
িজিডিপেত শীেষ ॥ িজ-২০’র অ ভু  হেত যাে
কািশত: ১৭ - িডেস র, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

ই বছেরর মেধ  বিৃ  ই অে র ঘের িনেয় যাওয়ার টােগট
এিডিবর কাি  িডের র বলেছন, বিৃ  অজেন বাংলােদশ এখন িবে  মেডল

এম শাহজাহান ॥ াধীনতার ৪৮ বছের মাট দশজ উৎপাদন িজিডিপেত বাংলােদশ সেবা  বিৃ  অজনকারী
দেশর শীেষ অব ান করেছ। অভ রীণ ভাগ চািহদা, সরকারী ব য়, রিমেট , রফতািন ও িবিনেয়াগ বিৃ র ফেল

এই অজন স ব হেয়েছ বেল মেন করেছন িবেশষ রা। তােদর মেত, িতিনয়ত ব মলূ  বিৃ , ঋেণর িবপরীেত
উ দ, রাজ  আদায়, মািনল ডািরং ও স ােস অথায়েনর মেতা নানা ধরেনর চ ােল  সে ও বাংলােদেশর অথনীিত

ত  এিগেয়  যাে ।  ধানম ী  শখ  হািসনা  ২০০৯  সােল  দািয়  হেণর  পর  গত  দশ  বছের  বাংলােদেশর
অথৈনিতক অ গিত হেয়েছ সবেচেয় বিশ। পক -২১ সামেন রেখ আগামী ই বছেরর মেধ  িজিডিপ বিৃ  ই
অে র ঘের িনেয় যাওয়ার ল মা া িনধারণ কেরেছ সরকার। বিৃ  অজেনর িদক থেক বাংলােদশ এখন িবে
‘মেডল’ বেল মত কাশ কেরেছন এিডিব কাি  িডের র মনেমাহন কাশ। িজিডিপ বিৃ র ধারাবািহক এই অজেন
অথৈনিতকভােব শি শালী িজ-২০’র সদ  রা  হেত যাে  বাংলােদশ।

জানা গেছ, বাংলােদেশর অথৈনিতক কমকা- স সারণ ও উৎপাদন বিৃ েত ধু বেদিশক উৎস থেক আহরণ
কের বছের ৮৫ হাজার কািট টাকা (১০ িবিলয়ন ইউএস ডলার) বিৃ  স ারী খােত িবিনেয়াগ করার িস া  নয়া
হেয়েছ। িব ব াংক প, এশীয় উ য়ন ব াংক এিডিব, আইিডিব এবং অ া  দাতা সং ার কাছ থেক এই অথ
আসেব।  একই  সে  অভ রীণ  িবিনেয়াগ  বাড়ােনা  হেব।  এলে  সবেচেয়  বিশ  জার দয়া  হে  রফতািন
ব মখুীকরণ এবং রিমেট  বিৃ র ওপর। ২ শতাংশ েণাদনা দয়ায় রিমেট  আহরণ বাড়েছ। অ িদেক নানা
কারেণ িকছুটা চাপ তির হেয়েছ রফতািন বািণেজ । স িত পয়ঁাজসহ কেয়কিট খাদ পেণ র দাম বেড় যাওয়ায়
মলূ ীিতেতও বাড়িত চাপ তির হেয়েছ বেল জািনেয়েছ পিরসংখ ান বু েরা (িবিবএস)।

এ সে  অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল জনক েক বেলন, িজিডিপ বৃি  অজেন বাংলােদশ এখন িবে  শীেষ
অব ান করেছ। বেড় চলেছ মাথািপছু আয়। ে া ত থেক বাংলােদশ এখন মধ ম আেয়র দশ। িতিন বেলন,
জনসংখ া, গড় আয়ু, িশ মৃতু র হার, মেয়েদর েুল পড়ার হার, স ম দ িতেদর জ িনয় ণ ব ব া হেণর
হারসহ সামািজক সূচেক বাংলােদশ সমপযােয়র উ য়নশীল অ া  দশ, এমনিক িতেবশী ভারতেকও পছেন
ফলেত সমথ হেয়েছ। য পািক ােনর হাত থেক াধীন হেয়েছ বাংলােদশ, সই পািক ানীরা আজ িবি ত নয়েন

