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ের দ ড়ােনার ৪৮ বছর 

শখ আব াহ  

১৯৭৩ সােল বাংলােদেশর মা েষর মাথািপ  আয় িছল মা  ৭০ ডলার। এ পিরমাণ আয় িনেয় িবে র এেকবােরই গিরব দেশর 
তািলকায় জায়গা হয় বাংলােদেশর। িব  দশ, ফ কা রাজেকাষসহ নানা সংকেট িনমি ত বাংলােদশ তখন সােড় সাত কা  
মা ষ িনেয় িবে র অ ম হ ম জনেগা ীর দশ। রাে র অথনীিতিবদ হিলস িব. চনািরেক তখন  করা হেয়িছল, মানস  
মাথািপ  আেয়র তািলকায় যেত বাংলােদেশর কতিদন লাগেব। উ ের িতিন বেলিছেলন, ১৯৬৫ সালেক িভি  ধের মাথািপ  আয় 
৮০০ ডলাের বা ১৯৭৩ সালেক িভি  ধের ৯০০ ডলাের পৗঁছােত বাংলােদেশর ১২৫ বছর লাগেব। এই িহসাব বাংলােদশ ল মাণ 
কেরেছ অেনক আেগই। বাংলােদেশর মাথািপ  আয় এখন ায় ই হাজার ডলার। গত অথবছের বাংলােদেশর অথৈনিতক ি  
হেয়েছ ৭ দশিমক ৮৬ শতাংশ। চলিত অথবছের সামিয়ক িহসােব ি  ৮ দশিমক ১৩ শতাংশ ধরা হেয়েছ। আর মাথািপ  আয় 
বেড় হেয়েছ ১ হাজার ৯০৯ ডলার।  

 
আজ ২৬ মাচ বাংলােদেশর াধীনতা িদবস। দশ াধীন হেয়েছ ৪৮ বছর আেগ। িবেশষ রা বলেছন, াধীনতার সমেয় 
বাংলােদেশর য ভ র অব া িছল, তােত  এত তাড়াতািড় বাংলােদশ উ য়েনর এই ের পৗঁছােব, তা কউ ভাবেত পােরিন। 
নােবলজয়ী ভারতীয় অথনীিতিবদ অমত  সন 'ভারত :উ য়ন ও ব না' ে  িলেখেছন, বাংলােদশ সামািজক উ য়েনর পেথ ত 

এিগেয় যােব, এ কথা তখন কউ ভােবিন। দশ াধীেনর পর অেনেকই তখন বেলিছেলন, বাংলােদেশর ভিব ৎ অ কার। কউ কউ 
তােক 'বাে ট কস' বেল খরেচর খাতায় ফেল িদেয় বেলিছেলন, এই দশেক কােনা অথৈনিতক সাহা  দওয়াই উিচত নয়। কারণ 
দশ  জনসং া িবে ারেণর সে  পা া িদেয় খা  উৎপাদন কের উঠেত পারেব না। িক  বাংলােদশ অেনেকর সই ভাবনােক 

িম া মাণ কেরেছ।  
 
১৯৭৩-৭৪ অথবছের বাংলােদেশর রফতািন আয় িছল ২৯৮ কা  টাকা। আমদািন য় িছল ৭৩২ কা  টাকা। এরপর যত িদন 
গেছ, িশ ায়েনর ফেল আমদািনর সে  পা া িদেয় বেড়েছ রফতািন আয়। গত অথবছের বাংলােদশ িবে র িবিভ  দশ থেক ৫৯ 

িবিলয়ন ডলােরর প  আমদািন কেরেছ। রফতািন কেরেছ ৩৭ িবিলয়ন ডলােরর প । পাশাপািশ আরও ৬ িবিলয়ন ডলােরর সবা 
রফতািন কেরেছ। রিম া  আয় বেড়েছ ব ণ। রিম া  আসেছ বছের ১৪ থেক ১৫ িবিলয়ন ডলার।  
 
