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রফতািন আয় 51 িবিলয়ন ডলার ছািড়েয়েছ 
aথ র্ৈনিতক িরেপাট র্ার ॥ েদেশর প  রফতািনেত বড় বৃি  হেয়েছ। স  সমা  3129-2৯ aথ র্বছের 5 হাজার 64 েকািট 61 লাখ 
51 হাজার ডলােরর প  রফতািন হেয়েছ। ei আয় গত aথ র্বছেরর eকi সমেয়র েচেয় 21 দশিমক 66 শতাংশ েবিশ।  

ল য্মা ার েচেয় 4 দশিমক ৯5 শতাংশ েবিশ। রফতািন u য়ন বুয্েরা (iিপিব) েসামবার প  রফতািন আেয়র েয হালনাগাদ ত  
কাশ কেরেছ তােত েদখা যায়, ƣতির েপাশাক রফতািনেত ভাল বৃি  হoয়ার কারেণ সামি ক প  রফতািনেত iিতবাচক ভাব 

পেড়েছ। গত aথ র্বছের 4 হাজার 524 েকািট 43 লাখ ডলােরর েপাশাক রফতািন হেয়েছ। ei আয় গত aথ র্বছেরর eকi সমেয়র 
েচেয় 22 দশিমক 5৯ শতাংশ eবং ল য্মা ার তুলনায় 5 দশিমক 53 শতাংশ েবিশ। eকক মাস িহেসেব গত জুন মােস 389 েকািট 
55 লাখ ডলােরর প  রফতািন হেয়েছ।  

iিপিব’র িতেবদেন েদখা যায়, 3129-2৯ aথ র্বছের সব ধরেনর প  রফতািনেত ƣবেদিশক মু ার ল য্মা া ধরা হেয়িছল িতন 
হাজার ৯11 েকািট মািক র্ন ডলার। স  সমা  aথ র্বছর েশেষ আয় eেসেছ 5 হাজার 64 েকািট 61 লাখ 51 হাজার মািক র্ন ডলার, 
ল য্মা ার তুলনায় রফতািন আেয় বৃি  aিজর্ত হেয়েছ 5 শতাংেশর েবিশ।  

3128-29 aথ র্বছের রফতািন আয় aিজর্ত হেয়িছল 4 হাজার 777 েকািট 92 লাখ 81 হাজার ডলার। েস তুলনায় গত aথ র্বছর 
েশেষ রফতািন আেয় বৃি  aিজর্ত হেয়েছ 21 দশিমক 66 শতাংশ। িতেবদেন েদখা যায়, eকক মাস িহেসেব গত জুন মােস 389 
েকািট 55 লাখ ডলােরর প  রফতািন হেয়েছ। eিট 3128-29 aথ র্বছেরর জুন মােসর েচেয় 6 দশমিক 38 শতাংশ কম। oi 
বছেরর জুেন রফতািন হেয়িছল 3৯4 েকািট ৯4 লাখ ডলােরর প ।  

জানা যায়, েদেশর রফতািন আেয়র ায় 91 শতাংশ আেস ƣতির েপাশাক খাত েথেক। ei খাত েথেক 3128-29 aথ র্বছের রফতািন 
আয় eেসিছল 4 হাজার 72 েকািট 58 লাখ ডলার। 3129-2৯ aথ র্বছর েশেষ ƣতির েপাশাক খােত প  রফতািন আয় aিজর্ত হেয়েছ 
4 হাজার 524 েকািট 43 লাখ ডলার। েস িহেসেব e খােত বৃি  aিজর্ত হেয়েছ 22 দশিমক 5৯ শতাংশ েবেড়েছ।  

a িদেক ল য্মা ার তুলনায় আয় েবেড়েছ 5 দশিমক 53 শতাংশ। িনট েপাশাক রফতািন েথেক eেসেছ 2 হাজার 799 েকািট 96 
লাখ 51 হাজার ডলার। যা আেগর বছেরর eকi সমেয়র 22 দশিমক 2৯ শতাংশ েবিশ। a িদেক oেভন েপাশাক রফতািন কের 
আয় হেয়েছ 2 হাজার 835 েকািট 58 লাখ 41 হাজার ডলার। যা 3128-29 aথ র্বছেরর eকi সমেয়র তুলনায় 22 দশিমক 8৯ 
শতাংশ েবিশ। 

e সে  ƣতির েপাশাক িশ  মািলকেদর সংগঠন িবিজeমie সভাপিত রুবানা হক বেলন, বত র্মােন েপাশাক িশ েক ানীয় o 
আ জর্ািতক পয র্ােয় িবিভ  িতকূলতা েমাকােবলা কের eিগেয় েযেত হে । আমরা eখন শতভাগ কম য্ােয়  কারখানার িদেক 
হাঁটিছ। িত মােসi রফতািন আয় বাড়েছ, বাড়েছ বৃি । িক  e খােতর িকছু সম া বড় আকার ধারণ করেছ। িতিন বেলন, 
iuেরােপর বাজারসহ a া  েদেশর ে তা eবং পে র মূ  মাগতভােব াস পাে । মজুির, জব্ালািন, পিরবহন o a া  
আনুষি ক য় বৃি  েপেয়েছ। মজুির বৃি র ফেল বসা পিরচালনার য় 28 দশিমক 22 ভাগ েবেড়েছ। eছাড়া িতেযাগী েদেশর 
সে  aি তব্ eবং আমােদর স মতা িটিকেয় রাখা eখন ক সা  হেয় পেড়েছ।  

iিপিবর িতেবদন aনুযায়ী, স  সমা  aথ র্বছেরর 45 দশিমক ৯3 শতাংশ বৃি  aিজর্ত হেয়েছ কৃিষপ  রফতািনেত। e খাত 
েথেক আয় eেসেছ 78 েকািট 47 লাখ ডলার। ল য্মা ার তুলনায় রফতািন আয় েবেড়েছ 38 দশিমক 95 শতাংশ। গত aথ র্বছর 
েশেষ াি ক পে  বৃি  েবেড়েছ 32 দশিমক 76 শতাংশ। e সমেয় আয় হেয়েছ ৯ েকািট 95 লাখ ডলার, যা ল য্মা ার েচেয় 
2৯ দশিমক 9 শতাংশ েবিশ।  



গত aথ র্বছর েশেষ েহাম েট টাiল খােত বৃি  o ল য্মা া দুিটi কেমেছ। e সময় আয় eেসেছ 98 েকািট 97 লাখ ডলার। স  
সমা  aথ র্বছর েশেষ পাট o পাটজাত পে র রফতািন আেয় বৃি  কেমেছ। eকi সে  aিজর্ত হয়িন ল য্মা া। e সমেয় e খাত 
েথেক আয় eেসেছ 213 েকািট 66 লাখ ডলার।  

eছাড়া চামড়াজাত প  রফতািনেত ল য্মা ার েচেয় আয় কম হেয়েছ ৯ দশিমক 38 শতাংশ। বৃি o গতবছেরর েচেয় 7 দশিমক 
7 শতাংশ কম হেয়েছ। e সমেয় আয় হেয়েছ 219 েকািট 66 লাখ ডলার। 
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