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 ট্রের্ িং কব্ িাবেশন অব বািংলাবদশ(টির্ির্ব) জনগবণে র্নকট অিযন্ত সু্র্ের্িি একটি নাে। জন্মলগ্ন ট্রর্বকই ইহা আ্দকালীন 

িেবয় জনগণবক মূল্যবান ট্রিবা র্দবয় আিবছ। স্বাধীনিাে অব্যবর্হি ্ে োনুবষে িাৎক্ষর্ণক িার্হদা ট্রেটাবনাে উবেবে টির্ির্ব প্রচুে 

্র্েোণ র্নিয প্রবয়াজনীয় ্ণ্য িােগ্রী আেদার্ন কবে। িাছাড়া ক্ষুদ্র র্শবেে জন্যও টির্ির্ব কাঁিাোল আেদার্ন কবে। আর্ে আনবেে িাবর্ 

উবেখ কের্ছ বিিোবন বািংলাবদবশে একক  বৃহিে েপ্তার্ন ্ণ্য ‘তিেী ট্র্াষাক’ েপ্তার্নে ্র্র্কৃৎ হবলা টির্ির্ব। 

  

 একর্া অনস্বীকার্ ি ট্রর্, বিিোবন র্বশ্বায়ন ও মুক্তবাজাে অর্ িনীর্িে ট্রপ্রক্ষা্বট িেকার্ে খাবিে ভূর্েকা বহুলািংবশ হ্রাি ট্র্বয়বছ। 

 লশ্রুর্িবি টির্ির্ব’ে আেদার্ন ও েপ্তার্ন িীর্েি হবয় ্বড়বছ। িবুও ট্রভাক্তাবদে স্বার্ ি েক্ষাে ট্রক্ষবে টির্ির্ব’ে কেণীয় েবয়বছ। 

 

 ২০১৯-২০২০ অর্ ি বছবে টির্ির্ব’ে আেদার্ন কবয়কটি র্নর্দ িষ্ট ্বণ্য িীোবদ্ধ র্ছল। এিদিবেও বর্ণ িি অর্ ি বছবে টির্ির্ব ট্রদবশে 

বাজাবে র্নিয প্রবয়াজনীয় দ্রব্যার্দে মূল্য র্স্থর্িশীল োখবি র্বর্ষ্ট ভূর্েকা ্ালন কবেবছ। এ িা ল্য অজিন বিিোন গণিার্িক িেকাবেে 

প্রিযক্ষ িহবর্ার্গিাে কােবণই িম্ভব হবয়বছ। 

 

 িিংস্থাে িব িাঙ্গীন িা বল্যে জন্য আেো আোবদে িকল ট্রক্রিা, র্ লাে এবিং ব্যবিাে িাবর্ িমৃ্পক্ত িবাইবক ধন্যবাদ জানাই। 

টির্ির্ব’ে ট্রর্ িকল কে িকিিা/কে িিােী এ প্রর্িববদন তির্ে ও প্রকাশনাে কাবজ িহায়িা কবেবছন িাঁবদেবক জানাই আন্তর্েক ধন্যবাদ। 

 
 

 

             

            র্িবগর্ য়াে ট্রজনাবেল ট্রোঃ আর্েফুল হািান   

                                                                      র্্এির্ি 

                                                                                ট্রিয়ােম্যান 
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ট্রের্ িং কব্ িাবেশন অব বািংলাবদশ (টির্ির্ব)  
 

 

 ্টভূর্েঃ  

স্বাধীনতার পরবতীকালে দেলের ববপর্ যস্থ অর্ যনীবতর মলে পর্ যাপ্ত বনতয প্রলয়াজনীয় পণ্য সরবরাহ এবং বেলের কাঁচামাে দর্াগান 

বনবিতকরলে জাবতর বপতা বঙ্গবন্ধু দেখ মুবজবুর রহমান ১ জানুয়ারী, ১৯৭২ সলন দেব ং কলপ যালরেন অব বাংোলেে (টিবসবব) প্রবতষ্ঠা 

কলরন। প্রবতষ্ঠার পর টিবসবব বনতয প্রলয়াজনীয় পণ্যসহ অন্যান্য পণ্য আমোবন ও রপ্তাবনর কার্ যক্রম পবরচােনা কলর। বতযমালন দেলের ততরী 

দপাোক রপ্তাবনখাত দর্ ববপুে পবরমাে তবলেবেক মুদ্রা অজযন করলে তার পবর্কৃৎ টিবসবব। টিবসবব প্রর্ম বাংোলেে দর্লক ততরী দপাোক 

রপ্তাবন কলর। পরবতীলত মুক্ত বাজার অর্ যনীবতর প্রভালব টিবসবব’র কার্ যক্রম সংকুবচত হয়। তলব বতযমান সরকার টিবসবব’র জনবে এবং গুোম 

ধারে ক্ষমতা বৃবিসহ নানামুখী কার্ যকর উলযাগ গ্রহে করার মােলম টিবসববলক েবক্তোেী কলরলে। সাম্প্রবতক সমলয় টিবসবব’র কার্ যক্রম 

বহুগুন বৃবি দপলয়লে। টিবসবব বতযমালন দেলের প্রাবিক জনলগাষ্ঠীর বনকট বের ব্যাপী সাশ্রয়ী মূলে পণ্য ববক্রয় করলে, র্া একাধালর দর্মন 

দ্রব্যমূে বস্থবতেীে রাখলত সাহায্য করলে, অন্য বেলক নাগবরলকর জীবনর্াত্রার ব্যয় হ্রাস পালে। এলত দেলের প্রবৃবি অজযন ও দ্রাবরদ্র 

ববলমাচনসহ জীবন মালনর উন্নবত সাধলন গুরুত্বপূে য ভূবমকা রাখলে। িেকােী র্িদ্ধান্ত ট্রোিাববক বাজাে িথ্য অর্ধদপ্তে (Directorate 

General of Prices and Market Intelligence (DGPMI) ৩১-১২-১৯৮৯ িার্েখ ট্রর্বক র্বলুপ্ত কবে উক্ত অর্ধদপ্তবেে মূল্য ও 

বাজাে িথ্য ের্নটর্েিং িিংক্রান্ত কার্ িক্রে িেকােী প্রজ্ঞা্ন ববল টির্ির্ব’ে উ্ে অর্্িি হয়। িেকােী  র্নবদ িবশে আবলাবক টির্ির্ব উক্ত দার্য়ত্ব 

র্র্ার্র্ভাবব ্ালন কবে আিবছ এবিং প্রর্ির্দনই টির্ির্ব’ে ওবয়ব িাইবট িা’ িকবলে জন্য র্নয়র্েি প্রদশ িন কেবছ। োষ্ট্র্র্িে আবদবশে 

আবলাবক টির্ির্ব র্নবন্মাক্ত কার্ িাবলী িম্পাদন কবেঃ 
  

(ক) িেকাে কর্তিক, িেয় িেয়, প্রণীি নীর্িোলা অনুিাবে, র্ববশ্বে িকল ট্রদশ হইবি বা িকল ট্রদবশ োলাোল, ্ণ্য-িােগ্রী, উ্াদান ও 

্ণ্যদ্রব্য আেদার্ন এবিং েপ্তার্নে ব্যবিা ্র্েিালনা কো; 

 [‘‘(কক) িেকাে কর্তিক, িেয় িেয়, প্রদি র্নবদ িশনা অনুিাবে অিযাবশকীয় ্বণ্যে ্র্ িাপ্ত আ্ৎকালীন েজুদ গর্ড়য়া ট্রিালা ও            

িিংেক্ষণ কো;”] 

(খ)  িৎকর্তিক [“স্থানীয়ভাবব ক্রয়”] বা আেদার্নকৃি োলাোল, ্ণ্যদ্রব্য, উ্াদান, ্ণ্য-িােগ্রী র্বক্রয় এবিং র্বিেবণে ব্যবস্থা কো          

এবিং এিদুবেবে িেকাে কর্তিক, িেয় িেয় প্রদি র্নবদ িশনাে িাব্বক্ষ, র্ লাে, এবজন্ট বা অন্যান্য োধ্যবে র্নবয়াগ কো;         

এবিং 

(গ) [দ া (ক), (কক) ও (খ)”] এ উর্ের্খি র্বষয়ার্দে ির্হি িম্পর্কিি আনুষর্ঙ্গক অন্যান্য ট্রর্ ট্রকান কার্ ি কো। 

 

  

 এছাড়াও বাজাবে ্ণ্য দ্রবব্যে মূল্য র্স্থর্িশীল োখবি টির্ির্ব’ে গুরুত্ব অ্র্েিীে। িাই দ্রব্যমূল্য র্নয়িবণ জনগবণে স্বাবর্ িই টির্ির্ব‘ে 

ন্যায় একটি োষ্ট্রীয় বার্ণর্জযক িিংস্থা কার্ িকে র্াকা একান্ত আবেক। ট্রি গুরুত্ব অনুধাবন কবেই বিিোন গণিার্িক িেকাে ক্ষেিায় আিাে 

্ে্েই টির্ির্ববক ির্ক্রয় ও শর্ক্তশালী কোে র্বর্ভন্ন ্দবক্ষ্ গ্রহণ কবে।  

 

২। টির্ির্ববক শর্ক্তশালীকেবণে র্বষবয় গৃহীি ্দবক্ষ্ঃ 

 

 ট্রদবশে জনিিংখ্যা বৃর্দ্ধে র্ব্েীবি  িবলে উৎ্াদবনে ক্রেহ্রািোন ্র্ের্স্থর্ি, জলবায়ু ্র্েবিিবনে িেে বাস্তবিাে কােবণ িাো 

র্ববশ্বে  িবলে উৎ্াদবন ঘাটর্ি ট্রদখা র্দবয়বছ। এছাড়া আন্তজিার্িক বাজাবে খাদ্য দ্রবব্যে মূল্য বৃর্দ্ধে কােবণ বািংলাবদবশ র্ির্ন ও ট্রভাজয 

ট্রিলিহ র্নিযপ্রবয়াজনীয় কবয়কটি ্বণ্যে মূল্য বৃর্দ্ধ ট্র্বয়বছ। র্নিযপ্রবয়াজনীয় ্বণ্যে মূল্য িহনীয় ্র্ িাবয় োখবি বিিোন িেকাে জনগবণে 

র্নকট প্রর্িশ্রুর্ি েক্ষাবর্ ি ট্রের্ িং কব্ িাবেশন অব বািংলাবদশ (টির্ির্ব) ট্রক শর্ক্তশালীকেবণে জন্য ্দবক্ষ্ গ্রহণ কবেবছ। গৃহীি কার্ িক্রবেে 

েবধ্য কবয়কটি র্বষবয় ইবিােবধ্য আিংর্শক িা ল্য অর্জিি হবয়বছ। পুবোপুর্ে ি লিা অজিবন আর্র্ িক, প্রশাির্নক ও আইনগি জটিলিা 

র্নেিণকবে কার্ িক্রে এর্গবয় িলবছ। এিব প্রর্িবন্ধকিা দূেীকেণ িম্ভব হবল টির্ির্ব িাে দার্য়ত্ব ি লিাে িাবর্ ্ালন কেবি িক্ষেিা 

অজিন কেবব। গৃহীি ্দবক্ষ্ িমূহ র্নম্নরূ্ঃ 

 

২.১ টির্ির্ব’ে ্বণ্যে েজুদ ক্ষেিা বৃর্দ্ধঃ 

 

 ্র্েকেনা অনুর্ায়ী িিংগৃহীি ্বণ্যে েজুদ োখবি ইবিােবধ্য গুদাবেে ধােণক্ষেিা অস্থায়ী ও স্থায়ীভাবব বৃর্দ্ধে কার্ িক্রে ট্রনয়া 

হবয়বছ। পূবব ি টির্ির্ব’ে র্নজস্ব গুদাবেে ধােণক্ষেিা ৯,৫৭০ ট্রেঃ টন র্ছল। ২০১৩-২০১৪ অর্ ি বছবে িট্টগ্রাবে টির্ির্ব’ে র্নজস্ব জায়গায় 

৮,০০০ ট্রেঃ টন ধােণ ক্ষেিা িম্পন্ন ৪০,০০০ বগ িফুবটে একটি গুদাে র্নে িাণ কো হবয়বছ।  বল টির্ির্ব’ে র্নজস্ব গুদাবেে বিিোন েজুদ 

ক্ষেিা বৃর্দ্ধ ট্র্বয় ১৫,০৮০ ট্রেঃ টবন উন্নীি হবয়বছ। বিিোবন েিংপুে, োজশাহী, খুলনা, ট্রেৌলভীবাজাে, বর্েশাল এবিং েয়েনর্িিংবহ োর্িক 

ভাড়ায় িব িবোট ৩,৬৪,১৩৪.৫০ টাকায় িব িবোট ২৫,২৯৮ ট্রেঃ টন ্ণ্য ধােণ ক্ষেিা িম্পন্ন গুদাে ভাড়া কো হবয়বছ। বিিোবন টির্ির্ব’ে 

ট্রোট ্বণ্যে েজুদ ক্ষেিা ২৫,২৯৮ ট্রেঃ টন। ্বণ্যে েজুদ ক্ষেিা দ্রুি বৃর্দ্ধে লবক্ষয র্বটিএের্ি, খাদ্য অর্ধদপ্তে ও ্ণপূিি র্বভাবগে গুদাে 

ভাড়া ট্রনয়া হবয়বছ। টির্ির্ব’ে লক্ষযোো পূেবণ আেও ৫০(্ঞ্চাঁশ) হাজাে ট্রেঃ টন ্ণ্য েজুবদে জন্য গুদাে ভাড়া ট্রনয়া প্রবয়াজন। উবেখ্য 
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ট্রর্, গুদাে ভাড়া বাবদ বাৎির্েক আনুোর্নক ১.০০ (এক) ট্রকাটি টাকা প্রদান কেবি হবব। িবব িে্র্েোন ্বণ্যে েজুদ োখাে জন্য 

টির্ির্ব’ে জায়গায় গুদাে র্নে িাবণ প্রায় ৫০.০০(্ঞ্চাশ) ট্রকাটি টাকাে প্রবয়াজন হবব। ইবিােবধ্য িেকাে কর্তিক ২৫ ট্রকাটি টাকা আবলািয 

