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এিগেয় যাওয়া বাংলােদেশর ন ন সরকােরর কােছ ত াশা 
ড. আিতউর রহমান 

 

ন ন বছেরর েতই আমরা এক  তা ে াদী  ন ন মি সভা পেয়িছ। আর পেয়িছ স াবনাময় বাংলােদশ অথনীিতর এক 
আশাজাগািনয়া সংবাদ। স ার ফর ইেকানিম  অ া  িবজেনস িরসােচর (িসইিবআর) সবেশষ িতেবদেন িবে  বড় অথনীিতর 
তািলকা  কাকতালীয়ভােব বাংলােদেশ ন ন সরকােরর শপথ নওয়ার িদনই কািশত হেয়েছ। এ িতেবদেন বলা হেয়েছ, ২০১৮ 
সােল বাংলােদেশর অথনীিতর আকার ই ধাপ পিরেয় ৪১তম অব ােন পৗঁেছ গেছ। আর ২০৩৩ সােল বাংলােদেশর অথনীিতর 
অব ান হেব ২৪তম। তার মােন আগামী ১৫ বছের ১৭  দশেক টপেক যােব বাংলােদশ। গত ১৫ বছের টপেকেছ ১২  দশ। 
আগামী প চ বছের অথাৎ স  শপথ নওয়া সরকােরর আমেলই প চ  দশেক টপেক যােব বাংলােদশ। তখন তার অব ান হেব 
৩৬তম। এর পেরর প চ বছর আরও নয়  দশেক টপেক বাংলােদেশর অব ান হেব ২৭তম। এর পেরর প চ বছর অথাৎ ২০৩৩ 
সােল আরও িতন  দশেক টপেক বাংলােদেশর অব ান হেব ২৪তম। তখন আমরা মালেয়িশয়া, িভেয়তনাম, ইজার া , 
িস া র, দি ণ আি কার মেতা দশ েলােক পছেন ফেল দব। এ িতেবদেন বলা হেয়েছ, আমােদর অথনীিতর আকার আগামী 
১৫ বছের আড়াই ণ বেড় ১.০৫ ি িলয়ন ডলাের (অথাৎ ি র ে  ২৯ লাখ ১৫ হাজার ৩০০ কা  টাকা) উ ীত হেব। বতমােন তা 
২৮৬ িবিলয়ন ডলার (যা ি র ে  ১১ লাখ ৩০ হাজার ৬০০ কা  টাকা)। এই সময়টায় আমােদর অথনীিত গেড় ৭ শতাংশ হাের 
বাড়েব। আমার ধারণা, বা েব ি র হার আরও বিশ হেব। এরই মে  এ িতেবদন অ যায়ী বাংলােদশ দি ণ এিশয়ায় ি তীয় 
হৎ অথনীিত িহেসেব আিব ত হেয়েছ। ভারেতর পরই তার ান। ভারত এরই মে  িব  তািলকায় প ম ােন পৗঁেছ গেছ। 

২০৩৩ সােল তার অব ান হেব তীয়। বতমােন বাংলােদেশর পের রেয়েছ পািক ান (৪৪তম), ল া (৬৬তম), নপাল (১০১তম), 
আফগািন ান (১১৫তম), মাল ীপ (১৫৬তম) ও টান (১৬৬তম)। 

 আকােরই নয়, অ ি লক উ য়ন চেকও বাংলােদশ এখন দি ণ এিশয়ায় এক ন র দশ। আেরক  আ জািতক িতেবদন 
থেক এ কথা  জেনিছ। ২০১৮ সােলর েত কািশত আইএমএেফর িহসাবমেত এ ‘আইিডআই’ চেক বাংলােদেশর অব ান 

িছল ৩৪তম। তার মােন সব িমেল অথনীিতর বাড়  কক র ভাগ সমােজর িনেচর িদেকর মা ষও পাে । আয়ৈবষ  বাড়েলও 
ভাগৈবষ  ততটা বােড়িন। আশা করিছ, এ বছর আর কিদেনর মে  য িহসাব  বর হেব তােত বাংলােদেশর অ ি লক 

