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 িডং কেপােরশন অব বাংলােদশ( িসিব) জনগেণর িনকট অত  পিরিচত এক  নাম। জ ল  থেকই ইহা আপদকালীন 
সমেয় জনগণেক বান সবা িদেয় আসেছ। াধীনতার অ বিহত পর মা েষর তাৎ িণক চািহদা মটােনার উে ে  িসিব র 
পিরমাণ িনত  েয়াজনীয় প  সাম ী আমদািন কের। তাছাড়া  িশে র জ ও িসিব ক চামাল আমদািন কের। আিম আনে র সােথ 
উে খ করিছ বতমােন বাংলােদেশর একক  হ ম র ািন প  ‘ তরী পাষাক’ র ািনর পিথ ৎ হেলা িসিব। 
 
 একথা অন ীকায য, বতমােন িব ায়ন ও বাজার অথনীিতর াপেট সরকাির খােতর িমকা ব লাংেশ াস পেয়েছ। 
ফল িতেত িসিব’র আমদািন ও র ািন সীিমত হেয় পেড়েছ। ত ও ভা ােদর াথ র ার ে  িসিব’র করণীয় রেয়েছ। 
 
 ২০১৭-২০১৮ অথ বছের িসিব’র আমদািন কেয়ক  িনিদ  পে  সীমাব  িছল। এতদসে ও বিণত অথ বছের িসিব দেশর 
বাজাের িনত  েয়াজনীয় ািদর  ি িতশীল রাখেত যেথ  িমকা পালন কেরেছ। এ সাফ  অজন বতমান গণতাি ক সরকােরর 

ত  সহেযািগতার কারেণই স ব হেয়েছ। 
 
 সং ার সবা ীন সাফে র জ  আমরা আমােদর সকল তা, িডলার এবং বসার সােথ স ৃ  সবাইেক ধ বাদ জানাই। 

িসিব’র য সকল কমকতা/কমচারী এ িতেবদন তির ও কাশনার কােজ সহায়তা কেরেছন ত েদরেক জানাই আ িরক ধ বাদ। 

 
 

 
             

            ি েগিডয়ার জনােরল আ  সােল  মাঃ গালাম আি য়া, িপিবিজএম  
                                                                      এনিডিস, এএফডি ওিস, িপএসিস 
                                                                                চয়ার ান 
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িডং কেপােরশন অব বাংলােদশ ( িসিব)  
 

 

 পট িমঃ  
 

১৯৭২ সেন রা পিতর আেদশ নং-৬৮/১৯৭২ এর মা েম িডং কেপােরশন অব বাংলােদশ ( িসিব) িতি ত হয়। াধীনতার 
অ বিহত পর হেত মা েষর দনি ন চািহদা মটােনার উে ে  িসিব র পিরমান িনত  েয়াজনীয় িবিভ  প  সাম ী এবং িশ  

িত ােনর জ  নানািবধ িশ  ক চামাল আমদািন কের। র ািনর ে ও িসিব উে খেযা  িমকা রােখ। ১৯৭৫ সেন বাংলােদশ থেক 
তরী পাষাক িবেদেশ র ািনর ে  িসিব পিথ েতর িমকা পালন কের। চিলত ও অ চিলত ব  সাম ী িসিব’র মা েম র ািন 

করা হয়। সরকারী িস া  মাতােবক বাজার ত  অিধদ র (Directorate General of Prices and Market Intelligence 
(DGPMI) ৩১-১২-১৯৮৯ তািরখ থেক িব  কের উ  অিধদ েরর  ও বাজার ত  মিনটিরং সং া  কায ম সরকারী াপন বেল 

িসিব’র উপর অিপত হয়। সরকারী  িনেদেশর আেলােক িসিব উ  দািয়  যথাযথভােব পালন কের আসেছ এবং িতিদনই িসিব’র 
ওেয়ব সাইেট তা’ সকেলর জ  িনয়িমত দশন করেছ। রা পিতর আেদেশর আেলােক িসিব িনে া  কাযাবলী স াদন কেরঃ 

  

(ক) সরকার ক ক, সময় সময়, ণীত নীিতমালা অ সাের, িবে র সকল দশ হইেত বা সকল দেশ মালামাল, প -সাম ী, 
উপাদান ও প  আমদািন এবং র ািনর বসা পিরচালনা করা; 

        [‘‘(কক) সরকার ক ক, সময় সময়, দ  িনেদশনা অ সাের অত াবশকীয় পে র পযা  আপৎকালীন ম দ গিড়য়া তালা ও      
       সংর ণ করা;”] 
 (খ)   তৎক ক [“ ানীয়ভােব য়”] বা আমদািন ত মালামাল, প , উপাদান, প -সাম ী িব য় এবং িবতরেণর ব া করা  

      এবং এত ে ে  সরকার ক ক, সময় সময় দ  িনেদশনার সােপে , িডলার, এেজ  বা অ া  মা েম িনেয়াগ করা;   
      এবং 
(গ) [দফা (ক), (কক) ও (খ)”] এ উি িখত িবষয়ািদর সিহত স িকত আ ষি ক অ া  য কান কায করা। 

 

  
 এছাড়াও বাজাের প  ে র  ি িতশীল রাখেত িসিব’র  অপিরসীম। তাই  িনয় েণ জনগেণর ােথই িসিব‘র 

ায় এক  রা ীয় বািণিজ ক সং া কাযকর থাকা একা  আব ক। স  অ ধাবন কেরই বতমান গণতাি ক সরকার মতায় আসার 
পরপরই িসিবেক সি য় ও শি শালী করার িবিভ  পদে প হণ কের।  

 
২। িসিবেক শি শালীকরেণর িবষেয় হীত পদে পঃ 

 
 দেশর জনসং া ি র িবপরীেত ফসেলর উৎপাদেনর ম াসমান পিরি িত, জলবা  পিরবতেনর চরম বা বতার কারেণ সারা 
িবে র ফসেলর উৎপাদেন ঘাটিত দখা িদেয়েছ। এছাড়া সা িতক সমেয় আ জািতক বাজাের খা  ে র  ি র কারেণ বাংলােদেশ 
িচিন ও ভাজ  তলসহ িনত েয়াজনীয় কেয়ক  পে র  ি  পেয়েছ। িনত েয়াজনীয় পে র  সহনীয় পযােয় রাখেত বতমান 
সরকার জনগেণর িনকট িত িত র ােথ িডং কেপােরশন অব বাংলােদশ ( িসিব) ক শি শালীকরেণর জ  পদে প হণ কেরেছ। 
হীত কায েমর মে  কেয়ক  িবষেয় ইেতামে  আংিশক সাফ  অিজত হেয়েছ। েরা ির সফলতা অজেন আিথক, শাসিনক ও 

আইনগত জ লতা িনরসণকে  কায ম এিগেয় চলেছ। এসব িতব কতা রীকরণ স ব হেল িসিব তার দািয়  সফলতার সােথ পালন 
করেত স মতা অজন করেব। হীত পদে প স হ িন পঃ 
 
২.১ িসিব’র পে র ম দ মতা ি ঃ 
 
 পিরক না অ যায়ী সং হীত পে র ম দ রাখেত ইেতামে  দােমর ধারণ মতা অ ায়ী ও ায়ীভােব ি র কায ম নয়া 
হেয়েছ। েব িসিব’র িনজ  দােমর ধারণ মতা ৯,৫৭০ মঃ টন িছল। ২০১৩-২০১৪ অথ বছের চ ােম িসিব’র িনজ  জায়গায় 
৮,০০০ মঃ টন ধারণ মতা স  ৪০,০০০ বগ েটর এক  দাম িনমাণ করা হেয়েছ। ফেল িসিব’র িনজ  দােমর বতমান ম দ 

মতা ি  পেয় ১৫,০৮০ মঃ টেন উ ীত হেয়েছ। বতমােন রং র, রাজশাহী, লনা, মৗলভীবাজার, বিরশাল এবং ময়মনিসংেহ মািসক 
ভাড়ায় সবেমাট ৩৫৮,৫৬৮ টাকায় সবেমাট ২৫,২৯৮ মঃ টন প  ধারণ মতা স  দাম ভাড়া করা হেয়েছ। বতমােন িসিব’র মাট 
পে র ম দ মতা ২৫,২৯৮ মঃ টন। পে র ম দ মতা ত ি র লে  িব এমিস, খা  অিধদ র ও পণ ত িবভােগর দাম ভাড়া 
নয়া হেয়েছ। িসিব’র ল মা া রেণ আরও ৫০(প শ) হাজার মঃ টন প  ম েদর জ  দাম ভাড়া নয়া েয়াজন। উে  য, 
দাম ভাড়া বাবদ বাৎসিরক আ মািনক ১.০০ (এক) কা  টাকা দান করেত হেব। তেব সমপিরমান পে র ম দ রাখার জ  িসিব’র 

জায়গায় দাম িনমােণ ায় ৫০.০০(প াশ) কা  টাকার েয়াজন হেব। এ জ  েয়াজনীয় তহিবল পাওয়া গেল অ ায়ীভােব দােমর 
ধারণ মতা ি র পাশাপািশ ায়ীভােব দােমর ধারণ মতা ি র েয়াজনীয় পদে প হণ করা যােব। 



 

 

 
২.২ আিথক মতা ি ঃ 
 
 িসিব’র ২০১৭-২০১৮ অথ বছেরর য় পিরক না অ যায়ী আমদািন ও ানীয়ভােব প  সং েহর ল মা া িছল আ মািনক 

ায় ১০১,৭৪,০০,০০০ (একশত এক কা  য়া র ল ) কা  টাকার। সরকাির ারাি র িবপরীেত াংক থেক ১১%-১২% হার েদ 
এল আর িনেয় িসিব প  সং েহর কায ম পিরচালনা কেরেছ। িসিব’র আিথক মতা ি  এবং ভ িকর পিরমাণ কিমেয় আনার 
লে  িসিবেক নতম ২০০ ( ইশত) কা  টাকা দ  চলিত লধন দােনর জ  গত ২১-০৯-২০১৫ ি ঃ তািরেখ বািণজ  
ম ণালয়েক অ েরাধ করা হয়। াংক থেক এল আর হেণর মা েম বসািয়ক কায ম পিরচালনায় িসিব িব ল পিরমাণ এল আর 

দ দান কেরেছ এবং ন ন কের এল আর েদর হার ি র কারেণ নানাভােব িসিব’র বসািয়ক কায ম বাধা  হে । মাননীয় 
ধানম ী েয়াজেন উ য়ন কমকা  কিমেয় হেলও খা  আমদািন করা হেব বেল ঘাষণা িদেয়েছন। তাই িসিব’র স মতা ি র জ  
নরায় ২০০ কা  টাকার দ  চলিত লধন চাওয়া যেত পাের। 

   

