
দেশের দেকসই প্রবৃদ্ধি: এদ্ধিদ্ধির প্রদ্ধিশিেশে আোর আশ া 

দ ািাহার দহাশসে 

কশরাো  হা াদ্ধরশি দ্ধিশের প্রায় সি দেশেই অর্ থনেদ্ধিক কাঠাশ ার ভীি অশেকো দুি থ  ও েশেিশে কশর দ্ধেশয়শে। দ্ধিশে ও 

দেশে দেশে কশরাোর ধক  সা  াশি িাশের উন্নয়ে পদ্ধরকল্পো,অর্ থনেদ্ধিক,সা াদ্ধিক,রাষ্ট্রীয় এ েদ্ধক ব্যদ্ধি পর্ থাশয় খরশের দ্ধহশসশি 

কাঁেোঁে কশরশে। োকদ্ধর, ব্যািসািাদ্ধিিযসহ সি দ্ধকছুশি দরেদ্ধেিং করশে। এ দ্ধে অিস্থায় িািং াশেে অর্ থনেদ্ধিকভাশি অশেকো েি 

অিস্থাশে রশয়শে। এ দ্ধেশয় ইশিাপূশি থ দ্ধিশেব্যািংক,আন্তিথাদ্ধিক মুদ্রা িহদ্ধি  (আইএ এফ) িাশেরও অর্ থনেদ্ধিক স ীক্ষায় িািং াশেে 

সম্পশকথ ইদ্ধিিােক িথ্য উপাত্ত দ্ধেশয় প্রদ্ধিশিেে প্রকাে কশরশে। িাশের প্রদ্ধিশিেশে কশরাোর  শেও  িািং াশেশের অর্ থনেদ্ধিক 

পদ্ধরদ্ধস্থদ্ধি সশন্তাষিেক িশ   ন্তব্য কশরশে। একই সশে দ্ধিদ্ধিদ্ধপর প্রবৃদ্ধি আোিীি িশ শে। সদ্য এেীয় উন্নয়ে ব্যািংক( এদ্ধিদ্ধি) ে দ্ধি 

অর্ থিেশর িািং াশেশের দ াে দেেি উৎপােে (দ্ধিদ্ধিদ্ধপ) ৬ েেদ্ধ ক ৯ েিািংে হাশর িােশি পাশর পূি থািাস দ্ধেশয়শে। এেীয় উন্নয়ে 

ব্যািংক িশ শে, িািং াশেশের অর্ থেীদ্ধি দেকসই প্রবৃদ্ধি অিথশের ‘সঠিক পশর্ই’ আশে। এটি দ্ধে:সশেশহ সরকাশরর িন্য,োগদ্ধরক দ্ধহশসশি 

আ াশের সকশ র িন্য আোর খির। িশি এ প্রদ্ধিশিেেশক আ শ  দ্ধেশয় সরকারশক সন্তুদ্ধি িা আত্মতৃদ্ধিশি র্াকশ  ে শিো আশরা 

সুক্ষ্মভাশি অর্ থনেদ্ধিক ব্যিস্থাপো দেশ  সাদ্ধিশয় ে  াে উন্নয়ে ক থকাণ্ড সঠিক এিিং র্র্াস শয় িাস্তিায়শে  শোশর্াগী হওয়া েরকার। 

পাোপাদ্ধে দেশের তৃিমূশ র  ানুশষর ে  াে স স্যা স াধাে,দ্ধেিযপশের িািার দ্ধেয়ন্ত্রি,কশরাোয় ক থহীে  ানুশষর কাশির ব্যিস্থা 

করারও িরুদ্ধর-এ েোই  ি সিংদ্ধিষ্ট  হশ র।  পাোপাাদ্ধে রাদ্ধেয়া ইউশেশের  েকার যুি পদ্ধরদ্ধস্থদ্ধি েীর্ থাদ্ধয়ি হশ  িািং াশেশের 

অর্ থেীদ্ধি ঝুঁদ্ধকশি পোর আেঙ্কাও করশেে িারা। এ অিস্থা গভীরভাশি পর্ থশিক্ষি কশর এই দুই দেে দর্শক আ োাদ্ধে করা পশের িন্য 

দ্ধিকল্প িািার দখাঁিা এিিং সম্ভি হশ  ঐ সি পশের ব্যিহাশর দ্ধ িব্যায়ী হওয়ার দ্ধিষয় ভািাোয় আেশি ি শেে ।  

