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অথৈনিতক–সামািজক খােতর ায় সব চেক পািক ােনর ওপের বাংলােদশ 

জাহা ীর শাহ, ঢাকা 

২০২১ সােল বাংলােদশ াধীনতার বণজয় ী উ  যাপন করেব। তার আেগই অথৈনিতক ও সামািজক খােত পািক ােনর চেয় অেনক 
এিগেয় গেছ বাংলােদশ। ই বছর আেগই মাথািপ  আেয় পািক ানেক ছািড়েয় গেছ বাংলােদশ। ২০১৭-১৮ অথবছের পািক ােনর 
মাথািপ  আয় িছল ১ হাজার ৬৫২ ডলার। ওই বছর বাংলােদেশর মাথািপ  আয় বেড় দ ড়ায় ১ হাজার ৭৫১ ডলার। পেরর বছর তা আরও 
বেড় হয় ১ হাজার ৯০৯ ডলার। অ িদেক পািক ােনর মাথািপ  আয় কেম ১ হাজার ৪৯৭ ডলাের নেম যায়। এভােবই কেয়ক দশক ধের 

অথৈনিতক ও সামািজক খােতর ায় সব চেক পািক ােনর ওপের উেঠ গেছ বাংলােদশ। বাংলােদেশর াধীনতাসং ােমর অ তম 
িভি  িছল ব ও পি ম পািক ােনর ম কার আথসামািজক বষ । জনসং া বিশ হেলও তৎকালীন ব পািক ান লনা লক কম 
বরা  পত। পি ম পািক ােনর উ য়েন বিশ বরা  দওয়া হেতা। এই অথৈনিতক ও সামািজক ব নার কারেণই বাংলােদেশর 

াধীনতা ে র াপট তির হয়। ১৯৭১ সােল র য়ী ি ে র ম  িদেয় বাংলােদশ াধীন হয়। ২০২১ সােল বাংলােদশ াধীনতার 
বণজয় ী উৎসব উ  যাপন করেব। তার আেগই অথৈনিতক ও সামািজক খােত পািক ােনর চেয় অেনক এিগেয় গেছ বাংলােদশ। যমন, 
মাট দশজ উৎপাদেন (িজিডিপ) এখন পািক ােনর চেয় বাংলােদেশর ি  অেনক বিশ। বাংলােদেশ মা েষর গড় আ  পািক ােনর 
চেয় বিশ। পািক ােনর অথ ম ণালয় ও পািক ান পিরসং ান েরার ত –উপাে র সে  বাংলােদেশর ত –উপাে র লনা কের 

এমন িচ  পাওয়া গেছ। এ িবষেয় জানেত চাইেল অথনীিতিবদ জািহদ হােসন বেলন, ‘পািক ানেক ছািড়েয় যাওয়া বই স ি র িবষয়। 
বষ ই িছল ি ে র াপট। বাংলােদেশর ভােলা করার ৃহা িছল। আর পািক ান নানা ধরেনর অি রতার কারেণ িপিছেয় গেছ।’ 

িতিন আরও বেলন,  পািক ান নয়, মা , গড় আ , িশ র মেতা মানব উ য়ন চেকর িক  ে  ভারেতর চেয়ও এিগেয় 
আেছ বাংলােদশ। 

অথনীিত: ি ে র ংস ূপ থেক  হয় বাংলােদেশর অথৈনিতক অিভযা া। িবেশষ কের এক দশক ধেরই এ দেশ ত ি  হে । 
সবেশষ ২০১৮-১৯ অথবছের বাংলােদেশর িজিডিপ ি  হেয়েছ ৮ দশিমক ১৫ শতাংশ। এমন উ  ি  গাটা িবে  হােত গানা 
কেয়ক  দেশ হেয়েছ। ২০১৫-১৬ অথবছেরর পর দেশর ি  ৭ শতাংেশর িনেচ নােমিন। অ িদেক গত দড় দশেক পািক ােন ি  
৬ শতাংেশর বিশ হয়িন। সবেশষ ২০১৮-১৯ অথবছের দশ র ি  হয় ৩ দশিমক ২৯ শতাংশ। মাথািপ  আেয় গত এক দশেক 
বাংলােদেশ ি েণর বিশ হেলও পািক ােন মা  ৫০ শতাংশ বেড়েছ। গত এক দশেক ায় সব অথৈনিতক ও সামািজক চেক 
পািক ানেক ছািড়েয় গেছ বাংলােদশ।কাগেজ-কলেম এখন পািক ােন বকার বিশ। বাংলােদেশ যখােন বকােরর সং া ২৭ লাখ 
সখােন পািক ােন তা ায় ৩৮ লাখ। বকারে র হার বাংলােদেশ ৪ দশিমক ১ শতাংশ, আর পািক ােন ৫ দশিমক ৮ শতাংশ। 
মশি েত লনা লকভােব বাংলােদেশ নারীেদর অংশ হণ বিশ। বাংলােদেশর ১ কা  ৮৫ লাখ নারী ম িরর িবিনমেয় কাজ কেরন। 

পািক ােন এই সং া ১ কা  ৩৫ লাখ। অথাৎ পািক ােনর চেয় বাংলােদেশ ায় ৫০ লাখ বিশ নারী কাজ কেরন। পিরক না 
কিমশেনর সাধারণ অথনীিত িবভােগর (িজইিড) সদ  শাম ল আলম বেলন, পািক ানেক ছািড়েয় যাওয়ার ল কারণ হেলা বাংলােদেশর 
অথৈনিতক ি ভি র পিরবতন, যা অেনক ভিব ৎ খী। সরকােরর নীিত েলাও বাজার খী। এেত সমােজর িনেচর ের থাকা মা েষর 
অথৈনিতক ও সামািজক উ য়ন হে । 

সামািজক খাত: পািক ািনেদর চেয় এখন বাংলােদিশরা গেড় ছয় বছর বিশ ব েচন। বাংলােদেশ গড় আ  এখন ৭২ দশিমক ৩ বছর, যা 
পািক ােন ৬৬ দশিমক ৬ বছর। মবধমান জনসং ার চাপ সামলােত জ িনয় েণ বশ সাফ  দিখেয়েছ বাংলােদশ। এ দেশ কেয়ক 
বছর ধেরই জনসং া ি র হার ১ দশিমক ৩৭ শতাংশ। অ িদেক পািক ােন এই হার ২ শতাংশ, যা ই বছর আেগ িছল ১ দশিমক ৮৬ 
শতাংশ। বাংলােদেশ সা রতার হার এখন ৭৩ দশিমক ২ শতাংশ। পািক ােন এই হার ৫৭ শতাংশ। বাংলােদেশর নারী- েষর মে  
সা রতার হার ায় কাছাকািছ থাকেলও পািক ােন নারীরা িশ ায় বশ িপিছেয়। এক বছর বয়স হওয়ার আেগ িত এক হাজার িশ র 
মে  বাংলােদেশ মারা যায় ২২ জন, আর পািক ােন মারা যায় ৬১ জন িশ । জে র প চ বছেরর মে  নানা রাগেশােক িত হাজাের এ 
দেশ মারা যায় ২৯ জন, পািক ােন তা ৭৪ জন। গভধারণ ও স ান জ দােনর কারেণ বাংলােদেশ িত এক লােখ ১৬৯ জন মা মারা যান। 

পািক ােন মারা যান ১৭৮ জন মা। 

 


