
ওয়া  ইেকানিমক ফারােমর িতেবদন

দেশর ব বসা িকছু গা ীর হােত চেল যাে
নীিতর কারেণ ব বসার খরচও আেগর চেয় বেড়েছ, বি ক িতেযািগতা স মতা সূচেক
ই ধাপ পছাল বাংলােদশ
কাশ : ১০ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

বি ক িতেযািগতা স মতা সচূেক বাংলােদেশর ই ধাপ অবনিত হেয়েছ। ওয়া  ইেকানিমক ফারাম
(ডি উইএফ) কািশত বি ক িতেযািগতা  স মতা  িতেবদন  ২০১৯ অ যায়ী  এ  সচূেক এিশয়ার
অ া  দশ েলার মেধ ও িপিছেয় আেছ বাংলােদশ। দেশর ব বসা কমকা  িকছু গা ীর হােত চেল
যাে । শাসেনর অভাব ও িত ািনক বলতার কারেণ ু  ও মাঝাির িশ  িবকাশ বাধা  হে ।
গতকাল বধুবার রাজধানীর ইআরএফ িমলনায়তেন এই িতেবদন আ ািনকভােব কাশ কের গেবষণা

িত ান  স টার  ফর  পিলিস  ডায়ালগ  (িসিপিড)।  এই  িতেবদেনর  পাশাপািশ  বাংলােদেশর  ব বসা
পিরি িত িনেয় িভ  একিট জিরপ িতেবদন তেুল ধের িসিপিড। এ উপলে  আেয়ািজত সংবাদ সে লেন
সং ার গেবষণা  পিরচালক ড.  খ কার গালাম  মায়াে ম  ব বসায়ীেদর মতামত তেুল  ধের বেলন,
ব বসায়ীরা মেন কেরন নীিতর কারেণ দেশ ব বসায় খরচ আেগর চেয় বেড়েছ। ঘষু নীিত বেড়েছ।
ব বসা-বািণজ  িবেশষ গা ীর হােত চেল  যাে ।  বাংলােদশ এখন চতুমুখী  চ ােলে র মেধ  আটেক
আেছ।  এর মেধ  সবেচেয়  বড় চ ােল  আিথক খােতর অি িতশীলতা।           এছাড়া  নীিতর সার
আমােদর জাতীয় বিৃ েক বাধা  করেছ। জিরেপ ৭৮ শতাংশ ব বসায়ী বেলেছন সরকাির কাজ পাওয়ার
জ  ঘষু িদেত হয়। ৭৬ শতাংশ ব বসায়ী বেলন আমদািন-র ািনেত তােদর ঘষু িদেত হয়। ৭৪ শতাংশ
ব বসায়ী বেলেছন কর িদেতও তােদর ঘষু িদেত হয়।

িসিপিডর িনবাহী পিরচালক ড. ফাহিমদা খাতুন সাংবািদকেদর িবিভ  ে র জবাব দন।

ডি উইএফ িতবছর বি ক িতেযািগতা  স মতা  িতেবদনিট  ত  কের  থােক।  ডি উইএফ-এর
সহেযাগী  িহেসেব িসিপিড ২০০১ সাল থেক বাংলােদেশর স মতািবষয়ক গেবষণা কায ম স াদন
কের আসেছ। াবাল কমেপিটিটভেনস িরেপাট ২০১৯ বলেছ, এবার ১৪১িট দেশর মেধ  বাংলােদশ
রেয়েছ ১০৫তম অব ােন। আেগর বছর ১৪০িট দেশর মেধ  বাংলােদশ ১০৩তম অব ােন িছল। তার
আেগ  ২০১৭  সােল  ১৩৫  দেশর  মেধ  িছল  ১০২তম  অব ােন।  অথাত্  ধারাবািহক  অবনিত  হে
বাংলােদেশর। ২০১৮ সােলর তেথ র িভি েত এবং চলিত বছেরর েত চালান জিরেপর িভি েত এই

িতেবদন কাশ করা হেলা। একিট দেশর অব ান িবচােরর জ  িত ান,  অবকাঠােমা,  তথ যিু
ব বহার,  সামি ক অথৈনিতক ি িতশীলতা,  া ,  দ তা,  পণ  বাজার,  ম  বাজার,  আিথক ব ব া,
বাজােরর  আকার,  বাজােরর  গিতশীলতা,  উ াবনী  স মতা—  এই  মানদ  ব বহার  কেরেছ  ওয়া
ইেকানিমক ফারাম। এসব মানদে র িভি েত ১০০ িভি ক সচূেক সব িমিলেয় এবার বাংলােদেশর ার
হেয়েছ ৫২, যা গত বছেরর ােরর চেয় ০.১ কম।

সচূেকর  ১২িট  মানদে র  মেধ  া ,  পণ  বাজাের  উ িত  হেলও  িত ান,  তথ যিু  ব বহার,
অবকাঠােমা, সামি ক অথৈনিতক ি িতশীলতা, ম বাজার, আিথক ব ব া, বাজােরর আকার, বাজােরর
গিতশীলতা ও উ াবনী মতায় এবার সচূেক িপিছেয় গেছ বাংলােদশ।

  ইে ফাক িরেপাট
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

িতেবদন অ যায়ী িবে  িতেযািগতা স মতার িদক িদেয় এবােরর সচূেকর শীেষ উেঠ এেসেছ িস াপুর।
এিশয়ার  এই  দশিটর  ার  ৮৪  দশিমক  ৮।  এরপরই  রেয়েছ  যু রা ,  হংকং,  নদারল া ডস,

ইজারল া ড, জাপান, জামািন, ইেডন, যু রাজ  ও ডনমাক। এই দশিট দশই গতবােরর সচূেক শীষ
দেশ িছল, এবার ধু  অব ােনর হরেফর হেয়েছ। এই সচূেক দি ণ এিশয়ার দশ েলার মেধ  সবার
চেয় এিগেয় আেছ ভারত।
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