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েজকশনস ফর 86 কাি জ’ িশেরানােমর ei িরেপােট র্ েদখােনা হেয়েছ, 3129 সাল েথেক 3141 সােলর মে  
aব ােনর িদক েথেক বাংলােদেশর aথ র্নীিত 27 ধােপ u ীত হেব, যা a  েযেকােনা েদেশর তুলনায় aিধক। 
aথ র্ৈনিতক u য়েনর ei তািলকায় বাংলােদেশর পেরi িফিলপাiন, পািক ান, িভেয়তনাম o মালেয়িশয়ার নাম 
eেসেছ। বৃি  aজর্েনর িদক েথেক u ত েদশ নরoেয়র েচেয়o বাংলােদেশর aিধক স াবনা রেয়েছ বেল ei 
িতেবদেন uে খ করা হেয়েছ। েযমন েবেড়েছ েদেশর aথ র্নীিতর আকার, েতমনi িব ত হেয়েছ ƣবেদিশক 

বািণজয্। ƣবেদিশক প  র ািন আেয় aিজর্ত হেয়েছ নতুন মাiলফলক। e সরকােরর আমেল গত 3129-2৯ 
aথ র্বছের প  র ািন হেয়েছ 51 িবিলয়ন বা চার হাজার েকািট মািক র্ন ডলার। যা eখন পয র্  েদেশর সেব র্া  প  
র ািন আয়। eiচeসিবিসর দীঘ র্েময়ািদ u য়ন মেডেল েদখােনা হেয়েছ, 3141 সাল পয র্  িতবছর 
বাংলােদেশর aথ র্নীিতেত গেড় 8.2 শতাংশ হাের বৃি  aিজর্ত হেব। যা িরেপােট র্ uি িখত 86িট েদেশর মে  
সেব র্া । e বছের eিডিব বাংলােদেশর িজিডিপ বৃি র হার েদিখেয়েছ 9.24 শতাংশ, যা eিশয়া ািসিফেক 
56িট েদেশর মে  সেব র্া । ে কটয্ােটার তে , 311৯ েথেক 312৯ সােলর পয র্ােলাচনা বলেছ, ei সমেয় 
বাংলােদেশর বৃি র হার 299 শতাংশ। eকi সমেয় iিথoিপয়া 291, চীন 288, ভারত 232 o াে র বৃি র 
হার বৃি  েপেয়েছ 53.2 শতাংশ। বাংলােদেশ 3129 সাল েথেক 3134 সােলর মে  8.4 শতাংশ, 3134 েথেক 
3139 সােলর মে  8.1  eবং 3139 েথেক 3144 সােলর মে  8.3 শতাংশ বৃি  aিজর্ত হেব বেলo 
আশাবাদ  করা হেয়েছ। e ধারা a াহত থাকেল বত র্মান বাংলােদেশর 411 িবিলয়ন ডলােরর aথ র্নীিত 
3141 সােল েপৗঁেছ যােব 811 িবিলয়ন ডলাের। িজিডিপর িহসােব বাংলােদশ eখন িবেশব্র 55তম বৃহৎ 
aথ র্নীিতর েদশ। য় মতার িবেবচনায় 44তম। আর aথ র্ৈনিতক বৃি র গিত িবেবচনায় িবেশব্ বাংলােদশ 
eখন িদব্তীয় aব ােন। 