তািকেয় দেখ বাংলােদেশর অ যা া। িতিন বেলন, ২০০৯ থেক  কের ২০১৯ সাল পয  এ দেশর সবেচেয়
সফল  ধানম ী  শখ  হািসনা  সরকােরর  দশ  বছের  বাংলােদেশর  বৃি  সারা  িবে  সবার  ওপের।  এ  সময়
বাংলােদেশর িজিডিপেত বিৃ  হেয়েছ ১৮৮ শতাংশ, যা িবে র অ তম বৃহৎ অথনীিতর দশ েলার চেয়ও বিশ।

অথৈনিতক বিৃ  িনেয় আ জািতক গেবষণা সং া েলা যা বলেছ

বাংলােদেশর অথৈনিতক বৃি  িনেয় আ জািতক গেবষণা িত ান েলা ইিতবাচক মতবাদ ব  কের আসেছ।
স িত ‘দ  ে টর ইনেড ’-এ কািশত িবে র ২৬িট শীষ িজিডিপ বৃি  অজনকারী দেশর তেথ র িভি েত
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দখা যায়, বাংলােদশ িজিডিপেত অজন কেরেছ িবে র সেবা  বিৃ । গত ২০০৯-১৯ সাল পয  শখ হািসনা
সরকােরর ১০ বছের বাংলােদেশর বিৃ  হেয়েছ ১৮৮ শতাংশ। ওই সময় চীেনর বিৃ  হেয়েছ ১৭৭ শতাংশ ও
ভারেতর ১১৭ শতাংশ। অ া  দেশর মেধ  ইে ােনিশয়া ৯০, মালেয়িশয়া ৭৮, অে িলয়া ৪১, মি েকা ৩৭,
ইতািল ৮, জামািন ১৫, িমসর ৫১ এবং ািজল ১৭ শতাংশ বৃি  অজন কেরেছ।

যু রাজ িভি ক গেবষণা িত ান স টার ফর ইেকানিমকস এ া ড িবজেনস িরসাচ (িসইিবআর) কািশত এক
িতেবদেন বলা হেয়েছ, ২০৩২ সােলর মেধ  বাংলােদশ িবে র বড় ২৫ অথনীিতর দেশর একিট হেব। তখন

বাংলােদশ  হেব  ২৪তম  বৃহৎ  অথনীিতর  দশ।  বতমােন  অব ান  ৪১তম।  আর ২০৩৩ সােল  পছেন  থাকেব
মালেয়িশয়া,  ইেডন, ইজারল া ড,  িস াপরু,  িভেয়তনাম ও দি ণ  আি কার মেতা  দশ। আগামী  ১৫ বছর
িজিডিপ বৃি  গেড় ৭ শতাংশ থাকেব। ওয়া  ইেকানিমক িলগ টিবল ২০১৯ শীষক িতেবদেন ১৯৩িট দেশর
অথৈনিতক অব া, চ ােল  ও স াবনার উে খ আেছ। বাংলােদশ স েক ওই িতেবদেন আরও বলা হয়, গত ১৫
বছের বাংলােদশ ১২ দশেক টপেক গেছ। আগামী ১৫ বছের টপেক যােব আরও ১৭ দশেক। এই যা ার থম
পাঁচ বছের পাঁচিট দশেক টপেক যােব। আগামী ২০২৩ সােল বাংলােদশ হেব ৩৬তম অথনীিতর দশ। পেরর পাঁচ
বছর আরও ৯িট দশেক পিরেয় ২০২৮ সােল ২৭তম বড় অথনীিতর দশ িহেসেব মযাদা লাভ করেত স ম হেব।
পেরর পাচঁ বছের টপকােব আরও িতনিট দশ।

