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িবিডিনউজ ॥ াধীনতার পর িবিভ  ে  বাংলােদেশর সাফেল র শংসা কের িব ব াংেকর িসইও ি ািলনা
জিজভা  বেলেছন,  উ য়নই  য  ঘুের  দাঁড়ােনার  স মতা  অজেনর সবেচেয়  সরা  উপায়  সিট  বাংলােদশ  কের
দিখেয়েছ। বধুবার রাজধানীর হােটল ই টারকি টেন টােল ‘ঢাকা িমিটং অব দ  াবাল কিমশন অন এ াডাপেটশন’

অিভেযাজন সং া  আ জািতক কিমশেনর ঢাকা বঠক-এর উে াধনী অ ােন দয়া ব েব  িতিন একথা বেলন।

উে াধনী অ ােনর আেগ বান িক মুন এবং ি ািলনা জিজভা ধানম ী শখ হািসনার সে  সৗজ  সা াত
কেরন। জিজভা তার ব েব  বেলন, ‘বাংলােদশ যখন াধীন হয় তখন আিম হাই েুল পড়তাম। তখন থেকই আিম
এ দেশ আসার  দখতাম।’ বাংলােদেশর

সফলতার কথা বলেত িগেয় িব ব াংক িসইও বেলন, ১৯৭২ সাল থেক বাংলােদশ যভােব সাফল  অজন কেরেছ,
তােত আিম মু । মা েষর মাথািপছু আয় ১০০ ডলার থেক বেড় ১৫০০ ডলার হেয়েছ এবং ২০৩০ সােলর মেধ
দািরে র হার িতন শতাংেশ নািমেয় আনার পেথ ভালভােবই রেয়েছ বাংলােদশ। বাংলােদেশ জনসংখ ার ঘন
অেনক বিশ। দশিট িবেশষত নারীর মতায়েনর মধ  িদেয় জনসংখ া বিৃ র হার কিমেয় আনেত পেরেছ।

জলবায়ু পিরবতেনর কারেণ ঝঁুিকর মেুখ থাকা দশ েলার মেধ  বাংলােদশ সামেনর িদেক রেয়েছ বেলও ম ব
কেরন জিজভা। িময়ানমার থেক বা চু ত লাখ লাখ রািহ া নাগিরকেক আ য় িদেয় বাংলােদশ িব  দৃ া  াপন
কেরেছ বেল শংসা কেরন িতিন। িনেজেদর অেনক সম া থাকার পরও পািলেয় আসা ( রািহ া)  নাগিরকেদর
আ য়  িদেয়  বাংলােদশ  য  মানিবকতার  দৃ া  রেখেছ,  তােত  আিম  অিভভূত।  এজ  িতিন  ধানম ী  শখ
হািসনােক ধ বাদ জানান। বাংলােদশ যেহতু জলবায়ু পিরবতেনর ঝঁুিকর মেধ  রেয়েছ, তাই এখানকার মা ষেক
িকভােব র া দয়া যায় স উপায় বর করেতই ঢাকােতই এই আেয়াজন বেল জানান িব ব াংক িসইও। আমােদর
ন  করার মেতা সময় এখন নই। আমরা যিদ আমােদর জানমাল র া করেত চাই, তাহেল আমােদর অিভেযাজন

মতা বাড়ােত হেব, এটাই আমােদর ল । জলবায়ু পিরবতেনর ঝঁুিকর সূচেক ২০১৪ সােল বাংলােদশ িছল থম
ােন।  িক  এিট  এমন  একিট  ান  যখােন  পূব  সতকতামলূক  ব ব া  নাগিরকেদর িনরাপ া  িদে ।  জলবায়ু

পিরবতেনর  ঝঁুিক  িকভােব  মাকােবলা  করেত  হয়  তার  অিব া  উ াবনী  দ তা  আমরা  এখােন  দেখিছ।
বাংলােদেশর উ য়েন সহেযাগী হেত পের িব ব াংক গিবত বেলও ম ব  কেরন িতিন।
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