1
মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের িাবষ িক প্রবিহিদন ছক
মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নাম : িাবণজ্য মন্ত্রণালয়
প্রবিহিদনাধীন িছর
: ২০১৭-২০১৮

আওিাধীন অবধদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা: ০৮টি
প্রবিহিদন প্রস্তুবির িাবরখ: ২৩ জুলাই, ২০১৮ বরিঃ

(১) প্রশাসবনকিঃ
১. ১

কমিকিিা/কমিচারীহদর সংখ্যা (রাজ্স্ব িাহজ্হে) :
সংস্থার স্তর

অনুহমাবদি
পদ

পূরণকৃি
পদ

শূন্যপদ

িছরবভবিক সংরবিি
(বরহেনশনকৃি) অস্থায়ী পদ

১

২

৩

৪

৫

মন্ত্রণালয়

৩০০

২৫০

৫০

৩৯

অবধদপ্তর/সংস্থাসমূে/সংযুক্ত
অবিস (হমাে পদ সংখ্যা)
মমাে

১৬৩৯

১০৮৬

৫৫৩

-

১৯৩৯

১৩৩৬

৬০৩

৩৯

মন্তব্য*
৬

* অনুহমাবদি পহদর হ্রাস/বৃবির কারণ মন্তব্য কলাহম উহেখ করহি েহি।
১.২ শূন্যপহদর বিন্যাস :
অবিবরক্ত
সবচি/িদূর্ধ্ি পদ

মজ্লা
কমিকিিার পদ

অন্যান্য ১ম
মেবণর পদ

২য় মেবণর
পদ

৪র্ ি মেবণর
পদ

৩য় মেবণর
পদ

মমাে

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

০১

১৪

৬৯

৫০

২৭৬

১৯৩

৬০৩

১.৩ অিীি গুরুত্বপূণ ি (strategic) পদ (অবিবরক্ত সবচি/সমপদমর্ িাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/িদূর্ধ্ি) শূন্য র্াকহল
িার িাবলকা : প্রহর্াজ্য নয়।
১.৪
শূন্যপদ পূরহণ িড় রকহমর মকান সমস্যা র্াকহল িার িণ িনা : প্রহর্াজ্য নয়।
১.৫
অন্যান্য পহদর িথ্য :
প্রবিহিদনাধীন িছহর উন্নয়ন িাহজ্ে মর্হক রাজ্স্ব িাহজ্হে স্থানান্তবরি
পহদর সংখ্যা

প্রবিহিদনাধীন িছহর উন্নয়ন িাহজ্ে মর্হক রাজ্স্ব িাহজ্হে
স্থানান্তহরর জ্ন্য প্রবিয়াধীন পহদর সংখ্যা

১

২

* মকান সংলগ্নী ব্যিোর করার প্রহয়াজ্ন নাই।

১.৬

বনহয়াগ/পহদান্নবি প্রদান :
প্রবিহিদনাধীন বছরে পহদান্নবি
কমিকিিা
কমিচারী
১

১.৭

২

১৪
০৭
ভ্রমণ/পবরদশিন (হদহশ) :
ভ্রমণ/পবরদশিন
(হমাে বদহনর সংখ্যা)
১

উন্নয়ন প্রকল্প পবরদশিন
পাি িিয চট্টগ্রাহম ভ্রমণ

নতুন বনহয়াগ প্রদান
কমিকিিা
কমিচারী

মমাে

মন্তব্য
মমাে

৩

৪

৫

৬

৭

২১

৩২

৩২

৬৪

-

মন্ত্রী/উপহদষ্টা

প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/হেশাল
এ্যাবসহেন্ট

সবচি

মন্তব্য

২

৩

৪

৫

৫৩

-

১২

-

* কতদিন দিরে ভ্রমণ করেরছন, তা সুদনদি িষ্টভারব উরেখ কেরত হরব। কতবাে ভ্রমণ করেরছন, তা উরেরখে প্রর াজন দনই।
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১.৮

ভ্রমণ/পবরদশিন (বিহদহশ) :
ভ্রমণ/পবরদশিন
(হমাে বদহনর সংখ্যা) *

মন্ত্রী/উপহদষ্টা

প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/
মেশাল এ্যাবসহেন্ট

সবচি

মন্তব্য

১

২

৫৪

৩৫

৩

৪

৫

-

১৯

-

* কতদিন দিরে ভ্রমণ করেরছন, তা সুদনদি িষ্টভারব উরেখ কেরত হরব। কতবাে ভ্রমণ করেরছন, তা উরেরখে প্রর াজন দনই।

১.৯ উপহরাক্ত ভ্রমহণর পর ভ্রমণ বৃিান্ত/পবরদশিন প্রবিহিদন দাবখহলর সংখ্যা :
(২) অবিে আপবি :
২.১ অবিে আপবি সংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১৭ মর্হক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ িন্ত) :
িবমক

মন্ত্রণালয়/
বিভাগসমূহের
নাম

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

(১)
(২)

িাবণজ্য মন্ত্রণালয়
িাংলাহদশ ট্যাবরি
কবমশন
িাংলাহদশ চা মিাি ি
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যযহরা
মেবিং কহপিাহরশন অি
িাংলাহদশ
আমদাবন ও রপ্তাবন
প্রধান বনয়ন্ত্রহকর দপ্তর
মর্ৌর্মূলধন মকাম্পানী
ও িামিসমূহের
বনিন্ধহকর কার্ িালয়
জ্ািীয় মভাক্তা
অবধকার সংেক্ষণ
অবধদপ্তর
সি িহমাে

০৫

০.৪৪১৪

০৫

০২

০.০২৩৪

০৩

০.৪১৮

১০৪
১৭
৪৭৫

১৩৪.৯৯
৪৩৯.২২
২৩৭.০১

১০৪
১০৫

২৩

৫.৩৮

১০৪
১৭
৪৫২

১৩৪.৯৯
৪৩৯.২২
২৩১.৬৩

০৪

০.২৩

০৪

০২

০.৯

০২

০.১৪

(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
(৮)

২.২
(৩)

অবিে আপবি
সংখ্যা োকার পবরমাণ
(হকাটি োকায়)

ব্রিবশহে
জ্িাহির
সংখ্যা

বনষ্পবিকৃি অবিে আপবি
সংখ্যা োকার পবরমাণ
(হকাটি োকায়)

অবনষ্পন্ন অবিে আপবি
সংখ্যা োকার পবরমাণ
(হকাটি োকায়)

০৯

৮৫.৩৪

০৯

০২

০.০৬৭৮

০৭

৮৫.২৭

০৮

০.০৮২৫

০৮

০৮

০.০৮২৫

-

-

৬২২

৮৯৪.৩১৩৯

২৩৫

৩৭

৬.৪৫৩৭

৫৮৫

৮৯১.৬৬৮

অবিে বরহপাহে ি গুরুির/িড় রকহমর মকান জ্াবলয়াবি/অর্ ি আত্মসাৎ, অবনয়ম ধরা পহড় র্াকহল মসসি
মকসসমূহের িাবলকা : প্রহর্াজ্য নয়।
শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এ্িং অবধদপ্তর/সংস্থার সবিবলি সংখ্যা) :

প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-বছরে (২০১৭১৮) মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর/
সংস্থাসমূহে পুবিভূি মমাে
বিভাগীয় মামলার সংখ্যা

প্রবিহিদনাধীন বছরে বনষ্পবিকৃি মামলার সংখ্যা
চাকুবরচ্যযবি/
অব্যােবি
অন্যান্য দণ্ড
মমাে
িরখাস্ত

অবনষ্পন্ন বিভাগীয়
মামলার সংখ্যা

১

২

৩

৪

৫

৬

০৮

০১

০১

-

০২

০৬
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(৪)

সরকার কর্তক
ি /সরকাহরর বিরুহি দাহয়রকৃি মামলা (০১ জুলাই ২০১৭ মর্হক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ িন্ত) :

সরকাবর সম্পবি/স্বার্ ি রিাহর্ ি
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওিাধীন
সংস্থাসমূে কর্তিক দাহয়রকৃি
মামলার সংখ্যা

(৫)
৫.১

মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এ্র
বিরুহি দাহয়রকৃি বরে
মামলার সংখ্যা

উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়হনর
মিহে সরকাহরর বিরুহি
দাহয়রকৃি মামলার সংখ্যা

দাহয়রকৃি মমাে
মামলার সংখ্যা

বনষ্পবিকৃি মমাে
মামলার সংখ্যা

১

২

৩

৪

৫

-

১১৯

-

১১৯

০৪

মানিসম্পদ উন্নয়ন :
মদহশর অভযন্তহর প্রবশিণ (০১ জুলাই ২০১৭ মর্হক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ িন্ত) :
প্রবশিণ কমিসূবচর মমাে সংখ্যা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ এ্িং আওিাধীন সংস্থাসমূে মর্হক অংশগ্রেণকারীর
সংখ্যা

১

১৭৯

২

টি

১১১৬ জন

মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর কর্তক
ি প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর (২০১৭-১৮) মকান ইন-োউজ্ প্রবশিহণর আহয়াজ্ন
করা েহয় র্াকহল িার িণ িনা : APA, NIS, অবিস ব্যিস্থাপনা, ই-িাইবলং এ্িং মিবসক কবম্পউোহরর
উপর ১৫২ জ্নহক ইন-োউজ্ প্রবশিণ মদয়া েহয়হছ।
৫.৩
প্রবশিণ কমিসূবচহি কমিকিিা/কমিচারীহদর অংশগ্রেণ িা মহনানয়হনর মিহে িড় রকহমর মকান সমস্যা
র্াকহল িার িণ িনা : েয়বন।
৫.৪
মন্ত্রণালহয় অন্-দ্য-জ্ি মেবনং (OJT)-এ্র ব্যিস্থা আহছ বক-না; না র্াকহল অন্-দ্য-জ্ি মেবনং আহয়াজ্ন
করহি িড় রকহমর মকান অসুবিধা আহছ বক-না? প্রহর্াজ্য নয়।
৫.৫
প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর (০১ জুলাই ২০১৭ মর্হক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ িন্ত) প্রবশিহণর জ্ন্য বিহদশ গমনকারী
কমিকিিার সংখ্যা : ৯৪ জ্ন।
(৬) মসবমনার/ওয়াকিশপ সংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১৭ মর্হক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ িন্ত) :
৫.২

মদহশর অভযন্তহর মসবমনার/ওয়াকিশহপর সংখ্যা

(৭)

মসবমনার/ওয়াকিশহপ অংশগ্রেণকারীহদর সংখ্যা

১

২

১২৮১

১,১২,১৩৮

িথ্যপ্রযুবক্ত ও কবম্পউোর স্থাপন (০১ জুলাই ২০১৭ মর্হক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ িন্ত) :

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
সংস্থাসমূহে
কবম্পউোহরর মমাে
সংখ্যা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
সংস্থাসমূহে ইন্টারহনে
সুবিধা আহছ বক না

১
৪২৪

২
আরছ

মন্ত্রণালয় /বিভাগ/
সংস্থাসমূহে ল্যান
(LAN) সুবিধা
আহছ বক না

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/
সংস্থাসমূহে ওয়ান
(WAN) সুবিধা
আহছ বক না

৩
আরছ

৪
দনই

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে
কবম্পউোর প্রবশবিি
জ্নিহলর সংখ্যা

কমিকিিা

কমিচাবর

৫
২৮০

৬
৪৫২

(৮) সরকাবর প্রবিষ্ঠানসমূহের আহয়র লভযাংশ/নানািা/আদায়কৃি রাজ্স্ব মর্হক সরকাবর মকাষাগাহর জ্মার পবরমাণ
(অর্ ি বিভাগ পূরণ করহি) : প্রহর্াজ্য নয়।
(োকার অঙ্ক মকাটি োকায় প্রদান করহি েহি)
২০১৭-১৮