২.৩ িসিব’র জনবল ি ঃ  
 

 বতমােন িসিব’র কমরত জনবল ১৮৪ জন। ষেণ ৬ জন কমকতাসহ ২৫ জন ১ম িণ  কমকতা কমরত রেয়েছ। জনবল 
ি র জ  ৩৩৫ জনবল কাঠােমার জ  ম ণালেয় প  রণ করা হেল সং াপন ম ণালয় ২৭৫ জনবল কাঠােমা অ েমাদন কেরেছ।  

 

২.৪ প  সং েহর আইনগত জ লতা রীকরণঃ 
 

 প  সং েহর জ  িসিবেক িপিপএ-২০০৬ ও িপিপআর-২০০৮ অ সরণ কের প  সং হ কায ম পিরচালনা করেত হয়। 
যিদও জ রী পিরি িত িবেবচনা কের ত প  সং েহর জ  িসিব ক ক িবিভ  িনত েয়াজনীয় প  সাম ী আমদািন/ ানীয়ভােব 

েয়র ে  িপিপএ-২০০৬ এর ৬৮(১) ধারার আওতায় িপিপএ-২০০৬ এর ৩২ ধারায় বিণত য কান য় প িত েয়াগ কের ভাজ  তল, 
িচিন, ম র ডাল, ছালা, য়াজ, েড়া ধ, খ র ইত ািদ িনত  েয়াজনীয় প  আমদািন/ ানীয় বাজার থেক সং েহর অ েমাদন       
২৬-০৫-২০১৪ ি ঃ পয  ২ ( ই) বছেরর জ  ি  করা হয়। তেব ট ার িসিকউির , পারফরেম  িসিকউির সহ অ া  যসব িবিধ 
রেয়েছ যা বািণিজ ক িত ান িহেসেব কায েম বাধার ি  কের। এছাড়া অ া  িক  সংি  িবধানাবলী যা মেন য় করা ক ন। তাই 
িপিপএ-২০০৬ ও িপিপআর-২০০৮ হেত িসিবেক েরা ির অ াহিত দয়া েয়াজন। 
 

২.৫ িসিব গঠেনর অ ােদশ সংেশাধনঃ 
 
 রা পিত আেদশ ৬৮/১৯৭২ এর মা েম িসিবেক বািণিজ ক িত ান িহেসেব গঠন করা হেলও বতমান বা বতায় প   
ি িতশীল রাখেত িসিব সরকােরর পরামেশ কাজ করেছ। তাই েয়াজেন ভ িক দান ও বাড অব ডাইের রসহ কেয়ক  িবষয় 
সংেশাধেনর াব কের সংেশাধনী আইেনর এক  খসড়া বািণজ  ম ণালেয়র মা েম আইন ম ণালেয় রণ করা হয়। আইন ম ণালয়   

ািবত খসড়া আইন  অ েমাদন বক গেজট কাশ করায় ইেতামে  িসিব’র কায েম গিতশীলতা এেসেছ। 
 
২.৬ িডলার সং া ি ঃ 
 

 ২০০৯ সােলর থমােধ িসিব’র ১৮৭ জন িডলার িছল। গত বছর িলেত সংি  এলাকার মাননীয় সংসদ সদ েদর  
পািরশ েম িত  উপেজলায় ও িস  কেপােরশেনর িত  ওয়ােড ২/৩ জন কের সারা দেশ িডলার িনেয়াগ করা হেয়েছ। বতমােন 
িসিব’র িডলার সং া ২,৮১২ জন। িসিব সরাসির আমাদািন করেত না পারার কারেণ িডলাররা বািণিজ কভােব তমন লাভবান হন না। 

তাই  আপদকালীন সমেয় প  িব য় না কের সারা বছরই প  িব য় করা েয়াজন। 
  

 িসিবেক শি শালী ও গিতশীল করেত শাসিনক, আিথক, আইনী যসব িতব কতা রেয়েছ তা সং ার করা েয়াজন। 
আংিশকভােব সংেশাধন কের সািবক ল  অজন স ব নয়। কারণ িত  িবষয়ই অ াঅি ভােব জিড়ত। সং ার কায েমর নীিতগত 
িস া  বা বায়েনর উপরই িনভর করেছ িসিব’র সফলতা। 
 

২.৭ ভিব ৎ পিরক নাঃ 
 
 

২.৭.১ ম  ময়াদীঃ 
 

(ক) আিথক মতা ি র লে  িসিব ভবেনর ১১তম ও ১২তম তলার িনমাণ কাজ ইেতামে  স  হেয়েছ এবং ৪৫০ আসন 
 িবিশ  িনজ  অিডটিরয়ােমর সং ার কাজ শেষ ভাড়া দান করা হে । 
 



 

 

(খ) ভিব েত ১,০০,০০০ (একল ) মঃ টন  প  ধারণ মতার জ  দাম িনমাণ করার ল মা া রেয়েছ। 
 
 

২.৭.২ দীঘ ময়াদীঃ 
 

(ক) চ ােম ১  তল িরফাইনারী ও ১  কা  ােরজ িনমােণর পিরক না রেয়েছ। 
(খ) ২৩০, তজগ ও িশ  এলাকায় মাি ে ােরজ ভবন িনমােণর পিরক না রেয়েছ। 
(গ) িসিব কমকতা/কমচারীেদর আবািসক সম া সমাধােনর লে  উ রা আবািসক কমে  িনমােণর পিরক না রেয়েছ। 
(ঘ) স মতা ি র জ  িসিব’র কমকতা/কমচারীেদর দেশ এবং িবেদেশ িশ েণর ব া করেণর পিরক না রেয়েছ। 
(ঙ) বিরশাল, িসেলট, রং র, রাজশাহী এবং লনায় দাম িনমােণর পিরক না রেয়েছ। ইেতামে  ঐ সকল ােন  আ িলক 
 কাযালয় ািপত হেয়েছ, পাশাপািশ জিম বে াব / য় কায ম চলেছ। 
(চ) িনত েয়াজনীয় পে র দশীয় চািহদার ২০-৩০% সরবরােহর লে  আমদািন/ ানীয়ভােব য় করা। 
(ছ) অ চিলত ািদ ২০-৩০% িসিব’র মা েম র ািন করা। 
(জ) ভিব েত ৫,৫০০ িডলােরর জ  ২,০০,০০০ মঃ টন প  ধারণ মতার দাম িনমাণ করার পিরক ণা রেয়েছ। সাধারণ 
 মা েষর ত াশা রেণর লে ই বতমান গণতাি ক সরকার িসিবেক সি য় ও শি শালী করার পদে প হণ কেরেছ। 
 উপেরর ত স হ থেক এটা  য, এই ধারা অ াহত থাকেল অ র ভিব েত িসিব সকেলর ত াশা রেণ স ম হেব। 
 

 

৩। প  সং হ পিরক নাঃ 
 

 ানীয়ভােব পে র চািহদা, উৎপাদন, আমদািন ও িসিব’র অতীত অিভ তাসহ সািবক িবষয় িবেবচনা কের ২০১৭-১৮ সােল   
৫,০০০ মঃ টন  িচিন, ২,৫০০ মঃ টন ভাজ  তল, ৩,৫০০ মঃ টন ম র ডাল, ৫০০ মঃ টন ছালা,২,০০০ মঃ টন খ র, ৫০০ মঃ টন 

য়াজ, ২০০ মঃ টন আদা এবং ৩০০ মঃ টন র ন সং েহর পিরক না করা হয়। সং হীত পে র মে  আপদকালীন ১,০০০ মঃ টন 
িচিন, ১,০০০ মঃ টন ম র ডাল ও ১,০০০ মঃ টন ভাজ  তল ম দ রাখা হেব। অ া  প  সারা বছরই িব য় করার পিরক না 
থাকেলও মা  রমজান মাসেক িবেবচনায় এেন ছালা ও র িব য় করা হয়।  
 

৪। ভ িক দানঃ 
 

 িনত েয়াজনীয় পে র বাজার িনয় ণ ও সহনীয় পযােয় রাখার ােথ সরকার ক ক ঘািষত িসিবেক শি শালীকরণ ও 
সহায়তা দান কম িচর অংশ িহেসেব ২০১৭-২০১৮ অথ বছেরর জ  ড াপ রেণর লে  সবেমাট ১১,৩২,৯১,৫৮৭.৬২ (এগার কা  
বি শ ল  একান ই হাজার প চশত সাতািশ দশিমক ছয় ই) টাকা মা  ভ িক চাওয়া হেয়েছ। উে , ২০১০-১১ অথ বছর হেত ২০১৬-
১৭ অথ বছর পয  সরকার ক ক িসিবেক সবেমাট ৩৭৫,৯৯,৭৫,৭৬৮.০০ (িতন শত চা র কা  িনরান ই ল  চা র হাজার 
সাতশত আটষি ) টাকা মা  ভ িক দান করা হেয়েছ। 
  

৫। প  েয়র ে  অি ম আয়কর কতন হেত অ াহিতঃ 
 

 আ জািতক বাজােরর লনায় ানীয় বাজাের প   কম থাকার কারেণ এবং ত প  সং েহর লে  ানীয়ভােব প  য় 
করা হেয় থােক। বসরকাির বসায়ীগণেক প  েয়র সমেয় তার সরবরাহকারীর িবেলর উপর অি ম আয়কর ও ভ াট কতন করেত না 
হেলও িসিব’র প  সরবরাহকারীর িবেলর উপর ৫% অি ম আয়কর ও ৪% সক কতন করেত হয়। তেব ৩৮,০০০ (আটি শ হাজার) 
মঃ টন িচিন, ৩৮,০০০ (আটি শ হাজার) মঃ  টন পাম অেয়ল/সয়ািবন, ১০,০০০ (দশহাজার) মঃ টন ম র ডাল, ৭৫০ (সাতশত প াশ) 
মঃ টন ছালা েয়র জ  চলিত বছেরর জ  সক কতেন িসিবেক অ াহিত দয়া হেয়েছ। তেব অি ম আয়কর কতন হেত অ াহিত 
দয়া হয়িন। তাই সরবরাহকারী িসিবেক প  সরবরােহর সময় পে র ে র উপর ৫%  যাগ কের। ফল িতেত, প   বাজার 

দেরর চেয় বিশ পেড় যা শষ পয  তার উপর বতায় এবং িসিব’র কম ে  প  িব েয়র ল েক বাধা  কের। উে  য, িবগত 
রমজােনর েবর রমজান মাস উপলে  িসিব ক ক প  য় করার ে  অি ম আয়কর কতন হেত ২১ সে র, ২০০৯ পয  
অ াহিত দান করা হেয়িছল। বতমােন িসিব’র প  েয়র ে  সরবরাহকারীর িবেলর উপর অি ম আয়কর কতন করা থেক 
অ াহিত চাওয়া হেলও অ াবিধ কান িনেদশনা পাওয়া যায়িন। 
 

