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 মন্ত্রী 

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাি  

বাণী  

বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা (রবরবএস) দেশব্যাপী Distributive Trade-এি উপি জরিপ পরিচালনাসহ একটি রবস্তৃত ও তথ্যবহুল 

জরিপ প্ররতদবেন প্রণয়ন ও প্রকাশ কিদত যাদে দজদন আরি অতুন্ত আনরিত। আরি রনরিত দয, এটি বারণজু খাদতি স্থূল মূল্য 

সাংদযাজন, কি মসাংস্থাদনি আকাি, পরিচালন উদ্বৃত্ত, ব্যয়দযাগ্য আয়, সঞ্চয় প্রভৃরতি িদতা গুরুত্বপূণ ম সূচকসমূদহি হালনাগাে তথ্য 

উপস্থাপদনি িাধ্যদি তথ্য ও জ্ঞাদনি প্রসাি ঘটাদত কায মকি ভূরিকা িাখদব।  

 

আমরা সবাই জানি যে, জানির নিিা বঙ্গবন্ধু যেখ মুনজবুর রহমানির দজুষ্ঠকন্যা এবং বাংলানেনের মািিীয় প্রধািমন্ত্রী যেখ হানসিার 

সুেক্ষ ও দূরেেী যিতৃনে বিতমানি বাংলানেনের সকলনক্ষনে দ্রুি উন্নয়ি হনে, যসজন্য বাংলানেে এখি উন্নয়িেীল যেেসমূনহর জন্য 

‘উন্নয়নির যরাল মনেল’ নহনসনব িনরনিি। বলাবাহুল্য, বিতমাি সরকার ইনিামনে বাংলানেে িনরসংখ্যাি বুুনরা’র আধুনিকীকরনের 

লনক্ষু অনিক িেনক্ষি ও উনযাগ গ্রহে কনরনে। 

 

এই জরিপকি ম পরিচালনাি িাধ্যদি উদ্ভাবনী ও মূল্যবান িাষ্ট্রীয় নীরত প্রাসরিক সূচক ততরিি জন্য রবরবএস-দক আরি আন্তরিক 

অরিনিন ও ধন্যবাে জানারে। এসকল সূচক Distributive Trade সাংরিষ্ট গুরুত্বপূণ ম রবষয়সমূহ সম্পদকম আিাদেি আিও স্বে ও 

সুস্পষ্ট ধািণা দপদত সহায়ক ভূরিকা পালন কিদব। আরি আশা করি, প্ররতদবেনটি নীরতরনধ মািক, পরিকল্পনাকািী এবাং অন্যান্য 

ব্যরিবগ ম যাঁদেি বাাংলাদেদশি বারণজুখাদতি গুরুত্বপূণ ম রেক ও রবষদয়ি সদি সাংরিষ্ট হওয়াি কািণ িদয়দে, তাঁদেি জন্য 

প্রাদয়ারগকদেদে অতুন্ত উপদযাগী হদব। 

 

আরি জরিপ কাদজি সফল বাস্তবায়ন এবাং যথাসিদয় এ-সাংক্রান্ত প্ররতদবেন প্রকাদশি লদেু সরক্রয় রেক-রনদে মশনা এবাং রনিন্তি  

সহদযারগতা প্রোদনি জন্য পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবিাদগি সরচব জনাব মুহাম্মে ইয়ারিন দচৌধুিী-দক আন্তরিক ধন্যবাে 

জানারে।  

 

পরিদশদষ, জনাব দিাহাম্মে তাজুল ইসলাি, িহাপরিচালক, রবরবএস এবাং তাঁি সহকিীবৃি রবদশষ কদি প্রকল্প পরিচালক-সহ অন্য 

যাঁিা এ-জরিপকায ম পরিচালনা এবাং প্ররতদবেন প্রণয়ন ও প্রকাদশি কাদজ কদ াি পরিশ্রি কদিদেন, তাঁদেি সকলদক জানারে আন্তরিক 