১
রাজ্স্ব আয়

ট্যাক্স
মরবভবনউ

২০১৬-১৭

হ্রাস(-)/বৃবির (+) োর

লিযমাো

প্রকৃি অজ্িন

লিযমাো

প্রকৃি অজ্িন

লিযমাো

প্রকৃি অজ্িন

২

৩

৪

৫

৬

৭
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নন-ট্যাক্স
মরবভবনউ

উদ্বৃি (ব্যিসাবয়ক আয় মর্হক)
লভযাংশ বেসাহি

(৯) প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর সম্পাবদি উহেখহর্াগ্য কার্ িািবল/আইন, বিবধ ও নীবি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কে :
৯.১
প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর নতুন আইন, বিবধ ও নীবি প্রণয়ন কহর র্াকহল িার িাবলকা :
(ক) িথ্য অবধকার আইন, ২০০৯ এ্র আহলাহক 'বাাংলারিে ট্যাদেফ কদমেন তথ্য অবমুক্তকেণ নীদতমালা, ২০১৫'
প্রণ ন কো হর রছ;
(খ) "বাাংলারিে ট্যাদেফ কদমেন সাংরোধন আইন, ২০১৮" মদিপদেষরি উপস্থাপন কো হর রছ।
(গ) প্রবিহিদনাধীন িছহর নতুন আইন, বিবধ ও নীবি প্রণয়ন হ দন। তরব আমিাদন ও েপ্তাদন িপ্তে সাংদিষ্ট আমদাবন
ও রপ্তাবন (বনয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ এ্িং বদ ইহম্পাোস ি, এ্ক্সহপাোস ি ও ইহেন্টর (হরবজ্িঃ) অি িার, ১৯৮১ ইংহরবজ্ েহি
িাংলায় রুপান্তর করা েহয়হছ;
(ঘ) মকাম্পাবন আইন ২০১৮ খসড়া প্রণয়ন প্রবিয়াধীন;
(ঙ) রপ্তাবন নীবি ২০১৫-২০১৮ এ্র ইংহরজ্ী সংস্করণ প্রণয়ন ও ওহয়ি সাইহে প্রকাশ;
(চ) ২০১৮-২০২১ সমহয়র জ্ন্য প্রস্তাবিি বে-িাবষ িক রপ্তাবন নীবি প্রণয়হনর লহিয অংশীজ্নহদর সমন্বহয় ০৬ টি
সভা করা েহয়হছ। রপ্তাবন নীবি ২০১৮-২০২১ এ্র খসড়া প্রণয়ন করা েহয়হছ। দ্রুিিার সাহর্ এ্ নীবি চ্যড়ান্ত করা েহি;
(ছ) রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যযহরা আইন-২০১৫ এ্র অধীহন রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যযহরার কমিচাবর চাকুরী প্রবিধানমালা
সংহশাধহনর বিষহয় মিামহির জ্ন্য জ্নপ্রশাসন মন্ত্রণালহয় মপ্ররণ করা েহয়হছ;
(জ্) “ িাংলাহদহশর খাদ্য সংবিষ্ট কৃবষজ্ পহের অিস্থা এ্িং খাদ্য প্রবিয়াকরণ বশহল্পর বিকাশ: সমস্যা, সম্ভািনা ও
করণীয়” শীষ িক পর্নক্সা প্রণয়ন ও প্রকাশ;
(ঝ) এ্বপআই ও ল্যািহরেবর বিকারক খাহি নীবিমালা প্রণয়ন ও মগহজ্ে প্রকাশ করা েহয়হছ;
(ঞ) স্বণ ি নীবিমালা প্রণয়ন;
(ে) মদহশর ঘােবি মমাকাহিলার জ্ন্য ৫ (পাঁচ) লি মম: েন লিণ আমদাবনর বনবমি ১৬-০৭-২০১৭ িাবরহখ
এ্স,আর,ও নং২৪৪-আইন/২০১৭ জ্াবর করা েহয়হছ;
(ঠ) ১৫৫ বসবস মমাের সাইহকল এ্র পবরিহিি ১৬৫ বসবস মমাের সাইহকল আমদাবনর জ্ন্য ১২-০৭-২০১৭ িাবরহখ
এ্স,আর,ও নং ২৩৪-আইন/২০১৭ জ্াবর করা েহয়হছ;
(ি) বদ ইহম্পাে িাস ি এ্ে এ্ক্সহপাে িাস ি (কহরাল) এ্যাক্ট, ১৯৫০; বদ ইহম্পাে িাস ি এ্ে এ্ক্সহপাে িাস ি কহরাল (অযাহমেহমন্ট)
এ্যাক্ট, ১৯৭৫; বদ ইহম্পাে িাস ি, এ্ক্সহপাে িাস ি এ্ে ইহেনেরস (হরবজ্হেশন) অি িার, ১৯৮১ এ্িং বরবভউ, আপীল ও
বরবভশন অি িার, ১৯৭৭ এ্ চারটি আহদশ িাংলা ভাষায় রূপান্তরপূি িক জ্নপ্রশাসন মন্ত্রণালহয়র িাংলা ভাষা িাস্তিায়ন
মকাহষর মিামহির বভবিহি মভটিং এ্র জ্ন্য মলবজ্সহলটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাহগ মপ্ররণ করা েয়।
মলবজ্সহলটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ উক্ত আইন/আহদশ এ্ প্রহয়াজ্নীয় পবরিিিন ও সংহশাধহনর মিামি প্রদান
কহর। উক্ত বনহদ িশনা ও মিামহির আহলাহক উক্ত ৪টি আইহন প্রহয়াজ্নীয় পবরিিিহনর কার্ িিম চলমান রহয়হছ।
(ঢ) Gold (Procurement Storage and Distribution) Order, 1987 সংহশাধনীর
লহিয মলবজ্সহলটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ েহি মভটিং করা েহয়হছ। মভটিংকৃি আইনটি এ্সআরও মগহজ্ে
আকাহর প্রকাহশর জ্ন্য নবর্টি মলবজ্সহলটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাহগ মপ্ররহণর প্রবিয়া চলমান রহয়হছ।
(ণ) ‘বদ কে এ্ে ম্যাহনজ্হমন্ট অযাকাউন্টযান্টস আইন, ২০১৬’ এ্র সংহশাধন কার্ িিম প্রবিয়াধীন।
(ন) ‘িাংলাহদশ চাে িাি ি অযাকাউন্টযান্টস আইন, ২০১৭’ এ্র সংহশাধন কার্ িিম প্রবিয়াধীন।
৯.২
প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর সম্পাবদি গুরুত্বপূণ ি/উহেখহর্াগ্য কার্ িািবল : সংযুক্ত (পতাকা-ক)।
৯.৩
২০১৭-১৮ অর্ ি-িছহর মন্ত্রণালহয়র কার্ িািবল সম্পাদহন িড় রকহমর মকান সমস্যা/সঙ্কহের আশঙ্কা করা েহল িার
বিিরণ (সাধারণ/রুটিন প্রকৃবির সমস্যা/সঙ্কে উহেহখর প্রহয়াজ্ন মনই; উদােরণ: পদ সৃজ্ন, শূন্যপদ পূরণ ইিযাবদ) : নাই।
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(১০) মন্ত্রণালহয়র উহেশ্য সাধন সংিান্ত :
10.1 ২০১৭-১৮ অর্ ি-িছহরর কার্ িািবলর মাধ্যহম মন্ত্রণালহয়র আরি উহেশ্যািবল সহন্তাষজ্নকভাহি সাবধি েহয়হছ
বক? েহয়হছ।
১০.২ উহেশ্যািবল সাবধি না েহয় র্াকহল িার কারণসমূে : প্রহর্াজ্য নয়।
১০.৩ মন্ত্রণালহয়র আরি উহেশ্যািবল আরও দিিা ও সািহল্যর সহে সাধন করার লহিয মর্ সি ব্যিস্থা/পদহিপ
গ্রেণ করা মর্হি পাহর, মস সম্পহকি মন্ত্রণালহয়র সুপাবরশ : প্রহর্াজ্য নয়।
(১১)
১১.১

উৎপাদন বিষয়ক (সংবিষ্ট মন্ত্রণালয় পূরণ করহি) :
কৃবষ/বশল্প পে, সার, জ্বালাবন ইিযাবদ :

মন্ত্রণালহয়র
নাম

পহের
নাম

প্রবিহিদনাধীন
অর্ ি-িছহর
(২০১৭-১৮)
উৎপাদহনর
লিযমাো

প্রবিহিদনাধীন
অর্ ি-িছহর (২০১৭-১৮)
প্রকৃি উৎপাদন

লিযমাো
অনুর্ায়ী
উৎপাদহনর
শিকরা
োর

মদশজ্ উৎপাদহন
মদহশর অভযন্তরীণ
চাবেদার কি
শিাংশ মমোহনা
র্াহে

পূি িিিী
অর্ ি-িছহর
(২০১৬-১৭)
উৎপাদন

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

িাবণজ্য মন্ত্রণালয়

চা

৭১.৫৪
দমদল ন দকদজ

৭০.৪৯
দমদল ন দকদজ

১১৩%

৮৭%

৭৯.৯০
দমদল ন দকদজ

১১.২ মকান বিহশষ সামগ্রী/সাবভিহসর উৎপাদন িা সরিরাে, মূহল্যর বস্থবিশীলিার মিহে িড় রকহমর সমস্যা িা
সঙ্কে েহয়বছল বক? বনকে ভবিষ্যহি মারাত্মক মকান সমস্যার আশঙ্কা র্াকহল িার িণ িনা :
১১.৩ বিদ্যযৎ সরিরাে (দবদ্যুৎ দবভাগ পূেণ কেরব) : প্রর াজু ন ।

১১.৪

প্রবিহিদনাধীন িছর (২০১৭-১৮)

পূি িিিী িছর (২০১৬-১৭)

(মমগাওয়াে)

(মমগাওয়াে)

সহি িাচ্চ চাবেদা

সহি িাচ্চ উৎপাদন

সহি িাচ্চ চাবেদা

সহি িাচ্চ উৎপাদন

১

২

৩

৪

বিদ্যযৎ-এ্র গড় বসহেম লস (শিকরা োহর) (দবদ্যুৎ দবভাগ পূেণ কেরব) : প্রর াজু ন ।
সংস্থার নাম

প্রবিহিদনাধীন বছে
(২০১৭-১৮)

পূি িিিী বছে
(২০১৬-১৭)

পূি িিিী বছদেে তুলনায়
হ্রাস (-)/বৃবি (+)

মন্তব্য

১

২

৩

৪

৫

পবিহিা
বিউহিা
বিবপবিবস
মিসহকা
ওহজ্াপাবিহকা

১১.৫

জ্বালাবন মিহলর সরিরাে (জ্বালাদন ও খদনজ সম্পি দবভাগ পূেণ কেরব) : প্রর াজু ন ।
প্রবিহিদনাধীন িছর (২০১৭-১৮)

পূি িিিী িছর (২০১৬-১৭)

(হমবেক েন)

(হমবেক েন)

চাবেদা

সরিরাে

চাবেদা

সরিরাে

১

২

৩

৪
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১১.৬

মদহশর মমহোপবলেন এ্লাকায় পাবন সরিরাে (স্থানীয় সরকার বিভাগ পূরণ করহি) : প্রর াজু ন ।
প্রবিহিদনাধীন িছর (২০১৭-১৮)

পূি িিিী িছর (২০১৬-১৭)

(লি গ্যালন)

(লি গ্যালন)

মমহো এ্লাকা

চাবেদা

সরিরাে

চাবেদা

সরিরাে

১

২

৩

৪

৫

(১২)
১২.১

আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র জ্ন্য) : প্রর াজু ন ।
অপরাধ-সংিান্ত : প্রর াজু ন ।

অপরাহধর ধরন

অপরাহধর সংখ্যা
পূি িিিী িছর
অপরাহধর হ্রাস(-)
/বৃবি(+)-এ্র
সংখ্যা
(২০১৬-১৭)

প্রবিহিদনাধীন িছর

(২০১৭-১৮)
১

২

৩

অপরাহধর হ্রাস
(-)/বৃবি(+)-এ্র
শিকরা োর

৪

৫

খুন
ধষ িণ
অবগ্নসংহর্াগ
এ্বসি বনহিপ
নারী বনর্ িািন
িাকাবি
রাোজ্াবন
অস্ত্র/বিহফারক সংিান্ত

মমাে
১২.২ প্রবি লি জ্নসংখ্যায় সংঘটিি অপরাহধর তুলনামূলক বচে : প্রর াজু ন ।
বিষয়

অর্ ি-িছর (২০১৭-১৮)

অর্ ি-িছর (২০১৬-১৭)

১

২

৩

১২.৩ দ্রুি বিচার আইহনর প্রহয়াগ (৩০ জুন ২০১৮ পর্ িন্ত) : প্রর াজু ন ।
আইন জ্াবরর পর
মর্হক িমপুবিভূি
মামলার সংখ্যা
(আসাবমর সংখ্যা)

প্রবিহিদনাধীন
িছহর মগ্রপ্তারকৃি
আসাবমর সংখ্যা

আইন জ্াবরর পর
মর্হক িমপুবিভূি
মগ্রপ্তারকৃি আসাবমর
সংখ্যা

মকাে ি কর্তিক
বনষ্পবিকৃি
িমপুবিভূি
মামলার সংখ্যা

শাবস্ত েহয়হছ এ্মন
মামলার সংখ্যা ও
শাবস্তপ্রাপ্ত আসাবমর
িমপুবিভূি সংখ্যা

মন্তব্য

১

২

৩

৪

৫

৬

১২.৪

৩০ জুন ২০১৮ িাবরহখ কারাগাহর িবির সংখ্যা (সুেক্ষা দসবা দবভাগ পূেণ কেরব) : প্রর াজু ন ।
িবির ধরন

১

পুরুষ োজ্বি
পুরুষ কহয়বদ
মবেলা োজ্বি
মবেলা কহয়বদ
বশশু োজ্বি

প্রবিহিদনাধীন িছর
(২০১৭-১৮)

িবির সংখ্যা
পূি িিিী িছর
(২০১৬-১৭)

মন্তব্য
িবির সংখ্যার
হ্রাস (-)/বৃবি (+)

২

৩

৪

৫
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বশশু কহয়বদ
বিহেইবন
বরবলজ্ি বপ্রজ্নার (আরবপ)

মমাে
১২.৫ স্থল, মনৌ ও আকাশ পহর্ িাংলাহদহশ আগি বিহদবশ নাগবরক (র্ােী)-এ্র সংখ্যা (জ্নবনরাপিা বিভাগ পূরণ
করহি) : প্রর াজু ন ।
প্রবিহিদনাধীন িছর
(২০১৭-১৮)

পূি িিিী িছর
(২০১৬-১৭)

