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‘উ য়েনর িব য়’ বাংলােদশ ॥ অথনীিতেত এখন রমরমা অব া 

 
 ধানম ী শখ হািসনার সাহস, সততা ও দেশর িত দায়ব তায় স ব হেয়েছ এ উ য়ন 

কাওসার রহমান ॥ দেশর অথনীিতেত এখন রমরমা অব া। ধানম ী শখ হািসনা িঁক িনেয় কাজ করেছন বেলই দেশর 
অথনীিতেত এত রমরমা অব ার ি  হেয়েছ। গত দশ বছেরর এই অথৈনিতক উ য়ন িব েক  িবি তই করেছ। বাংলােদশ এখন 
আ জািতক মহেল ায়ই ‘উ য়েনর িব য়’ িহেসেব আেলািচত হে । এ উ য়ন স ব হেয়েছ ধানম ী শখ হািসনার সাহস, সততা 
ও দেশর িত দায়ব তায়।  
িব াপী মাগত আিথক ম া সে ও বাংলােদশ গত ১০ বছর ধের স ি  বজায় রেখেছ। দি ণ এিশয়ার মে  সেবা  ি  
তািলকায় উেঠ এেসেছ বাংলােদশ। এর ফলও পাে  দেশর মা ষ। এখন আর কান মা ষ না খেয় থােক না। খা  ঘাটিতর 
‘তলািবহীন িড়’ এখন খা শে  উপেচ পড়েছ। দাির  রীকরেণ এেস অভাবনীয় সাফ । মা েষর গড় আ ও বেড়েছ। ায় ঘের 
ঘেরই পৗঁেছ গেছ িব ত। িশ  ও মা  ােস ‘বিল  অ গিত’ অজন কেরেছ। মাইলফলক অজন এেসেছ নারী- ষ সমতা 
এবং িব ালেয় শতভাগ ভিতর ে । জলবা  অিভেযাজেন  িশ ক বাংলােদশ এখন সৗরিব ত বহারকারী িহেসেব িবে  
ি তীয় অব ােন উেঠ এেসেছ। আ জািতক ঋণমান সং া া াড এ া  ওরস (এসএ া িপ)-এর কাছ থেক ২০১০ সাল হেত 
বাংলােদশ ঋণমােনর একই র ং পেয় আসেছ।  
উ  ি র ে  এিশয়া- ািসিফক অ েলর ৪৫  দেশর মে  শীেষ রেয়েছ বাংলােদশ। ২০১৯-২০ অথবছের বাংলােদেশর মাট 
দশজ উৎপাদন (িজিডিপ) ি  দি ণ এিশয়ার মে  সেবা  হেব বেল বাভাস িদেয়েছ এিশয়ান ডেভলপেম  াংক। এিডিব 

জািনেয়েছ, চলিত অথবছের বাংলােদেশর িজিডিপর ি  ৮ শতাংশ হেত পাের। এরপেরর অব ােন রেয়েছ ভারত। দশ র 
িজিডিপ ি  হেত পাের ৭ দশিমক ২ শতাংশ। এিডিব তােদর আভােস আরও বলেছ, বাংলােদশ ২০১৯ ও ২০২০ অথবছের আট 
শতাংশ ি  অজন করেব, যা হেব এক  ন ন রকড। বাংলােদশ এশীয় ািসিফক অ েল ততম ি  অজন অ াহত রাখেব। 
িব াংক বলেছ, বাংলােদেশর ি র ধারা শি শালী। বাংলােদশ বােজট ঘাটিত ৫ শতাংেশর িনেচ রাখেত পেরেছ। দেশ 
উৎপাদন ও অবকাঠােমা িনমােণর হার বেড়েছ। একইসে  ভা া ও রফতািন বেড়েছ। আবার িব ত উৎপাদনসহ িষ উৎপাদেন 
অ গিত দিখেয়েছ। এসব কারেণ বসরকারী খােত পযা  িবিনেয়াগ না থাকার পরও বাংলােদেশর অথনীিত ত এিগেয় যাে । সই 
স  দেশর অথনীিতর আকার ত বাড়েছ।  
িব াংেকর িলড ইেকানিম  জািহদ হােসন এ সে  বেলন, িবে র ত বেড় ওঠা অথনীিতর শীষ প চ দেশর মে  বাংলােদশ 
রেয়েছ। সামি ক অথনীিত ও রফতািন িনভর িশ  খােতর ি র কারেণ এ অজন কেরেছ। এখন ২০৪১ সােলর মে  উ  আেয়র 
দেশ পিরণত হেত হেল বাংলােদেশ র িবিনেয়াগ হেত হেব। েয়াজনীয় জনবল থাকেত হেব এবং আিথক খাত, বসািয়ক 

