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বািণজ ম ী  িটপু  মুনিশ  বেলেছন,  ভারত থেক পণ  আমদািন  হয়  বিশ  র ািন  হয়  কম।  তেব আগামী
অথবছের আমদািন ও র ািনেত ঘাটিত কিমেয় আনেত সরকার সেচ  রেয়েছ। ি কার ড. িশরীন শারিমন
চৗধরুীর  সভাপিতে  সংসেদর  গতকােলর  বঠেক  এক  ে র  জবােব  বািণজ ম ী  এ  তথ  জানান।

বািণজ ম ী বেলন, বাংলােদিশ পেণ র বিচে র অভােব র ািন বাজার বড় হে  না। তেব, পেণ  বিচ
আনয়েনর লে  সরকার ব খােত র ািন বৃি র জ  উ  মূেল র পণ  উৎপাদন করা হে , এ েলার মেধ

াটসওয় ার, মিডেকল ইউিনফম ও অ া । এসব পণ  আমদািনকারকেদর কােছ পিরিচত করা ও নতনু
নতনু তা  তিরর জ  বাজার অে ষেণ আ জািতক মলায় অংশ হণ করা হে । িটপু মুনিশ জানান,
দেশর র ািন বািণজ  িনিদ  কেয়কিট পেণ র মেধ  সীমাব  নয়। ১৯৭২-৭৩ অথ বছের মা  ২৫িট পণ

৬৮িট দেশ র ািন কের ৩৪৮ িমিলয়ন ডলার আয় হয়। আর ২০১৭-১৮ অথবছের বাংলােদশ থেক ২০২িট
দেশ ৭৪৪িট পণ  র ািন কের ৪১ হাজার ৭ দশিমক ৮৭ িমিলয়ন মািকন ডলার অিজত হেয়েছ। িতিন

বেলন, গত বছের ঢাকা আ জািতক বািণজ  মলা-২০১৮ থেক রাজ  আয় কেরেছ ১৭ কািট ৮৫ লাখ ৯২
হাজার ১০০ টাকা,  যা ায় ১৮ কািট টাকার সমান। ১০ বছের িবেদেশ ৫৯ লাখ লাক গেছ :  বাসী
কল াণ ও বেদিশক কমসং ান িতম ী ইমরান আহমদ সংসেদ জািনেয়েছন, সরকােরর িবগত ই  ময়ােদ
২০০৯ থেক ২০১৮ সাল পয  িবে র িবিভ  দেশ ৫৯ লাখ ৩৩ হাজার ৯৫ কমীর কমসং ান হেয়েছ। এর
মেধ  ৮ লাখ ৫৪ হাজার ৮০৯ জন নারী কমীর বােস কমসং ান হেয়েছ। িতম ীর দওয়া তথ  অ যায়ী
ওমােন সেবা  সংখ ক ১১ লাখ ৮ হাজার ৪৮৬ জন, ি তীয় সেবা  সৗিদ আরেব ১০ লাখ ৯২ হাজার ৪৭৩
জন এবং তার পের সংযু  আরব আিমরােত ১০ লাখ ৩৬ হাজার ৯০ জন কমী গেছন।
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