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িতেবদেন বলা হেয়েছ, ‘দুন িত বাংলােদেশ যু রাে র ক ািনগুেলার সুেযাগ eবং বড় পিরসের বাজার পিরেবেশর oপর িতকর 
ভাব েফেলেছ। eিট িবিনেয়াগ, aথ র্ৈনিতক বৃি  o u য়েন বাধা হেয় দাঁড়াে । দুন িত বাংলােদেশ পে র মূ  aসব্াভািবক বাড়ায় 

eবং আiেনর শাসনেক aবমূ ায়ন কের।’ 

বাংলােদেশর aথ র্ৈনিতক aজর্েনর ত o আেছ যু রাে র িতেবদেন। তােত বলা হেয়েছ, মবধ র্মান মধিবে র ক ােণ গত 
দশকজুেড় ধারাবািহকভােব 7 শতাংেশর েবিশ বািষ র্ক aথ র্ৈনিতক বৃি  aজর্ন কেরেছ বাংলােদশ। ei বৃি র aেনকটাi eেসেছ 
ƣতির েপাশাক খাত েথেক। 3128-29 aথ র্বছের বাংলােদশ 47.77 িবিলয়ন (4,777 েকািট) মািক র্ন ডলােরর প  র ািন কেরেছ। 
eকমা  চীনi e ে ে  বাংলােদেশর েচেয় eিগেয় আেছ। 3128-29 aথ র্বছের বাংলােদশ ায় eক হাজার 611 েকািট ডলার 
েরিমটয্া  বা বাসী আয় পািঠেয়েছ। 3129-2৯ aথ র্বছেরর থম ৯ মােসর পিরসংখয্ান েথেক ধারণা পাoয়া যায়, oi aথ র্বছের 
বাংলােদশ চার হাজার েকািট ডলােরর েপাশাক প  র ািনর ল য্ পূরেণর পেথi িছল। 

কৃিষিভি ক বসা, েপাশাকিশ , চামড়ািশ , হালকা প  uত্পাদন, জব্ালািন, ত  o েযাগােযাগ যুি , aবকাঠােমাসহ িবিভ  খােত 
বাংলােদশ সরকার সি য়ভােব িবেদিশ িবিনেয়াগ তয্াশা করেছ বেল যু রাে র িতেবদেন uে খ আেছ। e ছাড়া িবেদিশ 
িবিনেয়াগকারীেদর জ  বাংলােদেশর েদoয়া িবিভ  সুিবধার কথাo uে খ আেছ eেত। 

3128-29 aথ র্বছের 411 েকািট মািক র্ন ডলার eবং eর আেগর aথ র্বছের 356 েকািট ডলার সরাসির িবেদিশ িবিনেয়াগ 
(eফিডআi) েপেয়েছ বাংলােদশ। তেব eফিডআi বােহর হার িজিডিপর মা  2 শতাংশ। eিট eিশয়ায় সব র্িন  পয র্ােয়র বেল 
িতেবদেন uে খ করা হেয়েছ। 

যু রাে র িতেবদেন বলা হেয়েছ, 3127 সােলর 2 জুলাi ঢাকার কূটৈনিতক েজােন হিল আিট র্জান েবকািরেত হামলাসহ 3126 
েথেক 3128 সাল পয র্  বাংলােদেশ ধারাবািহক স াসী হামলা হেয়েছ। eর ফেল মািক র্ন দূতাবােসর কম সহ aেনক বাসীর জ  
িনরাপ া িবিধ-িনেষধ বাড়ােনা হয়। িময়ানমার েথেক নতুন কের সাত লােখর েবিশ েরািহ া বাংলােদেশ আ য় েনoয়ার কারেণ 
িনরাপ া uেদব্গ বাড়ার ত o রেয়েছ িতেবদেন। 

গত 41 িডেসমব্র aনুি ত জাতীয় িনব র্াচেন aিনয়ম o রাজৈনিতক সিহংসতার ত  তুেল ধেরেছ যু রা । িতেবদেন বলা হেয়েছ, 
িনব র্াচনপূব র্বত  সমেয় সিহংসতা, হয়রািন o দমন-পীড়েনর কারেণ িবেরাধী aেনক েনতাকম র জ  তােদর সমথ র্কেদর সে  সা াৎ, 
সমােবশ o সব্াধীনভােব চার চালােনা কিঠন হেয় পেড়িছল। 

রাজৈনিতক পিরেবশ স েক র্ িতেবদেন বলা হেয়েছ, িতদব্ ী রাজৈনিতক দলগুেলার মে  সংঘাত o ধম র্ঘটেক আেগ বাংলােদেশর 
রাজৈনিতক পিরেবেশর ƣবিশ য্ িহেসেব িচি ত করা হেতা। েদেশ আoয়ামী লীেগর মবধ র্মান আিধপেতয্ eবং িভ  মতাবলমব্ীেদর 
oপর দমন-পীড়েনর ে াপেট eখন সংঘাত o ধম র্ঘট কেমেছ। তেব দৃ ত eকদলীয় রা  হoয়ার পেথ হাঁটা eবং িবেরাধী 
রাজৈনিতক েগা ীগুেলােক েকাণঠাসা করার িবষেয় uেদব্গ জািনেয়েছ নাগিরক সমােজর aেনক সংগঠন। 

যু রাে র িতেবদেন বলা হেয়েছ, ম aিধকার o কারখানা সুর া িবষয়ক সম াগুেলা aথ র্বহভােব িন ি র জ  বাংলােদেশর 
oপর চাপ a াহত েরেখেছ আ জর্ািতক স দায়। েবসরকাির খাত o আ জর্ািতক স দােয়র সহেযািগতায় বাংলােদশ 
aি িনরাপ া o কম র্ে ে র সুর ায় uে খেযাগয্ a গিত সাধন কেরেছ। তেব র ািন ি য়াজাতকরণ eলাকাগুেলাসহ (iিপেজড) 
কম েদর সমেবত হoয়া o দর-কষাকিষ করার aিধকার সুর ায় গুরুতব্পূণ র্ কাজ বািক আেছ। e ছাড়া েমধাসব্তব্ সুর ার িদক িদেয়o 
বাংলােদশ েবশ িপিছেয় আেছ। 

 