হ্রাস(-)/বৃবি(+) -এ্র
সংখ্যা

২

৩

৪

১

মমাে র্ােীর সংখ্যা
পর্ িেহকর সংখ্যা

১২.৬ মৃতুযদেপ্রাপ্ত আসাবম (সুেক্ষা দসবা দবভাগ পূেণ কেরব) : প্রর াজু ন ।
প্রবিহিদনাধীন িছর
(২০১৭-১৮)

পূি িিিী িছর
(২০১৬-১৭)

পূি িিিী িছহরর তুলনায়
হ্রাস(-)/বৃবি(+) -এ্র
সংখ্যা

২

৩

৪

১

মৃতুযদেপ্রাপ্ত আসাবমর সংখ্যা
মৃতুযদে কার্ িকর েহয়হছ, এ্মন আসাবমর
সংখ্যা

১২.৭

সীমান্ত সংঘহষ ির সংখ্যা (জ্নবনরাপিা বিভাগ পূরণ করহি) : প্রর াজু ন ।
প্রবিহিদনাধীন িছর
(২০১৭-১৮)

পূি িিিী িছর
(২০১৬-১৭)

হ্রাস(-)/বৃবি(+) -এ্র সংখ্যা

২

৩

৪

১

িাংলাহদশ-ভারি সীমান্ত
িাংলাহদশ-মায়ানমার সীমান্ত
১২.৮ সীমাহন্ত িাংলাহদহশর সাধারণ নাগবরক েিযার সংখ্যা (জ্নবনরাপিা বিভাগ পূরণ করহি) : প্রর াজু ন ।
প্রবিহিদনাধীন িছর
পূি িিিী িছর
হ্রাস(-)/বৃবি(+) -এ্র সংখ্যা
(২০১৭-১৮)
(২০১৬-১৭)
১

২

৩

৪

বি এ্স এ্ি কর্তক
ি
মায়ানমার সীমান্তরিী কর্তক
ি

(১৩)

মিৌজ্দাবর মামলা-সংিান্ত িথ্য (আইন ও বিচার বিভাগ পূরণ করহি) : প্রর াজু ন ।

িমপুবিভূি অবনষ্পন্ন
মিৌজ্দাবর মামলার
সংখ্যা

প্রবিহিদনাধীন িছহর
(২০১৭-১৮) মমাে
শাবস্তপ্রাপ্ত আসাবমর
সংখ্যা

পূি িিিী িছহর
(২০১৬-১৭) মমাে
শাবস্তপ্রাপ্ত আসাবমর
সংখ্যা

প্রবিহিদনাধীন িছহর
(২০১৭-১৮) মমাে
বনষ্পবিকৃি মামলার
সংখ্যা

পূি িিিী িছহর
(২০১৬-১৭) মমাে
বনষ্পবিকৃি
মামলার সংখ্যা

১

২

৩

৪

৫

(১৪)

অর্ িননবিক (অর্ ি বিভাগ পূেণ কেরব) : প্রর াজু ন ।
আইহেম
১

১। বিহদবশক নাদ্রার বরজ্াভি (বমবলয়ন মাবকিন িলার)

প্রবিহিদনাধীন
িছর

(২০১৭-১৮)
২

পূি িিিী
িছর
(২০১৬-১৭)
৩

পূি িিিী িছহরর তুলনায়
শিকরা বৃবি (+) িা হ্রাস (-)
৪
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পূি িিিী
িছর
(২০১৬-১৭)

প্রবিহিদনাধীন
িছর

আইহেম
(৩০ জুন, ২০১৮)
২। প্রিাসী িাংলাহদশীহদর মপ্রবরি মরবমহেহের পবরমাণ
(বমবলয়ন মাবকিন িলার) (জুলাই ২০১৭জুন ২০১৮)
৩। আমদাবনর পবরমাণ (বমবলয়ন মাবকিন িলার)

(২০১৭-১৮)

পূি িিিী িছহরর তুলনায়
শিকরা বৃবি (+) িা হ্রাস (-)

(জুলাই ২০১৭জুন ২০১৮)
৪। ই,বপ,বি-এ্র িথ্যানুর্ায়ী রপ্তাবনর পবরমাণ (বমবলয়ন
মাবকিন িলার)
(জুলাই ২০১৭জুন ২০১৮)
৫। রাজ্স্বিঃ
(ক) প্রবিহিদনাধীন িছহর রাজ্স্ব আদাহয়র লিযমাো (হকাটি
োকা)
(খ) রাজ্স্ব আদাহয়র পবরমাণ (হকাটি োকা)
(জুলাই ২০১৭জুন ২০১৮)
৬। মমাে অভযন্তরীণ ঋণ (হকাটি োকায়)
সরকাবর খাি (দনট)
(জুন, ২০১৮)
৭। ঋণপে মখালা (LCs opening) (বমবলয়ন মাবকিন
িলার)
ক)
(ক) খাদ্য-শস্য (চাল ও গম)
খ)
(খ) অন্যান্য
মমাে (জুলাই ২০১৭জুন ২০১৮)
৮। খাদ্য-শহস্যর মজুদ (লি মমবেক েন)
(৩০ জুন ২০১৮)
৯। জ্ািীয় মভাক্তা মূল্য সূচক পবরিিিহনর োর
(বভবি ২০০৫-০৬=১০০)
ক) িাহরা মাহসর গড়বভবিক
খ) পহয়ন্ট-টু-পহয়ন্টবভবিক (জুলাই ২০১৭জুন ২০১৮)

১৪.১ সরাসবর বিহদবশক বিবনহয়াগ (িহরন দিরেক্ট ইনহভেহমন্ট) সংিান্ত (প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালয় পূরণ করহি) :
প্রর াজু ন ।
সরাসবর বিহদবশক
বিবনহয়াহগর পবরমাণ
(বমবলয়ন মাবকিন িলাহর)
১

(১৫)
১৫.১

পূি িিিী দ্যই িছর

প্রবিহিদনাধীন িছর
২০১৭-১৮

২০১৬-১৭

২০১৫-১৬

২

৩

৪

উন্নয়ন প্রকল্প সংিান্ত (িাস্তিায়ন পবরিীিণ ও মূল্যায়ন বিভাগ পূরণ করহি) : প্রর াজু ন ।
উন্নয়ন প্রকহল্পর অর্ ি িরাে ও ব্যয় সংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১৭ মর্হক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ িন্ত) :

প্রবিহিদনাধীন িছহর মমাে প্রবিহিদনাধীন িছহর এ্বিবপহি মমাে
প্রকহল্পর সংখ্যা
িরাে (হকাটি োকায়)

প্রবিহিদনাধীন িছহর
িরাহের বিপরীহি ব্যহয়র
পবরমাণ ও িরাহের
বিপরীহি ব্যহয়র শিকরা
োর

প্রবিহিদনাধীন িছহর মন্ত্রণালহয়
এ্বিবপ বরবভউ সভার সংখ্যা

১

২

৩

৪

৯টি

১৩০.২৪
(একেত দিে দকাটি চদিল লক্ষ)

৭২.৯২ দকাটি টাকা
৫৬.০০%

১টি (২৩/০৫/২০১৮)

১৫.২ প্রকহল্পর অিস্থা (০১ জুলাই ২০১৭ মর্হক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ িন্ত) :
শুরু করা নতুন

প্রবিহিদনাধীন িছহর

প্রবিহিদনাধীন িছহর

প্রবিহিদনাধীন িছহর চলমান

9

১৫.৩

প্রকহল্পর সংখ্যা

সমাপ্ত প্রকহল্পর
িাবলকা

উহদ্বাধনকৃি সমাপ্ত প্রকহল্পর
িাবলকা

প্রকহল্পর কহম্পাহনন্ট বেসাহি সমাপ্ত
গুরুত্বপূণ ি অিকাঠাহমা

১

২

৩

৪

-

-

বজ্বিবপ প্রবৃবির োর (২০১৭-১৮) (পবরসংখ্যান ও িথ্য ব্যিস্োপনা বিভাগ পূরণ করহি) : প্রহর্াজ্য নয়।

মার্াবপছু আয় (মাবকিন িলাহর) (২০১৭-১৮) (পবরসংখ্যান ও িথ্য ব্যিস্োপনা বিভাগ পূরণ করহি) :
প্রহর্াজ্য নয়।
১৫.৪

১৫.৫

দবরদ্র জ্নহগাষ্ঠী সংিান্ত িথ্য (পবরসংখ্যান ও িথ্য ব্যিস্োপনা বিভাগ পূরণ করহি) : প্রহর্াজ্য নয়।
দাবরদ্রযসীমার বনহচ অিবস্থি জ্নহগাষ্ঠীর ধরন

প্রবিহিদনাধীন িছর
(২০১৭ -১৮)

পূি িিিী িছর
(২০১৬-১৭)

১

২

৩

দাবরদ্রযসীমার বনহচ অিবস্থি অিীি
দবরদ্র (Extreme Poor)
জ্নহগাষ্ঠী
দাবরদ্রযসীমার বনহচ অিবস্থি দবরদ্র
(Poor) জ্নহগাষ্ঠী

সংখ্যা
শিকরা োর
সংখ্যা
শিকরা োর

১৫.৬ কমিসংস্থান-সংিান্ত িথ্য (পবরসংখ্যান ও িথ্য ব্যিস্োপনা বিভাগ পূরণ করহি) : প্রহর্াজ্য নয়।
প্রবিহিদনাধীন িছর
(২০১৭-১৮)

পূি িিিী িছর
(২০১৬-১৭)

২

৩

১

আনুষ্ঠাবনক কমিসংস্থাহনর সংখ্যা
অনানুষ্ঠাবনক কমিসংস্থাহনর সংখ্যা
মমাে
মিকারহত্বর োর

(১৬) ঋণ ও অনুদান সংিান্ত িথ্য (অর্ িননবিক সম্পকি বিভাগ পূরণ করহি) : প্রহর্াজ্য নয়।
িছর

চ্যবক্তর
ধরন

চ্যবক্তর
সংখ্যা

কবমেহমন্ট
(হকাটি োকায়)

বিসিাস িহমন্ট
(হকাটি োকায়)

বরহপহমন্ট
(হকাটি োকায়)

মন্তব্য

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

২০১৭ -১৮

ঋণচ্যবক্ত

২০১৬-১৭

অনুদান
চ্যবক্ত
মমাে
ঋণচ্যবক্ত
অনুদান
চ্যবক্ত
মমাে

আসলসুদ-

আসলসুদ-
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(১৭)
অিকাঠাহমা উন্নয়ন (অিকাঠাহমা উন্নয়ন কমিসূবচ ও িাস্তিায়ন অগ্রগবির বিিরণ, সংবিষ্ট অর্ ি-িছহর
(২০১৭-১৮) িরােকৃি অর্ ি, ব্যবয়ি অর্ ি, সংবিষ্ট অর্ ি-িছহর (২০১৭-১৮) লিযমাো এ্িং লিযমাোর বিপরীহি
অবজ্িি অগ্রগবি) (সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ পূরণ করহি) : প্রহর্াজ্য নয়।
(১৮) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংবিষ্ট িথ্য : প্রহর্াজ্য নয়।
১৮.১ সরকারপ্রধাহনর বিহদশ সির সংিান্ত : প্রহর্াজ্য নয়।
সির

প্রবিহিদনাধীন িছর
(২০১৭-১৮)

পূি িিিী িছর
(২০১৬-১৭)

১

২

৩

সরকারপ্রধাহনর বিহদশ সিহরর সংখ্যা
আন্তজ্িাবিক সহিলহন মর্াগদাহনর সংখ্যা
বদ্বপাবিক রাষ্ট্রীয় সিহরর সংখ্যা

১৮.২ বিহদদে রাষ্ট্রপ্রধান/সরকারপ্রধাহনর িাংলাহদশ সির (০১ জুলাই ২০১৭ মর্হক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ িন্ত) :
প্রহর্াজ্য নয়।
১৮.৩ আন্তজ্িাবিক সংস্থা-প্রধানহদর িাংলাহদশ সির (০১ জুলাই ২০১৭ মর্হক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ িন্ত) : প্রহর্াজ্য
নয়।
১৮.৪ বিহদহশ িাংলাহদহশর দূিািাহসর সংখ্যা : প্রহর্াজ্য নয়।
১৮.৫ িাংলাহদহশ বিহদহশর দূিািাহসর সংখ্যা : প্রহর্াজ্য নয়।
(১৯) বশিা-সংিান্ত িথ্য : প্রহর্াজ্য নয়।
১৯.১ প্রার্বমক বশিা-সংিান্ত িথ্যসমূে (প্রার্বমক ও গণবশিা মন্ত্রণালয় পূেণ কেরব) : প্রহর্াজ্য নয়।
মদহশর সি িহমাে
প্রার্বমক বশিা
প্রবিষ্ঠাহনর সংখ্যা
১

ছাে-ছােীর সংখ্যা

ছাে

ছােী

মমাে

২

৩

৪

স্কুল িযাগকারী
(ঝহর পড়া)
ছাে-ছােীর
োর
৫

প্রার্বমক বিদ্যালহয়র সি িহমাে
বশিহকর সংখ্যা

সি িহমাে

মবেলা
(%)

৬

৭

সরকাবর প্রার্বমক
বিদ্যালহয়র সংখ্যা
মরবজ্োি ি মিসরকাবর
প্রার্বমক বিদ্যালহয়র
সংখ্যা
কবমউবনটি প্রার্বমক
বিদ্যালহয়র সংখ্যা
অন্যান্য প্রার্বমক বশিা
প্রবিষ্ঠাহনর সংখ্যা
সি িহমাে সংখ্যা

