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াধীনতার ৪৮ বছর: মাথািপ  জাতীয় আয় ১৫ ণ বেড়েছ - ১৯৭২ সােল মাথািপ  
আয় িছল ১২৯ ডলার, ২০১২ সােল ৯২৩, বতমােন ১৯০৯ ডলার 

মিনর হােসন 

িব াংেকর িহসােব বাংলােদশ এখন ি ম ম আেয়র দশ। সরকােরর সবেশষ ত া সাের আগামী ন শেষ দেশর েত ক 
মা েষর মাথািপ  আয় দ ড়ােব ১ হাজার ৯০৯ ডলাের। িক  ১৯৭২ সােল এর পিরমাণ িছল ১২৯ ডলার। এ িহসােব াধীনতার পর 
গত ৪৮ বছের বাংলােদেশর মা েষর মাথািপ  আয় ১৫ ণ বেড়েছ। তেব এর চেয়ও বিশ উ য়ন হেয়েছ িবিভ  সামািজক চেক। 
িশ ার হার, জ িনয় ণ, মা  ও িশ  রাধসহ সামািজক চক েলােত পািক ানেক ছািড়েয়েছ অেনক আেগই। কােনা ে  
ভারতেকও ছািড়েয় গেছ বাংলােদশ। বাংলােদেশর অথনীিতর আকার িবে  ৩৩তম। িবে ষকরা বলেছন, বাংলােদেশর াধীনতা 
অজেনর  কারণ। থমত, পািক ান থেক রাজৈনিতক ি  এবং ি তীয়ত, অথৈনিতক ি । পািক ান আমেল উ য়নবি ত 
িছল এ দশ। তােদর মেত, বতমােন বাংলােদেশ কম ম মা েষর সং া বিশ। এ  অত  স াবনার িদক। আর এই স াবনা 
কােজ লাগােত পারেল বাংলােদশ হেব িবে র রাড মেডল। 

জানেত চাইেল িবিশ  অথনীিতিবদ খা কার ই ািহম খােলদ গা রেক বেলন, জািত িহেসেব বাঙািল অেনক মধাবী। িক  
পািক ান সরকার কােনা েযাগ দয়িন। িতিন বেলন, ১৯৭১ সােল বাংলােদেশ জনসং া িছল সােড় ৭ কা । ৪০ শতাংশ খা  
িবেদশ থেক আমদািন করেত হেতা। বতমােন জনসং া ায় ১৭ কা । িক  খা  আমদািন করেত হয় না। এ ছাড়া িশ  খােতর 
অেনক উ য়ন হেয়েছ। বতমােন গােম  িশে  বাংলােদশ িবে  ি তীয় হ ম। চীেনর পেরই আমােদর অব ান। একই অব া সবা 
খােতও। তার মেত, বষে র মা েম পিরকি তভােব আমােদর িপিছেয় রাখা হেয়িছল। 

১৯৭১ সােল বাংলােদেশ মাথািপ  আয় কত িছল তার  কােনা ত  পাওয়া যায় না। কালীন সমেয় এ ধরেনর পিরসং ান 
তিরর কাজও হয়িন। তেব িব াংেকর িহসাব অ সাের ১৯৭২-৭৩ সােল বাংলােদেশর মাথািপ  আয় িছল ১২৯ ডলার। আর 

আগামী ন শেষ বাংলােদেশর মা েষর মাথািপ  আয় ১ হাজার ৯০৯ ডলাের উ ীত হেব বেল সরকাির তে  উে খ করা হেয়েছ। 
এ িহসােব আেলাচ  সমেয় মাথািপ  আয় ১৫ ণ বেড়েছ। 

িব াংেকর িহসাব অ সাের যসব দেশ মাথািপ  আয় ১ হাজার ৪৬ ডলার থেক ১২ হাজার ৭৩৬ ডলার, তারা ম ম আেয়র 
দেশর অ । এর মে  মাথািপ  আয় ১ হাজার ৪৬ ডলার থেক ৪ হাজার ১২৫ ডলার পয  হেল তারা ি ম ম আেয়র দশ 

িহেসেব িচি ত হেব। ৪ হাজার ১২৬ ডলার থেক ১২ হাজার ৭৩৬ ডলার মাথািপ  আয় হেল ওই দশ েলােক উ  ম ম আেয়র 
দশ িহেসেব ধরা হয়। এর চেয় বিশ মাথািপ  আয় হেল সই দশ েলােক বলা হয় উ  আেয়র দশ। এই িহসােব বাংলােদশ এখন 

ি ম ম আেয়র দশ। 

অথনীিতর াভািবক িনয়েম দেশর মাট িষ, িশ  ও সবা খােতর উৎপাদেনর সে  রিমেট  ( বাসীেদর পাঠােনা অথ) যাগ 
কের মাট আয় বর করা হয়। এই মাট আয়েক জনসং া িদেয় ভাগ করেল মাথািপ  আয় পাওয়া যায়। এ িহসােব মাথািপ  আয় 
ি র ে  রিমেটে র বড় িমকা রেয়েছ। 