ে দ্ধি ২০২১-২২ অর্ থিেশরর িাশিশে সরকার ৭ েেদ্ধ ক ২ েিািংে দ্ধিদ্ধিদ্ধপ প্রবৃদ্ধির  ক্ষয ধশরশে। দসই দ্ধহশসশি এদ্ধিদ্ধির 

প্রাক্ক ে দ্ধকছুো ক । অিশ্য দ্ধিে ব্যািংশকর দ্ধহশসশি এিার িািং াশেশের প্রবৃদ্ধি হশি পাশর ৬ েেদ্ধ ক ৪ েিািংে। আর আইএ এফ ৫ 

েেদ্ধ ক ৯ েিািংে প্রবৃদ্ধির পূি থাভাস দ্ধেশয়শে। বিদ্ধে^ক কশরাো  হা াদ্ধর শুরুর প্রাক্কাশ  ২০১৯-২০ অর্ থিেশর িািং াশেশের দ াে দেেি 

উৎপােশের (দ্ধিদ্ধিদ্ধপ) প্রবৃদ্ধি দেশ  দ্ধগশয়দ্ধে  ৩ েেদ্ধ ক ৫১ েিািংশে। র্া দ্ধিে েেশকর  শে সিশেশয় ক । এরপর ২০২০-২১ অর্ থিেশর 

৬ েেদ্ধ ক ৯৪ েিািংে দ্ধিদ্ধিদ্ধপ প্রবৃদ্ধি  অদ্ধিথি হওয়ার দ্ধহসাি দ্ধেশয়শে িািং াশেে পদ্ধরসিংখ্যাে ব্যযশরা। 

সদ্য প্রকাদ্ধেি এদ্ধিদ্ধির প্রদ্ধিশিেে এদ্ধেয়াে দিশভ পশ ন্ট আউেলুশক ি া হয়, বিশেদ্ধেক িাদ্ধিশিযর পাোপাদ্ধে দেশের 

দভিশরর অর্ থনেদ্ধিক ক থকাশের গদ্ধি সঞ্চার হশয়শে। িারই প্রদ্ধিফ ে র্শেশে িািং াশেশের প্রবৃদ্ধির এই পূি থাভাশস। কশরাো  হা ারীর 

অদ্ধভর্াি সা া  দ্ধেশি সরকাশরর প্রশিােো প্যাশকশির িাস্তিায়ে এিিং দরদ্ধ শেন্স প্রিাহও বৃদ্ধির পেশক্ষপ এশক্ষশে ইদ্ধিিােক ভূদ্ধ কা 

দরশখশে। দ্ধিশেষ কশর বিধ েযাশেশ  দরদ্ধ শেন্সশক উৎসাদ্ধহি করশি েতুে িেশরর শুরুশিই দেশের অর্ থনেদ্ধিক উন্নয়শে প্রিাসীশের 

পাঠাশো দরদ্ধ শেশন্স প্রশিােো ২ েিািংে দর্শক িাদ্ধেশয় ২ েেদ্ধ ক ৫০ েিািংে কশরশে সরকার।   মূ ি:িে ানুশষর সাদ্ধি থক িীিে াে 

উন্নয়ে, বিশেদ্ধেক মুদ্রার দ্ধরিাভ থ বৃদ্ধি,  াদ্ধে োদ্ধরিং প্রদ্ধিশরাধ, ক থসিংস্থাে সৃদ্ধষ্ট এিিং দেশের অর্ থনেদ্ধিক উন্নয়শে প্রিাসীশের পাঠাশো 

দরদ্ধ শেশন্সর গুরুত্ব দ্ধিশিেোয় প্রশিােো িাোশোর দ্ধসিান্ত হয়। দ্ধিশেষ কশর দ্ধিশেশে ক থরি িািং াশেেী শ্র িীিী  ানুশষর কষ্টাদ্ধিথি 

বিশেদ্ধেক আয় বিধ উপাশয় দেশে দপ্ররিশক উৎসাদ্ধহি করার  শক্ষয দরদ্ধ শেন্স পাঠাশোর দ্ধিপরীশি সরকার ২ েিািংে েগে সহায়িা 