অথৈনিতক উ িতর পাশাপািশ িশ া, া সহ মানব উ য়েনর অেনক ে  বাংলােদশ ত এিগেয়েছ। ১৯৭২ সােল বাংলােদেশর 
গড় আ  িছল ৪৭ বছর। পািক ােনর িছল ৫৩ বছর। ভারেতর িছল ৪৮ বছর। বাংলােদশ তােদর পছেন ফেলেছ। বাংলােদেশর গড় 
আ  এখন ৭২ বছর। ভারত ও পািক ােনর গড় আ  যথা েম ৬৯ ও ৬৬ বছর। প চ বছেরর কম িশ  হােরও একসময় 
বাংলােদশ িপিছেয় িছল। ২০১৬ সােলর িহসােব বাংলােদেশ জ হেণর পর িত এক হাজার িশ র মে  ৩৪ জেনর  ঘেট। 
পািক ােন এ সং া ৭৯। নবজাতক র হারও বাংলােদশ তােদর চেয় বিশ হাের কমােত পেরেছ। বাংলােদেশ িত এক হাজার 
নবজাতেকর মে  মারা যায় ২৮ জন। পািক ােন এ সং া ৬৪ আর ভারেত ৩৫ িশ । বাংলােদেশ াথিমক িব ালেয় ভিত 
িশ াথ েদর ঝের পড়ার হার একসময় অেনক বিশ িছল। এ ে  অভাবনীয় উ িত হেয়েছ। এখােন াথিমক িশ া শষ কের ৯৮ 
ভাগ িশ াথ । পািক ােনর ে  এ হার ৭২ শতাংশ। বাংলােদশ ২০০০ থেক ২০১৫ সােলর মে  দািরে র হার অেধেক নািমেয় 
এেনেছ। বাংলােদেশর মেতা এত ত দাির  িবেমাচন করেত পােরিন কােনা দশ। ২০১৬ সােলর িহসােব বাংলােদেশর দািরে র 
হার ২৪ দশিমক ৩ শতাংশ। পািক ােন এ হার ২৯ দশিমক ৫ শতাংশ।  
 
মতামত জানেত চাইেল িব াংেকর ঢাকা অিফেসর িলড ইেকানিম  জািহদ হােসন সমকালেক বেলন, াধীনতা-পরবত  

িব  দেশ কােনা ািত ািনক কাঠােমা িছল না। িশ ার হার িছল বই কম। অথনীিত িছল িষিনভর, যা া িতক েযােগ 
আ া । সই অব ায় আজেকর বাংলােদশেক িচ া করা অস ব িছল। এটা স ব হেয়েছ িষেত িব ব ও িশে  পা েরর মা েম। 



তির পাশাক ও িনমােণর মেতা িক  খাত াপক স সািরত হেয়েছ। অ িদেক জনসং া িনয় েণর কম িচ সফল হেয়েছ। 
ানীয় উ াবেনর মা েম া  খােত াপক উ িত হেয়েছ। আ াল বেড়েছ এবং িশ  ও মা  হার কেমেছ। বেড়েছ েল 

যাওয়ার হারও। পাশাপািশ নারীর মতায়ন ও মশি েত তােদর অ ি  বেড়েছ। সামািজক অেনক চেক ভারত ও পািক ােনর 
লনায় এিগেয় রেয়েছ বাংলােদশ। মাথািপ  আেয়র বধান কেম এেসেছ; যা াধীনতার সময় অভাবনীয় িছল, তা এখন বা বতা।  

জািহদ হােসন বেলন, বাংলােদেশর উ য়েনর পাশাপািশ আকা াও বেড়েছ। ২০৩০ সােলর মে  টকসই উ য়েনর ল  অজন 
এবং ২০৪১ সােল উ ত দশ হওয়ার ল  নওয়া হেয়েছ। ল  অজেন বশ িক  চ ােল  রেয়েছ। িবেশষ কের অবকাঠােমা উ য়ন, 

ািত ািনক ও মানবস েদর দ তা বাড়ােনা, ি হীনতা র ও মবাজাের নারীর অংশ হণ আরও বাড়ােনার উে াগ িনেত হেব। 
জলবা  পিরবতেনর িঁক মাকােবলায় িত িনেত হেব। এ ছাড়া চ থ িশ  িব ব ও আ িনক ি র সে  তাল িমিলেয় 
ভিব ৎ উ য়ন পিরক না সাজােত হেব। িবেশষ েদর িবিভ  লখা থেক জানা যায়, াধীনতার পর ভ র অবকাঠােমা, খা  
সংকট,  রাজেকাষ আর বড় ধরেনর আ জািতক সহেযািগতা ছাড়াই নগঠন ও নবাসন কম িচ বা বায়েন িহমিশম খেত 
থােক সরকার। ত ও ভেঙ পেড়নিন জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান। িতিন জািতেক ের দ ড়ােনার  দখান। 
পািক ািন সনারা ে র সময় িড়েয় দয় টাকা-পয়সা। ংস কের িশ কারখানা।  
 
সই বাংলােদেশ এখন ৫৭  াংক ও ৩৪  আিথক িত ান কাজ করেছ। রেয়েছ শতািধক বীমা কা ািন। িশ  উৎপাদন বেড়েছ 