৬। িডিজটালাইেজশনঃ 
 
 ২০১০-২০১১ অথ বছর হেত িডলারেদর প  বরা  সং া  ত  ডােক িচ  রেণর পাশাপািশ মাবাইেল এসএমএস এর মা েম জানােনা 
হয়। সফটওয় ার এর মা েম িহসাব সং া  বশীরভাগ কায ম স  করা হয়। আ িলক কাযালয় েলােত ই ারেনট সংেযাগ দান 
করা হেয়েছ। িচ প  ত ও কম খরেচ আদান দােনর জ  ই ারেনটিভি ক যাগােযাগ কায ম চলেছ। এছাড়া ২০১৭-২০১৮ অথ বছের 

ধান কাযালেয়র জ  আচওেয় গট িনমাণ, ওয়াই ফাই িসে ম,  ড , নিথ ই-ফাইিলং িসে ম চা  করা হেয়েছ। 



 

 

 
৭।       পিরচালনা পষদ (২০১৭-২০১৮) 
 
 

চয়ার ান 

ি েগিডয়ার জনােরল আ  সােল  মাঃ গালাম আি য়া 
 
 

খ কার ফােতমা বগম 
 সিচব, বািণজ  ম ণালয়, ঢাকা। 

ও 
পিরচালক, িসিব পিরচালনা পষদ  
 
মাছাঃ কাম াহার 

 সিচব, বািণজ  ম ণালয়, ঢাকা। 
ও 
পিরচালক, িসিব পিরচালনা পষদ 
 
জনাব মাঃ ল আিমন খান 
পিরচালক, িসিব 
(গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর -সিচব) 
 

 
      

 ৭.১        সিচব ও ধান কমকতা ঃ 
 

জনাব আশরা ামান 
সিচব, িসিব 
(গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর -সিচব) 
 
জনাব মাঃ শাহা ি ন 

ধান কমকতা (িসএমএস ও িবওিব) 
(গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর উপ-সিচব) 
 
জনাব  মাঃ শখা র রহমান 

ধান কমকতা (বািণিজ ক) 
(গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর উপ-সিচব) 
 
 
সয়দ মাহা দ জািহদ হােসন 
ধান কমকতা (অথ ও িহসাব) 

(গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর উপ-সিচব) 
 



 

 

৭.২ িসিব’র অ েমািদত জনবল অবকাঠােমা-২৭৫ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

চয়ার ান-৭ 

১× চয়ার ন 
১ ×িপএস (িডএসই) 
১ ×সাঃ িল-কাম- কঃ অপাঃ 
১×সাঃ ঃ-কাম-কঃ অপাঃ 
১× গাড়ী চালক 
২× এম এল এস এস 

পিরচালক ( শাসন ও অথ িবভাগ-৮৪ 

পিরচালক শাখা-৪ 

১×পিরচালক 
১×স ট িলিপকার-কাম-কি ঃ অপাঃ 
১×গাড়ী চালক 
১×এম এল এস এস 

সািচিবক অ িবভাগ-৬৫ 
( শাসন ও সং াপন) 

১× সিচব ০৩ 
১ × স ট িলিপঃ কাম কঃ অপাঃ 
১ × এম এল এস এস 

অথ ও িহসাব অ িবভাগ-১৫ 

১× ধান কমকতা 
১ × স ট িলিপঃ কাম কঃঅপাঃ 
১× এল এলএসএস 

িহসাব অিধশাখা-১=৭ 
( বতন ও াংিকং- াইিসং- 

বীমা 
 
১× এসই 
১ ×িডএসই 
১×এ ই 
১× সাঃ  কাম  কঃ অপাঃ 
১× ক ািশয়ার 
১ × অঃ কাম কি ঃ অপাঃ 
১× এম এল এস এস 

িহসাব অিধশাখা-২=৫ 

িহসাব, িনরী া, ও বােজট এলিস 

১ এস ই 
১ িডএসই 
১কি উটার অপােরটর 
১সাঃ াঃ কাম কি ঃ অপাঃ 
১ অঃসহঃ কাম কঃ অপাঃ 
 

সং াপন শাখা-৭ 
(পষদ ও চা রী 

১× উপ-সিচব (এস ই) 

১ × িডএসই 

১ × এই 

১× কি উটার অপােরটর 

১ × সাঃ ঃ কাম কঃ অপাঃ 

১ ×অঃ সহঃ কাম কঃ অপাঃ 

১ ×এম এল এস  এস 

েকৗশল শাখা-০৭ 

১× িনবাহী েকৗশলী 
১× সহকারী েকৗশলী 
১× উপ-সহকারী েকৗশলী 
১ × স ট াঃ কাম 
কি ঃঅপাঃ 
১ × ইেলকি িশয়ান 
১ × প া ার 
১ × এমএলএসএস 

১× া ামার(এই) 
১×  সাঃ ঃ কাম 
কি ঃ  অপাঃ 

জনসংেযাগ ও েটাকল শাখা-২ 

১× এই 
১ ×অঃ সহঃ কাম কি ঃ অপাঃ 

আইন শাখা-০৪ 

১× িডএস ই 
১×এই 
১×সাঃ ঃ কাম কঃ অপাঃ 

আ িলক কাযালয় ঢাকা- ২৬ 

১× ধান কমকতা- ৩ 
১× সাটঃ িলিপঃ কামঃ কি ঃ অপাঃ 
১× এম এল এস এস 

১× এস ই-২ 
১× সাঃ ঃ কাম কি ঃ অপাঃ 
১×  এম এল এস এস 

১ ×িড এস ই 
১ ×কি উটার অপােরটর 
১ ×অঃসঃ কাম কি ঃ 
অপাঃ 
১× এম এল এস এস 
১ ×িনরাপ া হরী 
 ১× ইপার 

অথ ও িহসাব-২ 

১ এ ই 
১ কি উটার অপাঃ 

খালাস, সংর  ও িব য়-
১০ 

১× িডএসই 
১×এ ই 
১ × িনরা া পিরদশক 
১×  সঃ ও িবঃ সহঃ 
১ × জ  পার ভাইজার 
৩× িনরাপ া হরী 
 

আ িলক কাযালয় চ াম-৩৬ 

১× ধান কমকতা-৩ 

১ ×সাট িলিপঃ কাম কি ঃ অপাঃ 

১× এম এল এস এস 

সং া ও শাঃ শাখা-১০ 

১× এস, ই-৩ 

১ ×সাঃ াঃ কাম কি ঃ অপাঃ 

১× এম এল এস এস 

খালাস, সংর ণ ও িব য় শাখা-১০ 

১× এস, ই-৩ 

১ ×সাঃ ঃ কাম কঃ অপাঃ 

১× এম এল এস এস 

কি উটার শাখা-২ 

সং াপন ও শাসন-৮ 
অথ িহসাব-০৩ 

১× িডএস ই 
১×এ ই 
১ ×কি উটার অপাঃ 
১× গাড়ী চালক 
৩ ×িনরাপ  হরী 
১× ক 
১ × ি নার 
১× ইপার 

১ × এই (িহঃ রঃ কমকতা) 
১ × এ,ই 
১ × সাঃ ঃ কাম কঃঅঃ 
১ × ক ািশয়ার 

১ × িডএসই 
১× এই 
১× কি উটার অপােরটর 
১×  িনরাপ া  হরী 
১× সঃ ও িবঃ সহঃ 
৩× জ  পারভাইজার 
১× এমএলএসএস 
১× িনরাপ া হরী 

শাসন অিধশাখা-৪০ 
য়, পিরবহন,িনরাপ া ও 

৪থ িণ কমচারীেদর পিরচালনা। 

১× উপ-সিচব(এসই) 
১×এই 
২×কি উটার অপােরটর 
১×সাঃ ঃকাম কি ঃঅপাঃ 
২×িনরাপ া পিরদশক 
১×অঃসহঃকামঃকি ঃঅপাঃ 
৯×গাড়ী চালক 
১× টিলেফান অপােরটর 
১× টেল /ফ া   অপাঃ 
১×ফেটােমিশন অপােরটর 
১×মটর মকািনক 
২×ডাকরাইডার 
১× হণ ও রণ সহকারী 
২× িলফট অপােরটর 
২×এমএলএসএস 
৬× িনরাপ া  হরী 
১×মািল 
২×ি নার 
৩× ইপার 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

পিরচালক( বািণিজ ক িবভাগ)-২৩ 

১ × পিরচালক 

১× সাঃ িলিপঃ কামঃ কি ঃ অপাঃ 

১× গাড়ী চালক 

১×এম এল এস এস 

বািণিজ ক অ িবভাগ-১৯ 

১× ধান কমকতা- ৩ 
১× সাঃ িলঃ কামঃ কঃ অপাঃ 
১× এম এল এস এস 
 

আমদািন ও র ািন 
১× এস ই 
১× িড এস ই 
১× এ, ই 
১× কি উটার অপােরটর 
১× সাঃ  কাম কি  অপাঃ 
১×  অঃসঃ কামঃ কঃঅপাঃ 
১ × এম এল এস এস 
 

পিরচালক ( িসএমএস ও িবওিব িবভাগ)-১৬ 

পিরচালক শাখা-০৪ 

১ × পিরচালক 
১× সাঃ িলিপঃ কামঃ কি ঃ অপাঃ 
১× গাড়ী চালক 
১×এম এল এস এস 

িসএমএস ও িবওিব িবভাগ 

১× ধান কমকতা- ৩ 
১× সাঃ িলঃ কামঃ কঃ অপাঃ 
১× এম এল এস এস 

আ িলক 
কাযালয় 

১×এসই(পিরদশন) 
১× সাঃ  কাম কি  অপাঃ 
১× এম এল এস এস 
 

১×এস ই(িসএমএস ও িবওিব-০৩) 
১× সাঃ  কাম কি  অপাঃ 
১× এম এল এস এস 

িসএমএস শাখা-০৫ 

 
িবওিব শাখা-০৫ 

১× িডএস ই 

১× এ ই 

১× কি উটার অপােরটর 

১× অঃসঃ কাম কি ঃ অপাঃ 

১ × এম এল এস এস 

১× িডএস ই 

১× এ ই 

১× কি উটার অপােরটর 

১× অঃসঃ কাম কি ঃ অপাঃ 

১ × এম এল এস এস 

আ িলক কাযালয়, রং র-১০ 

১×এস ই 
১ ×িডএস ই 
১×এ ই 
১×কি উটার অপােরটর 
১ ×অঃসঃ কাম কি ঃ অপাঃ 
১× সঃ ও িবঃ সহঃ 
১× জ  পার ভাইজার 
১×এম এল এস এস 
২× িনরাপ া হরী 
 