উ য়েনর চেকর উ িতই হেব। িল সাে র চেকও বাংলােদেশর অব ান এখন দি ণ এিশয়ায় ১ ন র। িবে  ৪৮তম। জীবেনর 
গড় ত ািশত আ , িশ  ও মা র হার, দ িত িত স ােনর সং া িবচােরও বাংলােদেশর অব ান দি ণ এিশয়া তথা 
উ য়নশীল িবে র গড় অব ােনর চেয় অেনক ওপের। এ অ গিত এমিন এমিন হয়িন। গত এক দশেক সরকােরর ধারাবািহকতা, 
ভাগ ও িবিনেয়ােগর ঊ গিত এবং সামািজক সংর ণ সমথন ছাড়াও অসরকাির ও ি  খােতর সামািজক দায়ব  কমকাে র 
িমকাও িছল চােখ পড়ার মেতা। িবেশষ কের আমােদর র ািন খী িশে  াপক হাের নারীর কমসং ান, িষর ধারাবািহক 

অ গিত ও ি িতশীল ীিতর কারেণও এমন অ গিত অজন করা গেছ বেল িবেশষ রা মেন করেছন। 

িসইিবআেরর এ িতেবদেনও বলা হেয়েছ, বাংলােদেশর এই ধারাবািহক উ িতর পছেন যসব কারণ কাজ কেরেছ তার মে  
রেয়েছ মবধমান অভ রীণ ভােগর চািহদা, সরকাির য়, বাসী আয়, র ািন, িডিজটাল ি র েয়াগসহ অথনীিতর 
আ িনকায়ন। িব ৎ সরবরােহও ঘেটেছ াপক উ িত। তা ছাড়া রাজৈনিতক ও সামািজক ি িতশীলতাও িছল উে খ করার মেতা। 
এসেবর ইিতবাচক ভাব পেড়েছ অথনীিত ওপর। র ািনর ে  ন ন অ ষ  িহেসেব  হেয়েছ িবনা ে  ভারেত আমােদর 



পে র মবধমান েবশ। গত বছর সে র নাগাদ অথবছেরর থম িতন মােসই আমরা ভারেতর কােছ ৩৭৫ িমিলয়ন ডলার 
র ািন কেরিছ। এ ধারা অ াহত থাকেল িন য়ই বছর শেষ ভারেত আমােদর র ািনর পিরমাণ ১ িবিলয়ন ডলার ছািড়েয় যােব। 
তেব এ িতেবদন বাড়  আমদািনর কারেণ আমােদর র ািন য িঁকেত পড়েত পাের স আশ াও কাশ কেরেছ। ২০১৭ সাল 
থেক আমােদর চলিত লনেদেন য ঘাটিত দখা িদেয়েছ তা ২০১৮ সােল আরও বেড়েছ। তাই এ িবষেয় সতক হওয়ার জ  বেলেছ 

এ িতেবদন। একই সে  এ িতেবদন কর বাড়ােনার িদেক বাংলােদশ সরকারেক মেনােযাগী হেত বেলেছ। 

এ াপেটই যা া করল নয়া মি সভা। আমরা ন ন সরকােরর কােছ অ গিতর এ অিভযা া ধের রাখার জ  বশ িক  ত াশা 
করেতই পাির। িবেশষ কের বশ িক  কাঠােমাগত সং ার রাি ত কের ত বাড়  এই অথনীিতর চাকােক আরও বগবান করার 
জন ত াশা য বেড় গেছ তা িক  অ ীকার করার উপায় নই। এসব কাঠােমাগত সং ার িবষেয় বশ িক  িনিদ  াব মাননীয় 

