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                                 অর্ িননর্িক উন্নয়ন 

 ফাাংরাবদ াম্প্রর্িক ফছযগুবরাবি টেকই াভর্িক অর্ িননর্িক র্ির্িীরিা ফজায় টযবে উচ্চ অর্ িননর্িক প্রবৃর্ি 

অজিবনয ধাযা অব্যািবাবফ ফজায় যােবি ভর্ ি বয়বছ। ফাাংরাবদ র্ফগি দ ফছয ধবয গবে ৬.৬ িাাং কবয এফাং ফ িবল 

চায ফছয ধবয একার্দক্রবভ ৭ িাাংবয উবয অর্ িননর্িক প্রবৃর্ি অজিবনয াাার্ র্ির্িীর মূল্যস্ফীর্ি, র্নম্ন যকাযী ঋণ 

এফাং ফর্ি অর্বঘাবিয াবর্ বারবাবফ ো োইবয় অর্ িননর্িক র্ির্িীরিা ধবয যােবি ক্ষভ বয়বছ। র্ফগি ২০১৮-১৯ 

অর্ িফছবয র্জর্ির্ প্রবৃর্িয ায টযকি ি ৮.১৫ িাাং অর্জিি বরও র্ফর্ফএ এয াভর্য়ক র্াফ অনুমায়ী ভাপ্ত ২০১৯-২০ 

অর্ িফছবয র্জর্ির্ প্রবৃর্িয ায ৫.২৪ িাাং অর্জিি বফ ভবভ ি প্রাক্করন কযা বয়বছ। টকার্বি-১৯-এয প্রবাবফ যপ্তার্ন ও 

আভদার্ন হ্রা টবরও যকাবযয প্রবনাদনায পবর প্রফা আবয়য টক্ষবে ধাযাফার্ক অগ্রগর্ি অর্জিি বয়বছ। চরর্ি র্াবফয 

ঘাের্ি হ্রা াওয়া এফাং বফবদর্ক মুদ্রায র্ফর্নভয় ায র্ির্িীর র্াকায াাার্ বফবদর্ক মুদ্রায র্যজাবব িয টক্ষবে নতুন 

টযকি ি বয়বছ। মুল্যস্ফীর্ি র্নয়ন্ত্রবণ যবয়বছ। ২০১৯-২০ অর্ িফছবয গে মূল্যস্ফীর্ি াভান্য বৃর্ি টবয় দাঁর্েবয়বছ ৫.৬৫ িাাং মা 

২০১৮-১৯ অর্ িফছবয র্ছর ৫.৪৮ িাাং। টকার্বি-১৯-এয কাযবণ যাজস্ব আদাবয় শ্লর্ গর্ি র্াকায় ফাবজে ঘাের্িয র্যভাণ 

াভান্য বৃর্ি টবয়বছ মা র্জর্ির্’য াঁচ িাাংবয াভান্য উবয যবয়বছ। াাার্, সুবদয াবযয ব্যফধান াঁচ িাাংবয 

ভবে ীর্ভি আবছ।  

র্জর্ির্ প্রবৃর্ি 

 টকার্বি-১৯-এয কাযবণ ফাাংরাবদবয উচ্চ র্জর্ির্ প্রবৃর্ি অজিবনয ধাযা ব্যাি বয়বছ। গি এক দবক র্জর্ির্ 

প্রবৃর্িয গে ায র্ছর ৬.৬ িাাং এফাং র্ফগি চায ফছবয এই ায ৭ িাাংবয উবয র্ছর। ২০১৮-১৯ অর্ িফছবয 

টযকি ি ৮.১৫ িাাং প্রবৃর্ি অর্জিি য়। িবফ টকার্বি-১৯ এয প্রাদুব িাফজর্নি কাযবণ ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা-

এয াভর্য়ক প্রাক্করন অনুমায়ী ভাপ্ত ২০১৯-২০ অর্ িফছবয র্জর্ির্’য প্রবৃর্ি ৫.২৪ িাাং অর্জি ি বফ ভবভ ি প্রিুাা 

