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ঋদণর চেক চেদয়  এচশয়ায় বাাংলাদেদশর অবস্থান সবদিদয় ভাদলা: স্থানীয় সরকার মন্ত্রী 

ঢাকা, ২৪ প্রম, ২০২২ইাং, মঙ্গলবার। 

এশীয় প্রেশগুদলার মদে ঋদণর চেক চেদয় বাাংলাদেশ সবদিদয় ভাদলা অবস্থাদন রদয়দে বদল জাচনদয়দেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমা. তাজুল 

ইসলাম। 

আজ দুপুদর মন্ত্রণালদয়র চনজ েপ্তদর চবশ্বব্াাংদকর কাচি চিদরক্টদরর প্রনতৃদে একটি প্রচতচনচিেদলর সাদে ববঠক প্রশষ সাাংবাচেকদের একো বদলন। 

মন্ত্রী জানান, এশীয় প্রেশগুদলার মদে সবদিদয় কম ঋণ আমাদের। আমরা কখদনা ঋণ পচরদশাদি ব্ে থ হইচন। প্রসজন্য চবশ্বব্াাংক আমাদের প্রেশদক আদরা প্রবচশ ঋণ 

চেদত িায়। আমরা অে থায়ন প্রসই খাদত প্রনদবা প্রযখাদন চবচনদয়াদগর ফদল অে থনীচতর প্ররাউে হদব। আমরা ঋণ বুদে শুদনই চনদবা। প্রশখ হাচসনার সরকার অতযন্ত 

চবিার চবদেষণ কদর চবদেশী চবচনদয়াগগুদলা রহণ করদে বদলও উদল্লখ কদরন মন্ত্রী।  

চতচন বদলন, চবশ্বব্াাংক প্রতা আসদল অে থলচিকারী প্রচতষ্ঠান। বাাংলাদেদশর সামচরক অবস্থা অতযন্ত চস্থচতশীল এ উর্ধ্থমুখী। এ চবষদয় তারা আজ উদল্লখ কদরদে প্রয 

বাাংলাদেশ এখন তলাচবহীন ঝুচি না। বাাংলাদেশ এখন উেীয়মান শচিশালী প্রেশ চহসাদব এচগদয় যাদে। বাাংলাদেদশর অে থননচতক অবস্থা বতথমাদন অদনক ভাদলা। 

চবশ্বব্াাংক প্রচতচনচি েদলর সাদে সাক্ষাদতর চবষদয় জানদত িাইদল প্রমা. তাজুল ইসলাম বদলন, আমাদের ঢাকাসহ সকল শহদরর পাশাপাচশ রামীণ উন্নয়দনর 

ব্াপাদর পচরকল্পনা ও তা বাস্তবায়ন চবষদয় চবস্তাচরত আদলািনা হদয়দে। এোিা প্রসচনদেশন, ওয়াোর সাপ্লাই, রামীণ কচমউচনদকশন প্রিভলপদমন্ট, চিজ, রাস্তাঘাে 

চনদয়ও আদলািনা হদয়দে। তারা সম্ভব্ভাদব সবদক্ষত্র অে থায়দনর কো বদলদে। আজদকর চমটিাংদয়র প্রপ্রক্ষাপদে তারা তাদের প্রহিদকায়াে থাদর চকছু প্রপ্রাপজাল পাঠাদব। 

বতথমাদন তাদের ২.৮৭ চবচলয়ন িলাদরর মদতা অে থায়দনর প্রকল্প কাজ িলমান আদে উদল্লখ কদর মন্ত্রী বদলন, ইদতামদে একটি ৩০০ চমচলয়ন িলাদরর এবাং 

আদরকটি ৫০০ চমচলয়ন িলাদরর প্রদজক্ট ইদতামদেই অনুদমােন প্রেয়া হদয়দে। তারা প্রায় একদশা চবচলয়ন িলার চবচভন্ন খাদত চবচনদয়াদগর জন্য আরহ প্রকাশ 

কদরদে। তাদের অে থায়দন িলমান প্রকদল্পর চবষদয় তারা অদনক ইচতবািক বিব্ প্ররদখদে। 

স্থানীয় সরকারমন্ত্রী বদলন, ‘প্রয চবচনদয়াগগুদলা আমাদের মানুদষর আে থ সামাচজক অবস্থার সাচব থক উন্নয়ন হদব প্রসসমস্ত চবচনদয়াগগুদলাদক উৎসাচহত করা এবাং 

প্রনওয়ার চবষদয় অতযন্ত আমরা সতকথ আচে। চবশ্বব্াাংক সারাচবদশ্ব চবচভন্ন প্রকল্প চনদয় কাজ করায় আমাদের তুলনায় তাদের অচভজ্ঞতা প্রবচশ আদে। প্রসজন্য আমরা 

প্রযৌেভাদব কাজ করচে।  

পদ্মা প্রসতু চনদয় আদলািনা হদয়দে চকনা জানদত িাইদল চতচন বদলন, পদ্মা প্রসতু উদবািদনর এখন অদপক্ষায়। চবশ্বব্াাংক চনদজই এখন স্বীকার কদর পদ্মাদসতু 

চনম থাদণর ফদল বাাংলাদেশ তাদের সক্ষমতা সারা চবশ্বদক প্রেচখদয় চেদয়দে। 

এসময় স্থানীয় সরকার চবভাদগর সচিব প্রমজবাহ্ উচিন প্রিৌধুরীসহ মন্ত্রণালদয়র উর্ধ্থতন কম থকতথারা উপচস্থত চেদলন। 

 

স্বাক্ষচরত/- 

 

প্রমাোঃ হায়োর আলী 

তথ্য ও জনসাংদযাগ কম থকতথা 
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সম্মানিত বাততা সম্পাদক/নিফ নিপ ার্ তাি/নস,নিন আইও(প্রেস) 

সকল সংবাদ মাধ্যম/ন আইনি। 
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