বাংলােদশ পিরসং ান েরার ত া সাের িতন বছর আেগ ২০১৫-১৬ সােল মাথািপ  আয় িছল ১ হাজার ৪৬৬ ডলার। এ িহসােব 
’বছের আয় বেড়েছ ৪৪৩ ডলার। শতকরা িহসােব যা ায় ৩০ শতাংশ। িক  ’বছর আেগও কর  আয়সীমা িছল ২ লাখ ৫০ 

হাজার টাকা। এখনও ওই সীমা বহাল আেছ। 

এরপরও করদাতা বেড়েছ মা  ১ লােখর িক  বিশ। অ িদেক িজিডিপর অ পােত বাংলােদেশ কর আদায় মা  ১০ শতাংশ। 
ভারেত তা ১৮ শতাংশ, মালেয়িশয়ায় ১৬, চীেন ২৯, মাল ীেপ ২১, পািক ান ১৭, নপােল ২৪ এবং িস া ের ১৫ শতাংশ। অথাৎ 
এিশয়ার দশ েলার মে ও কর িজিডিপ অ পােত িপিছেয় আেছ বাংলােদশ। 



অ িদেক ১৯৭১ সােল বাংলােদেশর মাট দশজ উৎপাদেনর (িজিডিপ) পিরমাণ িছল ৮ দশিমক ৭৫ িবিলয়ন ডলার। বতমােন তা 
২৭৪ িবিলয়ন ডলাের উ ীত হেয়েছ। পা বত  ভারত ও পািক ােনর লনায় সামািজক বশিক  চেক বাংলােদশ এিগেয় রেয়েছ। 
িবেশষ কের প চ বছেরর কম বয়সী িশ র হার ও াথিমক িশ া াি র িহসােব বাংলােদশ বিশ এিগেয় রেয়েছ। 

িব াংেকর িহসােব, বাংলােদেশ প চ বছেরর কম বয়সী িশ েদর িত হাজাের ৩৪ জেনর  হয়। ভারেত এই হার ৪৩ ও 
পািক ােন ৭৯ জন। একইভােব বাংলােদেশ ৯৮ ভাগ িশ  াথিমক িশ াপব শষ করেছ। ভারেত তা সমান হেলও পািক ােন ৭২ 
ভাগ িশ  াথিমক িশ া শষ করেছ। আ ােলর িদক থেকও এিগেয় আেছ বাংলােদশ। বতমােন বাংলােদেশর মা েষর গড় আ  

ায় ৭৩ বছর। ভারেত তা ৬৮ বছর আর পািক ােন ৬৬ বছর। এ ছাড়া বাংলােদেশর দািরে র হার ২৪ দশিমক ৩ শতাংশ। আর 
পািক ােন দািরে র হার ২৯ দশিমক ৫ শতাংশ। 

জানা গেছ, বতমােন বাংলােদেশ বেদিশক ার য িরজাভ আেছ, তা িদেয় অ ত ৭ মােসর আমদািন য় মটােনা স ব। এ ে  
অেনক িপিছেয় রেয়েছ পািক ান। দশ র িরজােভর অথ িদেয় মা  ২ মােসর আমদািন য় মটােনা যেত পাের। িডিজটাল 

ি র বহার এিগেয় বাংলােদশ। বতমােন িবে র ই ারেনট বহাের শীষ দেশ রেয়েছ বাংলােদেশর নাম। 

জানেত চাইেল বাংলােদশ াংেকর সােবক গভনর ড. সােলহউি ন আহেমদ বেলন, অ া  দেশর লনায় সামি ক অথনীিতেত 
আমােদর ি িতশীলতা সে াষজনক। িব াত স দ ব াপনা িত ান গা ান াকস ১১  উদীয়মান দেশর তািলকায় 
বাংলােদশেক অ  কেরেছ। ইে ােনিশয়া, মালেয়িশয়া, িভেয়তনাম িত দশ রেয়েছ এ তািলকায়। সামি কভােব বাংলােদশ 
আরও এিগেয় যাে । 

াধীনতার মা  চার দশেকই বাংলােদশ অিব া ভােব এিগেয় যাে । িবেশষ কের ে া ত দশ েলার মে  িব য়করভােব 
এিগেয় যাে  দশ। ১৯৭১ সােল শাষণ ও ব নার অবসান ঘ েয় দশ মাথা  কের দ িড়েয়িছল । িতিন বেলন, এখনও দেশর 

ধান সম া ন িত। এই ন িত রাধ করেত হেব। পাশাপািশ সবজনীন শাসন িত া জ ির। এই  িবষয় সফলভােব করেত 
পারেল িবে  সব ে  রাড মেডল হেব বাংলােদশ। 


