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৯ মাসে বাণিজ্য ঘাটণি ১১৯২ ক াটি ডলার 

রপ্তাণি আয় বাড়সলও বাণিজ্য ঘাটণি  মসে িা। চলণি অর্ থবেসরর ৯ মাসে রপ্তাণি আয় কবসড়সে ১২.১০ শিাাংশ। আর আমদাণি খরচ 

কবসড়সে ৫.১৩ শিাাংশ। িারপরও পণ্য বাণিসজ্য বাাংলাসদসশর োমণি  ঘাটণির পণরমাি দাঁণড়সয়সে ১ হাজ্ার ১৯২ ক াটি ৮০ লাখ 

(১১.৯৩ ণবণলয়ি) ডলার। এই ঘাটণি গি  অর্ থবেসরর এ ই েমসয়র কচসয় ণ ছুটা  ম হসলও অর্ থিীণির জ্ন্য অস্বণিদায়  বসল মসি 

 রসেি ণবসেষ রা। ণবসশষ  সর ববসদণশ  কলিসদসির চলণি ণহোসবর ভারোসে ঘাটণির পণরমাি বাড়ায় উসেগ প্র াশ  সরসেি 

িারা। 

 

বাাংলাসদশ ব্াাং  কলিসদি ভারোসের িসে কদখা কগসে, ২০১৮-১৯ অর্ থবেসরর জুলাই-মাচ থ েমসয় ৪ হাজ্ার ২৩৬ ক াটি ৭০  লাখ 

ডলাসরর পণ্য আমদাণি  সরসে বাাংলাসদশ। এ ই েমসয় রপ্তাণি কর্স  আয় হসয়সে ৩ হাজ্ার ৪৩ ক াটি ৯০ লাখ ডলার। এ ণহোসব 

পণ্য বাণিসজ্য োণব থ  ঘাটণির পণরমাি দাঁণড়সয়সে ১ হাজ্ার ১৯২ ক াটি ৮০ লাখ (১১.৯৩ ণবণলয়ি) ডলার। 

২০১৭-১৮ অর্ থবেসরর জুলাই-মাচ থ েমসয় এই ঘাটণির পণরমাি ণেল ১ হাজ্ার ৩১৪ ক াটি ৩০ লাখ ডলার।  

অিীসির েব কর ড থ কভসে ১ হাজ্ার ৮২৫ ক াটি ৮০ লাখ ডলাসর বাণিজ্য ঘাটণি ণিসয় অর্ থবেল কশষ হসয়ণেল। 

 

গি অর্ থবেসর আমদাণি ব্য় ২৫.২৩ শিাাংশ বৃণির ণবপরীসি রপ্তাণি আয় ৬.৪৩ শিাাংশ কবসড়ণেল। আদাণির গণি  ম র্া ায় এবাং 

রপ্তাণি বাড়ায় েবাই আশা  সরণেল এবার বাণিজ্য ঘাটণি কবশ খাণি টা  মসব। ণ ন্তু িয় মাসের (জুলাই-মাচ থ) িসে কিমিটা কদখা 

যাসে িা। 

 

কেবা বাণিসজ্য ঘাটণি: ৯ মাসের ণহোসব পণ্য বাণিসজ্য ঘাটণি গি অর্ থবেসরর কচসয়  ম র্া সলও কেবা বাণিসজ্য ঘাটণি কবসড় 

কগসে। চলণি অর্ থবেসরর জুলাই-মাচ থ েমসয় কেবা বাণিসজ্য ঘাটণি দাঁণড়সয়সে ২৬৮ ক াটি ডলার, যা গি অর্ থবেসরর এ ই েমসয় 

২৫৮ ক াটি ৯০ লাখ ডলার ণেল। িসব ের াসরর আণর্ থ  ণহোসব (ফাইন্যাণিয়াল অযা াউন্ট) উেৃত্ত ধসর করসখসে বাাংলাসদশ। জুলাই-

মাচ থ েমসয় এই উেৃসত্তর পণরমাি দাঁণড়সয়সে ৪২০ ক াটি ৯০ লাখ ডলার। গি অর্ থবেসরর এ ই েমসয় এই উেৃত্ত ণেল ৫৪৯ ক াটি ১০ 

লাখ ডলার। 

 

কলিসদি ভারোসে ঘাটণি: চলণি অর্ থবেসরর জুলাই-মাচ থ েমসয় ববসদণশ  কলিসদসির চলণি ণহোসবর ভারোসে ঘাটণির পণরমাি 

দাঁণড়সয়সে ৪২৩ ক াটি ৪০ লাখ ডলার। গি অর্ থবেসরর এ ই েমসয় এই ঘাটণি ণেল ৬৪৮ ক াটি ৭০ লাখ ডলার। আর ৯৭৮ ক াটি 

ডলাসরর ণবশাল ঘাটণি ণিসয় ২০১৭-১৮ অর্ থবের কশষ  সরণেল বাাংলাসদশ। োধারিভাসব ক াসিা কদসশর ণিয়ণমি ববসদণশ  

কলিসদি পণরণিণি কবাঝা যায় চলণি ণহোসবর মাধ্যসম। আমদাণি-রপ্তাণিেহ অন্যান্য ণিয়ণমি আয়-ব্য় এসি অন্তর্ভ থক্ত হয়। এখাসি 

উেৃত্ত হসল চলণি কলিসদসির জ্ন্য কদশস  ক াসিা ঋি  রসি হয় িা। আর ঘাটণি র্া সল িা পূরি  রসি ঋি ণিসি হয়।  

এফণডআই কবসড়সে: গি অর্ থবেসরর জুলাই-মাচ থ েমসয় ২০৮ ক াটি ১০ লাখ ডলাসরর প্রিযক্ষ ণবসদণশ ণবণিসয়াগ (এফণডআই) 

বাাংলাসদসশ এসেণেল। চলণি অর্ থবেসরর এ ই েমসয় এসেসে ২৮৯ ক াটি ৭০ লাখ ডলার। এ ণহোসব এই ৯ মাসে এফণডআই 

কবসড়সে ৩৯.২১ শিাাংশ। এই েমসয় মধ্য ও দীঘ থসময়াদী ঋি বাবদ কদসশ এসেসে ৪৩১ ক াটি ৪০ লাখ ডলার, যা আসগর অর্ থবেসরর 

এ ই েমসয়র তুলিায় ৩৪ শিাাংশ কবণশ।  

 