খাবি বোে কো হবয়বছ। অবর্শষ্ট আবোও ২৫ ট্রকাটি টাকাে িহর্বল ্াওয়া ট্রগবল প্রবয়াজনীয় েজুদ িক্ষেিাে লক্ষযোো পূেণ হবব।  

 

২.২ আর্র্ িক ক্ষেিা বৃর্দ্ধঃ 

 টির্ির্ব’ে ২০১৯-২০২০ অর্ ি বছবেে ক্রয় ্র্েকেনা অনুর্ায়ী আেদার্ন ও স্থানীয়ভাবব ্ণ্য িিংগ্রবহে লক্ষযোো র্ছল আনুোর্নক 

প্রায় ১২৩.১৯ (একশি ট্রিইশ ট্রকাটি উর্নশ লক্ষ) ট্রকাটি টাকাে। িেকার্ে গ্যাোর্ন্টে র্ব্েীবি ব্যািংক ট্রর্বক ৯% হাে সুবদ এলটিআে র্নবয় 

টির্ির্ব ্ণ্য িিংগ্রবহে কার্ িক্রে ্র্েিালনা কবেবছ। টির্ির্ব’ে আর্র্ িক ক্ষেিা বৃর্দ্ধ এবিং ভর্তির্কে ্র্েোণ কর্েবয় আনাে লবক্ষয টির্ির্ববক 

ন্যযনিে ২০০ (দুইশি) ট্রকাটি টাকা সুদমুক্ত িলর্ি মূলধন প্রদাবনে জন্য গি ২১-০৯-২০১৫ র্রঃ িার্েবখ বার্ণজয েিণালয়বক অনুবোধ কো 

হয়। ব্যািংক ট্রর্বক এলটিআে গ্রহবণে োধ্যবে ব্যবিার্য়ক কার্ িক্রে ্র্েিালনায় টির্ির্ব র্বপুল ্র্েোণ এলটিআে সুদ প্রদান কেবছ। িাই 

টির্ির্ব’ে িক্ষেিা বৃর্দ্ধে জন্য পুনোয় ১,০০০ ট্রকাটি টাকাে সুদমুক্ত িলর্ি মূলধন িাওয়া ট্রর্বি ্াবে। 

   

২.৩ টির্ির্ব’ে জনবল বৃর্দ্ধঃ  
 

টির্ির্ববক প্রার্িষ্ঠার্নকভাবব শর্ক্তশালী কোে লবক্ষয বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হক্ষেক্ষে। তারমক্ষে অন্যতম হক্ষ া জনবল বৃর্দ্ধ। 

বিিোন িেকাে ২০০৯ িাবল ক্ষেিা গ্রহবণে ্ে টির্ির্ব’ে জনবল ২২৫ হবি ২৭৫ জবন উন্নীি কবে। 
 

২.৪ ্ণ্য িিংগ্রবহে আইনগি জটিলিা দূেীকেণঃ 
 

 ্ণ্য িিংগ্রবহে জন্য টির্ির্ববক র্্র্্এ-২০০৬ ও র্্র্্আে-২০০৮ অনুিেণ কবে ্ণ্য িিংগ্রহ কার্ িক্রে ্র্েিালনা কেবি হয়। 

র্র্দও জরুেী ্র্ের্স্থর্ি র্বববিনা কবে দ্রুি ্ণ্য িিংগ্রবহে জন্য টির্ির্ব কর্তিক র্বর্ভন্ন র্নিযপ্রবয়াজনীয় ্ণ্য িােগ্রী আেদার্ন/স্থানীয়ভাবব 

ক্রবয়ে ট্রক্ষবে র্্র্্এ-২০০৬ এে ৬৮(১) ধাোে আওিায় র্্র্্এ-২০০৬ এে ৩২ ধাোয় বর্ণ িি ট্রর্ ট্রকান ক্রয় ্দ্ধর্ি প্রবয়াগ কবে ট্রভাজয ট্রিল, 

র্ির্ন, েশুে  াল, ট্রছালা, ট্রেঁয়াজ, গুবড়াদুধ, ট্রখজুে ইিযার্দ র্নিয প্রবয়াজনীয় ্ণ্য আেদার্ন/স্থানীয় বাজাে ট্রর্বক িিংগ্রবহে অনুবোদন       

২৬-০৫-২০১৪ র্রঃ ্র্ িন্ত ২ (দুই) বছবেে জন্য বৃর্দ্ধ কো হয়। িবব ট্রটন্ডাে র্ির্কউর্েটি, ্াে েবেন্স র্ির্কউর্েটিিহ অন্যান্য ট্রর্িব র্বর্ধ 

েবয়বছ র্া বার্ণর্জযক প্রর্িষ্ঠান র্হবিবব কার্ িক্রবে বাধাে সৃর্ষ্ট কবে। এছাড়া অন্যান্য র্কছু িিংর্িষ্ট র্বধানাবলী র্া ট্রেবন ক্রয় কো কঠিন। িাই 

র্্র্্এ-২০০৬ ও র্্র্্আে-২০০৮ হবি টির্ির্ববক পুবোপুর্ে অব্যাহর্ি ট্রদয়া প্রবয়াজন। 
 

২.৫ টির্ির্ব গঠবনে অধ্যাবদশ িিংবশাধনঃ 

 

 োষ্ট্র্র্ি আবদশ ৬৮/১৯৭২ এে োধ্যবে টির্ির্ববক বার্ণর্জযক প্রর্িষ্ঠান র্হবিবব গঠন কো হবলও বিিোন বাস্তবিায় ্ণ্য মূল্য 

র্স্থর্িশীল োখবি টির্ির্ব িেকাবেে ্োেবশ ি কাজ কেবছ। িাই প্রবয়াজবন ভর্তির্ক প্রদান ও ট্রবা ি অব  াইবেক্টেিহ কবয়কটি র্বষয় 

িিংবশাধবনে প্রস্তাব কবে িিংবশাধনী আইবনে একটি খিড়া বার্ণজয েিণালবয়ে োধ্যবে আইন েিণালবয় ট্রপ্রেণ কো হয়। আইন েিণালয়   

প্রস্তার্বি খিড়া আইনটি অনুবোদনপূব িক ট্রগবজট প্রকাশ কোয় ইবিােবধ্য টির্ির্ব’ে কার্ িক্রবে গর্িশীলিা এবিবছ। 

 

২.৬ র্ লাে িিংখ্যা বৃর্দ্ধঃ 

 

 ২০০৯ িাবলে প্রর্োবধ ি টির্ির্ব’ে ১৮৭ জন র্ লাে র্ছল। গি বছেগুর্লবি িিংর্িষ্ট এলাকাে োননীয় িিংিদ িদস্যবদে  

সু্ার্েশক্রবে প্রর্িটি উ্বজলায় ও র্িটি কব্ িাবেশবনে প্রর্িটি ওয়াব ি ২/৩ জন কবে িাো ট্রদবশ র্ লাে র্নবয়াগ কো হবয়বছ। বিিোবন 

টির্ির্ব’ে র্ লাে িিংখ্যা ২,৯৫০ জন। টির্ির্ব িোির্ে আোদার্ন কেবি না ্াোে কােবণ র্ লােো বার্ণর্জযকভাবব ট্রিেন লাভবান হন না। 

িাই শুধু আ্দকালীন িেবয় ্ণ্য র্বক্রয় না কবে িাো বছেই ্ণ্য র্বক্রয় কো প্রবয়াজন। 

 

২.৭. টিসিসব’র চ্যাক্ষ ঞ্জিমূহ  
 

১. চলতি মূলধনের অভাব। 

২. সরকাবর গ্যারাবিজবনত ববেম্ব। 

৩. কলপ যালরট কর হার (৩৫%)। 

৪. ক্রমবধ যমান দপনেন ও গ্রাচুইটি চাবহো। 
 

২.৮. সংস্কার পবরকেনা 

 

  (i) স্বেলময়ােী (1 -3 বের) পবরকেনাাঃ 
 

১. রংপুর, দমৌেভীবাজার ও চট্টগ্রালম নতুন গুোম বনম যাে। 

২. দতজগাঁও, ৩৪৪/বস প্ললট টিবসবব টাওয়ার-০১ বনম যাে। 
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৩. ববরোে, ময়মনবসংহ ও রাজোহীলত জবম ক্রয় । 

৪. খুেনা আঞ্চবেক কার্ যােয় ভবলনর ঊর্ধ্যমূখী সম্প্রসারে। 

৫. সরকালরর বনকট হলত ১,০০০ দকাটি টাকা সুে মুক্ত চেবত মূেধন সংগ্রহ করা। 

৬. টিবসবব’র মামো ও অব ট আপবিসমূহ বনষ্পবি করা। 

 

(ii) েীর্ যলময়ােী (4-10 বের) পবরকেনা 

 

১. ২৩০ দতজগাঁও, ঢাকা এর মামো বনষ্পবি এবং টিবসবব টাওয়ার-২ বনম যাে। 

২. চট্টগ্রালম টিবসবব’র বনজস্ব জায়গায় টিবসবব টাওয়ার-৩ বনম যাে। 

৩. টিবসবব’র কার্ যক্রম সম্প্রসারে ও জনবে বৃবি। 

৪. উিরায় টিবসবব’র বনজস্ব জায়গায় কম যকতযা/কম যচারীলের জন্য আবাবসক ভবন বনম যাে। 

৫. টিবসবব’র মামো ও অব ট আপবি বনষ্পবিকরে। 
 

  
 

৩। ্ণ্য িিংগ্রহ ্র্েকেনাঃ 

 

 স্থানীয়ভাবব ্বণ্যে িার্হদা, উৎ্াদন, আেদার্ন ও টির্ির্ব’ে অিীি অর্ভজ্ঞিািহ িার্ব িক র্বষয় র্বববিনা কবে ২০১৯-২০ িাবল   

৫০০০ ট্রেঃ টন  র্ির্ন, ৩,০০০ ট্রেঃ টন ট্রভাজয ট্রিল, ২,৫০০ ট্রেঃ টন েশুে  াল, ২,৫০০ ট্রেঃ টন ট্রছালা, ১০০ ট্রেঃ টন ট্রখজুে, ২০০ ট্রেঃ টন 

ট্রেঁয়াজ, ৫০০ ট্রেঃ টন আদা এবিং ৫০০ ট্রেঃ টন েসুন িিংগ্রবহে ্র্েকেনা কো হয়। িিংগৃহীি ্বণ্যে েবধ্য আ্দকালীন ১,০০০ ট্রেঃ টন 

র্ির্ন, ১,০০০ ট্রেঃ টন েশুে  াল ও ১,০০০ ট্রেঃ টন ট্রভাজয ট্রিল েজুদ োখা হবব। অন্যান্য ্ণ্য িাো বছেই র্বক্রয় কোে ্র্েকেনা 

র্াকবলও শুধুোে েেজান োিবক র্বববিনায় এবন ট্রছালা ও ট্রেঁজুে র্বক্রয় কো হয়।  

 

৪। ভর্তির্ক প্রদানঃ 

 

 র্নিযপ্রবয়াজনীয় ্বণ্যে বাজাে র্নয়িণ ও িহনীয় ্র্ িাবয় োখাে স্বাবর্ ি িেকাে কর্তিক ট্রঘার্ষি টির্ির্ববক শর্ক্তশালীকেণ ও 

িহায়িা প্রদান কে িসূর্িে অিংশ র্হবিবব ২০১৯-২০২০ অর্ ি বছবেে জন্য ট্রে  গ্যা্ পূেবণে লবক্ষয িব িবোট ৮১,৮৪,৭০,৫০০/-  (একার্শ ট্রকাটি 

চূড়ার্শ লক্ষ িিে হাজাে ্াঁিশি) টাকা োে ভর্তির্ক ্াওয়া র্গবয়বছ। 

  

৫। ্ণ্য ক্রবয়ে ট্রক্ষবে অর্গ্রে আয়কে কিিন হবি অব্যাহর্িঃ 

 

 আন্তজিার্িক বাজাবেে র্তলনায় স্থানীয় বাজাবে ্ণ্য মূল্য কে র্াকাে কােবণ এবিং দ্রুি ্ণ্য িিংগ্রবহে লবক্ষয স্থানীয়ভাবব ্ণ্য ক্রয় 

কো হবয় র্াবক। ট্রবিেকার্ে ব্যবিায়ীগণবক ্ণ্য ক্রবয়ে িেবয় িাে িেবোহকােীে র্ববলে উ্ে অর্গ্রে আয়কে ও ভযাট কিিন কেবি না 

হবলও টির্ির্ব’ে ্ণ্য িেবোহকােীে র্ববলে উ্ে ৫% অর্গ্রে আয়কে ও ৪% মূিক কিিন কেবি হয়। িবব ৩৮,০০০ (আটর্েশ হাজাে) 

ট্রেঃ টন র্ির্ন, ৩৮,০০০ (আটর্েশ হাজাে) ট্রেঃ  টন ্াে অবয়ল/িয়ার্বন, ১০,০০০ (দশহাজাে) ট্রেঃ টন েশুে  াল, ৭৫০ (িািশি ্ঞ্চাশ) 

ট্রেঃ টন ট্রছালা ক্রবয়ে জন্য িলর্ি বছবেে জন্য মূিক কিিবন টির্ির্ববক অব্যাহর্ি ট্রদয়া হবয়বছ। িবব অর্গ্রে আয়কে কিিন হবি অব্যাহর্ি 

ট্রদয়া হয়র্ন। িাই িেবোহকােী টির্ির্ববক ্ণ্য িেবোবহে িেয় ্বণ্যে মূবল্যে উ্ে ৫% মূল্য ট্রর্াগ কবে।  লশ্রুর্িবি, ্ণ্য মূল্য বাজাে 

দবেে ট্রিবয় ট্রবর্শ ্বড় র্া ট্রশষ ্র্ িন্ত ট্রক্রিাে উ্ে বিিায় এবিং টির্ির্ব’ে কেমূবল্য ্ণ্য র্বক্রবয়ে লক্ষযবক বাধাগ্রস্থ কবে। উবেখ্য ট্রর্, র্বগি 

েেজাবনে পূবব িে েেজান োি উ্লবক্ষয টির্ির্ব কর্তিক ্ণ্য ক্রয় কোে ট্রক্ষবে অর্গ্রে আয়কে কিিন হবি ২১ ট্রিবেম্বে, ২০০৯ ্র্ িন্ত 

অব্যাহর্ি প্রদান কো হবয়র্ছল। বিিোবন টির্ির্ব’ে ্ণ্য ক্রবয়ে ট্রক্ষবে িেবোহকােীে র্ববলে উ্ে অর্গ্রে আয়কে কিিন কো ট্রর্বক 