আ িলক কাযালয়, বিরশাল-১০ 

১×এস ই 
১ ×িডএস ই 
১×এ ই 
১×কি উটার অপােরটর 
১ ×অঃসঃ কাম কি ঃ অপাঃ 
১× সঃ ও িবঃ সহঃ 
১× জ  পার ভাইজার 
১×এম এল এস এস 
২× িনরাপ া হরী 

আ িলক কাযালয় িসেলট-১০ 

১×এস ই 
১ ×িডএস ই 
১×এ ই 
১×কি উটার অপােরটর 
১ ×অঃসঃ কাম কি ঃ 
অপাঃ 
১× সঃ ও িবঃ সহঃ 
১× জ  পার ভাইজার 
১×এম এল এস এস 
২× িনরাপ া হরী 

১× এস ই-৩ 
১× সাঃ  কাম কি  অপাঃ 
১× এম এল এস এস 
 

আ িলক কাযালয় লনা-২৮ 

১× ধান কমকতা- ৩ 
১× সাঃ িলিপঃ কামঃ কি ঃ অপাঃ 
১× এম এল এস এস 

 

আ িলক কাযালয়, রাজশাহী-১৮ 

১ × এস ই 
১×  কি ঃ অপােরটর 
১ × অঃসঃ কাম কি ঃ অপাঃ 
১ ×  ইপার 
 

সং াপন, শাসন ও অথ-৪ 

১×  িড এস ই 
১ × এ, ই 
১×  কি ঃ অপােরটর 
১×  িনরাপ া হরী 
 ১× সঃ ও িব য় সহকারী 
১× এম এল এস এস 
১ × িনরাপ া হরী 

খালাস, সংর ন ও িব য়-১১ 

১× এস ই-৩ 
১× সাঃ  কাম কি  অপাঃ 
১× এম এল এস এস 

১× িডএসই ১× িডএসই 

 
খালাস, সংর ন ও িব য়-১০ 

১× এ ই 
১× কি উটার অপােরটর 
১× িনরাপ া পিরদশক 
২×  সঃ ও িবঃ সহঃ 
২× জ  পারভাইজার 
১× এম এল এস এস 
২× িনরাপ া হরী 

অথ ও িহসাব-০২ 

১× এ ই 
১× কঃ অপাঃ 

সং াপন ও শাসন-৮ 

১ × এ ই 
১×  কি ঃ অপাঃ 
১× অঃসঃ কাম কঃ 
অপাঃ 
৩ × িনরাপ া হরী 
১ × ি নার 
১× ইপার 

পিরচালক শাখা-০৪ 

বাজার ত  শাখা 

১× এ ই 
১×কি উটার অপােরটর 
১× সাঃ  কাম কি  অপাঃ 
৫× অঃ সহঃ কাম কি ঃ অপাঃ 



 

 

 
৭.৩ অ েমািদত ও কমরত জনবল (২০১৭-২০১৮) 

 
িণ অ েমািদত পদ (জন) কমরত সং া (জন) বতমােন  পদ (জন) 

থম িণ ৭০ ২৪ ৪৬  
ি তীয় িণ ০১  ০১  - 

তীয় িণ ১০১ ৬৩ ৩৯  
চ থ িণ ১০৩  ২৩ ৮০ 
মাটঃ ২৭৫   ১১১ ১৬৪ 

 
 

 
৭.৪ কাযালয় িভি ক কমরত জনবল (২০১৭-২০১৮): 

 
কাযালেয়র নাম  থম ও ি তীয় িণর 

কমকতা 
৩য় ও ৪থ িণর 

কমচারী 
৪থ িণর কমচারী    

(কানামনা) 
মাট কমরত 

জনবল 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

ধান কাযালয়,ঢাকা ১৭ 
( ষেণ ৬ জন সহ) 

৫৩ ৩৭ 
 

১০৭ 

আ িলক কাযালয়, ঢাকা ১ ১০ ৯ ২০ 
আ িলক কাযালয়, চ াম ১ ৫ ৬ ১২ 
আ িলক কাযালয়, রাজশাহী ১ ৪ ৩ ৮ 
আ িলক কাযালয়, লনা ১ ৫ ৫ ১১ 
আ িলক কাযালয়, বিরশাল ১ ৩ ৪ ৮ 
আ িলক কাযালয়, মৗলভীবাজার ১ ২ ৩ ৬ 
আ িলক কাযালয়, রং র ১ ২ ৩ ৬ 
ক া  অিফস, ময়মনিসংহ ১ ২ ৩ ৬ 

সবেমাট ২৫ ৮৬ ৭৩ ১৮৪ 
 
 
৭.৫ িবিভ  আদালেত িবচারাধীন মামলা সং া  ত ািদ ( ন’২০১৮): 
 

িমক 
নং 

আদালেতর নাম মামলার সং া ২০১৭-২০১৮ 
বছের িন ি  

অিন  
মামলার সং া 

ম  

  েবর জর 
২০১৬-১৭ 

ন ন দােয়র ত মামলা 
২০১৭-২০১৮ 

মাট    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০১। মহামা  ীম কাট 

(আপীল িবভাগ) 
৩ - ৩ - ৩  

০২। মহামা  ীম কাট 
(হাইেকাট িবভাগ) 

৩৯ ১ ৪০ ৬ ৩৪  

০৩। িব  জলা জজ 
ঢাকা/চ াম/ লানা 

৩৪ ৩ ৩৭ ৮ ২৯  

০৪। আরিবে শন িসিডংস ৪ ১ ৫ - ৫  
  ৮০ - ৮৫  ৭১  

 
  



 

 

 

েকৗশল িবভাগ  
 
৮। েকৗশল শাখাঃ 

 
৮.১ িসিবর াবর স ি র ২০১৭-২০১৮ অথ বছেরর বািষক িববরণীঃ  

 
িমক 
নং 

াবর স েদর নাম/জিমর 
অব ান 

জিমর 
পিরমাণ 

জিম েয়র 
তািরখ 

জিমর য়   
(ল  টাকায়) 

ম  

০১ িসিব ধান কাযালয় ভবন, 
১ নং কাওরান বাজার, ঢাকা। 

১.৮৫ িবঘা ২০-০১-১৯৭৭ ২৭১.০০ ল দিলল ধান  কাযালেয়র  
শাসন শাখায় রি ত আেছ। 

০২ িসিব আ িলক কাযালয়, 
ব র লা, িসইিপেজড, চ াম। 

২৫.৬২ িবঘা ০৫-১০-১৯৮৭ ৬৯৪.০০ 
 

ল দিলল িসিব’র  
চ াম অিফেস রি ত আেছ। 

০৩ িসিব আ িলক কাযালয়, 
২১-২২ কিডএ বা/এ, লনা। 

১.০৩ িবঘা ২৬-০৬-১৯৮০ ৬০.০০ ল দিলল িসিব’র  
লনা অিফেস রি ত আেছ। 

০৪ িসিব  ঢাকা আ িলক 
কাযালয়, ৫/এ ব ব  এিভিনউ, 
ঢাকা। 

০.১৯ িবঘা ১৪-১২-১৯৮৩ ১৭৬.০০ ল দিলল ধান  কাযালেয়র  
শাসন শাখায় রি ত আেছ। 

০৫ ৩৪৪/িস, তজগ ও িশ  এলাকা 
ঢাকা। 

১.০০ িবঘা 
 

২৭-০৬-১৯৮৪ ১২০.০০ -ঐ- 

০৬ ২৩০, তজগ ও দাম, তজগ ও 
িশ  এলাকা, ঢাকা। 

৩.০০ িবঘা ০১-০৩-১৯৮০ ১০৬.০০ -ঐ- 

০৭ িনউদাপা দাম, ই াক র 
ফ া, নারায়ণগ । 

১.৮৫ িবঘা ১৭-০১-১৯৮৪ ১৬০.০০ -ঐ- 

০৮ উ রা হাউিজং কমে , ট 
নং-৮, রাড নং-৮, স র-৮, 
উ রা আবািসক এলাকা, ঢাকা। 

৮.১৮ িবঘা ০৭-০৩-১৯৮৩ ২০৫.০০ 
 

-ঐ- 

০৯ িসিব আ িলক কাযালয়, 
রং র। 

২.৮২ িবঘা ৩০-০৪-২০১৩ ২৬৫.২১ 
 

ল দিলল ধান  কাযালেয়র  
শাসন শাখায় রি ত আেছ। 

১০ িসিব আ িলক কাযালয়, 
শর র, মৗলভীবাজার। 

৪.৫৫ িবঘা ১৪-০৮-২০১৪ ৩৭.৩২ 
 

ল দিলল ধান  কাযালেয়র  
শাসন শাখায় রি ত আেছ। 

মাট জিমর পিরমাণ ও টাকাঃ ৫০.১২ িবঘা  ২০৯৪.৫৩  
 

 
৮.২ িসিবর  ভবন স েহর ২০১৭-২০১৮ অথ বছের ভাড়া আদােয়র বািষক িববরণীঃ 

  
০১ িসিব ধান কাযালয়, ১০ তলা িবিশ  

অিফস ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা। 
ভবেনর িনচ তলা হেত ১০ম তলা পয  িবিভ   

াের ২৮  ভাড়ােট িত ান িব মান। 
ভাড়া বেকয়া নই। 

০২ িসিব আ িলক কাযালয়, ৪ তলা িবিশ  
অিফস ভবন, ব র লা, চ াম। 

ভবেনর িনচ তলা হেত ৪ তলা পয  িবিভ   
াের ০৪  ভাড়ােট িত ান িব মান। 

ভাড়া বেকয়া নই। 

০৩ িসিব আ িলক কাযালয়, ২ তলা িবিশ  
অিফস ভবন ২১-২২ কিডএ বা/এ, লনা। 

ভবেনর িনচ তলা হেত  ২ তলা পয  িবিভ   
াের ০৩  ভাড়ােট িত ান িব মান। 

ভাড়া বেকয়া নই। 

০৪ িসিব  ঢাকা আ িলক কাযালয়, ৪ তলা 
িবিশ  অিফস ভবন, ৫/এ ব ব  
এিভিনউ, ঢাকা। 

ভবেনর িনচ তলা হেত ৪থ তলার মে  
িনচতলায় ০১   ভাড়ােট িত ান িব মান এবং 
ি তীয়, তীয় ও চ থ তলা খািল আেছ। 

 িনচতলার ভাড়ােট িত ােনর 
সােথ মামলা থাকায় ভাড়া 
বেকয়া আেছ। 

 
 



 

 

বািণিজ ক িবভাগ 
 

৯। আমদািন শাখাঃ 
 

 

