
দি ণ এিশয়ায় বিৃ র মধ মিণ বাংলােদশ

ড. আিতউর রহমান

দি ণ  এিশয়ার  দশ েলার  মেধ  বাংলােদশ  অথৈনিতক বৃি র  মধ মিণ  বেল  মেন  কেরন  খ াতনামা
অথনীিতিবদ ড.  আিতউর রহমান। িতিন বেলেছন,  বাংলােদশ, ভুটান,  ভারত ও নপােলর (িবিবআইএন)
যৗথ উেদ ােগ মাটর ভিহক াল এি েম ট বা এমিভএ চিু  কাযকর হেল, আ িলক বািণজ  িবধা অেনক

বাড়েব। আর মাটরযান চলাচল চুি  কাযকর হওয়ার মধ  িদেয় ভারেতর বাজাের বাংলােদেশর র ািন িতন
ণ বাড়েব। গতকাল রাজধানীর বনানীেত হােটল গাে ন তিুলেপ ‘বাংলােদশ, ভুটান, ভারত ও নপাল বা

িবিবআইএেন উপ-আ িলক যাগােযাগ এবং বািণজ  িবধা বৃি ’ শীষক সিমনােরর উে াধনী  পব শেষ
সাংবািদকেদর কােছ এ কথা বেলন বাংলােদশ ব াংেকর সােবক গভনর ড. আিতউর রহমান। ভারত িভি ক
গেবষণা  িত ান  ক াটস ই টার াশনােলর  সহায়তায়  িদনব াপী  সিমনােরর  আেয়াজন  কের  বসরকাির
গেবষণা িত ান উ য়ন সম য়। সিমনােরর িবিভ  অিধেবশেন ব ব  দন- িবিশ  নারী উেদ া া সিলমা
আহমাদ এমিপ,  ক াটস ই টার াশনােলর িনবাহী  পিরচালক িবপুল চ াটািজ,  সােবক অ া ােসডর মায়নু
কিবর,  বসরকাির  গেবষণা  িত ান  স টার  ফর  পিলিস  ডায়ালগ-িসিপিড’র  িবেশষ  ফেলা  ও  িবিশ
অথনীিতিবদ  অধ াপক  ড.  মু ািফজরু  রহমান,  অথনীিতিবদ  নাজনীন  আহেমদসহ  িবিবআইএন  ভু
দশ েলার  অংশীজনরা।  ড.  আিতউর  রহমান  বেলন,  আ িলক  সহেযািগতা  বাড়েল,  ভারেত  বাজাের

বাংলােদিশ পেণ র র ািন িতন ণ বাড়েব। এ জ  থম বাধা  অবকাঠােমা। লব েরর িবধা  বাড়ােত
হেব। বনােপােল ত ািশত অবকাঠােমা গেড় তুলেত পািরিন। সীমা  হােট মা েষর ব াপক আ হ বাড়েছ।
এে ে  যুি গত িবধা হণ করেত হেব। বাংলােদশ বৃি র মাঝখােন অব ােন আেছ। বৃি েত আমরা
এই  অ েল  সবেচেয়  বিশ  ভােলা  করিছ।  এটা  ধের  রাখেত  বাজার  স সারণ  করেত  হেব।  এ  জ
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অ বাধা  ও অবকাঠােমা  সংকট কাটােত হেব। তার মেত-পুেরা  এিশয়ায়  বৃি েত গিতময় বাংলােদশ।
আমােদর  পেণ র  চািহদা  আশপােশর  দেশও আেছ।  ক াটস ই টার াশনােলর  িনবাহী  পিরচালক িবপুল
চ াটািজ বেলন, বাংলােদশ, ভুটান, ভারত ও নপাল এই চার দেশ বািণজ  আেগর চেয় অেনক বাড়েছ।
িক  ত ািশত যাগােযাগ বােড়িন। যাগােযাগ বাড়ােত ২০১৫ সােল িবিবআইএন গিঠত হয়। আশা করিছ-
আগামী -িতন মােসর মেধ  বাংলােদশ, ভারত ও নপােলর মেধ  মাটরযান চলাচল চিু  কাযকর হেব।
পরবতীেত ভুটানও যাগ হেব। এটা কাযকর হেল বািণজ  বাড়েব, খরচ কমেব। দশ েলার ব ু পূণ স ক
বাড়েব। সােবক অ া ােসডর মায়নু কিবর বেলন, বাংলােদশ মু  আ িলকতায় িব াসী। বাংলােদশই থম
ভারতেক চ াম ও  মাংলা  ব র  ব বহােরর  াব িদেয়েছ।  এখন  অংশীজনেদর  আেলাচনার  মাধ েম
িবিবআইএন কাযকর হেত পাের। এ আ িলক সহেযািগতার ে  বাংলােদেশর নীিত উ ুু ।
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