
ফাাংরাদদ ও একজন শখ াসনা  

শভাতাায শাদন 
 

   শদদয আথ থাভাসজক উন্নয়ন দর ভানুদলয জীফনভাদনয উন্নয়ন য়। পৃসথফীয শম শদ মত শফস উন্নত শ শদদয ভানুদলয 

জীফনভান ততদফস  উন্নত ও মৃদ্ধ। ফাাংরাদদদয ভানুল এখন প্রধানভন্ত্রী শখ াসনায শনতৃশে বফসিক উন্নয়দনয ভাড়দক অফস্থান 

কযদে। এটা একজন নাগসযক সদদফ শমভসন আভাদদয জন্য গদফ থয শতভসন অাংকাদযযও। শখ াসনায সনযন্তয প্রদেষ্টায় 

ফাাংরাদদশ াভাসজক,অথ থননসতক,ভানসফক কর সূেদক ঈল থণীয় পরতা অসজথত দয়দে। শখ াসনায শনতৃশে গত ১২ ফেয শদ 

সযোরনায় এই অজথন ম্ভফ দয়দে ফদর সফসবন্ন ভদয় আন্তজথাসতক াংস্থা, উন্নয়ন দমাগী সফদিয প্রবাফারী শদমূদয 

যকায ও যাষ্ট্র প্রধানদদয ফক্তব্য, সফবৃসত, সযদাদট থ এ তথ্য উশে এদদে। তদথ্য আদযা উশে এদদে, শদদয উন্নয়ন, অজথন, সজসিসয 

প্রবৃসদ্ধ, ভাতৃ ও  সশুমৃত্যুয ায হ্রা, নাযী সক্ষা, নাযীয ক্ষভতায়ন, ফাল্যসফদয় কসভদয় আনা,স্কুদর ঝদয ড়া সক্ষাথীয ায 

হ্রা,বফসিক ভাভাসয কদযানা সনয়ন্ত্রণ এফাং কদযানায  ভদেও জীফন ও জীসফকায োকা ের শযদখ অথ থনীসতদক াভদনয সদদক 

এসগদয় শনয়ায শক্ষদে ািথফতী শদ বাযত ও াসকস্তানদকও শেদন শপদরদে ফাাংরাদদ। এফ অজথন মূরত ম্ভফ দয়দে ভান 

মুসক্তমৄদদ্ধয ভেসদদয় স্বাধীনতা অসজথত ওয়ায়।  

  আন্তজথাসতক মুদ্রা তসফর (আইএভএপ) এীয় উন্নয়ন ব্যাাংক,সফিব্যাাংক,জাসতাংঘ,ইউসনদপ সফসবন্ন উন্নয়ন 

দমাগীদদয প্রদত্ত প্রসতদফদদন ফরা য়, অথ থননসতক ও াভাসজক সূেদক অদনক এসগদয়দে ফাাংরাদদ। এ শক্ষদে শম শদটিয কাে 

শথদক স্বাধীনতা সেসনশয় এদনসের শই াসকস্তান এফাং প্রসতদফী শদ বাযতদক শেদন শপদর এগুদে ফাাংরাদদ। ভাথাসছু আয়, 

সজসিস প্রবৃসদ্ধ, অথ থননসতক সূেক, সফিাসন্ত সূেক, গড় আয়ু, সশুমৃত্যুয ায হ্রা এ যকভ অথ থননসতক ও াভাসজক সূেদক শদ 

দুটিয শেদয় ফাাংরাদদ এখন সুসফধাজনক অফস্থাদন আদে। একই দে েরভান ভাভাসয কদযানা নীরতা সূেদকও বাযত 

াসকস্তাদনয শেদয় এসগদয় ফাাংরাদদ। অথ থনীসতসফদদদয বাষ্য দে, অথ থননসতক ও াভাসজক অদনক সূেদক বাযত এফাং াসকস্তাদনয 

শেদয় এসগদয় মাওয়া স্বাধীনতায ৫০ ফেদয ফাাংরাদদদয জন্য ফদেদয় ফদড়া অজথন। 

  আইএভএপ পূফ থাবা সদদয়দে, ভাথাসছু শভাট শদজ উৎাদদন (সজসিস) বাযতদক শেদন শপদরদে ফাাংরাদদ। তথ্য 

অনুমায়ী, ফাাংরাদদদয ভাথাসছু সজসিস দফ ২ াজায ২২৭ িরায। একই ভদয় বাযদতয ভাথাসছু সজসিস ২ াজায ১১৬ 

দসভক ৪৪ িরায। এ শক্ষদে াসকস্তানও সসেদয় আদে। েরসত ফেয াসকস্তাদনয ভাথাসছু সজসিস দফ ১ াজায ৫৪৩ িরায। এয 

