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উদ্েযাক্তােদর প্রেচষ্টা, শ্রমজীবী মানুেষর পিরশ্রম ও সরকােরর
সহেযািগতা এই িতন উদ্েযাগ এক হওয়ায় অর্থনীিতর চাকা স্বাভািবক
সমেয়র েচেয়ও েজাের ঘুরেছ। এক্েষত্ের সাহস েযাগাচ্েছ গার্েমন্টস
শ্রিমকেদর
শ্রিমকেদর

কষ্েটর
পাঠােনা

িবিনমেয় অর্িজত রফতািন আয় এবং প্রবাসী
েরিমট্যান্স বা প্রবাসী আয়। েরিমট্যান্স ও

রফতািন আয় িনেয় আশাবাদী পিলিস িরসার্চ
িনর্বাহী পিরচালক আহসান এইচ মনসুর।

ইনস্িটিটউেটর

(িপআরআই)

িতিন বেলন, ‘েরিমট্যান্স ও রফতািন আয় েযভােব বাড়েত শুরু কেরেছ,
এভােব চলেত থাকেল অর্থনীিতর অন্যান্য খাতগুেলাও সচল হেয় ঘুের
দাঁড়ােব। তেব তার দৃষ্িটেত অভ্যন্তরীণ অর্থনীিতেক িঠক রাখেত বড়
শক্িত িহেসেব ভ‚িমকা রাখেছ গিরব কৃষকেদর উৎপািদত িবিভন্ন ধরেনর
পণ্য। কারণ, এখেনা কৃিষ বাংলােদেশর অর্থনীিতর মূল চািলকাশক্িত।
এখেনা বাংলােদেশর শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ গ্রামীণ জনেগাষ্ঠীর জীিবকা
িনর্বােহর প্রধান উৎস কৃিষ। কৃষকরা যিদ খাদ্য উৎপাদন না করেতা,
তাহেল বড় িবপদ হেতা।’

বাংলােদশ ব্যাংেকর তথ্য বলেছ, গত টানা িতন মােস েরিমট্যান্েস
েরকর্ড প্রবৃদ্িধ হেয়েছ। এই অর্থবছেরর প্রথম প্রান্িতেক (জুলাইেসপ্েটম্বর) ৬৭১ েকািট ৩১ লাখ ডলার েদেশ পািঠেয়েছন প্রবাসীরা, যা
গত অর্থবছেরর একই সমেয়র েচেয় ৪৮ দশিমক ৫৭ শতাংশ েবিশ।

কেরানাকালীন

সমেয়

প্রবাসীেদর

পাঠােনা
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অর্থনীিতর গিতেক আেরা গিতশীল কেরেছ বেল মন্তব্য কেরেছন বাংলােদশ
উন্নয়ন গেবষণা প্রিতষ্ঠােনর (িবআইিডএস) গেবষক ড. জােয়দ বখত। িতিন
বেলন, ‘প্রবাসীেদর এই অবদান সংকট েমাকািবলায় সাহস েযাগাচ্েছ।’