কযা মাবে। 

ফছয র্জর্ির্ 

প্রবৃর্িয 

ায )%( 

২০০৮-০৯ ৫.৭৪ 

২০০৯-১০ ৬.০৭ 

২০১০-১১ ৬.৪৬ 

২০১১-১২ ৬.৫২ 

২০১২-১৩ ৬.০১ 

২০১৩-১৪ ৬.০৬ 

২০১৪-১৫ ৬.৫৫ 

২০১৫-১৬ ৭.১১ 

২০১৬-১৭ ৭.২৮ 

২০১৭-১৮ ৭.৮৬ 

২০১৮-১৯ ৮.১৫ 

২০১৯.২০া: ৫.২৪ 

উৎ: ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা; া:=াভর্য়ক। 
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ভার্ার্ছু জািীয় আয় 

 ফাাংরাবদবয ভার্ার্ছু জািীয় আয় ক্রভাগিবাবফ বৃর্ি াবে। ভার্ার্ছু জািীয় আয় ২০০৮-০৯ াবর টমোবন র্ছর 

৭৫৯ ভার্কিন িরায িা প্রায় ২.৫ গুবনয টফী বৃর্ি টবয় ২০১৮-১৯ অর্ িফছবয দার্েবয়বছ ১,৯০৯ ভার্কিন িরাবয। 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা-এয াভর্য়ক প্রাক্করন অনুমায়ী ভাপ্ত ২০১৯-২০ অর্ িফছবয ভার্ার্ছু জািীয় আয় 

২,০৬৪ ভার্কিন িরায বফ।  

 

 

উৎস: বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা; সা:=সামরিক। 

 

মূল্যস্ফীর্ি 

 ফিিভাবন ফাাংরাবদবয মূল্যস্ফীর্ি নীয় ম িাবয় যবয়বছ। াম্প্রর্িক ফছযগুবরাবি মূল্যস্ফীর্িয টক্ষবে র্ির্িীর 

অফিা র্ফদ্যভান র্ছর। ২০১০-১১ অর্ িফছবয মূল্যস্ফীর্িয ায র্ছর ১০.৯ িাাং। যফিী ফছযগুবরাবি িা ক্রভান্ববয় 

হ্রা টবয় ২০১৫-১৬ অর্ িফছয বি ৬ িাাংবয ভবে উঠানাভা কবযবছ।  টকার্বি-১৯ ভাভার্যয প্রবাবফ ২০১৯-২০ 

অর্ িফছবয মূল্যস্ফীর্ি াভান্য বৃর্ি টবয় ৫.৬৫ িাাংব দাঁর্েবয়বছ।    

  

উৎস: বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা। 

বছি ভার্ার্ছু জািীয় 

আয় )ভা: ি:(  
২০০৮-০৯ ৭৫৯ 

২০০৯-১০ ৮৪৩ 

২০১০-১১ ৯২৮ 

২০১১-১২ ৯৫৫ 

২০১২-১৩ ১০৫৪ 

২০১৩-১৪ ১১৮৪ 

২০১৪-১৫ ১৩১৬ 

২০১৫-১৬ ১৪৬৫ 

২০১৬-১৭ ১৬১০ 

২০১৭-১৮ ১৭৫১ 

২০১৮-১৯ ১৯০৯ 

২০১9-20সা: 2064 

বছি মূল্যস্ফীরি (%) 

২০০৮-০৯ ৭.৬ 

২০০৯-১০ ৬.৮ 

২০১০-১১ ১০.৯ 

২০১১-১২ ৮.৭ 

২০১২-১৩ ৬.৮ 

২০১৩-১৪ ৭.৪ 

২০১৪-১৫ ৬.৪ 

২০১৫-১৬ ৫.৯ 

২০১৬-১৭ ৫.৪ 

২০১৭-১৮ ৫.৮ 

২০১৮-১৯ ৫.৫ 

২০১9-20 ৫.7 
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যাজস্ব আয় 
 ভবয়য াবর্ টভাে যাজস্ব আয় বৃর্ি টবরও র্জর্ির্’য তুরনায় উক্ত বৃর্িয ায কভ। টভাে যাজস্ব আয় র্ফগি দ 