অব্যাহর্ি িাওয়া হবলও অদ্যাবর্ধ ট্রকান র্নবদ িশনা ্াওয়া র্ায়র্ন। 
 

 

৬। র্ র্জটালাইবজশনঃ 

 

 ২০১০-২০১১ অর্ ি বছে হবি র্ লােবদে ্ণ্য বোে িিংক্রান্ত িথ্য  াবক র্িঠি ট্রপ্রেবণে ্াশা্ার্শ ট্রোবাইবল এিএেএি এে োধ্যবে জানাবনা 

হয়। ি টওয়যাে এে োধ্যবে র্হিাব িিংক্রান্ত ট্রবশীেভাগ কার্ িক্রে িম্পন্ন কো হয়। আঞ্চর্লক কার্ িালয়গুবলাবি ইন্টােবনট িিংবর্াগ প্রদান 

কো হবয়বছ। র্িঠি্ে দ্রুি ও কে খেবি আদান প্রদাবনে জন্য ইন্টােবনটর্ভর্িক ট্রর্াগাবর্াগ কার্ িক্রে িলবছ। এছাড়া ২০১৯-২০১৯ অর্ ি বছে 

ট্রর্বক প্রধান কার্ িালবয়ে জন্য আি িওবয় ট্রগট র্নে িাণ, ওয়াই  াই র্িবেে, ফ্রন্ট ট্র ক্স, নর্র্ ই- াইর্লিং র্িবেে িালু কো হবয়বছ। 

 

  



 

 
7 

 

৭ সাম্প্রবতক অজযন সমূহ 

 

 সিকট অতীক্ষত সবক্ষের প্রধাি পেঁোজ উৎপাদিকারী পদশিমূক্ষহ উৎপাদক্ষির স্বল্পতার কারক্ষণ আন্তজজাসতক বাজাক্ষর পেঁোজ ঘাটসত 

পসর সেত হে, যার প্রভাক্ষব পদক্ষশর বাজাক্ষর পেঁোক্ষজর মূল্য অস্বাভাসবক বৃসি পাে। ফক্ষ  িরকাক্ষরর তাৎেসণক সিক্ষদ জশিার পপ্রসেক্ষত টিসিসব 

কর্তজক ক্রমাগত আট মাক্ষিরও পবসশ িমে ধক্ষর পেঁোজ সবসক্র কায জক্রম পসরচ্া িা করা হে। এক্ষত পদক্ষশর প্রাসন্তক জিক্ষগাষ্ঠী স্বল্প মূক্ষল্য পেঁোজ 

ক্রে করক্ষত িেম হে এবং পেঁোক্ষজর মূল্য িাশ্রেী পয জাক্ষে রাখা িম্ভব হে। অপরসদক্ষক, রমজাক্ষি পভাক্তািাধারক্ষণর সিকট পো া ও পখজুরিহ 

অন্য সিতযপ্রক্ষোজিীে পণ্য িাশ্রেী মূক্ষল্য সবক্রে করা হক্ষ ও গত রমজাক্ষি মািিীে প্রধািমন্ত্রী কায জা ে-এর সিক্ষদ জশিার আক্ষ াক্ষক রমজাক্ষির 

চ্াসহদার ৮-১০% পণ্য িরবরাহ করা হক্ষেক্ষে যা সবগত রমজাক্ষির পচ্ক্ষে প্রাে ১০-১২ গুণ, পেত্র সবক্ষশক্ষে ১৫ গুণ পয জন্ত পবসশ। ফক্ষ  গত 

রমজাক্ষি পদক্ষশর অসধকাংশ উপক্ষজ ািহ িক  পজ াে টিসিসব’র সিতয প্রক্ষোজিীে পণ্যাসদ (ডা , পত , সচ্সি, পো া, পখজুর এবং পেঁোজ) 

পভাক্তা িাধারণ িাশ্রেী মূক্ষল্য ক্রে করক্ষত পপক্ষরক্ষে।  

 

 িরকার পকাসভড-১৯ প্রাদুভজাক্ষবর মক্ষে জিগক্ষণর জীবি যাত্রার কায জক্রম িচ্  রাখার সুসবধাক্ষথ জ টিসিসবক্ষক  জরুরী পিবা িংস্থা সহক্ষিক্ষব 

সচ্সিত কক্ষর এবং পকাসভড-১৯ প্রাদুভজাক্ষবর মক্ষে জরুরী কায জক্রম পসরচ্া িার সিক্ষদ জশিা প্রদাি কক্ষর। উক্ত সিক্ষদ জশিার আক্ষ াক্ষক টিসিসব 

কক্ষরািা প্রাদুভজাক্ষবর শুরু পথক্ষক পদশব্যাপী ট্রাকক্ষি  এবং পদাকাি বরাক্ষের মােক্ষম পণ্য সবসক্রর কায জক্রম পসরচ্া িা করক্ষে। এক্ষত প্রাসন্তক 

জিক্ষগাষ্ঠী স্বল্পমূক্ষল্য আবশ্যকীে পণ্যিামগ্রী ক্রক্ষে িেম হে যা দাসরদ্র সবক্ষমাচ্িিহ জিমানুক্ষের জীবিমাি উন্নেক্ষি িহােক ভূসমকা রাখক্ষে। 

পাশাপাসশ স্বাস্থযসবসধ অনুিরণ কক্ষর িামাসজক দূরত্ব বজাে পরক্ষখ জিগক্ষণর সিকট পণ্য িরবরাহ করা িম্ভবপর হক্ষে।  ক ডাউি চ্ াকা ীি 

িমক্ষে টিসিসব’র সবক্রে কায জকম পদক্ষশর খাদ্য িরবরাহ পচ্ইি স্বাভাসবক রাখক্ষত ব্যাপক ভূসমকা পা ি কক্ষরক্ষে। ২০১৯-২০ অথ জ বেক্ষর 

০৭(িাত)টি সকসিক্ষত প্রাে ৩৭,১০৬টি ট্রাকক্ষি  ও িাধারণ বরাক্ষের মােক্ষম পমাট সবসক্রত পক্ষণ্যর উপকার পভাগীর িংখ্যা প্রাে ৫ পকাটি ৯৪ 

 ে জি (ট্রাক প্রসত ৪০০ জি পক্রতা এবং প্রসত পক্রতার পসরবাক্ষর ৪ জি িদস্য সহক্ষিক্ষব)। 

 

টিসিসব’র কায জক্রম িম্প্রিারক্ষণর  ক্ষেয মাদাসরপুর, কুসমল্লা, বগুড়া এব সিিাইদক্ষহ িতুি ৪(চ্ার)টি কযাম্প অসফি স্থাপি করা হক্ষেক্ষে। ১ মাচ্ জ 

২০২০সরিঃ তাসরখ হক্ষত উক্ত কযাম্প অসফি িমূহ কায জক্রম পসরচ্া িা করক্ষে। তাোড়া, মহামান্য হাইক্ষকাট জ সবভাগ কর্তজক টিসিসব’র পণ্য সবসক্র 

কায জক্রম উপক্ষজ া পয জন্ত িম্প্রিারক্ষণর সিক্ষদ জশিা প্রদাি করা হক্ষেক্ষে। উক্ত সিক্ষদ জশিার পপ্রসেক্ষত টিসিসব’র সবক্রে কায জক্রম ইক্ষতামক্ষে উপক্ষজ া 

পয জন্ত বসধ জত করা হক্ষেক্ষে। বসধ জত কায জক্রম আরও পজারাক্ষ াভাক্ষব বািবােক্ষির সিসমত্ত িাত শতাসধক িতুি সড ার সিক্ষোগ করা হক্ষেক্ষে। এক্ষত 

িসক্রে সড ার িংখ্যা বৃসি পপক্ষেক্ষে এবং টিসিসব’র কায জক্রম আরও গসতশী  হক্ষেক্ষে। পাশাপাসশ প্রাসন্তক পয জাক্ষের জিগণিহ পদক্ষশর অসধক 

িংখ্যক মানুে িাশ্রেী মূক্ষল্য টিসিসব’র সিতয প্রক্ষোজিীে পণ্য িামগ্রী ক্রক্ষের সুসবধা পভাগ করক্ষে।  
 

 বতজমাক্ষি টিসিসব’র সিজস্ব গুদাক্ষমর ধারণ েমতা ১৪,৩৫৪ পমিঃ টি। তাোড়া টিসিসব’র গুদাক্ষম ধারণ েমতা আরও বৃসির  ক্ষেয ২৫ 

পকাটি টাকার একটি প্রকল্প চ্ মাি রক্ষেক্ষে।  

 

 সডসজটা  বাং াক্ষদশ সবসিম জাক্ষণ টিসিসব’র ক্রে প্রসক্রো দ্রুত িম্পন্ন করার এবং স্বেতা আিােক্ষির জন্য ই-সজসপ (Electronic 

Government Procurement) সিক্ষেক্ষম দরপত্র আহবাি করা হক্ষে। wi-fi ও সভসডও কিফাক্ষরন্স প্রবতজি করা হক্ষেক্ষে। পমাবাই  

এিএমএি এর মােক্ষম সবসভন্ন সকসির পণ্য বরাক্ষের িংবাদ সড ারক্ষদরক্ষক সিেসমতভাক্ষব প্রদাি করা হক্ষে। ই-ফাইস ং (Electronic 

Filing) এর মােক্ষম অসধকাংশ িসথ সিষ্পসত্ত করা হক্ষে। ি ট্ওয়াবেে োধ্যবে বাজার দর দ্রুততার িাক্ষথ প্রসক্রোকরণ কক্ষর টিসিসব’র 

ওক্ষেবিাইক্ষট প্রসতসদি প্রকাশ করা হক্ষে। টির্ির্ব ‘‘Online Price Monitoring System’’ এ বাজােদে প্রদান কেবছ। 
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৮।       ্র্েিালনা ্ষ িদ (২০১৯-২০২০) 

 
 

ট্রিয়ােম্যান 

র্িবগর্ য়াে ট্রজনাবেল ট্রোঃ হািান জাহাঙ্গীে, র্্এির্ি 
 

 

ট্রোছাঃ কােরুন্নাহাে 

যুগ্ম ির্িব, বার্ণজয েিণালয়, ঢাকা। 

ও 

্র্েিালক, টির্ির্ব ্র্েিালনা ্ষ িদ 

 

জনাব র্জনাি আো 

যুগ্ম ির্িব, বার্ণজয েিণালয়, ঢাকা। 

ও 

্র্েিালক, টির্ির্ব ্র্েিালনা ্ষ িদ 

 

জনাব েইনউর্েন আহেদ 

্র্েিালক, টির্ির্ব 

(গণপ্রজািিী বািংলাবদশ িেকাবেে যুগ্ম-ির্িব) 

 

 

      

৮.১        ির্িব ও প্রধান কে িকিিাবৃেঃ 

 

জনাব ট্রোঃ এনামুল হক 

ির্িব, টির্ির্ব 

(গণপ্রজািিী বািংলাবদশ িেকাবেে উ্-ির্িব) 

 

জনাব  ট্রোঃ ট্রশখাবুে েহোন 

প্রধান কে িকিিা (বার্ণর্জযক এবিং র্িএেএি ও এিএন্ডর্ ) 

(গণপ্রজািিী বািংলাবদশ িেকাবেে উ্-ির্িব) 

 

কাজী পগা াম পতৌসিফ 

প্রধান কে িকিিা (অর্ ি ও র্হিাব) 

(গণপ্রজািিী বািংলাবদশ িেকাবেে উ্-ির্িব) 
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৮.২ টির্ির্ব’ে অনুবোর্দি জনবল অবকাঠাবো-২৭৫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ট্রিয়ােম্যান-৭ 

১× ট্রিয়ােম্যন 

১ ×র্্এি (র্ এিই) 

১ ×িাঃ র্ল-কাে- কঃ অ্াঃ 

১×িাঃমুঃ-কাে-কঃ অ্াঃ 

১× গাড়ী িালক 

২× এে এল এি এি 

 
্র্েিালক (প্রশািন ও অর্ ি র্বভাগ-৮৪ 

 

 
্ 

্র্েিালক শাখা-৪ 

১×্র্েিালক 

১×িাঁট র্লর্্কাে-কাে-কর্ম্পঃ অ্াঃ 

১×গাড়ী িালক 

১×এে এল এি এি 

 

িার্ির্বক অনুর্বভাগ-৬৫ 

(প্রশািন ও িিংস্থা্ন) 

 
১× ির্িব ০৩ 

১ × িাঁট র্লর্্ঃ কাে কঃ অ্াঃ 

১ × এে এল এি এি 

অর্ ি ও র্হিাব অনুর্বভাগ-১৫ 

১× প্রধান কে িকিিা 

১ × িাঁট র্লর্্ঃ কাে কঃঅ্াঃ 

১× এল এলএিএি 

র্হিাব অর্ধশাখা-১=৭ 

(ববিন ও ব্যািংর্কিং- প্রাইর্িিং- 

বীো 

  
১× এিই 

১ ×র্ এিই 

১×এ ই 

১× িাঃমু কাে  কঃ অ্াঃ 

১× কযার্শয়াে 

১ × অঃ কাে কর্ম্পঃ অ্াঃ 

১× এে এল এি এি 

র্হিাব অর্ধশাখা-২=৫ 

র্হিাব, র্নেীক্ষা, ও বাবজট এলর্ি 

১ এি ই 

১ র্ এিই 

১কর্ম্পউটাে অ্াবেটে 

১িাঃ মুদ্রাঃ কাে কর্ম্পঃ অ্াঃ 

১ অঃিহঃ কাে কঃ অ্াঃ 

 

িিংস্থা্ন শাখা-৭ 

(্ষ িদ ও িাকুেী 

১× উ্-ির্িব (এি ই) 

১ × র্ এিই 

১ × এই 

১× কর্ম্পউটাে অ্াবেটে 

১ × িাঃমুঃ কাে কঃ অ্াঃ 

১ ×অঃ িহঃ কাে কঃ অ্াঃ 

১ ×এে এল এি  এি 

প্রবকৌশল শাখা-০৭ 

১× র্নব িাহী প্রবকৌশলী 

১× িহকােী প্রবকৌশলী 

১× উ্-িহকােী প্রবকৌশলী 

১ × িাঁট মুদ্রাঃ কাে 

কর্ম্পঃঅ্াঃ 

১ × ইবলকর্ের্শয়ান 

১ × ্স্নাম্বাে 

১ × এেএলএিএি 

১× ট্রপ্রাগ্রাোে(এই) 

