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মহান মিুkযুেd িবজেয়র 48 বছের বাংলােদশ aথর্ৈনিতকভােব েযসব খােত agগিত aজর্ ন কেরেছ তার
মেধয্ aনয্তম হেc মলূয্sীিতর হার িনয়ntেণ রাখা। েদশ sাধীেনর পর 1974-75 সােল সািবর্ক মূলয্sীিত
িছল 67 দশিমক 17 শতাংশ। বতর্ মােন েসখান েথেক গত aেkাবর মােস েদেশর সািবর্ক মূলয্sীিতর হার
5 দশিমক 47 শতাংেশর মেধয্ নািমেয় আনা সmব হেয়েছ। দীঘর্িদন মলূয্sীিত রেয়েছ সরকােরর হােতর
মেুঠায়।  eর  েপছেন  রেয়েছ  সরকােরর  সিঠক  সমেয়  সিঠক  পিরকlনা,  uৎপাদন  বিৃd  o  মুdানীিতর
iিতবাচক pভাব।
e pসে  সাধারণ aথর্নীিত িবভােগর সদসয্ (িসিনয়র সিচব) ড. শামসুল আলম শিনবার যুগাnরেক বেলন,
মলূয্sীিতর  হার  িনভর্ র  কের  মূলত  িজিনসপেtর দােমর  oপর।  যিদ  দাম  েবেড়  যায়  তেব  মলূয্sীিতর
হারo  েবেড়  যায়।  aথর্াৎ  যিদ  জনগেণর  চািহদা  েবেড়  যায়  eবং  পণয্  সরবরাহ  কেম  যায়  তাহেল
মলূয্sীিতর হার েবেড় যায়। e ছাড়া িজিনসপেtর দাম না বাড়েলo সরকার যিদ েকােনা কারেণ নতুন
টাকা ছাপায় তাহেলo eর pভাব aথর্নীিতেত পেড়। eর ফেলo মলূয্sীিত বাড়েত পাের।
িতিন  আরo  বেলন,  েদশ  sাধীেনর  পর  eক  ধরেনর  সরবরাহ  সংকট  িছল।  সরকােরর  েকাষাগার
eেকবােরi শূনয্ িছল। pচুর টাকা ছাপেত হেয়েছ। েসi aবsায় asাভািবক মূলয্sীিত হেয়িছল। িকn
পরবতর্ী সমেয় েদেশর uৎপাদন বয্বsা ভােলা হেত থােক। সাmpিতক সময় পেণয্র uৎপাদন বয্াপকভােব
েবেড়েছ।  আধুিনক  pযুিkর  বয্বহার,  unত  বীেজর  বয্বহার,  ৈবjািনক  পdিতেত  চাষাবাদ  o  েসচ
বয্বsার unিতসহ নানা কারেণ uৎপাদন বয্বsায় আমলূ পিরবতর্ ন হেয়েছ। কৃিষ uৎপাদেনর বাiের িশl
uৎপাদন েবেড়েছ বয্াপক। েসi সে  আমদািন সহজ হoয়ায় আমদািনo aেনক েবেড়েছ। eিদেক দীঘর্ বছর
ধের সরকার নতুন টাকা ছাপােc না। pেয়াজেন বয্াংক েথেক ঋণ িনেc। সবিকছু িমেলi মূলয্sীিত eেসেছ
হােতর মুেঠায়।
বাংলােদশ  পিরসংখয্ান  বযু্েরার  (িবিবeস)  গত  aেkাবর  মােস  ৈতির  করা  ‘কনজমুার  pাiস  iনেডk
(িসিপআi), iন ু েশন েরট aয্াn oেয়জ েরড iনেডk (ডিbuআরআi) iনেডk iন বাংলােদশ’ শীষর্ক
eক pিতেবদেন e িবষয়িট তুেল ধরা হেয়েছ। pিতেবদনিট পযর্ােলাচনা কের েদখা েগেছ, 1973-74 সােলর
িভিtবছর ধের pথমবােরর মেতা মূলয্sীিত িহসাব করা হেয়িছল েসখােন 1974-75 aথর্বছের সািবর্ক
মলূয্sীিত িছল 67 দশিমক 17 শতাংশ। e ছাড়া খাদয্ মলূয্sীিত িছল আরo েবিশ। aথর্াৎ 76 দশিমক
89 শতাংশ। আর খাদয্বিহভূর্ ত পেণয্র মলূয্sীিত িছল 50 দশিমক 79 শতাংশ।
oi  সময়  েথেক  eখন  পযর্n  uৎপাদন  বািড়েয়  েভাkার  চািহদা  aনযুায়ী  পেণয্র  েজাগান  িনি ত  কের
মলূয্sীিতর হার কমােনার েকৗশল িনেয়েছ সরকার। eর ফেল পরবতর্ী বছর েলােত িনmমুখী হেয় আেস
মলূয্sীিত। eকi িভিtবছের 1980-81 aথর্বছের সািবর্ক মূলয্sীিত িছল 12 দশিমক 54 শতাংশ। েস
সময় খাদয্ মলূয্sীিত হেয়িছল 8 দশিমক 67 শতাংশ eবং খাদয্বিহভূর্ ত মূলয্sীিত হেয়িছল 18 দশিমক