একইসঙ্েগ রফতািন আয়ও সংকটকালীন সমেয় সাহস েযাগাচ্েছ বেল িতিন মেন

কেরন। িতিন উল্েলখ কেরন, উদ্েযাক্তােদর প্রেচষ্টা, শ্রমজীবী
মানুেষর পিরশ্রম ও সরকােরর সহেযািগতা এই িতন শক্িত এক হওয়ায়
অর্থনীিতর চাকা স্বাভািবক সমেয়র েচেয়ও েজাের েজাের ঘুরেছ। এত
অল্প িদেন সংকেট পড়া অর্থনীিত ঘুের দাঁড়ােনােক বাঙািলর ঐিতহ্যগত
কারণ বেল মেন কেরন িতিন। বাংলােদশ ব্যাংেকর তথ্েয েদখা যায়, গত
েসপ্েটম্বর মােস ২১৫ েকািট ১০ লাখ ডলার েদেশ পািঠেয়েছন
প্রবাসীরা,
যা
বাংলােদেশর
ইিতহােস
দ্িবতীয়
সর্েবাচ্চ
েরিমট্যান্স। এর আেগ গত জুলাই মােস ২ দশিমক ৬ িবিলয়ন ডলােরর
েরিমট্যান্স পািঠেয়িছল প্রবাসীরা, যা এ যাবৎকােলর সর্েবাচ্চ।
েকন্দ্রীয় ব্যাংেকর িহসােব, গত বছেরর েসপ্েটম্বেরর েচেয় এবছেরর
েসপ্েটম্বের েরিমট্যান্স েবেড়েছ ৪৫ দশিমক ৬৪ শতাংশ। িবিভন্ন েদশ
েথেক এক েকািটর েবিশ বাংলােদিশর পাঠােনা এই েরিসট্যান্েসর অবদান
িজিডিপেত ১২ শতাংেশর মেতা।

এিদেক কেরানার মধ্েযও ২০২০-২১ অর্থবছেরর প্রথম প্রান্িতেক
(জুলাই-েসপ্েটম্বর) িবিভন্ন পণ্য রফতািন কের বাংলােদশ প্রায় ১০
িবিলয়ন (এক হাজার েকািট) ডলার আয় কেরেছ। এই অঙ্ক গত বছেরর একই
সমেয়র েচেয় ২ দশিমক ৫৮ শতাংশ েবিশ। লক্ষ্যমাত্রার েচেয় আয় েবেড়েছ
আেরা েবিশ ২ দশিমক ৪৫ শতাংশ।

বাংলােদশ ব্যাংেকর তথ্য অনুযায়ী, জুলাই মােস ৩৯১ েকািট ডলােরর
পণ্য রফতািন হেয়িছল। েসপ্েটম্বের এর পিরমাণ ৩০০ েকািট ডলার
ছািড়েয়েছ। িতন মােস েমাট ৯৮৯ েকািট ডলােরর েবিশ পণ্য রফতািন
হেয়েছ।

িবিজএমইএ’র সােবক সভাপিত ও এফিবিসিসআইর সহ-সভাপিত েমা. িসদ্িদকুর
রহমান বেলন, ‘কেরানার কারেণ স্থিগত হওয়া পণ্যগুেলা এখন রফতািন
হচ্েছ। একইসঙ্েগ নতুন পণ্যও রফতািন হচ্েছ। এর ফেল এ সময় রফতািন
কম হওয়ার েমৗসুম হেলও রফতািন বাড়েছ।’

রফতািন আয় এভােব েবেড় যাওয়ায় অর্থনীিতর অন্যান্য খাতও ঘুের
দাঁড়াচ্েছ বেল মেন কেরন িতিন। জাতীয় রাজস্ব েবার্েডর (এনিবআর)
তথ্যও বলেছ, চলিত (২০২০-২১) অর্থবছেরর শুরুেত ইিতবাচক ধারায়

িফেরেছ প্রবৃদ্িধ। সর্বেশষ গত আগস্েট রাজস্ব আেয়র প্রবৃদ্িধ
হেয়েছ ৭ দশিমক ৮৫ শতাংশ। এই প্রবৃদ্িধ গত দুই বছেরর একই সমেয়র
তুলনায় েবিশ। বাংলােদশ ব্যাংেকর তথ্য বলেছ, গত বছেরর (২০১৯
সােলর) আগস্েট রাজস্ব আেয়র েকােনা প্রবৃদ্িধই িছল না। উল্েটা
আেগর বছেরর (২০১৮ সােলর) তুলনায় প্রবৃদ্িধ কেমিছল ৫ শতাংশ। আর
২০১৮ সােলর আগস্েট প্রবৃদ্িধ হেয়িছল মাত্র ২ দশিমক ৯৮ শতাংশ।