ফছয ভবয় প্রায় ৩.৯ গুন বৃর্ি টবয় ২০১৮-১৯ অর্ িফছবয দার্েবয়বছ ২,৫১,৮৮৪ টকাটি োকা )র্জর্ির্’য ৯.৯ 

িাাং(। ২০১৯-২০ অর্ িফছবযয াংবার্ধি ফাবজবে টভাে যাজস্ব আবয়য প্রাক্করন কযা বয়বছ ৩,৪৮,০৬৯ টকাটি 

োকা )র্জর্ির্’য ১২.৪ িাাং( এফাং ২০২০-২১ অর্ িফছবযয ফাবজবে টভাে যাজস্ব আবয়য রক্ষুভাো ধযা বয়বছ 

৩,৭৮,০০০ টকাটি োকা )র্জর্ির্’য ১১.৯ িাাং(। 

বছি 
মমাট িাজস্ব 

(দকাটি টাকা) 

রজরডরপ'ি 

শিাাংশ (%) 

২০০৮-০৯ ৬৪৫৭০ ৯.২ 

২০০৯-১০ ৭৫৯১০ ৯.৫ 

২০১০-১১ ৯২৯৯০ ১০.২ 

২০১১-১২ ১১৪৬৮০ ১০.৯ 

২০১২-১৩ ১২৮২৬০ ১০.৭ 

২০১৩-১৪ ১৪০২৩৯ ১০.৪ 

২০১৪-১৫ ১৪৫৯৬৬ ৯.৬ 

২০১৫-১৬ ১৭২৯৫০ ১০.০ 

২০১৬-১৭ ২০১২১০ ১০.২ 

২০১৭-১৮ ২১৬৫৫৫ ৯.৬ 

২০১৮-১৯ ২৫১৮৮৪ ৯.৯ 

২০১৯-

২০স:বা: ৩৪৮০৬৯ ১২.৪ 

2020-21বা: ৩৭৮০০০ ১১.৯ 

উৎস: অর্ থ রবভাগ; স:বা:=সাংদশারিি বাদজট; বা:=বাদজট 

সিকারি ব্যি 

 টভাে যকার্য ব্যয় ক্রভাগি াবয বৃর্ি টবরও িা র্জর্ির্’য িাাং াবয কভ বৃর্ি টবয়বছ। টভাে যকার্য ব্যয় 

র্ফগি দ ফছয ভবয় প্রায় ৪.৪ গুন বৃর্ি টবয় ২০১৮-১৯ অর্ িফছবয দার্েবয়বছ ৩,৯১,৭৪৭ টকাটি োকা )র্জর্ির্’য 

১৫.৪ িাাং(। ২০১৯-২০ অর্ িফছবযয াংবার্ধি ফাবজবে টভাে যকার্য ব্যবয়য প্রাক্করন কযা বয়বছ ৫,০১,৫৭৬ 

টকাটি োকা )র্জর্ির্’য ১৭.৯ িাাং( এফাং ২০২০-২১ অর্ িফছবযয ফাবজবে টভাে ব্যবয়য রক্ষুভাো ধযা বয়বছ 

৫,৬৮,০০০ টকাটি োকা )র্জর্ির্’য ১৭.৯ িাাং(। 

বছি 
মমাট সিকারি ব্যি   

(মকাটি টাকা) 

রজরডরপ'ি 

শিাাংশ (%) 

২০০৮-০৯ ৮৮০৬৪ ১২.৫ 

২০০৯-১০ ১০১৬০৮ ১২.৭ 

২০১০-১১ ১২৮২৬৮ ১৪.০ 

২০১১-১২ ১৫২৪২৮ ১৪.৪ 

২০১২-১৩ ১৭৫৬৪২ ১৪.৬ 

২০১৩-১৪ ১৮৭৮১৫ ১৪.০ 

২০১৪-১৫ ২০৮৮৭৪ ১৩.৮ 

২০১৫-১৬ ২৪০৮০৭ ১৩.৯ 

২০১৬-১৭ ২৭৭২৩৬ ১৪.০ 

২০১৭-১৮ ৩২১৮৬২ ১৪.৩ 

২০১৮-১৯ ৩৯১৭৪৭ ১৫.৪ 

২০১৯-২০স:বা: ৫০১৫৭৬ ১৭.৯ 

2020-21বা: ৫৬৮০০০ ১৭.৯ 

উৎস: অর্ থ রবভাগ; স:বা:=সাংদশারিি বাদজট; বা:=বাদজট 



ফার্ল িক প্রর্িবফদন ২০১৯-২০ 

  