১×  িাঃমুঃ কাে 

কর্ম্পঃ  অ্াঃ 

জনিিংবর্াগ ও প্রবটাকল শাখা-২ 

১× এই 

১ ×অঃ িহঃ কাে কর্ম্পঃ অ্াঃ 

আইন শাখা-০৪ 

১× র্ এি ই 

১×এই 

১×িাঃমুঃ কাে কঃ অ্াঃ 

আঞ্চর্লক কার্ িালয় ঢাকা- ২৬ 

১× প্রধান কে িকিিা- ৩ 

১× িাটঃ র্লর্্ঃ কােঃ কর্ম্পঃ অ্াঃ 

১× এে এল এি এি 

১× এি ই-২ 

১× িাঃ মুঃ কাে কর্ম্পঃ অ্াঃ 

১×  এে এল এি এি 

১ ×র্  এি ই 

১ ×কর্ম্পউটাে অ্াবেটে 

১ ×অঃিঃ কাে কর্ম্পঃ 

অ্াঃ 

১× এে এল এি এি 

১ ×র্নো্িা প্রহেী 

 ১×সুই্াে 

অর্ ি ও র্হিাব-২ 

১ এ ই 

১ কর্ম্পউটাে অ্াঃ 

খালাি, িিংেক্ষ ও র্বক্রয়-

১০ 

১× র্ এিই 

১×এ ই 

১ × র্নোিা ্র্েদশ িক 

১×  িঃ ও র্বঃ িহঃ 

১ × ট্রজটি সু্াে ভাইজাে 

৩× র্নো্িা প্রহেী 

 

আঞ্চর্লক কার্ িালয় িট্টগ্রাে-৩৬ 

১× প্রধান কে িকিিা-৩ 

১ ×িাট র্লর্্ঃ কাে কর্ম্পঃ অ্াঃ 

১× এে এল এি এি 

িিংস্থা ও প্রশাঃ শাখা-১০ 

১× এি, ই-৩ 

১ ×িাঃ মুদ্রাঃ কাে কর্ম্পঃ অ্াঃ 

১× এে এল এি এি 

খালাি, িিংেক্ষণ ও র্বক্রয় শাখা-১০ 

১× এি, ই-৩ 

১ ×িাঃমুঃ কাে কঃ অ্াঃ 

১× এে এল এি এি 

 

কর্ম্পউটাে শাখা-২ 

িিংস্থা্ন ও প্রশািন-৮ 
অর্ ি র্হিাব-০৩ 

১× র্ এি ই 

১×এ ই 

১ ×কর্ম্পউটাে অ্াঃ 

১× গাড়ী িালক 

৩ ×র্নো্ি প্রহেী 

১× কুক 

১ × র্িনাে 

১× সুই্াে 

১ × এই (র্হঃ েঃ কে িকিিা) 

১ × এ,ই 

১ × িাঃমুঃ কাে কঃঅঃ 

১ × কযার্শয়াে 

১ × র্ এিই 

১× এই 

১× কর্ম্পউটাে অ্াবেটে 

১×  র্নো্িা  প্রহেী 

১× িঃ ও র্বঃ িহঃ 

৩× ট্রজটি সু্ােভাইজাে 

১× এেএলএিএি 

১× র্নো্িা প্রহেী 

প্রশািন অর্ধশাখা-৪০ 

ক্রয়, ্র্েবহন,র্নো্িা ও 

৪র্ ি ট্রের্ণ কে িিােীবদে ্র্েিালনা। 

১× উ্-ির্িব(এিই) 

১×এই 

২×কর্ম্পউটাে অ্াবেটে 

১×িাঃমুঃকাে কর্ম্পঃঅ্াঃ 

২×র্নো্িা ্র্েদশ িক 

১×অঃিহঃকােঃকর্ম্পঃঅ্াঃ 

৯×গাড়ী িালক 

১×ট্রটর্লব ান অ্াবেটে 

১×ট্রটবলক্স/ যাক্স  অ্াঃ 

১× বটাবের্শন অ্াবেটে 

১×েটে ট্রেকার্নক 

২× াকোই াে 

১×গ্রহণ ও ট্রপ্রেণ িহকােী 

২× র্ল ট অ্াবেটে 

২×এেএলএিএি 

৬× র্নো্িা  প্রহেী 

১×োর্ল 

২×র্িনাে 

৩×সুই্াে 
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্র্েিালক( বার্ণর্জযক র্বভাগ)-২৩ 

১ × ্র্েিালক 

১× িাঃ র্লর্্ঃ কােঃ কর্ম্পঃ অ্াঃ 

১× গাড়ী িালক 

১×এে এল এি এি 

 

বার্ণর্জযক অনুর্বভাগ-১৯ 

১× প্রধান কে িকিিা- ৩ 

১× িাঃ র্লঃ কােঃ কঃ অ্াঃ 

১× এে এল এি এি 

 

আেদার্ন ও েপ্তার্ন 

অর্ধশাখা- ৮ 

১× এি ই 

১× র্  এি ই 

১× এ, ই 

১× কর্ম্পউটাে অ্াবেটে 

১× িাঃমু কাে কর্ম্প অ্াঃ 

১×  অঃিঃ কােঃ কঃঅ্াঃ 

১ × এে এল এি এি 

 

্র্েিালক ( র্িএেএি ও র্বওর্ব র্বভাগ)-১৬ 

্র্েিালক শাখা-০৪ 

১ × ্র্েিালক 

১× িাঃ র্লর্্ঃ কােঃ কর্ম্পঃ অ্াঃ 

১× গাড়ী িালক 

১×এে এল এি এি 

 

র্িএেএি ও র্বওর্ব র্বভাগ 

১× প্রধান কে িকিিা- ৩ 

১× িাঃ র্লঃ কােঃ কঃ অ্াঃ 

১× এে এল এি এি 

 

আঞ্চর্লক 

কার্ িালয় 

১×এিই(্র্েদশ িন) 

১× িাঃমু কাে কর্ম্প অ্াঃ 

১× এে এল এি এি 

 

 

১×এি ই(র্িএেএি ও র্বওর্ব-০৩) 

১× িাঃমু কাে কর্ম্প অ্াঃ 

১× এে এল এি এি 

 

র্িএেএি শাখা-০৫ 

 

 

র্বওর্ব শাখা-০৫ 

১× র্ এি ই 

১× এ ই 

১× কর্ম্পউটাে অ্াবেটে 

১× অঃিঃ কাে কর্ম্পঃ অ্াঃ 

১ × এে এল এি এি 

 

১× র্ এি ই 

১× এ ই 

১× কর্ম্পউটাে অ্াবেটে 

১× অঃিঃ কাে কর্ম্পঃ অ্াঃ 

১ × এে এল এি এি 

আঞ্চর্লক কার্ িালয়, েিংপুে-১০ 

১×এি ই 

১ ×র্ এি ই 

১×এ ই 

১×কর্ম্পউটাে অ্াবেটে 

১ ×অঃিঃ কাে কর্ম্পঃ অ্াঃ 

১× িঃ ও র্বঃ িহঃ 

১× ট্রজটি সু্াে ভাইজাে 

১×এে এল এি এি 

২× র্নো্িা প্রহেী 

 

আঞ্চর্লক কার্ িালয়, বর্েশাল-১০ 

১×এি ই 

১ ×র্ এি ই 

১×এ ই 

১×কর্ম্পউটাে অ্াবেটে 

১ ×অঃিঃ কাে কর্ম্পঃ অ্াঃ 

১× িঃ ও র্বঃ িহঃ 

১× ট্রজটি সু্াে ভাইজাে 

১×এে এল এি এি 

২× র্নো্িা প্রহেী 
 

আঞ্চর্লক কার্ িালয় র্িবলট-১০ 

১×এি ই 

১ ×র্ এি ই 

১×এ ই 

১×কর্ম্পউটাে অ্াবেটে 

১ ×অঃিঃ কাে কর্ম্পঃ 

অ্াঃ 

১× িঃ ও র্বঃ িহঃ 

১× ট্রজটি সু্াে ভাইজাে 

১×এে এল এি এি 

২× র্নো্িা প্রহেী 

১× এি ই-৩ 

১× িাঃ মু কাে কর্ম্প অ্াঃ 

১× এে এল এি এি 

 

আঞ্চর্লক কার্ িালয় খুলনা-২৮ 

১× প্রধান কে িকিিা- ৩ 

১× িাঃ র্লর্্ঃ কােঃ কর্ম্পঃ অ্াঃ 

১× এে এল এি এি 

 

আঞ্চর্লক কার্ িালয়, োজশাহী-১৮ 

১ × এি ই 

১×  কর্ম্পঃ অ্াবেটে 

১ × অঃিঃ কাে কর্ম্পঃ অ্াঃ 

১ ×  সুই্াে 

 

িিংস্থা্ন, প্রশািন ও অর্ ি-৪ 

১×  র্  এি ই 

১ × এ, ই 

১×  কর্ম্পঃ অ্াবেটে 

১×  র্নো্িা প্রহেী 

 ১× িঃ ও র্বক্রয় িহকােী 

১× এে এল এি এি 

১ × র্নো্িা প্রহেী 

খালাি, িিংেক্ষন ও র্বক্রয়-১১ 

১× এি ই-৩ 

১× িাঃ মু কাে কর্ম্প অ্াঃ 

১× এে এল এি এি 

 

১× র্ এিই ১× র্ এিই 

 
খালাি, িিংেক্ষন ও র্বক্রয়-১০ 

১× এ ই 

১× কর্ম্পউটাে অ্াবেটে 

১× র্নো্িা ্র্েদশ িক 

২×  িঃ ও র্বঃ িহঃ 

২× ট্রজটি সু্ােভাইজাে 

১× এে এল এি এি 

২× র্নো্িা প্রহেী 

অর্ ি ও র্হিাব-০২ 

১× এ ই 

১× কঃ অ্াঃ 

িিংস্থা্ন ও প্রশািন-৮ 

১ × এ ই 

১×  কর্ম্পঃ অ্াঃ 

১× অঃিঃ কাে কঃ 

অ্াঃ 

৩ × র্নো্িা প্রহেী 

১ × র্িনাে 

১× সুই্াে 

্র্েিালক শাখা-০৪ 

বাজাে িথ্য শাখা 

১× এ ই 

১×কর্ম্পউটাে অ্াবেটে 

১× িাঃমু কাে কর্ম্প অ্াঃ 

৫× অঃ িহঃ কাে কর্ম্পঃ অ্াঃ 
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৮.৩ অনুবোর্দি ও কে িেি স্থায়ী/অস্থায়ী) জনবল (৩০ জুন ২০২০) 

 

ট্রের্ণ অনুবোর্দি ্দ (জন) কে িেি িিংখ্যা (জন) বিিোবন শূন্য ্দ (জন) 

প্রর্ে ট্রের্ণ ৭০ ৬৭ ৩ 

র্িিীয় ট্রের্ণ ০১  ০১  - 

র্তিীয় ট্রের্ণ ১০১ ৭৮ ২৩ 

ির্তর্ ি ট্রের্ণ ১০৩  ২০ - 

আউট ট্রিার্ি িিং - ৮৩ - 

ট্রোটঃ ২৭৫   ২৪৯ ২৬ 

 
 

 

৮.৪ র্বর্ভন্ন আদালবি র্বিাোধীন োেলা িিংক্রান্ত িথ্যার্দ (৩০ জুন’২০২০): 

 

ক্রর্েক 

নিং 

আদালবিে নাে োেলাে িিংখ্যা ২০১৮-২০১৯ 

বছবে র্নষ্পর্ি 

অর্নস্পন্ন 

োেলাে িিংখ্যা 

েন্তব্য 

  পূবব িে ট্রজে 

২০১৮-১৯ 

নর্তন দাবয়েকৃি োেলা 

২০১৯-২০২০ 

ট্রোট  

 

  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১। েহাোন্য সুপ্রীে ট্রকাট ি 

(আ্ীল র্বভাগ) 

২ - ২ - ২  

০২। েহাোন্য সুপ্রীে ট্রকাট ি 

(হাইবকাট ি র্বভাগ) 

৩২ - ৩২ - ৩২  

০৩। র্বজ্ঞ ট্রজলা জজ 

ঢাকা/িেগ্রাে/খুলানা 

৩২ - ৩২ - ৩২  

০৪। আের্ববেশন প্রর্ির্ িংি ৪ - ৪ - ৪  

  ৭০ - ৭০  ৭০  
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প্রবকৌশল র্বভাগ  

৯। প্রবকৌশল শাখাঃ 

 

৯.১ টির্ির্বে স্থাবে িম্পর্িে ২০১৯-২০২০ অর্ ি বছবেে বার্ষ িক র্ববেণীঃ  

 

ক্রর্েক 

নিং 

স্থাবে িম্পবদে নাে/জর্েে 

অবস্থান 

জর্েে 

্র্েোণ 

জর্ে ক্রবয়ে 

িার্েখ 

জর্েে ক্রয় মূল্য  

(লক্ষ টাকায়) 

েন্তব্য 

০১ টির্ির্ব প্রধান কার্ িালয় ভবন, 

১ নিং কাওোন বাজাে, ঢাকা। 

১.৮৫ র্বঘা ২০-০১-১৯৭৭ ২৭১.০০ মূল দর্লল প্রধান  কার্ িালবয়ে  

প্রশািন শাখায় ের্ক্ষি আবছ। 

০২ টির্ির্ব আঞ্চর্লক কার্ িালয়, 

বেেটিলা, র্িইর্্বজ , িেগ্রাে। 

২৫.৬২ র্বঘা ০৫-১০-১৯৮৭ ৬৯৪.০০ 

 

-ঐ- 

০৩ টির্ির্ব আঞ্চর্লক কার্ িালয়, 

২১-২২ ট্রকর্ এ বা/এ, খুলনা। 

১.০৩ র্বঘা ২৬-০৬-১৯৮০ ৬০.০০ মূল দর্লল টির্ির্ব’ে  

খুলনা অর্ বি ের্ক্ষি আবছ। 

০৪ টির্ির্ব  ঢাকা আঞ্চর্লক 

কার্ িালয়, ৫/এ বঙ্গবন্ধু এর্ভর্নউ, 

ঢাকা। 

০.১৯ র্বঘা ১৪-১২-১৯৮৩ ১৭৬.০০ মূল দর্লল প্রধান  কার্ িালবয়ে  

প্রশািন শাখায় ের্ক্ষি আবছ। 

০৫ ৩৪৪/র্ি, ট্রিজগাঁও র্শে এলাকা 

ঢাকা। 

১.০০ র্বঘা 

 