িনয় ণ ও অবকাঠােমা তা রেণর মেতা খাত েলা সং ার করেত হেব।  
কেটটর ইনেড  ২০১৯ অ যায়ী, গত ১০ বছের মাট ২৬  দেশর তািলকায় বাংলােদেশর অথৈনিতক ি  সেবা । এ সমেয় 

বতমান বাজার দর অ যায়ী মাট দশজ উৎপাদেনর াি  ঘেটেছ ১৮৮ শতাংশ। ২০০৯ সােল বাংলােদেশর িজিডিপ’র আকার িছল 
১০২ িবিলয়ন মািকন ডলার, যা বেড় চলিত বছের দ িড়েয়েছ ৩০২ িবিলয়ন মািকন ডলাের। গত অথবছের (২০১৮-১৯) িজিডিপ 

ি র হার অিজত হেয়েছ ৮.১৩ শতাংশ। 
বাংলােদশ পিরসং ান েরার ত  মেত, রফতািন আয় ২০০৫-০৬ অথবছেরর লনায় িতন ণ বেড় ২০১৮-১৯ অথবছের হেয়েছ 
৪০.৫৩ িবিলয়ন মািকন ডলার। মাথািপ  আয় সােড় িতন ণ ি  পেয় ১৯০৯ মািকন ডলার হেয়েছ। ২০০৫-০৬ হেত ২০১৮-১৯ 
অথবছেরর মে  িবিনেয়াগ িজিডিপ’র ২৬ শতাংশ হেত ৩১ দশিমক ৫ শতাংেশ উ ীত হেয়েছ। বসরকারী িবিনেয়াগ ৫ ণ বেড় 
হেয়েছ ৭০ দশিমক ৮ িবিলয়ন মািকন ডলার; বেদিশক ার ম দ ৯ ণ বেড় হেয়েছ ৩৩ িবিলয়ন মািকন ডলার।  
সরকারী িবিনেয়াগ উে খেযা  পিরমােণ বাড়েলও বসরকারী িবিনেয়ােগ িবেশষ কের সরাসির িবেদশী িবিনেয়ােগ বাংলােদশ 
িক টা িপিছেয় আেছ লত সহেজ বসা চেক িপিছেয় থাকার কারেণ। ধানম ী শখ হািসনার িনেদেশ গত কেয়ক বছর ধেরই এ 

চেকর উ য়েন কাজ করেছ সরকার। সরকার চাইেছ এ চক ১০০ এর িনেচ নািমেয় আনেত। এই েচ ার ফলও পাওয়া যাে  
বিশ ভালভােবই। িব  াংেকর সহেজ বসা চেক উ িতর তািলকায় সরা ২০  দেশর মে  জায়গা কের িনেয়েছ বাংলােদশ। 
দেশ বসাবা ব পিরেবশ তিরেত সরকােরর িবিভ  উে ােগর ফল প এ ী িত িমেলেছ। আগামী ২৪ অে াবর কাশ করা 



হেব সরা বসাবা ব দেশর ল তািলকা। এর আেগই এ তািলকায় সবেচেয় বিশ এিগেয় যাওয়া ২০  দেশর নাম কাশ কেরেছ 
আ জািতক দাতাসং া । 
িব  াংেকর ওেয়বসাইেট নােমর আ া র অ সাের কািশত দশ েলার তািলকায় তীয় অব ােন রেয়েছ বাংলােদশ। সখােন 
জানােনা হেয়েছ, বাংলােদেশ উে া ােদর জ  বসা র ি য়া আেগর চেয় সহজ হেয়েছ। িব ত-সংেযাগ ও ঋণ াি র িদক 
থেকও বাধা কেমেছ। দেশ ন ন কা ািন িনব েন খরচ কেমেছ। িডিজটাল সনদ পেত কান িফ িদেত হে  না। শয়ার 