আদগও সফিব্যাাংক, আইএভএপ, এসিসফ সফসবন্ন আন্তজথাসতক াংস্থা কখনও অথ থননতক সূেক, কখনও াভাসজক সফসবন্ন সূেক 

প্রকা কদয। তাদদয সফদেলণ অনুমায়ী, অথ থনীসতয অদনক সূেদক বাযত এফাং াসকস্তাদনয শেদয়ও এসগদয় ফাাংরাদদ। শদদয 

যপতাসনয সযভাণ াসকস্তাদনয সিগুণ এফাং ফাাংরাদদস টাকায শক্ষদে এয মূল্য াসকস্তাদনয রূসয শেদয় প্রায় সিগুণ। সজসিস প্রবৃসদ্ধয 

ায াসকস্তাদনয ৩ দসভক ৫ তাাং, শমখাদন ফাাংরাদদদয সজসিস প্রবৃসদ্ধয ায ৫ দসভক ৪৭ তাাং। াসকস্তানদক শেদন 

শপদর সজসিসয আকাদযয সবসত্তশত বৃৎ অথ থনীসতয শদদয তাসরকায় ৪১তভ অফস্থাদন উদেদে ফাাংরাদদ। াসকস্তাদনয অফস্থান 

৪৪তভ। বফদদসক মুদ্রায সযজাব থ াসকস্তাদনয ২০ সফসরয়ন িরাদযয সফযীদত ফাাংরাদদদয প্রায় ৪৮দসভক শূন্য ৪ সফসরয়ন িরায। 

ফাাংরাদদদয যপতাসন আয় ৪৩ সফসরয়ন িরাদযয, াসকস্তাদনয শখাদন ২৩ সফসরয়ন িরায। াদাট থ সূেক, াক্ষযতায ায, 

ক্ষুদ্রঋণ এফাং নাযীয ক্ষভতায়দনয শক্ষদেও াসকস্তাদনয শেদয় এসগদয় ফাাংরাদদ। তদফ াসকস্তাদনয ২২ শকাটিয ত্যরনায় ফাাংরাদদদয 

জনাংখ্যা ১৬ শকাটি ৪০ রাখ। অথে ১৯৭১ াদর তৎকারীন পূফ থ াসকস্তাদনয জনাংখ্যা সের ৭ শকাটি এফাং সিভ াসকস্তাদনয 

জনাংখ্যা সের ৬ শকাটি। 

ফাাংরাদদদয ভানুদলয গড় আয়ু ৭২ দসভক ৮ ফেয আয াসকস্তাদন ৬৭ ফেয। াঁে ফেদযয কভ ফয়স সশুমৃত্যুয ায 

ফাাংরাদদদ াজাদয ২১ জন, অন্যসদদক াসকস্তাদন াজাদয ৫৯ জন। ফাাংরাদদদ প্রাথসভক সক্ষাফ থ শল কযদে ৯৮ তাাং সশু, 

াসকস্তাদন ৭২ তাাং। শজন্ডায প্যাসযটি ইনদিদে ১৫৩টি শদদয ভদে ফাাংরাদদ শমখাদন ৫০তভ, শখাদন াসকস্তান যদয়দে 

১৫১তভ অফস্থাদন। অন্যসদদক আন্তজথাসতক শ্রভ াংস্থায তথ্য অনুমায়ী, ফাাংরাদদদ কভ থদক্ষদে নাযীয অাংগ্রদণয ায ৩৮ তাাং, 

মা াসকস্তাদন ২৩ তাাং। একইবাদফ বাযদতয দে সফসবন্ন অথ থননসতক ও াভাসজক সূেক সফদেলদণ শদখা মায়, ভাভাসয কদযানায 

কাযদণ সফদিয ফদদদযই সজসিস প্রবৃসদ্ধয ায কদভদে। কদযানায পূদফ থ স্বাবাসফক ভদয়য প্রবৃসদ্ধ সফদেলদণ শদখা মায়, এ ভয় 

বাযদতয সজসিস প্রবৃসদ্ধ শমখাদন তকযা ৫ তাাং, ফাাংরাদদদয শখাদন ৮ তাাং। ফাাংরাদদদয পুরুল ও নাযীদদয গড় আয়ু 

মথাক্রদভ ৭১ ও ৭৪ ফেয, বাযদত মথাক্রদভ ৬৭ ও ৭০ ফেয। বাযদত নফজাতদকয মৃত্যুয ায  াজাদয ২২ দসভক ৭৩, ফাাংরাদদদ 

শ ায ১৭ দসভক ১২। বাযদত সশুমৃত্যুয ায ২৯ দসভক ৯৪, ফাাংরাদদদ ২৫ দসভক ১৪। ৫ ফেদযয কভ ফয়স সশুমৃত্যুায 

