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মাথািপছু আয় বেড়েছ ৩৮০ টাকা

দেশর মানুেষর মাথািপছু আয় ৩৮০ টাকা বেড়েছ। গল ২০১৮-১৯ অথবছের মানুেষর গড় বািষক
মাথািপছ ুআেয়র াকলন করা হয় ১ হাজার ৯০৯ ডলার বা এক লাখ ৬০ হাজার ৪৪০ টাকা। ডলােরর
িবপরীেত টাকার মান কমায় মাথািপছু আয় ৩৮০ টাকা বেড়েছ। মাথািপছু আয় ডলাের সমপিরমাণ
হেলও টাকার  অেঙ  বেড়েছ।  গত  বছের  এ সংখ া িছল  ১  হাজার  ৭৫১  ডলার।  গতকাল  ম লবার
শেরবাংলা

নগের  পিরক না  মনণালেয়  জাতীয়  অথৈনিতক  পিরষেদর  (এনইিস)  সভায়  এ িবষেয়  চূড়ান  হয়।
ধানমনী শখ হািসনার সভাপিতে  সভায় দেশ পিরচািলত সব কে র বরা  চূড়ান করা হয়।

সভােশেষ পিরক নামনী এমএ মানান বেলন, মাথািপছু আয় ও বিৃদ  েটা বেড়েছ। মাথািপছু আয়
এক হেলও টাকার িহেসেব ৩৮০ টাকা বেড়েছ। নানা িতকূলতা থাকা সেতও িজিডিপ বিৃদ  বেড়
৮  দশিমক  ১৫  শতাংশ।  মাথািপছু  আয়  ও  বিৃদ  বাড়ায়  ধানমনী  শখ  হািসনা  সেনাষ  কাশ
কেরেছন বেলও জানান পিরক নামনী।

চূড়ান িহসােব গত অথবছের বাংলােদেশর মাট দশজ উৎপাদেন (িজিডিপ) ৮ দশিমক ১৫ শতাংশ
বিৃদ  হেয়েছ।  গতকাল  ম লবার  রাজধানীর  শেরবাংলা  নগেরর  এনইিস  সে লনকে

একেনকসভার পর সাংবািদকেদর এ তথ  জানান পিরক নামনী এমএ মানান।

গত মােচ খসড়া িহসােব  ২০১৮-১৯  অথবছেরর  িজিডিপ  বিৃদ  ৮ দশিমক ১৩ হেব  বেল  াকলন
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কের বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরা (িবিবএস)।

এর আেগ ২০১৭-১৮, ২০১৬-১৭ ও ২০১৫-১৬ অথবছেরর িজিডিপ বিৃদ র হার িছল যথা েম  ৭
দশিমক ৮৬ শতাংশ, ৭ দশিমক ২৮ শতাংশ ও ৭ দশিমক ১১ শতাংশ।

চলিত অথবছের িজিডিপ ৮ দশিমক ২ শতাংশ হাের বাড়েব বেল াকলন কেরেছ িবিবএস। তেব িব
ব াংেকর পূবাভাস অনুযায়ী, ২০১৯-২০ অথবছের িজিডিপ ৭ দশিমক ২ শতাংশ হাের বাড়েব।

িবিবএেসর  হালনাগাদ  িতেবদন  তুেল  ধের  মনী  বেলন,  চূড়ান  িহসােব  গত  অথবছেরর  িজিডিপর
আকার চলিত মূেল  দািঁড়েয়েছ ২৫ লাখ ৪২ হাজার ৪৮২ কািট টাকা, যা ২০১৭-১৮ অথবছের িছল
২২ লাখ ৫০ হাজার ৪৭৯ কািট টাকা।

গত অথবছের িশ  খােত চূড়ান বিৃদ  হেয়েছ  ১৩ দশিমক ০৮ শতাংশ,  যা তার  আেগর  অথবছের
িছল ১২ দশিমক ৬৬ শতাংশ।

এিদেক  পয়ঁােজর  কারেণ  অে াবেরর  তুলনায়  নেভ ের  মূল স ীিত  বেড়েছ  বেল  জািনেয়েছন
পিরক নামনী। এ মােস শূন  দশিমক ৫৮ শতাংশ বেড়েছ। সািবক মূল স ীিত হয় ৬ দশিমক শূন  ৬
শতাংেশ,  যা  গত  অে াবের  িছল  ৫  দশিমক  ৪৭  শতাংেশ।  আেগর  বছর  অথাৎ ২০১৮  সােলর  এই
সমেয়র  তুলনায়  বেড়েছ  শূন  দশিমক  ১১  শতাংশ।  মনী  বেলন,  মূল স ীিত  বাড়ার  ধান  কারণ
হে Ñ পয়ঁােজর দাম বেড় যাওয়া। হঠাৎ কের দেশর বাজাের পয়ঁােজর দাম বেড় যাওয়ায় এমন
পিরিসিতর সৃি । আশা করা যায়, পয়ঁাজ ও সবিজর দাম কমেল মূল স ীিত কেম যােব। এসব পেণ র
দাম িনয়নেণ আনেত চ া করিছ।

ি িফংেয় আরও জানােনা হয়, ােম সািবক মূল স ীিত পেয়  টু পেয়  িভিতেত বেড় দািঁড়েয়েছ ৬
দশিমক শূন  ১ শতাংেশ, যা তার আেগর মােস িছল ৫ দশিমক ৩৬ শতাংশ।
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