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আরও িবিনেয়ােগর আ ান ানীয় সরকার ম ীর

াফ িরেপাটার ॥ ২০৩০ সােলর মেধ  এসিডিজ অজেনর পেথই রেয়েছ বাংলােদশ। গত ১০ বছের বাংলােদশ ত
উ িত কেরেছ। এই সমেয় গড় বৃি  ৬ দশিমক ৫ শতাংশ। বাংলােদশেক এখন বৃি র মেডল িহেসেব দখা হয়।
২০১৮ সােল বাংলােদশ অভূতপূব সাফল  অজন কেরেছ বেল জািনেয়েছ এশীয় উ য়ন ব াংক- এিডিব। এিডিব
জানায়, ভৗেগািলকভােব পূণ অব ােন রেয়েছ বাংলােদশ। আরও ভাল করার েযাগ রেয়েছ দশিটর। আর
এিডিবেক আরও িবিনেয়ােগর আ ান জানান ানীয় সরকার ম ী।

রিববার রাজধানীর সানারগাঁও হােটেল এিডিব আেয়ািজত ত ক  বা বায়ন স াহ ২০১৯  শীষক সিমনাের
এসব কথা উেঠ আেস। থমবােরর মেতা এিডিব ত ক  বা বায়ন স াহ ২০১৯ : ডিলভািরং ফা ার,
বটার,  ংগার  ডেভলপেম ট  আউটকামস  শীষক  িতন  িদনব াপী  এই  আেয়াজন   কেরেছ।  আেয়াজেনর

উে াধনী  অ ােন বাংলােদেশর উ য়েনর ভূয়শী  শংসা  কেরেছন বাংলােদেশ িনযু  এিডিবর কাি  িডের র
মনেমাহন কাশ। অ ােনর ধান অিতিথ িছেলন এলিজআরিড ম ী মাঃ তাজুল ইসলাম। এ সময় এিডিবর
অথায়েন বা বায়ন হওয়া িবিভ  কে র পিরচালকসহ িবিভ  দফতেরর কমকতারাও উপি ত িছেলন। এিডিবর
নতুন নীিতমালার িবষেয় িদনব াপী িবিভ  সশন অ ি ত হয়। িবেকেলর সশেন যাগ দন কৃিষম ী ড. আ ুর
রা াক।

সকােল উে াধনী পেব ধান অিতিথর ব েব  বাংলােদেশ এশীয় উ য়ন ব াংকেক (এিডিব) িবিনেয়ােগর আ ান
জািনেয় ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ী মাঃ তাজুল ইসলাম বেলেছন, িবেদশী সং া িকংবা কান রা
িবিনেয়াগ করেল তােদর টাকা িফিরেয় দয়ার ে  বাংলােদেশর র অতীত রেয়েছ। আমােদর জনবল রেয়েছ।
রেয়েছ ভূিমও। আমােদর এখন িবিনেয়াগ েয়াজন। িবিনেয়াগকারী লাভবান হেব, দশও লাভবান হেব। এিডিব
িবিনেয়াগ করেল আমােদর পাশাপািশ তারাও লাভবান হেব।

ম ী বেলন, এ ে  সিঠক ক  িনবাচন করেত হেব। যােত কের তারা তােদর িবিনেয়াগ িফিরেয় িনেত পাের।
যখন কান একিট ক  হণ করা হয়, তখন এিটর যথাসমেয় বা বায়ন, মান িঠক রাখাও পূণ। মান স
পিরক না ও ন া পূণ। সই সে  কে র খরচ কমােনাও অপিরহায।

