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ানচােটর গেবষণা

মাথািপছ ুআেয় ভারতেক ছাড়ােব বাংলােদশ
২০৩০ সােল বাংলােদেশর মাথািপছ ুআয় দাড়ঁােব ৫,৭০০ ডলার, একই সমেয় ভারেতর হেব
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মাথািপছু আেয়র িহসােব আগামী এক দশেক ভারতেক ছািড়েয় যােব বাংলােদশ। বতমােন বাংলােদেশর
মাথািপছু আয় ১ হাজার ৬০০ ডলার। ২০৩০ সােল এই আয় দাঁড়ােব ৫ হাজার ৭০০ ডলার। একই সমেয়
ভারেত মাথািপছু আয় হেব ৫ হাজার ৪০০ ডলার। যিদও বতমােন ভারেত মাথািপছু আয় বাংলােদেশর
চেয় বিশ। ২০১৮ সােল ভারেত মাথািপছু আয় িছল ১ হাজার ৯০০ ডলার।

ব জািতক ব াংক া ডাড চাটােডর এক গেবষণায় এ িচ  ওেঠ  এেসেছ। ানচােটর ভারতিভি ক
গেবষণা শাখার ধান মাধরু ঝা এবং সারা িবে  ব াংকিটর ধান অথনীিতিবদ ডিভড ম ান এই গেবষণা
পিরচালনা কেরেছন।

এেত বলা  হেয়েছ,  অথনীিতর িবচাের আগামী  দশক হেব  এিশয়ার এবং  এই  মহােদেশর দশ েলার
তািলকায় বাংলােদেশর অব ান হেব খুবই উে খেযাগ । অথনীিতর িবচাের আগামী দশক হেব এিশয়ার
এবং  শীষ  ৭  অথনীিতর দেশর মেধ  থাকেব  মহােদেশর ৫িট  দশ-  বাংলােদশ,  ভারত,  িময়ানমার,
িভেয়তনাম ও িফিলপাইন। ওই ৫ দেশর বিৃ  ৭ শতাংেশ ি িতশীল থাকেব।

গেবষণায় বলা হেয়েছ, ২০৩০ সােলর মেধ  দি ণ এিশয়ার দশ েলােত অথৈনিতক বিৃ  হেব সবেচেয়
বিশ,  কারণ  এসব  দেশর  লাকসংখ া  হেব  িবে র  মাট  জনসংখ ার  এক-প মাংশ।  এই  িবশাল

জনসংখ া ভারেতর জ  আশীবাদ হেয় দাড়ঁােব। অ িদেক া  ও িশ া খােতর িবিনেয়াগ থেক ফল
পেত  করেব বাংলােদশ- যা তােদর উৎপাদনশীলতা বাড়ােত সাহায  করেব।

গেবষণা  অ যায়ী,  ২০৩০  সােলর  মেধ  ভারতীয়েদর  চেয়  আিথকভােব  ি িতশীল  অব ায়  থাকেব
বাংলােদিশরা। এসময় ভারেতর মাথািপছু আয় দাড়ঁােব ৫ হাজার ৪০০ ডলাের। একই সমেয় বাংলােদেশর
মাথািপছু আয় আরও ৩০০ ডলার বেড় দাঁড়ােব ৫ হাজার ৭০০- ত। মাথািপছু আেয়র ে  সবেচেয়
বিশ অ গিত ঘটেব িভেয়তনােম।  বলা  হে ,  তােদর িহসােব  ২০৩০ সােল দশিটর মাথািপছু  আয়

দাড়ঁােব ১০ হাজার ৪০০ ডলার যখােন গত বছর এই আয় িছল ২ হাজার ৫০০ ডলার।  িময়ানমাের
বতমােন মাথািপছু আয় ১ হাজার ৩০০ ডলার এবং ২০৩০ সােল তােদর এই আয় দাড়ঁােব ৪ হাজার ৮০০
ডলার। গেবষক মাধরু ঝা এবং ডিভড ম ান বলেছন, ত এই অথৈনিতক বিৃ র কারেণ দশ েলােত
আেয়র বষম , অপরাধ, দষূণ এসব ব াপােরও ইিতবাচক পিরবতন ঘটেব। ত বিৃ  য জনগণেক ধু
চরম দাির  থেক বর কের আনেত সাহায  কের তা নয়, এর সে  সে  া  ও িশ ােতও ইিতবাচক
পিরবতন  ঘেট।  ত  বিৃ র  ফেল  মা েষর  আয়  বেড়  যাওয়ার  কারেণ  সামািজক  ও  রাজৈনিতক
অি িতশীলতাও কেম আেস। এর ফেল অেনক ধরেনর সং ােরর কাজও সহজ হেয় পেড়।
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কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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