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আগামী  দiু-eক  বছর  দিkণ  eিশয়ার  aথর্নীিতেত  িকছুটা  মnাভাব  থাকেলo  pবৃিdেত  pিতেবশী
েদশ েলার তুলনায় eিগেয় থাকেব বাংলােদশ। eকi সময় িবগত বছর েলার মেধয্ aথর্নীিতর সেবেচেয়
গ্ণ  aবsা  pতয্k  করেব  ভারত।  েদশিটর  aথর্ৈনিতক  pবিৃdর  হার  2020  সােল  েনেম  আসেত  পাের

6-e। oi সমেয় বাংলােদেশর aথর্ৈনিতক pবৃিdর হার েনেম দাঁড়ােত পাের 7 দশিমক 2 শতাংেশ, চলিত
বছর যা 8 দশিমক 1 শতাংেশ েপৗঁছেব বেল ধারণা করা হেc। িব বয্াংেকর েরাববার pকািশত ‘সাuথ
eিশয়া iেকানিমক েফাকাস-2019’ শীষর্ক pিতেবদেন eসব পূবর্াভাস েদয়া হেয়েছ। ei a েল েজারােলা
aভয্nরীণ  চািহদা  aথর্ৈনিতক agগিতেত  ভূিমকা  রাখেলo সmpিত  তােত ভাটা  পেড়েছ বেল জািনেয়েছ
সংsািট। ei pবণতার কারেণ টানা িdতীয় বছেরর মেতা িনমুখুী হেব ভারেতর aথর্নীিত, থাকেছ মnার
শ া। পুেরা দিkণ eিশয়ায় pবিৃd আেগর ধারণার েচেয় 1 দশিমক 1 পেয়n কেম 5 দশিমক 9 পেয়েn
েনেম  যােব।  pিতেবদেন  বলা  হেয়েছ,  দিkণ  eিশয়াজেুড়  আমদািন  কেমেছ।  িব বয্াংেকর  দিkণ
eিশয়ািবষয়ক ভাiস েpিসেডn হািটর্ গ sফার বেলন, িশl uৎপাদন o আমদািন কমার পাশাপািশ আিথর্ক
বাজাের aিsরতা দিkণ eিশয়ায় aথর্ৈনিতক মnা tরািnত কেরেছ।
pিতেবদেন বলা হেয়েছ, আগামী বছর ভারেতর aথর্ৈনিতক pবিৃd 6 শতাংেশ েনেম েযেত পাের। 2021
সাল নাগাদ তা ভােলা হেয় 6 দশিমক 9 শতাংেশ o 2022 সােল তা 7 দশিমক 2 শতাংেশ unীত হেত
পাের।  aপরিদেক  বাংলােদেশর  pবৃিd  চলিত  aথর্বছের  8  দশিমক  1  শতাংশ,  2020  o  2021  সােল
যথাkেম 7 দশিমক 2 o 7 দশিমক 3 হেত পাের। িব বয্াংেকর দিkণ eশীয় pধান aথর্নীিতিবদ হয্ানস
িটমার বেলন, যুkরা  o চীেনর চলমান বািণজয্ যুেdর কারেণ বয্াপক লাভবান হেত পাের বাংলােদেশর
ৈতির েপাশাক খাত। তথয্-uপাt েথেক সাধারণভােব আমরা যা েদখেত পািc তা হল, পুেরা a ল িবেশষ
কের ভারত, লংকা o পািকsােনর েচেয়o ভােলা করেছ বাংলােদশ। িশl uৎপাদন o রফতািনেত তা
আমরা েদখেত পািc।
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