ধানম ী িনবাচেনর আেগ য ইশেতহার উপ াপন কেরেছন তােতও আেছ। সই জন ত াশার আেলােকই এ সরকারেক িনর র 
কমতৎপর থাকেত হেব। শাসন ও ণমােনর জনেসবা িদেয়ই এ ত াশা রণ করেত হেব। 

িনঃসে েহ ন ন সরকােরর ল ফাকাস থাকেত হেব অথৈনিতক উ য়ন। সবেশষ িনবাচেনর ফলাফেলর ল বাতাও িক  এ ই। 
জনগণ আশা করেছ, উ য়েনর চলমান ধারা যন চা  থােক এবং আরও গিত পায়। সজ  ইিতমে  নওয়া ক েলা অ ািধকার 
িভি েত বা বায়েন সংি েদর মেনােযাগী হেত হেব। সসব ক  আেগ বা বায়ন করেত হেব য েলায় বিশ বিশ কমসং ান 
হয়। যমন আমরা ১০০ িবেশষ অথৈনিতক অ ল গড়ার কােজ হাত িদেয়িছ। সব তা একসে  বা বায়ন করা স ব নয়। েতই 
িমরসরাইসহ বশ কেয়ক  অথৈনিতক অ ল বা বায়ন কের িবিনেয়াগকারীেদর আকষণ করার জ  এবং তােদর চািহদামেতা 
স রক অবকাঠােমা িনমাণ ও বসা-বািণজ  সহজীকরেণর ‘টাইম-বাউ ’ সং ার কম িচর বা বায়ন িনি ত করার েয়াজন 
রেয়েছ। এজ  আমরা দি ণ এিশয়ার চেয় দি ণ- ব এিশয়ার উ য়ন কৗশেলর িদেক মেনােযাগ িদেত পাির। এ কৗশেল ‘ফােমর’ 
চেয় ‘সাব া ’ বিশ  পায়। আমরাও ‘ফলাফলধম ’ কৗশেলর িদেক কঁেত পাির। আমােদর মাননীয় ধানম ী নীিত হণ 

ও বা বায়েন এরই মে  যেথ  ি তা দিখেয়েছন এবং কাি ত ফল অজন কেরেছন। ত বা বায়েনর জ  বশ িক  কে র 
অ গিত িতিন িনেজ মিনটর কেরন। আর স কারেণই প া স , মে ােরল, পায়রা স ব র, মাতারবাড়ী িব ৎ ক সহ অেনক 

ক  ত মান হে । 

একই সে  আমরা য উ ত দেশ পিরণত হেত চাই স ও িতিন তার দীঘেময়ািদ ব- ীপ পিরক নায় এরই মে  জনমেন েথ 
িদেত পেরেছন। এ পিরক নার  ধেরই আমরা আমােদর আগামী িদেনর িশ ায়েনর নয়া কৗশল িনধারণ করেত পাির। িডিজটাল 
বাংলােদশ গড়ার মা েম ত ণেদর িডিজটাল উে া া বানােনা এবং এেদর মা েম িব লসং ক কমসং ােনর ব া িতিন এরই 
মে  কের ফেলেছন। এই ‘ইউিনক’ অিভ তা কােজ লািগেয় আমরা আরও বিশ উে া া ি র কায ম হণ করেত পাির। 
সজ  আমােদর আগামী িদেনর িশে র পথনকশা িনমােণর সময় ি র িমকা, িশ া ব ায় কািরগির ান িবকােশর েযাগ 
ি  করা, উ াবন ও উে া াবা ব গেবষণা ও িশ ণ ক  াপন করা, িশে র সে  িব িব ালয় ও গেবষণা িত ােনর 

সংেযাগ ি  করা এবং বােস অব ানরত আমােদর িশ ক, িব ানী ও উে া ােদর এ মানবস দ উ য়েনর উে ােগর সে   
করার সাহসী উে াগ আমােদর নওয়ার েযাগ এবার এেসেছ। আমার িব াস, ন ন সরকার িন য় এ েযাগ হাতছাড়া করেব না। 

