
আ টােডর িরেপাট

রাজ  আেয়র ৩৬ শতাংেশর সমান অথ পাচার
ে া ত দশ থেক উ রেণ বেদিশক সহায়তা, বাজার িবধা ও যিু  সহায়তায় ভাব

পড়েব * বাংলােদেশর বেদিশক ঋণ েমই বাড়েছ * বেদিশক সহায়তা ব বহাের সতক
হওয়ার পরামশ

কাশ : ২১ নেভ র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

দেশর অথনীিতর অ তম সম া িবেদেশ অথ পাচার। ২০১৫ সােল দেশর মাট রাজ  আেয়র ৩৬
শতাংশ িবেদেশ পাচার হেয়েছ। এই পাচার ব  হেল িবিনেয়াগ বিৃ র পাশাপািশ সরকােরর রাজ  আয়
বাড়েব।

জািতসংেঘর িবিনেয়াগ বািণজ  সং া আ টােডর িরেপােট উেঠ এেসেছ এসব তথ । বুধবার এক সংবাদ
সে লেন সং ািটর পে  বাংলােদেশ এ িরেপাট কাশ কেরেছ বসরকাির গেবষণা িত ান- স টার ফর
পিলিস ডায়ালগ (িসিপিড)।

রাজধানীর  ইেকানিমক  িরেপাটাস  ফারােমর  সে লন  কে  অ ি ত  সংবাদ  সে লেন  ব ব  রােখন
িসিপিডর স ািনত ফেলা ড. দবি য় ভ াচায, িনবাহী পিরচালক ড. ফাহিমদা খাতুন এবং িসিনয়র িরসাস
ফেলা তৗিফ ল ইসলাম খান।

বাংলােদশ- বেদিশক স ক এবং ে া ত দেশর (এলিডিস) তািলকা থেক বাংলােদশ বর হেয় আসার
পর স াব  ঝঁুিক ও করণীয় িবষেয় ব ব  রােখন তারা।

  যুগা র িরেপাট
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ব ারা বেলন, ইিতমেধ  িন  আেয়র দশ থেক িন  মধ ম আেয়র দেশ উ ীত হেয়েছ বাংলােদশ।
আগামী ২০২৪ সােল ে া ত দশ (এলিডিস) থেক উ য়নশীল দেশ চেল যাে । এই ই উ রেণর
ফেল বাংলােদেশর বেদিশক সহায়তায় িতনিট ভাব পড়েব।

থমত, সা য়ী হাের আেগ যভােব অথ পাওয়া যত সিট ব  হেব, রফতািনেত িবিভ  দেশর বাজার
িবধা কমেব এবং যিু গত সহায়তা কেম যােব। এই পিরি িত মাকােবলায় িবক  কী করণীয় তা

অত   সহকাের িবেবচনা করেত হেব।

উে খ , ২০১৫-১৬ অথবছের দেশর মাট রাজ  আয় িছল ১ লাখ ৮২ হাজার ২৪৪ কািট টাকা। এর ৩৬
শতাংেশর মােন হল ওই সমেয় দশ থেক ৬৫৪ হাজার কািট টাকার বিশ পাচার হেয়েছ। যা িদেয় িট
প া সত ুকরা যায়।

আ টােডর িরেপােট বলা হয়, ২০১৫ সােল বাংলােদশ থেক িবে র িবিভ  দেশ মাট রাজ  আেয়র ৩৬
শতাংেশর সমপিরমাণ অথ িবেদেশ পাচার হেয়েছ। আর সবেচেয় বিশ পাচার হেয়েছ কে ািডয়া থেক।
দশিটর পাচােরর পিরমাণ মাট কেরর ১২০ শতাংেশর বিশ।

আর সবেচেয় কম পাচার হেয়েছ, পূব এিশয়ার দশ লাওেস। যা ওই দেশর রাজে র ১ শতাংেশর কম।
সা িতক সমেয় পাচােরর অথ এই িরেপােট যু  হয়িন। এছাড়া অ া  ে া ত দেশর তুলনায় কর
আহরেণর ে  িপিছেয় রেয়েছ বাংলােদশ। ওই িরেপাট অ সাের বাংলােদেশর উ য়ন মূলত িব ৎ ও

ালািন এবং কিৃষেত সীমাব ।

ড. দবি য় ভ াচায বেলন, বাংলােদশ অথনীিত সব সময় িতন ধরেনর ঘাটিতর মেধ  থােক। থমত,
স য় িদেয় িবিনেয়ােগ পূণভােব অথায়ন করা যায় না। ফেল িবিনেয়াগ স েয়র ভতের ঘাটিত আেছ।

ি তীয়ত, সরকার য পিরমাণ অথ ব য় কের, তার পুেরাটাই কেরর মাধ েম আেস না। এে ে  আিথক
ঘাটিত থােক। তৃতীয়ত, বেদিশক লনেদেন ঘাটিত রেয়েছ। অথাৎ রফতািন,  রিমেট  এবং িবেদিশ
িবিনেয়ােগর মাধ েম য পিরমাণ বেদিশক মু া দেশ আেস, তা িদেয় আমদািন ব য় মটােনা যায় না।
আর এই িতন ঘাটিত পূরেণর জ  ঋণ িনেত হয়। এর মেধ  িকছুটা  দেশর মধ  থেক আবার িকছু
বেদিশক ঋণ। এ কারেণ বাংলােদেশর অথনীিতেত িবেদিশ সহায়তার েয়াজন রেয়েছ। দীঘিদন থেক

