
যু রাে  র ািনেত বেড়া বিৃ
গত অথবছের দশিটেত বাংলােদেশর র ািন বেড়েছ সােড় ৭ হাজার কািট টাকা

কাশ : ০১ আগ  ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

একক দশ িহেসেব  বাংলােদেশর র ািনর সবেচেয়  বেড়া  বাজার যু রাে  গত কেয়ক বছের র ািন
আশা প না বাড়েলও গত ২০১৮-১৯ অথবছের বেড়া বিৃ  হেয়েছ। সদ  সমা  অথবছের দশিটেত
বাংলােদেশর র ািন বেড়েছ পূেবর অথবছেরর একই সমেয়র চেয় ১৪ দশিমক ৯৩ শতাংশ। 

আেলাচ  সমেয় দশিটেত র ািন হেয়েছ ৬৮৭ কািট ৬৩ লাখ মািকন ডলােরর পণ । এর আেগর অথবছের
র ািনর পিরমাণ িছল ৫৯৮ কািট ৩৩ লাখ ডলার। অথাত্ গত অথবছর দশিটেত বাংলােদেশর র ািন
বেড়েছ ৮৯ কািট ৩০ লাখ ডলার। বাংলােদিশ মু ায় এর পিরমাণ ায় সােড় সাত হাজার কািট টাকা।

বাংলােদেশর র ািন উ য়ন বু েরা (ইিপিব) কািশত হালনাগাদ পিরসংখ ান পযােলাচনায় এ তথ  জানা
গেছ।

দশিটেত বাংলােদেশর মলূ র ািন পণ  তির পাশাক। গত অথবছর দশিটেত র ািনর ৮৯ শতাংেশর
বিশ এেসেছ গােম টস খাত থেক। সংি রা বলেছন, গত কেয়ক বছের বাংলােদেশর গােম টস খােতর
ম িনরাপ া র ায় সরকােরর নওয়া নানামখুী উেদ ােগ িব ব াপী একিট ইিতবাচক বাতা গেছ। ফেল
তােদর মেধ ও বাংলােদেশর সে  ব বসা করার ে  আ া বেড়েছ।

অ িদেক গত অথবছর জেুড়ই চীন-মািকন বািণজ যেু র ডামােডােল অেনক তা চীন থেক সের িবক
বাজার খঁুজিছেলন। ঐসব তার একিট অংশ বাংলােদশও পেয়েছ। মলূত এই ই কারেণ দশিটেত
বাংলােদেশর র ািন বেড়েছ বেল মেন কেরন তির পাশাক িশ  মািলকেদর সংগঠন িবেকএমইএর
সহ-সভাপিত ফজেল শামীম এহসান। ইে ফাকেক িতিন বেলন, রানা াজা ঘটনার পর ইউেরাপ ও
আেমিরকািভি ক ই তােজাট অ াকড ও অ ালােয়ে র উেদ ােগ আমােদর র ািনমখুী কারখানা ভবেনর
কাঠােমা,  অি  ও  ব িতক িনরাপ া  িনি ত  করেত  অেনক কাজ  করা  হেয়েছ।  এজ  এেককজন
উেদ া ার গেড় ৫ কািট টাকা কের ব য় করেত হেয়েছ। এর ফেল গত কেয়ক বছের গােম টস কারখানায়
বেড়া ধরেনর কােনা  ঘটনা িকংবা  াণহািন হয়িন।  এই বাতা বায়ারেদর কােছ যাওয়ায় ধীের ধীের
আমােদর সে  ব বসা বাড়ােনার ে  তােদর আ া বেড়েছ।

িবিজএমইএর সহ-সভাপিত এম এম রিহম িফেরাজ ইে ফাকেক বেলন, যু রাে র যসব তা চীেনর
বাজার থেক বাংলােদেশ আসেছন, তারা স । ফেল আগামীেত তােদর কাছ থেক আেরা বেড়া আকাের

য়ােদশ পাওয়ার স াবনা তির হেয়েছ। িতিন বেলন, আগামী মাস েলােতও র ািনেত ইিতবাচক বিৃ
মেন হে ।

পিরসংখ ান িবে ষেণ  দখা গেছ,  গত অথবছের যু রাে  বাংলােদেশর পাশাক র ািন হেয়েছ ৬১৩
কািট ৩৭ লাখ ডলােরর। ২০১৭-১৮ অথবছের আেলাচ  বাজাের পাশাক র ািনর পিরমাণ িছল ৫৩৫
কািট ২১ লাখ ডলােরর। অথাত্ গত অথবছের দশিটেত পাশাক র ািন বেড়েছ সােড় ১৪ শতাংেশর

িকছু বিশ।

স টার ফর পিলিস ডায়ালেগর (িসিপিড) গেবষণা পিরচালক ড. খ কার গালাম মায়াে ম ইে ফাকেক
বেলন, কারখানা সং ােরর ফল বাংলােদশ পেত  কেরেছ। আবার চীন-মািকন বািণজ  িবেরােধর

  িরয়াদ হােসন
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

িকছুটা  ফলও  েময়ােদ  আসেছ।  তেব  দীঘেময়ােদ  দশিটেত  বাংলােদেশর  র ািন  বাড়ােত  হেল
কারখানা সং ােরর ধারাবািহকতা র ায় তােদর আ ায় িনেয় এ েত হেব। অ িদেক চীন থেক সের
আসা তােদর বাংলােদশমখুী করেত কাযকর উেদ াগ িনেত হেব। অবকাঠােমাসহ অ  েযাগ বাড়ােনার
মাধ েম চীেনর িবিনেয়াগও আনার চ া  করা যেত পাের। এছাড়া  সাধারণ মােনর পাশােকর বাইের
উ মেূল র পাশােক নজর িদেল দীঘেময়ােদ যু রাে  বাংলােদেশর র ািন আেরা সংহত হেত পাের বেল
মত দন িতিন।

তির পাশাক ছাড়াও দশিটেত র ািন  পেণ র তািলকায়  রেয়েছ িসরািমক,  হামেট টাইল,  কৃিষপণ ,
িহমািয়ত খাদ , চামড়া ও চামড়াজাতীয় পণ , কাচঁা পাট ও পাটজাতীয় পণ  এবং বাইসাইেকল।
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