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িজিডিপ-জনসং ায় ২০৩৫ সােল শীেষ থাকেব ঢাকাও - অ েফাড 
ইেকানিমকেসর িতেবদন 

সমকাল ড  

২০৩৫ সাল নাগাদ িবে র অেনক শহেরর চহারা বদেল যােব। ওই সময় অথনীিতর আকার, জনসং া ও িজিডিপর (েমাট দশজ 
উৎপাদন) ি র হােরর বাভােসর ওপর িভি  কের স িত অ েফাড ইেকানিমকস শীষ ১০  শহেরর তািলকা কেরেছ। িতন  
িবষেয়র ওপর িভি  কের থক ১০  কের শহেরর তািলকা েল ধেরেছ উইেফারাম ডটওআরিজ। 
 
অ েফাড ইেকানিমকেসর িতেবদন অ যায়ী, ২০৩৫ সাল নাগাদ মাট িজিডিপ িব ত হওয়া শহর েলার মে  রাে র 
িনউইয়ক, লস অ াে েলস ও িশকােগা রেয়েছ। তািলকায় চীেনর শহর সাংহাই, বইিজং, য়াং  ও শনেঝন থাকেব। শি শালী 

াংিকং ও অথৈনিতক ে র জ  ২০৩৫ সােল িনউইয়ক শহেরর িজিডিপ দ ড়ােব ২ দশিমক ৫ ি িলয়ন ডলার। ১ দশিমক ৯ 
ি িলয়ন ডলােরর িজিডিপ িনেয় তািলকার ি তীয় অব ােন থাকেব টািকও। বতমােন ১ দশিমক ৬ ি িলয়ন ডলার িজিডিপ িনেয় 
িবে র শীষ শহর টািকও। তািলকায় চাের ল ন, সােত ািরস আর আেট িশকােগা থাকেব। এিদেক জনসং ার িভি েত শহেরর 
িহসােব ২০৩৫ সাল নাগাদ িবে র সবেচেয় জনব ল শহর েলার মে  ৭  হেব এিশয়ার। এ তািলকায় ঢাকার অব ান হেব চ থ। ৩ 
কা  ৮০ লাখ জনসং া িনেয় তািলকায় শীেষ থাকেব ইে ােনিশয়ার জাকাতা। এরপরই থাকেব টািকও। তীয় অব ােন চেল 

আসেব চীেনর চংিকন শহর। ঢাকার পেরর অব ােন চেল আসেব করািচ, িকংসা, লােগাস, মি েকা িস  ও াই। ২০৩৫ সাল 
নাগাদ ঢাকার জনসং া ৩ কা  ১২ লাখ হেত পাের বেলও উইেফারােমর িতেবদন বলেছ। এছাড়া বািষক িজিডিপ ি র 
িহসােবর ে  ২০৩৫ সাল নাগাদ শীষ শহেরর মে  ি তীয় অব ােন উেঠ আসেব ঢাকা। ওই সময় ঢাকার িজিডিপ হেত পাের ৭ 
দশিমক ৬ শতাংশ। ঢাকার চেয় িক টা বিশ িজিডিপ (সােড় ৮ শতাংশ) হেত পাের ভারেতর ব া র।  
 
ওয়া  ইেকানিমক ফারাম বেলেছ, অথৈনিতক ি র গিত িহসাব করেল কত েলা শহরেক আলাদাভােব দখেত হেব। যখােন 
সাধারণ শহর েলার িজিডিপ ২ দশিমক ৬ শতাংেশর মেতা, সখােন শীষ ১০ শহেরর িজিডিপর গিত অেনক বিশ। তগিতর 
িজিডিপর কারেণ সবেচেয় এিগেয় থাকা শহর েলার সবই এিশয়ােকি ক হেব। এর মে  চার  হেব চীেনর। িতন  হেব ভারেতর। 
এর বাইের ান পােব ঢাকা, জাকাতা ও িফিলপাইেনর ািনলা।  জনসং ার িহসােব শীষ দেশ থাকা জাকাতা তগিতর ি র 
তািলকায়ও রেয়েছ। এছাড়া ৬ দশিমক ৬ ও সােড় ৬ শতাংশ িজিডিপর গিত িনেয় ঢাকার পেরই থাকেব ভারেতর াই ও িদি । ৫ 
দশিমক ৩ শতাংশ িজিডিপ িনেয় এরপর থাকেব চীেনর শনেঝন। িতন ধরেনর তািলকায়ও জায়গা পেয়েছ চীেনর বািণিজ ক 
রাজধানী িহেসেব পিরিচত সাংহাই শহর। শহর েত িবে র তম ব র, চীেনর ক এ েচে র মেতা জায়গা থাকায় ২০৩৫ সােল 
এর বািষক ি  ৫ শতাংেশ পৗঁছেব। 
 
 
 

 


