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বাংলােদেশর উ  বিৃ র তথ  তেুল ধের এশীয় উ য়ন ব াংক (এিডিব) বলেছ, এিদক থেক এিশয়া-
প ািসিফক অ েলর  ৪৫িট  দেশর  মেধ  শীেষ  রেয়েছ  বাংলােদশ।  গতকাল  বধুবার  ধানম ী  শখ
হািসনার কােছ  এিডিবর ‘এিশয়ান  ডেভলপেম ট  আউটলকু  ২০১৯’  শীষক িতেবদন  হ া র  কেরন
সং ািটর আবািসক িতিনিধ মনেমাহন পারকাশ।

সা ােতর িবষয়ব  সাংবািদকেদর জানান ধানম ীর স সিচব ইহসা ল কিরম।

এিশয়ান  ডেভলপেম ট  আউটলকু  (এিডও)  ২০১৯-এ  বলা  হেয়েছ,  ১৯৭৪ সােলর  পর বাংলােদেশর
অথনীিতেত  ততম  বিৃ  হেয়েছ  ২০১৮  সােল,  ৭  দশিমক ৯০ শতাংশ।  এিট  এিশয়া-প ািসিফক
অ েলর ৪৫িট অথনীিতর মেধ  ততম। এিডিবর আউটলেুক পূবাভাস দওয়া হেয়েছ,  ২০১৯-২০২০
অথবছের বাংলােদেশর  বিৃ  হেব  আট  শতাংশ।  তেব  আগামী  অথবছের  ািবত  বােজেট  বিৃ র

া লন করা হেয়েছ আট দশিমক ২০ শতাংশ।

আট শতাংশ বিৃ  হেল তা নতনু রকড হেব উে খ কের আউটলেুক বলা হেয়েছ, এিশয়া-প ািসিফক
অ েল বাংলােদেশর ত িবকােশর ধারা অব াহত থাকেব। এেত আেরা বলা হেয়েছ, দি ণ এিশয়ার থ
গিতর কারেণ ২০১৯ সােল এ অ েল বিৃ  হেব ৬ দশিমক ৮০ শতাংশ এবং ২০২০ সােল হেব ৬
দশিমক ৯০ শতাংশ হাের।

এিডিব মেন  করেছ,  বাংলােদেশর উ  বিৃ র পছেন কাজ  কেরেছ  দ  নতৃ ,  শাসন,  ি িতশীল
সরকার  ও  শা  রাজৈনিতক  পিরি িত,  বিল  সামি ক  অথৈনিতক  নীিতমালা  ও  সিঠকভােব  উ য়ন
অ ািধকার দওয়া।  এছাড়া  সরকােরর উ  িবিনেয়াগ,  অভ রীণ  ব াপক চািহদা  সিৃ ,  র ািন  বেড়
যাওয়া,  িব ত্ সরবরাহ বিৃ  পাওয়া এবং বসরকাির খােত ঋণ বাহ বেড় যাওয়ােক বিৃ  বিৃ র
চািলকাশি  িহেসেব দখেছ এিডিব।

সামেনর িদন েলােত বাংলােদেশ কীভােব বিৃ  বাড়েব, স আভাসও দওয়া হেয়েছ এিডওেত।

বলা হেয়েছ, িব  অথনীিতেত বিৃ  থ হেলও বািণজ  পিরি িত বাংলােদেশর অ েল থাকেব। র ািন ও
রিমেট  আেরা  বাড়েব। নীিত সহায়তা  অব াহত থাকায় সরকাির িবিনেয়াগও বাড়েব। ব াংক খােতর

সং ার বসরকাির িবিনেয়াগেক আেরা আকৃ  করেব, যার ফেল বিৃ  আেরা বাড়েব।

এিডও হ া েরর সময় ধানম ী শখ হািসনা বেলন, তার সরকার পিরকি তভােব দেশর অথনীিতেক
এিগেয় িনেয় যাে ন। দশেক উ ত এবং ধনী-গিরব বষম  কমােত ব ব রু ে র কথা উে খ কের
িতিন বেলন, আমরা সই লে ই কাজ কের যাি । এিডিবর আবািসক িতিনিধ মনেমাহন পারকাশ শখ
হািসনার নতৃে  বতমান সরকােরর নওয়া অথৈনিতক নীিতর শংসা কেরন বেল স সিচব জানান।
এিডও হ া েরর সময় ধানম ীর মখু  সিচব নিজবরু রহমান এবং অথ সিচব আ রু রউফ তালকুদার
উপি ত িছেলন।
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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