ধন্যবাে। 

 

 

 

ঢাকা 

জুন ২০২১  

 এম. এ. মান্নান, এমরপ  
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  Minister 
Ministry of Planning 

Government of the People’s Republic 

of Bangladesh 

 

Message 

 It brings an immense pleasure for me to know that Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) has 

conducted a nationwide survey on ‘Distributive Trade’ and prepared a comprehensive and 

informative survey report, which is going to be published soon. I am confident that this 

publication will constitute a useful tool for the diffusion of up-to-date information and 

knowledge related to the leading indicators like gross value added, employment size, operating 

surplus, disposable income, savings, etc. of the trade sector.  

We all know that the present-day Bangladesh, under the dedicated and far-sighted leadership of 

Sheikh Hasina, Honorable Prime Minister of Bangladesh as well as daughter of the Father of the 

Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, has been rapidly developing in almost all the 

sectors of the country for which Bangladesh is considered as a ‘role model of development’ for 

other developing countries. Needless to say, her government has already undertaken a lot of steps 

and initiatives in bringing out fruitful and positive changes and modernization of the BBS. 

I would like to convey my heartfelt thanks and congratulation to BBS for conducting this survey 

and generating innovative and valuable policy-relevant indicators, which will help us to get more 

insights and a clear understanding of the most important aspects of the distributive trade.  I hope 

this report will be of practical use for policymakers, planners and many others who have reasons 

to be concerned with the nitty-gritty of the trade sector of Bangladesh. 

In this context, I also extend my special thanks to Mr. Mohammad Yamin Chowdhury, Secretary, 

Statistics and Informatics Division (SID) for his sincere guidance and continuous support 

towards the successful implementation of the survey and bringing out this publication in time.  

Finally, I thank Mr. Mohammad Tajul Islam, Director General, BBS and his team who have 

worked hard on steering the survey and bringing out this publication. 

 

Dhaka  

June 2021 

 M. A. Mannan, MP 

 



vi | P a g e  

 

  



vii | P a g e  

 

 

 

 

সরিব 

পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগ 

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাি 

 

 মুখবন্ধ 

পাইকারি বারণজু ও খুচিা বারণদজুি সিন্বদয় গঠিত Distributive Trade বাাংলাদেদশি সািরিক উন্নয়দনি অন্যতি রনয়ািক। 

বস্তুত অথ মননরতক রবকাশ ত্বিারন্বত কিদত এবাং দেদশি েে ও অেক্ষ নাগরিকদেি জন্য কি মসাংস্থান সৃরষ্টদত Distributive Trade-

এি গুরুত্বপূণ ম ভূরিকা িদয়দে। দেদশি স্থূল দেশজ উৎপাদে (রজরিরপ) বারণজুখাদতি অাংশ ধীদি ধীদি বৃরি পাদে এবাং বতমিাদন 

রজরিরপদত এ-খাদতি অবোন প্রায় ১৪ শতাাংশ। অথ মননরতক নীরতসমূহ যুরিসিত কিাি রনরিত্ত সিকাি কর্তমক বারণজুখাদতি স্বল্প 

ও েীঘ মদিয়ারে গরত-প্রকৃরত মূল্যায়ন কিাি প্রদয়াজন হয় এবাং এজন্য Distributive Trade সাংরিষ্ট রনিমিদযাগ্য এবাং সাম্প্ররতক 

তথ্য অতুন্ত অপরিহায ম। এোড়াও Distributive Trade একটি দেদশি িাজননরতক, অথ মননরতক ও সািারজক রস্থরতশীলতায় গুরুত্বপূণ ম 

ভূরিকা পালন কদি থাদক। 

আমরা সকনল জানি যে, বাংলানেে ২০৩০ সানলর মনে যেকসই উন্নয়ি অভীষ্ট (এসনেনজ) অজতনি বদ্ধিনরকর। জানির নিিা বঙ্গবন্ধু 