ফাাংরাদদদ ৩০ দসভক ১৬ তাাং, মা বাযদত ৩৮ দসভক ৬৯ তাাং। ফাাংরাদদদ ১৫ ফেদযয শফস ফয়স ৭১ বাগ নাযী াক্ষয  



-২- 

জ্ঞানম্পন্ন, বাযদত এ ায ৬৬ তাাং। ফাাংরাদদদ ৩০ তাাংশয শফস নাযী শ্রদভ সনদয়াসজত; বাযদত এ ায ভাে ২৩ তাাং। 

শেদরদভদয়দদদয উচ্চ সফদ্যারদয় বসতথয ায বাযদত শূন্য দসভক ১৯ তাাং, শখাদন ফাাংরাদদ ১ দসভক ১৪ তাাং াদয এসগদয় 

আদে। 

ফায়ুদূলদণয শক্ষদে ফদেদয় বয়াফ অফস্থা বাযদত। ীদতয শভৌসুদভ শদটিয যাজধানী শফ কশয়কটি য শধাঁয়াায় 

শেদক মায়। সিতীয় অফস্থাদন ফাাংরাদদ। এই শক্ষদে াসকস্তাদনয অফস্থা ফাসক দুই শদদয শেদয় বাদরা। সফদুুৎতায়দনয শক্ষদেও 

ফাাংরাদদ শফসাংখ্যক ভানুলদক সফদুুদতয আওতায় আনায শক্ষদেও এসগদয়। অযসদদক, ওয়াসাংটনসবসত্তক কনজাযদবটিব সথাংক 

ট্যাঙ্ক দ্য শসযদটজ পাউদেদনয প্রসতদফদন অনুমায়ী, ২০২১ াদর ৫৬ দসভক ৫ শকায কদয ফাাংরাদদদয অফস্থান ১২০তভ। 

অন্যসদদক বাযত ও াসকস্তাদনয অফস্থান মথাক্রদভ ১২১ ও ১৫২তভ। এখাদনও ফাাংরাদদ এসগদয়। 

কদযানা ভাভাসয শভাকাসফরায়ও দসক্ষণ এসয়ায় বাযত ও াসকস্তাদনয শেদয় এসগদয় আদে ফাাংরাশদ। ভাসকথন 

াংফাদভােভ ব্লুভফাদগ থয শকাসবি শযসজসরদয়ন্স ফা শকাসবি নীরতা সূেদক েরসত ভাদ াঁে ধা এসগদয় সফদিয ৫৩টি শদদয 

ভদে ৩৯তভ অফস্থাদন উদে এদদে ফাাংরাদদ। ম্প্রসত প্রকাসত ব্লুভফাদগ থয সূেক অনুমায়ী, কদযানাবাইযা ভাভাসয শভাকাসফরায় 

শভাট ১০০ শকাদযয ভশে ফাাংরাদদ শদয়দে ৫৯ দসভক ৬। শমখাদন প্রসতদফী বাযদতয এই শকায ৫৬ দসভক ২ এফাং াসকস্তাদনয 

৫৬ দসভক ১। 

সফসষ্ট অথ থনীসতসফদ ি.কাজী খরীকুজ্জাভান আদভদ ম্প্রসত গণভােভদক ফদরদেন, ফাাংরাদদদয অভূতপূফ থ ও ঈল থণীয় 

াপল্য অজথন ম্ভফ দয়দে স্বাধীনতা অজথন কযায়। তাঁয ভদত, ফেফন্ধু কন্যা শখ াসনায াী ও ফসরষ্ঠ শনতৃশে ফাাংরাদদ আজ 

সফদি উন্নয়দনয শযার ভদির। একই দে াভাসজক, ভানসফক, অথ থননসতক কর সূেদক বাযত াসকস্তান এীয়ায অদনক শদদক 

শদেদন শপদর এসগদয় মাদে ফাাংরাদদ। সতসন ফদরন, উন্নয়দনয এই ধাযা অব্যাত যাখদত দর ফতথভাদনয ভদতা বসফষ্যদতও 

যাজননসতক সস্থসতীরতা অসযার্য্থ। আভাদদয প্রতুাা থাকদফ  ফেফন্ধু কন্যা শখ াসনায সুদমাগ্য, দূযদী ও াী শনতৃশে 

ফাাংরাদদদ েরভান উন্নয়ন অগ্রগসতয ধাযা আদযা শফগফান, গসতীর দফ। একই দে তাঁয পর শনতৃশে ফেফন্ধুয স্বশেয শানায 

ফাাংরা উায াশফ ফাাংরায ভানুল। 

# 

াাংফাসদক, াধাযণ ম্পাদক-ফাাংরাদদ ক্লাইদভট শেঞ্জা জান থাসরস্ট শপাযাভ।  

৩১.১০.২০২১         সআইসি সপোয 

 


