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বি ক বিৃ েত বাংলােদেশর অবদান ০.৯
শতাংশ
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আগামী  অথবছর  (২০১৯-২০)  বি ক  িজিডিপ  বিৃ েত  শূ  দশিমক  ৯  শতাংশ  অবদান  রাখেব
বাংলােদেশর অথনীিত।  অথাৎ,  বাংলােদশ িবে র অথনীিতেত ১০০ ভােগর দশিমক ৯ ভাগ  অবদান
রাখেব। যখােন িবে র অ তম উ ত দশ কানাডার অবদানও একই। আগামী ২০২৪ সাল পয  বি ক
অথনীিতর বিৃ েত বাংলােদেশর এই অবদান অব াহত থাকেব। আ জািতক মু া তহিবল (আইএমএফ)
এি ল,  ২০১৯-এ  ওয়া  ইেকানিমক আউটলেুক ২০২৪ সাল  পয  বি ক অথনীিতেত  বিৃ র  য

ে পণ কেরেছ, তার আেলােক মািকন গণমাধ ম মুবােগর এক িবে ষেণ এ তথ  উেঠ এেসেছ।

িবে ষেণ  দখা  যায়,  আগামী  ২০১৯-২০ অথবছের  িব  অথৈনিতক বিৃ েত  অংশীদার  হেব  এমন
ভাবশালী ২০িট দেশর মেধ  একিট হে  বাংলােদশ। মুবােগর িতেবদন অ যায়ী, এ সময় বি ক

িজিডিপ বিৃ েত সবেচেয় বিশ ভূিমকা  রাখেব চীন।  চীেনর অবদান থাকেব সবেচেয় বিশ,  যা  ২৮
শতাংশ। এরপরই রেয়েছ ভারত। ওই সমেয় বি ক িজিডিপ বিৃ েত ভারেতর অবদান দাঁড়ােব ১৩
দশিমক ৭ শতাংশ। ততৃীয় অব ােন রেয়েছ যু রা । মতাধর এই দশিটর অবদান থাকেব ১০ দশিমক
৫ শতাংশ। এরপরই রেয়েছ ইে ােনিশয়া। দশিটর অবদান ৩ দশিমক ৪ শতাংশ। এরপর বিশ অবদান
রাকেব রািশয়ার। দশিটর অবদান ২ দশিমক ১ শতাংশ। একই সমেয় বি ক িজিডিপ বিৃ েত জামািন
ও ািজেলর অবদান দাঁড়ােব ২ শতাংশ কের। এরপরই অবদান রাখেব জাপান। দশিটর অবদান থাকেব
১ দশিমক ৮ শতাংশ। যু রাজ , দি ণ কািরয়া ও িমসেরর অবদান থাকেব ১ দশিমক ৪ শতাংশ কের।
ফা , মি েকা ও তরুে র অবদান ১ দশিমক ৩ শতাংশ কের। এরপরই অবদান রাখেব িফিলিপ ।
দশিটর অবদান থাকেব ১  দশিমক ১  শতাংশ।  থাইল া ড,  সৗিদ আরব ও েনর অবদান হেব ১

শতাংশ কের। এ ছাড়া বি ক িজিডিপ বিৃ েত িবে র অ  দশ েলা সামি কভােব ২২ দশিমক ৫
শতাংশ অবদান রাখেব।
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