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ইেকানিমে র পূবাভাস

িবেশষ িতিনিধ ॥ আগামী ২০২০ সােল িবে র ততম উদীয়মান শীষ ১০ অথনীিতর তািলকায় বাংলােদশ তৃতীয়
ােন থাকেব বেল জািনেয়েছ আ জািতক ভাবশালী সা ািহক ইেকানিম । সা ািহকীিটর দ  ওয়া  ইন ২০২০

শীষক গেবষণা িতেবদেন বলা হেয়েছ, কবলমা  দি ণ আেমিরকার ছা  দশ গায়ানােক বাদ িদেল এই শীষ
উদীয়মান ১০ দেশর সবই আি কা ও এিশয়ার। ইউেরাপ, উ র আেমিরকা িকংবা অে িলয়ার কান দশ এই
শীষ উদীয়মান দেশর তািলকায় ঠাঁই পায়িন।

ইেকানিমে র িহসােব ২০২০ সােলর িবে র ততম উদীয়মান শীষ ১০ অথনীিত েলা হেলা- গায়ানা, িসিরয়া,
বাংলােদশ, য়া ডা, ইিথওিপয়া, ভুটান, িময়ানমার, নপাল, আইভিরেকা  ও ভারত। এরমেধ  সবেচেয় বিশ ৩৫
শতাংশ বৃি  অজন করেব অফেশাের ালািন তল পাওয়া দশ গায়ানা, ি তীয় সেবা  ৮.৯ শতাংশ বৃি  অজন
করেব যু িবধ  দশ িসিরয়া, তৃতীয় সেবা  ৭.৭ শতাংশ বৃি  অজন করেব বাংলােদশ। এছাড়া আি কান দশ

য়া ডার বৃি  দাঁড়ােব ৭.৫ শতাংশ, ইিথওিপয়ার ৭.৪ শতাংশ, ভুটােনর ৭.৩ শতাংশ, িময়ানমােরর ৭ শতাংশ,
নপােলর ৬.৯ শতাংশ, আইভিরেকাে র ৬.৮ শতাংশ এবং ভারেতর ৬.৭ শতাংশ।

িতেবদেন বাংলােদেশর এই শীষ উদীয়মান অথনীিতর তািলকায় ততৃীয় ােন উেঠ আসার সে  বলা হেয়েছ,
বাংলােদশ শি শালী বৃি  িনেয় এিগেয় যােব। ২০০৪ সােলর পর বাংলােদেশর অথনীিতর আকার িতন ণ বৃি
পেয়েছ। আর এিট স ব হেয়েছ ধানম ী শখ হািসনার বিল  নতৃে র কারেণ।

২০২০ সােল বাংলােদেশর িজিডিপ বৃি  দাঁড়ােব ৭.৭ শতাংশ। মাথািপছু আয় বেড় দাঁড়ােব ২ হাজার ৮০ মািকন
ডলার। মূল ীিত ৫.১ শতাংেশর মেধ  অব ান করেব। আর বােজট ঘাটিতও িনয় েণর মেধ ই িজিডিপর ৪.৭
শতাংেশ থাকেব।

সবেচেয় ল ণীয় িবষয় হেলা, বাংলােদেশর সবেচেয় ব য়ব ল অবকাঠােমা প া সতু কে র কাজ ২০২০ সােল
স  হেব। দশিটর ে র এই সতু ২০২১ সােল খুেল দয়া হেব, উ র ও দি ণ-পি মা েলর মেধ  সরাসির
সংেযাগ াপন করেব।

িতেবদেন বাংলােদশ স েক আরও বলা হেয়েছ, ধানম ী শখ হািসনার নতৃে  আওয়ামী লীগ সরকার তৃতীয়
দফায় সরকার পিরচালনা করেছ। সরকােরর মূলধনী কে  িবিনেয়ােগর কারেণ বােজট ঘাটিত বাড়েব। কারণ
যভােব সরকােরর উ য়ন ব য় বাড়েছ স তলুনায় রাজ  আয় বাড়েছ না। একইভােব দশিটর মু ানীিতও িশিথল

থাকেব। অ  উদীয়মান বাজার েলার মেতা আয় বৃি  না পেলও কাছাকািছ থাকেব।
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