কােজর মান বজায় রাখার িবষেয় কথা বলেত িগেয় দেশর নীিতর িবষেয়ও কথা বেলন ম ী তাজুল ইসলাম। িতিন
বেলন,  দেশ  নীিত  আেরকিট  বড়  সম া।  আপনারা  জােনন,  দশ  সবসময়  গণতাি কভােব  শািসত  হয়িন।
ব ব ুেক হত ার  পর  দেশ অরাজক পিরি িতর  তির  হেয়িছল।  অেনক অ ত ািশত ঘটনা  ঘেটেছ  আমােদর
সমােজ। এর ফেল েত ক জায়গায় শাসেনর ঘাটিত রেয়েছ, নীিত রেয়েছ। িক  আমােদর ধানম ী শখ
হািসনা  আশাবাদী  য,  িতিন এই নীিতেক খেবন। আমােদর ধানম ী  মতায় আসার পর থেকই একিট
পিরক না িনেয় কাজ কের যাে ন। বাংলােদশ এক সময় নানা স টময় িছল। ুধা  দাির  এেদেশ অ তম
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সম া িছল। আমােদর সরকার মতায় আসার পর খাদ  স ট দূরই হয়িন ধু আমরা খােদ  য়ংস ূণ। আমরা
িব ত স েরও এিগেয় গিছ। ফেল অেনক জায়গায় িশ ায়ন হে  মা েষর কমসং ান হে । আমরা িনজ
অথায়েন আজ প ােসতু করিছ। এিডিব সব সময় আমােদর সােপাট  দয় ভিব েতও সিট  অব াহত থাকেব

ত াশা কেরন ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ী।

এছাড়াও  সিমনাের  িবিভ  ক  পিরচালকেদর  ওপর  াভ  কাশ  কেরন  তাজুল  ইসলাম।  িতিন  বেলন,
িনয়িমতই িবিভ  ম ণালয় থেক অিভেযাগ আেস ক  পিরচালকেদর িব ে । আশাকির, ক  পিরচালকরা
আরও বিশ যতœশীল হেবন। যখন কান কে র পিরচালক িহেসেব দািয়  হণ করেবন, তার উিচত সই

ক  যথাসমেয় বা বায়ন করা, কােজর মানও িঠক রাখেত হেব। িতিন যন কান সমােলাচনার মেুখ না পেড়ন।
অেনক সময় পক  পিরচালকেদর নীিতর কারেণ কে র উে  ব হত হয়। সরকার এ িবষেয় নজর িদেয়েছ
জানান ম ী।

উে াধনী পেব সূচনা ব েব  বাংলােদেশর সাফেল র িবিভ  িদক তুেল ধের এিডিবর কাি  িডের র মনেমাহন
কাশ। ভৗেগািলকভােব পূণ অব ােন রেয়েছ বাংলােদশ উে খ কের মনেমাহন কাশ বেলন,  ভারেতর

পূবাংেশর েবশপথ বাংলােদশ। দি ণ-পূব এশীয় জািত সং ার (আিশয়ান, দি ণ-পূব এিশয়ার দশিট রা  িনেয়
গিঠত একিট রাজৈনিতক ও অথৈনিতক সং া) েবশপথ এবং চীন, ভুটান ও নপােলর দি েণ েবশপথও এই
বাংলােদশ। ভাল করার েযাগ রেয়েছ বাংলােদেশর এবং এই আেয়াজেনর মধ  িদেয় আমরা রা া খাঁজার চ া
করব, কীভােব এই েযাগেক কােজ লাগােনা যায়।

বাংলােদেশর উ য়েনর কথা উে খ কের এ সময় িতিন বেলন, গত ১০ বছের বাংলােদশ ত উ িত কেরেছ। এই
সমেয় গড় বৃি  ৬ দশিমক ৫ শতাংশ। বাংলােদশেক এখন বৃি র মেডল িহেসেব দখা হয়। ২০১৮ সােল
বাংলােদশ অভূতপূব সাফল  অজন কেরেছ। দশিট ে া ত দশ থেক মধ ম আেয়র দেশ উি ত হেয়েছ।
২০৩০ সােলর সােলর মেধ  এসিডিজ অজেনর পেথ রেয়েছ দশিট। বাংলােদশ িবিভ  ে  তাৎপযপূণ সাফল
অজন  কেরেছ।  পাশাকিশে  বতমােন  বাংলােদশ  িবে র  ি তীয়  রফতািনকারক।  তৃতীয়  বৃহ ম  শাকসবিজ
উৎপাদক, চতুথ ধান উৎপাদক এবং িবে  স ম বৃহ ম আম উৎপাদনকারী দশ বাংলােদশ। অ  য কেয়কিট
দশ িমেলিনয়াম ডেভলপেম ট গাল (এমিডিজ) অজন কেরেছ, তার মেধ  বাংলােদশ একিট। গত এক দশেক

