
৪৮ বছের অথনীিতর কাঠােমায় পিরবতন

কৃিষেক ছািড়েয় িশ
াধীনতার ৪৮ বছের বাংলােদেশর অথনীিত অেনক দূর এিগেয়েছ। অথনীিতর সািবক অব া

ি িতশীলতায় আসার পর এখন  হেয়েছ মৗিলক কাঠােমাগত পিরবতন। এখন অথনীিতেক
এিগেয় নয়া হে  টকসই উ য়েনর িদেক। ফেল অথনীিতর সূচক েলার পাশাপািশ সামািজক
সূচেকও মৗিলক পিরবতন আসেছ। এসব িনেয় িতেবদন তির কেরেছন-
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াধীনতার পর বাংলােদেশর রফতািন িছল িতন পণ িনভর। এ েলা হল- পাট, চা ও চামড়া। বেদিশক
মু া অজন বলেত এই িতন পণ েকই বাঝাত। এরমেধ  একক আিধপত  িছল পােটর। মাট রফতািন
আেয়র ৬৫ শতাংশ আসত পাট থেক। ওই সমেয় অথনীিতর মূলশি  িছল কৃিষ। িক  ৪৮ বছের দেশর
অথনীিতর  মৗিলক কাঠােমায়  অেনক পিরবতন এেসেছ।  বতমােন  কৃিষেক  পছেন  ফেল অথনীিতেত
আিধপত  িব ার  কেরেছ  িশ ।  আর মূল রফতািনর  পণ  হেয় দাঁিড়েয়েছ  তির  পাশাক। পাশাপািশ
অথনীিতর শি র অ তম উৎস হেয় দাঁিড়েয়েছ রিমেট  ( বাসীেদর পাঠােনা অথ)। এছাড়াও সবা
খােতর িবিভ  অ গিত দেশর অথনীিতর িভতেক টকসই কেরেছ। ব াপক উ য়ন হেয়েছ সামািজক
সূচেক।

তেব পাশাপািশ হতাশার খাতায়ও অজন এেকবাের কম নয়। নীিতেত িবে র শীষ দশ েলার তািলকায়ই
রেয়েছ বাংলােদশ। শাসেনর অভােব দশ থেক টাকা পাচার বাড়েছ। িবিনেয়ােগর ু পিরেবশ নই।
ধনী-দিরে র বষম  বাড়েছ। গণতে র উ য়েনর কথা বলা হেলও  ও হণেযাগ  িনবাচন ব ব া
এখনও গেড় ওেঠিন। অথনীিতিবদরা বলেছন, কাযকর শাসেনর মাধ েম এসব সম া দূর করেত পারেল
িব  মানিচে  িনজ  অব ান শি শালী কের নেব বাংলােদশ।

জানেত চাইেল  সােবক ত াবধায়ক সরকােরর উপেদ া  ড.  এিব  িম া  আিজজুল ইসলাম  যুগা রেক
বেলন, াধীনতার আেগর সে  তুলনা করেল বাংলােদেশর ব াপক উ য়ন হেয়েছ, সিট বলার অেপ া
রােখ না। অেনক ে  পািক ান ভারতেক ছািড়েয় গেছ। তেব উ য়েনর য স াবনা িছল সিট কােজ
লাগােনা যায়িন। এখনও বাংলােদেশ বড় সম া নীিত। এছাড়া িব ব াংেকর ডুিয়ং িবজেনস, শাসন
এবং অ া  আ জািতক িবিভ  সূচেক বাংলােদশ িপিছেয়। অথনীিতর কাঠােমার ব াপাের িতিন বেলন,
কৃিষর চেয় িশে র আিধপত  বেড়েছ। তেব বাংলােদেশর রফতািন আয় ধু গােম টস পণ  িনভরশীল।
এখান থেক বিড়েয় এেস টকসই উ য়ন করেত রফতািনর ব মুখীকরেণর িবক  নই। এজ  নতুন
িবিনেয়াগ দরকার। এে ে  িবিনেয়ােগর পিরেবশ তিরর জ  সরকারেকই উেদ াগ িনেত হেব।

াধীনতার পর থেক বাংলােদেশর অথনীিতর শি র জায়গা িছল স া ম। িতেযাগী দশ েলার তুলনায়
দেশ িমকেদর মজুির খুবই কম। তেব কউ কউ বলেছন, শি  নয় এিট বলতা। কারণ এর ফেল ধনী-

দিরে র বষম  অ াভািবকভােব বেড়েছ।

িব ব াংক িতেবদন অ সাের ১৯৭২ সােল বাংলােদেশর মাট দশজ জাতীয় উৎপাদেন (িজিডিপেত)
কৃিষ খােতর অবদান িছল ৫৯ দশিমক ৪ শতাংশ। আর িশে র অবদান ৬ দশিমক ৬ শতাংশ এবং সবা
খােতর ৩৪ শতাংশ। িক  বতমােন িজিডিপেত কৃিষর অবদান ১৩ দশিমক ৭ শতাংশ, িশ  ৩৪ দশিমক ৪

