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চূড়n িহসােব েগল 2018-19 aথর্বছের েমাট েদশজ utপাদেনর (িজিডিপ) pবৃিd হেয়েছ 8 দশিমক 15
শতাংশ।  pাথিমক  িহসােব  ei  pবিৃdর  হার  িছল  8  দশিমক  13  শতাংশ।  িজিডিপর  আকার  বাড়েলo
ডলােরর  িবপরীেত  টাকার  দাম  কেম  যাoয়ায়  মাথািপছু  আয়  1909  ডলাের  িsর  রেয়েছ।  গতকাল
ম লবার  জাতীয়  aথর্ৈনিতক  পিরষেদর  িনবর্াহী  কিমিটেত  (eকেনক)  বাংলােদশ  পিরসংখয্ান  বুয্েরার
(িবিবeস) ei pিতেবদন uপsাপন করা হয়। সাধারণত aথর্বছর েশেষ নতুন বােজেটর আেগ pবিৃdর
pাথিমক  িহসাব  েদoয়ার  পর  ছয়  মাস  পর  চূড়াn  িহসাব  েদয়  িবিবeস।  pধানমntী  েশখ  হািসনার
সভাপিতেt েশেরবাংলানগরs eনiিস সেmলন কেk aনুি ত eকেনক ৈবঠক েশেষ সাংবাদ সেmলেন e
তথয্ তুেল ধেরন পিরকlনামntী eম e মাnান। িতিন জানান, মাথািপছু আয় সামিয়ক িহেসেব িছল 1 লাখ
60 হাজার 60 টাকা যা চূড়াn িহেসেব হেব 1 লাখ 60 হাজার 440 টাকা। তেব ডলােরর িহসােব মাথািপছু
আয়  1909  ডলাের  িsর  রেয়েছ।  সmpিত  ডলােরর  িবপরীেত  বাংলােদিশ  টাকা  িকছুটা  মান  হারােনার
কারেণ  ডলােরর  িহসােব  মাথািপছু  আয়  বিৃd  পায়িন।  তেব  িজিডিপ  pবিৃd  িকছুটা  বৃিd  পাoয়ার  ফেল
টাকার aংেক মাথািপছু আয় েবেড়েছ।
সামিয়ক িহসােবর েচেয় চূড়াn িহসােব pবৃিdর হার েবিশ হoয়ার িবষেয় িবিবeস জািনেয়েছ, চূড়াn িহসােব
কৃিষ, kুd িশl, িনমর্াণ, যানবাহন o েযাগােযাগ, পাiকাির o খুচরা বয্বসা, িরেয়ল eেsট, িশkা eবং
sাsয্ খােত pবৃিd বৃিd েপেয়েছ। aনয্িদেক চূড়াn িহসােব মtসয্, খিনজ সmদ, বহৃt o মাঝাির িশl,
িবদযু্t o গয্াস সরবরাহ, আিথর্ক o জনpশাসন খােতর pবিৃd hাস েপেয়েছ। সামিয়ক িহসােব কৃিষ খােত
pবিৃd িছল 3 দশিমক 51 যা চূড়াn িহসােব হেয়েছ 3 দশিমক 92 শতাংশ। aনয্িদেক িশl খােত সামিয়ক
িহসােব 13 দশিমক নয্ 2 ভাগ েথেক কেম চূড়াn িহসােব 12 দশিমক 67 হেয়েছ। েসবা খােত সােড় 6
ভাগ েথেক চূড়াn িহসােব িকছুটা বিৃd েপেয় 6 দশিমক 78 ভাগ pবিৃd হেয়েছ। pবৃিdর জনয্ িভিtবছর
ধরা হেয়েছ 2005-06 aথর্বছরেক। সবিমিলেয় চলিত িহসােব িজিডিপর আকার দাঁিড়েয়েছ 25 লাখ 42
হাজার 482 েকািট টাকা। মলূত eকিট েদেশর aভয্nের eকিট িনিদর্  সমেয়র তুলনায় (িভিtবছর) কী
পিরমাণ  dবয্  o  েসবা  utপািদত  হেলা  তার  বাজারমলূয্েক  েমাট  েদশজ  utপাদন  (িজিডিপ) েবাঝায়।
বাংলােদেশ বয্য় পdিতেত ei িহসাব কের িবিবeস।
pিতেবদন aনযুায়ী িজিডিপর aনুপােত িবিনেয়াগ o েদশজ স েয়র হার দাঁিড়েয়েছ যথাkেম 31 দশিমক
57 ভাগ o 24 দশিক 75 ভাগ। সামিয়ক িহসােব eর পিরমাণ িছল যথাkেম 31 দশিমক 56 ভাগ o 23
দশিমক 93 ভাগ।
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গতকােলর eকেনক সভায় েমাট সাতিট pকl aনেুমাদন েদoয়া হেয়েছ। e েলা বাsবায়েন েমাট খরচ
ধরা হেয়েছ 9 হাজার 241 েকািট 25 লাখ টাকা। eর মেধয্ সরকাির তহিবল েথেক 4 হাজার 315 েকািট
টাকা eবং ৈবেদিশক সহায়তা েথেক 4 হাজার 926 েকািট টাকা খরচ করার লkয্ ধরা হেয়েছ। সভায়
হযরত  শাহজালাল  আnজর্ ািতক  িবমানবnর  সmpসারণ  pকেlর  (1ম  পযর্ায়) 1ম  সংেশাধনী  aনুেমাদন
েদoয়া হেয়েছ। pকlিটর মলূ বয্য় িছল 13 হাাজার 610 েকািট টাকা। eখন 7 হাজার 788 েকািট 59
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

লাখ টাকা বািড়েয় গতকাল 21 হাজার 399 েকািট টাকায় eর সংেশাধনী েদoয়া হেয়েছ।
সভায়  79  েকািট  87  লাখ  টাকা  বয্েয়  পািকsােনর  iসলামাবােদ  বাংলােদশ  চয্াnাির  কমেpk  িনমর্াণ
pকেlর 3য় সংেশাধনী aনেুমাদন েদoয়া হেয়েছ। সভায় 266 েকািট টাকা বয্েয় কkবাজার েজলার রামু-
ফেতখাঁরkল-মিরচয্া জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মান o pশsতায় unীতকরণ pকl, 409 েকািট টাকা
বয্েয়  ঢাকার  েকরানীগ  েথেক  মিুnগ  হাসাড়া  পযর্n  েজলা  মহাসড়ক  যথাযথ  মান  o  pশsতায়
unীতকরণ  pকl,  574  েকািট  টাকা  বয্েয়  িঝনাiদহ-kি য়া-পাকশী-দা িরয়া  জাতীয়  মহাসড়ক  eর
kি য়া শহরাংশ চার েলেন unীতকরণসহ aবিশ াংশ যথাযথ মােন unীতকরণ pকl, 99 েকািট 35
লাখ টাকা বয্েয় নােগ রী-কািশপুর-ফুলবাড়ী-kলাঘাট-লালমিনরহাট েজলা মহাসড়ক unয়ন pকl eবং
88 েকািট 58 লাখ টাকা বয্েয় ঢাকা, মাদারীপুর o রংপুর েজলার 3িট কেলেজর aবকাঠােমা unয়ন
pকl aনেুমাদন েদoয়া হেয়েছ।
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