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ঢাকা : আমদািন ব্যয় বাড়েলও েস অনুযায়ী বাড়েছ না রফতািন আয়। ২০১৭১৮ অর্থবছেরর প্রথম ১১ মােস (জুলাই-েম) েদেশর বািণজ্য ঘাটিত গত
অর্থবছেরর একই সমেয়র তুলনায় দ্িবগুণ হেয়েছ। েম মাস েশেষ েমাট
বািণজ্য ঘাটিত দাঁিড়েয়েছ এক হাজার ৭২২ েকািট ডলার যা বাংলােদিশ
মুদ্রায় প্রায় েদড় লাখ েকািট টাকা।বাংলােদশ ব্যাংেকর হালনাগাদ
প্রিতেবদেন এ তথ্য পাওয়া েগেছ।
সংশ্িলষ্টরা বলেছন, বািণজ্য ঘাটিত েবেড় যাওয়ায় ৈবেদিশক মুদ্রা
ব্যবস্থাপনায় চােপ পেড়েছ। আমদিন বাড়েলই বাজাের ডলােরর দাম েবেড়
যায়। ইেতামধ্েয ডলােরর তুলনায় টাকা অেনক দুর্বল হেয়েছ। যার
প্রভাব পেড় আমদািন ও িশল্প পণ্েযর দােম। এেত েভাক্তার ক্রয়
ক্ষমতা কেম যাচ্েছ। চাপ সৃষ্িট হচ্েছ মূল্যস্ফীিতেত।
বাংলােদশ ব্যাংেকর প্রিতেবদন অনুযায়ী,
মাস েম েশেষ আন্তর্জািতক বািণজ্য ঘাটিত
৭২২ েকািট ৮০ লাখ ডলার, যা গত ২০১৬-১৭
৯৩৬ েকািট ৩০ লাখ ডলার। েস িহসােব এক
ঘাটিত েবেড়েছ ৭৮৬ েকািট ৫০ লাখ ডলার।

২০১৭-১৮ অর্থবছেরর ১১তম
েবেড় দাঁিড়েয়েছ এক হাজার
অর্থবছেরর একই সমেয় িছল
বছেরর ব্যবধােন বািণজ্য

সংশ্িলষ্টরা জানান, রফতািন আেয়র েচেয় আমদািন ব্যয় যতটুকু েবিশ,
তার পার্থক্যই বািণজ্য ঘাটিত। েদেশ পদ্মা েসতু, েমট্েরােরল,
রূপপুর পারমাণিবক িবদ্যুৎ েকন্দ্র িনর্মাণ কাজ চলেছ। এসব বড়
প্রকল্েপর কাজ শুরু হওয়ায় প্রেয়াজনীয় সরঞ্জাম আমদািন েবেড় েগেছ।
এ ছাড়াও িশল্েপর জন্য প্রেয়াজনীয় মূলধনীয় যন্ত্রপািত ও কাঁচামাল
আমদািন েবেড়েছ। এসব কারেণই বািণজ্য ঘাটিত বাড়েছ। তেব এ ঘাটিত
েমটােনা হয় েরিমট্যান্স ও িবেদিশ িবিনেয়াগ িদেয়। এ খােতও
িনম্নগিত িছল েবশিকছু িদন। ফেল ৈবেদিশক েলনেদেনর চলিত িহসােবর
ভারসাম্েয (ব্যালান্স অফ েপেমন্ট বা িবওিপ) ঋণাত্মক হেয় পেড়েছ। এ
অবস্থা িবদ্যমান থাকা েদেশর সামগ্িরক অর্থনীিতর জন্য ভােলা বেল
মেন করেছন না তারা।