সময়টা এখন অথৈনিতক টনীিতর। বাংলােদশ কী কের অথৈনিতক উ য়েন আরও কেয়ক ধাপ ওপের উঠেত পাের সজ  
আমােদর সারা িবে র িবিনেয়াগকারীেদর সে  সংেযাগ বাড়ােত হেব। িভেয়তনাম যিদ ৩৫ িবিলয়ন ডলার ও িময়ানমার যিদ ৫ 
িবিলয়েনর বিশ এফিডআই আকষণ করেত পাের তাহেল আমরা কন ২-৩ িবিলয়ন ডলােরর গি েত আটেক থাকব? িন য়ই 
আমরাও িবেদশ থেক িঁজ ও সা াই চইন আকষেণর এ দৗেড় সফল হব। সজ  সময় েধ িদেয় আমােদর সংি  িত ানেক 
(েযমন িবডা, বাংলােদশ াংক, বাংলােদশ িসিকিরউ জ এ েচ  কিমশন) েয়াজনীয় কাঠােমাগত সং ােরর জ  নীিত ণয়ন ও 
বা বায়েন উে াগী করেত হেব। এজ  উপ  তে র আদান- দান ও নাগিরকেদর ‘িফড াক’ দওয়ার িডিজটাল েযাগ কের 
িদেত হেব। িত  ম ণালয় ও সং ােক মা েষর মতামত দওয়ার েযাগ কের িদেত হেব। িলশ এখন ‘৯৯৯’ হটলাইেন জনগেণর 
অিভেযাগ ও পরামশ িনে । শাসনও ‘৩৩৩’ হটলাইেন অ প সবা সহজীকরেণ উে াগী হেয়েছ। নাগিরকেদর জ  এ ধরেনর 
নাগিরক েযাগ সব ম ণালয় ও সং ায় থাকেত হেব। আমরা বাংলােদশ াংেক াহক াথ সংর ণ ক  াপন কের ‘১৬২৩৬’ 
হটলাইন চা  কের াংিকং াহকেদর অিভেযাগ ও মতামত সং েহর য উে াগ িনেয়িছলাম তা াপক সাড়া ফেলিছল। এমন 
উে াগ সব িত ানই িনেত পাের। ধানম ীর কাযালেয় ‘এ  আই’ ক ও অেনক উ াবনী লক িডিজটাল সবা দােনর  
তির কেরেছ। 



এেকবাের নীিতিনধারক পযােয় িবেশষ  মতামত নওয়ার জ  িস া েরর মেতা ‘ভিব ৎ অথনীিতর ধারা পযােলাচনা কিম ’, 
দি ণ কািরয়ার ‘চ থ িশ  িব ব িবষয়ক সংসদীয় কিম ’ িকংবা জাপােনর ‘অ াবািন  পেরখা িনধারণ’ কিম র মেতা অথবা 
জাপােনর খাতওয়াির পরামশক কিম র মেতা নীিত-উে াগ আমরাও িন য়ই িনেত পাির। পাশাপািশ, িডিজটাল ি  বহার 
কের সব ণ জনগেণর পরামশ সং হ কের নীিতিনধারণী ি য়ােক আরও জনবা ব ও াসি ক কের লেত পাির। 

আমােদর বড়ই সৗভা  য, আমােদর রেয়েছন একজন রদশ  ও কমতৎপর ধানম ী। িতিন সারা ণ শাসন ও সমােজ ‘ টান 
সট’ কের িদে ন। তার নয়া মি সভা ও বা বায়নকারী কমকতােদর তার সে  তাল িমিলেয় একই ি তার সে  নীিত হণ ও 

বা বায়েনর িতেযািগতায় নামেত হেব। িবেশষ কের িবেদিশ উে া া ও আ জািতক উ য়ন অংশীদারেদর সে  েখা িখ হওয়ার 
সময় আমােদর শাসন ও নীিতিনধারকেদর যেথ  সতক ও কৗশলী থাকেত হেব। সজ  েয়াজনীয় ত  সং হ ও উপ  