যেখ মুনজবুর রহমানির সুনোগ্য যজুষ্ঠকন্যা মািিীয় প্রধািমন্ত্রী যেখ হানসিার বনলষ্ঠ যিতৃনে এই অভীষ্টসমূহ অজতনি সকনল আন্তনরক 

প্রনিষ্টা িানলনয় োনেি। 

বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা (রবরবএস) বারণজুখাদতি রবরিন্ন গুরুত্বপূণ ম তথ্য, দযিন - স্থূল মূল্য সাংদযাজন, কি মসাংস্থাদনি আকাি, 

পরিচালন উদ্বৃত্ত, ব্যয়দযাগ্য আয়, সঞ্চয় সাংরিষ্ট রনিমিদযাগ্য তথ্য হানসনলর লদেু সম্প্ররত সফলিাদব একটি জরিপ পরিচালনা 

কদিদে। একইসদি অাংশীজদনি ব্যাপক ব্যবহাদিি সুদযাগ সৃরষ্ট কদি রেদত জরিপ প্ররতদবেনটি প্রস্তুত কিা হদয়দে এবাং এটি প্রকারশত 

হদত যাদে দজদন আিাি িাদলা লাগদে। 

সতু দয, এ-জরিপ দথদক প্রাপ্ত ফলাফদলি প্রাথরিক ব্যবহািকািী এবাং সুরবধাদিাগীিা হদলন রবরবএস-এি জাতীয় রহসাব সাংকলকগণ, 

যাঁিা িানসম্পন্ন রজরিরপ প্রাক্কলদন রনিলসিাদব প্রদচষ্টা চারলদয় যাদেন। বস্তুত আন্তজমারতক িান বজায় দিদখ বাাংলাদেদশি জাতীয় 

রহসাব পরিসাংখ্যাদনি উন্নয়ন, পরিিাজমন এবাং গুণগতিান অক্ষুণ্ন িাখাি লদেু জরিদপি প্রাপ্ত ফলাফল ব্যবহাদিি প্ররতটি সম্ভাবনাদক 

গুরুদত্বি সদি কাদজ লাগাদত আরি তাঁদেি অনুদিাধ জানারে। আরি আশাবােী, এ-প্রকাশনায় উপস্থারপত তথ্য এবাং ধািণাসমূহ 

পরিকল্পনাকািী, নীরতরনধ মািক, রশোরবে এবাং গদবষকসহ সাংরিষ্ট সকদল স্ব স্ব দেদে কাদজ সেি হদবন। 

আরি, জরিপটি সুচারুরূদপ সিাপ্ত হওয়ায় এবাং যথাসিদয় এি প্ররতদবেন প্রকাদশি লদেু আন্তরিক ও রনদবরেত প্রদচষ্টাি জন্য 

বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা’ি সিাসরি সাংরিষ্ট কি মকতমা/কি মচািীগণদক আন্তরিক ধন্যবাে জানারে। একইসদি ধন্যবাে জানারে 

রনষ্ঠাপূণ ম ও অক্লান্ত পরিশ্রদিি িাধ্যদি জরিপকায ম পরিচালনা, যথাসিদয় জরিপ প্ররতদবেন প্রকাদশি সদি রনদয়ারজত পরিসাংখ্যান ও 

তথ্য ব্যবস্থাপনা রবিাগ (এসআইরি) এবাং বাংলানেে িনরসংখ্যাি বুুনরা (রবরবএস)-এি সকল সহকিীদক। রনিঃসদিদহ এ-প্রকাশনা 

বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা’ি আিও একটি প্রশাংসনীয় অজমন। 

 

 

 

ঢাকা 

জুন ২০২১  
 মুহাম্মে ইয়ারমন চিৌধুিী 

সরিব  
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Secretary 
Statistics and Informatics Division (SID) 