১৯.২ প্রার্বমক বিদ্যালহয় গমহনাপহর্াগী বশশুর (৬-১০ িছর িয়স) সংখ্যা (প্রার্বমক ও গণবশিা মন্ত্রণালয় পূরণ
করহি) : প্রহর্াজ্য নয়।
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বশিার্ী

গমহনাপহর্াগী বশশুর সংখ্যা
(৬-১০ িছর িয়সী)

১

গমহনাপহর্াগী মমাে কিজ্ন বশশু
বিদ্যালহয় র্ায় না, িার সংখ্যা

২

গমহনাপহর্াগী মমাে কিজ্ন বশশু
বিদ্যালহয় র্ায় না, িার শিকরা োর

৩

৪

িালক
িাবলকা

১৯.৩ সািরিার োর (প্রার্বমক ও গণবশিা মন্ত্রণালয় পূরণ করহি) : প্রহর্াজ্য নয়।
িয়স

সািরিার োর

গড়

পুরুষ

মবেলা

২

৩

১

৪

৭ + িছর
১৫ + িছর
১৫-১৯ িছর
২০-২৪ িছর

১৯.৪ মাধ্যবমক (বনম্ন ও উচ্চ মাধ্যবমকসে) বশিা-সংিান্ত িথ্য (মাধ্যবমক ও উচ্চ মাধ্যবমক বিভাগ পূরণ করহি)
: প্রহর্াজ্য নয়।
প্রবিষ্ঠাহনর
ধরন

প্রবিষ্ঠাহনর
সংখ্যা

১

২

বশিার্ীর সংখ্যা

বশিহকর সংখ্যা

ছাে

ছােী

মমাে

পুরুষ

৩

৪

৫

৬

মবেলা
৭

পবরিার্ীর সংখ্যা

মমাে

এ্স.এ্স.বস
(মাদ্রাসা ও
কাবরগবরসে)

এ্ইচ.এ্স.বস
(মাদ্রাসা ও
কাবরগবরসে)

স্নািক
(মাদ্রাসা ও
কাবরগবরসে)

৯

১০

১১

৮

বনম্ন
মাধ্যবমক
বিদ্যালয়
মাধ্যবমক
বিদ্যালয়
স্কুল এ্যাে
কহলজ্
উচ্চ
মাধ্যবমক
কহলজ্
দাবখল
মাদ্রাসা
আবলম
মাদ্রাসা
কাবরগবর ও
মভাহকশনাল

১৯.৫ বিশ্ববিদ্যালহয়র বশিা-সংিান্ত িথ্য (মাধ্যবমক ও উচ্চ মাধ্যবমক বিভাগ পূরণ করহি) : প্রহর্াজ্য নয়।
বিশ্ববিদ্যালহয়র ধরন

বিশ্ববিদ্যালহয়র সংখ্যা

ছাে-ছােীর সংখ্যা ও শিকরা োর

বশিক/বশবিকার সংখ্যা ও

শিকরা োর
১

সরকাবর

২

ছাে

ছােী

৩

৪

বশিক
৫

বশবিকা
৬
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মিসরকাবর

(২০)
২০.১

স্বাস্থয-সংিান্ত িথ্য (স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পূরণ করহি) : প্রহর্াজ্য নয়।
মমবিহকল কহলজ্সে বিবভন্ন বচবকৎসা বশিা প্রবিষ্ঠাহন ছাে-ছােী ভবিি সংিান্ত িথ্য
(০১ জুলাই ২০১৭ মর্হক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ িন্ত) : প্রহর্াজ্য নয়।

প্রবিষ্ঠাহনর
ধরন

প্রবিষ্ঠাহনর সংখ্যা

১

ভবিিকৃি ছাে-ছােীর সংখ্যা

সরকাবর

মিসরকাবর

মমাে

সরকাবর

মিসরকাবর

মমাে

২

৩

৪

৫

৬

৭

অধ্যায়নরি ছাে-ছােীর
সংখ্যা
মমাে ছাে
মমাে
ছােী

৮

৯

মমবিহকল
কহলজ্
নাবস িং
ইনবেটিউে
নাবস িং কহলজ্
মমবিহকল
এ্যাবসহেন্ট
মেবনং স্কুল
ইনবেটিউে
অি মেলর্
মেকহনালবজ্

২০.২ স্বাস্থয-সংিান্ত : প্রহর্াজ্য নয়।
জ্ন্ম-োর
(প্রবি
োজ্াহর)

মৃতুয-োর
(প্রবি
োজ্াহর)

১

জ্নসংখ্যা
বৃবি োর
(শিকরা)

২

নিজ্ািক
মৃতুযর-োর
(প্রবি োজ্াহর)

৫ (পাঁচ) িছর
িয়স পর্ িন্ত বশশু
মৃতুযর-োর
(প্রবি োজ্াহর)

মার্ত মৃতুযর
োর
(প্রবি
োজ্াহর)

পবরিার
পবরকল্পনা পিবি
গ্রেহণর শিকরা
োর
(সিম দম্পবি)

৪

৫

৬

৭

(Infant)

৩

গড় আয়ু (িছর)
পুরুষ

মবেলা মমাে

৮

৯

১০

২০.৩ স্বাস্থযরিায় ব্যয় ও অিকাঠাহমা সংিান্ত (০১ জুলাই ২০১৭ মর্হক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ িন্ত) : প্রহর্াজ্য নয়।
মার্াবপছু
স্বাস্থয ব্যয়
(োকায়)

সারাহদহশ োসপািাহলর সংখ্যা

সরকাবর মিসরকাবর
১

(২১)
নয়।

২

৩

মমাে
৪

সারাহদহশ োসপািাল মিহির
মমাে সংখ্যা

সরকাবর মিসরকাবর
৫

৬

মমাে

সারাহদহশ মরবজ্োি ি িাক্তার,
নাস ি, প্যারাহমবিকস-এ্র
সংখ্যা

সারাহদহশ মরবজ্োি ি িাক্তার,
নাস ি, প্যারাহমবিকস-এ্র
বিপরীহি জ্নসংখ্যা

িাক্তার নাস ি প্যারাহমবিকস িাক্তার নাস ি প্যারাহমবিকস

৭

৮

৯

১০

৮

জ্নশবক্ত রপ্তাবন-সংিান্ত িথ্য (প্রিাসী কল্যাণ ও বিহদবশক কমিসংস্থান মন্ত্রণালয় পূরণ করহি) : প্রহর্াজ্য
জ্নশবক্ত রপ্তাবন ও প্রিযাগমন

১
বিহদহশ মপ্রবরি জ্নশবক্তর সংখ্যা
বিহদশ মর্হক প্রিযাগি জ্নশবক্তর সংখ্যা

প্রবিহিদনাধীন িছর

(২০১৭-১৮)
২

পূি িিিী িছর
(২০১৬-১৭)

শিকরা বৃবি (+) িা
হ্রাস (-) এ্র োর

৩

৪
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(২২) েজ্জ্ব-সংিান্ত িথ্য (ধমি মন্ত্রণালয় পূরণ করহি) : প্রহর্াজ্য নয়।
েহজ্জ্ব গমন

২০১৬-১৭ অর্ ি-িছর

২০১৭-১৮ অর্ ি-িছর
পুরুষ

মবেলা

মমাে

পুরুষ

মবেলা

মমাে

২

৩

৪

৫

৬

৭

১

েহজ্জ্ব গমনকারীর
সংখ্যা

(২৩)

সামাবজ্ক বনরাপিা কমিসূবচ (সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ পূরণ করহি) : প্রহর্াজ্য নয়।

মন্ত্রণালয়/
বিভাগ

িবমক

১

সামাবজ্ক বনরাপিা
কমিসূবচর ধরন

২

৩

পূি িিিী িছর
(২০১৬-১৭)

প্রবিহিদনাধীন িছর (২০১৭-১৮)
সুবিধাহভাগী
ব্যবক্ত/পবরিার/
প্রবিষ্ঠাহনর সংখ্যা

আবর্ িক সংহিষ
(লি োকায়)

সুবিধাহভাগী
ব্যবক্ত/পবরিার/
প্রবিষ্ঠাহনর সংখ্যা

আবর্ িক সংহিষ
(লি োকায়)

৪

৫

৬

৭

(২৪) প্রধান প্রধান মসক্টর কহপিাহরশনসমূহের লাভ/হলাকসান : প্রহর্াজ্য নয়।
২৪.১ মন্ত্রণালয়/বিভাহগর আওিাধীন মর্ সি (িাবণবজ্যক বভবিহি পবরচাবলি) প্রবিষ্ঠান ২০১৭-১৮ অর্ ি-িছহর
মলাকসান কহরহছ িাহদর নাম ও মলাকসাহনর পবরমাণ : প্রহর্াজ্য নয়।
অিযবধক মলাকসাবন প্রবিষ্ঠান
প্রবিষ্ঠাহনর নাম

মলাকসাহনর
পবরমাণ
১

২৪.২

প্রবিহিদনাধীন িছহর (২০১৭-১৮)
বিরাষ্ট্রীকৃি েহয়হছ এ্মন কলকারখানার নাম
ও সংখ্যা

অদূর ভবিষ্যহি ব্যিস্থাপনা িা অন্য মকান
গুরুির সমস্যার সৃবষ্ট েহি পাহর এ্মন
প্রবিষ্ঠাহনর নাম

২

৩

মন্ত্রণালয়/বিভাহগর আওিাধীন মর্ সি (িাবণবজ্যক বভবিহি পবরচাবলি) প্রবিষ্ঠান ২০১৭-১৮ অর্ ি-িছহর লাভ
কহরহছ িাহদর নাম ও লাহভর পবরমাণ : প্রহর্াজ্য নয়।
প্রবিষ্ঠাহনর নাম

লাহভর পবরমাণ

১

২

(শুভাশীষ িসু)
সবচি
িাবণজ্য মন্ত্রণালয়
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পিাকা-ক
৯.২। বাদণজু মিণালর ে ২০১৭-২০১৮ অর্ ি বৎসরেে গুরুত্বপূণ ি/উরেখর াগ্য কা িাবদল সাংক্রান্ত প্রদতরবিনঃ
বিশ্বমিার মঘার অন্ধকার সমহয় িেিন্ধুর রাষ্ট্রদশিন, বিষম্যেীন সমাজ্ গড়ার প্রিযহয় িিিমান সরকার ‘বদন
িদহলর সনদ’ মলাগাহনর মাধ্যহম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মশখ োবসনার মনর্তহত্ব ২০০৯ সাহল রাষ্ট্র পবরচালনার দাবয়ত্ব
গ্রেণ কহর। সরকার রুপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ িাস্তিায়হনর উহেহশ্য মদশহক ২০২১ সাহলর মহধ্য মধ্যম আহয়র এ্িং
পবরপূণ ি বিবজ্োল িাংলাহদশ এ্িং ২০৪১ সাহলর মহধ্য উন্নি মদহশ উন্নীি করার লহিয বনরলসভাহি কাজ্ কহর
র্াহে। মস লহিয সরকার বিশ্বমিার কিল মর্হক মদহশর অর্ িনীবিহক রিা এ্িং রপ্তাবন সম্প্রসারণসে ব্যিসা ও
বিবনহয়াগ িান্ধি পবরহিশ সৃবষ্টর লহিয দ্রুি কার্ িিম গ্রেণ কহরহছ। এ্রই ধারািাবেকিায় সরকার নাক্ত িাজ্ার
অর্ িনীবি এ্িং বিশ্ব িাবণজ্য সংস্থার বিবধ-বিধাহনর আহলাহক প্রবি বিন িছর পর পর মদশীয় বশল্পহক সুরিা কহর
উদার ও যুহগাপহর্াগী ব্যিসািান্ধি আমদাবন ও রপ্তাবন নীবি প্রণয়ন কহর আসহছ। এ্হি এ্কবদহক মর্মন মদশীয় বশল্প
বিকবশি েহে অন্যবদহক রপ্তাবন আয় িমান্বহয় বৃবি পাহে। িাবণজ্য মন্ত্রণালয় িিিমান সরকাহরর বভশন, বমশন এ্িং
বদনিদহলর সনদ সিলিার সাহর্ িাস্তিায়ন কহর চহলহছ। দ্রব্যমূল্য বনয়ন্ত্রণপূি িক িা সাধারণ মানুহষর িয়িমিার
মহধ্য রাখা, মভাক্তা অবধকার সুরিা, মভজ্াল প্রবিহরাহধ িাবণজ্য মন্ত্রণালয় সঠিক সমহয়, সঠিক বসিান্ত গ্রেণ করহছ।
িহল, পহের মূল্য জ্নগহণর িয় িমিার মহধ্য এ্িং সেনীয় পর্ িাহয় রহয়হছ।