ােনর সমােবশ করার লে  তােদর উে াগী হেত হেব। এজ  দি ণ- ব এিশয়ার মেতা আমরাও পশাদার বাসীেদর া, ি  
ও পরামেশর ওপর িনভর করেত পাির। াংিকং খােতর িঁক মাকািবলায় আমােদর িনয় ক সং ােক সবদাই তৎপর থাকেত হেব। 
িবেশষ কের, ত অ সরমান দেশর অথনীিতেত ঋণেখলািপসহ নানা ধরেনর ভারসা হীনতা ও ‘িডজেলােকশন’ দখা িদেতই 
পাের। এমন চ ােল  মাকািবলার জ  ানীিত, লনেদেনর ভারসা  ও আিথক ি িতশীলতা আমােদর সব েণর নজের রাখেত 
হেব। িনঃসে েহ, িডিজটাল বাংলােদেশর ি য়ায় য সাফ  আমরা অজন কেরিছ তার ফল আমােদর জনগণ এরই মে  পেত 

 কেরেছ। িবেশষ কের, কমসং ান ি র য ি য়া আমােদর িডিজটাল অথনীিতেত চা  হেয়েছ তার গিত যােত আরও বােড় 
সিদেক নজর রাখেত হেব। একই সে  জনগেণর ত াশাও বেড় গেছ। সজ  তােদর সবা সরবরাহ আরও ণমােনর করার 
েয়াজন রেয়েছ। কতজন মা ষ এ সবা পাে  তা-ই বড় িবষয় নয়। কতটা ভােলা মােনর িডিজটাল সবা আমরা িদেত পারিছ তা-ই 

বড় । তাই শাসিনক ও আিথক িডিজটাল সািভেসর ণমান িনর র পযেব ণ এবং এসব সবােক আরও উ তমােনর করার 
েচ া আমরা অ াহত রাখব। 

আমরা সবদাই চ া করব যােত আমােদর িশ েক পিরেবশবা ব ও নগরায়ণেক ল করার জ  র সারী নীিতমালা করেত 
পাির। ব- ীপ পিরক না সজ  ভােলা এক  নীিতম  তির কের িদেয়েছ। এজ  আমােদর করকাঠােমা নিব াস ও ি িনভর 
কের িব ল অথায়েনর উে াগ িনেত হেব।  াংেকর ওপর িনভর না কের িঁজবাজার, বীমা ও বাসীেদর কাছ থেক ব সহ 
নানাভােব বাড়িত অথ সং েহর উে াগ িনেত হেব। এক  নীিত-উে াগ িনেলই িডিজটাল লনেদন সি য় কের আমরা এখনই বাসী 
আয় আরও ১০ িবিলয়ন ডলার বাড়ােত পাির। নারীর মতায়ন, িশ ণ, অথায়েনর েযাগ বািড়েয় নারী উে া ার সং া 
িব লভােব বাড়ােত পাির। সজ  উপ  িডট ারাি  ি ম, দ ভ িক, ভ ার ক ািপটালসহ নানা জনশীল উে াগ িন য়ই 
আমরা হণ করেত পাির। 

সবেশেষ বলব, ন ন বছের আমরা ন ন সরকার পেয়িছ। অথনীিতর ন ন সে শ পেয়িছ। মাথা  কের দ ড়ােনার মেতা 
অথৈনিতক স মতা য আমােদর আেছ প া স  িনমােণ আমরা তার মাণ কেরিছ। তাই ভরসার পিরেবশ বজায় রেখ আ ন 
এিগেয় যাই জার কদেম। 

লখক : বাংলােদশ াংেকর সােবক গভনর এবং, িবিশ  অথনীিতিবদ। ইেমইল : dratiur@gmail.com 
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