  বাজার অথনীিত চা র ি েত রা ীয় বািণিজ ক সং া িসিব’র আমদািন কায ম াস পেয়েছ। তেব দেশর েয়াজেন 
িবেশষ কের আপদকালীন সমেয় িসিব অত াব কীয় প  আমদািনর কায ম স  কের থােক। অতীেত কিতপয় অত াব কীয় প  
সাম ী ও িশে র ক চামাল আমদািনর মা েম সং া   বাজার ই িনয় ণ কেরিন বরং েয়াজেনর সময় অত াব কীয় 
প /িজিনসপ  া  ে  সরবরােহর মা েম তাসাধারেণর দশা লাঘব এবং  িশ  কারখানার ক চামােলর চািহদা রণ কেরেছ। 
বতমােন ভা ােদর াথ র ােথ িসিব িনত েয়াজনীয় প  সাম ী সীিমত পিরমােণ আমদািন করেছ। 
  

 আমদািন কায েম িসিব িপিপএ/িপিপআর এর িবধানাবলী অ সরণ কের থােক। সং ার পিরচালনা পষেদর উপর া  
মতাবেল এবং েয়াজনেবােধ  িবেশেষ বািণজ  ম ণালেয়র অ েমাদন িনেয় িসিব’র আমদািন সং া  সকল িস া  হীত হেয় 

থােক।  দীঘ িদন যাবত িসিব এক  আমদািন ও র ািনকারক িত ান িহসােব কাজ করেছ। বসা বািণজ  িব ায়েনর ন ন পট িমেত 
বাংলােদশ সরকার  বাজার অথনীিত বতন কেরেছ।  স অ যায়ী আমদািন নীিত ণীত হেয়েছ। এরই ফল িতেত িসিব’র কমপিরিধ 

াপকভােব সং িচত হেয়েছ। ১৯৯৫ সাল হেত িব   বািণজ  সং ার (WTO) কায ম  হওয়ার পর সরকার ক ক উদার বািণজ  নীিত 
চা র ি েত িসিব’র বািণিজ ক কায ম াস পেত  কের। তেব ভা ােদর াথ র ােথ িসিব েয়াজনীয় আমদািন কায ম চা  
রেখেছ। 

 

 বাংলােদেশর বতমান াপেট সং ার আমদািন কায ম াস পেলও  দেশর কান অত াব কীয় পে র ঘাটিত পিরলি ত 
হেলই িসিব সরকাির িনেদেশ জ ির আমদািনর মা েম বাজাের তার পযা  সরবরাহ িনি ত কের বাজার  াভািবক পযােয় নািমেয় 
আনেত ভাবক (catalyst) িহসােব কাজ কের এবং জনগেণর দশা লাঘেব উে খেযা  িমকা রাখেত স ম হয়। 
 

 সরকােরর বসরকারীকরণ নীিত এবং বাজার অথনীিত বতেনর অব াবী পিরণিতেত দশ াপী গেড় তালা নট ওয়ােকর 
মা েম সমভােব িবতরণ িনি ত বক বাজার  িনয় েণর লে  িসিব’র কিতপয় প  যমন লবণ, িচিন, আে য়া , কা জ, গজন 
কাঠ, কীটনাশক ঔষধ িত আমদািন কায েমর সে  সংি  িছল। 

 
৯.১ িবগত ৫(প চ) বছের িসিব’র আমদািনর িববরণঃ 
 

ঃ নং অথ বছর পে র নাম উৎস পিরমাণ ( মঃ টন/িলঃ িসএ  এফ ( কা  টাকায়) 
১. ২০১৩-২০১৪ িচিন ানীয় ২,৫০০.০০০ ১০.৫২৪ 

সয়ািবন তল  ৬৬৬.৬০৬ ৮.৫১৩ 
য়াজ  ১,৩৪৮.৭৩৮ ৯.২৫৬ 

সয়ািবন তল আ জািতক ২,০১৪.১২৭ ২১.৬৭০ 
ম র ডাল ৯৭৩.৫০০ ১১.০৯৩ 

ছালা ১,৫১২.০০০ ৬.৬০৮ 
খ র ২৬.০০০ ০.২১৪ 

                                                                    মাট= ৯,০৪০.৯৭১ ৬৭.৮৭৮ 
২. ২০১৪-২০১৫ িচিন ানীয় ১,০০০.০০০ ৩.৭০০ 

র ৯.৫০০ ০.০৯৯৭ 

ছালা আ জািতক ১,৫২৮.২৫০ ৭.৪৫২ 

মাট= ২,৫৩৭.৭৫০ ১১.২৫ 

৩. ২০১৫-২০১৬ 

য়াজ 
ানীয় 

১১১.৫৫০ ০.৬৩২ 
িচিন ৩,৫০০.০০০ ১৫.১৫ 

ম র ডাল 
আ জািতক 

১৯০৫.৭৫০ ১৬.৪৮ 
ছালা ১,৪২৬.০০০ ৯.৫৪৭ 

সয়ািবন তল 
ানীয় 

৫২৫.০০০ ৪.৭৯ 
খ র ৯.৫০০ ০.০৯৪৯ 

মাট ৭৪৭৭.৮০ ৪৬.৬৯৩৯ 
  



 

 

৪. ২০১৬-২০১৭ িচিন ানীয় ২,০০০.০০০ ৭.৮০ 
ম র ডাল 

আ জািতক 
২,০০১.০০০ ১৫.০৭ 

ছালা ১,৯৩২.০০০ ১২.১৫ 
ভাজ  তল 

ানীয় 
১,৫০০.০০০ ১৩.০০ 

খ র ১৩.০০০ ০.১৫ 
মাট ৭,৪৪৬.০০০ ৪৮.১৭ 

৫. ২০১৭-২০১৮ িচিন ানীয় ২,০০০.০০ ১০.০০৩ 
সয়ািবন তল ানীয় ১,৫০০.০০ ৯.৯৮৯ 
ম র ডাল আ জািতক ১,৫০০.০০ ৮.৪৫১ 
ছালা ১,৯৫৫.০০ ১২.১৩৭ 
খ র ানীয় ১০০.০০ ১.১৬৭ 

মাট ৭,০৫৫.০০ ৪১.৭৪৭ 
 
 

১০। র ািন শাখাঃ 
 
 

 ১৯৭৩-৯২ সমেয় িসিব িবিভ  পে র র ািন বািণেজ র ত সারকে  ব জািতক বসা িত ােনর সংেগ বশ িক  
এস এ/িস এ া র কের এবং এ ি য়ার অধীন র ািনর িবপরীেত কিতপয় অত াব কীয় প  আমদািনর মা েম বেদিশক া সা য় 
করেত স ম হয়। ১৯৭৫ সােল বাংলােদশ থেক তরী পাষাক র ািনর ে  িসিব পিথ েতর িমকা পালন কের। বতমােন তরী 
পাষাক দেশর ধান র ািন পে  পিরণত হেয়েছ। িসিব’র িনজ  কান র ািনেযা  প  না থাকায় পযায় েম সং ার র ািনর  

পিরমাণ াস পেয়েছ। ত ও নানা িতব কতা সে ও সং ার র ািনর উে াগ অ াহত আেছ। 
 

 
িসিব র ািন কায ম লতঃ িন িলিখত নীিতর মা েম পিরচািলত হয়ঃ 

 
(ক)  বাংলােদেশ তরী িজিনসপ  ও উৎপািদত পে র ন ন ন ন  বাজার েঁজ বর করা ও অ চিলত পে র জ   বাজার অ স ান; 
(খ) াক-জাহাজীকরণ পিরদশেনর মা েম স ক ণগতমান স  পে র র ািন িনি ত করা; 
(গ) িনধািরত জাহাজীকরণ সময় চী অ যায়ী পে র সরবরাহ িনি ত করা। 
 
 
১১। বাজার দর অ স ান ও গেবষণা সলঃ 

 
 বািণজ  ম ণালেয়র অধীন  বাজার ত  অিধদ র [Directorate General of Prices and Market Intelligence 

(DGPMI)] িব  কের উ  অিধদ েরর  ও বাজার ত  সং া  যাবতীয় কাজ বািণজ  ম ণালেয়র ারক নং ৫(১৫)/৮৯- ঃ 
৩/৪৪৮ তািরখ ২৪-১২-৮৯ ইং মাতােবক ১ জা য়াির ১৯৯০ হেত িসিব’র উপর অপণ করা হয়। উ  িনেদেশর আেলােক িসিব তার 
দািয়  পালন কের। ঢাকা মহানগরীর িবিভ  বাজাের িনত  েয়াজনীয় পে র চরা  সং হ কের িনধািরত ছেক িতেবদন ণয়ন করা 
হয় এবং িতিদন উ  িতেবদন সরকােরর িবিভ  ম ণালয়/দ র/সং ায় রণ করা হয়। ২০০১-২০০২ অথ বছের বািণজ  ম ণালেয়র 
অ েমাদন েম মিনটিরং কােজ গিতশীলতা আনয়েনর লে   িসিবেত  ‘বাজার ত  অ স ান ও গেবষণা সল’ িত া করা হয়। এ 
সেলর মা েম িতিদন ঢাকা মহানগরীর িবিভ  বাজার পিরদশন, িনত  েয়াজনীয় পে র  পিরি িতর উপর এক  তািলকা 
ণয়ন কের ধানম ীর কাযালয়সহ িবিভ  ম ণালয়, সংি  দ র/সং ার িনকট রণ করা হয়। িসিব’র সংি  কমকতাগণ ক ক 
িষ ম ণালেয়র আওতাধীন িষ িবপণন অিধদ র, বাংলােদশ াংক, িবিভ  প  উৎপাদনকারী, আমদািনকারক ও বসায়ী সিমিতর 
িতিনিধেদর সংেগ যাগােযাগ র া কের ত  সং হ বক িনত  েয়াজনীয় পে র চািহদা, উৎপাদন, ঘাটিত, আ জািতক  পিরি িত 

আমদািনর েয়াজনীয়তা ইত ািদ স েক বািণজ  ম ণালেয়র িনকট করণীয় াব রণ করা হয়। 

  



 

 

১১.১ ঢাকা মহানগরীর িনত   েয়াজনীয় ে র চরা বাজারদর (  টাকায়) 
 শিনবার ৩০ ন ২০১৮ি ঃ, ১৬ আষাঢ় ১৪২৫ বাংলা, ১৫ শাওয়াল  ১৪৩৯ িহজরী। 
 

পে র নাম মােপর 
একক 

অ কার  
৩০-০৬-২০১৮ 

১ স ােহর েবর  
২৩-০৬-২০১৮ 

১ মাস েবর  
৩০-০৫-২০১৮ 

মািসক 
ে র 

াস/ ি  
(%) 

১ বছর েবর  
৩০-০৬-২০১৭ 

বাৎসিরক 
ে র 

াস/ ি  
(%) 

চাল  হেত পয  হেত পয  হেত পয  +)/(-) হেত পয  (+)/(-)  

