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গত বছর বাংলােদশ রpািন আেয় ভােলা করেলo চলিত বছর e খােত সুখবর েনi। 2019-20 aথর্বছেরর
pথম চার মাস জলুাi-aেkাবের রpািন আেয় বেড়া ছnপতন হেয়েছ। আেলাচয্ সমেয় রpািন কেম েগেছ
আেগর aথর্বছেরর eকi সমেয়র েচেয় 6 দশিমক 82 শতাংশ। গত aথর্বছেরর pথম চার মােস 1 হাজার
365 েকািট ডলােরর রpািন হেলo চলিত aথর্বছেরর eকi সমেয় তা কেম দাঁিড়েয়েছ 1 হাজার 72 েকািট
ডলাের। aথর্াt গত চার মােস রpািন কেমেছ pায় 93 েকািট ডলার যা sানীয় মdুায় pায় েপৗেন আট
হাজার  েকািট  টাকা।  eছাড়া  আেলাচয্  সমেয়  লkয্মাtার  েচেয়  রpািন  কেমেছ  11  দমিমক  21  শতাংশ।
রpািন unয়ন বযু্েরার (iিপিব) pকািশত হাল নাগাদ পিরসংখয্ান aনযুায়ী, চার মােসর মেধয্ গত িতন
মাস ধের টানা রpািন কেমেছ। eর মেধয্ সদয্ সমাp aেkাবের রpািনেত সবেচেয় খারাপ aবsা। আেলাচয্
সমেয় রpািন কেমেছ 17 শতাংশ। পিরসংখয্ান aনযুায়ী, গত িতন মােসi রpািন কমিতর িদেক। জলুাiেয়
িকছুটা pবিৃd হেলo eর পর রpািন আয় মাথা তুেল দাঁড়ােত পােরিন। e পিরিsিতেত রpািনকারকেদর
মেধয্o  uেdগ  ৈতির  হেয়েছ।  aনয্িদেক  aথর্নীিতিবদরা  বলেছন,  আগামী  মাস েলায়  e  পিরিsিতর
iিতবাচক agগিত না হেল তা েদেশর সািবর্ক aথর্ৈনিতক pবিৃdেত েনিতবাচক pভাব েফলেত পাের।
গােমর্nস িশlমািলকেদর সংগঠন িবেকeমieর িসিনয়র সহসভাপিত েমাহাmদ হােতম iেtফাকেক বেলন,
aেনক  মািলেকরi  সkমতার  pায়  aেধর্কi  aবয্বহূত  েথেক  যােc।  আমার  িনেজর  কারখানায়o  eকi
aবsা। eিট শ া ৈতির কেরেছ। আগামী িদেনo রpািন কমিতর িদেক থাকেব। aথচ ei সমেয় রpািন
বাড়ার কথা। রpািন কমার কারণ বয্াখয্া কের িতিন বেলন, বাংলােদশ েথেক িকছু kয়ােদশ sানাnর হেয়
িময়ানমার, ভারত, পািকsান o িভেয়তনাম চেল যােc। aনয্িদেক নতুন মজিুর বাsবায়ন ছাড়াo গয্াস-
িবদযু্েতর  দর  বৃিdর  কারেণ  আমােদর  utপাদন  খরচ  েবেড়েছ।  pিতেযাগী  েদশ েলার  sানীয়  মুdা
ডলােরর  িবপরীেত  দবুর্ল  হoয়ায়  তারা  আমােদর  েচেয়  pিতেযািগতামলূক  দের  aডর্ ার  িনেত  পারেছ।
aনয্িদেক িব বয্াপী েপাশােকর দরo কমিতর িদেক। সব িমিলেয় আমােদর জনয্ চয্ােল  েবেড় যােc। e
পিরিsিত  েথেক  utরেণ  রpািনর  জনয্  ডলােরর  আলাদা  মলূয্  িনধর্ারণসহ  সরকােরর  নীিত-সহায়তা
েচেয়েছন িতিন।
গত 2018-19 aথর্বছের রpািনর লkয্মাtা aজর্ ন কেরিছল বাংলােদশ। আেলাচয্ সমেয় 3 হাজার 900
েকািট ডলার লkয্মাtার িবপরীেত রpািন হেয়েছ 4 হাজার 53 েকািট 50 লাখ ডলােরর সমপিরমাণ পণয্।
আেগর  aথর্বছেরর  েচেয়  রpািন  েবেড়িছল  10  দশিমক  55  শতাংশ।  চলিত  aথর্বছর  pায়  েপৗেণ  12
শতাংশ pবৃিd ধের পণয্ রpািনর লkয্মাtা িঠক করা হেয়েছ 4 হাজার 550 েকািট ডলােরর। aথর্বছেরর
pথম  মাস  জলুাiেয়  রpািনেত  iিতবাচক  pবৃিdi  িছল।  তেব  eর  পর  েথেকi  uলেটা  পেথ  হাঁটেত  
কেরেছ রpািন।
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