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কৃিষপেণ  বড় সাফল

অথৈনিতক িরেপাটার ॥ রকড অজন কের সদ  িবদায়ী ২০১৮-১৯ অথবছের দেশর মাট রফতািন আয় হেয়েছ
সােড় ৪৬ িবিলয়ন ইউএস ডলার। িত ডলার ৮৫ টাকা টাকা ধরেল বাংলােদশী মু ায় এই অেথর পিরমাণ দাঁড়ায়

ায় ৪  লাখ কািট  টাকা। ল মা া  ৪৪ িবিলয়ন ডলােরর িবপরীেত রফতািন আেয়র পিরমাণ  দাঁিড়েয়েছ ৪৬
দশিমক ৩৭ িবিলয়ন মািকন ডলার। আেগর অথবছেরর তলুনায় বৃি র হার ১৪ শতাংশ এবং ল মা ার তলুনায়
সােড় ৫ শতাংশ বিশ। এবার কিৃষপণ  রফতািনেত বড় সাফল  এেসেছ। এখােত রফতািন বিৃ র হার ৩৫ শতাংশ।

এিদেক, ধান রফতািনখাত তির পাশাক হেত রফতািনর পিরমাণ দাঁিড়েয়েছ ায় ৩৫ িবিলয়ন ডলার যা মাট
রফতািনর ায় ৮৫ শতাংশ। এই খােত বিৃ র হার সােড় ১১ শতাংশ। এছাড়া ওেভনখােত রফতািনর পিরমাণ
দাঁিড়েয়েছ ায় ১৮ িবিলয়ন ডলার এবং নীটখােত ১৭ িবিলয়ন ডলার রফতািন আয় হেয়েছ। রফতািন আেয়র এই
রকড  অজন করায়  বািণজ ম ী  িটপু  মনুিশ  ধানম ী  শখ হািসনােক  ধ বাদ  জািনেয়েছন।  িতিন  বেলেছন,
ধানম ীর বিল  নতেৃ  অথৈনিতক অবকাঠােমার উ িত ও ি িতশীল রাজৈনিতক অব ার কারেণই এ সফলতা

অজন স ব হেয়েছ। িতিন বেলন, সরকােরর পক -২১ বা বায়েনর মাধ েম দেশর সামি ক উ য়েন জাতীয়
রফতািনর ল মা া িনধারণ করা হেয়েছ ৬০ িবিলয়ন ডলার। িবদ মান রফতািন বিৃ র হার অব াহত থাকেল
কাি ত ল মা া অিত ম করা যােব।

ম লবার পেুর বািণজ ম ণালেয়র সভাকে  বািণজ ম ী িটপু মুনিশ রফতািন সে  সাংবািদকেদর ি ফ কেরন।
ওই সময় বািণজ  সিচব মাঃ মিফজলু ইসলামসহ ম ণালয় ও রফতািন উ য়ন বু েরার (ইিপিব) উধতন কমকতারা
উপি ত িছেলন।

বািণজ ম ী বেলন, রফতািন পেণ র মলূ গ ব  আেমিরকা ও ইউেরাপ হেলও এিশয়ার দশসমেূহ বতমান অথবছের
উ  বিৃ  অিজত হেয়েছ। এে ে  জাপােন মাট রফতািন হেয়েছ ১ দশিমক ৩৭ িবিলয়ন ডলার এবং বিৃ র হার

ায় ২১ শতাংশ। ধু তাই নয়, িতেবশী রা  ভারেত রফতািন ১ দশিমক ২৫ িবিলয়ন ডলার এবং বিৃ  হেয়েছ
৪৩ শতাশং পয । চীেন মাট রফতািন ৮৩১ িমিলয়ন ডলার এবং ২০ শতাংশ বৃি  হেয়েছ। দি ণ কািরয়ায় মাট
রফতািন হেয়েছ ৩৭০ িমিলয়ন ডলার এবং বিৃ র হার ৪৬ শতাংশ। রািশয়েত মাট রফতািন হেয়েছ ৫৪৮ িমিলয়ন
ডলার এবং ১৩ শতাংশ বিৃ  হেয়েছ। িতিন বেলন, রফতািন যভােব বাড়েছ তােত আশা করিছ ল মা া অ যায়ী
আগামী ২০২১ সােলর মেধ  ৬০ িবিলয়ন ডলার রফতািন অজন করা স ব হেব।

এিদেক, ২০১৭-১৮ অথবছের পণ খােত মাট রফতািন িছল ৩৬ দশিমক ৬৭ িবিলয়ন ডলার। গত ২০১৮-১৯
অথবছের পণ খােত মাট রফতািনর পিরমাণ ৪০ দশিমক ৫৪ মািকন ডলার যার বিৃ র হার ১০ দশিমক ৫৫
শতাংশ। সবাখােত এ বছর মাট রফতািন পিরমাণ হেয়েছ ৫ দশিমক ৮৩ িবিলয়ন ডলার, যার বিৃ র হার ৩২
দশিমক ৩৪ শতাংশ। গত ২০১৭-১৮ অথবছের সবাখােত রফতািনর পিরমাণ িছল ৪ দশিমত ৩৪ িবিলয়ন মািকন
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ডলার।

