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2019،  اکتوبر    08 
 

ہے، ابھرتاہواملک اشاریے،بھارت مثبت میں معیشت پاکستانی  

فیا یا ویلبڈ   
 سے 2021 کاملک ان کہ ہے ظاہرکی امید نے واجد حسینہ وزیراعظم دیشی بنگلہ)صابرشاہ(الہور 

 نمو شرحً اوسطا سے سالوں کئی پچھلے۔گا کرابھرے بن ملک یافتہ ترقی تک 2041 اور پذیر ترقی

 والے کرنے پیدا سن پٹ ، چوتھا واال پیداکرنے چاول اب دیش بنگلہ بعد کے حصول کے فیصد چھ

 دنیاکاچوتھابڑا میں گیری اورماہی پانچواں واالں پیداکرنے سبزیاں ، چوتھا واال پیداکرنے ٓام ، دوسرا

 جو مضمون کاحالیہ ان۔ہوناچاہئے نہیں پرحیران دعوے کے واجد حسینہ لئے اس۔ہے چکا بن ملک

 کیا شائع پر سائٹ ویب اپنی نے) ایف ای ڈبلیو( فورم اکنامک ورلڈ والی جانے سراہی پر سطح عالمی

 متمول اور درمیانے زیادہ سے ملین 30 کو دیش بنگلہ لوگ سے بہت ہےکہ گیا کہا میں اس ، ہے

 ہماری ، نزدیک میرے۔ہیں دیکھتے پر طور کے معجزہ ترقیاتی اور منڈی کی لوگوں کے طبقے

 کا فورم اکنامک ورلڈ قدیم سالہ 48۔ ہیں اعتماد کا لوگوں پر دیش بنگلہ اور اقدار معاشرتی طاقتیں

 لینے رائے پرغیرجانبدار سائٹ ویب اپنی اسے اور ہے میں جنیوا شہر کے سوئٹزرلینڈ دفتر صدر

 کی ملبوسات سے تیزی دیش بنگلہ کہ مزیدلکھاہے نے حسینہ شیخ۔جاتاہے کیا پسند سے حوالے کے

 پچھلے۔ہے گامزن طرف کی معاشرے وابستہ سے علم حامل کے قدار ا اعلی ہوکر باالتر سے تیاری

۔ کئے کوبرٓامد جہازبھارت 4 ہوئے بنے میں دیش بنگلہ اور کوریا روبوٹ صنعتی 12 نے ہم سال

 میں دیش بنگلہ۔تھے خریدے فریج میں تعداد بڑی سے دیش بنگلہ نے ریالئنس میں ہی حال

 دیتے زور وہ۔ہے کمیونٹی النسنگ فری بڑی سے سب یہاں- ہیں النسرز فری ٹی ٓائی 600،000

 ٹیکنالوجی اور بننے جدید زیادہ نے لوگوں جہاں ہے تبدیلی ُپرسکون ایک سب یہ کہ ہیں کہتی ہوئے

 ، کار سرمایہ عالمی کہ ہے ٓاگیا وقت اب۔کیا سامنا کا چیلنجوں اور اٹھائے خطرات کے اپنانے کو

 ، الیکٹرانکس ، انجینئرنگ الئٹ ، تعلیم میں دیش حلقےبنگلہ کاروباری ہندوستانی پر طور خاص

 لکھا نے حسینہ شیخ۔کریں کاری سرمایہ میں شعبوں جیسے ذہانت مصنوعی اور یانڈسٹر ٓاٹومیٹو

 48 کا ٓابادی ہماری تک 2030۔ ہیں ہورہے منتقل میں ٓابادی شہری سے تیزی دیشی بنگلہ کہ ہے

۔گے ہوں منسلک شعبہ کے ڈیجیٹل اور متحرک ، نوجوان تر زیادہ۔ ہوگا ٓاباد میں شہروں فیصد  
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 تالش کی طریقوں نئے کے کرنے پیدا دولت اور گے کریں قبول کو خیاالت نئے ، پھرتیلے وہ 

 صارفین فعال کے انٹرنیٹ ہی پہلے افراد زیادہ سے ملین 110 میں دیش بنگلہ حقیقت در۔گے کریں

 بڑھتے کے بجلی۔گی جائے پہنچ تک ٓابادی فیصد 41 رسائی کی انٹرنیٹ موبائل تک 2025۔ہیں

 وزیر۔ہیں منڈی بڑی بہت واقعی شہری کے طبقے درمیانے زائد سے ملین 30 اور استعمال ہوئے

 فکر لوگ کچھ میں بارے کے خطرات کے کاری سرمایہ میں دیش بنگلہ کہ ہے کہنا کا حسینہ اعظم

 کہ ہیں جانتے ہم لیکن۔ ہے چیلنجزکاسامنا طرح کی ممالک سارے بہت بھی ہمیں ، ہاں۔ ہیں مند

 ریکارڈ کی فیصد 8.1 میں معیشت ہماری ، سال اس۔ہے کرنا تبدیل کیسے میں مواقع کو چیلنجوں

 کی دیش بنگلہ سے 2009۔ ہیں قریب کے کرنے حاصل کو ترقی کی ہندسے دوہرے ہم۔ رہی بہتری

 حسینہ۔ہے گئی کر تجاوز سے 1،909$  ٓامدنی کس فی ہماری۔ بڑھاہے فیصد 188 کاحجم معیشت

 پانچواں واال کرنے استعمال انٹرنیٹ میں پیسیفک ایشیا دیش بنگلہ کہ ہے کیا انکشاف واجدنے

 سال پچھلے مطابق کے ان۔ ہے رہا بن معاشرہ کرنے خریداری بغیرنقدی سے تیزی اور ہے بڑاملک

 ہندوستان مشرقی شمال اور مشرقی۔پہنچا جا تک ڈالر ملین 260 دین لین کا کامرس ای میں دیش بنگلہ

 کے جگہ معاشی ہموار ایک دیش بنگلہ ساتھ ساتھ کے چین میں ایشیاء مشرقی جنوب اور مغرب ،

 کے مرکز معاشی کے خطے ذیلی ہم۔ہے مرکز کا توجہ کی کاروبار ہندوستانی اور عالمی پر طور

 3 تقریبا دیش بنگلہ عالوہ کے افراد ملین 162 اپنے ہمارے۔ ہیں سکتے دے انجام خدمات پر طور

 پیش نے سی بی ایس ایچ سال گذشتہ۔ہے سکتا بن عالقہ متصل کیلئے منڈی مشترکہ کی افراد بلین

 ورلڈ۔گا جائے بن معیشت بڑی سے سب ویں 26 کی دنیا تک 2030 دیش بنگلہ کہ تھی کی گوئی

 معیشت کی ہندوستان اور مضمون کے 2019 اکتوبر 3 کے برینڈے بورگ صدر کے فورم اکنامک

 کی پی ڈی جی کی اس میں سالوں چند اگلے مطابق کے اقتباسات کے نظریات کے ان میں بارے کے

 ممالک ترین تیز کے دنیا بھی اب ہندوستان ، ہے متوقع اضافہ کا فیصد 7.5 پھر بار ایک میں نمو

۔ہے معیشت بڑی ہوئی بڑھتی ہےاورایک ہورہا شامل میں  

 

 