                                                                                                                                                  ।62।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

বাদজট ঘাটরি 

 ফাবজবেয আকায বৃর্িয াবর্ াবর্ ফাবজে ঘাের্ি ক্রভান্ববয় বৃর্ি টবয়বছ। রজরডরপ'ি শিাাংশ রিদসদব  বাদজট ঘাটরি 

৫ শিাাংদশি মদে সীমাবদ্ধ র্াকদলও সাম্প্ররিক বছদি িা উক্ত সীমা অরিক্রম কদিদছ। ২০১৭-১৮ অর্ িফছবয বাদজট 

ঘাটরি রজরডরপ’ি ৪.৭ শিাাংশ রছল এবাং ২০১৮-১৯ অর্ িফছবয িা াভান্য বৃর্ি টবয় ৫.৫ িাাংব দাঁর্েবয়বছ।  

বছি 
বাদজট ঘাটরি 

(মকাটি টাকা) 

রজরডরপ'ি 

শিাাংশ (%) 

২০০৮-০৯ ২৩৩০৯ ৩.৩ 

২০০৯-১০ ২৩৯৬৪ ৩.০ 

২০১০-১১ ৩৪১৮২ ৩.৭ 

২০১১-১২ ৩৩৮৩৭ ৩.২ 

২০১২-১৩ ৫৫৯২২ ৪.৭ 

২০১৩-১৪ ৪৭৯৬৮ ৩.৬ 

২০১৪-১৫ ৬২২৩৪ ৪.১ 

২০১৫-১৬ ৬৭৮২০ ৩.৯ 

২০১৬-১৭ ৮০৬২৯ ৪.১ 

২০১৭-১৮ ১০৫৩০৫ ৪.৭ 

২০১৮-১৯ ১৩৯৮৬৩ ৫.৫ 

উৎস: অর্ থ রবভাগ। 

 

িপ্তারন 

 াম্প্রর্িক ফছযগুবরাবি যপ্তার্ন প্রবৃর্িয টক্ষবে ঊর্ধ্িগর্ি রক্ষু কযা টগবরও র্ফগি অর্ িফছবয ঋণাত্মক প্রবৃর্ি অর্জিি 

বয়বছ। যপ্তার্ন প্রবৃর্িয ায ২০১৮-১৯ অর্ িফছবয র্ছর ১০.৫ িাাং। র্কন্তু ট ভবয়য তুরনায় ২০১৯-২০ অর্ িফছবয 

াভর্য়ক র্াফ অনুমায়ী যপ্তার্ন প্রবৃর্ি াংকুর্চি বয়বছ ১৬.৯ িাাং। াভবনয র্দনগুবরাবি প্রধান যপ্তার্ন 

ফাজাযমূব টকার্বি-১৯ র্যর্ির্ি উত্তযণ বর যপ্তার্ন আফায ঘুবয দাোবি ক্ষভ বফ ভবভ ি প্রিুাা কযা মাবে।   

 

বছি 
িপ্তারন 

(রব: মা: ড:) 

প্রবৃরদ্ধি িাি 

(%) 

২০০৮-০৯ 15.6 10.6 

২০০৯-১০ 16.2 3.8 

২০১০-১১ 22.9 41.4 

২০১১-১২ 24.3 6.1 

২০১২-১৩ 27 11.1 

২০১৩-১৪ 30.2 11.9 

২০১৪-১৫ 31.2 3.3 

২০১৫-১৬ 34.3 9.9 

২০১৬-১৭ 34.8 1.5 

২০১৭-১৮ 36.7 5.5 

২০১৮-১৯ 40.5 10.5 

2019-20সা: 33.7 -16.9 

উৎস: বাাংলােদশ ব্যাংক; সা:=সামরিক। 
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আমোরন 