প্রিতেবদন অনুযায়ী, েম মাস েশেষ ইিপেজডসহ রফতািন খােত বাংলােদশ
আয় কেরেছ িতন হাজার ৩২৯ েকািট ৬০ লাখ ডলার। এর িবপরীেত আমদািন
বাবদ ব্যয় কেরেছ পাঁচ হাজার ৫২ েকািট ৪০ লাখ ডলার। এ িহসােব
বািণজ্য ঘাটিতর দাঁিড়েয়েছ এক হাজার ৭২২ েকািট ৮০ লাখ ডলার। যা
বর্তমান িবিনময় হার (৮৪ টাকা) অনুযায়ী এক লাখ ৪৪ হাজার ৭১৫ েকািট
টাকার েবিশ।
আেলািচত সমেয়, আমদািন েবেড়েছ ২৫ দশিমক ৫২ শতাংশ। এর িবপরীেত
রফতািন েবেড়েছ মাত্র ৭ দশিমক ৭৯ শতাংশ। অন্যিদেক েরিমট্যান্স
েবেড়েছ ১৭ দশিমক ০৯ শতাংশ। ফেল চলিত িহসােব ঘাটিত বড় হেয়েছ।
েকন্দ্রীয় ব্যাংেকর কর্মকর্তারা জািনেয়েছন, চলিত িহসােব উদ্বৃত্ত
থাকার অর্থ হেলা িনয়িমত েলনেদেন েদশেক েকােনা ঋণ করেত হচ্েছ না।
আর ঘাটিত থাকেল সরকারেক ঋণ িনেয় তা পূরণ করেত হয়। েসই িহসােব
উন্নয়নশীল েদেশর চলিত িহসােব উদ্বৃত্ত থাকা ভােলা। িকন্তু গত
কেয়ক বছর উদ্বৃত্েতর ধারা অব্যাহত থাকেলও গত অর্থবছের ঋণাত্মক
ধারায় চেল েগেছ। এপ্িরেলও এ ধারা অব্যাহত রেযেছ।
িবশ্েলষেণ েদখা েগেছ, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছের চলিত িহসােব
উদ্বৃত্ত িছল। এেত ৈবেদিশক দায় পিরেশােধ সরকারেক েবগ েপেত হয়িন।
িকন্তু ২০১৬-১৭ অর্থবছেরর ১৪৮ েকািট ডলার (-) ঋণাত্মক হয়। যা
এখেনা অব্যাহত রেযেছ।
২০১৭-১৮ অর্থবছেরর েম মাস েশেষ ৯৩৭ েকািট ৯০ লাখ ডলার ঋণাত্মক
হেয়েছ। এর আেগর অর্থবছের একই সমেয় ঋণাত্মক িছল ২২১ েকািট ৬০ লাখ
ডলার।
আেলািচত সমেয় েসবাখােত েবতনভাতা বাবদ িবেদিশেদর পিরেশাধ করা
হেয়েছ ৮২০ েকািট ডলার। আর বাংলােদশ এ খােত আয় কেরেছ মাত্র ৪১১
েকািট ৯০ লাখ ডলার। এ িহসােব ১১ মােস েসবায় বািণজ্েয ঘাটিত
দাঁিড়েয়েছ ৪০৮ েকািট ডলাের। যা গত ২০১৬-১৭ অর্থবছেরর একই সমেয়
িছল (ঘাটিত) ৩০০ েকািট ডলার।
প্রিতেবদেনর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭-১৮ অর্থবছেরর জুলাই-েম সমেয় মধ্য
ও দীর্ঘ েময়ােদ িবেদিশ ঋণ গ্রহণ েবেড়েছ। আেলাচ্য সমেয় আর্িথক
িহসােব েদখা যাচ্েছ, এ ধরেনর ঋণ এেসেছ ৩৪৮ েকািট ডলার, যা আেগর
একই সমেয়র তুলনায় ৮২ দশিমক ৬৬ শতাংশ েবিশ। িবেদিশ ঋণ বাড়েলও
িবেদিশ িবিনেয়াগ কম এেসেছ। এ সময় ১৬০ েকািট ডলােরর িনট িবিনেয়াগ
এেসেছ, যা গত অর্থবছেরর একই সমেয়র েচেয় ৪ দশিমক ১৮ শতাংশ কম।

অন্যিদেক েশয়ারবাজাের িবেদিশ িবিনেয়াগ িকছুটা েবেড়েছ। জুলাই েথেক
েম সময়কােল েশয়ারবাজাের ৩৫ েকািট ৮০ লাখ ডলােরর িবেদিশ িবিনেয়াগ
এেসেছ। গত অর্থবছেরর একই সমেয় যা িছল ৩২ েকািট ৪০ লাখ ডলার। আর
সরাসির িবেদিশ িবিনেয়াগ (এফিডআই) েদেশ এেসেছ েমাট ২৬০ েকািট ৭০
লাখ ডলার। যা গত অর্থবছেরর একই সমেয়র েচেয় ৭ দশিমক ৩৬ শতাংশ কম।
গত অর্থবছেরর একই সমেয় এফিডআই িছল ২৮১ েকািট ৪০ লাখ ডলার।
েশয়ারবাজাের িবেদিশ িবিনেয়াগও সামান্য েবেড়েছ। চলিত অর্থবছেরর
আেলািচত মােস িনট েপার্টেফািলও িবিনেয়াগ হেয়েছ ৩৫ েকািট ৫০ লাখ
ডলার। গত অর্থবছেরর একই সমেয় িছল ৩৪ েকািট ৫০ লাখ ডলার।
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