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িব বয্াংেকর িহসােব বাংলােদশ eখন িনমুধয্ম আেয়র েদশ। সরকােরর সবর্েশষ তথয্ aনসুাের গত জনু
েশেষ বাংলােদেশর pিতিট মানেুষর মাথািপছু আয় দাঁিড়েয়েছ 1 হাজার 909 ডলার। িকn 1972 সােল তা
িছল  129  ডলার।  e িহসােব  িবজেয়র পর  গত  48  বছের  বাংলােদেশর  মানেুষ  মাথািপছু আয়  15  ণ
েবেড়েছ। eর েবিশ unয়ন হেয়েছ িবিভn সামািজক সূচেক। িশkার হার, জnিনয়ntণ, মাতৃ o িশ মৃতুয্
েরাধসহ সামািজক সূচক েলায় পািকsানেক ছািড়েয়েছ aেনক আেগi। েকােনা েkেt ভারতেকo ছািড়েয়
েগেছ  বাংলােদশ।  িবে ষকরা  বলেছন,  বাংলােদেশর  sাধীনতা  aজর্ েনর  দিুট  কারণ।  pথমত,  পািকsান
েথেক রাজৈনিতক মুিk eবং িdতীয়ত, aথর্ৈনিতক মুিk। পািকsান আমেল unয়েন িছল e েদশ বি ত।
তােদর মেত, বতর্ মােন বাংলােদেশ কমর্kম মানুেষর সংখয্া েবিশ। eিট aতয্n সmাবনার িদক। আর ei
সmাবনা  কােজ  লাগােত  পারেল  বাংলােদশ  হেব  িবে র  েরাড  মেডল।  তেব  আেয়র  সে  েবেড়েছ  ঋণ।
বতর্ মােন pিতিট নাগিরেকর মাথায় ঋণ 60 হাজার টাকার oপের।
জানেত  চাiেল  িবিশ  aথর্নীিতিবদ  েখাnকার  ibািহম  খােলদ  যুগাnরেক  বেলন,  জািত  িহেসেব  বাঙািল
aেনক  েমধাবী।  িকn  পািকsান  সরকার  েকােনা  সুেযাগ  েদয়িন।  িতিন  বেলন,  1971  সােল  বাংলােদেশ
জনসংখয্া  িছল  সােড়  7  েকািট।  oi  40  শতাংশ  খাদয্  িবেদশ  েথেক  আমদািন  করেত  হেতা।  বতর্ মােন
জনসংখয্া pায় 17 েকািট। িকn খাদয্ আমদািন করেত হয় না। eছাড়া িশl খােতর aেনক unয়ন হেয়েছ।
বতর্ মােন গােমর্n িশেl বাংলােদশ িবে  িdতীয় বহৃtম। চীেনর পেরi আমােদর aবsান। eকi aবsা েসবা
খােতo। তার মেত, ৈবষেময্র মাধয্েম পিরকিlতভােব আমােদর িপিছেয় রাখা হেয়িছল।
1971 সােল বাংলােদেশ মাথািপছু আয় কত িছল, eর s  েকােনা তথয্ পাoয়া যায় না। যুdকালীেন e
ধরেনর  পিরসংখয্ান  ৈতিরর  কাজo  হয়িন।  তেব  িব বয্াংেকর  িহসাব  aনসুাের  1972-73  সােল
বাংলােদেশর মাথািপছু আয় িছল 129 ডলার। আর গত জনু েশেষ বাংলােদেশর মানেুষর মাথািপছু আয় 1
হাজার  909  ডলাের  unীত  হেয়েছ  বেল  সরকাির  তেথয্  uেlখ  করা  হেয়েছ।  e  িহসােব  আেলাচয্  সমেয়
মাথািপছু আয় 15 ণ েবেড়েছ। িব বয্াংেকর িহসাব aনসুাের েকােনা েদেশর মাথািপছু আয় 1 হাজার 46
ডলার েথেক  কের েযসব েদেশর মাথািপছু জাতীয় আয় 12 হাজার 736 ডলার, তারা মধয্ম আেয়র
েদেশর anভুর্k। eর মেধয্ আবার আয় 1 হাজার 46 ডলার েথেক  কের 4 হাজার 125 পযর্n হেল তা
হেব িনমুধয্ম আেয়র েদশ eবং আয় 4 হাজার 126 ডলার েথেক  কের 12 হাজার 736 ডলার হেল
েদশ েলােক বলা হয় ucমধয্ম আেয়র েদশ। eর েচেয় েবিশ মাথািপছু জাতীয় আয় হেল েসi েদশ েলােক
বলা হয় uc আেয়র েদশ। েস িহসােব বাংলােদশ eখন িনমুধয্ম আেয়র েদশ।
aথর্নীিতর sাভািবক িনয়েম েদেশর েমাট কৃিষ, িশl o েসবা খােতর uৎপাদেনর সে  েরিমেটn (pবাসী
পাঠােনা aথর্) েযাগ কের েমাট আয় েবর করা হয়। ei েমাট আয়েক জনসংখয্া িদেয় ভাগ করেল মাথািপছু
আয় পাoয়া যায়। e িহসােব মাথািপছু আয় বিৃdর েkেt েরিমেটেn বড় ভূিমকা রেয়েছ।