২৭-০৬-১৯৮৪ ১২০.০০ -ঐ- 

০৬ ২৩০, ট্রিজগাঁও গুদাে, ট্রিজগাঁও 

র্শে এলাকা, ঢাকা। 

৩.০০ র্বঘা ০১-০৩-১৯৮০ ১০৬.০০ -ঐ- 

০৭ র্নউদা্া গুদাে, ইদ্রাকপুে 

 র্তো, নাোয়ণগঞ্জ। 

১.৮৫ র্বঘা ১৭-০১-১৯৮৪ ১৬০.০০ -ঐ- 

০৮ উিো হাউর্জিং কেবেক্স, েট 

নিং-৮, ট্রো  নিং-৮, ট্রিক্টে-৮, 

উিো আবার্িক এলাকা, ঢাকা। 

৮.১৮ র্বঘা ০৭-০৩-১৯৮৩ ২০৫.০০ 

 

-ঐ- 

০৯ টির্ির্ব আঞ্চর্লক কার্ িালয়, 

েিংপুে। 

২.৮২ র্বঘা ৩০-০৪-২০১৩ ২৬৫.২১ 

 

-ঐ- 

১০ টির্ির্ব আঞ্চর্লক কার্ িালয়, 

ট্রশেপুে, ট্রেৌলভীবাজাে। 

৪.৫৫ র্বঘা ১৪-০৮-২০১৪ ৩৭.৩২ 

 

-ঐ- 

ট্রোট জর্েে ্র্েোণ ও টাকাঃ ৫০.১২ র্বঘা  ২০৯৪.৫৩  
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৯.২ টির্ির্বে  ভবন িমূবহে ২০১৯-২০২০ অর্ ি বছবে ভাড়া আদাবয়ে বার্ষ িক র্ববেণীঃ 

  

০১ টির্ির্ব প্রধান কার্ িালয়, ১৫ িলা র্বর্শষ্ট 

অর্ ি ভবন, কাওোন বাজাে, ঢাকা। 
 

ভববনে র্নি িলা হবি ১৫ে িলা ্র্ িন্ত র্বর্ভন্ন  

ট্রলাবে ৩০টি ভাড়াবট প্রর্িষ্ঠান র্বদ্যোন। ৩ টি 

ট্রলাবে টির্ির্ব’ে র্নজস্ব অর্ ি, হলরুে ও 

অর্ টর্েয়াে েবয়বছ। 

ভাড়া আদায় কার্ িক্রে িলোন 

েবয়বছ। 

০২ টির্ির্ব আঞ্চর্লক কার্ িালয়, ৪ িলা র্বর্শষ্ট 

অর্ ি ভবন, বেেটিলা, িেগ্রাে। 

ভববনে র্িিীয় ও র্তিীয় িলাে আিংর্শক ২টি 

ভাড়াবট প্রর্িষ্ঠাবনে র্নকট ভাড়া ট্রদয়া। ৪র্ ি িলায় 

টির্ির্ব’ে র্নজস্ব অর্ ি েবয়বছ। 

 

ভাড়া আদায় কার্ িক্রে িলোন 

েবয়বছ। 

০৩ টির্ির্ব আঞ্চর্লক কার্ িালয়, ২ িলা র্বর্শষ্ট 

অর্ ি ভবন ২১-২২ ট্রকর্ এ বা/এ, খুলনা। 

ভববনে র্নি িলা ও র্িিীয় িলায় আিংর্শক ৬টি 

ভাড়াবট প্রর্িষ্ঠাবনে র্নকট ভাড়া ট্রদয়া। ২য় িলায় 

টির্ির্ব’ে র্নজস্ব অর্ ি েবয়বছ। 
 

ভাড়া আদায় কার্ িক্রে িলোন 

েবয়বছ। 

০৪ টির্ির্ব  ঢাকা আঞ্চর্লক কার্ িালয়, ৪ িলা 

র্বর্শষ্ট অর্ ি ভবন, ৫/এ বঙ্গবন্ধু এর্ভর্নউ, 

ঢাকা। 

ভববনে র্নি িলা ০১টি  প্রর্িষ্ঠাবনে র্নকট ভাড়া 

ট্রদয়া এবিং র্িিীয়, র্তিীয় ও ির্তর্ ি িলা খার্ল 

েবয়বছ। 

 র্নিিলাে ভাড়াবট প্রর্িষ্ঠাবনে 

িাবর্ োেলা র্াকায় প্রর্িষ্ঠানটি 

ভাড়া প্রদাবন র্বেি েবয়বছ। 

 

বার্ণর্জযক র্বভাগ 

 

১০। আেদার্ন শাখাঃ 
 

 

 মুক্ত বাজাে অর্ িনীর্ি িালুে ট্রপ্রর্ক্ষবি োষ্ট্রীয় বার্ণর্জযক িিংস্থা টির্ির্ব’ে আেদার্ন কার্ িক্রে হ্রাি ট্র্বয়বছ। িবব ট্রদবশে প্রবয়াজবন 

র্ববশষ কবে আ্দকালীন িেবয় টির্ির্ব অিযাবেকীয় ্ণ্য আেদার্নে কার্ িক্রে িম্পন্ন কবে র্াবক। অিীবি কর্ি্য় অিযাবেকীয় ্ণ্য 

িােগ্রী ও র্শবেে কাঁিাোল আেদার্নে োধ্যবে িিংস্থাটি শুধু বাজাে মূল্যই র্নয়িণ কবের্ন বেিং প্রবয়াজবনে িেয় অিযাবেকীয় 

্ণ্য/র্জর্নি্ে ন্যায্য মূবল্য িেবোবহে োধ্যবে ট্রক্রিািাধােবণে দুদ িশা লাঘব এবিং ক্ষুদ্র র্শে কােখানাে কাঁিাোবলে িার্হদা পূেণ কবেবছ। 

বিিোবন ট্রভাক্তাবদে স্বার্ ি েক্ষাবর্ ি টির্ির্ব র্নিযপ্রবয়াজনীয় ্ণ্য িােগ্রী িীর্েি ্র্েোবণ আেদার্ন কেবছ। 
  

 আেদার্ন কার্ িক্রবে টির্ির্ব র্্র্্এ/র্্র্্আে এে র্বধানাবলী অনুিেণ কবে র্াবক। িিংস্থাে ্র্েিালনা ্ষ িবদে উ্ে ন্যাস্ত 

ক্ষেিাববল এবিং প্রবয়াজনববাবধ ট্রক্ষে র্ববশবষ বার্ণজয েিণালবয়ে অনুবোদন র্নবয় টির্ির্ব’ে আেদার্ন িিংক্রান্ত িকল র্িদ্ধান্ত গৃহীি হবয় 

র্াবক।  দীঘ ি র্দন র্াবি টির্ির্ব একটি আেদার্ন ও েপ্তার্নকােক প্রর্িষ্ঠান র্হিাবব কাজ কেবছ। ব্যবিা বার্ণজয র্বশ্বায়বনে নর্তন ্টভূর্েবি 

বািংলাবদশ িেকাে মুক্ত বাজাে অর্ িনীর্ি প্রবিিন কবেবছ।  ট্রি অনুর্ায়ী আেদার্ন নীর্ি প্রণীি হবয়বছ। এেই  লশ্রুর্িবি টির্ির্ব’ে কে ি্ র্ের্ধ 

ব্যা্কভাবব িিংকুর্িি হবয়বছ। ১৯৯৫ িাল হবি র্বশ্ব  বার্ণজয িিংস্থাে (WTO) কার্ িক্রে শুরু হওয়াে ্ে িেকাে কর্তিক উদাে বার্ণজয নীর্ি 

িালুে ট্রপ্রর্ক্ষবি টির্ির্ব’ে বার্ণর্জযক কার্ িক্রে হ্রাি ট্র্বি শুরু কবে। িবব ট্রভাক্তাবদে স্বার্ ি েক্ষাবর্ ি টির্ির্ব প্রবয়াজনীয় আেদার্ন কার্ িক্রে িালু 

ট্রেবখবছ। 
 

 বািংলাবদবশে বিিোন ট্রপ্রক্ষা্বট িিংস্থাে আেদার্ন কার্ িক্রে হ্রাি ট্র্বলও  ট্রদবশে ট্রকান অিযাবেকীয় ্বণ্যে ঘাটর্ি ্র্েলর্ক্ষি 

হবলই টির্ির্ব িেকার্ে র্নবদ িবশ জরুর্ে আেদার্নে োধ্যবে বাজাবে িাে ্র্ িাপ্ত িেবোহ র্নর্িি কবে বাজাে মূল্য স্বাভার্বক ্র্ িাবয় নার্েবয় 

আনবি প্রভাবক (catalyst) র্হিাবব কাজ কবে এবিং জনগবণে দুদ িশা লাঘবব উবেখবর্াগ্য ভূর্েকা োখবি িক্ষে হয়। 
 

 িেকাবেে ট্রবিেকােীকেণ নীর্ি এবিং বাজাে অর্ িনীর্ি প্রবিিবনে অবেম্ভাবী ্র্েণর্িবি ট্রদশব্যা্ী গবড় ট্রিালা ট্রনট ওয়াবকিে 

োধ্যবে িেভাবব র্বিেণ র্নর্িিপূব িক বাজাে মূল্য র্নয়িবণে লবক্ষয টির্ির্ব’ে কর্ি্য় ্ণ্য ট্রর্েন লবণ, র্ির্ন, আবগ্নয়াস্ত্র, কার্তিজ, গজিন 

কাঠ, কীটনাশক ঔষধ প্রভৃর্ি আেদার্ন কার্ িক্রবেে িবঙ্গ িিংর্িষ্ট র্ছল। 

 

১০.১ র্বগি ৫(্াঁি) বছবে টির্ির্ব’ে আেদার্নে র্ববেণঃ 

 

১. 

২০১৫-২০১৬ 

ট্রেঁয়াজ 
স্থানীয় 

১১১.৫৫০ ০.৬৩২ 

র্ির্ন ৩,৫০০.০০০ ১৫.১৫ 

েশুে  াল 
আন্তজিার্িক 

১৯০৫.৭৫০ ১৬.৪৮ 

ট্রছালা ১,৪২৬.০০০ ৯.৫৪৭ 

িয়ার্বন ট্রিল স্থানীয় ৫২৫.০০০ ৪.৭৯ 
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ট্রখজুে ৯.৫০০ ০.০৯৪৯ 

ট্রোট ৭৪৭৭.৮০ ৪৬.৬৯৩৯ 

২. ২০১৬-২০১৭ র্ির্ন স্থানীয় ২,০০০.০০০ ৭.৮০ 

েশুে  াল 
আন্তজিার্িক 

২,০০১.০০০ ১৫.০৭ 

ট্রছালা ১,৯৩২.০০০ ১২.১৫ 

ট্রভাজয ট্রিল 
স্থানীয় 

১,৫০০.০০০ ১৩.০০ 

ট্রখজুে ১৩.০০০ ০.১৫ 

ট্রোট ৭,৪৪৬.০০০ ৪৮.১৭ 

৩. ২০১৭-২০১৮ সচ্সি স্থািীে ২,০০০.০০ ১০.০০৩ 

িোসবি পত  স্থািীে ১,৫০০.০০ ৯.৯৮৯ 

মশুর ডা  আন্তজজাসতক ১,৫০০.০০ ৮.৪৫১ 

পো া ১,৯৫৫.০০ ১২.১৩৭ 

পখজুর স্থািীে ১০০.০০ ১.১৬৭ 

পমাট ৭,০৫৫.০০ ৪১.৭৪৭ 

৪. ২০১৮-২০১৯ সচ্সি স্থািীে ২,৫০০.০০০ ১২.১১ 

িোসবি পত  ২,০০০.০০০ ৩,৭৪ 

পখজুর ১০০.০০০ ১.৩২ 

মশুর ডা  ১,৫৩৭.০০০ ৭.৮২ 

পো া আন্তজজাসতক ১,৪৪৯.০০০ ৯.০৯) 

 ৭,৫৮৬.০০০ ৩৩.৫৭ 

৫. ২০১৯-২০২০ সচ্সি স্থািীে ২৯৯৯.১৫ ১৮১.১৮ 

িোসবি পত  ৪৪,৯৪০.১৯৫ ৪৪৭.৯৭ 

মশুর ডা  ৬,২৪৯.৭১৫ ৩৭.৭০ 

পখজুর ৪৯৯.৯৫৭ ৬.৭২ 

পো া ৫১১০.১১৭ ৩৪.০৫ 

পেঁোজ ১৯,৬৬৬.৮৯৮ ১০২.৪৩ 

পো  আন্তজজাসতক ২৩৮০.০০ ১৪.৭৮ 

পেঁোজ ২৭৪৭.৯২৯ ১২.৩০ 

পমাট= ৮৪,৫৯৩.৯৬১ ৮২৯.৫৯ 
 

১১। েপ্তার্ন শাখাঃ 
 
 

 ১৯৭৩-৯২ িেবয় টির্ির্ব র্বর্ভন্ন ্বণ্যে েপ্তার্ন বার্ণবজযে দ্রুি প্রিােকবে বহুজার্িক ব্যবিা প্রর্িষ্ঠাবনে িিংবগ ট্রবশ র্কছু 

এিটিএ/র্িটিএ স্বাক্ষে কবে এবিং এ প্রর্ক্রয়াে অধীন েপ্তার্নে র্ব্েীবি কর্ি্য় অিযাবেকীয় ্ণ্য আেদার্নে োধ্যবে তববদর্শক মুদ্রা িােয় 

কেবি িক্ষে হয়। ১৯৭৫ িাবল বািংলাবদশ ট্রর্বক তিেী ট্র্াষাক েপ্তার্নে ট্রক্ষবে টির্ির্ব ্র্র্কৃবিে ভূর্েকা ্ালন কবে। বিিোবন তিেী 

ট্র্াষাক ট্রদবশে প্রধান েপ্তার্ন ্বণ্য ্র্েণি হবয়বছ। টির্ির্ব’ে র্নজস্ব ট্রকান েপ্তার্নবর্াগ্য ্ণ্য না র্াকায় ্র্ িায়ক্রবে িিংস্থাে েপ্তার্নে  

