‘বফশ্ব ফযাংক ছাড়া দ্মা সতু রাবজনক বফ না’
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ঢাকা, জুরাই ২৯ (বফবিবনউজ স াবেবিবপায ি কভ)- দ্মা সতু বনভমাবেয
সেবে আবফবেয সেবে অর্মননবতক বফবফেনাবক প্রাধানয বিবত যকাবযয প্রবত
অনুবযাধ সযবেবছন তত্ত্বাফধােক যকাবযয াবফক উবিষ্টা আকফয আবর
োন।
বতবন ফবরবছন, “বফশ্বােবনয এই মুবে আবফেপ্রফে না বে অেমননবতক
বফবফেনায ফাইবয সকাবনা িবে সনওো যকাবযয ঠিক বফ না।”
সযাফফায ইআযএপ ও ব্র্যাক এবিবকউটিব এভবফএ আবোবজত ফড় প্রকবে অর্মােন বফলেক এক সবভনাবয আকফয আবর একর্া ফবরন।
াবফক উবিষ্টা এ বফ বভর্জ্মা আবজজুর ইরাবভয বাবতবে সবভনাবয অং সনওো াবফক ফাবেজযভন্ত্রী আভীয েযু ভাভুি সেৌধুযী, ব্র্যাক
বফশ্ববফিযারবেয উাোমম আইনুন বনাত, বফশ্ববফিযারবেয স্কুর অপ বফজবনবয বযোরক ভাভুন যীি, মভুনা সতু য াবফক প্রকে বযোরক এ বফ
এ ভুফীন ফ ফক্তাযা বফশ্ব ফযাংবকয অর্মােবন দ্মা সতু বনভমাবেয বে ভত সিন।
িুনীবতয অবববমাে তু বর বফশ্ব ফযাংক ২৯০ সকাটি িরাবযয দ্মা প্রকবে তাবিয ১২০ সকাটি িরায ঋে ফাবতবরয য যকায সিীে অর্মােবন সিবয
ফৃত্তভ এই অফকাঠাবভা প্রকে ফাস্তফােবনয স ালো বিবেবছ।
প্রধানভন্ত্রী সে াবনা তায ফতম ভান ইংরযান্ড পবযও সিীে অর্মােবন সতু বনভমাবেয কর্া ফবরন।
াবফক বেফ আকফয আবর ভবন কবযন, সিীে অবর্ম সতু বনভমাে কযা জ বফ না।
“ফাংরাবি মবি বনজস্ব অবর্ম কযবতও োে, তা বরও এয বাবরা কনট্রাক্টয াবফ না। এ া সিো সেবছ, উন্নেনীর বফবশ্ব বফশ্ব ফযাংক ােতাুষ্ট
প্রকে ছাড়া ফড় কন্ট্রাক্টযযা সকাবনা কাজ কযবত োে না।”

তাছাড়া অবযন্তযীে উ

সর্বক ঋবেয সেবে ুবিয াযও সফব ে ফবর আইএভএপ া¤প্রবতক এক বফবেলবন ফবরবছ।

এবত ফরা বেবছ, ফাংরাবি যকাবযয অবযন্তযীে োত সর্বক ঋে সনওোয সম েভতা তায সেবে বফবি সর্বক ঋে সনওোয েভতা সফব।
ফাংরাবিবয অবযন্তযীে ঋে ও বফবিবক ঋে প্রাে ভান। তবফ বফবিবক ঋে বযবাবধ সম ুি েুেবত ে, অবযন্তযীে ঋবে ুবিয ায তায ১০ েুে।
যকায সিব অর্মােবন দ্মা সতু য কর্া ফবর এবরও অর্মভন্ত্রী আফুর ভার আফিুর ভুবত ুযু সর্বকই আা কবয আবছন, বফশ্ব ফযাংক প্রকবে বপবয
আবফ।
াবফক সমাোবমােভন্ত্রী বেি আফুর সাববনয ভবন্ত্রবা সর্বক িতযাে ও সতু বফবাবেয াবফক বেফবক ছু টি সিওো বফশ্ব ফযাংবকয তম ূযবেয
অং ফবরই বতবন কবেকবিন আবে ভন্তফয কবযন।
এয ফমবল েফয কী- সযাফফায বেফারবে ভুববতয কাবছ াংফাবিকযা জানবত োইবর বতবন ফবরন, “দ্মা সতু বনবে বকছু ই ফরায সনই, আই যাব
সনা কসভি।”
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