Ministry of Planning 
Government of the People’s Republic of Bangladesh 

  Foreword 

Distributive trade comprising wholesale trade and retail trade is one of the key factors in overall 

development of Bangladesh. Distributive Trade has an important role in stimulating economic growth 

and generating employment for highly skilled as well as unskilled people of the country. The share of 

trade sector of the country’s Gross Domestic Product (GDP) has been growing gradually, and currently 

its contribution to GDP is around 14%.  The reliable and up-to-date data on distributive trade is vital for 

the government to assess short and long-term movements in the trade sector for rationalization of 

economic policies. In addition to that, distributive trade also plays a vital role for a country’s political, 

economic and social stability. 

We all know that Bangladesh is internationally committed to achieve Sustainable Development Goals 

(SDGs) by 2030. The country is earnestly trying to achieve these goals under the able and optimistic 

leadership of the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina who is also the daughter of the Father of the 

Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. 

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) has recently conducted a successful survey on distributive trade 

to capture core information relating to gross value added, employment size, operating surplus, disposal 

income, savings, etc. of the trade sector. At the same time, BBS has prepared the survey report for wider 

use by stakeholders. I am really happy to see the publication. 

I know that the primary users and beneficiaries of the findings available from this survey are the national 

accounts compilers at BBS, who are relentlessly striving to estimate quality GDP. I would like to take 

this opportunity to urge them to explore every possibility of using the survey findings for developing, 

refining and maintaining the quality of National Accounts Statistics (NAS) of Bangladesh in accordance 

with the international standard. I also hope that the information and insights presented in this publication 

will be useful to planners, policymakers, academicians and researchers. 

I am thankful to all concerned official and staff of Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) for their 

dedicated efforts towards the successful implementation of the survey and bringing out this publication 

in time. My special thanks are also due to the staff members of SID and BBS for their sincere and tireless 

efforts in conducting the survey and bringing out this publication, which is another commendable 

achievement of Bangladesh Bureau of Statistics.  

 

 

Dhaka  

June 2021 

 Mohammad Yamin Chowdhury  

Secretary 
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  মহাপরিিালক  

বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা  

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় 

উপক্রিরণকা 
 

 

জাতীয় পরিসাংখ্যান অরফস রহদসদব বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা সিকারি পরিসাংখ্যাদনি একিাে তত্ত্বাবধায়ক এবাং রনিমিদযাগ্য 

উৎস। বাাংলাদেদশি আপািি জনসাধািণদক একটি সদচতন জারত তথা তথ্য-উপাত্ত সমৃি জারত রহদসদব গদড় দতালাি লদেু আথ ম-

সািারজক, জনরিরতক এবাং পরিদবশগত তথ্য সাংিহ ও প্রকাদশি োরয়ত্ব পালন কদি আসদে রবরবএস। তাোড়া রবরবএস 

রনয়রিতিাদব দেদশি দিাট স্থূল দেশজ উৎপাে প্রাক্কলদন (রজরিরপ) োয়বি। 

 

আিাি জারন দয, িাননীয় প্রধানিন্ত্রী দশখ হারসনাি সুদযাগ্য দনর্তদত্ব বাাংলাদেশ ‘রিশন ২০২১’ এবাং ‘রুপকল্প ২০৪১’ বাস্তবায়দনি 

পাশাপারশ দটকসই উন্নয়ন অিীষ্ট অজমদন বি পরিকি। দস লদেু আিিা সকদল রনদবরেত রচদত্ত কাজ কিরে। 

 

দেদশি রজরিরপদত Distributive Trade-এি গুরুত্বপূণ ম ভূরিকা িদয়দে এবাং এ-খাত উদেখদযাগ্য সাংখ্যক িানুদষি কি মসাংস্থাদনি 

সুদযাগ সৃরষ্ট কদি রেদে। Distributive Trade-এি আকাি এবাং গরত-প্রকৃরত দেদশি অথ মনীরতি একটি গুরুত্বপূণ ম পরিিাপক, কািণ 

