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জিজিজি প্রবৃজি ৮.২% 

জনিস্ব প্রজিবেদক    

 

 

এক দশক ধবে মমোট মদশি উৎিোদন েো জিজিজিে প্রবৃজি ক্রমোগি বৃজি িোবে। িোই প্রস্তোজেি ২০১৯-২০ অর্ থেছবেে েোবিবট 

জিজিজিে প্রবৃজি ৮.২ শিোাংশ অিথবনে প্রস্তোে কবেবছন অর্ থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফো কোমোল। েোবিবট এই প্রর্মেোবেে মবিো জিজিজিে 

প্রবৃজি লক্ষ্যমোত্রো ৮ শিোাংশ ছোড়োল। চলজি অর্ থেছবেে েোবিবট প্রবৃজিে লক্ষ্যমোত্রো জছল ৭.৮ শিোাংশ। অেশ্য চলজি অর্ থেছবেে প্রর্ম 

আট মোবেে িথ্য-উিোত্ত জেবেষণ কবে েোাংলোবদশ িজেোংখ্যোন ব্যযবেো (জেজেএে) এেই মবে িোজনবেবছ, এ েছে প্রবৃজি হবি িোবে 

৮.১৩ শিোাংশ। 

আগোমী অর্ থেছবে ৮.২ শিোাংশ প্রবৃজি অিথন হওেোে মিছবন কী কী জনেোমক ভূজমকো িোলন কেবে, গিকোল োংেবদ েোবিট 

উিস্থোিবনে েমে অর্ থমন্ত্রী েবলন, প্রবৃজিবক উচ্চিে স্তবে জনবে মেবি মেেেকোজে জেজনবেোগ েোড়োবি জেজনবেোগেোন্ধে িজেবেশ সৃজি 

কেো হবে। েপ্তোজন েোজণবিযে প্রেোে াটোবনো হবে। যবসেেোেোন্ধে কে যবসেস্থোিনো জনজিি কেো হবে। আজর্ থক খোবিে োংস্কোে আনো হবে। 

েেকোজে জেজনবেোগ ির্ো েোজষ থক উন্নেন কম থসূজচে (এজিজি) আকোে েোড়বে। এেে কোেবণ কোজিি প্রবৃজি অিথন েম্ভে হবে। অর্ থমন্ত্রী 

আবেো েবলন, প্রবৃজি অিথনই মকেল নে; মটকেই ও অন্তর্ভথজিমূলক উন্নেন েি থমোন েেকোবেে মমৌজলক অঙ্গীকোে। জশল্প খোবিে প্রবৃজি 

েোড়োবনোে মোেবম জিজিজিে প্রবৃজি ত্বেোজিি কেো ও কম থোংস্থোবনে যবসেস্থো কেো হবে। প্রেোেী আবেে প্রবৃজি েোড়োে িোশোিোজশ েেকোবেে 

েড় েড় প্রকল্প েোস্তেোেবনে মোেবম কোজিি প্রবৃজি অজিথি হবে। অর্ থমন্ত্রী িোাঁে েোবিট েিৃিোে েবলন, এক দশক ধবে আমোবদে 

জিজিজিে প্রবৃজি ঈষ থোজন্তি হোবে মেবড়বছ। আমোবদে অঙ্গীকোে হবলো ২০২৩-২৪ অর্ থেছবে আমেো ১০ শিোাংশ প্রবৃজি অিথন কেে। 

২০৪১ েোল িে থন্ত িো অযবসোহি েোখো। েোবি কবে ওই েমবে উচ্চ আবেে মদবশ িজেণি হওেোে শজিশোলী জিি গড়বি িোজে। 

মূল্যস্ফীজি ৫.৫% েোখোে প্রস্তোে : প্রস্তোজেি েোবিবট মূল্যস্ফীজিে হোে ৫.৫ শিোাংবশে মবে েোখোে প্রস্তোে কবেবছন অর্ থমন্ত্রী। চলজি 

অর্ থেছবে এই লক্ষ্যমোত্রো জছল ৫.৬ শিোাংশ। েোাংলোবদশ িজেোংখ্যোন ব্যযবেোে (জেজেএে) েে থবশষ িথ্য েলবছ, মোচ থ মোে মশবষ গড় 

মূল্যস্ফীজিে হোে দোাঁজড়বেবছ ৫.৪৮ শিোাংশ। আে িবেন্ট টু িবেন্ট জিজত্তবি (মোেওেোজে) মোচ থ মোবে মূল্যস্ফীজি হবেবছ ৫.৫৫ শিোাংশ। 

অিযন্তেীণ েোিোবে জনিযপ্রবেোিনীে িবেে দোম কম, িবেে েোড়জি েেেেোহ এোং জেশ্বেোিোবে িবেে দোম েহনীে র্োকোে আেবছ 

েোবিবট মূল্যস্ফীজিে হোে ৫.৫ শিোাংবশে মবে েোখোে প্রস্তোে কেো হবেবছ েবল িোনোন অর্ থমন্ত্রী। 


