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াধীন  বাংলােদেশর  অথনীিতর  যা া   ১৯৭২  সােল।  সসময় অথনীিতর িতিট  সূচেক পািক ান
এিগেয় িছল। আজ ৪৮ বছর পর ায় িতিট সূচেকই বাংলােদশ থেক িপিছেয় আেছ তারা।  এটাই
আমােদর  াধীনতার  বড়  অজন।  যেকােনা  দেশর  উ য়েন  সবেচেয়  পূণ  উপাদান  ধরা  হয়
মানবস দ; আর আমরা  ধু  পািক ান নয়,  অেনক ে  ভারত থেকও এিগেয় আিছ। ইেকানিমক
ইে টিলেজ  ইউিনটসহ িবিভ  আ জািতক সং া বাংলােদেশর অথৈনিতক উ য়নেক ‘িব য়কর’ িহেসেব
িচি ত কেরেছ।

একিট তুলনামূলক পিরসংখ ােনর মাধ েম ই দেশর অথনীিতর নানা সূচেকর ব বধান  হেব। ১৯৭২
সােল বাংলােদেশর মাথািপছু আয় িছল ১২০ মািকন ডলার। আর পািক ােনর িছল ১৮০ ডলার। বতমােন
বাংলােদেশর  মাথািপছু  আয়  ১  হাজার  ৯০৯  ডলার,  পািক ােনর  ১  হাজার  ৬৪১  ডলার।  ২০১৮-১৯
অথবছের বাংলােদশ রফতািন কেরেছ ৪ হাজার ৫৩ কািট ডলােরর পণ । পািক ান রফতািন কেরেছ ২
হাজার ৩০০ কািট ডলােরর পণ । অথচ ১৯৭২-৭৩ অথবছের বাংলােদেশর রফতািনর পিরমাণ িছল মা
৩৭ কািট ৭০ লাখ ডলার এবং পািক ােনর রফতািন িছল ৭৬ কািট ডলার। অথাৎ ৪৮ বছর আেগ
আমােদর  রফতািন  িছল  পািক ােনর  অেধেকরও  কম।  আর  এখন  আমােদর  রফতািন  পািক ােনর
দড় েণরও বিশ। তির পাশাক রফতািনেত বাংলােদেশর অব ান ি তীয়, যা িবে র ি তীয় অথৈনিতক

পরাশি  চীেনর পরই।

বাংলােদেশর মু ার মানও পািক ােনর চেয় বিশ, ১৯৭২ সােল যা বশ কম িছল। বতমােন ১ মািকন
ডলােরর সমান বাংলােদেশর ৮৪ টাকা আর পািক ােনর ১৪১ িপ। ২০১৯ সােলর ২০ মােচর িহসাব
অ যায়ী, বাংলােদেশর বেদিশক মু ার মজুত ৩ হাজার ১৬৯ কািট ৮০ লাখ ডলার, আর পািক ােনর
(২০১৯ সােলর জা য়াির)  ১ হাজার ৪৮৮ কািট  ডলার। অথাৎ আমােদর মজুত পািক ােনর ি েণর
বিশ।

১৯৭২-৭৩ সােল বাংলােদেশর মা েষর গড় আয়ু  িছল ৪৭ বছর,  পািক ােনর ৫৪ বছর। ২০১৮-১৯
অথবছের বাংলােদেশর মা েষর গড় আয়ু ৭৩ বছর, পািক ােনর ৬৬ বছর। গড় আয়ুেত আমরা ভারেতর
চেয়ও এিগেয় আিছ। গত স ােহ কািশত িব ব াংেকর ২০১৯ সােলর মানব উ য়ন সূচেক দখা যায়,

১৮৯িট দেশর মেধ  বাংলােদশ ১৩৫তম আর পািক ান ১৫২তম।

এইচএসিডিসর িরেপাট অ যায়ী, ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলােদশ িবে র ২৬তম বৃহ ম অথনীিতর দশ
হেত যাে । বতমােন িব  সূচেক ৪২তম। বাংলােদশ এিগেয় আেছ জনসংখ া িনয় েণও। ১৯৭১ সােল
যখােন বাংলােদেশর জনসংখ া িছল ৭ কািট ৫০ লাখ এবং পািক ােনর ৬ কািট ৫০ লাখ, সখােন

বতমােন বাংলােদেশর জনসংখ া ১৭ কািট আর পািক ােনর ২০ কািট ৭০ লাখ।

িব ব াংেকর সবেশষ তথ  অ যায়ী, অথৈনিতক বৃি েত বাংলােদশ এ বছর িবে র শীষ পাঁেচ থাকেব।
বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরার তথ  মেত,  ২০১৮-১৯ অথবছের দেশ বৃি  হেয়েছ ৮ দশিমক ১৫
শতাংশ। একই সময় পািক ােনর বৃি  হেয়েছ ৩ দশিমক ৩ শতাংশ।
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