
সংসেদ বািণজ ম ী

বািণজ  মলা থেক সরকােরর আয় ১৮ কািট
টাকা

কাশ : ০৯ জলুাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

বািণজ ম ী িটপু মনুিশ বেলেছন, গত বছর ঢাকা আ জািতক বািণজ  মলা থেক সরকার রাজ  আয়
কেরেছ ১৭ কািট ৮৫ লাখ ৯২ হাজার ১০০ টাকা, যা ায় ১৮ কািট টাকা।

সামবার জাতীয় সংসেদ মাহমদু উস সামাদ চৗধরুীর ে র জবােব িতিন এ কথা বেলন। মিুজবলু হেকর
ে র জবােব বািণজ ম ী বেলন, ভারত থেক পণ  আমদািন হয় বিশ, রফতািন হয় কম। তেব আগামী

অথবছের আমদািন ও রফতািনেত ঘাটিত কিমেয় আনেত সরকার সেচ  রেয়েছ।

এম আব ল লিতেফর ে র জবােব িটপু মনুিশ বেলন, বাংলােদিশ পেণ র বিচে র অভােব রফতািন
বাজার বড় হে  না।  তেব  পেণ  বিচ  আনয়েনর লে  সরকার  ব  খােত  রফতািন  বিৃ র  জ
উ মেূল র পণ  উৎপাদন করেছ। এ েলার মেধ  রেয়েছ াটসওয় ার, মিডেকল ইউিনফম ও অ া ।

এসব পণ  আমদািনকারকেদর কােছ পিরিচত করা এবং নতনু নতুন তা তিরর জ  বাজার অে ষেণ
আ জািতক মলায় অংশ হণ করা হে । আেরক ে র জবােব বািণজ ম ী বেলন, ব মলূ  ি িতশীল
রাখা এবং বাজার পিরি িত পযােলাচনার জ  ব বসায়ী নতাসহ সংি  সরকাির কমকতােদর সম েয়
ম ণালেয়র ম ীর সভাপিতে  িনয়িমত সভা অ ি ত হয়। এ লে  িতিদন ২িট কের মাট ১৪িট িটম

  সংসদ িরেপাটার
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

ঢাকা মহানগরীর িবিভ  বাজাের মলূ  পিরি িত পযেব েণর কােজ িনেয়ািজত থােক।

ম  আলী  ফরাজীর  ে র  জবােব  ম  ও  কমসং ান  িতম ী  বগম  মু জুান  িফয়ান  বেলন,
বাংলােদেশ পিরসংখ ান বু েরার সবেশষ িতেবদেন (২০১৬-১৭) দখা গেছ দেশ িশি ত, িশি ত
ও অিশি ত বকােরর সংখ া ২৬ লাখ ৭৭ হাজার জন। এর মেধ  িশি ত ও িশি ত যােদর বয়স ১৫
বছর, তদূ  এ সংখ া ২৩ লাখ ৭৭ হাজার জন এবং অিশি ত বকার রেয়েছ ৩ লাখ।

বগম হািববা রহমান খােনর ে র জবােব ম ও কমসং ান িতম ী বেলন, ২০০৫-০৬ সােল দেশ
কেম িনযু  জনসংখ া িছল ৪ কািট ৭৪ লাখ। বতমােন অথাৎ ২০১৬-১৭ অথবছের তা বেড় দািঁড়েয়েছ
৬ কািট ৮ লাখ। এ সমেয় দেশ ায় ই কািট লােকর নতুন কমসং ান হেয়েছ। মাকাি র হােসেনর

ে র জবােব বাসীকল াণ ও বেদিশক কমসং ান িতম ী ইমরান আহেমদ চৗধরুী বেলেছন, িবে র
িবিভ  দেশ বাংলােদেশর মবাজার সং িচত হেয় পড়েছ, কথািট সিঠক নয়। বরং বতমান সরকােরর

টৈনিতক তৎপরতায় িবে  িবিভ  দেশ মবাজার উ ু  হেয়েছ।

বাংলােদশ থেক এ পয  ১৭৩িট দেশ কমী পাঠােনা হেয়েছ। িতম ী জানান, ২০১৪ সােল িবেদেশ
কমী পাঠােনা হেয়িছল ৪ লাখ ২৫ হাজার ৬৮৪ জন। ২০১৭ সােল তা বিৃ  পেয় হেয়েছ ১০ লাখ ৮
হাজার ৫২৫ জন। যার মেধ  গত বছের িবেদশগামী কমীর সংখ া ৭ লাখ ৩৪ হাজার ১৮১ জন।

শখ এ ানী  রহমােনর ে র জবােব ইমরান আহেমদ বেলন, বতমােন িবে র িবিভ  দেশ সােড় ৮
লােখর বিশ নারী কমী কমরত আেছন। সখােন বাংলােদিশ নারীরা নােমর সে  কাজ করেছন। এসব
নারীর র ায় নানামখুী  পদে প নয়া হেয়েছ। বগম হািববা  রহমান খােনর ে র বাসীকল াণ  ও
বেদিশক কমসং ান িতম ী বেলন,  বতমান সরকােরর িবগত ই ময়ােদ ২০০৯-১৮ পয  িবে র

িবিভ  দেশ ৫৯ লাখ ৩৩ হাজার ৯৫ কমীর বেদিশক কমসং ান হেয়েছ।

এ ময়ােদ ধানম ীর িনবাচনী ইশেতহার অ যায়ী থমবার েত ক উপেজলা থেক িতবছর গেড় ১
হাজার কমী পাঠােনার লে  কমপিরক না হােত নয়া হেয়েছ।

আেনায়া ল আজীেমর ে র জবােব বাসীকল াণ ও বেদিশক কমসং ান িতম ী ইমরান আহেমদ
চৗধরুী বেলন, বােস কমরতেদর আইনগত সহায়তার জ  িবিভ  দেশ ৩০িট ম উইং িত া করা

হেয়েছ। তািরত হেয় জেল আটক ব ি েদর মিু র জ  মকল াণ উইংেয়র মাধ েম আইনগত সহায়তা
দান কের দেশ ফরত আনা হয়।  এজ  দতূাবাস-হাইকিমশন কতৃক িনেয়ািজত িব  আইনজীবীর

মাধ েম মামলা েলা তদারিক করা হয়।
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