এছাড়া আইএমএেফর পিরসংখ ান মেত, নিমনাল বা নািমক িজিডিপর িভি েত বতমােন বাংলােদশ পিৃথবীর ৪৩তম
বহৃৎ অথনীিত আর য় মতা সমতার িভি েত দেশর অব ান ৩২তম। ধু তাই নয়, ২০১৭ সােল ততর বিৃ
অজনকারী শীষ দশিট দেশর তািলকায় বাংলােদশও রেয়েছ। াইস ওয়াটারহাউস পারেসর তথ মেত, ২০৩০
সাল নাগাদ বাংলােদশ হেব িবে র ২৮তম বহৃ ম অথনীিত এবং ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলােদেশর অব ান হেব
২৩তম। তেব অথনীিতিবদরা বলেছন, বিৃ  অজেনর এই ফল সাধারণ মা েষর কােছ পৗেঁছ িদেত হেব। এজ
এমন  কমসূচী  হণ  করা  েয়াজন  যােত  উৎপাদন  ও  কমসং ান  বােড়।  এ  সে  অথনীিতিবদ  ড.  কাজী
খলী মান আহমদ জনক েক বেলন, কেয়ক বছর ধের ধারাবািহকভােব বিৃ  বাড়েছ। বিৃ র এই ফল দেশর
সাধারণ মা ষ পাে  িক না সটা িক  একিট বড় িবষয়। িতিন বেলন, উ য়ন আেগ না অিধকার আেগÑ অথনীিতেত
এটা পণূ। আয় বষম  কিমেয় এেন ষম ব ন ব ব ায় দেশর দাির  াস পােব। বিৃ র ফল িনি ত
করেত হেল আেগ দাির  দূর করা েয়াজন। যিদও বতমান সরকার জাতীয় বােজেট দাির  িবেমাচেন সামািজক
িনরাপ ার আওতা অেনক বািড়েয়েছ। বােজেট এ খােত সেবা  বরা  দয়া হেয়েছ। এিট সবেচেয় ভাল িদক।

জানা গেছ, গত অথবছের দেশর বৃি  স ারী িবিভ  কে  ৫ িবিলয়ন ডলার পয  িবেদশী ঋেণর অথ ব বহার
করা স ব হয়। এর আেগর বছর েলােত গেড় ২ িবিলয়ন ডলােরর বিশ অথ ব বহার করা যায়িন। িক  অথ
ব বহােরর স মতা এবং ত ক  বা বায়েনর ফেল িবেদশী ঋণ ও অ দােনর ব বহার বিৃ  পেয়েছ। এেত স
দাতােদশ েলা। অথ ম ণালয় বলেছ, সময়মেতা ঋণ পিরেশাধ করায় খুিশ দাতারা। ঋণ পিরেশােধও বাংলােদশ

থমসািরর দশ েলার মেধ  অ তম। এ কারেণ দাতারাও বাংলােদেশ তােদর ঋেণর পিরমাণ বাড়ােনার আ হ
কাশ কেরেছ। এেত আগামী ই বছেরর মেধ  বিৃ  ই অে র ঘের িনেয় যাওয়া স ব।