বাংলােদশ পিরসংখয্ান বযু্েরার তথয্ aনসুাের িতন বছর আেগ 2015-16 সােল যা 1 হাজার 466 ডলার।

  মিনর েহােসন
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e িহসােব দiু বছের আয় েবেড়েছ 443 ডলার। শতকরা িহসােব যা pায় 30 শতাংশ। িকn মজার িবষয়
হেc, দiু বছর আেগo করমkু আয়সীমা িছল 2 লাখ 50 হাজার টাকা। eখনo oi সীমা বহাল আেছ।
eরপরo  করদাতা  েবেড়েছ  মাt  1  লােখর  িকছু  েবিশ।  aনয্িদেক  িজিডিপর  aনুপােত  বাংলােদেশ  কর
আদায় মাt 10 শতাংশ। ভারেত তা 18, মালেয়িশয়ায় 16, চীেন 29, মালdীপ 21, পািকsান 17, েনপাল
24 eবং িস াপুের 15 শতাংশ। aথর্াৎ eিশয়ার েদশ েলার মেধয্o কর িজিডিপ aনপুােত িপিছেয় আেছ
বাংলােদশ।
aনয্িদেক  1971  সােল  বাংলােদেশর  েমাট  েদশজ  uৎপাদেনর  (িজিডিপ)  পিরমাণ  িছল  8  দশিমক  75
িবিলয়ন  ডলার।  বতর্ মােন  তা  300  িবিলয়ন  ডলাের  unীত  হেয়েছ।  পা র্বতর্ী  ভারত  o  পািকsােনর
তুলনায়  সামািজক  েবশ  িকছু  সূচেক  বাংলােদশ  eিগেয়  রেয়েছ।  িবেশষ  কের  পাঁচ  বছেরর  কম  বয়সী
িশ মৃতুয্র  হার  o  pাথিমক  িশkাpািpর  িহসােব  বাংলােদশ  েবিশ  eিগেয়  রেয়েছ।  িব বয্াংেকর  িহসােব,
বাংলােদেশ পাঁচ বছেরর কম বয়সী িশ েদর pিত হাজাের 34 জেনর মতুৃয্ হয়। ভারেত ei হার 43 o
পািকsােন  79  জন।  eকiভােব  বাংলােদেশ  98 ভাগ  িশ  pাথিমক  িশkাপবর্  েশষ  করেছ।  ভারেত  তা
সমান হেলo পািকsােন 72 ভাগ িশ  pাথিমক িশkা েশষ করেছ। আয়ু ােলর িদক েথেকo eিগেয় আেছ
বাংলােদশ। বতর্ মােন বাংলােদেশর মানুেষর গড় আয়ু pায় 73 বছর। ভারেত তা 68 বছর আর পািকsােন
66 বছর। eছাড়া বাংলােদেশর দািরেdয্র হার 24 দশিমক 3 শতাংশ। আর পািকsােন দািরেdয্র হার 29
দশিমক 5 শতাংশ।
জানা েগেছ, বতর্ মােন েয পিরমাণ ৈবেদিশক মুdার িরজাভর্  বাংলােদেশ রেয়েছ, তা িদেয় anত 5 মােসর
আমদািন বয্য় েমটােনা সmব। eেkেt aেনক িপিছেয় রেয়েছ পািকsান। েদশিটর িরজােভর্ র aথর্ িদেয় মাt
2 মােসর আমদািন বয্য় েমটােনা েযেত পাের। িডিজটাল pযুিkর বয্বহাের eিগেয় বাংলােদশ। বতর্ মােন
িবে র inারেনট বয্বহাের শীষর্ দেশ রেয়েছ বাংলােদেশর নাম।
জানেত চাiেল বাংলােদশ বয্াংেকর সােবক গভনর্র ড. সােলহ uিdন আহেমদ বেলন, aনয্ েদেশর তুলনায়
সামি ক aথর্নীিতেত আমােদর িsিতশীলতা সেnাষজনক। িবখয্াত সmদ বয্বsাপনা pিত ান েগাlময্ান
সয্াকস  11িট  uদীয়মান  েদেশর  তািলকায়  বাংলােদশেক  anভুর্k  কেরেছ।  iেnােনিশয়া,  মালেয়িশয়া,
িভেয়তনাম pভৃিত েদশ রেয়েছ e তািলকায়। সামিgকভােব বাংলােদশ আরo eিগেয় যােc। 1991 েথেক
2018 সােল েদশ পিরচালনায় থাকা সরকােরর ধারাবািহক aবদান রেয়েছ। িবজেয়র মাt চার দশেকi
বাংলােদশ aিব াসয্ভােব eিগেয় যােc।  িবেশষ কের sেlাnত েদশ েলার  মেধয্  িবsয়করভােব eিগেয়
যােc বাংলােদশ। 1971 সােল েশাষণ o ব নার aবসান ঘিটেয় মাথা uঁচু কের দাঁিড়েয়িছল বাংলােদশ।
িতিন বেলন, eখনo বাংলােদেশ pধান সমসয্া দনুর্ীিত। ei দনুর্ীিত েরাধ করেত হেব। পাশাপািশ সবর্জনীন
সুশাসন  pিত া  জ ির।  ei  দiুিট  িবষয়  সফলভােব  করেত  পারেল  িবে  সব  েkেt  েরাল  মেডল  হেব
বাংলােদশ।
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