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অথৈনিতক ও সামািজক খােত এিগেয় যাে  বাংলােদশ। নানা িত লতা সে ও বাংলােদেশর উ য়ন
অ যা া  সিঠক পেথই  এ ে ।  িক  পািক ান  িক সিট  পারেছ? বাংলােদশ  ও পািক ােনর উ য়ন
অ ািধকার একই। উভয় দশই িশ খােত ালািনর চািহদা মটােত িহমিশম খাে । ই দেশরই রেয়েছ
রাজৈনিতক অি রতা,  মতার ম করণ,  সরকাির খােত  নীিতর সােথ  লড়াই  করার ইিতহাস।  ই
দেশই  রাজ  আদায়  হার  কম।  এর  পেরও  অথৈনিতক  ও  সামািজক  খােত  পািক ােনর  তুলনায়

বাংলােদেশর অজন অেনক বিশ। এটা িকভােব স ব হেলা?                ১৫ সে র পািক ােনর দ
িনউজ পি কায় এমন িচ ই তুেল ধরা হেয়েছ। বাংলােদশ থেক িশ ণীয় রেয়েছ উে খ কের ‘ টিকং এ
িকউ ম বাংলােদশ’ িশেরানােম এক িনবে  উ য়ন িবে ষক শিহদ শখ উে খ কেরেছন, পািক ােনর
হতাশা  অথ উপেদ া  রেখ বেলেছন, বাংলােদেশর মা ষ যিদ কর িদেত পাের পািক ািনরা কন
পারেব না? এই ব েব র রশ টেন ই  দেশর উ য়ন িবে ষণ কেরেছন শিহদ শখ। িতিন উে খ
কেরন,  িকছু সাদৃ  থাকেলও অথৈনিতক ব ব াপনায় এিগেয় রেয়েছ বাংলােদশ। বাংলােদেশর বেদিশক
ঋেণর আকার িজিডিপর ১৪ শতাংেশ ধের রাখেত পেরেছ। সই সে  ৪০ িবিলয়ন ডলােরর র ািন আয়
কের বািণজ  ভারসােম  এিগেয় রেয়েছ। ফেল মু ামান ধের রাখা  স ব হেয়েছ।  সবিমিলেয় দিশ ও
িবেদিশেদর  িবিনেয়াগ  আকষেণর  পিরেবশ  রেয়েছ।  তাছাড়া  মানবস দ  উ য়েন  িশ া  খােত  বেড়া
িবিনেয়াগ দশেক এিগেয় িনেয় যাে । জনসংখ া িনয় েণ রাখেত পারায় বাংলােদশ অথৈনিতক ভােব এর

ফল পাে । জনগেণর জ  সামািজক খােত তলুনামলূক বিশ ব য় করা স ব হে ।  বাংলােদেশর
জাতীয় বােজেটর ১৮ শতাংশ িশ া  সংি  খােত ব য়  হে ।  াথিমক িশ ার জ  ৩৫ কািট  বই
িবনামেূল  িবতরণ  করা  হে ।  বাংলােদেশর  এিগেয়  যাওয়ার  পছেন  নারীেদর  অথৈনিতক  কমকাে
অংশ হনও  উে খেযাগ ।  িবেশষ  কের  ু  ঋণদানকারী  িত ান েলার  মাধ েম  নারীেদর
আ কমসং ােন এিগেয় আসার িচ  ইিতবাচক।

নারীেদর সামািজকভােব এিগেয় যাওয়ায় জনসংখ াও িনয় েণ রাখেত পেরেছ বাংলােদশ। পািক ান সােড়
২০ কািট জনসংখ ার দশ হেলও বাংলােদেশর জনসংখ া ১৬ কািট। জনসংখ া িনয় েণ রাখেত পারায়
বাংলােদেশ বােজেট চাপ তুলনামলূক কম। পািক ান িপিছেয় যাওয়ার পছেন দশিটেত উ  জি বােদর
িব ারেকও তুেল  ধরা  হেয়েছ।  বাংলােদেশ রাজৈনিতক ি িতশীলতার কারেণ  অথৈনিতক ভােব এিগেয়
গেলও পািক ান  িপিছেয়  পড়েছ  জি বােদর কারেণ।  অব  বাংলােদেশ রাজৈনিতক পট  পিরবতেনর

িচ ও রেয়েছ। বাংলােদশ গণতাি ক ভােব এিগেয় গেলও ২০০৭ সােল (ওয়ান ইেলেভন) সংিবধােনর
ওপর হ ে প করা হয়।  রাজনীিতর ম করণ  হয়।  স সময় একজন নােবল িবজয়ীর নতৃে
টকেনা াট সরকার িত ার কাজ ভে  যায়। ঐ নােবল িবজয়ীর ঋণ িনভর উ য়ন িচ া ভিব েত
দশেক ঋেণর ফাঁেদ ফলেত পাের এমন আশ া তির হয়। 

রাজৈনিতক ই র বাইেরও িতেবশী দেশর সে ও স ক বজায় রাখার উদাহরণ রেয়েছ। রািহ া
ই েত বাংলােদশ দ তার পিরচয় িদেয়েছ। ধু সরকাির সহায়তা নয়, িবেদিশ সহায়তাও পেয়েছ। এত
সংকেটর পর বাংলােদশ এিগয় যাওয়ার পছেন রেয়েছ অথৈনিতক উ য়েন রাজৈনিতক সিদ া।

নানা চ ােল  মাকািবলা কেরও িবিনেয়াগ আকষণ করা যায়, স িবষয়িট বাংলােদশ থেক িশ ণীয়।

  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।

|

িতেবদেন একিট িভ  উদাহরণও দওয়া হেয়েছ। বলা হেয়েছ, পািক ােনর ই িপর কেয়েনর ছিবেত
দখা যায় ১৭ শতাি র রাজকীয় মসিজেদর ছিব, যখােন বাংলােদেশর ই টাকার একিট কেয়েন দখা

যায় একিট ছেল ও একিট মেয় বই হােত ধের আেছ। যা ই দেশর ভিব েতর পথ িনেদশনার িচ ই
বহন কের।
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