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এিডিব কাি  িডের েরর মলূ ায়ন

াফ িরেপাটার ॥ বিৃ  অজেনর িদক থেক বাংলােদশ এখন িবে  ‘মেডল’ উে খ কের এিশয়ান ডেভলপেম ট
ব াংেকর (এিডিব) কাি  িডের র মনেমাহন কাশ বেলেছন, এিশয়া-প ািসিফক অ েল ত বিৃ  অজেনর দশ
হে  বাংলােদশ। বতমােন িব -অথনীিতেত বৃি  অজন অেনক চ ােলি ং, তারপরও িবগত অথবছের বাংলােদশ ৮
শতাংেশর ওপের বিৃ  অজন কেরেছ। এে ে  বাংলােদশ এখন গাটা িবে  মেডল। তাই আগামীেত যাগােযাগ
খােত এিডিব আরও সহায়তা বাড়ােত চায়।

বধুবার রাজধানীর শেরবাংলা নগের ব ব ু  আ জািতক সে লন কে  (িবআইিসিস) িদনব াপী ‘ ড েজ
ইমে েমে টশন ফারাম’র উে াধনী অ ােন িতিন একথা বেলন।

এিডিবর ায় ১০ িবিলয়ন ডলার ঋেণ দেশ িবিভ  ধরেনর ৫৩িট উ য়ন ক  চলমান। এসব উ য়ন ক
বা বায়েন পণূ ভূিমকা রাখেছন ৫৩ জন ক  পিরচালক (িপিড)। ক  বা বায়েনর গিত অেনকটাই িনভর
কের তােদর দ তা ও তার ওপর। আর এ কােজ যসব িপিড ভাল দ তা দখাে ন, সে লেন তােদর পুর তৃ
করেব এিডিব।

দেশর উ য়নিচ  তুেল ধের মনেমাহন কাশ বেলন, বতমােন বাংলােদেশ মাথািপছু আয় ১ হাজার ৯০৯ ডলার।
অথচ ১৯৭২ সােল িছল মা  ৩১৮ ডলার। মনেমাহন বেলন, বাংলােদশ নানা ে  সফলতা পাে । অথনীিতর
অেনক ে  চালেকর আসেনও রেয়েছ বাংলােদশ। এর মেধ  তির পাশাক রফতািনেত বাংলােদশ ি তীয়, সবিজ
রফতািনেত তৃতীয়, ধান উৎপাদেন চতুথ আর আম উৎপাদেন স ম ােন রেয়েছ। গত দশেক বাংলােদেশ দািরে র
হার  অেধক  কেমেছ  উে খ  কের  এিডিবর  এই  বাংলােদশ  পিরচালক  বেলন,  জলবায়ু  মাকােবলায়  সফলতা
দিখেয়েছ বাংলােদশ। বাংলােদেশর গড় আয়ু দি ণ এিশয়ার মেধ  সবেচেয় বিশ। িবেশষ কের নারীেদর গড় আয়ু

অেনক বিশ। আগামীেত বাংলােদেশর যাগােযাগ খােত আরও সহায়তা বাড়ােত চায় এিডিব। এে ে  সবেচেয়
বিশ   পােব  রল  যাগােযাগ। কননা  রল  ব য় সা য়ী  এবং  িনরাপদ যাগােযাগ মাধ ম। িতিন  জানান,

বাংলােদেশর ক  বা বায়েন গিত বেড়েছ। অথ ছাড়ও বাড়েছ। এিডিব ইেতামেধ ই বাড়িত সহায়তা িদে ।

বজ  ব ব াপনােক সবেচেয় বড় চ ােল  িহেসেব উে খ কের উে াধনী অ ােনর অিতিথ সরকারম ী মাঃ তাজুল
ইসলাম বেলেছন, দেশর নদী ও খাল েলা দূষেণ ন  হেয় যাে । ধু বাংলােদশ নয়, সারা িবে র বজ  ব ব াপনা
একিট অ তম বড় চ ােল । এই চ ােল  মাকােবলায় সরকার কাজ কের যাে । এসব িনেয়ও দশ এিগেয়
যাে । ম ী বেলন, বাংলােদেশর সে  অ া  দেশর তুলনা করেল হেব না। এিট ঘনবসিতপূণ একিট দশ। এত
মা েষর জ  খাদ  সরবরাহ করাটাই আেগ ধান চ ােল  িছল। িক  এখন স অব া নই।
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