্র্েোণ হ্রাি ট্র্বয়বছ। িবুও নানা প্রর্িবন্ধকিা িবত্বও িিংস্থাে েপ্তার্নে উবদ্যাগ অব্যাহি আবছ। 

 

 

টির্ির্ব েপ্তার্ন কার্ িক্রে মূলিঃ র্নম্নর্লর্খি নীর্িে োধ্যবে ্র্েিার্লি হয়ঃ 
 

(ক)  বািংলাবদবশ তিেী র্জর্নি্ে ও উৎ্ার্দি ্বণ্যে নর্তন নর্তন  বাজাে খু ুঁবজ ট্রবে কো ও অপ্রির্লি ্বণ্যে জন্য  বাজাে অনুিদ্ধান; 

(খ) প্রাক-জাহাজীকেণ ্র্েদশ িবনে োধ্যবে িঠিক গুণগিোন িম্পন্ন ্বণ্যে েপ্তার্ন র্নর্িি কো; 

(গ) র্নধ িার্েি জাহাজীকেণ িেয়সূিী অনুর্ায়ী ্বণ্যে িেবোহ র্নর্িি কো। 

 

১১.১। বাজাে দে অনুিন্ধান ও গববষণা ট্রিলঃ 

 

 বার্ণজয েিণালবয়ে অধীনস্থ বাজাে িথ্য অর্ধদপ্তে [Directorate General of Prices and Market Intelligence 

(DGPMI)] র্বলুপ্ত কবে উক্ত অর্ধদপ্তবেে মূল্য ও বাজাে িথ্য িিংক্রান্ত র্াবিীয় কাজ বার্ণজয েিণালবয়ে স্মােক নিং ৫(১৫)/৮৯-প্রঃ 

৩/৪৪৮ িার্েখ ২৪-১২-৮৯ ইিং ট্রোিাববক ১ জানুয়ার্ে ১৯৯০ হবি টির্ির্ব’ে উ্ে অ্ িণ কো হয়। উক্ত র্নবদ িবশে আবলাবক টির্ির্ব িাে 
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দার্য়ত্ব ্ালন কবে। ঢাকা েহানগেীে র্বর্ভন্ন বাজাবে র্নিয প্রবয়াজনীয় ্বণ্যে খুিো মূল্য িিংগ্রহ কবে র্নধ িার্েি ছবক প্রর্িববদন প্রণয়ন কো 

হয় এবিং প্রর্ির্দন উক্ত প্রর্িববদন িেকাবেে র্বর্ভন্ন েিণালয়/দপ্তে/িিংস্থায় ট্রপ্রেণ কো হয়। ২০০১-২০০২ অর্ ি বছবে বার্ণজয েিণালবয়ে 

অনুবোদনক্রবে ের্নটর্েিং কাবজ গর্িশীলিা আনয়বনে লবক্ষয  টির্ির্ববি  ‘বাজাে িথ্য অনুিন্ধান ও গববষণা ট্রিল’ প্রর্িষ্ঠা কো হয়। এ 

ট্রিবলে োধ্যবে প্রর্ির্দন ঢাকা েহানগেীে র্বর্ভন্ন বাজাে ্র্েদশ িন, র্নিয প্রবয়াজনীয় ্বণ্যে মূল্য ্র্ের্স্থর্িে উ্ে একটি মূল্যিার্লকা 

প্রণয়ন কবে প্রধানেিীে কার্ িালয়িহ র্বর্ভন্ন েিণালয়, িিংর্িষ্ট দপ্তে/িিংস্থাে র্নকট ট্রপ্রেণ কো হয়। টির্ির্ব’ে িিংর্িষ্ট কে িকিিাগণ কর্তিক 

কৃর্ষ েিণালবয়ে আওিাধীন কৃর্ষ র্ব্ণন অর্ধদপ্তে, বািংলাবদশ ব্যািংক, র্বর্ভন্ন ্ণ্য উৎ্াদনকােী, আেদার্নকােক ও ব্যবিায়ী ির্ের্িে 

প্রর্ির্নর্ধবদে িিংবগ ট্রর্াগাবর্াগ েক্ষা কবে িথ্য িিংগ্রহ পূব িক র্নিয প্রবয়াজনীয় ্বণ্যে িার্হদা, উৎ্াদন, ঘাটর্ি, আন্তজিার্িক মূল্য ্র্ের্স্থর্ি 

আেদার্নে প্রবয়াজনীয়িা ইিযার্দ িম্পবকি বার্ণজয েিণালবয়ে র্নকট কেণীয় প্রস্তাব ট্রপ্রেণ কো হয়। 

 

 প্রতিতিে ঢাকা মহােগরীর তবতভন্ন বাজার সনরজতমনে পতরির্ শে পূব শক কতিপয় তেিযপ্রনয়াজেীয় পনের স্থােীয় খুচরা ও পাইকারী 

বাজার সংগ্রহপূব শক খুচরা বাজার ির টিতসতব’র ওলয়বসাইলটর প্রকাে করা হয় এবং বনলে যেনা অনুর্ায়ী প্রধানমন্ত্রীর কার্ যােয়, বাবেজয 

মন্ত্রোেয়সহ বববভন্ন মন্ত্রণালয়/িপ্তর/সংস্থার তেকট খুচরা বাজার ির প্রপ্ররণ করা হয়। এোড়া, তেবনক পাইকারী বাজার ের বাবেজয মন্ত্রোেলয় 

দপ্ররে করা হয়। আিজযাবতক বাজার ের বাংোলেে ট্যাবরফ কবমেন ও বববভন্ন ওলয়বসাইট দর্লক সংগ্রহপূব যক পর্ যালোচনা কলর বববভন্ন সমলয় 

প্রলয়াজলন সরকারলক অববহত করা হয়। ২০১৯-২০ অর্ য বেলর ৩৪৮ বেন বাজার ের প্রকাে করা হলয়লে। 

 

১১.২                ঢাকা েহানগেীে র্নিয  প্রবয়াজনীয় দ্রবব্যে খুিো বাজােদে (মূল্য টাকায়) 

                েঙ্গলবাে ৩০ জুন ২০২০র্রঃ, ১৬ আষাঢ় ১৪২৭ বািংলা, ০৮  র্জলক্কদ  ১৪৪১ র্হজেী। 
 

্বণ্যে নাে োব্ে 

একক 

অদ্যকাে মূল্য (টাকায়) 

৩০-০৬-২০২০ 

১ িপ্তাবহে পূবব িে মূল্য 

(টাকায়) 

২৩-০৬-২০২০ 

১ োি পূবব িে মূল্য 

(টাকায়) 

৩০-০৫-২০২০ 

োর্িক 

মূবল্যে 

হ্রাি/বৃর্দ্ধ 

(%) 

১ বছে পূবব িে মূল্য 

(টাকায়) 

৩০-০৬-২০১৯ 

বাৎির্েক 

মূবল্যে 

হ্রাি/বৃর্দ্ধ 

(%) 

িাল  ্র্ িন্ত ্র্ িন্ত ্র্ িন্ত +)/(-) হবি ্র্ িন্ত (+)/(-)  

 িাল িরু (নার্জে/র্ের্নবকট) প্রর্ি ট্রকর্জ ৫২ ৬২ ৫৫ ৬৮ ৫৫ ৬৫ (+)৫.০০ ৫২ ৫৬ (+)৫.৫৬ 

িাল োঝােী (্াইজাে/লিা) প্রর্ি ট্রকর্জ ৪৫ ৫০ ৪৫ ৫৫ ৪৫ ৫০ (+).০০ ৪৪ ৫০ (+)১.০৬ 

িাল(বোটা)/স্বণ িা/িায়না ইর্ে) প্রর্ি ট্রকর্জ ৩৮ ৪৫ ৩৮ ৪৫ ৩৮ ৪৮ (+)৩.৪৯ ৩৪ ৩৮ (+)১৫.২৮ 

আটা/েয়দা            

আটা িাদা (বখালা) প্রর্ি ট্রকর্জ ২৬ ৩০ ২৬ ৩০ ২৮ ৩২ (-)৬.৬৭ ২৭ ৩০ (-)১.৭৫ 

আটা(প্যাবকট) প্রর্ি ট্রকর্জ ৩০ ৩৫ ৩০ ৩৫ ৩২ ৩৫ (-)২.৯৯ ৩৪ ৩৬ (-)৭.১৪ 

েয়দা (বখালা) প্রর্ি ট্রকর্জ ৩৪ ৪০ ৩৪ ৪০ ৩৫ ৪০ (-)১.৩৩ ৩৪ ৩৮ (+)২.৭৮ 

েয়দা (প্যাবকট) প্রর্ি ট্রকর্জ ৪০ ৪৫ ৪০ ৪৫ ৪০ ৪৫ (+).০০ ৪৫ ৪৮ (-)৮.৬০ 

ট্রভাজয ট্রিল             

িয়ার্বন ট্রিল(লুজ)  প্রঃ র্লটাঃ ৮৪ ৮৬ ৮৬ ৮৮ ৮৮ ৯০ (-)৪.৪৯ ৭৭ ৮২ (+)৬.৯২ 

িয়ার্বন ট্রিল(ববািল)  ৫ র্লটাে ৪৫০ ৫১০ ৪৬০ ৫১০ ৪৮০ ৫২০ (-)৪.০০ ৪৫০ ৫০০ (+)১.০৫ 

িয়ার্বন ট্রিল(ববািল) ১ র্লটাে ১০০ ১০৫ ১০০ ১১০ ১০০ ১১০ (-)২.৩৮ ১০০ ১০৬ (-).৪৯ 

্াে অবয়ল (লুজ) প্রঃর্লটাে ৬৫ ৭০ ৬৫ ৭০ ৬৫ ৭০ (+).০০ ৬০ ৬৫ (+)৮.০০ 

্াে অবয়ল (সু্াে) প্রঃর্লটাে ৭০ ৭৫ ৭০ ৭৫ ৭৫ ৮০ (-)৬.৪৫ ৬৬ ৭০ (+)৬.৬২ 

 াল            

েশুে  াল(বড় দানা) প্রর্ি ট্রকর্জ ৭০ ৭৫ ৭০ ৮০ ৮০ ৯০ (-)১৪.৭১ ৫৫ ৬০ (+)২৬.০৯ 

েশুে  াল(োঝােী দানা) প্রর্ি ট্রকর্জ ৯০ ১০০ ৯০ ১০০ ১০০ ১১০ (-)৯.৫২ ৬০ ৭০ (+)৪৬.১৫ 

েশুে  াল(বছাট দানা) প্রর্ি ট্রকর্জ ১১০ ১২০ ১১০ ১২০ ১২০ ১৩০ (-)৮.০০ ১০০ ১১০ (+)৯.৫২ 

মুগ  াল(োনবভবদ) প্রর্ি ট্রকর্জ ১৩০ ১৫০ ১৩০ ১৫০ ৯০ ১৩০ (+)২৭.২৭ ৮০ ১৩০ (+)৩৩.৩৩ 

এযািংকে  াল প্রর্ি ট্রকর্জ ৪৫ ৫০ ৪৫ ৫০ ৪০ ৪৫ (+)১১.৭৬ ৪০ ৫০ (+)৫.৫৬ 

ট্রছালা (োনবভবদ) প্রর্ি ট্রকর্জ ৬৫ ৭০ ৬৫ ৭৫ ৬০ ৭০ (+)৩.৮৫ ৭০ ৮৫ (-)১২.৯০ 

আলু (োনবভবদ) প্রর্ি ট্রকর্জ ২৮ ৩০ ২৮ ৩০ ২৮ ৩০ (+)০০ ২০ ২৫ (+)২৮.৮৯ 

েিলা 

 

 

           

র্েঁয়াজ (বদশী) প্রর্ি ট্রকর্জ ৩৫ ৪০ ৪০ ৪৫ ৪৫ ৫০ (-)২১.০৫ ২৫ ৩০ (+)৩৬.৩৬ 

র্েঁয়াজ(আেদার্ন) প্রর্ি ট্রকর্জ ২০ ৩০ ২৫ ৩০ ৩০ ৪৫ (-)৩৩.৩৩ ২৮ ৩৫ (-)২০.৬৩ 

েসূন (বদশী) প্রর্ি ট্রকর্জ ৯০ ১১০ ১০০ ১৩০ ১০০ ১২০ (-)৯.০৯ ১০০ ১২০ (-)৯.০৯ 

েসূন(আেদার্ন) প্রর্ি ট্রকর্জ ৮০ ১০০ ৯০ ১২০ ১৩০ ১৪০ (-)৩৩.৩৩ ১৩০ ১৪০ (-)৩৩.৩৩ 

শুকনা ের্েি (বদশী) প্রর্ি ট্রকর্জ ২১০ ২৮০ ২৫০ ৩০০ ২৫০ ৩০০ (-)১০.৯১ ১৮০ ২০০ (+)২৮.৯৫ 

শুকনা ের্েি (আেদার্ন) প্রর্ি ট্রকর্জ ২৬০ ৩৩০ ৩০০ ৩৫০ ৩০০ ৩৫০ (-)৯.২৩ ২০০ ২২০ (+)৪০.৪৮ 

হলুদ (বদশী) প্রর্ি ট্রকর্জ ১৪০ ১৫০ ১৩০ ১৫০ ১৩০ ১৫০ (+)৩.৫৭ ১৮০ ২০০ (-)২৩.৬৮ 

হলুদ (আেদার্ন) প্রর্ি ট্রকর্জ ১৮০ ২২০ ১৮০ ২২০ ১৮০ ২২০ (+).০০ ২০০ ২২০ (-)৪.৭৬ 

আদা(বদশী) প্রর্ি ট্রকর্জ ১০০ ১৩০ ১০০ ১৩০ ১৮০ ২০০ (-)৩৯.৪৭ ১৩০ ১৫০ (-)১৭.৮৬ 

আদা(আেদার্ন) প্রর্ি ট্রকর্জ ১৪০ ১৫০ ১৪০ ১৬০ ১৬০ ১৮০ (-)১৪.৭১ ১৫০ ১৮০ (-)১২.১২ 

র্জো প্রর্ি ট্রকর্জ ৩৫০ ৪০০ ৩৫০ ৪৫০ ৪৫০ ৫৫০ (-)২৫.০০ ৩৫০ ৪৫০ (-)৬.২৫ 

দারুর্ির্ন প্রর্ি ট্রকর্জ ৪০০ ৫০০ ৪০০ ৫০০ ৪০০ ৫০০ (+).০০ ৩০০ ৩৫০ (+)৩৮.৪৬ 
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লবঙ্গ  প্রর্ি ট্রকর্জ ৭০০ ৮৫০ ৮০০ ৯০০ ১,০০০ ১,২০০ (-)২৯.৫৫ ১,৩০০ ১,৭০০ (-)৪৮.৩৩ 