প্রোশের দ্ধিদ্য াে হার িাদ্ধেশয় ২ েেদ্ধ ক ৫ েিািংশে দ্ধেধ থারি কশরশে। িদ্ধধ থি এ হার ে দ্ধি ২০২১-২২ অর্ থিেশরর ১ িানুয়াদ্ধর দর্শক 

কার্ থকর হদয়শে। প্রশিােোর এই ধারা ে শ  ২০২২-২৩ অর্ থিেশর দ্ধিদ্ধিদ্ধপ প্রবৃদ্ধি দপ ুঁোশি পাশর ৭ েেদ্ধ ক ১ েিািংশে। 

অিশ্য প্রবৃদ্ধি িাোর সশে সশে মূল্যস্ফীদ্ধি িাোর পূি থাভাসও দেওয়া হশয়শে এদ্ধিদ্ধির প্রদ্ধিশিেশে। ি া হশয়শে, ২০২১ সাশ র 

৫ েেদ্ধ ক ৬ েিািংে দর্শক দিশে মূল্যস্ফীদ্ধি ২০২২ সাশ  দপ ুঁেশি পাশর ৬ েিািংশে। িাোো আ োদ্ধে বৃদ্ধি ও দরদ্ধ শেন্স প্রিাশহ োে 

পোয় ে দ্ধি দ্ধহশসশির র্ােদ্ধিও িােশি িশ   শে করশে এদ্ধিদ্ধি। ২০২১ সাশ  সকাশরর ে দ্ধি দ্ধহশসশির র্ােদ্ধি দ্ধেশ া দ্ধিদ্ধিদ্ধপর শূন্য 

েেদ্ধ ক ৯ েিািংে র্া ২০২২ সাশ  দিশে দ্ধিদ্ধিদ্ধপর ২ েেদ্ধ ক ৭ েিািংশে দপ ুঁোশি পাশর। িািং াশেশের প্রবৃদ্ধির হার িাোর দক্ষশে 

দি  ও আ োদ্ধে খাশি মূল্য বৃদ্ধি এিিং রিাদ্ধে আয় ক াশক মূ  ঝুঁদ্ধক দ্ধহশসশি দেখাশো হশয়শে এদ্ধিদ্ধির প্রদ্ধিশিেশে। ইউশেইশে 

রাদ্ধেয়ার আগ্রাসশের কারশি পদ্ধরদ্ধস্থদ্ধি আরও খারাশপর দ্ধেশক দর্শি পাশর িশ ও সিকথ করা হশয়শে। 

 

প্রদ্ধিশিেে প্রকােকাশ  এদ্ধিদ্ধির আিাদ্ধসক প্রদ্ধিদ্ধেদ্ধধ এদ্ধি ে দ্ধগেটিিং িশ ে, “অভযন্তরীি সম্পশের গদ্ধিেী িা, পে ও দসিা 

প্রস্তুশি দিসরকাদ্ধর খাশি প্রশিােো, পদ্ধরশিে িান্ধি আধুদ্ধেক প্রযুদ্ধি উদ্ভািে উৎসাদ্ধহি করা, এিিং দ্ধেক্ষা ও উদ্ভািে দিারোর করার 

 ােশ  ে  াে আর্ থ-সা াদ্ধিক পুেরুিার প্রদ্ধেয়াশক িরাদ্ধিি করা েরকার।”দ্ধিদ্ধে িশ ে, ি িায়ু পদ্ধরিিথশের প্রভাি দ াকাশি ায় 



সক্ষ  অিকাঠাশ া ও দসিা খাি গশে দিা া, িীিাশ্ম জ্বা াদ্ধেশি কাি থে ট্যাক্স আশরাপ ও পদ্ধরশিেিান্ধি দ্ধিদ্ধেশয়াগশক উৎসাহ দেওয়া 

হশ  ি িায়ু পদ্ধরিিথশের ব্যিস্থাপোর স দ্ধিি ও দেকসই পদ্ধরশিেিান্ধি প্রবৃদ্ধি িিথ াে েীদ্ধি উশদ্যাগশক আরও এদ্ধগশয় দেশি। 

এদ্ধিদ্ধির ২০২২ সাশ র আউেলুশক ি া হয়, দর্শহতু দিসরকাদ্ধর খাশি ঋশির প্রিাহ এিিং দ্ধেল্পখাশির কাঁো া  ও মূ ধেী 