এটি দেদশি অিুন্তদি উদেখদযাগ্য অথ মননরতক কি মকাদেি প্ররতরনরধত্ব কদি যা উৎপােন এবাং দিাদগি িদধ্য সাংদযাগ ঘটায়। 

 

বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা সব মো রজরিরপ-ি অন্তর্ভ মরি এবাং গুণগত িাদনি রবষদয় যদথষ্ট গুরুত্ব আদিাপ কদি থাদক। উদেখ্য, 

িানসম্পন্ন রজরিরপ প্রাক্কলন এবাং রজরিরপি রিরত্তবেি ২০০৫-০৬ অথ মবেি দথদক ২০১৫-১৬ সাম্প্ররতকীকিদণি লদেু প্রদয়াজনীয় 

তথ্য প্রারপ্তি উদেদে এ-জরিপ পরিচালনা কিা হদয়রেল। প্রকাশনাটিদত Distributive Trade-এি উৎপােন, স্থূল মূল্য সাংদযাজন, 

পরিচালন উদ্বৃত্ত, প্রাথরিক আদয়ি রবতিণ, িাধ্যরিক আদয়ি রবতিণ, ব্যয়দযাগ্য আয়, সঞ্চয় ও রনট দলরডাং/বদিারয়াং সম্পরকমত 

গুরুত্বপূণ ম তথ্যসমূহ উপস্থারপত হদয়দে। Distributive Trade-এি প্রধান ব্যবহািকািী এবাং সুরবধাদিাগী হদলন রবরবএস-এি জাতীয় 

রহসাব সাংকলকগণ, যাঁিা জাতীয় রহসাব পরিসাংখ্যাদনি উন্নয়ন ও হালনাগােকিণ এবাং অদপোকৃত সাম্প্ররতক বেদি রজরিরপি 

রিরত্তবেি পরিবতমদনি জন্য রনিবরেন্নিাদব প্রদচষ্টা চারলদয় যাদেন। 

 

আরি আশা করি, এ-তথ্যবহুল প্রকাশনাটি পরিকল্পনারবে, নীরতরনধ মািক, গদবষক এবাং অন্যান্য অাংশীজন যাঁিা বাাংলাদেদশি 

Distributive Trade-এি রবরিন্ন গুরুত্বপূণ ম রেক ও রবষয়সমূদহি প্ররত অনুিাগী, তাঁদেি জন্য উপদযাগী হদব। 

 

এ-জরিপ কি মসূরচি সফল বাস্তবায়দন যথাযথ পিািশ ম, রেক-রনদে মশনা এবাং রনিন্তি সহদযারগতা প্রোদনি জন্য পরিসাংখ্যান ও তথ্য 

ব্যবস্থাপনা রবিাদগি সরচব জনাব মুহাম্মে ইয়ারিন দচৌধুিীি প্ররত গিীি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কিরে। তাঁি আন্তরিক সহদযারগতা ও পিািশ ম 

ব্যতীত প্ররতদবেনটি আিাদেি পদে এত দ্রুত প্রস্তুত কিা সম্ভব হদতা না। 

 

এ-জরিপ কায মক্রদিি সফল বাস্তবায়দন জনাব রজয়াউেীন আহদিে, পরিচালক, ন্যাশনাল অুাকাউরটাং উইাং (রজরিরপ ও তবদেরশক 

বারণজু), রবরবএস এবাং পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবিাগ এবাং রবরবএস-এি সহকিীবৃি যাঁিা অক্লান্ত পরিশ্রি কদিদেন তাঁদেি 

সকলদক আরি আন্তরিক ধন্যবাে জানারে। 

 

 

 

ঢাকা 

জুন ২০২১  

চমাহাম্মে তাজুল ইসলাম 

মহাপরিিালক 
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Director General 
Bangladesh Bureau of Statistic 

Ministry of Planning 

 

Preface 
Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), the National Statistical Office (NSO), is the sole custodian and 

authoritative source of official statistics.  BBS is entrusted with the responsibility of collection, collation and 

dissemination of socio-economic, socio-demographic and environmental data to make the Bangladeshi citizen 

an informed nation. Further, BBS is responsible for compilation of the country’s Gross Domestic Product 

(GDP) on a regular basis. 

