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িবিভ  মগা  ক  বা বায়ন  এবং  চলমান  িবিভ  উ য়নকােজর  কারেণ  দেশ  সরকাির  িবিনেয়াগ
বাড়েলও ম রগিতেত হাঁটেছ  বসরকাির িবিনেয়াগ।  বাংলােদশ পিরসংখ ান  বু েরার (িবিবএস) িহসাব
অ যায়ী,  গত এক দশেক িজিডিপর  অ পােত  সরকাির  িবিনেয়াগ  বেড়েছ  ৩  দশিমক ৩৪ শতাংশ।
অপরিদেক এ সময় বসরকাির িবিনেয়াগ  বেড়েছ  ২  দশমিক শূ  ৪ শতাংশ। ২০১০-১১  অথবছের
সরকাির িবিনেয়াগ িছল ৫ দশিমক ২৬ শতাংশ, তা চলিত অথবছর (২০১৯-২০) ৮ দশিমক ৬ শতাংশ
হেব বেল ে পণ কেরেছ িবিবএস। একই সমেয় বসরকাির িবিনেয়াগ ২২ দশিমক ১৬ শতাংশ থেক
বেড়  ২৪  দশিমক  ২  শতাংশ  হেব।  চলিত  অথবছের  সরকাির- বসরকাির  িবিনেয়াগ  মাট  দশজ

উৎপাদেনর  (িজিডিপ)  অ পােত  ৩২  দশিমক ৮  শতাংশ  হেব  বেল  জািনেয়েছ  িবিবএস।  ২০১০-১১
অথবছের যা িছল ২৭ দশমিক ৪২ শতাংশ। অথনীিত িবে ষকেদর মেত, সরকাির িবিনেয়াগ বাড়েলও

কে র দীঘসূ তা, অেথর অপচয়সহ এমন নানা কারেণ মলূধারার অথনীিতেত তার কৃত ফল িমেল
না।  বরং  বসরকাির  িবিনেয়াগ  বাড়েল  উৎপাদনশীলতা  ও  কমসং ান  বিৃ  পায়,  যা  দীঘেময়ােদ
অথনীিতেক গিতশীল কের তােল। স ম প বািষকী পিরক নায় িবিনেয়াগ িজিডিপর অ ত ৩৪ শতাংেশ
উ ীত করার ল  িনধারণ করা হেলও তা ৩২ দশমিক ৮ শতাংশ হেব বেল জািনেয়েছ িবিবএস; যা
ল মা ার চেয় িপিছেয়  এবং  কাি ত মা ায় নয়  বেল মেন  করেছন  িবে ষকরা।  বসরকাির খােত
িবিনেয়াগ  গত  এক দশেক হতাশাজনকই  িছল।  িবিবএেসর  তথ া যায়ী,  ২০১০-১১  অথবছের  দেশ
বসরকাির িবিনেয়াগ িছল িজিডিপ ২২ দশিমক ১৬ শতাংশ। বতমােন সই িবিনেয়াগ মা  ২ দশিমক শূ

৪ শতাংশ বেড় হেয়েছ ২৪ দশিমক ২ শতাংশ। ২০১১-১২ সােল িজিডিপর অ পােত বসরকাির খােত
িবিনেয়াগ ২২.৫০ শতাংশ, ২০১২-১৩ সােল ২১ দশিমক ৭৫, ২০১৩-১৪ সােল ২২ দশিমক শূ  ৩,
২০১৪-১৫ সােল ২২ দশিমক শূ  ৭, ২০১৫-১৬ সােল ২২ দশিমক ৯৯, ২০১৬-১৭ সােল ২৩ দশিমক
১০,  ২০১৭-১৮ সােল  ২৩  দশিমক ২৬, ২০১৮-১৯ সােল ২৩ দশিমক ৪ শতাংশ এবং  ২০১৯-২০
অথবছের িজিডিপর ২৪ দশিমক ২ শতাংশ িবিনেয়ােগর ে পণ করা হেয়েছ।

িবে ষকেদর মেত, এখনও িবিনেয়ােগর পিরেবশ িনেয় আ া সংকট কােটিন বসরকাির খােতর। িতেযাগী
ও  িতেবশী  দেশর  তলুনায়  িবিনেয়াগ  আকষেণ  িপিছেয়  বাংলােদশ।  িব ব াংেকর  ইিজ  অব  ডিুয়ং
িবজেনস সচূেক এখনও কাি ত উ য়ন ঘেটিন বাংলােদেশর। এছাড়াও িনরবি  ালািন সরবরাহ করেত
না পারা, অবকাঠােমা বলতা, গ ােসর অিন য়তাসহ নানা িতব কতার কারেণ বাড়েছ না বসরকাির
িবিনেয়াগ।  টকসই  অথৈনিতক বিৃ র  মলূ  চািলকাশি  হল  বসরকাির িবিনেয়াগ।  তাই  বসরকাির
খাতেক চা া  করা সরকােরর অ তম চ ােল । িব ব াংক ও এশীয় উ য়ন ব াংক বলেছ,  বসরকাির
িবিনেয়ােগ গিত বাড়ােনা না গেল িব  থেক যােব উ  বিৃ  অজন।

িবে ষকরা বলেছন, দীঘিদন ধের বসরকাির খােত িবিনেয়াগ হে  না। এ িবিনেয়াগ না হওয়ার পছেন
অবকাঠােমা, গ াস-িব ৎ সম ার পাশাপািশ রাজৈনিতক অিন য়তাও অেনকাংেশ দায়ী। এখন কােনা
উেদ া া সাহস কের িবিনেয়ােগ এিগেয় আসেছন না। বসরকাির খােত িবিনেয়াগ না বাড়ার কারণ িহেসেব
ব বসায়ীরা  বলেছন,  িশে  গ াস-িব েতর সংেযাগ দীঘিদন ব  থাকার পাশাপািশ ব াংক ঋেণর উ

  ইকবাল হােসন
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কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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দহােরর কারেণ উেদ া ারা নতুন িবিনেয়ােগ আসেছন না।

িবিনেয়াগ না হওয়ায় কমসং ান বাড়েছ না। িত বছর ২০ লাখ নতুন মশি  মবাজাের ঢকুেছ। এেদর
মেধ  ১০ লাখ বসরকাির খােত যু  হওয়ার কথা। িক  িবিনেয়াগ না বাড়ায় বকারে র হার বাড়েছ।
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