
সাম্প্রতিক কালে ভারিীয় অর্থনীতির উন্নতি। 

 

প্রশ্ন হল, সাম্প্রতিক কালল ভারলির অর্থনৈতিক উন্নতির হার কলেলে তক ৈা। জবাব, হ্াাঁ, কলেলে। 
যুগপৎ জািীয় আয় ও োর্াতপেু আয়বৃতির হার কলেলে। একতি অর্থবর্থ বললি ববাঝা হয় এক 
ক্াললন্ডার বেলরর ১লা এতপ্রল বর্লক পরবিথী ক্াললন্ডার বেলরর ৩১লে োর্থ অবতি সেয়সীোলক। 
এেৈ এক অর্থবর্থলক র্ারতি ত্রৈোতসক কালল ভাগ করা যায় – এতপ্রল বর্লক জুৈ, জুলাই বর্লক 
বসলেম্বর, অলটাবর বর্লক তিলসম্বর এবং, জাৈুয়াতর বর্লক োর্থ। ৈ্ােৈাল স্াম্পল সালভথ এবং 
ভারিীয় তরজাভথ ব্াংক প্রদত্ত ির্্ অৈুযায়ী, ২০১৬-১৭ অর্থবলর্থ বাস্তব (২০১১-১২ অর্থবলর্থর 
েূল্োৈ অৈুযায়ী) সূ্থল অভ্ন্তরীৈ উৎপাদৈ (Gross Domestic Product) অর্থাৎ, বদলের 
বভৌলগাতলক সীোৈার েলি্ দ্রব্ ও বসবা উৎপাদলৈর বৃতির হার, সূ্থল েূল্লযাগ (Gross Value 
Added)তহসালব তেল ৭.৯ েিাংে। ২০১৭-১৮ অর্থবলর্থ িা কলে দাাঁড়ায় ৬.৯ েিাংলে। ২০১৮-১৯ 
অর্থবলর্থ এই হার আরও কলে হয় ৬.৬ েিাংে। একই তৈতরলে, ২০১৭-১৮ অর্থবলর্থ োর্াতপেু 
আয়বৃতির হার তেল ৫.৮ েিাংে। ২০১৮-১৯ অর্থবলর্থ িা কলে দাাঁড়ায় ৫.৫ েিাংলে। 

২০১৬-১৭ বর্লক ২০১৮-১৯ অর্থবলর্থ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবলর্থর র্ারতি ত্রৈোতসক কালল সূ্থল 
অভ্ন্তরীৈ উৎপাদলৈর বৃতির হার সারণীলি সাজালৈা বযলি পালর। 

সেয়কাল সূ্থল অভ্ন্তরীৈ উৎপাদলৈর বৃতির হার 
২০১৬-১৭ অর্থবর্থ ৭.৯ 
২০১৭-১৮ অর্থবর্থ ৬.৯ 
২০১৮-১৯ অর্থবর্থ ৬.৬ 
২০১৭-১৮ অর্থবর্থ র্িুর্থ ত্রৈোতসক 

(জাৈুয়াতর ২০১৮ – োর্থ 
২০১৮) 

৭.৯ 

২০১৮-১৯ অর্থবর্থ প্রর্ে ত্রৈোতসক (এতপ্রল 
২০১৮ – জুৈ ২০১৮) 

৭.৭ 



তিিীয় ত্রৈোতসক (জুলাই 
২০১৮ – বসলেম্বর 
২০১৮) 

৬.৯ 

িৃিীয় ত্রৈোতসক 
(অলটাবর ২০১৮ – 
তিলসম্বর ২০১৮) 

৬.৩ 

র্িুর্থ ত্রৈোতসক 
(জাৈুয়াতর ২০১৯ – োর্থ 
২০১৯) 

৫.৭ 

 

সারণী বদলে ববাঝা যায় বয, ২০১৭-১৮ অর্থবর্থ বর্লক বোলির উপর জািীয় আয়বৃতির হার কেলি 
বর্লকলে। তবলের্ি, ২০১৭-১৮ অর্থবলর্থর র্িুর্থ ত্রৈোতসক কাল বর্লক ২০১৮-১৯ অর্থবলর্থর র্ারতি 
ত্রৈোতসক কালজুলড় এই পিৈ অব্াহি বর্লকলে। 

 

