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জাতীয় সংসেদর ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗধরুী বেলেছন, অথৈনিতক ও রাজৈনিতক ি িতশীলতার
কারেণ বাংলােদশ এখন অন  উ তায় অব ান করেছ। এে ে  সংসদ সদ েদর অবদান অন ীকায।
আইএমএেফর এিশয়া প ািসিফক অ েলর ধান দাইসা  িকহারার নতৃে  সং ািটর একিট িতিনিধ দল
গতকাল ম লবার ি কােরর সে  তার কাযালেয় সা াত ্করেত গেল িতিন একথা বেলন। এসময় তারা
বাংলােদেশর অথৈনিতক উ য়ন, টকসই উ য়ন, জলবায় ুপিরবতন, খাদ  িনরাপ া ও অথৈনিতক উ য়েন
এমিপেদর ভূিমকা ও আইএমএেফর কায ম িনেয় আেলাচনা কেরন।

সংসদ  সিচবালেয়র এক সংবাদ  িব ি েত  জানােনা  হয়,  িতিনিধ দেলর সে  আলাপকােল ি কার
বেলন,  ধানম ী  শখ  হািসনার  নতেৃ  িবগত  কেয়ক বছর  ধারাবািহক  ৭  শতাংশ  বিৃ  অজেনর
পাশাপািশ অথৈনিতক উ য়েন বাংলােদশ এিগেয় যাে । এ বিৃ  বতমােন ৮.১ শতাংশ। রিমেট  ও
িরজাভও সমান গিতেত বিৃ  পেয়েছ। ফেল তৃণমলূ পযােয় উ য়ন সবা পৗঁেছ িদে  বতমান সরকার।
বতমান সরকােরর মলূ ল  বষম  দরূ কের দাির মু  রা  িত া করা।

িশরীন শারিমন আেরা বেলন, আইএমএফ এখন সংসদ সদ  ও ত ণ জনসমি র দ তা এবং স মতা
বিৃ েত কাজ করেত পাের। িতিন আইএমএফ িতিনিধ দলেক বাংলােদেশ অিধকসংখ ক িশ ণ ক
াপন ও পিরচালনার আ ান জানান।

আইএমএফ িতিনিধ দেলর ধান অথৈনিতক উ য়েন এমিপেদর অিধক স ৃ করেণর উপায় স েক
ি কারেক অবিহত কেরন। বাংলােদেশর অথৈনিতক, অবকাঠােমাগত উ য়ন ও রাজৈনিতক ি িতশীলতায়
দাইসা  উ াস  কাশ  কের  ত  বিৃ  অজেনর  শংসা  কেরন।  এসময়  বাংলােদেশ  িনযু্
আইএমএেফর আবািসক িতিনিধ যাগনার ডমু ডসন উপি ত িছেলন।

 

  ইে ফাক িরেপাট

print | অথৈনিতক ও রাজৈনিতক িসিতশীলতায় দশ এখন অনন  উ তায় |... https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/city/65256/অথৈনিতক-ও-রাজ...

1 of 1 6/26/2019 2:58 PM


