
আইএমএেফর িতেবদন

দ. এিশয়ায় বিৃ র শীেষ বাংলােদশ
চলিত অথবছর বিৃ  হেব ৭.৬ শতাংশ
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চলিত অথবছর মাট দশজ উৎপাদেন (িজিডিপ) বিৃ েত দি ণ এিশয়ায় দশ েলার মেধ  শীেষ থাকেব
বাংলােদশ। আ জািতক মু া তহিবেলর (আইএমএফ) এক িতেবদেন এমন তথ  জানােনা হেয়েছ।

সং ািট চলিত অথবছের বাংলােদেশ ৭ দশিমক ৬ শতাংশ বৃি র ে পণ কেরেছ। িক  বৃি  অজেন
সরকােরর ল মা া ৮ দশিমক ২ শতাংশ, যা আইএমএেফর চেয় শূ  দশিমক ৬ শতাংশ কম। গত
স ােহ ওয়ািশংটন থেক কািশত আইএমএেফর ‘সাউথ এিশয়ান আপেডট’  শীষক িতেবদেন এসব
তথ  ওেঠ এেসেছ।

এেত বলা হেয়েছ, চলিত অথবছর ৭ দশিমক ২ শতাংশ বৃি  িনেয় দি ণ এিশয়ায় ি তীয় অব ােন
থাকেব ভারত। দশিটেত গত অথবছর বৃি  হেয়েছ ৭ শতাংশ। নপাল ও ভটুােন ৬ দশিমক ৩ শতাংশ
কের, মাল ীেপ ৬ শতাংশ, ীলংকায় ৪ শতাংশ, আফগািন ােন ৩ দশিমক ৫ শতাংশ বিৃ র ে পণ
কেরেছ আইএমএফ। এ অ েলর মেধ  সবেচেয় কম ২ দশিমক ৪ শতাংশ বৃি  অিজত হেব বেল
জািনেয়েছ সং ািট।

আইএমএফ  বেলেছ,  েময়ােদ  ইিতবাচক  দিৃ ভি  থাকা  সে ও,  আেগর  বিৃ র  ধারা  সামেনর
িদন েলােত বজায় রাখা চ ােলি ং হেয় উঠেব। এজ  িবিনেয়াগ আরও বিৃ , িত ান েলা পিরচালনার

ে  নীিত ও কৗশল উ ত করেত হেব।

  যুগা র িরেপাট
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

সং ািট  গত  অথবছেরর  (২০১৮-১৯)  বিৃ  া লেনও  সংেশাধন  এেনেছ।  এি েল  আইএমএফ ৭
দশিমক ৩ শতাংশ বৃি  অিজত হেয়েছ বেল জানায়। এখন সং ািট বলেছ গত অথবছর ৮ শতাংশ বৃি
অিজত হেয়েছ। অপরিদেক, বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরার তথ  অ যায়ী, গত অথবছর বিৃ  অিজত
হেয়েছ ৮ দশিমক ১৩ শতাংশ।

িতেবদেন  বলা  হেয়েছ,  বাংলােদেশ  আিথক  ি িতশীলতা  র ায়  ও  সংি  রাজ  খােতর  ঝঁুিক
মাকােবলায় ব াংক খােতর খলািপ ঋণ কমােনা জ ির হেয় পেড়েছ। এজ  ব াপক, িব াসেযাগ  ও

িনিদ  সমেয়র কমপিরক না িনেত হেব।

এছাড়া বাংলােদেশর িতনিট খােত  সং ারেক াধা  িদেয়েছ  আইএমএফ। এর  মেধ  রেয়েছ  ব াংক
খােতর মাগত বলতা কািটেয় ওঠা। সামািজক চািহদা, অবকাঠােমা ও জলবায়ু পিরবতেন ঝঁুিক েদর

 দয়া। শাসেনর মাধ েম ব বসায় পিরেবশ উ য়ন কের অথনীিতর বিচ করণ করা।

ব াংক খাত িনেয় িতেবদেন বলা হেয়েছ, এ খােত স েদর িনিবড় মূল ায়ন কের মানদ  শি শালী
করেত হেব। ঋণ পুনঃতফিসল ও ঋণ পুনগঠেনর ব বহার কম করেত হেব।

িতেবদেন বােজট ঘাটিত পূরেণ রাজ  সং হ বাড়ােনার তািগদ িদেয়েছ আইএমএফ। নতনু ভ াট আইন
কাযকর করােক াগত জানােলও ভ াট হার সহজ করার ওপর ােরাপ কেরেছ সং ািট।

বাংলােদশ  িনেয়  আইএমএেফর  এ  পূবাভাস  িব ব াংেকর  সমান।  অ িদেক  এিডিব  তােদর  স িত
কািশত এিশয়ান ডেভলপেম ট আউটলেুক চলিত অথবছের বাংলােদেশর ৮ শতাংশ বৃি  হেব বেল

পূবাভাস িদেয়েছ। যিদও িবিবএেসর সামিয়ক িহসােব বলা হেয়েছ, চলিত অথবছের বিৃ  হেব ৮ দশিমক
১৩ শতাংশ। গত অথবছের ৭ দশিমক ৮৬ শতাংশ বিৃ  হেয়েছ।

িতেবদেন বলা হেয়েছ, বিৃ  অজেন ভারত িত ী দশ চীনেক ২০১৯ এবং ২০২০ সােল ফর
পছেন ফেল িদেত পাের। িক  তা সে ও ভারতেক দীঘ ময়ােদ অথনীিতর চাকায় গিত ধের রাখেত

অ ৎপাদক স দ ছাঁটাই,  রাজ  ঘাটিতেত রাশ টানা,  ভতুিক কমােনা, সং ার অব াহত রাখার মেতা
িবষেয়  িদেত হেব বেল জািনেয়েছ আইএমএফ।

সং ািট জািনেয়েছ, চলিত ও আগামী অথবছের ভারেতর স াব  বৃি  যথা েম ৭ দশিমক ২ ও ৭
দশিমক ৫ শতাংশ- যা চীেনর তুলনায় (৬ দশিমক ৩ ও ৬ দশিমক ১ শতাংশ) খািনকটা বিশ। তেব
আেগর পূবাভােসর চেয় কম। যিদও আইএমএেফর মেত, বৃি  ধের রাখেত সবার আেগ জার িদেত
হেব ভারেত কমসং ােনর েযাগ তিরর ওপর।

সং াের গিত কমেত দয়া যােব না। রাজ  ঘাটিতেত রাশ টানা জ ির। িজএসিটর জাল আরও িব তৃ
হওয়া  েয়াজন।  দরকার  ভতুিক কমােনাও।  আরও  কেঠারভােব  রা ায়  ব াংক  পিরচালনার  মাধ েম
কমােত হেব অ ৎপাদক স েদর বাঝা। অবকাঠােমা কে  জিম পাওয়ার পথও শ  করেত হেব।
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