এই পিৈ প্রতিফতলি কলয়কতি উলেেলযাগ্ পণ্ ও তেলপাৎপাদৈ বেলৈ। বসন্টার ফর েতৈিতরং 
ইতন্ডয়াৈ ইলকাৈতে, ভারিীয় তরজাভথ ব্াংক এবং ৈ্ােৈাল স্ট্্াতিসতিক্াল অতফস প্রদত্ত ির্্ 
অৈুযায়ী, গাতড়, বাতড় এবং, দ্রুিতবক্রয়লযাগ্ বভাগ্দ্রব্ (Fast-moving Consumer Goods) 
যর্া, প্ালকিজাি দুি, োেৈ, ফললর রস, ঠান্ডা পাৈীয়, ৈুিল স, িুর্লপস্ট্, সাবাৈ ইি্াতদর র্াতহদা 
কলেলে। এর ফলল এইসব তেপলেলৈ বদো তদলয়লে ববকারত্ব। তলয়ালসস বফারাস গলবর্ণা সংস্থার 
ির্্ অৈুযায়ী, ভারলি আিতি েহাৈগরীলি ২০১৬, ২০১৭ এবং ২০১৮ এই তিৈ বেলর প্রতি বের 
গলড় প্রায় সালড় ৈ’লাে ত্রিতর বাতড় অতবতক্রি বর্লকলে। শুিুোৈ গাতড়তৈেথাণ তেলপই োাঁিাই 
হলয়লেৈ আড়াই লাে কেথী এবং আৈুোতৈক দে লাে কেথী োাঁিাই হলয়লেৈ গাতড়তৈেথাণ তেলপর 
সলে সম্পতকথি আৈুর্তেক তেপলেলৈ। বসন্টার ফর েতৈিতরং ইতন্ডয়াৈ ইলকাৈতে প্রদত্ত ির্্ 
অৈুযায়ী, শুিুোৈ ২০১৭ সাললর তিলসম্বর োস বর্লক ২০১৮ সাললর তিলসম্বলরর েলি্ কেথহীৈ 
হলয়লেৈ এক বকাতি দে লে োৈুর্। সংে্া ও কাযথক্রে সম্পাদৈ েন্ত্রালয় (Ministry of 
Statistics and Programme Implementation) প্রদত্ত ির্্ অৈুযায়ী জুলাই ২০১৭ বর্লক 



জুৈ ২০১৮ সেয়কালল ববকারলত্বর হার দাাঁতড়লয়লে সািারণ বা, দীর্থকালীৈ (Usual Status) 
োৈদলে ৬.১ েিাংে এবং সাপ্তাতহক  বা, স্বপকালীৈ (Weekly Status) োৈদলে ৮.৯ েিাংে। 
সািারণ োৈদলে গ্রাোঞ্চলল পুরুর্ ও ৈারীলদর ববকারলত্বর হার যর্াক্রলে ৫.৮ েিাংে এবং ৩.৮ 
েিাংে। সাপ্তাতহক োৈদলে এই পতরোপ ৮.৮ ও ৭.৭ েিাংে। সািারণ োৈদলে েহরাঞ্চলল 
পুরুর্ ও ৈারীলদর ববকারলত্বর হার যর্াক্রলে ৭.১ ও ১০.৮ েিাংে। সাপ্তাতহক োৈদলে ৮.৮ ও 
১২.৮। বযভালবই বদো বহাক ৈা বকৈ, ভারলি বিথোলৈ ববকারলত্বর হার গি অিথ েিকব্াপী 
সেয়কাললর েলি্ সলবথাচ্চ এবং ২০১১-১২ সাললর িুলৈায় তিগুণ অর্বা, তিগুলণরও ববতে। 

পাোপাতে, ২০১৭-১৮ অর্থবলর্থর িুলৈায় ২০১৮-১৯ অর্থবলর্থ ব্াংলকর েুর্লরা ঋণ, ইস্পালির 
র্াতহদা, ৈিুৈ বর্াতর্ি তবতৈলয়ালগর পতরোণ, পুরলৈা তবতৈলয়াগ প্রকপ সমূ্পণথ হওয়ার পতরোণ, বোি 
রাজস্ব এবং তৈি রফিাতৈ কলেলে।  

 

ভারলি অর্থনৈতিক উন্নতির েন্দগতি অৈুসন্ধালৈ আরও একিু তপতেলয় যাওয়া বযলি পালর। 
প্রর্েবার ৈলরন্দ্র বোদীর বৈিৃলত্ব এৈতিএ বকলন্দ্র সরকার গঠৈ কলর ২০১৪ সাললর বে োলস। 
ইউতপএ সরকালরর বের্ কলয়ক বের এবং এৈতিএ সরকালরর প্রর্ে কলয়ক বেলর ব্তিগি 
বভাগব্য় বৃতির হার পযথলবেণ করা বযলি পালর।  