এিদেক,  ২০১৮-১৯ অথবছের  রফতািন  আেয়র  দশিভি ক  িবে ষেণ  দখা  যায়,  আেমিরকা  ও  ইউেরাপীয়ান
ইউিনয়েন উে খ েযাগ  হাের বিৃ  অিজত হেয়েছ। মািকন যু রাে  এ যাবতকােলর সেবা  রফতািন হেয়েছ ৬
দশিমত ৮৮ িবিলয়ন ডলার। যা গত অথবছেরর তুলনায় ১৫ শতাংশ বিশ। এছাড়া ইউেরাপীয় ইউিনয়েন ২২
দশিমক ৮৬ িবিলয়ন মািকন ডলার রফতািন হেয়েছ এবং বিৃ র হার ৭ দশিমত ১৩ শতাংশ। িবদায়ী অথবছের
কিৃষপণ  রফতািনেত সবেচেয় বড় সাফল  এেসেছ। কিৃষপণ  রফতািন হেয়েছ ৯০৮ দশিমক ৯৬ িমিলয়ন মািকন
ডলার এবং বিৃ র হার ায় ৩৫ শতাংশ পয । িবেশষ কের পাট ও পাটজাতপণ  রফতািনর বৃি  নিতবাচক
হেলও ওষুধ, াি ক  পণ ,  িবেশষািয়ত ট টাইল, আসবাবপ  ভৃিতখােত  উে খেযাগ  হাের বিৃ  অিজত
হেয়েছ। যিদও ওই সমেয় চামড়া ও চামড়াজাত পণ  রফতািন বিৃ  হার িকছুটা াস পেয়েছ। মাট রফতািন
হেয়েছ ায় ২ িবিলয়ন ডলার।

পেনেরা  িদেনর  মেধ  কমেব  পঁয়ােজর  দাম  ॥  সাংবািদকেদর  িবিভ  ে র  জবােব  বািণজ ম ী  িটপু  মুনিশ
জািনেয়েছন, আগামী পেনেরা িদেনর মেধ  পয়ঁােজর দাম  কেম আসেব। িতিন বেলন, অিতর  মনুাফার জ
বাজােরর িবিভ  পেণ র দাম  বাড়ােনার কারসািজ বে  সরকার আ িরক  েচ া  চালাে ।  এছাড়া  ব বসায়ীরা
অিতির  মনুাফার জ  িবিভ  উৎসবেক বেছ নয়। আগামী কারবািনর ঈদেক টােগট কের তারা পয়ঁােজর দাম
বািড়েয়েছ। িবষয়িট সরকােরর নজের রেয়েছ, আমরা বাজার মিনটিরং করিছ। আগামী ১৫ িদেনর মেধ  পঁয়ােজর
দাম কেম যােব।

িটপু মনুিশ বেলন, গত রমজান মােস ব মলূ  িনয় েণ চ া কেরিছ এবং সফলতা পেয়িছ। এখন পঁয়াজ-র নসহ
কেয়কটা পেণ র দাম বেড়েছ। এ িবষেয় আমরা িডিসেদর বেলিছ ল  রাখেত হেব যন িজিনসপে র দাম না
বােড়। পঁয়ােজর দাম হাঠাৎ কের বেড় যাওয়ার িবেশষ কারণ হে  বৃি েত পয়ঁাজ ন  হেয়েছ। এছাড়া ভারত
থেক যসব পঁয়াজ আমদািন হেতা সটা একট ুকেম গেছ।

তেব আশা করিছ, আগামী ১৫ িদেনর মেধ ই এ অব ার উ য়ন ঘটেব। আমরা িডিসেদর বেলিছ ভা ােদর অিধকার
সংর ণ করা আপনােদর একটা বড় দািয় । একইসে  ভজাল খাবার যন বাজাের না এ িবষেয় ল  রাখেত হেব।

িতিন আরও বেলন, ভজালমু  ও ফরমািলনমু  পণ  িনি ত করেত গত রমজান মােস ব াপক অিভযান চালােনা
হেয়েছ। ভা া আইেন অেনক িবচার-সািলশ ও জিরমানাও করা হেয়েছ। ফরমািলন িনয় েণ আমােদর চিলত
আইন রেয়েছ স েলা যন শ ভােব েয়াগ করা হয় তা বলা হেয়েছ। েধর ভজাল িনেয় একটা িব াি  তির
হেয়েছ-এমন কান আেলাচনা হেয়েছ িক না জানেত চাইেল িতিন বেলন, িনিদ  কের এ িবষেয় কান আেলাচনা
হয়িন। তেব জনােরিল বলা হেয়েছ যন ভজাল থেক আমরা র া পাই। েধর ভজাল িবষেয় িডিসরা িকছু
বেলেছন িক-এ ে  িতিন বেলন, এটা তা অ  কেয়কিদেন ঘটল। এ িবষেয় চািলত আইেন ব ব া নয়ার জ
বেল দয়া হেয়েছ। িতিন বেলন, ভজালকারীেদর িব ে  দেশর চিলত আইেন ব ব া নয়া হেব।
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