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বিশ্বব্াাংক ও বিআরআই কে মশাো 

িাবিজ্য খরচ মিবশ িাাংোলেলশ 

প্রবিলিশী মেশগুলোর সলে িাাংোলেলশর সম্পকম মজ্ারোলরর িাবিে 

িাাংোলেলশর িাবিজ্য খরচ অন্য অলেক মেলশর মচলে মিবশ। িিকাে বিআরআই ও বিশ্বব্াাংলকর সলে ম ৌথ উলযালি 

আলোবজ্ি এক কে মশাোে এ িথ্য উলেখ কলরলেে িক্তারা। বিআরআইলের কা মােলে এ কে মশাোে িাাঁরা িাাংোলেলশর 

িাবিজ্য িাধা, অিকাঠালো, রাজ্স্ব েীবি, ট্যাবরফ ভ্যালু, সীোলে েজ্রোবর, প্রযুবক্তর ব্িহারসহ বিবভ্ন্ন িাধা দূর করার 

িরােশ ম মেে। একই সলে প্রবিলিশী মেশগুলোর সলে সম্পকম মজ্ারোলর িাবিে মেে। 

অনুষ্ঠালে সূচো িক্তব্ মেে বিআরআইলের মচোরম্যাে ড. জ্ালেেী সাত্তার এিাং বিশ্বব্াাংলকর অযাকটাং কাবি বডলরক্টর 

ডযােডযাে মচে। কে মশাোটর উলবাধেী মসশলে প্রধাে অবিবথ বেলেে প্রধােেন্ত্রীর মিসরকাবর বশল্প এিাং বিবেলোি উিলেষ্টা 

সােোে ফজ্লুর রহোে। 

প্রধাে অবিবথর িক্তলব্ বিবে িলেে, ‘িাাংোলেলশর অথ মেীবির মেৌবেক দুি মেিা হলো রপ্তাবের জ্ন্য মিাশাক খালির ওির 

বেভ্ মরশীেিা। আোলের রপ্তাবে খাি বিবচত্র্যেে করলি হলি। এট বিলিচোে মরলখ আিােী িালজ্লট্ বিবভ্ন্ন িেলেি মেওো 

হলি। আেরা এরই েলে বসদ্ধাে বেলেবে ম  মিাশাক খালি ম সি প্রিলোো মেওো হে অন্য সি রপ্তাবে খালিও একই 

ধরলের প্রলিােো মেওো হলি।’ 

বিবে আলরা িলেে, অলেক মেলত্র্ মেখা  াে সরকালরর বসদ্ধাে িাস্তিােেকারী সাংস্থা িলে ম , ‘িাস্তিােলের কাজ্ শুরু 

কলরবে বকন্তু িাস্তলি রপ্তাবেকারলকর সলে কথা িেলি মিলে জ্াো  াে, প্রকৃি অলথ ম িাস্তিােে হেবে। কািলজ্-কেলে 

মিাশাক খালির েলিাই সুবিধা থাকলেও িাস্তলি হলে ো। 

বিশ্বব্াাংলকর ইজ্ অি ডুবোং বিজ্লেস সূচলক উন্নবির বিষে সম্পলক ম সােোে ফজ্লুর রহোে িলেে, ‘এবপ্রে োলসর েলে 

আোলের অলেক ধরলের িেলেি মেওোর কথা বেে। আেরা স্বল্প মেোলে িাস্তিােে সম্ভি এেে িেলেিগুলো বেলেবে। 

মসট্া ভ্ালো বসদ্ধাে বেে। আবে আত্মবিশ্বাসী এিাং আশািােী ম  অলক্টািলর প্রকাশ িাওো র যাাংবকাংলে িাাংোলেশ ১৭৬ মথলক 

১২৫ মি উন্নীি হলি। এ োড়া আোলের গুরুত্বপূি ম িেলেলির েলে আলে ওোে স্টি সাবভ্ মস চালু করা। কে মশাোর প্রথে 

মসশলে প্রিন্ধ উিস্থািোে বেলেে বিশ্বব্াাংলকর বেড ইলকােবেস্ট অযান্ড মকা-অবড মলেট্র ড. সঞ্জে কাুরবরো। ্ালেে 

আলোচোে বেলেে প্রাি আরএফএলের বসইও আহসাে খাে মচৌধুরী, বডবসবসআইলের সালিক সভ্ািবি আবসফ ইব্রাবহে। 

ড. সঞ্জে কাুরবরো উত্তর-পূি ম ভ্ারলি িাাংোলেলশর িাবিজ্য সম্ভািো বেলে আলোকিাি কলরে। এ মেলত্র্ প্রবিলিশী মেলশর 

সম্ভািো কালজ্ োিালি অগ্রাবধকার বভ্বত্তলি েীবি প্রিেলের িরােশ ম মেে। এ োড়া বিবে িাাংোলেলশর িাইলর বিবেলোি 

বেলে  াওোর মেলত্র্ েীবি ি মালোচোর িরােশ মও মেে। িাবিজ্য খরচ প্রসলে সঞ্জে কাুরবরো ভ্ারি, িাবকস্তাে, ব্রাবজ্ে, 

িাাংোলেশ, মেিাে এই মেশগুলোর েেকার ববিেীে িাবিজ্য খরলচর বচত্র্ তুলে ধলরে। এ সেে বিবে িলেে, মেখা  ালে 

িাাংোলেলশর িাবিজ্য খরচ ব্রাবজ্লের মচলে মেিালের সলে মিবশ। এ োড়া বিবে উত্তর-পূি ম ভ্ারি ও অন্যান্য প্রবিলিশী 

মেশগুলোর সলে কালেকটবভ্ট মজ্ারোর করার বিষলেও গুরুত্ব মেে। ববিীে মসশলে মূে উিস্থািোে বেলেে ড. জ্ালেেী 

সাত্তার। এই মসশলে সভ্ািবির ভূবেকাে বেলেে এেবসবসআইলের সভ্ািবি বেহাে কবির। 