কেয়ক ণ।  বেদিশক ার ম দ এখন ৩২ িবিলয়ন ডলার। পযা  বেদিশক ার িরজাভ থাকার কারেণই িনজ  অথায়েন 
প া স র মেতা অবকাঠােমা িনমােণর সাহস পেয়েছ বাংলােদশ। অথনীিতর আকার দ িড়েয়েছ ৩০০ িবিলয়ন ডলাের, যা এখন 
িবে র ৩০তম। াধীনতার সময় আেলা বলেত কেরািসন িড়েয় ম েম লা িপর আেলাই ঝত মা ষ। এখন িব েতর 
আেলায় আেলািকত দেশর ৯০ শতাংশ এলাকা। িবে র অেনক দশ ও বড় বড় কা ািন বাংলােদেশ িব ৎ খােত িবিনেয়াগ 
করেছ। অেনেক িবিনেয়ােগর আ হ কাশ করেছ। ই াত িশ , গািড় সংেযাজন িশে র মেতা ভারী িশ  হে  দেশ। অথৈনিতক 
অ েল জাপান, চীন, ভারত, সৗিদ আরব, িস া র ও কািরয়ান িবিনেয়াগকারীরা িবিনেয়াগ িনেয় আসেছন।  

াধীনতার পর থেক বাংলােদশ পরপর চার  শ  উৎপাদেন মার খায়। ১৯৭১-৭২ সােল আমন উৎপাদন ১৯৬৯-৭০-এর লনায় ১৯ 
শতাংশ কম হয়। েয়াজনীয় বীজ, সার, উপকরেণর অভােব বাহা ের বােরা উৎপাদন আেগর বছেরর চেয়ও ২০ ভাগ কেম যায়। 
১৯৭২-৭৩-এ রণকােলর মে  ভয়াবহতম খরায় আউশ ও আমন উৎপাদন মার খায়। ১৯৬৯-৭০ সােল যখােন ২৯ দশিমক ৬৩ 
লাখ টন আউশ হেয়িছল, '৭২-৭৩-এ তা নােম ২২ দশিমক ৭৩ লাখ টেন। ফেল খা পে র দাম -  কের বাড়েত থােক। একই 
সে  বাড়েত থােক লবণ, তলসহ অ  িনত পে র দামও। িব বাজােরও ওই সময় খা প  সংকট দখা দয়। আ জািতক 
বাজাের সহ তেলর দর বেড় যায়। সরকার বা  হয় অ  দেশর কােছ হাত পাতেত। সই বাংলােদেশ এখন উ ৃ  চাল 
উৎপাদন হে । বাংলােদশ এখন ধান উৎপাদেন িবে  চ থ ান অজন কেরেছ। কবল খা শ  উৎপাদনই নয়, মাছ উৎপাদেনও 
বাংলােদশ িবে  চ থ ও সবিজ উৎপাদেন তীয় শীষ ােন রেয়েছ। গম ও ার িবে র গড় উৎপাদনেক পছেন ফেল েমই 
এিগেয় চলেছ বাংলােদশ। বাংলােদেশর অ ত ব উ য়ন অিভযা ায় কেয়ক  বড় ী িত িমেলেছ গত কেয়ক বছের। গত বছেরর 
মােচ জািতসংঘ আ ািনকভােব জািনেয়েছ, ে া ত দশ (এলিডিস) থেক বর হেয় উ য়নশীল দশ হওয়ার যা তা অজন 
কেরেছ বাংলােদশ। এর আেগ ২০১৫ সােলর লাই মােস িব াংক এ দশেক 'িন ' থেক 'িন  ম ম' আেয়র দশ িহেসেব ী িত 
দয়। সহ া  উ য়ন ল  বা এমিডিজ বা বায়েন সাফে র ী িত িহেসেব জািতসংেঘর অ াওয়াড পায় বাংলােদশ। ২০১৬ সােলর 

অে াবর মােস আ জািতক দাির  িবেমাচন িদবেস িব াংেকর িসেড  িজম ইয়ং িকম বাংলােদেশ এেস ঘাষণা দন, দাির  
িবেমাচেন বাংলােদেশর উ াবনী দ তা সারািবে র জ  িশ ণীয়। 
পািক ােনর শাষেণর িব ে  িতবােদর এক পযােয় াধীনতার ডাক দয় ি কামী বাঙািল। সই পািক ােনর পিরিচিত এখন 

-সংঘাতময় ও িপিছেয় পড়া এক রা  িহেসেব। প ােশর দশেক ব পািক ােনর গড় অথৈনিতক ি  িছল ১ দশিমক ৯ 
শতাংশ। একই সমেয় পি ম পািক ােন ি  িছল ২ দশিমক ৭ শতাংশ। ষােটর দশেক এ বধান আরও বেড় যায়। এ অ েলর 
৪ দশিমক ৩ শতাংশ ি র লনায় পি ম পািক ােন ৬ দশিমক ৪ শতাংশ ি  হয়। াধীন বাংলােদশ সই অব ার পিরবতন 
কেরেছ অেনক আেগই। এক দশক ধের গেড় ৬ শতাংেশর বিশ থাকার পর গত িতন  অথবছের বাংলােদেশর ি  ৭ শতাংশ 
ছািড়েয়েছ। চলিত অথবছের তা ৮ শতাংশ ছািড়েয় যােব বেল আশা করা হে । অথচ পািক ান এখনও ৬ শতাংেশর িনেচ আেছ। 

 