ক ািপটােলর িভি েত রিজে শন িফও কমােনা হেয়েছ। রাজধানী ঢাকায় ন ন িব ত-সংেযাগ পেত জামানত কিমেয় অেধক করা 
হেয়েছ, এ খােতর জনবল ি  ও িডিজটালকরেণ িবিনেয়াগ বেড়েছ। বাংলােদশ ঋণ ত  েরার (িসআইিব) কায েমর আওতা 
বেড়েছ। সখােন এখন যেকান পিরমােণর ঋেণর প চ বছেরর ত  সহেজই পাওয়া যায়। 
বসা সহজীকরেণর কারেণ দি ণ এিশয়ায় িবেদশী িবিনেয়ােগর অ তম ক  হেত যাে  বাংলােদশ। গতবছরই ইিতহােসর 

সেবা  ৩ দশিমক ৬১ িবিলয়ন ডলার বা ায় ৩০ হাজার কা  টাকা এেদেশ লি  কেরেছ িবেদশীরা। িব াংেকর ঢাকা 
কাযালেয়র ধান অথনীিতিবদ বলেছন, িবিনেয়ােগর জ  বশ িবধাজনক ভৗগিলক অব ােন রেয়েছ বাংলােদশ। চীন, জাপানসহ 
ইউেরােপর কেয়ক  দেশর িবিনেয়ােগ কেয়ক বছেরর মে  আ ল পিরবতন আসেব অথনীিতেত। 
িবিনেয়ােগ িবধাজনক ভৗগিলক অব ােন থাকায় বাংলােদেশ গত বছর ’ য়ক জাপােনর হা া িকংবা চীেনর রা ীয় কেয়ক  

িত ান দদারেছ টাকা লি  কেরেছ এেদেশ। গতবছরই বলা চেল িবেদশী িবিনেয়ােগর হার বেড়েছ অেনকটা রেকট গিতেতই। 
২০১৭ এর সে  লনায় দখা যায় এই ি  হার ৬৮ শতাংশ। বশ ঘটা কের িবিনেয়ােগ আ হ দিখেয়েছ সৗিদ আরব। ইউেরাপ 
থেকও কেয়ক  নামীদামী িশ  জায়া  যাগােযাগ করেছ নীিত িনধারকেদর সে । সং  আরব আিমরাতও বাংলােদেশ ১০ 

িবিলয়ন ডলার িবিনেয়ােগর ঘাষণা িদেয়েছ।  
বসা বা িশ  কারখানা চা  করেত একই ােন সবধরেনর িবধা িনেয় গেড় উঠেছ িবেশষ অথৈনিতক অ ল। ২০৩০ সােলর মে  

১০০  অ ল গেড় লেব সরকার। বজার চয়ার ান বলেছন, অথনীিতেত আ ল পিরবতন আনেব এইসব অ ল। বাংলােদেশর 
সে ই শতেকা  মা েষর বাজােরর দশ ভারত। এক  এ েলই চীন। সে  আেছ িময়ানমার, থাই া , মালেয়িশয়া-কে ািডয়ার 
মেতা দি ণ- ব এিশয়ার বশ কেয়ক  শি শালী অথনীিত। এই অব ােনর েযাগ িনেতই বাংলােদেশ িবিনেয়ােগ আ হী নাম করা 
িশ  িত ান েলা। 
একিদেক স া িমক আর িব ত ও ালািনেত সরকােরর অ াহত িবিনেয়াগ। যাগােযাগ অবকাঠােমা উ য়েন বশ কেয়ক  বড় 

কে র মান অ গিত। নীিতিনধারকরা মেন করেছন, এর একটা ফল পাওয়া যােব ব শী ই। কেয়ক   জানায়, িদন 
কেয়ক আেগ জাপােনর অ ত ৮০ জন নামকরা িশ পিতর সে  বঠক হেয়েছ বাংলােদশী নীিতিনধারকেদর।  
দেশ এক  ি িতশীল পিরেবশ থাকার কারেণ আিথক চ ােলে র মে ও জারােলা ি  ও িব ল উ য়ন চািহদার ক ােণ 

বাংলােদেশর অথৈনিতক অব া আেগর মেতাই ‘ি িতশীল’ থাকেব বেল আভাস িদেয়েছ আ জািতক ঋণমান সং া া াড এ া  
ওরস (এসএ া িপ)। বাংলােদেশর ঋণমান দীঘ ময়ােদ ‘িবিব-’ ও  ময়ােদ ‘িব’ বহাল রেখেছ রা িভি ক আিথক 
সবাদাতা সং া ।  
ততম সমেয় দাির  াসকারী দশ েলার মে ও বাংলােদেশর অব ান শীেষ। ২০০৬ সােল বাংলােদেশর দািরে র হার িছল ৪১ 