দ্রব্যমূল্য দস্থদতেীল োখাঃ
বনিযপ্রহয়াজ্নীয় পহের মূল্য সেনীয় পর্ িাহয় রাখার োবিয়ার বেহসহি দ্রব্যমূল্য সাি িিবণক মবনেবরং করার
জ্ন্য িাবণজ্য মন্ত্রণালহয়র ‘দ্রব্যমূল্য পর্ িাহলাচনা ও পূি িাভাস মসল’ প্রবিবদন িাংলাহদশ ব্যাংক, জ্ািীয় রাজ্স্ব মিাি ি,
িাংলাহদশ ট্যাবরি কবমশন, মেবিং কহপিাহরশন অি িাংলাহদশ (টিবসবি) এ্িং কৃবষ বিপণন অবধদপ্তর েহি
বনিযপ্রহয়াজ্নীয় পহের সরিরাে ও মূল্য পবরবস্থবি সংগ্রে কহর র্াহক। বনিযপ্রহয়াজ্নীয় পহের আন্তিজ্াবিক িাজ্ার
পবরবস্থবি, চাবেদা বনণ িয়, স্থানীয় উৎপাদন, মজুদ পবরবস্থবি, আমদাবনর পবরমাণ এ্িং এ্ সংিান্ত এ্লবস বনষ্পবিকরণ
িথ্যসে অভযন্তরীণ ও আন্তিজ্াবিক িাজ্ার দহরর তুলনামূলক বিহিষণপূি িক বনিযপ্রহয়াজ্নীয় পহের িাজ্ার বস্থবিশীল
রাখার লহিয সরকাহরর করণীয় বনধ িারহণর সোয়ক বেহসহি এ্ পূি িাভাস মসল সিলভাহি কাজ্ কহর আসহছ।
অবধকন্তু, মদশব্যাপী বনয়বমিভাহি িাজ্ার মবনেবরং এ্িং ভ্রাম্যমান আদালি পবরচালনা করা েহে। বনিযপ্রহয়াজ্নীয়
পহের মূল্য ও সরিরাে স্বাভাবিক রাখার লহিয স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, মনৌ-পবরিেন মন্ত্রনালয়, িাংলাহদশ ব্যাংক ও
জ্ািীয় রাজ্স্ব মিাহি ির মাধ্যহম সনাদ্র ও স্থল িিহর পে দ্রুি শুল্কায়ন ও খালাস, অভযন্তরীণ মনৌ ও সড়ক পহর্ পহের
অিাধ পবরিেন বনবিি করার ব্যিস্থা মনওয়া েহে।
পেমূল্য ও িাজ্ার বস্থবিশীল রাখার লহিয িাজ্ার েস্তহিহপর সিমিা বৃবি করহি টিবসবিহক শবক্তশালী
করা েহয়হছ। টিবসবির অনুহমাবদি মূলধন ৫ মকাটি োকা মর্হক ১,০০০ মকাটি োকায় উন্নীি করা েহয়হছ। ২০০৮২০০৯ সাহল গুদাহমর ধারণ িমিা বছল ৯,৫৭০ মম.েন, এ্খন মমাে ধারণ িমিা েহলা ২৫,৪৫৩ মম.েন। সারাহদহশ
টিবসবির বিলাহরর সংখ্যা ১৪০ জ্ন েহি বৃবি কহর ২,৮৩৭ জ্হন উন্নীি করা েহয়হছ। বিলারহদর মাধ্যহম বনধ িাবরি
মূহল্য বনিযপ্রহয়াজ্নীয় পে বিিহয়র ব্যিস্থা করা েহয়হছ। ব্যিসা িাবণহজ্য সুস্থয প্রবিহর্াবগিা বনবিি করহি
‘প্রবিহর্াবগিা কবমশন আইন ২০১২’ প্রণয়ন করা েহয়হছ। ইহিামহধ্য এ্র কার্ িিম শুরু েহয়হছ।
পবিে রমজ্ান উপলহিয সােয়ী মূহল্য বনিযপ্রহয়াজ্নীয় দ্রব্যমূল্য বিিহয়র লহিয টিবসবি কার্ িিম গ্রেণ
কহরহছ। টিবসবি বচবন (২২১৫.২৩৯ মমিঃ েন), মছালা (১৯৫৫ মমিঃ েন), মপে মিািলজ্াি সয়াবিন মিল (১৫৮০১২২
বলোর), মশুর িাল (১৭৭১.৮৪২ মমিঃ েন) ও মখজুর (১০০ মমিঃ েন) বিিহয়র লহিয সংরিণ কহরহছ এ্িং সােয়ী
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মূহল্য টিবসবি'র পোবদ মভাক্তা সাধারহণর বনকে বিিহয়র িহল এ্ িছর সম্ভাব্য ভতুবি কর পবরমাণ ৯,৮৮,০১,৮৫০/(নয় মকাটি আোবশ লি এ্ক োজ্ার আেশি পঞ্চাশ) োকা।

ব্যবসাবন্ধব নীদতঃ
বতিমান সেকাে ব্যবসাবান্ধব সেকাে। সেকাে ইদতামরে ব্যবসাবান্ধব েপ্তাদন নীদত ২০১৫-২০১৮ ও
আমিাদন নীদত আরিে ২০১৫-২০১৮ প্রণ ন করেরছ। ব্যিসািান্ধি নীবি গ্রেহণর িহল এ্কবদহক মর্মন বনিয
প্রহয়াজ্নীয় পেসামগ্রী আমদাবন সেজ্ির েহয়হছ, অন্যবদহক স্থানীয় িাজ্াহর এ্ সি পহের মূল্য ও সরিরাে
বস্থবিশীল রহয়হছ। িাবণজ্য মন্ত্রণালহয়র ব্যিসািন্ধি রপ্তাবন নীবি গ্রেহণর িহল িিিমাহন িাংলাহদহশর ৭৪৪টি পে
১৯৬টি গন্তহব্য রপ্তাবন েহে। িাছাড়া, গি আে িছহর মদহশর বনিযপ্রহয়াজ্নীয় পহের সরিরাে ও মূল্য স্বাভাবিক ও
মদহশর মানুহষর িয়িমিার মহধ্য রহয়হছ।

