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িব  দখেছ বাংলােদশ ািজক - টাইগার ইেকানিমর অ যা া িনেয় িব য়, 
আ েহর কে  সানার বাংলার সামািজক অ গিত 

টৈনিতক িতেবদক  

আ িনক িবে র অ তম কািরগর জাপােন ম মােস সফের িগেয়িছেলন ধানম ী শখ হািসনা। টািকওেত শীষ বঠেক উপি ত সবাইেক 
অবাক কের দন জাপােনর ধানম ী িশনেজা আেব। এেকবাের থম দখায় ধানম ী শখ হািসনার কােছ আেব জানেত চান, 
‘বাংলােদেশর সাফে র ািজকটা কী?’ ধানম ী জবােব খািনকটা রিসকতার ের বেলন, ‘ ািজক তা সবার সামেন বলা যােব না। 
পের কােনা একা  বঠেক জানাব।’ দড় মােসর মাথায় ায় একই পিরি িতর উ ব হয় চীেনর রাজধানী বইিজংেয়র িসেড  
কাযালেয়। ধানম ী শখ হািসনার কােছ সানার বাংলােদেশর িব য়কর অ যা ার রহ  জানেত চেয়  কেরন চীেনর িসেড  িশ 
িজনিপং।  এই ই িব েনতাই নন, ‘টাইগার ইেকানিম’র পছেনর ািজক িনেয় একাধাের িব য় ও উ াস শানা যায় অথনীিতর 
িবে ষকেদর কে ও। কারণ পািক ািন ঃশাসেনর হাত থেক াধীনতা লাভ করার পর মা  কেয়ক কা  টাকার বােজট িনেয় যা া  
করা বাংলােদশ আজ প চ লাখ কা েকও ছািড়েয় গেছ। অ িতেরা  গিতেত এিগেয় যাওয়া বাংলােদেশর দািরে র হার কেম অেধক 
হেয় গেছ। অথৈনিতক কমকাে  মেয়েদর অবদােনর হার ত বেড়েছ। জনসং া, গড় আ , িশ র হার, মেয়েদর েল পড়ার হার, 
স ম দ িতেদর জ  িনয় ণ ব া হেণর হার ইত ািদ সামািজক চেক বাংলােদশ সমপযােয়র উ য়নশীল অ া  দশ, এমনিক 
িতেবশী ভারতেকও পছেন ফলেত সমথ হেয়েছ। পািক ািনরা আজ িব েয় তািকেয় দেখ বাংলােদেশর অ যা া। 

হংকং সাংহাই াংিকং করেপােরশন- এইচএসিবিসর সবেশষ াবাল িরসােচ বলা হেয়েছ, ২০৩০ সােলর মে  মাট দশজ উৎপাদেনর 
(িজিডিপ) িনিরেখ িবে র ২৬তম হৎ অথনীিতর দশ হেত যাে  বাংলােদশ। বতমােন বাংলােদেশর অব ান যখােন ৪২তম। ‘িদ ওয়া  
ইন ২০৩০ : আওয়ার লং টাম েজকশনস ফর ৭৫ কাি জ’ িশেরানােমর এই িরেপােট দখােনা হেয়েছ, ২০১৮ সাল থেক ২০৩০ সােলর 
মে  অব ােনর িদক থেক বাংলােদেশর অথনীিত ১৬ ধােপ উ ীত হেব, যা অ  য কােনা দেশর লনায় অিধক। অথৈনিতক উ য়েনর 
এ তািলকায় বাংলােদেশর পরই িফিলপাইন, পািক ান, িভেয়তনাম ও মালেয়িশয়ার নাম এেসেছ। ি  অজেনর িদক থেক উ ত দশ 
নরওেয়র চেয়ও বাংলােদেশর অিধক স াবনা রেয়েছ বেল ওই িতেবদেন উে খ করা হেয়েছ। উ য়েনর ধারা অ াহত থাকেল বতমান 
বাংলােদেশর ৩০০ িবিলয়ন ডলােরর অথনীিত ২০৩০ সােল পৗেঁছ যােব ৭০০ িবিলয়ন ডলাের। িজিডিপর িহসােব বাংলােদশ এখন িবে র 
৪৪তম হৎ অথনীিতর দশ। য় মতার িবেবচনায় ৩৩তম। আর অথৈনিতক ি র গিত িবেবচনায় িবে  বাংলােদশ এখন ি তীয় 
অব ােন। অথনীিত ও আথ-সামািজক, বিশর ভাগ চেক বাংলােদশ ছািড়েয় গেছ দি ণ এিশয়ার ায় সব দশেক। িন  আেয়র 
দশ েলােক ছািড়েয়েছ তা অেনক আেগই। স িত আ জািতক া তহিবল (আইএমএফ) এক  িতেবদন কাশ কের বেলেছ, এক  

জনব ল ও িন  আেয়র দশ িহেসেব বাংলােদশ যভােব ি র সে  দাির  রীকরণ ও বষ  কমােনােক সং  কেরেছ, তা অত  
উে খেযা । সবাইেক অ  কের ি  অজেনর ে  বাংলােদশ এখন উদাহরণ দওয়ার মেতা এক  দশ। বাংলােদশ পিরসং ান 

েরার (িবিবএস) ত  বলেছ, ২০০৯ সােল বাংলােদেশ ায় প চ কা  মা ষ চরম দাির সীমার িনেচ বসবাস করত। তােদর মে  ায় 
িতন কা  মা ষ িছল চরম দির  অব ায়। এখন দাির সীমার িনেচ বাস কের সায়া িতন কা রও কম মা ষ। গত শতেকর ন ইেয়র 
দশেকও বাংলােদেশ ৫৭ শতাংশ মা ষ দাির সীমার িনেচ বাস করত। এখন করেছ মা  ২১.৩ শতাংশ। অিত দািরে র হার কেম 
নেমেছ ১১.৩ শতাংেশ। ২০১৭ সােল দেশর সািবক দািরে র হার িছল ২৩.১ শতাংশ, আর অিত দািরে র হার িছল ১২.২ শতাংশ। 

বাংলােদেশর মাট দশজ উৎপাদেনর (িজিডিপ) ি  য হাের হে , তােত ২০২৩ সােলর আেগই দাির  হার ে র কাঠায় নেম 
আসেব। অিত দািরে র হার ৫ শতাংেশর কম হেলই তা  দাির  িহেসেব ধরা হয়। বাংলােদশ পিরসং ান েরার (িবিবএস) ২০১০ 
সােলর খানা আয়- য় জিরপ অ যায়ী, তখন দেশর সািবক দািরে র হার িছল সােড় ৩১ শতাংশ। ২০১৬ সােলর জিরেপ তা কেম নেম 
আেস ২৪.৩ শতাংেশ। িবগত এক দশেক দাির  হার কেমেছ াপকভােব। দেশর অথৈনিতক অ গিতই লত ল অ ঘটক িহেসেব কাজ 
কেরেছ এর পছেন। 

 