দশিমক ৫ শতাংশ, যা ২০১৮ সােল াস পেয় হেয়েছ ২১ শতাংশ এবং অিত দািরে র হার ২৪ শতাংশ হেত ১১ দশিমক ৩ 
শতাংেশ নেমেছ। দি ণ এিশয়ার অ া  দশেক পছেন ফেল ওয়া  ইেকানিমক ফারােমর অ ি লক উ য়ন চেক 
বাংলােদেশর অব ান ৩৪তম। লত িতব ী, অ জম ও িবেশষ চািহদাস  মা ষেদর দেশর উ য়ন অ যা ায় স ৃ  করার 
কারেণ বাংলােদেশ দাির  ত াস পাে । বতমােন এ ধরেনর ায় ১৬ লাখ ৪৫ হাজার ি  িনয়িমত সরকারী ভাতা পাে ন। 
সবিমিলেয়, এখন সামািজক িনরাপ া কম চীেত িবধা পাে ন ায় ৮৯ লাখ মা ষ। এ জ  বােজেট সামািজক িনরাপ া খােত 
বরা  দয়া হে  ৭৪ হাজার ৩৬৭ কা  টাকা, যা মাট বােজেটর ১৪ দশিমক ২১ শতাংশ এবং িজিডিপ ২ দশিমক ৫৮ শতাংশ। 
যার ইিতবাচক ভাব পেড়েছ অথনীিতেত। লত এই কম চীই দাির  িনরসন ও বষ  ােস িবরাট সহায়তা করেছ। ২০১৫ সােল 
করা সরকারী িহসােব এই র া কম চীর মা েম দািরে র হার কেমেছ ৮ শতাংশ। 
সবেচেয় বিশ সাফ  এেসেছ খা শ  উৎপাদেন। খা  উৎপাদেনর কারেণই াধীনতা পরবত  মািকন রাে র এক কমকতার 
ভাষায় ‘তলািবহীন িড়’ এখন উ ৃ  খাে  উপেচ পড়েছ। া িতক েযাগেক সাথী কের বতমান সরকােরর ি তীয় দফায় মতায় 
আসার থম বছেরই বাংলােদশ খাে  য়ং-স ণ হওয়ার াদ পায়। ২০০৮-২০০৯ সােল বাংলােদশ থমবােরর মেতা পিরণত হয় 
খা  উ ৃে র দেশ। এ অথবছের দেশ অিতির  খা শ  উৎপািদত হয় এক লাখ ৪৬ হাজার টন। ওই বছর িতন কা  ২৭ লাখ 
৫০ হাজার টন খা শে র চািহদার িবপরীেত উৎপাদন দ ড়ায় িতন কা  ২৮ লাখ ৯৬ হাজার টন। অথাৎ ায় এক লাখ টেনর বিশ 
খা শ  উ ৃ  হয়।  
পেরর বছর ২০০৯-১০ অথবছের খা  উ ে র পিরমাণ বেড় দ ড়ায় ছয় লাখ ৩৯ হাজার টন। এ বছর খা  উৎপািদত হয় িতন 
কা  ৩৮ লাখ ৩১ হাজার টন। চািহদা িছল িতন কা  ৩১ লাখ ৯২ হাজার টন। সরকােরর মতা হেণর থম মােসই অ তম 



িষ উপকরণ সােরর  এক তীয়াংেশ নািমেয় আেন। ভ িক দয় সেচ। ষকেদর িবনা ে  বীজ সররবরাহ কের। এর ফেল 
দেশ খা শে র আবাদ ি  পায় এবং উৎপাদন বেড় যা। গত ১০ বছর ধের বতমান িষবা ব সরকার মাগতভােব িষখােত 