েপ্তাদন উন্ন ন কা িক্রমঃ
বিশ্বায়হনর চযাহলি মমাকাহিলাপূি িক িাংলাহদহশর রপ্তাবন িাবণহজ্য গবিশীলিা আনয়ন ও
প্রবিহর্াবগিামূলক বিশ্ব িাবণহজ্য িাংলাহদহশর স্থান সুদৃঢ়করহণর লরক্ষু যুহগাপহর্াগী ব্যিসািন্ধি রপ্তাবন নীবি ২০১৫২০১৮ প্রণয়ন করা েহয়হছ। িাছাড়া, রপ্তাবন কার্ িিম পবরিীিহণর জ্ন্য নীবিবনধ িারণী পর্ িাহয় এ্কটি আন্তিঃমন্ত্রণালয়
কবমটি রহয়হছ। এ্ কবমটি রপ্তাবন িাবণহজ্যর গবি-প্রকৃবি সমস্যা ও সম্ভািনা বিহিষণপূি িক পরামশি প্রদান কহর র্াহক।
কবমটির সুপাবরশ িাস্তিায়ন, রপ্তাবন পহের িহুনাখীকরণ, িাজ্ার সম্প্রসারণ ও রপ্তাবন নীবি অনুর্ায়ী গৃেীি বসিান্ত
িাস্তিায়হনর সুিল মদহশর রপ্তাবন িাবণহজ্য ইবিিাচক প্রভাি মিহলহছ। রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যযহরার (ইবপবি) মনর্তহত্ব
রপ্তাবনকারক ও সংবিষ্ট সংস্থার প্রবিবনবধহদর সমন্বহয় গঠিি কবমটির দাবয়ত্বশীল ভূবমকার কারহণ রপ্তাবন িাবণহজ্যর
সমস্যা ও সম্ভািনা বনবিড়ভাহি পবরিীিণ ও গৃেীিব্য ব্যিস্থা বনধ িারণ সেজ্ির েহয়হছ।
সরকাহরর অব্যােি িাবণবজ্যক কূেননবিক প্রহচষ্টায়, বিহশষ কহর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সবিয় প্রহচষ্টায়
জ্াপাহন বনে মপাশাক রপ্তাবনর মিহে বজ্এ্সবপ সুবিধার আওিায় রুলস অি অবরবজ্ন ২ (দ্যই) স্তর মর্হক ১ (এ্ক)
স্তহর নাবমহয় আনা েয়। িহল, জ্াপাহন িাংলাহদশীয় পহের রপ্তাবন বৃবি পাহে। এ্ খাহি জ্াপাহন ২০১২-২০১৩ অর্ ি
িছহর রপ্তাবন আয় বছল ৭৫০.০০ বমবলয়ন মাবকিন িলার, র্া িমান্বহয় বৃবি মপহয় ২০১৬-২০১৭ অর্ িিছহর ১০১২.৯৮
বমবলয়ন মাবকিন িলার এ্িং ২০১৭-১৮ অর্ িিছহর ১১৩১.৯০ বমবলয়ন মাবকিন িলাহর উন্নীি েহয়হছ। িাছাড়া,
িাংলাহদশ স্বহল্পান্নি মদশ বেহসহি আগামী বিহসম্বর ২০৩২ সাল পর্ িন্ত রয়যালটি ব্যবিহরহক ঔষধ উৎপাদন এ্িং
বিপণহনর সুহর্াগ লাভ কহরহছ। এ্ই সুবিধা ঔষধ বশহল্পর উন্নয়ন ও ঔষধ রপ্তাবনর বৃবি ত্বরাবন্বি কহরহছ।
রপ্তাবন িহুনাখীকরণ ও সম্প্রসারহণর মিহে পহের গুণগিমান ও মমাড়কজ্ািকরণ অবিি গুরুত্বপূণ ি। িাবণজ্য
মন্ত্রণালয় মদশীয় উৎপাদনকারীহদর এ্ সংিান্ত প্রবশিণ ও কাবরগবর সোয়িা প্রদাহনর লহিয বিজ্হনস প্রহমাশন
কাউবেলসমূহের কমিকাে মজ্ারদার ও সুসংেি কহরহছ। এ্ছাড়া, নতুন রপ্তাবন িাজ্ার অহন্বষহণর লহিয অন্যিম
বিপণন বেহসহি বিহশ্বর বিবভন্ন মদহশ সরকাবর ও মিসরকাবর প্রবিবনবধ’র সমন্বহয় িাবণজ্য বমশন মপ্ররণ অব্যােি
রহয়হছ। রপ্তাবন বিষহয় সামবগ্রক সোয়িা প্রদান ও িাবণজ্য সম্প্রসারহণর লহিয িিিমাহন যুক্তরাষ্ট্র এ্িং ভারহি দ্যইটি
কহর উইংসে ২০টি মদহশ মমাে ২২টি িাবণবজ্যক উইং আহছ। িিিমাহন ৪৪ টি মদহশর সহে িাংলাহদহশর বদ্বপাবিক
িাবণজ্য চ্যবক্ত স্বাির করা েহয়হছ।
রপ্তাবন পহের বহুমূখীকেণ, িাজ্ার সম্প্রসারণ, িীব্র প্রবিহর্াগীিাপূণ ি বিশ্ব িাবণহজ্যর সমান্তরাল রপ্তাবন নীবি
প্রণয়ন, রপ্তাবন নীবিহি গৃেীি বসিান্ত িাস্তিায়ন, আন্তজ্িাবিক সংস্থা কর্তক
ি প্রদানকৃি বিবভন্ন সুহর্াগ সুবিধাবদর
ব্যিোর বনবিিকরণ এ্িং বিবভন্ন রপ্তাবন পহে নগদ আবর্ িক সোয়িা প্রদাহনর িহল মদহশর রপ্তাবনর পবরমাণ
উিহরাির বৃবি পাহে। স্বাধীনিার ৫০ িছর পূবিিহি ২০২১ সাহল মদহশর রপ্তাবন আয় ৬০ (ষাে) বিবলয়ন মাবকিন
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িলার বনধ িারণ করা েহয়হছ। ষষ্ঠ পঞ্চিাবষ িকী পবরকল্পনা অনুর্ায়ী রপ্তাবন লিযমাো অজ্িহন সরকার বিহশষ উহদ্যাগ
গ্রেণ কহরহছ। উক্ত কার্ িিহমর িহল নতুন নতুন রপ্তাবন িাজ্ার উহেখহর্াগ্য োহর বৃবি পাহে। এ্ছাড়া, মদহশর বিবভন্ন
অঞ্চহল উৎপাবদি ঐবিেযিােী পহের রপ্তাবন উন্নয়হন ‘এ্ক মজ্লা এ্ক পে’ কমিসূচী গ্রেহণর িহল নতুন নতুন পে
রপ্তাবন ঝবুঁ ড়হি মর্াগ েহে। ইহিামহধ্য এ্ই কমিসূচীর আওিায় ৪১ (এ্ক চবেশ)টি মজ্লায় ১৪ (হচাে)টি পেহক
বনি িাচন করা েহয়হছ। উক্ত কমিসূচীর পাশাপাবশ সরকার প্রচবলি ও অপ্রচবলি পে রপ্তাবনহি উৎসাে প্রদাহনর লহিয
নগদ অর্ ি সোয়িা বদহয় র্াহে।
পে রপ্তাবনহি উৎসাে প্রদান এ্িং বিবনহয়াগ আকৃষ্টকরহণর লহিয পে রপ্তাবনর বিপরীহি নগদ সোয়িা
প্রদান অব্যােি আহছ। ২০১৭-২০১৮ অর্ িিছহর মমাে ২৭ টি পহে রপ্তাবনর উপর ২% মর্হক ২০% পর্ িন্ত নগদ
সোয়িা/ভতুবি ক প্রদান করা েহয়হছ। র্ার মমাে পবরমাণ ৪৫০০ মকাটি োকা । ২০১৭-২০১৮ অর্ িিছহর মরজ্ার ও
মরজ্ার মেি, মপে মিািল মেক্স েহি উৎপাবদি পবলহয়োর েযাপন িাইিার (বপএ্সএ্ি), স্থানীয়ভাহি উৎপাবদি
সাইহকল, মলাবরন, োইহরাহলাবরক এ্বসি, কবেক মসাভা এ্িং োইহরাহজ্ন পার অক্সাইি, িহোভহেক (বপবি)
মবিউল, বসরাবমক, িামিাবসউটিকযাল, জ্াোজ্/হরজ্ার প্রভৃবি নতুন পহে নগদ সোয়িা প্রদাহনর বনবমি অর্ ি বিভাহগ
সুপাবরশ মপ্ররণ করা েহয়হছ।
রপ্তাবন পে িহুনাখীকরণ ও পে বভবিক রপ্তাবনহক উৎসাবেি করার লহিয িাবণজ্য মন্ত্রণালয় কর্তক
ি “জ্ািীয়
এ্বপআই (Active Pharmaceutical Ingredients) ও ল্যািহরেবর বিকারক (Reagents)
উৎপাদন নীবি ও “ িাংলাহদহশর খাদ্য সংবিষ্ট কৃবষজ্ পহের অিস্থা এ্িং খাদ্য প্রবিয়াকরণ বশহল্পর বিকাশ: সমস্যা
সম্ভািনা ও করণীয়” শীষ িক পর্নক্সা প্রণয়ন; প্রণীি েহয়হছ। উহেখ্য, মসৌর শবক্ত রপ্তাবন সিমিা বৃবি বিষয়ক
নীবিমালা প্রণয়ন প্রবিয়াধীন রহয়হছ।
রপ্তাবন পে িহুনাখীকরণ ও মদবশ-বিহদবশ বিবনহয়াগ আকৃষ্টকরহণর লহিয ‘কাঁচামালসে ঔষধ পে’-মক
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী “িষ িপে-২০১৮” মঘাষণা কহরহছন।
মদহশর বদ্বিীয় বৃেিম রপ্তাবন খাি ির্া চামড়া ও চামড়াজ্াি পে রপ্তাবন বৃবি, এ্খাহি মদবশ-বিহদবশ
বিবনহয়াগ আকৃষ্টকরণ, সরকাবর নীবি সোয়িা ও পৃষ্ঠহপাষকিা উহেযাক্তাগহণর সিমিা, সিলিা ও চামড়া খাহির
তুলনামূলক সুবিধাসমূে উপস্থাপহনর লহিয িাবণজ্য মন্ত্রণালয় ও মলদারগুিস এ্ে ফুেওয়যার ম্যানুহিকচারাস ি এ্ে
এ্ক্সহপাে িাস ি এ্হসাবসহয়শন অি িাংলাহদশ এ্র মর্ৌর্ উহদ্যাহগ ১৬-১৮ নহভম্বর, ২০১৭ সমহয় Bangladesh
Leather Footwear, Leather Goods International Sourcing Show
(BLLISS-২০১৭) আহয়াজ্ন করা েয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ্ সহিলন উহদ্বাধন কহরন। এ্হি মদবশ-বিহদবশ ১৫ টি
রাহষ্ট্রর/এ্হসাবসহয়শহনর মনর্তবৃি, স্বনামধে ব্র্যাে, আন্তজ্িাবিক বমবিয়া ও িয় প্রবিবনবধ অংশগ্রেণ কহরহছন।
ঢাকার পূি িাচহল ৩৫ এ্কর জ্বমহি স্থায়ী মমলা Exhibition Center ১৩০৩ মকাটি োকা ব্যহয়
বনমিান করা েহে। ২০২০ সাল নাগাদ এ্র বনমিাণ কাজ্ মশষ েহি।
ব্যিসা িাবণহজ্যর সাহর্ সংবিষ্ট পিবি সেজ্ীকরণ, ব্যয় সংহকাচন এ্িং ব্যিসা মিহে সময় কমাহনার লহিয
করণীয় বনধ িারহণ িাবণজ্য মন্ত্রণালয় কর্তক
ি সংবিষ্ট অংশীজ্নহদর বনহয় “Ease of Doing Business” এ্র
উপর এ্কটি োক্সহিাস ি গঠন করা েহয়হছ। োক্সহিাস ি কবমটির পর্ িাহলাচনা সভা অব্যােি রহয়হছ। ইহিামহধ্য এ্ই
কবমটির ০৩ টি সভা অনুবষ্ঠি েহয়হছ।
২০১৭-২০১৮ অর্ ি িছহর মাননীয় িাবণজ্য মন্ত্রীর মনর্তহত্ব বসংগাপুর, েংকং ও কহম্বাবিয়ার বিনটি িাবণবজ্যক
বমশন মপ্ররণ করা েহয়হছ।
মদশীয় রপ্তাবনকারকহদর উৎসাবেি ও উেীপ্ত করার লহিয বসআইবপ (রপ্তাবন) ২০১৪ প্রাপকগহণর িাবলকা
চ্যড়ান্ত কহর গি ১২ নহভম্বর ২০১৭ সাহল মাননীয় িাবণজ্য মন্ত্রী কর্তক
ি বসআইবপ কাি ি বিিরণ করা েহয়হছ। বসআইবপ
(রপ্তাবন) ২০১৫ প্রাপক গহণর িাবলকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তক
ি অনুহমাদন করা েহয়হছ। শীঘ্রই িা বিিরণ করা েহি।
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িবেবি িহশ্ব িাবণজ্য সম্প্রসারণ ও রপ্তাবন বৃবির লহিয রপ্তাবননাখী িাবণবজ্যক প্রবিষ্ঠান সমূেহক উৎসাবেি করার ও
রপ্তাবন বৃবিহি প্রবিহর্াবগিামূলক আিে সৃবষ্টর লহিয মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তক
ি ০১ লা জ্ানুয়ারী ২০১৭ িাবরহখ
িেিন্ধু আন্তজ্িাবিক সহিলন মকহে ঢাকা আন্তজ্িাবিক িাবণজ্য মমলা- ২০১৭ এ্র উহদ্বাধহনর বদন মমাে ৬৭টি
রপ্তাবননাখী প্রবিষ্ঠানহক রপ্তাবন েবি ২০১৩-২০১৪ প্রদান কহরহছন। ২০১৪-২০১৫ অর্ ি িছহর ৬৩ টি প্রবিষ্ঠানহক
জ্ািীয় রপ্তাবন েবি ১৫ জুলাই ২০১৮ িাবরহখ মাননীয় িাবণজ্য মন্ত্রী কর্তক
ি বিিরণ করা েহয়হছ।
মজ্হনভা বমশহন বিদ্যমান িাবণবজ্যক উইং সম্প্রসারহনর লহিয কমাবশিয়াল কাউহেলর এ্িং প্রর্ম সবচি
(িাবণবজ্যক) - এ্র পদ সৃজ্ন পূি িক ইহিামহধ্য কমাবশিয়াল কাউবেলর ও প্রর্ম সবচহির বনহয়াগ চ্যড়ান্ত করা
েহয়হছ।
দবিণ মকাবরয়ায় িাংলাহদশ বমশহন িাবণবজ্যক উইং এ্ কমিাবশয়াল কাউহেলর বনহয়াগ মদয়া েহয়হছ এ্িং
কার্ িিম শুরু েহয়হছ । তুরহস্কর ইস্তাম্বুল, চীহনর কুনবমং এ্িং দবিণ আবিকার বপ্রহোবরয়ায় িাবণবজ্যক উইং মখালার
প্রস্তাি জ্নপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তক
ি অনুহমাদন প্রদান করা েহয়হছ।
িস্ত্রখািিঃ
িস্ত্রখাি িাংলাহদহশর রপ্তাবন আহয়র প্রধান খাি । এ্ খাি মর্হক মদহশর রপ্তাবন আহয়র প্রায় ৮১ শিাংশ
অবজ্িি েয়। িস্ত্রখাহির উপর বভবি কহর সোয়ক পে ও মসিা বশহল্পর িহুবিধ উপ-খাি গহড় উহঠহছ। িিিমাহন এ্
খাহি প্রায় ৪.৫ বমবলয়ন েবমক কমিরি আহছ। িন্মহধ্য নারী েবমহকর সংখ্যা প্রায় ৮০ শিাংশ, নারীর িমিায়হন এ্
খাি গুরুত্বপূণ ি ভুবমকা রাখহছ।
িিিমান মপ্রিাপহে বিরী মপাশাক খাহির রপ্তাবন প্রবৃবি অব্যােি রাখহি কমপ্লাহয়ে প্রবিপালন
পবরবস্থবির উন্নয়হন মসাশাল কমপ্লাহয়ে মিারাম ির আরএ্মবজ্, োস্কহিাস ি অন মলিার ওহয়লহিয়ার এ্যাে
অকুহপশনাল মসিটি অন আরএ্মবজ্ এ্িং কমপ্লাহয়ে মবনেবরং মসল গঠন করা েহয়হছ। িাছাড়া আন্তজ্িাবিক পর্ িাহয়
Sustainability Compact এ্িং (৩+৫+১) মিারাম এ্খাহির কমপ্লাহয়ে পবরবস্থবি বনয়বমি মবনের
করহছ এ্িং প্রহয়াজ্নীয় সুপাবরশ প্রদান করহছ।
িাবণজ্য মন্ত্রণালহয়র মাননীয় মন্ত্রীহক আেিায়ক এ্িং মাননীয় প্রবিমন্ত্রী, েম ও কমিসংস্থান মন্ত্রণালয়হক সেঅেিায়ক কহর গঠিি ‘মসাশাল কমপ্লাহয়ে মিারাম ির আরএ্মবজ্’ বিবর মপাশাক কারখানাসমূেহক কমপ্লাহয়ন্ট
করার জ্ন্য কাজ্ করহছ। এ্ পর্ িন্ত উক্ত মিারাহমর ২৬টি সভা অনুবষ্ঠি েহয়হছ। উক্ত সভাগুহলাহি েবমকহদর নুযনিম
মজুবর, সময়মি মিিন ও ভািাবদ প্রদান, ছুটি, বনহয়াগ ও পবরচয় পে, কমিপবরহিশ উন্নয়ন, কারখানার দূঘ িেনার ঝবুঁ ক
কমাহনাসে কমপ্লাহয়ে প্রবিপালন সংিান্ত বিষহয় সংবিষ্ট মেকহোল্ডারসে সকলহক প্রহয়াজ্নীয় নীবিগি সোয়িা
প্রদান করা েয়। ২০১৭-২০১৮ অর্ িিছহর এ্ মিারাহমর ২টি সভা অনুবষ্ঠি েয়।
বিবর মপাশাক বশহল্প েবমক অবধকার ও বনরাপদ কমিপবরহিশ উন্নয়হন িাংলাহদশ সরকার আইএ্লও ,
ইউহরাপীয় কবমশন ও যুক্তরাহষ্ট্রর সেহর্াহগ গি ৮ জুলাই ২০১৩ িাবরহখ সুইজ্ারল্যাহের মজ্হনভাহি
Sustainability Compact নামক কমি-পবরকল্পনা গৃেীি েয়। উক্ত কমি-পবরকল্পনার বিনটি নাখ্য বিষয়
রহয়হছ। িা েহলা :Respects for labour rights ,Structural integrity of
buildings and occupational safety and health, Responsible business
conduct. Sustainability Compact এ্র-সি িহশষ ৪র্ ি পর্ িাহলাচনা সভা ২৫ জুন ২০১৮ িাবরহখ
ব্রাহসলস, মিলবজ্য়াম এ্ অনুবষ্ঠি েয়। সভায় মাননীয় িাবণজ্য মন্ত্রী, েম প্রবিমন্ত্রীসে ২০ সদহস্যর প্রবিবনবধদল
মর্াগদান কহরন। সভায় িাংলাহদশ সরকারসে কম্পযাহক্টর অন্যান্য অংশীজ্ন- ইউহরাবপয় ইউবনয়ন (ইইউ), কানািা,
যুক্তরাষ্ট্র ,আন্তজ্িাবিক েম সংস্থা (আইএ্লও) সে এ্র প্রবিবনবধগণ আন্তজ্িাবিক েবমক সংগঠন, আন্তজ্িাবিক
মিিাহগাবষ্ঠ ও বসবভল মসাসাইটির মনর্তবৃি উপবস্থি বছহলন।