থাকেব। একিট িবকাশমান অথনীিতর এটাই চির ।

িতিন বেলন, বাংলােদেশর এই কাঠােমাগত অথনীিতর ভতের িট িবষয় যাগ হেয়েছ। এর মেধ  একিট
হে - ২০১৫ সােল িন  আেয়র দশ থেক িন মধ ম আেয়র দেশ উ ীত হেয়েছ। এর ফেল যসব
আ জািতক সং া আমােদর ঋণ িদত, তা মেন কের আমরা বিশ েদ ঋণ নয়ার সামথ  অজন কেরিছ।
এ কারেণ িব ব াংকসহ িবিভ  আ জািতক সং া ঋেণর েদর হার আেগর চেয় বািড়েয়েছ। আর অ
আেরকিট িবষয় হে - ২০২৪ সােল আমরা ে া ত দেশর কাতার থেক বর হেয় যাব। এই িবিবধ
উ রণ বাংলােদেশর অথনীিতর জ  অত  তাৎপযপূণ।

িসিপিডর স ািনত ফেলা বেলন, এিট ল ণীয় বাংলােদশ বেদিশক সাহায  ব বহােরর ে  অ তম।
এক দশেক বাংলােদশ চরু পিরমাণ বেদিশক সহায়তা ব বহার কেরেছ। আর এে ে  য দায়েদনা সিৃ
হেয়েছ, তা এখনও আয়ে র মেধ  আেছ। ফেল বাংলােদশ কােনািদন বেদিশক দায়েদনা পিরেশােধ ব থ
হয়িন। িক  সা িতক সমেয় মা েয় িম  অথনীিতর িদেক যাি  আমরা। একিদেক বেদিশক অ দান
নয়া হে , অপরিদেক ঋণও বাড়েছ। িক  অ দােনর চেয় ঋণ অত  বিশ। ফেল দায়েদনা ও দনা

পিরেশােধর হার িটই  বাড়েছ। াভািবকভােবই একিট  আেস বাংলােদেশর অথনীিতেত এই ঋণ
ব বহােরর  কতটু  রেয়েছ।

িতিন  বেলন,  দেশর  বািষক  উ য়ন  কমসূিচেত  (এিডিপ)  ৩৭  শতাংশ  বেদিশক  অথায়েনর  ওপর
িনভরশীল। আবার এই ৩৭ শতাংেশর ৪৭ শতাংশ সামািজক খােত এবং ৪৪ শতাংশ আিথক অবকাঠােমা
খােত ব বহার হে । এর মােন হল উ য়েনর উে খেযাগ  অংশই বেদিশক সহায়তার ওপর িনভরশীল।
ফেল মধ ম আেয়র দশ ও ে া ত দেশ কাতাের চেল আসার পর তা বেদিশক সহায়তায় কী ভাব
ফলেব, তা অত  পূণ।

তার মেত, সামি কভােব িবেদশ থেক যসব ঋণ নয়া হে ,  তার ব বহার ও দায়েদনায় কী ভাব
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ভার া  স াদক : সাইফুল আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমুনা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

ফলেব,  তা  অত  সতকতার  সে  িবেবচনা  করা  উিচত।  কারণ  পৃিথবীর  ব  দশ আেছ,  এ  রকম
পিরি িতেত তার দায়েদনার হার িনয় েণর বাইের চেল গেছ।

ড. দবি য় বেলন, আেরকিট িবষয় অত  পূণ। অথনীিতর কাঠােমা শি শালী করেত অভ রীণ
উৎস থেক কর আহরেণর িবক  নই। কারণ আমােদর রাজ  আয় না বাড়েল িবেদিশ দাতােগা ীও
টাকা দয়ার ে  আ হ দখােব না। কারণ িবে  একিট কথা পির ারভােব বলা হয়, তা হল- ‘ তামরা
যত টাকা দশ থেক সং হ করেত পারেব, আমরা তত টাকা দয়ার জ  আ হ দখাব।’

মধ ম আয় এবং ে া ত দেশর তািলকা চেল এেল যসব বেদিশক সহায়তা কমেব, তা পূরেণর জ
িবক  কী পদে প নয়া যায়, তা ভাবেত হেব। িতিন আরও বেলন, সামািজক খাত ও পিরেবশেক 
িদেত হেব। িবেশষ কের জলবায়ু পিরবতেনর ফেল দেশ য ভাব পড়েব, তা মাকােবলায় অথায়েনর
িবষয়িট িনি ত করেত হেব।

ি তীয়ত, বাংলােদেশর য রফতািন আয় হয়, তা বাজার িবধায় িনভরশীল। ে া ত দশ থেক বর
হেয় এেল িবিভ  দেশ য বাজার িবধা  (িজএসিপ) পাওয়া যায়,  তা ব  হেয় যােব। এই পিরি িত
মাকােবলায় কী করা যায়, তা ভাবেত হেব।

পাশাপািশ  ে া ত  দেশ থাকাকালীন  য  যিু  িবধা  পাওয়া  যত,  ব  হেল কী  করণীয়,  সিট
অব ই ভাবেত হেব।  ড.  দবি য়  বেলন,  এই সহায়তা  অব াহত রাখার  জ  জািতসংেঘর  সাধারণ
পিরষেদর িস া  জ ির। অথাৎ পিরষদ যিদ িস া  নয়, আমরা আেগর মেতা সহায়তা অব াহত রাখব।
তেব কবল সম ার সহজ সমাধান স ব।
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