নীিতগত সমথন বািড়েয়েছ। সার বীজ ালািন ও িষয  েয় ষকেদর দয়া হেয়েছ েণাদনা ও ভ িক িবধা। আমন ও আউশ 
আবােদ াি ক ষকেদর িবনা ে  সার ও বীজ দয়া হেয়েছ। ফেল ফসেলর উৎপাদনশীলতার ধারাবািহকতা অ াহত আেছ। 
২০১৭-১৮ অথবছের দানাদার খা শে র ল মা া িছল চার কা  সাত লাখ ১৪ হাজার টন। চাল উৎপাদন হেয়েছ চার কা  ১৩ 
লাখ ২৫ হাজার টন। ফেল দানাদার খাে ও দশ আজ য়ংস ণ। এই উ ৃ  খা  শ  দেশর খা  য়ংস ণ হওয়ার অব ােক 
আরও সংহত কেরেছ।  
সামািজক চেকও বাংলােদেশর সাফ  অ ত ব। এসব চেক বাংলােদশ অেনক ে ই  দি ণ এিশয়াই নয়, িতেবশী 
ভারেতর চেয়ও অেনক এিগেয় গেছ। নারী- ষ সমতা এবং িব ালেয় শতভাগ ভিতর মাইলফলক অজেনর পর বাংলােদশ এখন 
মানস ত িশ ার সাের মেনািনেবশ কেরেছ। িব ালয় থেক ঝের পড়ার হার এখন ৫০ শতাংশ থেক ১৮ শতাংেশ নেমেছ। 
িশ  ও মা  ােস িবে র য ১০  দশ ‘বিল  অ গিত’ অজন কেরেছ তারমে  বাংলােদশ অ তম। ইউিনেসফ ও িব  া  
সং ার (ডি উএইচও) তির করা ন ন িহসাব অ যায়ী, আেগর যেকান সমেয়র চেয় বতমােন অিধক মা-িশ রা েচ যাে । 
২০০০ সােলর পর থেক িশ  ায় অেধক এবং মা  এক- তীয়াংেশর বিশ াস পেয়েছ। বিশরভাগ ে  সা য়ী ে  
মানস  া েসবা পাওয়ার ব া উ ত হওয়ার কারেণ এ  স ব হেয়েছ। 
শখ হািসনা সরকার দেশর সকল নাগিরকেক া েসবার আওতায় আনার লে  ায় ১৮ হাজার কিমউিন  ি িনক ও ইউিনয়ন 
া  কে র এক  িবশাল নটওয়াক গেড় েলেছ। এসব ক  থেক ামীণ জনগণেক িবনা ে  ৩০ ধরেনর ও ধ এবং 
া েসবা দয়া হয়। সবা হীতােদর ৮০ শতাংশই নারী ও িশ । এসব কম চীর ফেলই মা র হার, নবজাতক ও িশ  হার, 
ি হীনতা, খবকায়তা ও ওজনহীনতার মেতা সম াস হ মাগত কমেছ। 

পারমাণিবক শি র শাি ণ বহােরর লনীিতেক উপজী  কের বাংলােদশ প ের থম পারমাণিবক িব ত ক  িনমাণ 
করেছ। ইেতামে  ৯৩ শতাংশ মা ষ িব ত িবধার আওতায় এেসেছ। অথচ ২০০৯ সােল দেশর মা  ৪৭ শতাংশ মা ষ িব ত 

িবধা পত। ওই সময় দেশ িব ত ক েলার ািপত উৎপাদন মতা িছল ৪ হাজার ৯৪২ মগাওয়াট, বতমােন তা বেড় 
দ িড়েয়েছ ২২ হাজার ৫৭ মগাওয়াট। অথচ এর িবপরীেত দেশ িব েতর চািহদা ১২ হাজার ৩০০ মগাওয়াট। অথাৎ িব মান 
িবতরণ ব ায় বাংলােদশ এখন িব ত উ ৃে র দশ।  
িব ত সরবরােহর ে  িবরাট সাফ  এেসেছ সৗরিব েতর ে । সৗরিব ৎ বহারকারী দশ িহেসেব বতমােন িবে  
বাংলােদেশর অব ান ি তীয়। সরকােরর ইন া াকচার ডেভলপেম  কা ািন িলিমেটড-এর ত মেত, বাংলােদেশ ামা েল 
৬০ লােখর বিশ হ ািলেত ইেতামে ই সৗর িব ত ব ত হে । বাংলােদেশ বতমােন মাট িব েতর এক দশিমক প চ শতাংশ 
আসেছ নবায়নেযা  ালািন থেক।  
িব াংক বাংলােদেশর ালািন কম চীেত সফল িহসােব আ ািয়ত কের বলেছ, বাংলােদেশর রেয়েছ িবে র অ তম সফল 
নবায়নেযা  ালািন কম চী। নবায়নেযা  ালািনর মা েম ১০ শতাংেশর জনগেণর মে  িব ত সরবরাহ করা হে । 
এই সাফ  অজন সে  ধানম ী শখ হািসনা বলেছন, ‘গত ১০ বছর ধের আমরা গিতশীল ও সমেয়াপেযাগী নীিত ও কায ম 
হণ কের আসিছ, যা আমােদর এেন িদেয়েছ অসামা  সাফ ।’ িতিন বেলন, ‘ ত অথৈনিতক ও সামািজক উ য়েনর লে  তার 