18
রানা প্লাজ্া ভিন দূঘ িেনা পরিিী সমহয় ৩ জ্ন সবচি (িাবণজ্য সবচি, েম সবচি, পররাষ্ট্র সবচি) এ্িং ৫ জ্ন রাষ্ট্রদূি
(ইইউ রাষ্ট্রদূি, যুক্তরাহজ্যর রাষ্ট্রদূি, ইউএ্সএ্ রাষ্ট্রদূি, কানািার রাষ্ট্রদূি, মনদারল্যােস-এ্র রাষ্ট্রদূি এ্িং ইইউ
মজ্াহের প্রবিবনবধ বেহসহি পর্ িায়িহম ইইউভূক্ত এ্কটি মদহশর রাষ্ট্রদূি এ্িং আইএ্লও) সেহর্াহগ ঢাকায় (৩+৫)
মিারাম শীষ িক এ্কটি উচ্চ পর্ িাহয়র মিারাম গঠিি েহয়হছ। মিারাম বিবর মপাশাক বশহল্প Sustainability
Compact িাস্তিায়ন এ্িং আইএ্লও-এ্র আরএ্মবজ্ মপ্রাগ্রাম িাস্তিায়ন পর্ িহিিণ কহর এ্িং সুপাবরশ কহর
র্াহক। উক্ত মিারাহমর সি িহশষ সভা গি ২০ জুন ২০১৮ িাবরহখ অনুবষ্ঠি েয়।
ি
িাংলাহদহশর রপ্তাবনকৃি বিবর মপাশাক র্াহি শুল্কনাক্ত সুবিধা মপহি পাহর মস সংিান্ত ‘সাটিবিহকে
অি
অবরবজ্ন (বসও)’ ও বজ্এ্সবপ সংিান্ত ‘মেবসহমন বসগহনচার’ সংবিষ্ট মদশসমূহে মপ্ররণ করা েহে। বিবভন্ন
মদশসমূহে বজ্এ্সবপ ও বপ্রিাহরবেয়াল মাহকিে এ্কহসস সুবিধা ব্যিোহরর জ্ন্য রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যযহরা, সংবিষ্ট
ি
এ্হসাবসহয়শন ও মচম্বার প্রদি সাটিবিহকে
অি অবরবজ্ন (বসও) এ্িং মেবসম্যান বসগহনচার সংবিষ্ট মদহশ মপ্ররণ
করা েহয়হছ।
বিরী মপাশাক বশহল্প কমিরি েবমক ও কমিচারীহদর মপশাগি দিিা উন্নয়হন ২০.০০ মকাটি োকার
এ্নিাউহমন্ট িাহের মাধ্যহম িাবণজ্য মন্ত্রণালহয়র উহদ্যাহগ মম ২০১০ িাবরখ মর্হক ওহভন, নীে, সুহয়োর মমবশন
অপাহরশন, কমপ্লাহয়ে নমিস, মপ্রািাকশন প্লাবনং এ্ে ম্যাহনজ্হমন্ট এ্িং ইনহভবর ম্যাহনজ্হমন্ট-এ্র উপর প্রবশিণ
প্রদান করা েহে। ২০১৭-২০১৮ অর্ িিছহর ২২৪৬ জ্ন েবমক ও ব্যিস্থাপকহক প্রবশিণ প্রদান করা েহয়হছ। ২০১৮২০১৯ অর্ িিছহর প্রবশিন কার্ িিম োহি মনয়া েহয়হছ। জুন ২০১৯ সময় পর্ িন্ত বিরী মপাষাক কারখানায় কমিরি
২০০০ জ্ন েবমক/কমিচারীহক প্রবশিন প্রদান করা সম্ভি েহি। িাছাড়া ভবিষ্যহি বিবর মপাশাক বশহল্প কাজ্ করহি
(would be worker) এ্মন জ্নহগাবষ্ঠহক প্রবশিন প্রদাহনর জ্ন্য নীবিমালা প্রণয়হনর কাজ্ শুরু েহয়হছ। এ্
প্রবশিণ কমিসূবচ কারখানার উৎপাদনশীলিা বৃবিহি ভূবমকা রাখহছ।
২০১৬-২০১৭ অর্ িিছহরর রপ্তাবন ৩৪.৬৬ বিবলয়ন মাবকিন িলার মর্হক ২০১৭-২০১৮ অর্ িিছহর ৩৬.৬৭
বিবলয়ন মাবকিন িলার েহয়হছ। অর্ িাৎ ৫.৮০% প্রবৃবি েহয়হছ। রপ্তাবন প্রবৃবির মাধ্যহম ২০২১ সাল নাগাদ ৬০
বিবলয়ন মাবকিন িলার রপ্তাবন আয় অজ্িহনর লহিয কার্ িিম অব্যােি আহছ। রপ্তাবন প্রবৃবি অজ্িন অন্যান্য অহনক
মন্ত্রণালয়, সংস্থা, ব্যিসায়ী সংগঠন এ্র মর্ৌর্ উহদ্যাগ ও সবিয় সমন্বহয়র উপর বনভিরশীল। সমন্বয় বৃবি করহি
পারহল এ্িং আরও সংস্কার কার্ িিম সমাপ্ত করা সম্ভি েহল রপ্তাবনর আহরা প্রবৃবি অজ্িন সম্ভি েহি।
অরটারমেনঃ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মঘাবষি রুপকল্প-২০২১ এ্র বিবজ্োল িাংলাহদশ বিবনমিাণ কমিসূচীর আওিায় িাবণজ্য
মন্ত্রণালয় ও এ্র আওিাধীন বিবভন্ন দপ্তর/সংস্থায় অহোহমশন পিবি চালুর িহল প্রশাসবনক ও দাপ্তবরক কাহজ্
গবিশীলিা আসহছ। এ্হি মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থায় কাহজ্র স্বেিা ও জ্িািবদবেিা বনবিি েহে। েপ্তাদন উন্ন ন ব্যুরো
ি
(ইদপদব) কর্তক
ইসুু, দিরে ও দবরিরে অনুদিত দমলা অাংেগ্রহণকােীরিে আরবিন বাছাই ও
ি দজএসদপ সাটিদফরকট
দনষ্পদিকেণ, ঢাকা আন্তজিাদতক দমলাে সারর্ সস্পৃক্ত কা িাবলী, দসআইদপ ও েপ্তাদন ট্রদফে আরবিন অনলাইরন
সম্পন্ন কো হরে। অনলাইরনে মােরম দজএসদপ সনি ইসুুে ফরল জ্াবলয়াবিে ঘেনা দোধ হরে। ফরল েপ্তাদন
কা িক্ররম জটিলতা পদেহাে হরে। রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যযহরা (ইবপবি) মি অনলাইহন িাবণজ্য মমলার অংশগ্রেহণর
অনুমবির আহিদন, বসআইবপ ও রপ্তাবন েবির আহিদন গ্রেহণর িহল িাবণজ্য মমলা আহয়াজ্ন, বসআইবপ বনি িাচন ও
রপ্তাবন েবি প্রদান স্বেিার সাহর্ সম্পন্ন করা েহে। দ ৌর্মূলধন দকাম্পাদন ও ফামিসমূরহে পদেিপ্তে হরত সকল
প্রকাে দসবা অনলাইরন প্রিান কো হরে। দট্রদিাং করপিারেেন অব বাাংলারিে (টিদসদব) কর্তক
ি দেদিরকল সাদভিস
প্ররসস দসমদিদফরকেন (আেএসদপএস) পদ্ধদতরত খুচো ও পাইকাদে বাজাে িে সাংগ্রহ ও প্রকারেে জন্য সফটও ুাে
ততেীে কা িক্রম চলমান ের রছ। এটিে কা িক্রম সম্পন্ন হরল তা দ্রব্যমূল্য দন িরণ কা িকেী ভূদমকা োখরব। প্রধান
আমদাবন ও রপ্তাবন বনয়ন্ত্রহকর দপ্তর েহি ৫৫ ধরহণর মসিা মেইকহোল্ডারগণহক প্রদান করা েহয় র্াহক। এ্ সকল
মসিা অনলাইহন সম্পন্ন করার লহিয Online Lincense Module (OLM) প্রকল্প িাস্তিায়নাধীন
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আহছ। িাছাড়া, Smart Office Management System (SOMS) এ্র আওিায় সকল মসিা
প্রিযাশীহদর মসিা এ্সএ্মএ্স এ্র মাধ্যহম মসিা অনুহমাদহনর িহল ঐ দপ্তহরর কাহজ্র গবিশীলিা এ্হসহছ।
বিবজ্োল িাংলাহদহশর পহর্ অগ্রর্াোয় জ্ািীয় মভাক্তা অবধকার সংরিণ অবধদপ্তর ই-মমইহলর মাধ্যহম
অবভহর্াগ গ্রেণ ও প্রাপ্ত অবভহর্াহগর বিিব্যাক প্রদান কহর র্াহক। িাছাড়া, মভাক্তা অবধকার সংরিণ আইন-২০০৯
সম্পহকি সকল মমািাইল অপাহরের এ্র সাোহে এ্সএ্মএ্স এ্র মাধ্যহম মভাক্তাহদরহক অিগি করাহনা েহে।
অবভহর্াগ ও প্রবিকার ব্যিস্থাপনা Grievance Redress System (GRS) অন-লাইহন প্রদাহনর
িহল অবভহর্াগ বনষ্পবিহি গবিশীলিা আসহছ। বাাংলারিে ট্যাদেফ কদমেন কর্তক
ি অিযািশ্যকীয় পহের
আন্তজ্িাবিক িাজ্ার মূল্য অনলাইহনর (Thomson Reuters Eikon) মাধ্যহম সংগ্রে কহর িা চাবেদা
অনুর্ায়ী প্রবিবদন মন্ত্রণালয় এ্িং গ্রােকহদর মাহঝ বিিরণ ও ওহয়িসাইহে প্রকাহশর িহল মভাক্তাগণ পহের মূল্য
সম্পহকি অিগি েহেন। ব্যিসায়ীহদর প্রহয়াজ্নীয় িথ্য সেহজ্ মপহি িাংলাহদশ মেি মপাে িাল চালু করা েহয়হছ, এ্র
িহল িাবণজ্য িথ্য ভাোর উন্মুক্ত েহয়হছ।
দবশ্ব বাদণজ্য সাংস্থাে দক্ষরি (WTO) দত অজিনঃ
িাংলাহদশ কর্তক
ি িদিউটিও দট্রি ফুাদসদলরটেন এ্বগ্রহমন্ট স্বাির ও অনুসমর্ িন করা েহয়হছ এ্িং ২২
মিব্রুর্ারী, ২০১৮ িাবরখ েহি িাো কার্ িকর েহয়হছ। উক্ত এ্বগ্রহমন্ট এ্র আওিায় মেি িযাবসবলহেশন সংিান্ত
কার্ িিমসমূেহক এ্, বি, বস কযাোগবর বচবিি কহর গি ২০ মিব্রুয়াবর, ২০১৮ িাবরখ িবেউটিও-মি মনাটিবিহকশন
মপ্ররণ করা েহয়হছ। দট্রি ফুাদসদলরটেন এ্বগ্রহমন্ট এ্র আওিায় কার্ িিম গ্রেণ করা েহল িাবণজ্য বৃবি পাহর এ্িং
২০৩০ সাহলর মহধ্য এ্সবিবজ্ এ্র লিযমাো পূরণ করা সম্ভি েহি।
WTO এে আওতা স্বহল্পান্নি মদশসমূহের জ্ন্য মসিা খাহি বিহশষ সুবিধা মঘাষণা করা েহয়হছ। এ্র
আওিায় ২৪ টি মদশ ইহিামহধ্য িাহদর মসিা খাহি Preferential Market Access মঘাষণা কহরহছ।
এ্র িহল িাংলাহদহশর মসিা খাহির রপ্তানী বৃবি পাহি।
Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS) এে আওতা
২০২১ সাল প িন্ত সকল ধেরনে দমধাসরেে দক্ষরি বােবাধকতা দেদর্ল কো হর রছ। ঔষধ ও কৃদষরক্ষরি ব্যবহৃত
রাসায়দনরকে দমধাসরেে বােবাধকতা ২০৩২ সাহলর বিহসম্বর পর্ িন্ত বশবর্ল করা েহয়হছ। িাংলাহদশ স্বহল্পান্নি
মদশ র্াকাকালীন এ্ই সুবিধা মভাগ করহি পারহি এ্িং ঔষুদ রপ্তানী বৃবি পাহি।
দভাক্তা অদধকােঃ
মভাক্তা সাধারহণর স্বার্ ি সংরিহণ ‘মভাক্তা অবধকার সংরিণ আইন ২০০৯’ প্রণয়ন করা েয়। এ্ আইনটি
র্র্ার্র্ভাহি িাস্তিায়হনর লহি জ্ািীয় মভাক্তা অবধকার সংরিণ অবধদপ্তর এ্িং অবধদপ্তরহক কার্ িকর বদকবনহদ িশনা
প্রদাহনর জ্ন্য জ্ািীয় মভাক্তা অবধকার সংরিণ পবরষদ গঠন করা েহয়হছ। ইহিামহধ্য ০৮ (আে) টি বিভাগীয়
কার্ িালয় ও ৬৪টি মজ্লায় মজ্লা মভাক্তা অবধকার সংরিণ কবমটি গঠন কহর মভাক্তা অবধকার সংরিণ আইন ২০০৯
িাস্তিায়ন করা েহয়হছ। িহল মিিা ও বিহিিাহদর মহধ্য এ্ আইন সম্পহকি সহচিনিা সৃবষ্ট েহয়হছ এ্িং মভাক্তা
সাধারণ আইহনর সুিল মপহি শুরু কহরহছন। এ্খন উপহজ্লা ও ইউবনয়ন পর্ িাহয় মভাক্তা অবধকার সংরিণ কবমটি