স  িত কিজ ৬০.০০ ৬৬.০০ ৫৮.০০ ৬৬.০০ ৫৮.০০ ৬৬.০০ (+)১.৬১ ৫৫.০০ ৬০.০০ (+)৯.৫৭ 

নািজর/িমিনেকট(সাধাঃমােনর) িত কিজ ৬০.০০ ৬২.০০ ৫৮.০০ ৬২.০০ ৫৮.০০ ৬২.০০ (+)১.৬৭ ৫৫.০০ ৫৬.০০ (+)৯.৯১ 

নািজর/িমিনেকট(উ ম মােনর) িত কিজ ৬৪.০০ ৬৬.০০ ৬৪.০০ ৬৬.০০ ৬৪.০০ ৬৬.০০ (+).০০ ৫৮.০০ ৬০.০০ (+)১০.১৭ 

চাল(মাঝারী) িত কিজ ৫০.০০ ৫৫.০০ ৪৮.০০ ৫৪.০০ ৪৮.০০ ৫৪.০০ (+)২.৯৪ ৪৮.০০ ৫২.০০ (+)৫.০০ 

পাইজাম/লতা(সাধারণ মােনর) িত কিজ ৫০.০০ ৫২.০০ ৪৮.০০ ৫২.০০ ৪৮.০০ ৫২.০০ (+)২.০০ ৪৮.০০ ৫০.০০ (+)৪.০৮ 

পাইজাম/লতা(উ ম মােনর) িত কিজ ৫২.০০ ৫৫.০০ ৫২.০০ ৫৪.০০ ৫২.০০ ৫৪.০০ (+).৯৪ ৫০.০০ ৫২.০০ (+)৪.৯০ 

চাল( মাটা/ ণা/চায়না/ইির) িত কিজ ৪০.০০ ৪৪.০০ ৩৮.০০ ৪২.০০ ৩৮.০০ ৪২.০০ (+)৫.০০ ৪৬.০০ ৪৮.০০ (-)১০.৬৪ 

আটা/ময়দা            
আটা িত কিজ ২৬.০০ ৩৫.০০ ২৬.০০ ৩৫.০০ ২৬.০০ ৩৫.০০ (+).০০ ২৪.০০ ৩২.০০ (+)৮.৯৩ 

আটা সাদা( খালা) িত কিজ ২৬.০০ ২৮.০০ ২৬.০০ ২৮.০০ ২৬.০০ ২৮.০০ (+).০০ ২৪.০০ ২৬.০০ (+)৮.০০ 

আটা( ােকট) িত কিজ ৩২.০০ ৩৫.০০ ৩২.০০ ৩৫.০০ ৩২.০০ ৩৫.০০ (+).০০ ৩০.০০ ৩২.০০ (+)৮.০৬ 

ময়দা িত কিজ ৩৪.০০ ৪৬.০০ ৩৪.০০ ৪৬.০০ ৩৪.০০ ৪৬.০০ (+).০০ ৩৪.০০ ৪২.০০ (+)৫.২৬ 

ময়দা ( খালা) িত কিজ ৩৪.০০ ৩৮.০০ ৩৪.০০ ৩৮.০০ ৩৪.০০ ৩৮.০০ (+).০০ ৩৪.০০ ৩৬.০০ (+)২.৮৬ 

ময়দা ( ােকট) িত কিজ ৪৪.০০ ৪৬.০০ ৪৪.০০ ৪৬.০০ ৪৪.০০ ৪৬.০০ (+).০০ ৪০.০০ ৪২.০০ (+)৯.৭৬ 

ভাজ  তল             
সয়ািবন তল( জ)  ঃ িলটাঃ ৮৫.০০ ৮৮.০০ ৮৫.০০ ৮৮.০০ ৮৫.০০ ৮৮.০০  (+).০০ ৮৪.০০ ৮৬.০০ (+) ১.৭৬ 

সয়ািবন তল( বাতল)  ৫ িলটার ৪৮০.০০ ৫২০.০০ ৪৮৫.০০ ৫২৫.০০ ৪৮৫.০০ ৫২৫.০০ (-).৯৯ ৪৯০.০০ ৫২০.০০ (-) ০.৯৯ 

সয়ািবন তল( বাতল) ১ িলটার ১০৪.০০ ১০৮.০০ ১০৪.০০ ১০৮.০০ ১০৪.০০ ১০৮.০০ (+).০০ ১০০.০০ ১০৬.০০ (+) ২.৯১ 

পাম অেয়ল ( জ) ঃিলটার ৭০.০০ ৭২.০০ ৭০.০০ ৭২.০০ ৭০.০০ ৭২.০০ (+).০০ ৭০.০০ ৭২.০০ (+) ০.০০ 

পাম অেয়ল ( পার) ঃিলটার ৭৩.০০ ৭৫.০০ ৭৩.০০ ৭৫.০০ ৭৩.০০ ৭৫.০০ (+).০০ ৭৪.০০ ৭৫.০০ (-)০.৬৭ 

ডাল             
ম র ডাল িত কিজ ৫৫.০০ ১১০.০০ ৫৫.০০ ১১০.০০ ৫৫.০০ ১১০.০০ (+).০০ ৭০.০০ ১৩৫.০০ (-)১৯.৫১  
ডাল( র /কানাডা/বড় দানা) িত কিজ ৫৫.০০ ৬৫.০০ ৫৫.০০ ৬৫.০০ ৫৫.০০ ৬৫.০০ (+).০০ ৭০.০০ ৮০.০০ (-)২০.০০  
ডাল( র /কানাডা/ মাঝারী দানা) িত কিজ ৭০.০০ ৮০.০০ ৭০.০০ ৮০.০০ ৭০.০০ ৮০.০০ (+).০০ ৮৫.০০ ৯৫.০০ (-)১৬.৬৭ 

ডাল ( দশী) িত কিজ ৯০.০০ ১০০.০০ ৯০.০০ ১০০.০০ ৯০.০০ ১০০.০০ (+).০০ ১১০.০০ ১২০.০০ (-)১৭.৩৯ 

ডাল( নপালী) িত কিজ ১০০.০০ ১১০.০০ ১০০.০০ ১১০.০০ ১০০.০০ ১১০.০০ (+).০০ ১৩০.০০ ১৩৫.০০ (-) ২০.৭৫ 

গ ডাল(মানেভেদ) িত কিজ ৯০.০০ ১৫০.০০ ৯০.০০ ১৫০.০০ ৯০.০০ ১৫০.০০ (+).০০ ১১০.০০ ১৩৫.০০ (-) ২.০৪ 

এ াংকর ডাল িত কিজ ৪০.০০ ৫৫.০০ ৪০.০০ ৫৫.০০ ৪৫.০০ ৫৫.০০ (-)৫.০০  ৪৫.০০ ৬০.০০ (-)৯.৫২ 

ছালা িত কিজ ৬০.০০ ৮০.০০ ৬০.০০ ৮০.০০ ৬৫.০০ ৮০.০০ (-)৩.৪৫ ৮০.০০ ৯০.০০ (-) ১৭.৬৫ 

আ  িত কিজ ২৫.০০ ৩০.০০ ২৫.০০ ৩০.০০ ২০.০০ ২৫.০০ (+)২২.২২ ১৫.০০ ২০.০০ (+) ৫৭.১৪ 

মসলা            
ি য়াজ িত কিজ ৩০.০০ ৫০.০০ ২৫.০০ ৫০.০০ ২৫.০০ ৪৫.০০ (+)১৪.২৯ ২২.০০ ৩২.০০ (+)৪৮.১৫ 

ি য়াজ (আমদািন) িত কিজ ৩০.০০ ৩৫.০০ ৩০.০০ ৩৫.০০ ২৫.০০ ৩৫.০০ (+)৮.৩৩ ২২.০০ ২৫.০০  (+) ৩৮.৩০ 

ি য়াজ( দশী) িত কিজ ৪০.০০ ৫০.০০ ৪০.০০ ৫০.০০ ৩৫.০০ ৪৫.০০ (+)১২.৫০ ২৮.০০ ৩২.০০ (+)৫০.০০ 

র ন িত কিজ ৫০.০০ ৯০.০০ ৫০.০০ ১০০.০০ ৬০.০০ ১০০.০০ (-)১২.৫০ ১০০.০০ ১৬০০.০০ (-)৪৬.১৫ 

র ন( দশী)মানেভেদ িত কিজ ৫০.০০ ৭০.০০ ৫০.০০ ৭০.০০ ৬০.০০ ৮০.০০ (-)১৪.২৯ ১০০.০০ ১৩০.০০ (-) ৪৭.৮৩ 

র ন(আমদািন) মানেভেদ িত কিজ ৭০.০০ ৯০.০০ ৮০.০০ ১০০.০০ ৮০.০০ ১০০.০০ (-)১১.১১ ১৫০.০০ ১৬০.০০ (-) ৪৮.৩৯ 

কনা মিরচ িত কিজ ১৭০.০০ ২০০.০০ ১৭০.০০ ২০০.০০ ১৭০.০০ ২০০.০০ (+).০০ ১৪০.০০ ১৮০.০০ (+)১৫.৬৩  

হ দ িত কিজ ১৭০.০০ ২০০.০০ ১৭০.০০ ২০০.০০ ১৭০.০০ ২০০.০০ (+).০০ ১৫০.০০ ১৯০.০০ (+)৮.৮২ 

আদা(মানেভেদ) িত কিজ ৭০.০০ ১২০.০০ ৭০.০০ ১২০.০০ ৭০.০০ ১২০.০০ (+).০০ ৭০.০০ ১২০.০০ (+).০০ 

িজরা িত কিজ ৩৮০.০০ ৪৫০.০০ ৩৮০.০০ ৪৫০.০০ ৩৮০.০০ ৪৫০.০০ (+).০০ ৩২০.০০ ৪৫০.০০ (+)৭.৭৯ 

দা িচিন িত কিজ ৩০০.০০ ৩৫০.০০ ৩০০.০০ ৩৫০.০০ ৩৫০.০০ ৩৮০.০০ (-)১০.৯৬ ৩২০.০০ ৩৬০.০০ (-)৪.৪১ 

লব  িত কিজ ১২০০.০০ ১৫০০.০০ ১২০০.০০ ১৫০০.০০ ১২০০.০০ ১৫০০.০০ (+)০.০০ ১২০০.০০ ১৫০০.০০ (+) .০০ 

এলাচ িত কিজ ১৫০০.০০ ২০০০.০০ ১৫০০.০০ ২০০০.০০ ১৪০০.০০ ১৮০০.০০ (+)৯.৩৮ ১২০০.০০ ১৬০০.০০ (+) ২৫.০০ 

ধেন িত কিজ ১৩০.০০ ১৬০.০০ ১৩০.০০ ১৬০.০০ ১৩০.০০ ১৬০.০০ (+).০০ ১২০.০০ ১৫০.০০ (+)৭.৪১ 