 াম্প্রর্িক ফছযগুবরাবি আভদার্ন ব্যয় ক্রভাগিবাবফ বৃর্ি টবরও মূরি: টকার্বি-১৯ এয প্রবাবফ ২০১৯-২০ অর্ িফছবয 

িা র্কছুো শ্লর্ বয়বছ। র্ফগি এক দবক আভদার্ন ব্যয় প্রায় ২.৪ গুন বৃর্ি টবয় ২০১৯-২০ অর্ িফছবয দাঁর্েবয়বছ 

৫৪.৮ র্ফর্রয়ন ভার্কিন িরায। ২০১৭-১৮ অর্ িফছবয আভদার্ন প্রবৃর্িয ায ২৫.৩ িাাং বরও ২০১৯-২০ অর্ িফছবয 

িা হ্রা টবয় -৮.৬ িাাংব দাঁর্েবয়বছ।  

বছি 
আমোরন   

(রব: মা: ড:) 

প্রবৃরদ্ধি িাি 

(%) 

২০০৮-০৯ 22.5 4.2 

২০০৯-১০ 23.7 5.3 

২০১০-১১ 33.7 42.2 

২০১১-১২ 35.5 5.3 

২০১২-১৩ 34.1 -3.9 

২০১৩-১৪ 39.3 15.2 

২০১৪-১৫ 40.7 3.6 

২০১৫-১৬ 42.9 5.4 

২০১৬-১৭ 47.০ 9.6 

২০১৭-১৮ 58.9 25.3 

২০১৮-১৯ 59.9 ১.৮ 

২০১৯-২০সা: ৫৪.৮ -৮.৬ 

উৎস: বাাংলােদশ ব্যাংক; সা:=সামরিক। 
 

প্রবাস আি 

 রবগি এক েশদক প্রবাস আদিি প্রবৃরদ্ধি মেদে ব্যাপক উঠানামা লেু কিা মগদছ। িদব ২ শিাাংশ িাদি প্রদ ােনা 

এবাং মিরমদটন্স মপ্রি  পদ্ধরি সিরজকিদ ি ফদল বিথমাদন প্রফা আবয়য টক্ষবে ঊধ িমূেী প্রফনিা রক্ষু কযা মাবে। 

২০১৮-১৯ অর্ িফছবয প্রফা আবয়য প্রবৃর্ি র্ছর ৯.৬ িাাং। র্কন্তু টকার্বি-১৯-এয প্রবাফ বেও ২০১৯-২০ অর্ িফছবয 

প্রফা আয় বয়বছ টযকি ি  র্যভান ১৮.২ র্ফর্রয়ন ভার্কিন িরায এফাং এবক্ষবে ১০.৯ িাাং প্রবৃর্ি অর্জিি বয়বছ।   

বছি 
প্রবাস আি  

(রব: মা: ড:) 

প্রবৃরদ্ধি িাি 

(%) 

২০০৮-০৯ 9.70 22.8 

২০০৯-১০ 11.0 13.4 

২০১০-১১ 11.7 6.4 

২০১১-১২ 12.8 9.4 

২০১২-১৩ 14.5 13.3 

২০১৩-১৪ 14.2 -2.1 

২০১৪-১৫ 15.3 7.7 

২০১৫-১৬ 14.9 -2.6 

২০১৬-১৭ 12.8 -14.1 

২০১৭-১৮ 15.0 17.2 

২০১৮-১৯ 16.4 9.6 

২০১৯-২০সা: 18.2 10.9 

উৎস: বাাংলােদশ ব্যাংক; সা:=সামরিক। 
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আমোরন ব্যি, ২০০৮-০৯ িদি ২০১9-20 

আমোরন  (রব: মা: ড:) প্রবৃরদ্ধি িাি (%) 
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চলরি রিসাদবি ভািসাম্য 

 র্ফগি ফছযগুবরাবি চরর্ি র্াফ বাযাবেয উদ্বৃত্ত র্াকবরও াম্প্রর্িক ভবয় ঘাের্ি র্যরর্ক্ষি বে; মর্দও এই 