গঠহনর কাজ্ চলহছ। মভাক্তা অবধকার সংরিণ আইহনর আওিায় বিবভন্ন অপরাহধ িাজ্ার মবনেবরং এ্র মাধ্যহম ১১
জুন ২০১৮ পর্ িন্ত মমাে ১৩০৭০ টি প্রবিষ্ঠানহক ১৩,২৬,৮৫,০০০.০০ (মির মকাটি চবিশ লি পঁচাবশ োজ্ার) োকা
জ্বরমানা আহরাপ ও আদায় করা েহয়হছ। এ্ছাড়া, মভাক্তা সাধারহণর বনকে েহি প্রাপ্ত ৮৫৩৪টি অবভহর্াহগর মহধ্য
৭৫৫৭টি অবভহর্াগ বনষ্পবি করা েহয়হছ। উহেখ্য, মভাক্তা অবধকার বিষয়ক জ্নসহচিনিা সৃবষ্টর লহিয জ্নসাধারহণর
মাহঝ ৮০,১৪৬টি মপাোর, ৩,০৮,৭১৬টি প্যাম্পহলে ও ৩,৩৬,৭৩৭টি বলিহলে বিিরণ করা েহয়হছ। িহল খাদ্য
দ্রহব্য বিষাক্ত রাসায়বনক বমেণসে বিবভন্ন অপরাধ উহেখহর্াগ্য োহর কহমহছ।
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চা উৎপািনঃ
বাাংলারিরেে চা দেরেে ইদতহাস, চার ে সরে সম্পদকিত দবদভন্ন পরেে প্রসাে, চার ে তবদচিম ব্যবহাে,
চা বাগারনে দনজস্ব সাংস্কৃদত, ভাল মারনে চার ে উৎপািন বৃদদ্ধ, বাজাে সম্প্রসােণ এবাং চা দেরেে সামদগ্রক কমিকাণ্ড
জনগণরক অবদহত কোে লরক্ষু বাদণজু মিণাল এবাং বাাংলারিে চা দবাি ি এে দ ৌর্ উরযারগ গত ১৮-২০
দফব্রু াদে, ২০১৮ তাদেরখ ঢাকা দিরেে চা দেরেে ইদতহারস চা দবষ ক সব িবৃহৎ প্রিেিনী ‘বাাংলারিে চা প্রিেিনী
২০১৮’ অনুদিত হর রছ। গণপ্রজাতিী বাাংলারিে সেকারেে মাননী প্রধানমিী দেখ হাদসনা প্রিেিনীে শুভ উরবাধন
করেন।
বাাংলারিে চা প্রিেিনী ২০১৮-দত মাননী প্রধানমিী দবটিআেআই কর্তক
ি উদ্ভাদবত চা দলান দবটি-২১ অবমুক্ত
করেন।
বাাংলারিে চা প্রিেিনী ২০১৮-দত মাননী প্রধানমিী কর্তক
ি ঢাকাস্থ বাাংলারিে চা দবারি িে জা গা ৩০ তলা
দবদেষ্ট “বেবন্ধু চা ভবন” এে দভদি প্রস্তে উরবাধন করেন। উরেখ্য, ঢাকাস্থ বাাংলারিে চা দবাি ি এে দনজস্ব জা গা
৩০ তলা ‘বেবন্ধু চা ভবন’ দনমিাণ েীষ িক প্রকেটিে কাজ তোদিত কোে জন্য এ কারজ স্থাপতু অদধিপ্তে ও গণপূতি
অদধিপ্তরেে প্রতুক্ষ সম্পৃক্তকেণ প্রসরে সদচব, বাদণজু মিণাল বোবে গত ১০/০৬/২০১৮ তাদেরখ পি দপ্রেণ কো
হর রছ।
িীর্ িদিন অপিখরল র্াকা দমৌলভীবাজাে দজলাে োজনগে উপরজলা অবদস্থত কাদেপুে চা বাগান মহামান্য
আিালরতে আরিরে দমৌলভীবাজাে দজলা প্রোসরকে কা িালর কমিেত সহকােী কদমেনাে ও দবজ্ঞ এদিদকউটিভ
ম্যাদজরেট জনাব সুনদজত কুমাে চন্দ, গত ১৩/০৫/২০১৮ দিস্টাব্দ তাদেখ দ্যপুে ১২:০০ র্টিকা কােীপুে চা
বাগারনে িখল, সকল স্থা ী/অস্থা ী স্থাপনা এবাং মালামারলে ইনরভন্টদে প্রন ন করে বাাংলারিে চা দবাি ি এে সদচব
এে দনকট ব্যদির দিন।
বাদণজু মিণালর গত ০৬/০২/২০১৮ইাং তাদেরখ মাননী বাদণজু মিী জনাব দতাফার ল আহরমি, এমদপ
মরহাির ে উপদস্থদতরত “টি দেসাস ি ইনদস্টটিউট, চাইদনজ একারিদম অব এদগ্রকালচাোল সাইরেস
(TRI,CAAS)” এবাং “বাাংলারিে চা দবাি ি”এে মরে একটি সমরিাতা স্মােক (MoU) স্বাক্ষদেত হর রছ।
বাাংলারিে চা দবারি িে দচ ােম্যান মরহাি কর্তক
ি গত ২৪/০৮/২০১৭ তাদেখ “দ্য’টি পাতা একটি কুদি” এবাং
“চা দসবা” নামক দ্য’টি দমাবাইল অুাপস আনুিাদনকভারব উরবাধন কো েহয়হছ।
বৃহিে পঞ্চগি, ঠাকুেগাঁও, লালমদনেহাট, দিনাজপুে এবাং নীলফামােী দজলা ৫০০ দহক্টে জদমরত চা চাষ
সম্প্রসােরণে লরক্ষু ৪৯৭.৬০ লক্ষ টাকা ব্য সারপরক্ষ “Extension of Small Holding Tea
Cultivation in Northern Bangladesh” েীষ িক প্রকেটি গত ১০/১১/২০১৫ তাদেরখ বাদণজু
মিণাল কর্তক
ি অনুরমাদিত হর রছ। প্রকরেে ২ বছরেে কাজ চলমান ের রছ। সব িরমাট বোরেে দবপেীরত জুন,
২০১৮ পর্ িন্ত আদর্ িক অগ্রগদত ৬৭.৭২% এবাং দভৌত অগ্রগদত ৫২.৬৪%। এখারন প্রকরেে প্রর্ম দতন বছরেে
লক্ষুমািাে দবপেীরত জুন, ২০১৮ মাস পর্ িন্ত দভৌত অগ্রগদত ৬৭.৩৮% এবাং আদর্ িক অগ্রগদত ৮৫.৯০%
(আেদিদপদপ অনুসারে)।
লালমবনরোে মজ্লায় ১০০ মেক্টর জ্বমহি ক্ষুদ্রায়িন চা চাষ সম্প্রসারহণর জ্ন্য ৪৪৬.৮৯ লি োকা ব্যয়
সাহপহি “Eradication of Rural Poverty by Extension of Small Holding
Tea Cultivation in Lalmonirhat”-েীষ িক প্রকেটি গত ১০/১১/২০১৫ কর্তক
ি বাদণজু মিণাল
কর্তক
ি অনুরমাদিত হর রছ। ইরতামরে প্রকরেে ০৩ বছে অদতক্রান্ত হর রছ। এ সম প িন্ত প্রকরেে দভৌত অগ্রগদত
৪৩.৫৩% এবাং আদর্ িক অগ্রগদত ৩৯.৭৭%। এখারন উরেখ্য দ , ২০১৭-১৮ সরনে জুন, ২০১৮ মাস প িন্ত দভৌত
অগ্রগদত ৩৫.৯৫% এবাং আদর্ িক অগ্রগদত ৩২.৪৩% (আেদিদপদপ অনুসারে)।
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পাব িতু চট্টগ্রারম চা চাষ সম্প্রসােণ কার্ িক্রম চলমান োখাে জন্য ৯৯৯.৩৫ লক্ষ টাকা ব্য সারপরক্ষ
“Extension of Small Holding Tea Cultivation in Chittagong Hill
Tracts”-শীষ িক একটি নতুন প্রকল্প গি ১৯/০৬/২০১৬ িাবরহখ িাবণজ্য মন্ত্রণালয় কর্তক
ি প্রশাসবনক অনুহমাদন
লাভ েহয়হছ। উহেখ্য, ২০১৭-১৮ অর্ ি িছহরর ১ম ও ২য়
বকবস্ত িািদ ছাড়কৃি মমাে ৯৮.৫০ লি োকা েহি
৪৭.০২ লি োকা খরচ করা েহয়হছ। অর্ িাৎ ছাড়কৃি অহর্ ির তুলনায় ২য়
িছহর আবর্ িক অগ্রগবি ৪৭.৭৩%
এ্িং মভৌি অগ্রগবি ৫৬.৪৭%। মমাে িরােকৃি (৯৯৯.৩৫ লি) োকার তুলনায় জুন, ২০১৮ পর্ িন্ত আবর্ িক ৭.৩৯%।
গি িছহরর তুলনায় মম, ২০১৮ পর্ িন্ত প্রকহল্পর মভৌি অগ্রগবি ২৭.৮৫%।
২০১৭-১৮ অর্ ি িছহর িাংলাহদশ চা গহিষণা ইনবেটিউে, শ্রীমেহল গ্রীন টি কারখানা স্থাপহনর কাজ্ শুরু
েহয়হছ। ইহিামহধ্য কারখানা ভিন বনমিাণ কাজ্ এ্িং মমবশনাবরজ্ িয় প্রবিয়া মশষ পর্ িাহয় রহয়হছ।
িাংলাহদশ চা গহিষণা ইনবেটিউে-এ্র উপহকহের সিমিা বৃবির জ্ন্য পঞ্চগড় উপহকহে এ্কটি
ল্যািহরেরী স্থাপন করা েহয়হছ। বিগি ৩১/০১/২০১৭ িাবরহখ ‘উন্নয়হনর পর্ নকশা: িাংলাহদশ চা বশল্প’ অর্ িননবিক
বিষয়ক সংিান্ত মন্ত্রী সভা কবমটি কর্তক
ি অনুহমাবদি েহয়হছ।
িাংলাহদশ চা মিাি ি িাংলাহদশী চাহয়র ব্রাবেং করার বিষহয় কার্ িকরী পদহিপ বনহয়হছ। ইহিামহধ্য
‘িাংলাহদশ টি’ নাহম বসটিবস োক টি, অহর্ িািক্স টি , গ্রীণ টি এ্িং সািকড়া টি এ্র ব্রাবেং করা েহয়হছ। ‘িাংলাহদশ
টি’ সাধারণ মানুহষর কাহছ পবরবচি করহি এ্িং সেজ্লভয করহি িাংলাহদশ চা মিাহি ির প্রধাণ কার্ িালয়, চট্টগ্রাম; টি
বরহসাে ি এ্ে বমউবজ্য়াম, শ্রীমেল এ্ ১টি কহর চা বিিয় এ্িং প্রদশিন মকে চালু করা েহয়হছ। িাছাড়া শােজ্ালাল
আন্তজ্িাবিক বিমানিির এ্িং মরবিসন ্লু,, ঢাকাহি ১ টি কহর প্রদশিন ও বিিয় মকে চালু করা েহয়হছ।
বাদণজু দমলাঃ
বিহদশী প্রবিষ্ঠান কর্তক
ি উৎপাবদি পহের সাহর্ স্থানীয় প্রবিষ্ঠান কর্তক
ি উৎপাবদি পহের গুণগিমান,
মমাড়কজ্ািকরণ এ্িং মূহল্যর তুলনামূলক বিবশষ্ট ও আন্তিজ্াবিক িাজ্াহর িাংলাহদশী পে টিহক র্াকার লহিয
প্রবিিছর ঢাকায় রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যযহরার ব্যিস্থাপনায় ‘ঢাকা আন্তজ্িাবিক িাবণজ্য মমলা’ অনুবষ্ঠি েয়। এ্হি স্থানীয়
প্রবিষ্ঠানসমূে বিহদবশ প্রবিষ্ঠাহনর প্রদবশিি পহের সাহর্ িাহদর উৎপাবদি পহের গুণাগুণ, মূল্য এ্িং প্যাহকবজ্ং
ইিযাবদ বিষহয় তুলনা করার সুহর্াগ পায়। িহল স্থানীয় উৎপাদনকারীগণ মকান মকান মিহে িাহদর তুলনামূলক
সুবিধা এ্িং অসুবিধা রহয়হছ মস বিষহয় অিগি েহি সিম েয়। এ্ ছাড়া এ্ মমলার মাধ্যহম স্থানীয় উৎপাদনকারীগণ
িাহদর নতুন মসিা এ্িং পে এ্কই জ্ায়গায় অবধক সংখ্যক মভাক্তাহদর বনকে উপস্থাপন করার সুহর্াগ মপহয় র্াহক।
২০১০ সাহল ঢাকা আন্তজ্িাবিক িাবণজ্য মমলা মর্হক রপ্তাবন আহদশ পাওয়া বগহয়বছল ২২.৮৬ মকাটি োকা
এ্িং ২০১৭ সাহল ২০টি মদহশ ৪৮টি প্রবিষ্ঠানসে বিবভন্ন কযাোগরীহি মদবশ বিহদশী সি িহমাে ৫৮৭টি প্রবিষ্ঠান মমলায়
অংশগ্রেণ কহর। উক্ত মমলায় ২৪৩.৪৪ মকাটি োকার রপ্তাবন আহদশ পাওয়া মগহছ। ০১ জ্ানুয়ারী েহি ০৪ মিব্রুয়াবর,
২০১৮ সময়কাহল ২৩িম ঢাকা আন্তজ্িাবিক িাবণজ্য মমলা (বিআইটিএ্ি)- ২০১৮ ঢাকার মশহর িাংলা নগহর অনুবষ্ঠি
েয়। িাংলাহদশ এ্িং ১৭টি মদহশর ৪৪টি প্রবিষ্ঠানসে বিবভন্ন কযাোগরীহি মিবশ বিহদবশ সি িহমাে ৫৭৯টি প্রবিষ্ঠান এ্
মমলায় অংশগ্রেণ কহর।