ব্তিগি রূ্ড়ান্ত 
বভাগব্য় 

বৃতির হার (েিাংে) 
ইউতপএ জোৈা এৈতি জোৈা 

২০১২-১৩ ২০১৩-
১৪ 

গড় ২০১৪-
১৫ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ গড় 

োদ্ ও সুরাসার-
রতহি পাৈীয় 

৬.০ ৭.৩ ৬.৭ ১.২ ১.৮ ১১.০ ০.৭ ৩.৭ 

সুরাসার-যুি পাৈীয়, 
িাোক এবং 
োদকদ্রব্ 

-৬.৫ ০.৭ -২.৯ ৯.৬ -০.৬ -০.৭ -৫.৩ ০.৭ 

বপাোক ও পাদুকা ১.৪ ১৯.২ ১০.৩ ২.৪ ৯.২ ১.৬ ১১.৩ ৬.১ 



বাসস্থাৈ, জল, 
তবদু্ি, গ্াস ও 
অৈ্াৈ্ জ্বালাতৈ 

৫.৭ ৬.৩ ৬.০ ৫.০ ৩.০ ৩.৩ ৩.৪ ৩.৭ 

গৃহসজ্জা, গাহথস্থ্ 
উপকরণ এবং 
ত্রদৈতন্দৈ সাংসাতরক 
রেণালবেণ  

৬.৯ ১০.১ ৮.৫ ৬.৭ ১০.০ ৪.৬ ১২.৯ ৮.৬ 

পতরবহণ ৪.২ ৩.২ ৩.৭ ৭.০ ১৩.৭ ১০.৬ ১৭.৩ ১২.২ 
বযাগালযাগ ৪.৬ ৪.৯ ৪.৬ ২৩.১ ৪.৪ ০.৫ -৪.১ ৬.০ 
তবলৈাদৈ ও সংসৃ্কতি ২.৫ ৪.৭ ৩.৬ ৫.৮ -১.৪ ৩.১ ৮.০ ৩.৯ 
বহালিল বরলস্তারাাঁ ৩.৬ ০.৭ ২.২ ৫.৯ ১২.৪ ৭.৯ ৭.৮ ৮.৫ 
স্থায়ী দ্রব্ ১৬.০ -১.২ ৭.৪ ৯.৪ ৮.৮ ১৪.২ ২১.১ ১৩.৪ 
আংতেক স্থায়ী দ্রব্ ০.৬ ১৫.১ ৭.৮৫ ৬.২ ৭.৯ ১.৯ ৯.৭ ৬.৪ 
অতর্র দ্রব্ ৪.৫ ৬.৩ ৫.৪ ২.৫ ৩.৯ ৮.৮ ৩.৩ ৪.৬ 
সূৈ বসন্ট্রাল স্ট্্াতিতস্ট্ক্স অতফস 

 

 

 

 

ব্তিগি রূ্ড়ান্ত বভাগব্য় 
(জািীয় সূ্থল উৎপাদলৈর েিাংে) 

 ইউতপএ জোৈা এৈতিএ জোৈা 
২০১১-
১২  

২০১২-
১৩  

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭ 

২০১৭-
১৮ 

োদ্ ও সুরাসার-রতহি 
পাৈীয় 

১৭.২ ১৭.৩ ১৭.৪ ১৬.৪ ১৫.৫ ১৫.৯ ১৪.৯ 



সুরাসার-যুি পাৈীয়, 
িাোক এবং োদকদ্রব্ 

১.৬ ১.৪ ১.৩ ১.৩ ১.২ ১.১ ১.০ 

বপাোক ও পাদুকা ৩.৬ ৩.৪ ৩.৮ ৩.৭ ৩.৭ ৩.৫ ৩.৬ 
বাসস্থাৈ, জল, তবদু্ি, গ্াস 
ও অৈ্াৈ্ জ্বালাতৈ 

৯.২ ৯.৩ ৯.৩ ৯.০ ৮.৬ ৮.২ ৭.৯ 

গৃহসজ্জা, গাহথস্থ্ উপকরণ 
এবং ত্রদৈতন্দৈ সাংসাতরক 
রেণালবেণ  

১.৮ ১.৮ ১.৯ ১.৯ ১.৯ ১.৯ ২.০ 

স্বাস্থ্ ২.১ ২.২ ২.২ ২.৪ ২.৪ ২.৫ ২.৭ 
পতরবহণ ৮.৫ ৮.৪ ৮.২ ৮.১ ৮.৬ ৮.৮ ৯.৬ 
বযাগালযাগ ১.৩ ১.৩ ১.৩ ১.৫ ১.৪ ১.৩ ১.২ 
তবলৈাদৈ ও সংসৃ্কতি ০.৬ ০.৬ ০.৬ ০.৫ ০.৫ ০.৫ ০.৫ 
তেো ২.১ ২.১ ২.১ ২.১ ২.১ ২.১ ২.২ 
বহালিল বরলস্তারাাঁ ১.৩ ১.৩ ১.২ ১.২ ১.৩ 1.3 1.3 
তবতবি দ্রব্ ও বসবা ৭.২ ৭.৬ ৭.৮ ৮.৩ ৯.৩ ৯.৫ ৯.৮ 
স্থায়ী দ্রব্ ১.৭ ১.৯ ১.৮ ১.৮ ১.৮ ১.৯ ২.২ 
আংতেক স্থায়ী দ্রব্ ৪.৫ ৪.৩ ৪.৬ ৪.৬ ৪.৫ ৪.৩ ৪.৪ 
অতর্র দ্রব্ ২৪.০ ২৩.৮ ২৩.৭ ২২.৭ ২১.৮ ২১.৯ ২১.১ 
বসবা ২৬.৩ ২৬.৭ ২৬.৯ ২৭.৪ ২৮.৩ ২৮.৪ ২৯.০ 
সূৈ – ভারিীয় তরজাভথ ব্াংক – বসন্ট্রাল স্ট্্াতিতস্ট্ক্স অতফস 

 