অিত দির  মা েষর সংখ া ই-তৃতীয়াংশ কেমেছ এখােন। িতেবশী দেশর তলুনায় বাংলােদেশ িশ া ও নারী
িশ ার হার বিশ। বতমােন ৯৮ শতাংশ মেয় িশ  াথিমক িশ া িনে । াকৃিতক েযাগ মাকােবলায়ও তারা
সফল। মানব উ য়েন দি ণ এিশয়ায় সবেচেয় ভাল কেরেছ বাংলােদশ।

মনেমাহন আরও বেলন, এিডিব ৪৬ বছর ধের বাংলােদেশর সে  কাজ করেছ। এিডিবর ি তীয় সেবা  িবিনেয়াগ
বাংলােদেশ। বতমােন এিডিবর দয়া ঋেণ বাংলােদেশ ৫৪িট কে র কাজ চলমান। টাকায় যার পিরমাণ ায় ১০
িবিলয়ন মািকন ডলার।  এিডিব বাংলােদেশর মূলত ছয়িট খাতেক সমথন কের-  িব ত,  পিরবহন,  পািন এবং
অ া  নগর অবকাঠােমা উ য়ন, কৃিষ, াকৃিতক স দ এবং প ী উ য়েন অথায়ন, িশ া এবং া । এিডিব
সমিথত কেয়কিট বড় কে র মেধ  রেয়েছ যমুনা সতু, আ গ  িব ্যুতেক , ঢাকা ওয়াশা, খুলনা ওয়াসা, সড়ক
ও রলপথ নটওয়াক উ য়ন ও চ াম ব র উ য়ন ইত ািদ।

িবেকেলর সশেন অংশ নন কৃিষম ী ড. আ ুর রা াক। এ সময় েনর রা দূত আলবােরা সালাস, বাংলােদেশ
িনযু  জাইকা ধান িহেতািশ িহরাতা। সশেন বাংলােদেশর পাে  যাওয়া এবং িকভােব উ য়ন করেছ শখ হািসনা
সরকার স তথ  তুেল ধেরন কৃিষম ী ড. আ ুর রা াক। শহর থেক াম পয  িবিভ  নাগিরক িবধা পৗঁেছ
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যাে । ােম শ েরর িবধা দয়ার ব ব া হে  বেলও উে খ কেরন। কিৃষম ীও বেলন, একসমেয়র িভে র
দশ এখন খােদ  উ ৃ । সিঠক নতৃে র কারেণই এিট হেয়েছ। টকসই উ য়ন এসিডিজ অজেন শখ হািসনার

বতমান  সরকার  এিগেয়  যাে  বেলও জানান  কৃিষম ী।  বাংলােদেশ  িনযু  জাইকা  ধান  িহেতািশ  িহরাতাও
বাংলােদেশর উ য়েনর শংসা কেরন। িতিন বেলন,  অেনক দেশর কােছ বাংলােদশ মেডেল পিরণত হেয়েছ।
এখানকার উ য়েন অিভভূত। বাংলােদেশর উ য়েনর ধারাবািহকতা থাকেব বেলও আশা কেরন িহেতািশ।

সিমনাের অংশ নয়া একািধক ক  পিরচালকেদর সে  কথা বেল জানা গেছ, তারা নতুন গাইডলাইন িনেয়
আেলাচনা করেছন। িকভােব ক  আরও ত হেব সিট বেলেছন। সই সে  অথছাড় নতুন গাইডলাইেন ত
করা যােব বেলও জানান একািধক িপিড। এ সময় অথৈনিতক স ক িবভােগর (ইআরিড) অিতির  সিচব (এিডিব
শাখার ধান) ফিরদা নাসিরনসহ সংি  উপি ত িছেলন।
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