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বাংলা ি িবউন ॥ আ জািতক ব াংিকং িত ান া ডাড চাটােডর গেবষণা অ যায়ী ২০৩০ সােলর মেধ  ভারেতর
চেয় ধনী দশ হেব বাংলােদশ। গেবষণায় আভাস দয়া হেয়েছ, এ সমেয় ভারতীয়েদর চেয় বাংলােদশীেদর

মাথািপছু আয় ৩০০ ডলার বেড় যােব। মুবাগ জািনেয়েছ, অথনীিতর িবচাের আগামী দশক শীষ ৭ অথনীিতর মেধ
থাকেব এিশয়ার ৫িট দশ। দশ েলা-বাংলােদশ, ভারত, িময়ানমার, িভেয়তনাম ও িফিলিপ । দশ েলার বিৃ
৭ শতাংেশ ি িতশীল থাকেব।

া ডাড চাটােডর ভারতীয় ধান মধুর ঝাঁ রিববার িব  অথনীিত িবভােগর গেবষণা িতেবদনিট তুেল ধেরন। এেত
বলা হয়, ২০৩০ সােলর মেধ  িবে র মাট জনসংখ ার পাঁচ ভােগর এক ভােগরই বসবাস হেব এিশয়া অ েল।
জনতাি ক এই িবধা ভারেতর জ  আশীবাদ হেয় আসেব। বাংলােদেশও া  ও িশ া খােতর িবিনেয়ােগর
উৎপাদনশীলতা বাড়েব। গেবষণা অ যায়ী, ২০৩০ সােলর মেধ  ভারতীয়েদর চেয় আিথকভােব ি িতশীল অব ায়
থাকেব বাংলােদশীরা। সসময় ভারেতর মাথািপছু আয় দাঁড়ােব ৫ হাজার ৪০০ ডলাের। একই সমেয় বাংলােদেশর
মাথািপছু আয় আরও ৩০০ ডলার বেড় দাঁড়ােব ৫ হাজার ৭০০ ত।
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