বাংলােদেশর aথ র্ৈনিতক a গিত eখন িবেশব্র aেনক েদেশর জ i uদাহরণ। aথ র্নীিত o আথ র্-সামািজক, 
েবিশর ভাগ সূচেক বাংলােদশ ছািড়েয় েগেছ দি ণ eিশয়ার ায় সব েদশেক। িন  আেয়র েদশগুেলােক 
ছািড়েয়েছ েতা aেনক আেগi। স িত মাননীয় ধানম ী েশখ হািসনার চীন সফরকােল চীেনর ে িসেড  িশ 
িচনিপং বাংলােদেশর u য়ন ািজক িনেয় িব য় কাশ কেরেছন। স িত আ জর্ািতক মু া তহিবল 
(আieমeফ) eকিট িতেবদন কাশ কের বেলেছ, eকিট জনবহুল o িন  আেয়র েদশ িহেসেব বাংলােদশ 
েযভােব বৃি র সে  দাির য্ দূরীকরণ eবং ƣবষ  কমােনােক সংযু  কেরেছ, তা aতয্  uে খেযাগয্। সবাiেক 
a ভুর্  কের বৃি  aজর্েনর ে ে  বাংলােদশ eখন uদাহরণ েদoয়ার মেতা eকিট েদশ। িবশব্ াংেকর িহসােবo 
বাংলােদেশর e a গিতেক গুরুতব্ েদoয়া হেয়েছ িবেশষভােব। স িত তারা eকিট েটিবল uপ াপন কের 
েদিখেয়েছ u য়েনর ধান 23িট সূচেকর 21িটেতi বাংলােদশ দি ণ eিশয়া o a া  িন  আেয়র েদেশর 
তুলনায় eিগেয় যাে  ত। িবশব্ aথ র্ৈনিতক েফারাম-ডাি uieেফর ‘iন িসভ েডেভলপেম  iনেড ’-
আiিডআi 3129 র য্াংিকংেয় েদখা যায়—a ভুর্ি মূলক u য়ন সূচেক (আiিডআi) দি ণ eিশয়ার বড় েদশ 
ভারেতর েচেয় 39 ধাপ eবং পািক ােনর েচেয় 24 ধাপ eিগেয়েছ বাংলােদশ। িবেশব্র 214 েদেশর বািষ র্ক 
aথ র্ৈনিতক কম র্কা  িবচার কের সুiজার াে র পূব র্া লীয় শহর দােভােস eসং া  িতেবদনিট কাশ কেরেছ 
ডাি uieফ। aথ র্নীিতর িতনিট মানদ —‘ বৃি  o u য়ন’, ‘a ভুর্ি করণ eবং আ ঃ জ  সমতা’, ‘ াকৃিতক 
o আিথ র্ক স েদর েটকসi ব াপনা’র িভি েত িতেবদনিট ƣতির কের তারা। সব্ ে াত েদেশর তািলকা েথেক 
েবিরেয় বাংলােদশ eখন িন -ম  আেয়র েদশ। eিগেয় যাে  u য়নশীল েদশ হoয়ার পেথ। aথ র্ৈনিতক বৃি  
o u য়েনর বত র্মান ধারা a াহত থাকেল 3135 সােলর মে  বাংলােদশ েপৗঁেছ যােব u য়নশীল েদেশর 
কাতাের। শুধু েয মানুেষর আয় েবেড়েছ তা নয়, েবেড়েছ মানুেষর গড় আ । েরকড র্ পিরমাণ েবেড়েছ বােজেটর 
আকার। বােজট বা বায়েন পরিনভ র্রতাo কমেছ। aবকাঠােমাগত u য়ন হে  দৃ মান। বড় বড় ক  
বা বায়েন বাংলােদেশর স মতাo বাড়েছ। প া েসতুর মেতা েমগা েজ  িনেজেদর টাকায় করার মেতা দুঃসাহস 
eখন বাংলােদশ েদখােত পাের। আকােশ uিড়েয়েছ িনজসব্ ােটলাiট। িনজসব্ ােটলাiট েথেক া  ছিব 