We all know that Bangladesh is committed to achieve ‘Vision 2021’ and ‘Vision 2041’ as well as Sustainable 

Development Goals (SDGs) by 2030 under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister Sheikh 

Hasina. For which we are working dedicatedly. 

The distributive trade comprising wholesale and retail trade is one of the major contributors to the county’s 

GDP and provides employment opportunities to a significant number of people. The volume and the trend of 

the distributive trade are an important measure of the country’s economy because it represents a significant 

economic activity within the country that relates production and consumption.   

Bangladesh Bureau of Statistics always confers considerable importance to coverage and quality aspects of 

GDP. BBS has conducted this survey to cater emerging data needs to estimate quality GDP and update the 

base of GDP from financial year 2005-06 to 2015-16. This publication presents the important findings relating 

to output, intermediate consumption, gross value added, operating surplus, primary income distribution, 

secondary income distribution, disposable income, savings and net lending/borrowing of the trade sector. The 

main users and beneficiaries of this publication are the national account compilers at BBS, who are 

unremittingly endeavoring to develop and update the National Accounts Statistics (NSA) and change the base 

year of GDP. I do hope this informative publication will be useful for planners, policymakers, researchers and 

other stakeholders who are interested in the nitty-gritty of the distributive trade of Bangladesh.  

I would like to express my deep sense of gratitude to Mr. Mohammad Yeamin Chowdhury, Secretary, 

Statistics and Informatics Division for his guidance and continuous support towards the successful 

implementation of this survey program.  It would not have been possible on our part to prepare this survey 

report without his sincere guidance and prudence cooperation. 

I highly appreciate the duties and performance done by Mr. Ziauddin Ahmed, Project Director and Director, 

National Accounting Wing (GDP and Foreign Trade). Thanks to all staff-members of BBS and Statistics and 

Informatics Division (SID) for making this survey program a success. Thanks for all of them.  

 

 

Dhaka 

June 2021 

Mohammad Tajul Islam 

Director General 
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কৃতজ্ঞতা স্বীকাি 

এই প্রকাশনাটি ২০২০ সাদলি এরপ্রল িাদস বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা (রবরবএস) কর্তমক পরিচারলত “রিরিরবউটিি দেি 

(রিটিএস)” সাংরিষ্ট জরিদপি ফলাফল। জরিদপি সফল সিারপ্তি পাশাপারশ প্রকাশনাি দেদে অদনক ব্যরি আিাদক রবরিন্নিাদব 

সহদযারগতা কদিদেন। তাঁদেি সকদলি রনকট কৃতজ্ঞতাি সাদথ আরি ঋণ স্বীকাি কিরে। তাঁদেি সহায়তা না দপদল এ জরিপ কায মক্রি 

সফল হদতা না, শুধু িাই িয়, প্রকৃতপদে এি বাস্তবায়নও সম্ভব হদতা না। 

আরি সব মাদি, পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবিাদগি (এসআইরি) সরচব জনাব মুহাম্মে ইয়ারিন দচৌধুিীদক আন্তরিক কৃতজ্ঞতা 

জানারে, রযরন এই জরিপ কায মক্রি সফল কিদত রনিবরেন্নিাদব আন্তরিক সিথ মন এবাং উৎসাহ প্রোন কদিদেন। 

বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা’ি িহাপরিচালক জনাব দিাহাম্মে তাজুল ইসলাদিি প্ররতও আিাি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা িইল, রতরন 

