
প িবেশ বাংলােদশ ॥ নতনু মযাদায় অিভিষ  হে  দশ
কািশত: ১৫ - ম, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

অথনীিতর ে  মাইলফলক

এম শাহজাহান ॥ িব  অথৈনিতক বিৃ েত ভাবশালী ‘ প- টােয়ি ট’র নতুন অংশীদার হেত যাে  বাংলােদশ।
িজ-২০’র সদ  পদ লােভর পর অথৈনিতক  িনয়ায় নতনু  মযাদায়  উ ািরত হেব  াধীন বাংলােদেশর নাম।
সমি গতভােব িজ-২০’র অ ভু  দশসমহূ িবে র মাট জাতীয় উৎপাদেনর ৮৫ শতাংশ এবং িব  বািণেজ র ৮০
ভাগ িনয় ণ করেছ। আগামী ২০১৯-২০ অথবছেরর মেধ  বড় এই অজন দেশর অথৈনিতক ে  মাইলফলক
িহেসেব িবেবিচত হেব। এর ফেল িব  বািণেজ  বড় অংশীদার হওয়ার েযাগ পােব বাংলােদশ। কাি ত রফতািন
ও িবিনেয়াগ হেব  এেদেশ। কমেব দাির ,  বাড়েব কমসং ান। সবেশষ গত এি ল  মােস  ওয়া  ইেকানিমক
আউটলেুক আ জািতক মু া তহিবল (আইএমএফ) ২০২৪ সাল পয  বি ক অথনীিতর বিৃ র হার ে পণ
কেরেছ। সই আেলােক মুবােগর করা িবে ষেণ বাংলােদশ স েক এ তথ  কাশ করা হয়।

জানা গেছ, মাট দশজ উৎপাদেন (িজিডিপ) অবদান রাখার িদক থেক মাথািপছু বৃি েত সব দশেক ছািড়েয়
যাে  বাংলােদশ। এই সূচেক থম িতন দেশর মেধ  বাংলােদশ একিট। গত পাঁচ বছের বাংলােদেশ মাথািপছু

বিৃ  হেয়েছ ৪৫ শতাংশ। একই হাের বিৃ  অজন কেরেছ ভারত ও চীন। জনগেণর য় মতার ওপর িভি  কের
এই িহসাব করা হেয়েছ। তেব বিৃ র য ধারাবািহকতা, তা বজায় রাখা  স ব হেল অদূর ভিব েত এই ই
দশেকও টপিকেয় যােব বাংলােদশ। সংি েদর মেত, বাংলােদেশর আথ-সামািজক অ যা া এখন সারা িবে র
রাল মেডল। আইএমএেফর পিরসংখ ান মেত, নািমক িজিডিপর িভি েত বতমােন বাংলােদশ পৃিথবীর ৪৩তম বহৃৎ

অথনীিত আর য় মতা সমতার িভি েত দেশর অব ান ৩২তম। ধু তাই নয়, ২০১৭ সােল ততর বিৃ
অজনকারী শীষ দশিট দেশর তািলকায় বাংলােদশও রেয়েছ। াইস ওয়াটারহাউস পারেসর তথ মেত, ২০৩০
সাল নাগাদ বাংলােদশ হেব িবে র ২৮তম বহৃ ম অথনীিত এবং ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলােদেশর অব ান হেব
২৩তম।

এিদেক িবে ষেণ দখা যায়, আগামী অথবছর বি ক বিৃ েত দশিমক ৯ শতাংশ অবদান রাখেব বাংলােদেশর
অথনীিত। একই পিরমাণ অবদান রাখেব কানাডা। আর এর পরই অবদান রাখেব িফিলিপ , থাইল া ড ও সৗিদ
আরব। আগামী ২০২৪ সাল পয  বি ক অথনীিতর বিৃ েত বাংলােদেশর এই অবদান অব াহত থাকেব। এ সে
অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল বেলন, তথ -উপা  িবে ষণ কের দখা গেছ, আগামী অথবছেরর মেধ  বাংলােদশ
িজ-২০ দশ েলার অ ভু  হেব। অেনক সাফেল র পথ বেয় আসেছ এই অজন। এর ফেল আ জািতক অ েন
বাংলােদেশর  ভাবমিূত  বাড়েব।  শীষ  ধনীেদশ েলার  কাতাের  থাকেব  এেদেশর  নাম।  িতিন  বেলন,  আমােদর
সরকােরর ল , ২০৪১ সােলর মেধ  বাংলােদশেক উ ত দেশ পিরণত করা। তেব দেশর অ যা ার য গিত
পিরলি ত হে , তােত আশা করা যায় এর পূেবই আমরা স আশা পূণ করেত পারব। গত পাঁচ বছের বাংলােদেশর
মেতা ধারাবািহক বিৃ  অজন করেত পােরিন কান দশ।

স ত, িজ-২০’র সদ  রা েলা হে Ñ অে িলয়া, কানাডা, সৗিদ আরব, যু রা ,  ভারত, রািশয়া, সাউথ
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আি কা, তুর ,  আেজি টনা, ািজল, মি েকা, া , জামািন, ইতািল, যু রাজ , চীন, ইে ােনিশয়া, জাপান,
সাউথ কািরয়া ও ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর দশ েলা।

এই ২০ দেশর অথম ী ও ক ীয় ব াংেকর গবনেরর সম েয় গিঠত একিট জাট বা প। এই েপর সদ  ১৯িট
দশ এবং ইউেরাপীয় ইউিনয়ন। ইউেরাপীয় কাউি েলর িসেড ট এবং ইউেরাপীয়ান ক ীয় ব াংক ইউেরাপীয়

