
সামিরক শি েত ১১ ধাপ এিগেয়েছ বাংলােদশ
কািশত: ৩০ - সে র, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

জনক  ড  ॥ সামিরক শি র িদক থেক বাংলােদশ িবে র ৪৫তম শি শালী দেশ পা িরত হেয়েছ বেল এক
জিরপকারী সং ার পিরসংখ ান থেক জানা গেছ। াবাল ফায়ার পাওয়ার নােমর ওই জিরপ িত ান ২০১৯
সােল িবে র ১৩৭ দেশর সামিরক শি  পযােলাচনা কের এই পিরসংখ ান িদেয়েছ। ২০১৮ সােল একই সং ার
র াংিকংেয় বাংলােদেশর অব ান িছল ৫৬তম। সই িহেসেব এবােরর পিরসংখ ােন ১১ ধাপ এিগেয়েছ ঢাকা। খবর
ওেয়বসাইেটর।

াবাল ফায়ার পাওয়ার-িজএফিপ তার িতেবদেন জািনেয়েছ, এই শি র জিরেপ কান দেশর পরমাণু শি র
িবষয়িট ধতেব  নয়া হয়িন। তেব ীকৃত ও সে হভাজন পরমাণু শি ধর দশ েলােক িবেশষ িবেবচনায় রাখা
হেয়েছ।  সামিরক  স মতার  পাশাপািশ  এই  জিরেপ  াধা  পেয়েছ  ভৗেগািলক  অব ান,  াকৃিতক  স দ,
জনসংখ ার িদক েলা। এছাড়া দশ েলার সামিরক সর াম কতটা বিচ পূণ সিটও িবেবচনায় নয়া হেয়েছ। ৫৫
মাপকািঠর িভি েত এই সামিরক শি ম ার সূচেক ার দয়া  হেয়েছ। বাংলােদশ ০.৭১৫৬ শি সূচক িনেয়
৪৫তম অব ােন রেয়েছ। ০.০৬১৫ শি সূচক িনেয় থম যু রা । ০.০৬৩৯ শি সূচক িনেয় ি তীয় রািশয়া। আর
তৃতীয় চীেনর শি সূচক ০.০৬৭৩। ভারত ০.১০৬৫ শি সূচক িনেয় চতুথ অব ােন রেয়েছ।
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