তজপাতা িত কিজ ১৪০.০০ ১৬০.০০ ১৪০.০০ ১৬০.০০ ১৪০.০০ ১৬০.০০ (+).০০ ১৩০.০০ ১৬০.০০ (+)৩.৪৫ 

মাছ ও গা             
ই িত কিজ ২০০.০০ ৩০০.০০ ২০০.০০ ৩০০.০০ ২০০.০০ ৩০০.০০ (+)০.০০ ২০০.০০ ৩০০.০০ (+)০.০০ 

ইিলশ িত কিজ ৬০০.০০ ১৪০০.০০ ৫০০.০০ ১৪০০.০০ ৫০০.০০ ১৪০০.০০ (+)৫.২৬ ৭০০.০০ ১২০০.০০ (+)৫.২৬ 

গ  িত কিজ ৪৬০.০০ ৪৮০.০০ ৪৭০.০০ ৫০০.০০ ৪৫০.০০ ৫০০.০০ (-)১.০৫ ৫০০.০০ ৫২০.০০ (-)৭.৮৪ 

খাসী িত কিজ ৭০০.০০ ৮০০.০০ ৭০০.০০ ৮০০.০০ ৭০০.০০ ৮০০.০০ (+).০০ ৭৫০.০০ ৮০০.০০ (-)৩.২৩ 

রগী( য়লার) িত কিজ ১৫০.০০ ১৬০.০০ ১৫০.০০ ১৬০.০০ ১৪০.০০ ১৫০.০০ (+)৬.৯০ ১৫৫.০০ ১৬৫.০০ (-)৩.১৩ 

রগী( দশী) িত কিজ ৪০০.০০ ৪৫০.০০ ৪০০.০০ ৪৫০.০০ ৪০০.০০ ৪৫০.০০ (+) ০.০০ ৩৭০.০০ ৪০০.০০ (+)১০.৩৯ 
ড়া ধ( ােকটজাত            

ডােনা ১ কিজ ৫৫০.০০ ৫৭০.০০ ৫৫০.০০ ৫৭০.০০ ৫৫০.০০ ৫৭০.০০ (+) .০০ ৫৭০.০০ ৫৮০.০০ (-) ২.৬১ 
িডে ামা(িনউিজ া ) ১ কিজ ৫৪০.০০ ৫৬০.০০ ৫৪০.০০ ৫৬০.০০ ৫৪০.০০ ৫৬০.০০ (+) .০০ ৫৪৫.০০ ৫৫৫.০০ (+) .০০ 



 

 

শ ১ কিজ ৪২০.০০ ৪৪০.০০ ৪২০.০০ ৪৪০.০০ ৪২০.০০ ৪৪০.০০ (+) .০০ ৪২০.০০ ৪৫০.০০ (-) ১.১৫ 
মাকস ১ কিজ ৪২০.০০ ৪৫০.০০ ৪২০.০০ ৪৫০.০০ ৪২০.০০ ৪৫০.০০ (+) .০০ ৪২০.০০ ৪৫০.০০ (+).০০ 
িবিবধ            
িচিন িত কিজ ৫৫.০০ ৬০.০০ ৫৬.০০ ৬০.০০ ৫৫.০০ ৬০.০০ (+).০০ ৬৫.০০ ৭০.০০ (-)১৪.৮১ 
খ র(সাধারণ মােনর) িত কিজ ১২০.০০ ৩০০.০০ ১২০.০০ ৩০০.০০ ১২০.০০ ৩০০.০০ (+).০০ ১২০.০০ ২৫০.০০ (+)১৩.৫১ 

লবণ( াঃ) আেয়ািডন (মানেভেদ) িত কিজ ২৫.০০ ৩৮.০০ ২৫.০০ ৩৮.০০ ২৫.০০ ৩৮.০০ (+).০০ ২৫.০০ ৪০.০০ (-)৩.০৮ 
িডম(ফাম) িত হািল ২৫.০০ ৩০.০০ ২২.০০ ২৬.০০ ২৫.০০ ৩০.০০ (+).০০ ২৮.০০ ৩২.০০ (-)৮.৩৩ 
লখার কাগজ(সাদা) িত িদ া ২০.০০ ২৩.০০ ২০.০০ ২৩.০০ ২০.০০ ২৩.০০ (+).০০ ১৮.০০ ২০.০০ (+)১৩.১৬ 

এমএস রড(৬০ ড) িত মঃটন ৬৬০০০ ৬৮০০০ ৬৬০০০ ৬৮০০০ ৬৬০০০ ৬৮০০০ (+).০০ ৫৩৫০০ ৫৪৫০০ (+)২৪.০৭ 
এম এস রড(৪০ ড) িত মঃটন ৫৭০০০ ৫৯০০০ ৫৭০০০ ৫৯০০০ ৫৭০০০ ৫৯০০০ (+).০০ ৪৩০০০ ৪৫০০০ (+)৩১.৮২ 

* তারকা িচি ত েলা অিত িনত  েয়াজনীয় প । 
য সকল বাজার হেত ত  সং হ করা হেয়েছঃ শাহজাহান র, মািলবাগ , কাওরান বাজার, ঠাটারী বাজার, বাদামতলী বাজার, া র বাজার, ামবাজার, মৗলভী বাজার, রহমতগ  বাজার, 
মাঃ র িষ মােকট, টাউন হল মােকট, শাি নগর, রাম রা বাজার, ফিকরা ল বাজার, মীর র-১ ও ৬নং বাজার। 

ম ঃ 
(১) ি য়াজ ( দশী) ও িডম (ফাম) এর  ি  পেয়েছ। 
(২) অ া  পে র  অপিরবত ত রেয়েছ। 

 
য সকল পে র  স িত াস/ ি  পেয়েছ। 

 
পে র নাম মােপর একক বতমান  এক স াহ েবর   
(১) িডম (ফাম) িত হািল ২৫.০০ ৩০.০০ ২২.০০ ২৬.০০ (১) ২৮-০৬-২০১৮ তািরেখ  ি  পেয়েছ। 
(২)িপয়াজ ( দশী) িত কিজ ৪০.০০ ৫০.০০ ৪০.০০ ৪৫.০০ (২) ২৫-০৬-১৮ তািরেখ  ি  পেয়েছ। 
 
 

িসএমএস ও িবওিব িবভাগ 
 

১২.    খালাস, পিরবহণ ও দামজাতকরণ শাখাঃ 
 
 

 জাহাজ বা অ া  মা েম আমদািন ত িসিব’র সকল প  ব ের পৗঁছামা  তা খালােসর জ  এ শাখার কাজ  হয়। এ 
সকল কােজর মে  রেয়েছ ব র হেত প ািদ খালাস করা, দেশর িবিভ  গ  ােন তা পিরবহণ, দােম সংর ণ এবং িনয়ম অ যায়ী 
সরবরাহ করা।  
 

 অ  শাখার কায মেক ুভােব দ তার সােথ স াদেনর জ  ব হেতই জাহােজ আগত প  খালােসর এক  পিরক না হণ 
করা হয়। চ াম/ মংলা ব ের জাহাজ হেত প ািদ খালাস, পিরবহণ ও দামজাত করেণর জ  অ  সং ােক কিতপয় এেজ / কাদার 
িনেয়াগ করেত হয়। যমনঃ িসএ এফ এেজ , িপএলআই এেজ / বীমা সােভয়ার, িশিপং এেজ , পিরবহন কাদার (চ াম িতত সারা 
দশ াপী) পিরবহণ কাদার (চ াম হেত সারা দশ াপী) এবং আ িলক কাযালয় িভি ক হ া িলং ও পিরবহণ কাদার। 

 
 

১২.১    িব য় ও িবতরণ শাখাঃ  
 
 

 ২০১৭-২০১৮ অথ বছের িসিব’র িবিভ  আ িলক কাযালেয়র মা েম মাট ১,৯৯২.০৬৪ মঃ টন িচিন, ২,১৮৩.৫৭৯ মঃ টন 
ম র ডাল, ১,৬৮৫.৩৫৫ মঃ টন সয়ািবন তল ১০০.০০০ মঃ টন র ও ১,৯৫৫.৫৪৫ মঃ টন ছালা িডলারেদর মা েম সা য়ী ে  
জনসাধারেণর িনকট িব য় করা হয়। িসিব’র িডলার িনেয়ােগর আেবদন াি র পর আেবদেনর ত ািদ সংি  জলা শাসেকর মা েম 
যাচাইয়াে  িডলার িনেয়াগ করা হেয় থােক। বতমােন িসিবেত িডলার সং া ২,৮১২ জন। ম দ সােপ  েত ক িনেয়ািজত িডলারেদর 
অ েল ৫০০-১,০০০ কিজ িচিন, ৩০০-১,০০০ কিজ ম র ডাল ও ৩০০-১,০০০ িলটার সয়ািবন তল, পিব  রমজান উপলে  ছালা 
৩০০-১,৫০০ কিজ এবং খ র ২০-৫০ কিজ বরা  দয়া হেয় থােক। এ ছাড়াও পিব  রমজান ও ঈদ-উল-আযহা উপলে  িডলারেদরেক 
িবেশষ বরা  দয়া হয় এবং া মান ােকর মা েম সারােদেশ সা য়ী ে  উি িখত প ািদ িব য় করা হয়। উ  বরা ত প স হ 
িডলারগণ সরকার িনধািরত ভা া ে  জনসাধারেণর মােঝ িব য় কের থােকন।  
 
 

১২.২ িনেয়াগ ত িবিভ  এেজ / কাদােরর ধরণ িন পঃ   

)ক(  িসএ  এফ এেজ ; 
)খ (  িপএলআই এেজ / বীমা সােভয়ার; 
)গ (  িশিপং এেজ ; 
)ঘ (  পিরবহন কাদার (চ াম িতত সারা দশ াপী);  

 (ঙ) পিরবহন কাদার (চ াম হেত সারা দশ াপী); এবং 
 (চ)       আ িলক কাযালয় িভি ক হ া িলং ও পিরবহণ কাদার। 
 

 



 

 

১২.৩ ৩০ ন’২০১৮ তািরেখ দােম ম দ ত মালামােলর িববরণ )মঃ টন( : 
 
 

 

)ক(  িচিন  ১,৩১৬.৪৫৩ 
)খ(  ম র ডাল (অে িলয়া উৎেসর) ১,০০০.২৯৫ 

(গ) সয়ািবন তল ৭০৮.১৯৮ 
 

 
১২.৪ দাম ভাড়া সং া  ত ািদঃ িসিব ক ক ভাড়া ত দােমর আয়তন ৫১.৮০০ বগ ট, ধারণ মতা ২৫,২৯৮ মঃ টন এবং 
 মািসক ভাড়া ৩,৫৮,৫৬৮/- 
 