ইউিনয়েনর িতিনিধ  কেরন। িজ-২০ দশসমেূহর রা ধান এবং সরকার ধান েপর সে লেন তােদর িনজ
িনজ দেশর পে  িতিনিধ  কেরন।

িবে র  ধান  ও  উদীয়মান  অথৈনিতক  পরাশি  স  দশসমূেহর  মেধ  পার ািরক  সহেযািগতা,  আিথক
ি িতশীলতা বজায় রাখা িছল িজ-২০ গঠেনর উে । ২০০৯ এর ২৫ সে ের িজ-২০’র নতারা ঘাষণা দন য,
িজ-৮ ক িজ-২০ অদূর ভিব েত িত াপন করেব। কান সদ েক িনিদ  বছেরর জ  িজ-২০ নতােদর বঠেক
সভাপিত  দািয়  দয়া হেব তা িনধারণ করেত, ১৯িট সাবেভৗম দশেক সেবা  চার জেনর পাঁচিট িভ  িভ  েপ
িবভ  করা হয়।

িজিডিপ বিৃ েত  রকড বাংলােদেশর ॥  গত কেয়ক  বছর ধের িজিডিপ বিৃ  অজেন  রকড অজন কেরেছ
বাংলােদশ। ৬ অে র বৃ  ভে  িজিডিপ বৃি  এখন ৮ এর ঘের অব ান করেছ। পক -২১ সামেন রেখ এই
িজিডিপ ই অে র ঘের পৗঁছােনার ল মা া রেয়েছ বাংলােদেশর সামেন। এলে  রফতািন বাড়ােত সব ধরেনর
পদে প নয়া হেয়েছ। এছাড়া উৎপাদন বাড়ােত দশী-িবেদশী িবিনেয়াগ আসেছ দেশ। ১০০িট অথৈনিতক অ েল
িবিনেয়ােগর জ  মহাপিরক না হণ কেরেছ সরকার।

ধু তাই নয়, চলিত অথবছর (২০১৮-১৯) শেষ মাট দশজ উৎপাদন বা িজিডিপ বিৃ  অজেন দি ণ এিশয়ায়
দশ েলার যৗথভােব শীেষ থাকেব বাংলােদশ ও ভারত। ইেতামেধ  বাংলােদশ ল মা ার চেয় বিশ িজিডিপ
বিৃ  অজন করেত যাে । চলিত বােজেট িজিডিপ বৃি র ল মা া িনধারণ করা হয় ৭ দশিমক ৮ শতাংশ। িক

বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরার সবেশষ তথ মেত, অথবছর শেষ এই বিৃ  হেব ৮ দশিমক ১৩ শতাংশ। এছাড়া
আগামী অথবছেরর জ  িজিডিপ বিৃ র ল মা া ৮ দশিমক ২ শতাংশ িনধারণ করা হেয়েছ। গত অথবছের ৭
দশিমক ৮৬ শতাংশ বিৃ  অিজত হেয়েছ। এ সে  অথনীিতিবদ ড. কাজী খলী মান আহমদ জনক েক
বেলন, গত কেয়ক বছর ধের ধারাবািহকভােব বিৃ  বাড়েছ। বিৃ র এই ফল দেশর সাধারণ মা ষ পাে  িক না
সটা িক  একিট বড় িবষয়। িতিন বেলন, উ য়ন আেগ না অিধকার আেগÑ অথনীিতেত এটা পণূ। আয় বষম

কিমেয় এেন ষম ব ন ব ব ায় দেশর দাির  াস পােব। বিৃ র ফল িনি ত করেত হেল আেগ দাির  দূর
করা েয়াজন।

এিদেক যু রা  ও চীেনর মেধ  বািণজ  যু , পুেরা অ েল ব বসািয়ক আ ার ঘাটিত, জাপােন াকিৃতক েযাগ,
জামািনেত পিরেবশ ই েত গািড় উৎপাদন কেম যাওয়া, এিশয়ার িবিভ  অ েল চািহদা কেম যাওয়াসহ িবিভ
কারেণ িব  অথনীিতেত ধীরগিত থাকেব বেল মেন করেছ আইএমএফ। এছাড়া সম া বাড়ােত পাের বািণজ  যু  ও
বি ট ভিৃত। িক  এতসেবর পরও বাংলােদেশর বিৃ  িঠক থাকেব। িজিডিপ বিৃ র ধারাবািহক এই অজেন

অথৈনিতকভােব শি শালী িজ-২০’র সদ  রা  হেত যাে  বাংলােদশ। এ সে  বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন
কতৃপে র (িবডা) চয়ারম ান কাজী এম আিম ল ইসলাম জনক েক বেলন, গত কেয়ক বছর ধের দশী-িবেদশী
িবিনেয়াগ বাড়েছ। মাট  দশজ উৎপাদন  বাড়ােত  সরকােরর প  থেক ইেতামেধ  িকছু  পদে প হণ করা
হেয়েছ। িত ত অ যায়ী িবেদশী িবিনেয়াগ আনার লে  কাজ করেছ িবডা। অবকাঠােমা উ য়ন, ওয়ান প
সািভস িনি ত  করা,  িবিনেয়াগকারীেদর জ  অথৈনিতক অ ল কের দয়া,  কর অবকাশ  িবধা ঘাষণা করা

প িবেশ বাংলােদশ ॥ নতুন মযাদায় অিভিষক হে  দশ » থম পাতা »... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/422078/

2 of 3 5/15/2019 10:21 AM



হেয়েছ। এসব কারেণ দশী-িবেদশী িবিনেয়াগ ইিতবাচক ধারায় রেয়েছ।
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