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oয়াlর্  iেকানিমক েফারােমর সচূেক 140 েদেশর মেধয্ aবsান 120তম

আলাuিdন েচৗধুরী

মণ o পযর্টন pিতেযািগতার সূচেক পাঁচ ধাপ unিত হেয়েছ বাংলােদেশর। oয়াল্ র্  iেকানিমক েফারাম
pকািশত ‘দয্ ােভল en টুিরজম কমিপিটিটভেনস িরেপাটর্  2019’ গতকাল pকাশ করা হেয়েছ। 140িট
েদেশর তথয্ িনেয় eবােরর সূচক pকাশ করা হেয়েছ। eরমেধয্ বাংলােদেশর aবsান 120তম। pিত দiু
বছর পর পর ei সূচক pকাশ কের oয়াল্ র্ iকনিমক েফারাম। eর আেগ 2017 সােল pকািশত pিতেবদন
aনুযায়ী 136িট েদেশর মেধয্ বাংলােদেশর aবsান িছল 125তম। পযর্টক আকষর্েণ eকিট েদশ কতটা
িনরাপদ,  aবকাঠােমা সুিবধা  েকমন,  িবমানবnর  কতটা  unত,  আবাসন  বয্বsার  মান  েকমন,  বnর
সুিবধা, ঐিতহয্ eবং সংsৃিতর aবsা—eরকম 14িট সূচেকর িভিtেত ei pিতেবদন ৈতির করা হেয়েছ।
pিতেবদন  aনযুায়ী  পাঁচ  ধাপ  unিত  হেলo  বাংলােদশ  eিশয়ার  মেধয্  ধু  পািকsােনর  oপের  aবsান
করেছ। দিkণ eিশয়ায় সবেচেয় ভােলা aবsােন রেয়েছ ভারত। eবার ছয় ধাপ eিগেয় 34তম aবsােন
uেঠ eেসেছ েদশিট। তেব সবেচেয় েবিশ aবনিত হেয়েছ ি ল ার। 13 ধাপ িপিছেয় েদশিট রেয়েছ 77তম
aবsােন।  ি ল ার  বয্বসার  পিরেবেশর  aবনিত  হoয়ায়  eতটা  িপিছেয়েছ।  েনপাল  eক  ধাপ  eিগেয়
102তম aবsােন রেয়েছ। পিকsান িতন ধাপ eিগেয় রেয়েছ 121তম aবsােন।
েবশ িকছু unিত হoয়ায় eবােরর pিতেযািগতায় বাংলােদশ পাঁচ ধাপ eিগেয়েছ। মূলত বয্বসায় o পযর্টেন
িনরাপtা eবং সুরkার সূচেক 123 েথেক 105তম aবsােন uেঠ eেসেছ বাংলােদশ। তাছাড়া তথয্pযুিkর
psিতর সূচেক 116 েথেক 111তম aবsােন, মণ o পযর্টেন agািধকার সূচেক 127 েথেক 121তম
aবsােন,  মলূয্  pিতেযািগতায়  89তম  েথেক  85তম  aবsােন,  sল  o  বnর  aবকাঠােমার  সূচেক  74
েথেক 60তম aবsােন uেঠ আসায় সািবর্ক সূচেক unিত হেয়েছ।
pিতেবদন aনযুায়ী uc আেয়র েদশ না হেয়o তািলকায় শীষর্ 35িট েদেশর তািলকায় রেয়েছ থাiলয্াn,
bািজল eবং ভারত। মলূত ভূ-pকৃিতগত ৈবিচtয্, সংsৃিত eবং পযর্টেন তুলনামলূক খরচ কম হoয়ায় e
েদশ েলা পযর্টন আকষর্ণ করেত সkম হেয়েছ। eিশয়া-পয্ািসিফক a ল পযর্টন আকষর্েণ িdতীয় বহৃt
a ল। e a েল শীেষর্  রেয়েছ  জাপান  (4থর্)।  eরপর  aেsিলয়া (7ম), চীন  (13তম), হংকং  (14তম),
েকািরয়া (16তম), িস াপুর (17তম)। ei a েল তলািনেত রেয়েছ পািকsান (121তম)।
eবােরর pিতেবেদন নতুন কের আটিট েদেশর তথয্ anভুর্k করা হেয়েছ। e েলা হেলা—eে ালা, bেনi,
দারeসসালাম,  বারিকনা  ফােসা,  eসoয়ািতিন,  গায়না,  হাiিত,  লাiেবিরয়া  eবং  িসেশল।  চারিট  েদশ
aপযর্াp তেথয্র কারেণ eবােরর pিতেবদেন বাদ পেড়েছ। e েলা হেলা—বারবােডাস, ভুটান, গয্াবন eবং
মাদাগাsার।
সূচেক  সবেচেয়  েবিশ  unিত  কেরেছ  বাংলােদশ। 2015  সােল  pকািশত  pিতেবদেন  141িট  েদেশর  মেধয্
বাংলােদেশর aবsান িছল 127।
pিতেবদন aনযুায়ী সূচেক শীেষর্ aবsান করেছ েsন। eর পর রেয়েছ াn, জামর্ািন, জাপান, মািকর্ ন
যুkরা ,  যুkরাজয্,  aে িলয়া,  iটািল,  কানাডা,  সুiজারলয্াn,  aিsয়া,  পতুর্ গাল,  চীন।  তািলকায়  সবর্
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

িনেচ aথর্াt 140তম aবsােন রেয়েছ iেয়েমন। eরপর oপেরর িদেক রেয়েছ শাদ, লাiেবিরয়া, বু িn,
কে া, েমৗিরতািনয়া, eে ালা হাiিতসহ আি কার েদশ েলা।
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