১২.৫ িসিব’র ৮  আ িলক কাযালেয়র িববরণ িন পঃ 
 

 (ক) িসিব আ িলক কাযালয় ঢাকা; 
 (খ) িসিব আ িলক কাযালয়, চ াম; 
 (গ) িসিব আ িলক কাযালয়, লনা; 
 )ঘ(  িসিব আ িলক কাযালয়, রাজশাহী; 
 (ঙ) িসিব আ িলক কাযালয়, বিরশাল; 
 (চ) িসিব আ িলক কাযালয়, রং র 
 (ছ) িসিব আ িলক কাযালয়, মৗলভীবাজার এবং 
 (জ) িসিব ক া  অিফস, ময়মনিসংহ। 
 
 

অথ ও িহসাব িবভাগ 
 
 

১৩. দেশর আমদািন ও র ািন নীিতর আেলােক সরকাির িনেদেশ িসিব আমদািন ও র ািন বািণজ  কায ম হণ কের থােক। 
১৯৭২-৭৩ইং সাল হেত ২০১৭-২০১৮ সাল পয  িসিব’র দীঘ সমেয়র অথৈনিতক িতেবদন হেত দখা যায় য, িসিব বাজার  
িনয় েণ ভা ােদর াথ র ার পাশাপািশ এক  লাভজনক সং া িহেসেব িনেজেক িতি ত কেরেছ। উ  সমেয়র মে  িসিব কেপােরট 

া  বাবদ ায় ৮৪.৩৬ কা  টাকা এবং লভ াংশ িহেসেব ১২.১৫ কা  টাকা সরকাির কাষাগাের দান কেরেছ। 
 

 িনত েয়াজনীয় পে র বাজার িনয় ণ ও সহনীয় পযােয় রাখার ােথ সরকার ক ক ঘািষত িসিবেক শি শালীকরণ ও 
সহায়তা দান কম িচর অংশ িহেসেব ২০১৭-২০১৮ অথ বছেরর জ  ড াপ রেণর লে  সবেমাট ১১,৩২,৯১,৫৮৭.৬২ (এগার কা  
বি শ ল  একান ই হাজার প চশত সাতািশ দশিমক ছয় ই) টাকা মা  ভ িক চাওয়া হেয়েছ। উে , ২০১০-১১ অথ বছর হেত ২০১৬-
১৭ অথ বছর পয  সরকার ক ক িসিবেক সবেমাট ৩৮১,৯৮,৮৬,৭৮৭.৮৪ (িতনশত একািশ কা  আটান ই ল  িছয়ািশ হাজার 
সাতশত সাতািশ দশিমক আট চার) টাকা মা  ভ িক দান করা হেয়েছ। 
 
 
১৩.১  ােল  সীট ( ৩০ ন,২০১৮) 
 
 

   

 

TRADING CORPORATION OF BANGLADESH (TCB) 
TCB Bhaban, Kawran Bazar, Dhaka. 

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS ON 30TH  JUNE, 2018 
 

PARTICULARS  AMOUNT IN TAKA 
2017-2018 

AMOUNT IN TAKA 
2016-2017 

EMPLOYMENT OF FINANCE   
A. Fixed Assets (at cost) 694,701,762              647,489,259 
Less: Accumulated Depreciation -389,012,117 

 

           -359,916,281    
 305,689,645 287,572,978 
Add: Capital Work in Progress - - 
 305,689,645 287,572,978 



 

 

 

 

B. Current Assets 
 

  
Loan and advances to employees 4,396,110 4,017,596 
Temporary advance 439,669 59,776 
Claims Receivable 30,600,181 30,600,181 
Accounts Receivable 96,697,497 96,921,729 
Stock in Trade 227,717,591 99,218,900 
Deposits and Advances 751,850 751,850 
Advance Income Tax 147,793,514 145,856,228 
Advance Rent 647,990 613,990 
Cash and Bank Balances 2,069,125,141 1,857,959,685 

 2,578,169,543 2,235,999,935 
C. Less:Current Liabilities 

 

  
Deposits and advances payable 193,917,500 185,742,285 
Accounts Payable 31,403,419 5,427,907 
Staff Provident Fund 1,704 1,704 
L. T. R. with Bank 505,186,477 158,718,816 
 730,509,100 349,890,712 
D. Net Current Assets (B-C) 1,847,660,444 1,886,109,223 
E. Net Assets (A+D) 2,153,350,089 2,173,682,201 
   
 
SOURCE OF FINANCE 

  

Capital and Reserves:   
Authorised  Capital 10,000,000,000 10,000,000,000 
EQUITY: 50,000,000 50,000,000 
F. Capital Fund 275,573,467 275,573,467 
G. Specific Reserve 154,904,981 154,904,981 
H. General Reserve 1,574,539,114 1,594,871,226 
I. Retained earnings 
    Provision for Tax 

-  
 

0 
J. Total Equity 2,055,017,562 2,075,349,674 
k. Accounts with Government 98,332,527 98,332,527 
L. EQUITY AND GOVERNMENT SUPPORT 2,153,350,089 2,173,682,201 

 

  



 

 

 

 

 
১৩.২ লাভ িত িহসাব (৩০ জ ,২০১৮) 
 

  TRADING CORPORATION OF BANGLADESH (TCB) 
TCB Bhaban, Kawran Bazaar ,Dhaka. 

   Trading, Profit and Loss Accounts  
For the year ended 30th  June, 2017 

 

PARTICULARS AMOUNT IN TAKA 
2017-2018 

AMOUNT IN TAKA 
2016-2017 

Turnover   
Sale of imported merchandise 258,616,384 502,181,542 

Less: Cost of purchase goods 387,320,233 562,453,634 
A. Gross Loss on import sales(Note-G) -128,703,849 (-60,272,092)) 
   
B. Add. Profit on export - - 
C. Gross Operational Profit (A+B) 128,703,849 (-60,272,092) 

   

D.    Less Management Expenses    
  Employee Cost 148,890,323 98,397,721 
Administrative Expenses   90,004,522 80,187,830 
Operational Expenses 9,125,719 12,643,109 
 248,020,564 191,228,660 

E. Net Operational Profit/Loss(C-D)  -376,724,413 (-251,500,751) 
F.  Add: Other income and gains  296,524,700 201,612,469 
G.  Profit/Loss befor taxation( E+F) -80,199,714 (-49,888,282) 

H. Less: provision for Taxation   - - 

I. Profit/Loss after Taxation(G+H)    

80,199,714 (-49,888,283) 
J. Add Subsidy   59,911,018 340,858,168 
K. Balance brought forward from previous year 1,594,871,226 1,303,497,356 

L. Adjustment of previous year Income Tax. - - 
Total(J+K+L) 1,654,782,244 1,644,355,524 

M.  Adjustment of Income tax provided for previous year - - 
  

1,654,782,244 
-43,416 

 

1,654,738,828 
1,574,539,114 

- 
1,574,539,114 

 
1,574,539,114 

1,644,355,524 
403,985 

 
N.  Adjustment for prior year A/C 

O.  Sub-Total 1,644,759,509 
1,594,871,226 

P.  Total( I+O) - 
Q.  Less: Contribution to National Exchequer 1,594,871,226 

  
1,594,871,226 

R. Total (P&Q) 

S. Balance Carried Forward to Balance Sheet 

The accompanying notes form an integral part of this Statement of Comprehensive Income. 
As per our annexed report of even date. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
১৩.৪ অিন  অিডট আপি র ত : (২০১৭-২০১৮ অথ বছর) 

                                                                       (টাকার অংক কা  টাকায় )                                                                                                             
ম ণালয়/সং ার নাম অিডট আপি  

 

ডশীট 
জবােবর 
সং া 

িন ি ত অিডট আপি  অিন  অিডট আপি  

সং া টাকার পিরমাণ 
( কা  টাকায়) 

সং া টাকার পিরমাণ 
( কা  টাকায়) 

সং া টাকার পিরমাণ 
( কা  টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
 

িডং কেপােরশন অব 
বাংলােদশ 

কাওরান বাজার 
ঢাকা। 

 
 

 

 

৪৭৫  
 

  
 
 
 

২৩৭,০১.৪৮ 
 

৬৩  
 
 

 

২৩  
 
 

 

৫৩৮.২৯ 
 

 

৪৫২  
 

২৩১,৬৩.১৯ 
 

সবেমাট = ৪৭৫  
 

২৩৭,০১.৪৮ ৬৩  ২৩  ৫৩৮.২৯ 
 

৪৫২  ২৩১,৬৩.১৯ 
 

 
 

 ম ঃ  েব অিডট আপি র সং া িছল ৪৭৫ । লাই’২০১৭ হেত ন’২০১৮ সমেয় ২৩  আপি  িন ি  হওয়ায় বতমােন অিডট 
 আপি র সং া দাড়ায় (৪৭৫-২৩)=৪৫২ । এেত জিড়ত টাকা ২৩১,৬৩.১৯ ( কা  টাকায়)। 
 

 

১৩.৩   িবগত ৫(প চ) বছেরর আিথক অব াঃ 
 

    TRADING CORPORATION OF BANGLADESH 
 PRINCIPAL OFFICE 

                                                                   DHAKA.                         Figure in Lakh Taka 
LAST FIVE YEARS FINANCIAL POSITION 

 Description  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

( a )  Sale of Import Merchandise 15212.13 6052.32 5801.83 5021.82 2586.16 

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

( c ) Income sales & Export Commission(a+b) 15212.13 6052.32 5801.83 5021.82 2586.16 

( d ) Cost of Goods Purchase 22975.74 8713.45 7408.73 5624.54 3873.20 

( e )  Gross Profit(c-d) -7763.61 -2661.13 -1606.90 -602.72 -1287.04 

( f )  Management Expenses 1469.23 1736.47 1709.83 1912.28 2480.21 

( g ) Operating Profit( e-f ) -9232.84 -4397.60 -3316.73 -2515.00 -3767.25 

( h ) Add. Other Income &  Gain 1962.62 1908.72 1959.38 2016.12 2965.25 

( I )  Pre-tax  profit/loss (g+h) -1401.30 -2488.88 -1357.35 -498.88 -802.00 

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

( k ) Profit after tax( i-j ) -1401.30 -2488.88 1357.35 -498.88 -802.00 

( L) Add./Less: Previous year profit / loss 4465.56 9776.79 14360.98 16443.55 16547.82 

( m ) Add./Less:  Previous years adjustment 14.37 115.84 31.34 4.04 -0.43 

( n ) Profit after  adjustment (k+l+m) 3078.63 7403.75 13034.97 15948.71 15745.39 

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

( p ) Unadjusted profit / loss 3078.30 7403.75 13034.97 15948.71 15745.39 

 Conclusion :Total income (a+b+h) 17174.75 7961.04 7761.21 7037.94 5551.41 

 Total Expenditure (d+f) 24444.97 10449.92 9118.56 7536.82 6353.41 

  Profit/loss after taxation  -1401.30 -2488.88 -1357.35 -498.88 -802.00 


