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বাংলাদদশ এবং ববশ্বব্াংদের ৫০ বছদরর অংশীদাবরত্ব উদযাপন  
েরদলন  ববশ্বব্াংদের ব্বস্থাপনা পবরচালে 
 

ঢাো, জানুয়াবর ২২,২০২৩ - বিশ্বি্যাংকের ি্িস্থযপনয পবরচযলে ( অপযকরসনস্) অ্যকেল ভ্্যন 
ট্রযকেনিযর্গ িযাংলযকেকের সযকে ৫০ িছকরর ফলপ্রসু অাংেীেযবরত্ব উেযযপনkale, িযাংলযকেকের প্রবি 
বিশ্বি্যাংকের েঢ়ৃ সহযয়িযর অঙ্গীেযর পনুিগ্ক্ত েকরকছন।  

 

ভ্্ান ট্রাদজনবার্গ িকলন, '' িযাংলযকেে অগ্রর্বি অেগ ন েকরকছ, ১৯৭১ সযকল স্বযধীনিযর সময় বিকশ্বর 
অন্িম েবরদ্রিম ট্েে ট্েকে 2015 বনম্ন-মধ্ম আকয়র ট্েকে রূপযন্তবরি হকয়কছ। বিশ্বি্যাংে 
িযাংলযকেকের প্রেম উন্নয়ন সহকযযর্ীder onnotomo বহকসকি এই যযত্রযয় অাংেীেযর হকি ট্পকর র্বিগি 
এিাং আমরয একে অপকরর েযছ ট্েকে বেকেবছ ট্য, উন্নয়ন েীভ্যকি েযে েকর।'' 
 

বিবন আে মযননীয় অেগমন্ত্রী, এিাং বিশ্বি্যাংকের েবিণ এবেয়যর ভ্যইস ট্প্রবসকেন্ট মযর্টগ ন ট্রইেযরসহ 
িযাংলযকেে ও বিশ্বি্যাংকের ৫০ িছকরর অাংেীেযবরত্ব উেযযপন অনুষ্ঠযকন অাংে ট্নন। 
 

িযরয বির্ি পযাঁচ েেকে িযাংলযকেকের উকেেকযযর্্ অগ্রর্বি িুকল ধরযর এে আকলযেবচত্র প্রেেগনীর 
উকবযধন েকরন এিাং এের্ট প্যকনল আকলযচনযয় অাংে ট্নন। অনুষ্ঠযনর্ট িযাংলযকেকের ullekhjogyo 
উন্নয়ন অেগ কনর স্বীেৃবি ট্েওয়যর এিাং ২০৩১ সযকলর মকধ্ এের্ট উচ্চ-মধ্ম আকয়র ট্েকে উন্নীি 
হওয়যর লি্ অেগ কন এবর্কয় যযিযর অনুকপ্ররণয ট্যযর্যয়।   

 

ভ্্ান ট্রাদজনবার্গ িকলন, ‘‘prithibir onnannyo desher motoi, Bangladesh ochintoniyo 

boishshik challenger mukhumukhi., ট্েযবভ্ে-১৯, ইউকেনe russiana agrashon, এিাং েলিযয় ু
পবরিিগ কনর েযরকণ সৃষ্ট অবনশ্চয়িয ও চ্যকলকের সমকয় আমরয িযাংলযকেেকে এর উন্নয়ন লি্গুকলয 
অেগ কনর পকে সহযয়িয েরকি প্রবিশ্রুবিিদ্ধ।'' 
 

র্ি পযাঁচ েেকের অসযধযরণ যযত্রযয় বিশ্বি্যাংে িযাংলযকেকের অবিচল অাংেীেযর বছল। ১৯৭২ সযকলর 
আর্ষ্ট মযকস িযাংলযকেে বিশ্বি্যাংে গ্রূট্পর সেস্ হয়। ১৯৭২ সযকলর নকভ্ম্বর মযকস িযাংলযকেকে বিশ্বি্যাংে 
প্রেম প্রেল্প হযকি ট্নয়, যযর মযধ্কম যুদ্ধ-বিধ্বস্ত িযাংলযকেকের পবরিহণ ও ট্যযর্যকযযর্, েৃবি ও বেকল্পর 
পুন:প্রবিষ্ঠয এিাং বনমগযণ ও বিেু্ ৎ েযকির সহযয়িযর েন্ ৫০ বমবলয়ন েলযকরর েরুবর পুনরুদ্ধযর 
ঋণ ট্েওয়য হয়। এেই সমকয় বিশ্বি্যাংে ৪র্ট প্রেল্প পুনরযয় চযলু েকর, যয স্বযধীনিযর আকর্ অনুকমযবেি 
হকয়বছল। 
 

স্বযধীনিযর পর ট্েকে এ পযগন্ত বিশ্বি্যাংে িযাংলযকেকের উন্নয়ন চ্যকলেগুকলয অবিেকম  ইন্টযরন্যেনযল 
ট্েভ্লপকমন্ট অ্যকসযবসকয়েকনর ( আইবেএ) আওিযয় অনুেযন, সুেবিহীন ঋণ এিাং নমনীয় ঋণ 
বহকসকি প্রযয় ৩৯ বিবলয়ন েলযকরর প্রবিশ্রুবি বেকয়কছ। ৫৩ র্ট চলমযন  প্রেকল্প প্রযয় ১৫.৩ বিবলয়ন 



েলযকরর অেগযয়কনর মযধ্কম িিগ মযকন িযাংলযকেে সিগিৃহৎ আইবেএ েমগসূবচর িযস্তিযয়ন চলকছ এিাং 
বিশ্বি্যাংে িযাংলযকেকের সিকচকয় িড় উন্নয়ন অাংেীেযর। 
 
 
Contacts:  
In Dhaka: Mehrin Ahmed Mahbub, (880-2) 55667777, mmahbub@worldbank.org In Washington: Diana 
Chung, (202) 473-8357, dchung1@worldbank.org  
For more information, please visit: http://www.worldbank.org/bd  
Visit us on Facebook: http://www.facebook.com/worldbankbangladesh 
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