র্ন্ত্রপাদ্ধির আ োদ্ধে দিশেশে, দসশহতু এ িের দিসরকাদ্ধর দ্ধিদ্ধেশয়াগ আরও েদ্ধিো ী হশি। পাোপাদ্ধে িদো আকাশরর িহদ্ধি  

পাইপ াইশে র্াকায় অগ্রাদ্ধধকারদ্ধভদ্ধত্তক িদো অিকাঠাশ া প্রকল্পগুশ াশি পোয় ব্যদ্ধি পর্ থাশয়র ব্যয় ক শি পাশর িশ ও সিকথ করা 

হশয়শে প্রদ্ধিশিেশে। 

এদ্ধিদ্ধি ি শে, দেশের িািাশর জ্বা াদ্ধের ো  িাোশো, দ্ধিেজুশে জ্বা াদ্ধে ও খাদ্য পশের ো  বৃদ্ধি এিিং প্রশিােোমূ ক 

ব্যিস্থাগুশ া িাস্তিায়ে করায় দ্ধেিযপশের ো  িােশি, িাশি ে দ্ধি অর্ থিের দেশষ মূল্যস্ফীদ্ধির হার দিশে ৬ েিািংে হশি পাশর। 

প্রদ্ধিশিেশে ি া হশয়শে, স দ্ধিি ও পদ্ধরশিেিান্ধি দেকসই প্রবৃদ্ধি দ্ধেদ্ধিি করশি ি িায়ু পদ্ধরিিথে দ াকাদ্ধি ার ব্যিস্থাপো 

গুরুত্বপূি থ। িািং াশেে সরকাশরর িািীয় অদ্ধভশর্ািে পদ্ধরকল্পো প্রিয়শের অিংে দ্ধহশসশি, প্রদ্ধিটি খাি ও উন্নয়ে ইউদ্ধেশের িন্য একটি 

ি িায়ুিদ্ধেি ঝুঁদ্ধক-জ্ঞাে সম্পন্ন  াস্টার প্ল্যাে বিদ্ধর করা উদ্ধেি।  হা াদ্ধরর আর্ থসা াদ্ধিক প্রভাি ব্যিস্থাপোয় এিিং অর্ থনেদ্ধিক 

পুেরুিার প্রদ্ধেয়া দ্রুিির করশি এদ্ধিদ্ধি এরই শে িািং াশেেশক ঋি আকাশর ২২০ দকাটি ি ার এিিং সহায়িা দ্ধহশসশি ৭২৩ দকাটি 

ি ার দ্ধেশয়শে। এোো ২০২২-২০২৪ দ য়াশে িািং াশেশের িন্য ৮০০ দকাটি ি াশরর িহদ্ধি  দর্াগাশোর দ্ধসিান্ত দ্ধেশয়শে এদ্ধিদ্ধি, র্া 

প্রশয়ািশে ৫৪০ দকাটি ি ার িাোশো হশি পাশর। িিথ াশে দেশের ৪৬টি প্রকশল্প এদ্ধিদ্ধির এক হািার ৫০ দকাটি ি াশরর িহদ্ধি  

রশয়শে। প্রিযাো র্াকশি িেপ্রিযাো পূরশি প্রধাে ন্ত্রী দেখ হাদ্ধসোর সরকার কশরাো  হা াদ্ধর দ্ধেয়ন্ত্রি,অর্ থেীদ্ধি ও িীিশের োকাশক 

স ান্তরা ভাশি সে  ও গদ্ধিেী  রাখশি দর্ভাশি ক থপদ্ধরকল্পো দ্ধেশয় কাি কশর সফ িা অিথে কশরশে  ঠিক দসভাশি কশরাো পরিিী 

দেশের অর্ থনেদ্ধিক উন্নয়ে, িীিে াশের উন্নয়শে কাি করা প্রশয়ািে। আো করা র্ায় প্রধাে ন্ত্রী দেখ হাদ্ধসোর দ্ধিেক্ষি ও প্রাজ্ঞ দেতৃথশত্ব 

এই র্াোও িািং াশেে সফ  হশি। 

# 

 

দ খক- সািংিাদ্ধেক, সাধারি সম্পােক-িািং াশেে ক্লাইশ ে দেঞ্জ িাে থাদ্ধ স্ট দফারা  

 


