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প্রেস রিরিজ 

রিটিআিরসি ১৮০০/২১০০ প্রেগাহাজজ ব্যান্ডেি তিঙ্গ রিিাে অনুরিত 

সিকান্ডিি িাজস্ব আয় োয় ০৩ হাজাি প্রকাটি টাকা 

ঢাকা ০৮ োর্ জ ২০২১: 

দ্রুত পরিিতজিশীি প্রটরিন্ড াগান্ড াগ খাত, গ্রাহকন্ডেি প্রোরিরিটি এিং উচ্চতি ডাটান্ডিন্ডটি র্ারহোি উত্তন্ডিাত্তি বৃরি -এ রিষয়গুন্ডিাি 

উপি গুরুত্বান্ডিাপ কন্ডি রিটিআিরস’ি আন্ডয়াজন্ডি আজ ০৮ োর্ জ ২০২১ িাজধািীি প্রহান্ডটি ইন্টািকরন্টন্ডিন্টাি-এ ১৮০০/২১০০ 

প্রেগাহাজজ ব্যান্ডেি তিঙ্গ রিিাে অনুরিত হন্ডয়ন্ডে। উক্ত অনুিান্ডি েধাি অরতরি রহন্ডসন্ডি উপরিত রেন্ডিি ডাক ও প্রটরিন্ড াগান্ড াগ 

রিভান্ডগি োিিীয় েন্ত্রী জিাি প্রোস্তাফা জব্বাি। রিটিআিরস’ি োিিীয় প্রর্য়ািম্যাি জিাি শ্যাে সুন্দি রসকোি এিং ডাক ও 

প্রটরিন্ড াগান্ড াগ রিভান্ডগি োিিীয় সরর্ি জিাি প্রো: আফজাি প্রহান্ডসি অনুিান্ডি রিিাে সংরিষ্ট রিষন্ডয় গুরুত্বপূর্ জ িক্তব্য েোি 

কন্ডিি। 

সকাি ১১ টায় প্রেন্ডশি র্াি প্রোিাইি অপান্ডিটন্ডিি সংরিষ্ট কে জকতজান্ডেি উপরিরতন্ডত শুরু হয় প্রটরিন্ড াগান্ড াগ খান্ডতি িহুি 

আন্ডিারর্ত এ রিিাে অনুিািটি। এিান্ডিি রিিান্ডে রভরত্তমূল্য ধিা হয় সিকান্ডিি পুি জানুন্ডোেিপূি জক ২০১৮ সান্ডিি রিিান্ডেি 

রিক্রয় মূল্য অনু ায়ী অি জাৎ, ১৮০০ প্রেগাহাজজ ব্যান্ডেি ১ প্রেগাহাজজ তিঙ্গ মূল্য ১৫ িেন্ডিি জন্য ৩১ রেরিয়ি োরকজি ডিাি হান্ডি 

এিং ২১০০ প্রেগাহাজজ ব্যান্ডেি ১ প্রেগাহাজজ তিঙ্গ মূল্য ১৫ িেন্ডিি জন্য ২৭ রেরিয়ি োরকজি ডিাি হান্ডি। ২০১৮ সান্ডিি 

অকশন্ডি রিিােকৃত তিঙ্গ অপান্ডিটি তাঁি র্ারহো অনু ায়ী ২-রজ িা ৩-রজ অিিা ৪-রজ িাইন্ডসন্ডেি প্রেয়ান্ডে তিঙ্গ িিাদ্দ 

গ্রহন্ডর্ি সুন্ড াগ িাখা হন্ডয়রেি।  

 

এিান্ডিি রিিান্ডে োপ্ত তিঙ্গ, িিান্ডদ্দি তারিখ প্রিন্ডক ৫.৫৯ িেি প্রেয়ােকান্ডিি জন্য েন্ড াজয র্ান্ডজজি সান্ডি সংরিষ্ট ভযাট প্র াগ 

কন্ডি োপ্ত সি জন্ডোট র্ান্ডজজি ২৫% অরগ্রে আগােী ২২ োর্ জ ২০২১ তারিন্ডখি েন্ডে পরিন্ডশাধ সান্ডপন্ডে সােরয়ক তিঙ্গ িিাদ্দ পত্র 

জারি কিা হন্ডি। তিঙ্গ িিাদ্দপত্র জারিি তারিখ প্রিন্ডক েরত এক িেি অন্তি িাৎসরিক ১৫% হান্ডি িারক ৭৫% র্াজজ পাঁর্টি 

রকরস্তন্ডত পাঁর্ িেন্ডিি েন্ডে পরিন্ডশাধ কিন্ডত হন্ডি। রিিান্ডে সি জন্ডোট েস্তারিত ২৭.৪ প্রেগাহাজজ (১৮০০ প্রেগাহাজজ ব্যান্ডে ৭.৪ এিং 

২১০০ প্রেগাহাজজ ব্যান্ডে ২০ প্রেগাহাজজ) তিঙ্গ েোন্ডিি রিষ্পরত্ত হয়।  াি প্রিন্ডক সিকান্ডিি আয় হন্ডি ভযাটসহ োয় ০৩ হাজাি 

প্রকাটি টাকা।  

করেশন্ডিি প্রেকট্রাে রিভান্ডগি করেশিাি জিাি এ.ন্ডক.এে. শহীদুজ্জাোি এি সভাপরতন্ডত্ব োয় ১২ ঘন্টাব্যারপ অনুরিত এ 

