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ত ি র দশ বাংলােদশ - িঁক মাকােবলায় দ  হেত হেব 

 

িক িদন আেগই বাংলােদশ পিরসং ান েরা ত -উপা  িমিলেয় া লন কেরিছল চলিত অথবছের বাংলােদেশর অথৈনিতক 
ি  হেব ৮.১৩ শতাংশ। িবে র সেবা  ি  অজনকারী দশ েলার মে  ি তীয় অব ােন থাকেব বাংলােদশ। এশীয় উ য়ন 
াংক স িত বেলেছ, চলিত অথবছের বাংলােদেশর ি  হেব ৮ শতাংশ। অ িদেক বাংলােদেশর অথনীিতর হালনাগাদ 

পিরি িত িনেয় এক িতেবদেন িব াংক বলেছ, চলিত অথবছের বাংলােদেশর ি  হেব ৭.৩ শতাংশ। ি র হাের এিডিব ও 
িবিবএেসর সে  িব াংেকর পাথক  থাকেলও ব জািতক এ সং া  বলেছ, িবে র সবেচেয় ত বেড় ওঠা শীষ প চ  দেশর 
এক  হে  বাংলােদশ। 

এ কথা আজ অন ীকায য বাংলােদশেক কােনাভােবই আর উেপ া করার উপায় নই। ত ি র দশ  এরই মে  
অ ি লক উ য়ন চেক িবে  ৩৪তম অব ান িনি ত কেরেছ। উ য়েনর চক েলাও এখন বাড় । গত এক দশেক মাট 
িজিডিপ ৯১ িবিলয়ন থেক বেড় ২৮৫ িবিলয়ন ডলার হেত যাে । এই সমেয় ি র হার ৫.৪ শতাংশ থেক বেড় সবেশষ ৭.৮৬ 
শতাংেশ উ ীত হেয়েছ। ২০২১ সাল নাগাদ ি র হার ১০ শতাংেশ উ ীত হেব—এমন  দখেছ বাংলােদশ। দাির  ২২ 
শতাংেশ নেম এেসেছ। ীিত ১২ শতাংশ থেক কেম ৫.৪ শতাংেশ পৗঁেছেছ। মাথািপ  আয় ৬৮৬ ডলার থেক বেড় এক 
হাজার ৭৫১ ডলাের উ ীত হেয়েছ। িবিনেয়াগ বেড়েছ চার ণ। র ািন ১০ িবিলয়ন ডলার থেক ৩৭ িবিলয়ন ডলাের উ ীত হেয়েছ। 
িব াংেকর ‘বাংলােদশ ডেভলপেম  আপেডট: র েলটির ডাি িবিল  ক ান সাসেটইন হাই াথ’ শীষক িতেবদেন উে খ 
করা হেয়েছ, মগা ক  ও বাসীেদর পাঠােনা রিম া ও িজিডিপ বাড়ােত বড় িমকা রাখেছ। যিদও িবেদিশ িবিনেয়ােগর হার 
সামা  বাড়েলও সম  দশ েলার লনায় তা অেনক কম। আ জািতক এ সং া র গেবষকরা মেন কেরন, বাংলােদেশর 
সামি ক অথনীিত ি িতশীল থাকেলও খলািপ ঋণ বাড়েছ। রাজ  আয় এখেনা বল, আ জািতক বাজাের িতেযািগতার স মতাও 
কমেছ। এরই সে  িক  িঁকর কথাও উেঠ এেসেছ িবেশষ েদর ভাে । ধারণা করা হে , ২০১৯ সােলর পর িব  অথনীিত থ 
হেয় আসেত পাের। স ে  তির হেত পাের অভ রীণ ও বেদিশক অথনীিতর িঁক। িব াংক মেন কের, অভ রীণ িঁকর 
মে  সবেচেয় বড় িঁকর জায়গা হেলা াংক খাত। আেরকটা িঁকর জায়গা রাজ  আদােয় অপযা তা। এসব িঁক মাকােবলায় 
দ তা অজন করেত পারেল বাংলােদেশর অথনীিত য এক  শ  অব ােন দ ড়ােব, তা বলার অেপ া রােখ না। 