এলাি(বছাট) প্রর্ি ট্রকর্জ ২,৯৫০ ৩,৩০০ ৩,২০০ ৩,৫০০ ৩,৬০০ ৪,০০০ (-)১৭.৭৬ ২,৪০০ ২,৮০০ (+)২০.১৯ 

ধবন প্রর্ি ট্রকর্জ ১০০ ১৫০ ১২০ ১৫০ ১৩০ ১৫০ (+-)১০.৭১ ১২০ ১৫০ (-)৭.৪১ 

ট্রিজ্ািা প্রর্ি ট্রকর্জ ১০০ ১৪০ ১২০ ১৪০ ১২০ ১৩০ (-)৪.০০ ৮০ ১৫০ (+)৪.৩৫ 

োছ ও ট্রগাস্ত            

রুই প্রর্ি ট্রকর্জ ২৫০ ৩৫০ ৩০০ ৩৫০ ৩০০ ৩৫০ (-)৭.৬৯ ২৪০ ৩৫০ (+)১.৬৯ 

ইর্লশ প্রর্ি ট্রকর্জ ১,০০০ ১,২০০ ১,০০০ ১,২০০ ১,০০০ ১,২০০ (+).০০ ৬০০ ১,৫০০ (+)৪.৭৬ 

গরু প্রর্ি ট্রকর্জ ৫৭০ ৬০০ ৫৮০ ৬০০ ৫৮০ ৬০০ (-).৮৫ ৫৩০ ৫৫০ (+)৮.৩৩ 

খািী প্রর্ি ট্রকর্জ ৭০০ ৮০০ ৭০০ ৮০০ ৮০০ ৯০০ (-)১১.৭৬ ৭৫০ ৮০০ (-)৩.২৩ 

মুেগী(িয়লাে) প্রর্ি ট্রকর্জ ১৫০ ১৬০ ১৫০ ১৬০ ১৪০ ১৫০ (+)৬.৯০ ১২৫ ১৩৫ (+)১৯.২৩ 

মুেগী(বদশী) প্রর্ি ট্রকর্জ ৫৫০ ৬০০ ৫৫০ ৬০০ ৫০০ ৫৫০ (+)৯.৫২ ৫৫০ ৬০০ (+).০০ 

গুড়াদুধ (প্যাবকটজাি            

 াবনা ১ ট্রকর্জ ৬০০ ৬৩০ ৬০০ ৬৩০ ৬০০ ৬৩০ (-).০০ ৫৭০ ৫৯০ (+)৬.০৩ 

র্ বোো(র্নউর্জল্যান্ড) ১ ট্রকর্জ ৬০০ ৬২০ ৬০০ ৬২০ ৬০০ ৬২০ (-).০০ ৫৬০ ৫৭০ (+)৭.৯৬ 

ট্রফ্রশ ১ ট্রকর্জ ৫৪০ ৫৫০ ৫৪০ ৫৫০ ৫৪০ ৫৫০ (-).০০ ৪৩০ ৪৫০ (+)২৩.৮৬ 

োকিি ১ ট্রকর্জ ৫৪৫ ৫৭০ ৫৪৫ ৫৭০ ৫৪৫ ৫৭০ (-).০০ ৪৩০ ৪৬০ (+)২৫.২৮ 

র্বর্বধ            

র্ির্ন প্রর্ি ট্রকর্জ ৫৮ ৬৫ ৫৮ ৬৫ ৬০ ৬৫ (-)১.৬০ ৫২ ৫৬ (+)১৩.৮৯ 
ট্রখজুে(িাধােণ োবনে) প্রর্ি ট্রকর্জ ২০০ ২৫০ ২০০ ২৫০ ২০০ ২৫০ (+).০০ ১৫০ ৩০০ (+).০০ 
লবণ(প্যাঃ) আবয়ার্ নযুক্ত(োনবভবদ) প্রর্ি ট্রকর্জ ২৫ ৩৫ ২৫ ৩৫ ২৫ ৩৫ (+).০০ ২৫ ৩৫ (+).০০ 
র্ ে( াে ি) প্রর্ি হার্ল ৩৩ ৩৫ ৩৩ ৩৫ ৩০ ৩২ (+)৯.৬৮ ৩৫ ৩৮ (-)৬.৮৫ 
ট্রলখাে কাগজ(িাদা) প্রর্ি র্দস্তা ২০ ২৫ ২০ ২৫ ২০ ২৫ (+).০০ ২০ ২৫ (+).০০ 
এেএি ে (৬০ ট্রগ্র ) প্রর্ি ট্রেঃটন ৫৮,০০০ ৬০,০০০ ৫৮,০০০ ৬০,০০০ ৫৮,০০০ ৬১,০০০ (+).৮৪ ৬২,০০০ ৬৭,০০০ (-)৮.৫৩ 
এে এি ে (৪০ ট্রগ্র ) প্রর্ি ট্রেঃটন ৫৬,৫০০ ৫৮,৫০০ ৫৬,৫০০ ৫৮,৫০০ ৫৪,০০০ ৫৭,৫০০ (+)৩.১৪ ৫৬,০০০ ৫৮,০০০ (+).৮৮ 
* িােকা র্ির্িিগুবলা অর্ি র্নিয প্রবয়াজনীয় ্ণ্য। 

পয িক  বাজার হক্ষত তথ্য িংগ্রহ করা হক্ষেক্ষেিঃ শাহজাহািপুর, মাস বাগ বাজার, কাওরাি বাজার, বাদামত ী বাজার, সূত্রাপুর বাজার, শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, পমৌ ভী বাজার, 

মহাখা ী বাজার, উত্তরা আজমপুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা বাজার, সমরপুর-১ িং বাজার। 

েন্তব্যঃ 

(১) মূল্য বৃর্দ্ধ ট্রনই। 

(২) আলু, র্ির্ন, এলাি, মুেগী (িয়লাে),েশুন (আেদার্ন), ট্রেঁয়াজ এে মূল্য হ্রাি ট্র্বছবছ। 

(৩) অন্যান্য ্বণ্যে মূল্য অ্র্েবিীি েবয়বছ। 

 

ট্রর্ িকল ্বণ্যে মূল্য িম্প্রর্ি হ্রাি/বৃর্দ্ধ ট্র্বয়বছ। 

 

্বণ্যে নাে োব্ে একক বিিোন মূল্য এক িপ্তাহ পূবব িে মূল্য  

(১) এ াচ্ (পোট) প্রসত পকসজ ২,৯৫০ ৩,৩৩০ ৩,২০০ ৩,২৫০০ (১) ২৯-০৬-২০২০ তাসরক্ষখ মূল্য হ্রাি পপক্ষেক্ষে। 

(২) রসুি (পদশী) প্রসত পকসজ ৯০ ১১০ ১০০ ১২০ (২)২৯-০৬-২০২০ তাসরক্ষখ মূল্য হ্রাি পপক্ষেক্ষে। 

(৩) রসুি (আমদাসি) প্রসত পকসজ ৯০ ১১০ ১০০ ১৩০ (৩)২৯-০৬-২০২০ তাসরক্ষখ মূল্য হ্রাি পপক্ষেক্ষে। 

(৪) িোসবি পত  (লুজ) প্রসত স টার ৮০ ১০০ ৯০ ১২০ (৪)২৯-০৬-২০২০ তাসরক্ষখ মূল্য হ্রািক্ষপক্ষেক্ষে। 
(৫) সেঁোজ (ক্ষদশী) প্রসত পকসজ ৩৫ ৪০ ৪০ ৪৫ (৫)২৯-০৬-২০২০ তাসরক্ষখ মূল্য হ্রাি পপক্ষেক্ষে। 
(৬) সেঁোজ (আমদাসি) প্রসত পকসজ ২০ ৩০ ২৫ ৩০ (৬)২৯-০৬-২০২০ তাসরক্ষখ মূল্য হ্রাি পপক্ষেক্ষে। 
(৭) চ্া  সুরু(িাসজর/সমসিক্ষকট) প্রসত পকসজ ৫২ ৬২ ৫৫ ৬৮ (৭)২৯-০৬-২০২০তাসরক্ষখ মূল্য হ্রাি পপক্ষেক্ষে। 
(৮) চ্া  (মািারী/পাইজাম/ তা) প্রসত পকসজ ৪৫ ৫০ ৪৫ ৫৫ (৮)২৯-০৬-২০২০ তাসরক্ষখ মূল্য হ্রাি পপক্ষেক্ষে। 
(৯) আদা (আমদাসি) প্রসত পকসজ ১৪০ ১৫০ ১৪০ ১৬০ (৯)২৮-০৬-২০২০তাসরক্ষখ মূল্য হ্রাি পপক্ষেক্ষে। 
(১০)সজরা প্রসত পকসজ ৩৫০ ৪০০ ৩৫০ ৪৫০ (১০)১৯-০৬-২০২০ তাসরক্ষখ মূল্য হ্রাি পপক্ষেক্ষে। 
(১১)  বঙ্গ প্রসত পকসজ ৭০০ ৮৫০ ৮০০ ৯০০ (১১)২২-০৬-২০২০তাসরক্ষখ মূল্য হ্রাি পপক্ষেক্ষে। 
 

 

র্িএেএি ও এি এন্ড র্  র্বভাগ  

 

১২.    খালাি, ্র্েবহণ ও গুদােজািকেণ শাখাঃ 

 
 

 জাহাজ বা অন্যান্য োধ্যবে আেদার্নকৃি টির্ির্ব’ে িকল ্ণ্য বেবে ট্র্ৌুঁছাোে িা খালাবিে জন্য এ শাখাে কাজ শুরু হয়। এ 

িকল কাবজে েবধ্য েবয়বছ বেে হবি ্ণ্যার্দ খালাি কো, ট্রদবশে র্বর্ভন্ন গন্তব্য স্থাবন িা ্র্েবহণ, গুদাবে িিংেক্ষণ এবিং র্নয়ে অনুর্ায়ী 

িেবোহ কো।  
 

 অে শাখাে কার্ িক্রেবক সুষ্ঠুভাবব দক্ষিাে িাবর্ িম্পাদবনে জন্য পূব ি হবিই জাহাবজ আগি ্ণ্য খালাবিে একটি ্র্েকেনা গ্রহণ 

কো হয়। িট্টগ্রাে/েিংলা বেবে জাহাজ হবি ্ণ্যার্দ খালাি, ্র্েবহণ ও গুদােজাি কেবণে জন্য অে িিংস্থাবক কর্ি্য় এবজন্ট/ ঠিকাদাে 

র্নবয়াগ কেবি হয়। ট্রর্েনঃ র্িএন্ডএ  এবজন্ট, র্্এলআই এবজন্ট/ বীো িাবভিয়াে, র্শর্্িং এবজন্ট, পসরবহি ঠিকাদার (চ্ট্টগ্রাম ব্যসতত িাো 

ট্রদশব্যা্ী) ্র্েবহণ ঠিকাদাে (িট্টগ্রাে হবি িাো ট্রদশব্যা্ী) এবিং আঞ্চর্লক কার্ িালয় র্ভর্িক হযান্ডর্লিং ও ্র্েবহণ ঠিকাদাে। 
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১২.১    র্বক্রয় ও র্বিেণ শাখাঃ  
 

 

 ২০১৯-২০২০ অর্ ি বছবে টির্ির্ব’ে র্বর্ভন্ন আঞ্চর্লক কার্ িালবয়ে োধ্যবে ট্রোট ২৭,৫৬৩.৪৯৯ ট্রেঃ টন র্ির্ন, ৫,৯২৭.৫৭৪ ট্রেঃ টন 

েশুে  াল, ৩৯,৪৩৪.৯৮৪ স টার িয়ার্বন ট্রিল ১০০.০০০ ট্রেঃ টন ট্রেঁজুে ও ২,৫৯০.৭৫০ ট্রেঃ টন ট্রছালা র্ লােবদে োধ্যবে িােয়ী মূবল্য 

জনিাধােবণে র্নকট র্বক্রয় কো হয়। টির্ির্ব’ে র্ লাে র্নবয়াবগে আববদন প্রার্প্তে ্ে আববদবনে িথ্যার্দ িিংর্িষ্ট ট্রজলা প্রশািবকে োধ্যবে 

র্ািাইয়াবন্ত র্ লাে র্নবয়াগ কো হবয় র্াবক। বিিোবন টির্ির্ববি র্ লাে িিংখ্যা ২,৮৪৯ জন। েজুদ িাব্ক্ষ প্রবিযক র্নবয়ার্জি র্ লােবদে 

অনুকূবল ৫০০-১,৫০০ ট্রকর্জ র্ির্ন, ৩০০-১,৫০০ ট্রকর্জ েশুে  াল ও ৫০০-১,৫০০ র্লটাে িয়ার্বন ট্রিল, ্র্বে েেজান উ্লবক্ষয ট্রছালা 

৩০০-১,৫০০ ট্রকর্জ এবিং ট্রখজুে ৩০-৫০ ট্রকর্জ বোে ট্রদয়া হবয় র্াবক। এ ছাড়াও ্র্বে েেজান ও ঈদ-উল-আর্হা ও দূগ িাপূজা উ্লবক্ষয 

র্ লােবদেবক র্ববশষ বোে ট্রদয়া হয় এবিং ভ্রাম্যোন োবকে োধ্যবে িাোবদবশ িােয়ী মূবল্য উর্ের্খি ্ণ্যার্দ র্বক্রয় কো হয়। উক্ত 

বোেকৃি ্ণ্যিমূহ র্ লােগণ িেকাে র্নধ িার্েি ট্রভাক্তা মূবল্য জনিাধােবণে োবঝ র্বক্রয় কবে র্াবকন।  
 
 

১২.২ র্নবয়াগকৃি র্বর্ভন্ন এবজন্ট/ ঠিকাদাবেে ধেণ র্নম্নরূ্ঃ   

)ক(  র্িএন্ড এ  এবজন্ট; 

