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যুক্তরাভে প াশাক রপ্তাননর শীভষ ে বাাংলাভেশ
ননজস্ব প্রনিভবেক

যুক্তরাভের বাজাভর নেভেিনাম, ানকস্তান এবাং পমনিভকাভক প ছভন পেভল শীষ ে তিনর প াশাক রপ্তাননকারক পেশ এখন
বাাংলাভেশ। গি নে মাভে যুক্তরাভে বাাংলাভেশ ৭৩ পকাটি ৮৭ লাখ ডলার মূভের ণ্য রপ্তানন কভরভছ। যা আভগর বছভরর একই
েমভে নছল ৫২ পকাটি ১ লাখ ৬০ হাজার ডলার। পেই নহোভব গি বছভরর তুলনাে এ বছর যুক্তরাভে প াশাক ণ্য রপ্তানন পবভেভছ
ে অব কমাভে ের
২১ পকাটি ৮৫ লাখ ৪০ হাজার ডলার। যা শিাাংভশর নহোভব ৪২ েশনমক ১ শিাাংশ পবভেভছ। ইউএে নড ার্ভমন্ট
অনেে অব পর্ির্াইল অযান্ড অযা াভরভলর (অভর্িা) হালনাগাে প্রনিভবেভন এ িথ্য াওো পগভছ। প্রনিভবেভন জানাভনা হে,
২০২২ োভলর জানুোনর পেভক পেভেম্বর েমভে যুক্তরাভের বাজাভর পমার্ ৩২৪ পকাটি ৯৫ লাখ ৮০ হাজার ডলার মূভের প াশাক
আমোনন করা হভেভছ। যা ২০২১ োভলর একই েমভে নছল ২৫৪ পকাটি ৩০ লাখ ৫০ হাজার ডলার। আে োৎ আভগর বছভরর পেভে
প াশাক আমোনন ৭০ পকাটি ৬৫ লাখ ৩০ হাজার ডলার পবভেভছ। শিাাংভশর নহোভব যা ২৭.৭৮ শিাাংশ বৃনি। এই বাজাভর
বাাংলাভেশ েবভেভে পবনশ প াশাক রপ্তানন কভরভছ। নিিীে স্থাভন রভেভছ পমনিভকা। পেশটি পেভক যুক্তরাভের রাজাভর েলনি
বছভরর ৫৬ পকাটি ১৩ লাখ ৮০ হাজার ণ্য রপ্তানন হভেভছ। যা এর আভগর বছর একই েমভে নছল ৪৭ পকাটি ১৭ লাখ ৮০
হাজার ডলার। অে োৎ আভগর বছভরর পেভে ৯ পকাটি ডলার বা ১৯ শিাাংশ পবভেভছ প াশাক রপ্তানন। আর রপ্তাননর িানলকাে
তৃিীে স্থাভন রভেভছ ানকস্তান। পেশটি পেভক গি ৯ মাভে ৩৭ পকাটি ৬৯ লাখ ৫০ হাজার ডলাভরর ণ্য রপ্তানন হভেভছ। এর
আভগর বছর একই েমভে নছল ২৭ পকাটি ৫৯ লাখ ইউএে ডলার। যা শিাাংভশর নহোভব ৩৬ েশনমক ৬৩ শিাাংশ পবভেভছ।
অ রনেভক ৩৪ পকাটি ৮৬ লাখ ৪০ হাজার ডলার মূভের প াশাক রপ্তানন কভর েতুে ে স্থাভন রভেভছ নেভেিনাম। পেশটি বাজারটিভি
২০২১ োভলর একই েমভে ণ্য রপ্তানন কভরভছ ২৭ পকাটি ৮৬ লাখ ৪০ হাজার ডলাভরর। এই েমভে েীভনর প াশাক রপ্তাননর
প্রবৃনি হভেভছ মাত্র ৬ শিাাংশ। গি ৯ মাভে পেশটি পেভক যুক্তরাভে প াশাক রপ্তানন হভেভছ ২৯১ পকাটি ১৪ লাখ ৫০ হাজার
ডলাভরর। যা এর আভগর বছর নছল ২৭ পকাটি ৪৬ লাখ ৩০ হাজার ডলার। প াশাকোংনিষ্টরা বলভছন, বাাংলাভেশ পডননম
ে গন্তব্য হভেভছ প্রধানি একটি শনক্তশালী ব্যাকওোড ে নলভেজ এবাং প্রনিভযানগিামূলক
গাভম েন্টে পোনে োংভের জন্য একটি আকষণীে
োভম ভণ্যর প্রাপ্যিার কারভণ। এ ছাো বাাংলাভেশ েবুজ নশভে নবননভোগ করভছ, যা আমোননকারকভের জন্য আভরকটি
প্রভণােনা নহভেভব কাজ কভর।
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