  মিনর হােসন
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এবং সবা খােতর ৫১ দশিমক ১৯ শতাংশ। িব ব াংেকর ওই িতেবদন অ সাের ১৯৭০ সােল অথনীিতর
আকার িছল মা  ৪৫০ কািট ডলার। বতমােন নিমনাল িজিডিপর আকার ৩১ হাজার ৪০০ কািট ডলার।
তেব য় মতার িবেবচনায় তা ৮৩ হাজার ১০০ কািট ডলার। এছাড়া ওই সমেয় মাথািপছু আয় িছল ৬০
ডলার। বতমােন তা বেড় ১ হাজার ৯১০ ডলাের উ ীত হেয়েছ। পাট থেক রফতািন আয় আসত ২৭
কািট ডলার, যা মাট রফতািন আেয়র ৬৫ শতাংশ িছল। বতমােন ৩ হাজার ৫০০ কািট ডলার রফতািন

আেয়র মেধ  ৮০ শতাংশ আেস তির পাশাক থেক। াধীনতার পর বাংলােদেশর উ য়ন বােজেটর
আকার িছল মা  ৫০১ কািট টাকা। এর মেধ  ৭৫ শতাংশই িছল িবেদিশ সহায়তািনভর। বতমােন উ য়ন
বােজট ২ লাখ ১৫ হাজার কািট টাকা।

আেগ রাজ  আেয়র ৭০ শতাংশই আসত িশ  উপকরণ আমদািন থেক। বতমােন ত  কর (আয়কর
ও ভ াট)  থেক বিশ  রাজ  আসেছ।  এছাড়াও অথনীিতর অ তম শি  হেয় দাঁিড়েয়েছ  রিমেট ।
বতমােন  দেশর ১  কািট  মা েষর বিশ  িবিভ  দেশ থােক। তারা  বছের  দড় হাজার কািট  ডলার
রিমেট  পাঠায়। এর িবধােভাগী আেগ িছল গিরব মা ষ। রিমেটে র কারেণ তােদর জীবনযা ার মান
বেড়েছ। াম  অথনীিতেতও এর ইিতবাচক ভাব পেড়েছ, যা ধনী-দিরে র বষম  কমােতও িকছুটা

সহায়তা করেছ। রিমেট  সবেচেয় বড় ভূিমকা রাখেছ অথনীিতেত বেদিশক লনেদেন ভারসাম  রাখেত।

এিদেক ২০১৯-২০ অথবছেরর জ  তির বাংলােদেশর সামি ক অথনীিত কাঠােমা িনেয় একিট িতেবদন
তির কেরেছ সরকার। ওই িতেবদেন বলা হেয়েছ, উ ত অথনীিতর অ তম বিশ  হে  টকসই ও

দীঘেময়ািদ উ য়ন। কম খরেচ বিশ পণ  উৎপাদন। ভা ার য় মতা বাড়ােনা। িজিডিপর আকােরর
তুলনায় কর আহরেণর পিরমাণ বাড়ােনা। বাংলােদেশর অথনীিত ইিতমেধ  সিদেক যা া  কেরেছ।
আগামীেত এসব ল  আরও বিশ মা ায় অজেনর জ  সরকার সভােব নীিত ণয়ন করেছ। িজিডিপেত
িশ  খােতর অবদান বৃি  পেল ায়ী কমসং ান বােড়। িক  কৃিষেত কমসং ান বােড় অ ায়ীভােব। যিদও
এখনও কৃিষেতই কমসং ােনর হার বিশ। এরা বিশরভাগই খ কালীন কমী। এেদর ায়ী কােজর জাগান
িদেত হেল িশ  খাতেক চা া করেত হেব।

িতেবদেন বলা হয়, ২০০১-০২ অথবছের িজিডিপেত কৃিষর অবদান িছল ২০ শতাংশ। এর আেগ এর
অবদান আরও বিশ িছল। ২০১৭-১৮ অথবছের কৃিষর অবদান কেম ১৪ দশিমক ১ শতাংশ হেয়েছ।
চলিত অথবছের ১৩ দশিমক ৭ শতাংশ ল মা া ধরা হেয়েছ। আগামী ২০১৯-২০ অথবছের এখােত
ল মা া আরও কিমেয় ১৩ দশিমক ৩ শতাংশ করা হেয়েছ। তেব িজিডিপেত কৃিষর অবদান কমেলও এ
খােত উৎপাদন বেড়েছ। যুি  ও আধুিনক প িত ব বহার কের এ খােত উৎপাদন বাড়ােনা হে । িত
বছর গেড় কৃিষ  খােতর উৎপাদন বাড়েছ  ১৫ থেক ১৭ শতাংশ হাের।  কৃিষর  উৎপাদন িনভর কের
আবহাওয়া,  াকৃিতক  েযাগ,  পেণ র  দাম  পাওয়ার  ওপর।  এ  কারেণ  এ  খাতেক  অথনীিতর  মূল
চািলকাশি র আসেন ধের রাখা স ব নয়। এ কারেণই িশ  খােতর িদেক নজর িদেয়েছ সরকার। উ ত
দশ েলার অথনীিতও িশ  খােতর ওপর িনভরশীল। তেব কৃিষ উৎপাদনেক কােজ লাগােত সরকার

কৃিষিভি ক িশ  গেড় তুলেছ।
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