এ সে  অথ ম ণালেয়র অিতির  সিচব মাঃ আিজজুল আলম জনক েক বেলন, পক -২১ সামেন রেখ ই
বছেরর মেধ  বিৃ  ই অে র ঘের িনেয় যাওয়া অস ব িকছু নয়। গত বছর বিৃ  স ারী খাত েলােত ায় সােড়
৪২ হাজার কািট টাকা িবেদশী অথ ব বহার করা হয়। আগামী কেয়ক বছেরর মেধ  এই অ  ৮৫ হাজার কািটেত
দাঁড়ােব। িতিন বেলন, সময়মেতা ঋণ পিরেশােধ স মতা, ত ক  বা বায়ন এবং সেবাপির দেশর িভশন ও
িমশন ি র কের দয়ায় দাতারা বিশ অথায়ন করেত চাে । ইেতামেধ  এিডিব, িব ব াংকসহ অ া  দাতা সং া
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তােদর ঋণ ও অ দােনর পিরমাণ বািড়েয়েছ। িতিন বেলন, ১০ িবিলয়ন বা ৮৫ হাজার কািট টাকার িবেদশী ঋণ
নয়া হেলও বাড়িত কান চাপ হওয়ার আশ া নই। িবিভ  পদে েপর ফেল সরকােরর আয় ইেতামেধ  কেয়ক ণ
বেড়েছ। িজিডিপ বিৃ  ই অে র ঘের িনেয় যেত সরকারী িবিনেয়াগ ৮ শতাংশ বািড়েয় ৪০ শতাংেশ িনেয়

যাওয়া হেব।

রকড বিৃ  বাংলােদেশর

গত কেয়ক বছর ধের িজিডিপ বিৃ  অজেন রকড অজন কেরেছ বাংলােদশ। ৬ অে র বৃ  ভে  িজিডিপ বিৃ
এখন ৮ এর ঘের অব ান করেছ। পক -২১ সামেন রেখ এই িজিডিপ ই অে র ঘের পৗছঁােনার ল মা া
রেয়েছ বাংলােদেশর সামেন। এলে  রফতািন  বাড়ােত  সব ধরেনর পদে প নয়া হেয়েছ। এছাড়া উৎপাদন
বাড়ােত দশী-িবেদশী িবিনেয়াগ আসেছ দেশ। ১০০িট অথৈনিতক অ েল িবিনেয়ােগর জ  মহাপিরক না হণ
কেরেছ সরকার। গত অথবছেরর বােজেট িজিডিপ বৃি র ল মা া িনধারণ করা হয় ৭ দশিমক ৮ শতাংশ। িক
বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরার সবেশষ তথ মেত, অথবছর শেষ এই বিৃ  হয় ৮ দশিমক ১৩ শতাংশ। এছাড়া
চলিত অথবছেরর জ  িজিডিপ বিৃ র ল মা া ৮ দশিমক ২ শতাংশ িনধারণ করা হেয়েছ। গত অথবছের ৭
দশিমক ৮৬ শতাংশ বিৃ  অিজত হেয়েছ।

এ সে  অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল বেলন, অেনক সাফেল র পথেবেয় িজিডিপ বিৃ র এই অজন এেসেছ। ই
অে র ঘের িজিডিপ হেল আ জািতক অ েন বাংলােদেশর ভাবমিূত বাড়েব। শীষ ধনীেদশ েলার কাতাের থাকেব
এেদেশর নাম। িতিন বেলন, বতমান সরকােরর ল , ২০৪১ সােলর মেধ  বাংলােদশেক উ ত দেশ পিরণত করা।
তেব দেশর অ যা ার য গিত পিরলি ত হে , তােত আশা করা যায়, এর পেূবই আমরা স আশা পণূ করেত
পারব। গত পাঁচ বছের বাংলােদেশর মেতা ধারাবািহক বিৃ  অজন করেত পােরিন কান দশ।

এিদেক যু রা  ও চীেনর মেধ  বািণজ  যু , পুেরা অ েল ব বসািয়ক আ ার ঘাটিত, জাপােন াকিৃতক েযাগ,
জামািনেত পিরেবশ ই েত গািড় উৎপাদন কেম যাওয়া, এিশয়ার িবিভ  অ েল চািহদা কেম যাওয়াসহ িবিভ
কারেণ িব  অথনীিতেত ধীরগিত থাকেব বেল মেন করেছ আইএমএফ। এছাড়া সম া বাড়ােত পাের বািণজ  যু  ও

ি ট ভৃিত। িক  এতসেবর পরও বাংলােদেশর বিৃ  িঠক থাকেব।
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