
   

চলিত বছর pবৃিd হেব 7.8 শতাংশ
pকাশ : 24 aেkাবর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

চলিত বছের eিশয়া o pশাn মহাসাগরীয় a েলর সব েদেশর মেধয্ সেবর্াc pবিৃd হেব বাংলােদেশ। 2019
সােল বাংলােদেশর েমাট েদশজ uৎপাদেনর (িজিডিপ) pবৃিd হেত পাের 7 দশিমক 8 শতাংশ। 2020 সােল
তা কেম 7 দশিমক 4 শতাংেশ দাঁড়ােব। চলিত বছর e a েল 7 শতাংশ pবিৃd হেব বাংলােদশসহ িতনিট
েদেশর। aপর দিুট েদশ হেc েনপাল (7.1 শতাংশ) o কেmািডয়া (7 শতাংশ)।
আnজর্ ািতক মdুা তহিবেলর (আieমeফ) ‘িরিজoনাল iেকানিমক আuটলুক : eিশয়া aয্াn পয্ািসিফক’
শীষর্ক pিতেবদেন বাংলােদশসহ িবিভn েদেশর aথর্ৈনিতক pবৃিdর e পূবর্াভাস েদয়া হেয়েছ। pিতেবদিট
বধুবার oয়ািশংটন েথেক pকাশ করা হয়। আieমeফ e পূবর্াভাস িদেয়েছ পি কাবষর্ (জানয়ুাির-িডেসmর)
ধের।
বাংলােদেশর িজিডিপ িহসাব করা হয় aথর্বছর (জলুাi-জনু) ধের। আieমeফ pিতেবদেনর তথয্ aনযুায়ী,
চলিত বছের eিশয়া o pশাn মহাসাগরীয় a েলর 10িট েদশ 6 শতাংশ েথেক 7 দশিমক 8 শতাংশ পযর্n
pবিৃd aজর্ ন করেত পাের। oপেরর েদশ েলা ছাড়া e তািলকায় থাকা aনয্ েদশ েলা হল- মে ািলয়া 6
দশিমক 5 শতাংশ, িভেয়তনাম 6 দশিমক 5 শতাংশ, মালdীপ 6 দশিমক 5 শতাংশ, কে া 6 দশিমক 4
শতাংশ, িময়ানমার 6 দশিমক 2 শতাংশ। শীষর্ 10 েদেশর তািলকায় েশষ দিুট েদশ হেc চীন o ভারত।
আieমeেফর পূবর্াভাস aনযুায়ী, চলিত বছের তােদর pবৃিd হেব 6 দশিমক 1 শতাংশ।

  যুগাnর েডs
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আieমeেফর pিতেবদেন বলা হেয়েছ, বাংলােদেশর pবৃিdর pধান চািলকা শিk হেc- ধারাবািহকভােব
রফতািন pবিৃd, িsিতশীল সরকার o aবয্াহত রাজৈনিতক িsরতা, সামি ক aথর্ৈনিতক নীিত o unয়েন

t pদান। eেত জানােনা হয়, বািণেজয্ ৈবি কভােব দবুর্ল aবsা িবরাজ করেলo বাংলােদেশর eেkেt
aনুkল সmাবনা রেয়েছ। েদশিটর রফতািন o েরিমেটn আরo বাড়েব।
pিতেবদেন আরo বলা হেয়েছ- বাংলােদেশর বয্াংিকং বয্বsায় সংsার aিধকতর েবসরকাির িবিনেয়াগ
আকৃ  করেব, যা pবিৃdেত aবদান রাখেব।
আieমeফ বলেছ, নন-কেমািডিট ekেপাটর্ াসর্ বা েযসব েদশ কাঁচা পণয্ বা pাথিমক কৃিষপণয্ রফতািন
কের না, েসi েদশ েলার pবিৃdর হার বাড়েত থাকেব। েযমন িভেয়তনাম o বাংলােদশ। আর েযসব েদশ
eসব পণয্ রফতািন কের, তােদর pবিৃdর গিত থমেক যােব।
eর আেগ গত 10 aেkাবর িব বয্াংক চলিত বছের বাংলােদেশর pবিৃd 7 দশিমক 2 শতাংশ হেত পাের
বেল পূবর্াভাস েদয়। িব বয্াংেকর সে  আieমeেফর পূবর্াভােস pবৃিdর পাথর্কয্ দশিমক 6 শতাংশ। তেব
আnজর্ ািতক  দiু  সংsার  e  pবৃিd  সরকােরর  8  দশিমক  2  শতাংশ  pাkিলত  pবৃিd  েথেক  aেনক  কম।
আieমeেফর িহসােব, চলিত বছর েশেষ বাংলােদেশ েভাkা মূলয্ সূচক (মূলয্sীিত) 5 দশিমক 5 শতাংশ,
যা আগামী বছরo eকi থাকেব।
eিশয়ার aথর্নীিত সামেনর িদেন aেনক aিন য়তা o চয্ােলে র মেুখামিুখ হেব বেল pিতেবদেন uেlখ
করা হেয়েছ।
বািণজয্যুd, েbিkটজিনত aিন য়তা, ভূরাজৈনিতক uেtজনা- eসব নানা কারেণ চলিত বছর e a েল
গড় pবৃিdর হার কমেব বেল মেন করেছ আieমeফ। যিদo িব  aথর্নীিতেত eিশয়ার েদশ েলাi iি ন
বা চািলকাশিk িহেসেব কাজ করেছ।
চলিত বছর eিশয়ায় গড় pবিৃd হেব 3 দশিমক 9 শতাংশ। আieমeফ বলেছ, l আেরাপ o বিহিবর্ে
পেণয্র  চািহদা  কেম যাoয়ায় চীেনর  aথর্নীিতেত pভাব পড়েছ।  তেব আগামী বছর  চীেনর aথর্নীিতেত
pবিৃd আেরকটু বাড়েব। েসi সে  ভারেতর pবৃিdo বিৃd পােব বেল জািনেয়েছ আieমeফ।
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