31 শতাংশ। eর পর 1984-85 aথর্বছের েদেশর সািবর্ক মলূয্sীিত দাঁড়ায় 10 দশিমক 94 শতাংেশ।
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েস সময় খাদয্ মূলয্sীিত িছল 10 দশিমক 68 শতাংশ eবং খাদয্বিহভূর্ ত পেণয্র মলূয্sীিত দাঁড়ায় 11
দশিমক 36 শতাংেশ।
েভাkার  চািহদার  িভিtেত  মলূয্sীিতর  হার  িনধর্ারেণর  জনয্  পণয্  o  েসবার  eকিট  ঝুিড়  রেয়েছ।  eেত
েভাkার খাদয্ খােত ভর েদয়া হেয়েছ 58 শতাংশ। বািক 42 শতাংশ েদয়া হেয়েছ খাদয্বিহভূর্ ত খােত।
েভাkার  চািহদার  েয  পিরবতর্ ন  আেস  তার  িভিtেত  pিত  5  বছর  বা  আরo  িকছু  েবিশ  সময়  পরপর
িভিtবছর পিরবতর্ ন করা হেc।
বাংলােদশ  পিরসংখয্ান  বযু্েরা  (িবিবeস)  e  পযর্ােয়  eেস  িভিtবছর  পিরবতর্ ন  কের।  ফেল  মূলয্sীিত
িহসােবর েkেt িকছুটা পিরবতর্ ন আেস। নতুন নতুন পেণয্র দাম যুk করা হয়। 1985-86 িভিtবছর
ধের নতুন িহসােব 1986-87 aথর্বছেরর েদেশর সািবর্ক মূলয্sীিত দাঁড়ায় 13 দশিমক 87 শতাংেশ। e
সময় খাদয্ মলূয্sীিত েবেড় হেয়িছল 15 দশিমক 44 শতাংশ। খাদয্বিহভূর্ ত পেণয্র মূলয্sীিত িছল 11
দশিমক 03 শতাংশ। 1990-91 aথর্বছের সািবর্ক মূলয্sীিত িছল 8 দশিমক 31 শতাংশ। েস সময়
খাদয্ মলূয্sীিত িছল 8 দশিমক 08 eবং খাদয্বিহভূর্ ত পেণয্র মলূয্sীিত িছল 8 দশিমক 73 শতাংশ।
পরবতর্ী সমেয় বাsবতার িনিরেখ আবারo িভিtবছর পিরবতর্ ন কের িবিবeস। e পযর্ােয় 1995-96-eর
নতুন িভিtবছর aনযুায়ী মূলয্sীিত িহসাব করা  হয়। ei িভিtবছর aনসুাের 1996-97 aথর্বছের
েদেশর সািবর্ক মলূয্sীিত দাঁড়ায় 3 দশিমক 96 শতাংেশ। oi সময় খাদয্ মলূয্sীিত িছল 3 দশিমক 67
শতাংশ eবং খাদয্বিহভূর্ ত মলূয্sীিত িছল 4 দশিমক 47 শতাংশ। eর পর eকi িভিtবছের 2005-06
aথর্বছের সািবর্ক মলূয্sীিত দাঁিড়েয়িছল 7 দশিমক 17 শতাংশ। oi সময় খাদয্ মলূয্sীিত িছল 7 দশিমক
76 শতাংশ eবং খাদয্বিহভূর্ ত মূলয্sীিত িছল 6 দশিমক 40 শতাংশ।
e পযর্ােয় আবারo িভিtবছর পিরবতর্ ন হয়। 2005-06 নতুন িভিtবছর aনযুায়ী 2006-07 aথর্বছের
েদেশর সািবর্ক মূলয্sীিত দাঁিড়েয়িছল 9 দশিমক 39 শতাংশ। েস সময় খাদয্ মলূয্sীিত িছল 11 দশিমক
63  শতাংশ  eবং  খাদয্বিহভূর্ ত  মলূয্sীিত  িছল  6  দশিমক  51  শতাংশ।  eকi  িভিtবছের  2010-11
aথর্বছের সািবর্ক মলূয্sীিত দাঁড়ায় 10 দশিমক 92 শতাংশ। েস সময় খাদয্পেণয্র মলূয্sীিত িছল 14
দশিমক 11 শতাংশ eবং খাদয্বিহভূর্ ত পেণয্র মূলয্sীিত িছল 6 দশিমক 21 শতাংশ। eরপর 2018-19
aথর্বছের সািবর্ক মূলয্sীিত িছল 5 দশিমক 48 শতাংশ। েস সময় খাদয্ মূলয্sীিত িছল 5 দশিমক 51
শতাংশ  eবং  খাদয্বিহভূর্ ত  পেণয্র  মূলয্sীিত  হেয়েছ  5  দশিমক  43  শতাংশ। সবর্েশষ  চলিত  2019-20
aথর্বছেরর গত aেkাবের েদেশর সািবর্ক মূলয্sীিত দাঁড়ায় 5 দশিমক 47 শতাংশ। e মােস খাদয্পেণয্র
মলূয্sীিত হয় 5 দশিমক 49 শতাংশ eবং খাদয্বিহভূর্ ত পেণয্র মলূয্sীিত হেয়েছ 5 দশিমক 45 শতাংশ।
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