রিিান্ডে গ্রােীিন্ডফাি ১৮০০ প্রেগাহাজজ ব্যাে হন্ডত ৩১ রেরিয়ি োরকজি ডিাি/ন্ডেগাহাজজ োন্ডে ০.৪ প্রেগাহাজজ এিং ২১০০ 

প্রেগাহাজজ ব্যাে হন্ডত ২৯ রেরিয়ি োরকজি ডিাি/ন্ডেগাহাজজ োন্ডে ০৫ প্রেগাহাজজ এিং ৪৬.৭৫ রেরিয়ি োরকজি ডিাি/ন্ডেগাহাজজ 

োন্ডে ০৫ প্রেগাহাজজ তিঙ্গ িিাদ্দ প্রপন্ডয়ন্ডে। সুতিাং, ১৮০০ প্রেগাহাজজ ব্যান্ডে গ্রােীিন্ডফার্-এি িতজোি তিঙ্গ ১৯.৬ প্রেগাহাজজ হন্ডত 

২০.০ প্রেগাহান্ডজজ এিং ২১০০ প্রেগাহাজজ ব্যান্ডে গ্রােীিন্ডফার্-এি িতজোি তিঙ্গ ১০ প্রেগাহাজজ হন্ডত ২০ প্রেগাহান্ডজজ উন্নীত হন্ডিা।  

িরি ১৮০০ প্রেগাহাজজ ব্যাে হন্ডত ২.৬ প্রেগাহাজজ এিং ২১০০ প্রেগাহাজজ ব্যাে হন্ডত ২৯ রেরিয়ি োরকজি ডিাি/ন্ডেগাহাজজ োন্ডে ০৫ 

প্রেগাহাজজ তিঙ্গ িিাদ্দ প্রপন্ডয়ন্ডে। সুতিাং, ১৮০০ প্রেগাহাজজ ব্যান্ডে িরি -এি িতজোি তিঙ্গ ১৭.৪ প্রেগাহাজজ হন্ডত ২০.০ প্রেগাহান্ডজজ 

এিং ২১০০ প্রেগাহাজজ ব্যান্ডে িরি -এি িতজোি তিঙ্গ ১০ প্রেগাহাজজ হন্ডত ১৫ প্রেগাহান্ডজজ উন্নীত হন্ডিা।  

 

িাংিারিংক ১৮০০ প্রেগাহাজজ ব্যাে হন্ডত ৪.৪ প্রেগাহাজজ এিং ২১০০ প্রেগাহাজজ ব্যাে হন্ডত ৫.০ প্রেগাহাজজ তিঙ্গ িিাদ্দ প্রপন্ডয়ন্ডে। 

সুতিাং, ১৮০০ প্রেগাহাজজ ব্যান্ডে িাংিারিংক -এি িতজোি তিঙ্গ ১৫.৬ প্রেগাহাজজ হন্ডত ২০.০ প্রেগাহান্ডজজ এিং ২১০০ প্রেগাহাজজ 

ব্যান্ডে িাংিারিংক -এি িতজোি তিঙ্গ ১০ প্রেগাহাজজ হন্ডত ১৫.০ প্রেগাহান্ডজজ উন্নীত হন্ডিা।  

প্রটরিটক ২১০০ প্রেগাহাজজ ব্যান্ডে অতযন্ত েরতন্ড ারগতামূিক রিিান্ডে অংশগ্রহর্ কন্ডিও প্রশষ প জন্ত প্রকান্ডিা তিঙ্গ রকিন্ডত পান্ডিরি। 

সুতিাং, ২১০০ প্রেগাহাজজ ব্যান্ডে প্রটরিটক -এি িতজোি তিঙ্গ ১০ প্রেগাহাজজ ব্যিহাি কন্ডিই তাঁন্ডেি প্রসিা েোি কা জক্রে র্ারিন্ডয় 

প্র ন্ডত হন্ডি।  

িিাদ্দকৃত তিন্ডঙ্গ ০৯ এরেি ২০২১ তারিন্ডখ হন্ডত অপান্ডিটিগর্ প্রসিা রেন্ডত সেে হন্ডি। রিটিআিরস আশা কন্ডি তিঙ্গ িিাদ্দ 

কিায় প্রোিাইি প্রটরিন্ড াগান্ড াগ এি গুিগত োি বৃরি পান্ডি। 

 

েসঙ্গত, িাংিান্ডেন্ডশ প্রোিাইি েযুরক্তি শুরুি রেন্ডক ১৯৯৬ সান্ডি রতিটি অপান্ডিটিন্ডক রিিা মূন্ডল্য তিঙ্গ িিাদ্দ রেন্ডয় প্রসই 

সেন্ডয়ি সিকাি েধাি, আোন্ডেি আজন্ডকি োিিীয় েধািেন্ত্রী অতযন্ত দূিেশীতাি পরির্য় রেন্ডয়রেন্ডিি।  া, আজন্ডকি রডরজটাি 

িাংিান্ডেশ গঠন্ডি কা জকিী পেন্ডেপ রিন্ডত রিটিআিরস তিা সিকািন্ডক গুরুত্বপূর্ জ ভূরেকা পািি কিন্ডে।  
 

-িাংিান্ডেশ প্রটরিন্ড াগান্ড াগ রিয়ন্ত্ররর্ করেশি। 

 
 

 