িদেয়i চলেছ েদেশর স চার কায র্ ম। ত - যুি  খােতo বাংলােদেশর a গিত ঈষ র্ণীয়। গত eক দশেক শুধু 
ত - যুি  খােতi কম র্সং ান হেয়েছ ায় 21 লাখ মানুেষর। আগামী পাঁচ বছেরর মে  আেরা 21 লাখ েলােকর 
কম র্সং ান e খােত হেব বেল আশা করা হে । কম র্সং ান বৃি  পাoয়ার সে  সে  কেম আসেছ দাির য্। 
বাংলােদশ পিরসংখয্ান বুয্েরার (িবিবeস)  ত  বলেছ, 311৯ সােল বাংলােদেশ ায় পাঁচ েকািট মানুষ চরম 
দাির য্সীমার িনেচ বসবাস করত। তােদর মে  ায় িতন েকািট মানুষ িছল চরম দির  aব ায়। eখন 
দাির য্সীমার িনেচ বাস কের েসায়া িতন েকািটরo কম মানুষ। আর চরম দািরে য্ আেছ eক েকািটর িকছু েবিশ 
মানুষ। েযসব u য়ন ক  হােত িনেয়েছ সরকার, তা বা বায়ন হেল ei সংখয্া আেরা ত কেম 
আসেব।2৯৯1-eর দশেকo বাংলােদেশ 68 শতাংশ মানুষ দাির য্সীমার িনেচ বাস করত। eখন করেছ মা  
32.4 শতাংশ। aিত দািরে য্র হার কেম েনেমেছ 22.4 শতাংেশ। 3128 সােল েদেশর সািব র্ক দািরে য্র হার িছল 
34.2 শতাংশ, আর aিত দািরে য্র হার িছল 23.3 শতাংশ। বাংলােদেশর েমাট েদশজ uৎপাদেনর (িজিডিপ) 
বৃি  েয হাের হে , তােত 3134 সােলর আেগi দাির য্ হার শূে র েকাটায় েনেম আসেব। aিত দািরে য্র হার 

6 শতাংেশর কম হেলi তা শূ  দাির য্ িহেসেব ধরা হয়। বাংলােদশ পিরসংখয্ান বুয্েরার (িবিবeস) 3121 
সােলর খানা আয়- য় জিরপ aনুযায়ী তখন েদেশর সািব র্ক দািরে য্র হার িছল সােড় 42 শতাংশ। 3127 সােলর 
জিরেপ তা কেম েনেম আেস 35.4 শতাংেশ। িবগত eক দশেক দাির য্ হার কেমেছ াপকভােব। েদেশর 
aথ র্ৈনিতক a গিতi মূলত মূল aনুঘটক িহেসেব কাজ কেরেছ eর েপছেন। 

aথ র্ৈনিতক বৃি েত ধারাবািহকতা aজর্ন ামীণ aথ র্নীিতেক চাঙা কেরেছ। মূলত িবপুলসংখয্ক বাসীর পাঠােনা 
আয়, ƣতির েপাশাক খােতর ায় 51 লাখ িমক eবং কৃিষর সবুজ িব ব দাির য্ কিমেয় ামীণ o াি ক 
মানুেষর জীবনযা ার u য়েনর ে ে  বড় ধরেনর ভূিমকা েরেখেছ। সরকারo িপিছেয় পড়া o aিত দির েদর জ  
সামািজক কম র্সূিচ খােত a াহতভােব বােজট বািড়েয়েছ। েদেশর 51 শতাংেশরo aিধক aিত দির  মানুষ eখন 
ei কম র্সূিচর আoতায়। কারণ দির  জনেগা ীর যথাযথ কম র্সং ান করেত না পারেল u য়েনর ফল সুদূর সারী 
হয় না। েশখ হািসনার u য়নবা ব সরকার eিদেকo গুরুতব্ িদেয়েছ যথাথ র্ পিরমাণ। aথ র্নীিতর সব পিরম েল 
িব য়কর সাফে র কারেণ আজ u য়েনর মহাসড়েক বাংলােদশ। ধা o দাির য্মু , আধুিনক জীবনমানস  
eকিট সুখী সমৃ শালী u ত েদশ হoয়ার দব্ার াে  আজ e েদেশর aব ান। বাংলােদেশর e u য়ন a যা া 
a িতেরা । e a যা া কাি ত লে য্ েপৗঁছােনা eখন শুধুi সমেয়র াপার। 

েলখক : পররা ম ী, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 