কায মকিিাদব এবাং যথাসিদয় জরিপ সম্পন্ন কিাি জন্য আিাদক প্ররতরনয়ত মূল্যবান পিািশ ম এবাং রেক-রনদে মশনা রেদয়দেন।  

আরি বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান ব্যুদিা’ি উপ-িহাপরিচালক জনাব দঘাষ সুবব্রত এঁি প্ররত গিীি কৃতজ্ঞতা জানারে। তাঁি অব্যাহি 

সিথ মন এবাং রেক-রনদে মশনা জরিপ কায মক্রি এবাং প্ররতদবেন দলখাি সকল পয মাদয় যদথষ্ট সহায়ক রেল। 

পরিদশদষ, আরি পরিসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবিাগ এবাং রবরবএস এি সকল কি মকতমাদক ধন্যবাে জানাদত চাই যাঁিা জরিপকায ম 

পরিচালনা কিদত কদ াি পরিশ্রি কদিরেদলন এবাং রনধ মারিত সিয়সীিাি িদধ্য এটি প্রকাদশ আন্তরিকিাদব সহায়তা কদিদেন। 

এই প্ররতদবেনটিি ত্রুটিমুি প্রকাশনায় আিিা যথাসাধ্য দচষ্টা কদিরে। িা সনেও রকছু ত্রুটি-রবচ্যুরত দথদক যাওয়া রবরচে নয়। িনব 

যস োয় একান্তই আিাি এবাং িা সাংরিষ্ট অন্যদেি খ্যারত বা িয মাোদক দকাদনািাদবই ক্ষুণ্ন কিদব না, এ আশা অবেই িাখব। 

 

 

ঢাকা 

জুন ২০২১ 

রজয়াউদ্দীন আহদমে 

প্রকল্প পরিিালক 
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চনব োহী সারসংর্েপ  xxv Executive Summary xxxi 

শব্দসংর্েপ xxxvii Acronyms xxxvii 

প্রথম অধ্যায় 

ভূচমকা 

১ Chapter I 
Introduction 

1 

১.১ জচরর্পর পটভূচম ১ 1.1 Background of the Survey 1 

১.২ জচরপ প্রচতর্বদর্নর কাঠার্মা এবং চবষয়বস্তু  ২   1.2 Structure and Contents of the Survey 

Report 

2 

১.৩ জচরর্পর পচরচধ ৩ 1.3 Scope of the Survey 3 

১.৩.১ সমগ্রর্কর পচরচধ ৩ 1.3.1 Population scope 3 

১.৩.২ সীমানা ও ভ ৌর্ াচিক পচরচধ 
৩ 1.3.2 Territorial and geographical scope 3 

১.৩.৩ সময়সীমা ৪ 1.3.3 Time scope  4 

১.৪ জচরর্পর  িেয ও উর্েশ্য ৪ 1.4 Survey Goals and Objectives 4 

১.৫ জচরর্পর সং ঠন ৫ 1.5 Organization of the Survey  5 

১.৬ জচরপ ভথর্ক প্রাপ্ত উৎপাদ ৫ 1.6 Output of the Survey 5 

১.৭ জচরপ ফিাফর্ির ব্যবহার ৫ 1.7 Uses of the Survey Findings 5 

১.৮ জচরপ ফিাফর্ির ব্যবহারকারী ৬ 1.8   1.8 Users of the Survey Findings 6 

১.৯ জচরর্পর সীমাবদ্ধতা ৬ 1.9 Limitation of the Survey  6 

১.১০ কচতপয় ফিাফি এবং কার্ েক্রমসমূহ ৬ 1.10 Several Outputs and Activities 6 

চিতীয় অধ্যায় 

জচরপ পদ্ধচত 

৯ Chapter II 

Survey Methodology 

9 

২.১ ভূচমকা ৯ Introduction 9 
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প্রধান ননর্দ েশক 
ব্যবসা প্রনিষ্ঠার্নর ধরন সংখ্যা শিকরা (%) 