সরকার নানা কায ম চািলেয় যাে । এছাড়া উ য়ন কৗশল িহেসেব দাির  রীকরণ, টকসই ি , পিরেবশ র া, মানবস দ 
উ য়েনর মেতা িবষেয়র ওপর মেনােযাগ দয়া হে ।’  
বাংলােদেশর অ তম উ য়ন কৗশল সে  িতিন বেলন, সামািজক িনরাপ া, শাভন কম পিরেবশ এবং অথৈনিতক অ ি র 
মা েম বষ  রীকরণই এই কৗশল। বতমান সরকার সামািজক িনরাপ া ব িনেত সমােজর অন সর ও অরি ত অংেশর িত 
িবেশষ নজর িদেয়েছ। অথ, খা , কমসং ান, িশ ণ, স য় ও সমবায়-এর মা েম এই সহেযািগতা দয়া হে ।  
এ সে  পিরক নাম ী এম এ মা ান বেলেছন, চা র পরবত  সমেয় রাচারী সরকার েলা দেশর অ যা া থািমেয় িদেয়িছল। 
শখ হািসনার ন ে  ন ন কের এিগেয় চলা  হয়। িতিন বেলন, শখ হািসনার সরকার িঁক িনেয় কাজ করেছ বেলই দেশর 

অথনীিতেত এত রমরমা অব া। এখন আর কান মা ষ না খেয় থােক না। গড় আ ও বেড়েছ। িব ত িবধা পৗঁেছ গেছ ঘের 
ঘের। এ ধারাবািহকতা অ াহত রাখেত হেল সি িলতভােব দশেক এিগেয় িনেত হেব।  
িতিন বেলন, বাংলােদশ এখন আ জািতক মহেল ায়ই ‘উ য়েনর িব য়’ িহেসেব আেলািচত হে । এ উ য়ন স ব হেয়েছ 

ধানম ী শখ হািসনার সাহস, সততা ও দেশর িত দায়ব তায়।  
এ সে  অথম ী আ হ ম ফা কামাল বেলন, ২০৩০ সােলর মে  বাংলােদশ অথনীিতেত িস া র, অে িলয়া, িনউিজ া েক 
ছািড়েয় যাব। ২০২৭ সােলর মে  বাংলােদশ িথবীর ২৬তম দেশ িহেসেব আিব ত হেব। আর আগামী প চ বছেরর মে  
বাংলােদেশর অথনীিত এমন পযােয় উ ীত হেব, এমন গিতশীলতা আসেব। যার ওপর িভি  কের আমরা উ ত হব। 



অথম ী বেলন, ‘গত ১০ বছের িথবীর অথনীিতেত আমােদর য ি  অজন হেয়েছ তােত িবে র মে  আমরা এক ন ের। এ  
িব াংক, আইএমএফ ী িত িদেয়েছ। অথনীিতর এই িভত কের গেছন জািতর জনক ব ব  শখ িজ র রহমান, আর তার 
অসমা  কাজ সমা  করেছন তার ক া শখ হািসনা। িতিন বেলন, অেনেক মেন কেরন, বাংলােদেশর আজেকর য ি  হেয়েছ 
এর পছেন আমােদর অেনক ঋণ রেয়েছ। িক  বা েব আমােদর ঋেণর পিরমাণ িবে র য কান দেশর লনায় সবেচেয় কম। 
আমরা িনেজেদর অথায়েন প ােস  করেত স ম হেয়িছ। 
দাির  সে  িতিন বেলন, দেশ ২১ শতাংশ দাির  থাকেলও আগামী ২০৩০ সােলর মে  দেশর দাির সীমা ে র কাটায় 
নািমেয় আনা হেব। তখন কান দির  মা ষ থাকেব না। আর ২০৪১ সােলর মে  বাংলােদশ িথবীর িবে র সরা ২০  দেশর 
এক  হেব। 
অথম ী বেলন, একসময় বলা হেতা বাংলােদেশর কান ভিব ত নই। বাংলােদশ নােমর দশ  কখেনা অথনীিতেত এ েত পারেব 
না। একিদন বাংলােদশেক িনেয় যারা  তাি  করেতন,  কের কথা বলেতন তারাই আজ বলেছন, বাংলােদশ িবে র 
মানিচে  এক  উ ল ন । আর এ  স ব হেয়েছ আমরা একজন ভাল নতা পেয়িছ। িতিন হেলন ধানম ী শখ হািসনা। 
 