)খ (  র্্এলআই এবজন্ট/ বীো িাবভিয়াে; 

)গ (  র্শর্্িং এবজন্ট; 

)ঘ (  ্র্েবহন ঠিকাদাে (িট্টগ্রাে ব্যর্িি িাো ট্রদশব্যা্ী);  

 (ঙ) ্র্েবহন ঠিকাদাে (িট্টগ্রাে হবি িাো ট্রদশব্যা্ী); এবিং 

 (চ্)       আঞ্চর্লক কার্ িালয় র্ভর্িক হযান্ডর্লিং ও ্র্েবহণ ঠিকাদাে। 
 

 

১২.৩ ৩০ জুন’২০১৮ িার্েবখ গুদাবে েজুদকৃি োলাোবলে র্ববেণ )ট্রেঃ টন( : 
 
 

 

)ক(  র্ির্ন ৩,২৯৩.৬৮১ ট্রেঃ টন 

)খ(  িয়ার্বন ট্রিল ৯৯,৬৯,৯৭০ র্লটাে 

(গ) েশুে  াল ১,১৯৪.০২০ পমিঃ টি 

(ঘ) পপোজ ২.৮২৯ ট্রেঃ টন 

(ঙ) ট্রছালা - 

(ি) পখজুর - 

 

 

১২.৪ গুদাে িিংক্রান্ত িথ্যার্দঃ টির্ির্ব’ে র্নজস্ব গুদাবেে আয়িন ৭৫,৪০০ বগ িফুট ও ধােণ ক্ষেিা ১৫,০৮০ ট্রেঃটন এবিং ভাড়াকৃি 

ভাড়াকৃি গুদাবেে আয়িন ৫১.০৯০ বগ িফুট, ধােণ ক্ষেিা ১০,২১৮ ট্রেঃ টন িব িবোট ধােণ ক্ষেিা ২৫,২৯৮ ট্রেঃটন এবিং ভাড়াকৃি গুদাবেে 

োর্িক ভাড়া ৩,৬৪,১৩৪.৫০ টাকা। 

 

১২.৫ আঞ্চবেক কার্ যােয় ও কযাম্প অবফসসমূলহর বববরে  

  
আঞ্চস ক কায জা েিমূহ 

1.  টিসিসব আঞ্চস ক কায জা ে, ঢাকা  

2.  টিসিসব আঞ্চস ক কায জা ে, চ্ট্টগ্রাম  

3.  টিসিসব আঞ্চস ক কায জা ে, খু িা। 

4.  টিসিসব আঞ্চস ক কায জা ে, পমৌ ভীবাজার (সিক্ষ ট) 

5.  টিসিসব আঞ্চস ক কায জা ে, বসরশা   

6.  টিসিসব আঞ্চস ক কায জা ে, রংপুর   

7.  টিসিসব আঞ্চস ক কায জা ে, রাজশাহী   

8.  টিসিসব আঞ্চস ক কায জা ে, মেমিসিংহ  

9.  টিসিসব কযাম্প অসফি, মাদাসরপুর 

10.  টিসিসব কযাম্প অসফি, কুসমল্লা 

11.  টিসিসব কযাম্প অসফি, বগুড়া 

12.  টিসিসব কযাম্প অসফি,সিিাইদহ 
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অর্ ি ও র্হিাব র্বভাগ 

 

১৩. ট্রদবশে আেদার্ন ও েপ্তার্ন নীর্িে আবলাবক িেকার্ে র্নবদ িবশ টির্ির্ব আেদার্ন ও েপ্তার্ন বার্ণজয কার্ িক্রে গ্রহণ কবে র্াবক। 

১৯৭২-৭৩ইিং িাল হবি ২০১৯-২০২০ িাল ্র্ িন্ত টির্ির্ব’ে দীঘ ি িেবয়ে অর্ িতনর্িক প্রর্িববদন হবি ট্রদখা র্ায় ট্রর্, টির্ির্ব বাজাে মূল্য 

র্নয়িবণ ক্রয় মূবল্যে ট্রিবয় কেমূবল্য অর্ িাৎ ভর্তর্ক মূবল্য জনিাধােবণে র্নকট অিযাবেকীয় র্নিযপ্রবয়াজনীয় ্ণ্য র্বক্রয় কবেবছ। উক্ত 

িেবয়ে েবধ্য টির্ির্ব কব্ িাবেট ট্যাক্স বাবদ প্রায় ১৯৯.৫৫ ট্রকাটি টাকা এবিং লভযািংশ র্হবিবব ১২.১৫ ট্রকাটি টাকা িেকার্ে ট্রকাষাগাবে প্রদান 

কবেবছ। 
 

 র্নিযপ্রবয়াজনীয় ্বণ্যে বাজাে র্নয়িণ ও িহনীয় ্র্ িাবয় োখাে স্বাবর্ ি িেকাে কর্তিক ট্রঘার্ষি টির্ির্ববক শর্ক্তশালীকেণ ও 

িহায়িা প্রদান কে িসূর্িে অিংশ র্হবিবব ২০১৯-২০২০ অর্ ি বছবেে জন্য ট্রে  গ্যা্ পূেবণে লবক্ষয িব িবোট ৮১,৮৪,৭০,৫০০/-  (একার্শ ট্রকাটি 

চূড়ার্শ লক্ষ িিে হাজাে ্াঁিশি) টাকা োে ভর্তির্ক ্াওয়া র্গবয়বছ। উবেখ্য, ২০১০-১১ অর্ ি বছে হবি ২০১৯-২০ অর্ ি বছে ্র্ িন্ত িেকাে 

কর্তিক টির্ির্ববক িব িবোট ৪৮৯,৪৪,৪৪,২৫৩.৮৪ (িােশি উনানবেই ট্রকাটি চুয়ার্েশ লক্ষ চুয়ার্েশ হাজাে দুইশি র্িপ্পান্ন দশর্েক আট িাে) 

টাকা োে ভর্তির্ক প্রদান কো হবয়বছ। 

 

১৩.১  ব্যাবলন্স িীট ( ৩০ জুন,২০২০) 
 

 

  

TRADING CORPORATION OF BANGLADESH (TCB) 

TCB Bhaban, Kawran Bazar, Dhaka. 

Balance Sheet 
 As on June 30 2020 

 

PARTICULARS  Current Year 

2019-2020 

Last year 

2018-2019 

EMPLOYMENT OF FINANCE   

Fixed Assets (at cost) 747,506,881              726,107,892 

Less: Accumulated Depreciation (440,215,555)             (411,988,484             
 
 

Add: Capital Work in Progress 

307,291,325 

307,291,325 

               314,119,408 

                314,119,408 

B. Current Assets    

Loan and advances to employees 1,570,482 3,088,236 

Temporary advance 1,656,822 684,889 

Claims Receivable 30,600,181 30,600,181 

Accounts Receivable 96,417,297 96,560,817 

Stock in Trade 940,107,590 93,116,111 

Deposits and Advances 729,850 751,850 

Advance Income Tax 163,673,564 133,639.279 

Advance Rent 3,934,490 619,490 

Depreciation Fund 391,092,541 - 

Loan Fund  168,552,971 - 

Pension & Gratuity Fund  417,552,169 - 

Employee Benevolent fund 21,653,161 - 

Cash and Bank Balances 1,198,783,678 

- 

13,156,048 

1,963,327,989 

 3,436,324,696                        2,335,544,891 

C. Less:Current Liabilities   

Deposits and advances payable 240,251,663 208,117,113 

Accounts Payable 58,128,881 8,300,868 

Staff Provident Fund 1,704 1,704 

L. T. R. with Bank 3,074,913,947 202,779,565 

   

Net Current Assets (B-C) 3,373,296,195 419,199,250 
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63,028,501 1,916,345,641 

Net Assets (A+D) 370,319,825 2,230,465,050 

   

SOURCE OF FINANCE   

Capital and Reserves:   

Authorised  Capital         10,00,00,00,000                       1,00,00,00,000 
   

 Capital Fund 

Specific Reserve 

50,000,000 

275,573,467 

50,000,000 

275,573,467 

154,904,981 

General Reserve 

Profit & Loss Account 

Total Equity 

Accounts with Government 
Total Capital Reservers 

154,904,981 

(208,491,150) 

271,987,298 

370,319,825 

1,651,654,075 

2,132,132,523 

98,332,527 

2,230,465,050 

 

 

১৩.২ লাভ ক্ষর্ি র্হিাব (৩০ জনু,২০২০) 

              TRADING CORPORATION OF BANGLADESH (TCB) 

TCB Bhaban, Kawran Bazaar ,Dhaka. 
    

Trading, Profit and Loss Accounts  

For the year ended 30th  June, 2020 
 

PARTICULARS AMOUNT  

2019-2020 

AMOUNT 

2018-2019 

Turnover   

Sale of imported merchandise 5,626,096,358 518,316,576 

Less: Cost of purchase goods 7,715,269,791 636,611,717 

A. Gross Loss on import sales(Note-G) (2,089,173,433) (188,295,141) 

   

B. Add. Profit on export   

C. Gross Operational Profit (A+B) -2,08,91,73,433 (118,2965,141) 

   

D. Less Management Expenses    

Employee Cost 180,751,926 98,646,602 

Administrative Expenses   62,529,390 132,453,843 

Operational Expenses 21,079,780 6,562688 

 264,361,096 237,663,133 

E. Net Operational Profit/Loss(C-D)  (2353,534529) (355,958,274) 

F. Add: Other income and gains  348,807,226  321,508,558 

G. Loss befor taxation( E+F) (2,004,727,303) (34,449,716) 

H. Less: provision for Taxation     

I. Loss after Taxation(G+H)    (2,004,727,303) (34,449,716) 

J. Add Subsidy   144,575,800 111,511,166 

K. Balance brought forward from previous year 1,651,654,075 1,574,539,114 

L. Adjustment of previous year Income Tax. - - 

Total(K+L) 1,796,229,875 1,686,050,280 

M. Adjustment of Income tax provided for previous year   

 1,796,229,875 1,686,050,280 

N. Adjustment for prior year A/C 6,278 53,510 

O. Sub-Total 1,796,236,153 1,686,103,790 

P. Total( I+O) (208,491,150) 1,651,654,075 

Q. Less: Contribution to National Exchequer - - 
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R. Total (P&Q) (208,491,150) 1,651,654,075 

S. Balance Carried Forward to Balance Sheet (208,491,150) 1,651,654,075 

   

The accompanying notes form an integral part of this Statement of Comprehensive Income. 

As per our annexed report of even date. 

 
 

 

 

 

 

 

 

১৩.৪ র্বগি ৫(্াঁি বছবেে আর্র্ িক অবস্থাঃ 

 

TRADUBG CORPORATION OF BANGLADESH 

PRINCIPAL OFFICE 

DHAKA  

LAST FIVE YEARS FINANCIAL POSITIO 

                                                                                         Figure in Lakh Taka 

 

 

 

  

 Description  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

( a )  Sale of Import Merchandise 5801.83 5021.82 2586.16 5183.17 56,260.96 

( b ) Add. Export Commission 0 0 0 0 0 

( c ) Income sales & Export Commission(a+b) 5801.83 5021.82 2586.16 5183.17 56,260.96 

( d ) Cost of Goods Purchase 7408.73 5624.54 3873.20 6366.12 77152.69 

( e )  Gross Profit(c-d) -1606.90 -602.72 -1287.04        -1182.95 20891.73 

( f )  Management Expenses 1709.83 1912.28 2480.21 2376.63 2813.04 

( g ) Operating Profit( e-f ) -3316.73 -2515.00 -3767.25 -3559.58 23704.77 

( h ) Add. Other Income &  Gain 1959.38 2016.12 2965.25 3220.06 3653.71 

( I )  Pre-tax  profit/loss (g+h) -1357.35 -498.88 -802.00 -339.51 20051.06 

( j ) Less: Tax on profit 0 0 0 0 0 

( k ) Profit after tax( i-j ) 1357.35 -498.88 -802.00 -339.51 20051.06 

( L) Add./Less: Previous year profit / loss 14360.98 16443.55 16547.82 16860.50 17962.29 

( m ) Add./Less:  Previous years adjustment 31.34 4.04 -0.43 -0.01 .06 

( n ) Profit after  adjustment (k+l+m) 13034.97 15948.71 15745.39 16520.98 2006.71 

( o ) Less: Contribution to national exchequer 0 0 0 0 0 

( p ) Unadjusted profit / loss 13034.97 15948.71 15745.39 16520.98 2088.71 

 Conclusion :Total income (a+b+h) 7761.21 7037.94 5551.41 8403.23 59914.67 

 Total Expenditure (d+f) 9118.56 7536.82 6353.41 8742.75 79965.73 

  Profit/loss after taxation  -1357.35 -498.88 -802.00 -339.51 20051.06 
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১৩.৫ অর্নস্পন্ন অর্ ট আ্র্িে িথ্য: (২০১৯-২০২০ অর্ ি বছে) 

                                                                                                                                     (টাকাে অিংক ট্রকাটি টাকায় )                                                                                                              

েিণালয়/িিংস্থাে নাে অর্ ট আ্র্ি 
 

ি শীট 

জবাববে 

িিংখ্যা 

র্নষ্পর্িকৃি অর্ ট আ্র্ি অর্নষ্পন্ন অর্ ট আ্র্ি 

িিংখ্যা টাকাে ্র্েোণ 

(বকাটি টাকায়) 

িিংখ্যা টাকাে ্র্েোণ 

(বকাটি টাকায়) 

িিংখ্যা টাকাে ্র্েোণ 

(বকাটি টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
 

ট্রের্ িং কব্ িাবেশন অব 

বািংলাবদশ 

কাওোন বাজাে 

ঢাকা। 
 

 

 

 

৪২৬টি 
 

  

 

 

 

২২৪৭৯.৭২ 

 

৩১টি 

 

 

 

১০টি 

 

 

 

২৬.৭৯ 

 

 

৪১৬টি 

 

২২৪৫২.৭২ 

িব িবোট = ৪১৬টি 

 

২২৪৭৯.৭২ ৩১টি  ১০টি ২৬.৭৯ 

 

৪১৬টি 
 

২২৪৫২.৭২ 

 
 

 েন্তব্যঃ  বিিোবন ৪১৬টি অর্ ট আ্র্ি অর্নষ্পন্ন আবছ। এবি জর্ড়ি টাকা ২২৪৫২.৭২ (বকাটি টাকায়)। 

 


