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চলিত অথবছেরর াথিমক িহসােব িজিডিপর বিৃ র হার ৭ শতাংেশর বৃ  ভেঙ ৮-এর ঘের পৗঁছাে
বাংলােদশ। িতন বছেরর মেধ ই িজিডিপ’র ( মাট দশজ উৎপাদন) বিৃ র এ বৃ  ৭ শতাংশ ভাঙেত
স ম হে ।

গত জলুাই থেক সে র পয  নয় মােসর িহসােব চলিত অথবছর শেষ বিৃ র হার দাঁড়ােত পাের ৮
দশিমক ১৩ শতাংশ। গত অথবছর িজিডিপর বিৃ  হেয়িছল ৭ দশিমক ৮৬ শতাংশ। এর আেগ িজিডিপ’র

বিৃ  ৬ থেক ৭ শতাংেশ পৗঁছােত ৬ বছর লেগেছ।

বতমান সরকার ২০১৪-১৫ অথবছেরর শষিদেক এবং ২০১৫-১৬ অথবছেরর বােজট ণয়েনর আেগ ৬
শতাংেশর বিৃ র বৃ  ভাঙার িস া  নয়। এর আেলােক ২০১৫-১৬ অথবছেরর বােজট ঘাষণা কের।
ওই  বছেরই থম বিৃ র  বৃ  ৬ শতাংশ ভেঙ ৭ দশিমক ১১  শতাংেশ উ ীত হয়।  এরপর থেক

িতবছরই বিৃ র হার বেড়ই চেলেছ।

টানা িতন বছর ৭ শতাংেশর বিশ বিৃ  অিজত হয়। এর মেধ  ২০১৬-১৭ অথবছের ৭ দশিমক ২৮
শতাংশ, ২০১৭-১৮ অথবছের ৭ দশিমক ৬৫ শতাংশ বিৃ  হেয়েছ। চলিত অথবছের বিৃ র হার ধরা
হেয়িছল ৭ দশিমক ৮ শতাংশ।

নয় মােসর িহসােব ল মা ার চেয় বিশ অিজত হে । বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরা (িবিবএস) চলিত
অথবছেরর জলুাই থেক সে র পয  তথ  পযােলাচনা কের পূভাবাস িদেয়েছ অথবছর শেষ বিৃ র
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

হার বেড় দাঁড়ােব ৮ দশিমক ১৩ শতাংশ। যিদও িব ব াংক, আইএমএফ ও এশীয় উ য়ন ব াংক বেলেছ
বিৃ র হার এত বিশ হেব না।

এই হার ৭  শতাংেশর ঘেরই থাকেব। একই ের কথা বেলেছ বসরকাির গেবষণা সং া স টার ফর
পিলিস ডায়ালগ (িসিপিড)। তােদরও মত, বিৃ র হার ৭ শতাংেশর ঘেরই থাকেব।

এ সে  সােবক ত াবধায়ক সরকােরর উপেদ া ড. এিব িম া আিজজলু ইসলাম মেন কেরন, বিৃ র
এ তথ  িবিনেয়ােগর সে  সাম পূণ নয়।

িব ব াংেকর বাংলােদশ আবািসক িমশেনর িলড ইেকানিম  ড. জািহদ হােসন বেলন, বিৃ র মা া িনেয়
িকছু বলব না। তেব এটু  বলব, গত অথবছেরর চেয় চলিত অথবছর রফতািন ভােলা হেয়েছ। পাশাক
খােত রফতািন বেড়েছ।

রিমেট  অেনক বিশ এেসেছ বা আসেব। ফেল আবাসন খােত ব য় বিশ হেয়েছ। মগা ক েলার
বা বায়ন  হে ।  এসব  িকছু  িমেলই  বিৃ  বাড়েত পাের।  িক  িজিডিপর তলুনায় ব ি  িবিনেয়ােগর
অ পাত কম। বেড়েছ মা  শূ  দশিমক ১ শতাংেশর মেতা। এে ে  অব ার কােনা উ িত হয়িন। তাই
িবিনেয়াগ হার বাড়ােত হেব। এজ  ডইুং িবজেনেসর উ িত করেত হেব।

তাছাড়া কমসং ানও বােড়িন। বিৃ র ফল পৗঁছােত হেল কমসং ান বাড়ােত হেব। এিদেক অথম ী আ
হ ম মু ফা কামাল সাংবািদকেদর বেলেছন, বিৃ র হার ৮ শতাংেশর ওপেরই থাকেব।

চড়ূা  িহসােব বিৃ র হার ৮ দশিমক ১৩ শতাংেশর বিশ হেত পাের। কননা অথবছেরর শেষর িদেক
কােজর গিত বিশ থােক। থমিদেক কম থােক। বিৃ র িহসাব করা হেয়েছ নয় মােসর গড় কের। িক
বছর শেষ কােজর গিত বেড় যাওয়ায় এর হারও িকছুটা বাড়েত পাের।

িতিন আরও বেলন, এ অথবছের বসরকাির িবিনেয়াগ কম হেয়েছ। তেব সরকাির িবিনেয়াগ বেড়েছ।
সামি ক অথনীিত খবু ভােলা িছল। তাই  বিৃ  বেড়েছ।  যমন রফতািন,  িবিনেয়াগ,  ম া ফ াকচািরং
খােতর অব া ভােলা িছল।

সূ  জানায়, মধ েময়ািদ কাঠােমার আওতায় আগামী অথবছেরর জ  বিৃ র হার ৮ শতাংশ এবং পেরর
অথবছেরর জ  ৮ দশিমক ২ শতাংেশর ল  িনধারণ কেরিছল। িক  চলিত অথবছের ৮ শতাংেশর বিশ
অিজত হওয়ায় আগামী অথবছেরর জ  এ হার ধরা হেয়েছ ৮ দশিমক ২ শতাংশ। ফেল মধ েময়ািদ
বােজট কাঠােমার আওতায় আগামী ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অথবছের এ হার আরও বাড়ােনা হেব।

২০১৫-১৬ অথবছেরর আেগ টানা ৬ বছর বিৃ র হার ৬ শতাংেশর ঘেরই সীমাব  িছল। ত াবধায়ক
সরকােরর এক বছর ও বতমান সরকােরর থম ময়ােদর ৫ বছর বিৃ র হার ৬ শতাংেশর ঘর অিত ম
করেত পােরিন। ি তীয় ময়ােদর থম বছেরও বিৃ র হার ৬ শতাংেশর ঘেরই িছল। যিদও ওই সমেয়
বশ কেয়কবার ৭ শতাংশ বিৃ  অজেনর ল মা া িনধারণ করা হেয়িছল।
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