ঘাের্ি ২০১৮-১৯ অর্ িফছয টর্বক ক্রভান্ববয় কবভ আবছ। ২০১৫-১৬ অর্ িফছবয চরর্ি র্াফ বাযাবেয উদ্বৃত্ত র্ছর 

৪,২৬২ র্ভ: ভা: িরায এফাং ২০১৭-১৮ অর্ িফছবয চরর্ি র্াফ বাযাবেয ঘাের্ি দাোয় ৯,৭৮০ র্ভ: ভা: িরায। 

যফিী ফছযগুবরাবি এই ঘাের্ি কবভবছ এফাং ২০১৯-২০ অর্ িফছবয এই ঘাের্ি আবযা হ্রা টবয় ৪,৮৪৯ র্ভ: ভা: 

িরাবয দাঁর্েবয়বছ।    

বছি 
চলরি রিসাদবি 

ভািসাম্য (রম: মা: ড:) 

২০০৮-০৯ 2416 

২০০৯-১০ 3724 

২০১০-১১ -1686 

২০১১-১২ -447 

২০১২-১৩ 2388 

২০১৩-১৪ 1409 

২০১৪-১৫ 3492 

২০১৫-১৬ 4262 

২০১৬-১৭ -1331 

২০১৭-১৮ -9780 

২০১৮-১৯ -5254 

2019-20সা: -৪৮৪৯ 

উৎস: বাাংলােদশ ব্যাংক; সা:=সামরিক। 
 

ববদেরশক মুদ্রাি রিজাভ থ 

 াম্প্রর্িক ফছযগুবরাবি যপ্তার্ন ও প্রফা আবয়য টক্ষবে উচ্চ প্রবৃর্ি র্ক্তারী ও র্ির্িীর বফবদর্ক মুদ্রায র্যজাব ি 

গবে টিারায় ায়িা কবযবছ। ৩০ট জুন, ২০১৯ িার্যবে বফবদর্ক মুদ্রায র্যজাব ি র্ছর ৩২.৭ র্ফর্রয়ন ভার্কন 

িরায। র্কন্তু র্ফগি ২০১৯-২০ অর্ িফছবয টকার্বি-১৯-এয প্রবাবফ যপ্তার্ন ও আভদার্নয টক্ষবে ঋণাত্মক প্রবৃর্ি বরও 

টযকি ি র্যভান প্রফা আয় এফাং একার্ধক দািা াংিায র্নকে বি ফাবজে াবাে ি প্রার্প্তয কাযবণ বফবদর্ক মুদ্রায 

র্যজাব ি টযকি ি র্যভান বৃর্ি টবয় ৩০ট জুন, ২০২০ িার্যবে ৩৬.০ র্ফর্রয়ন ভার্কন িরাবয দাঁর্েবয়বছ মা র্দবয় ৭.৮ 

ভাবয আভদার্ন ব্যয় টভোবনা মাবফ। উবেখ্য, ম্প্রর্ি এই র্যজাব ি টযকি ি ৪১ র্ফর্রয়ন ভার্কিন িরায ছুুঁবয়বছ। 

বছি 
ববদেরশক মুদ্রাি 

রিজাভ থ  (রব: মা: ড:) 

২০০৮-০৯ 7.5 

২০০৯-১০ 10.7 

২০১০-১১ 10.9 

২০১১-১২ 10.4 

২০১২-১৩ 15.3 

২০১৩-১৪ 21.5 

২০১৪-১৫ 25 

২০১৫-১৬ 30.2 

২০১৬-১৭ 33.4 

২০১৭-১৮ 32.9 

২০১৮-১৯ 32.7 

২০১৯-২০ ৩৬.০ 

উৎস: বাাংলােদশ ব্যাংক 

2416 

3724 

-1686 -447 

2388 

1409 

3492 
4262 

-1331 

-9780 

-5254 
-৪৮৪৯ 

চলরি রিসাদব ভািসাম্য, ২০০৮-০৯ িদি ২০১৯-২০ 


