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১৯৭১ সােলর ১৬ িডেস র ব কাি ত িবজয় এেলা। বাংলােদশ তখন যু িব । চারিদেক ংস ূপ, হাহাকার। মা েষর

খাবার নই, ঘরবািড় িঠক নই। সদ  াধীন দেশ চারপােশ অভাব-অনটন-সংকট। এমন পিরি িতেত দেশর অথনীিত সামাল

দওয়াই িছল বেড়া চ ােল । িবেদশ থেক পণ  আমদািনর জ  িছল না িনজ  কােনা বেদিশক মু া তহিবল বা িরজাভ।

এমনিক স সময় বাংলােদেশর িনজ  কােনা মু াও িছল না। ফেল পুেরাটাই িছল িবেদিশ সাহায  িনভর। এখন িবজেয়র ৪৮

বছের উলেটা িচ  হেয় গেছ। বাংলােদশ এখন বেদিশক মু ার িরজােভ য়ংস ূণ।

াধীনতার পর অথনীিতর ি দায়ক জায়গা েলার অ তম িছল বেদিশক মু ার িরজাভ। আর বেদিশক মু ার িরজাভ বাড়ায়

আমদািন ব য় মটােনার জ  বাংলােদেশর স মতাও বেড়েছ। আ জািতক মানদ  অ যায়ী, একিট দেশর কােছ অ ত িতন

মােসর আমদািন ব য় মটােনার সমপিরমাণ িবেদিশ মু ার মজুদ থাকেত হয়। বাংলােদশ ব াংেক এখন য পিরমাণ বেদিশক

মু ার  িরজাভ রেয়েছ, তােত সােড় ছয়  মােসর আমদািন ব য় মটােনা  স ব বেল বাংলােদশ ব াংেকর মজর ইেকানিমক

ইি ডেকটর-এর সবেশষ কাশনায় উে খ করা হেয়েছ।

শূ  থেক াধীন বাংলােদেশর বেদিশক মু ার য পথচলা  হেয়িছল, আজ তা ৩ হাজার কািট ডলােরর ওপের। ফেল

বেদিশক মু ায় বাংলােদশ ি দায়ক অব ােনই রেয়েছ। বেদিশক মু ার িরজাভ একবার সেবা  উেঠিছল ৩৩ দশিমক ৬০

িবিলয়ন (৩ হাজার ৩৬০ কািট) ডলাের। বাংলােদশ ব াংেকর সবেশষ িহসােব গত ১১ িডেস র িরজােভর পিরমাণ িছল িতন

হাজার ২২০ কািট ডলার। ফেল উ  মধ ম আেয়র দেশ পৗঁছােত হেল সামি ক অথনীিতর অ া  সূচেকর বৃি  অব াহত

থাকেল ভিব েতও িরজাভ ই েত সংকেট পড়ার আশ া নই বাংলােদেশর।

বেদিশক সাহায  ও অ দানই িছল াধীনতা পরবতী বাংলােদেশর বেদিশক মু া আেয়র ধান উ স। আর এর ওপর ভর

কেরই গেড় উেঠ িরজােভর িভি । ১৯৭২ সােলর িডেস র শেষ বেদিশক মু ার িরজাভ দাঁড়ায় ২৭ কািট ডলাের। এরপর

বেদিশক মু া আেয়র তািলকায় যু  হয় র ািন খাত। ১৯৭৪ সােল বাসীেদর আয়ও এেত যাগ হয়। বতমােন বেদিশক মু া

আেয়র ধান উ স হে  র ািন ও বাসী আয়। এ িট খাতই বেদিশক মু া িরজােভর িভত শ  কের ধের রেখেছ। ফেল

এক সমেয় সাহায িনভর হেলও বতমােন িরজাভ দাঁিড়েয়েছ আেছ আমােদর অজেনর ওপর। মূলত, িবিভ  নীিতগত সহায়তার

ফেল বাংলােদেশর িরজাভ বাড়েত থােক ৯০ দশেকর পর থেক। ২০১০ সাল থেক র ািন খােত িবিভ  েণাদনা ও বাসী

আয় যাগ হওয়ায় িরজােভরও পিরমাণ বেড়েছ।

আ জািতক মু া তহিবেলর (আইএমএফ) তথ  মেত, াধীন বাংলােদেশর এক দশক পের ১৯৮০ সােল এই িরজাভ দাঁড়ায় ২৯

কািট ৯০ লাখ ডলাের, যা েমই বাড়েত থােক। ১৯৯০ সােল তা ৬২ কািট ৮০ লাখ হেয় যায়। ২০০০ সােল হয় ১৪৮ কািট

৬০ লাখ।

গত কেয়ক বছের আেগর তুলনায় ত গিতেত বেদিশক মু ার িরজাভ বেড়েছ। বাংলােদশ ব াংেকর পিরসংখ ােন দখা যায়,

২০০৯ সােলর ১০ িডেস র বাংলােদশ ব াংেকর িরজােভর পিরমাণ িছল মা  ১০ িবিলয়ন ডলার। ২০১৬ সােলর ২১ জুন
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মুিহবুল আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।

|

বেদিশক মু ার িরজাভ ৩৩ িবিলয়ন ডলােরর ঘর অিত ম কের।
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