৪৫- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা রক্ষণার্বক্ষণ, ম রা ি এবং পাইকানর ও 

খুচরা নবক্রয় 

216714 5.49 

৪৬- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি পাইকানর নবক্রয় 242729 6.15 

৪৭- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি খুচরা নবক্রয় 3487203 88.36 

ম াট 3946646 100.00 

পূণ েকালীন জনবর্লর আকার  

৪৫- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা রক্ষণার্বক্ষণ, ম রা ি এবং পাইকানর ও 

খুচরা নবক্রয় 

570007 7.48 

৪৬- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি পাইকানর নবক্রয় 790982 10.38 

৪৭- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি খুচরা নবক্রয় 6257843 82.14 

ম াট 7618832 100.00 

খণ্ডকালীন জনবর্লর আকার 

৪৫- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা রক্ষণার্বক্ষণ, ম রা ি এবং পাইকানর ও 

খুচরা নবক্রয় 

24710 2.45 

৪৬- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি পাইকানর নবক্রয় 197774 19.60 

৪৭- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি খুচরা নবক্রয় 786604 77.95 

ম াট 1009088 100.00 

মবিন-ভািানদ খরচ  ন নলয়ন টাকা শিকরা 

৪৫- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা রক্ষণার্বক্ষণ, ম রা ি এবং পাইকানর ও 

খুচরা নবক্রয় 

23695.03 6.18 

৪৬- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি পাইকানর নবক্রয় 83365.03 21.74 

৪৭- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি খুচরা নবক্রয় 276475.87 72.09 

ম াট 383535.93 100.00 

স্থলূ মার্জিন  

৪৫- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা রক্ষণার্বক্ষণ, ম রা ি এবং পাইকানর ও 

খুচরা নবক্রয় 

172451.50 3.12 

৪৬- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি পাইকানর নবক্রয় 1242874.74 22.48 

৪৭- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি খুচরা নবক্রয় 4113378.35 74.40 

ম াট 5528704.59 100.00 

আউটপুট 

৪৫- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা রক্ষণার্বক্ষণ, ম রা ি এবং পাইকানর ও 

খুচরা নবক্রয় 

182516.41 3.25 

৪৬- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি পাইকানর নবক্রয় 1255165.92 22.38 

৪৭- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি খুচরা নবক্রয় 4171325.51 74.37 

ম াট 5609007.84 100.00 

 ধ্যবিী ব্যয় 

৪৫- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা রক্ষণার্বক্ষণ, ম রা ি এবং পাইকানর ও 

খুচরা নবক্রয় 

35378.26 4.34 

৪৬- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি পাইকানর নবক্রয় 146025.65 17.93 

৪৭- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি খুচরা নবক্রয় 632871.67 77.72 

ম াট 814275.58 100.00 



xxviii | P a g e  
 

স্থলূ মূল্য সংর্যাজন  ন নলয়ন টাকা শিকরা 

৪৫- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা রক্ষণার্বক্ষণ, ম রা ি এবং পাইকানর ও 

খুচরা নবক্রয় 

147138.15 3.07 

৪৬- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি পাইকানর নবক্রয় 1109140.27 23.13 

৪৭- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি খুচরা নবক্রয় 3538453.84 73.80 

ম াট 4794732.26 100.00 

নীট মূল্য সংর্যাজন 

৪৫- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা রক্ষণার্বক্ষণ, ম রা ি এবং পাইকানর ও 

খুচরা নবক্রয় 

142254.50 3.01 

৪৬- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি পাইকানর নবক্রয় 1103847.40 23.38 

৪৭- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি খুচরা নবক্রয় 3475926.51 73.61 

ম াট 4722028.41 100.00 

সম্পদ আয় (গ্রহণর্যাগ্য) 

৪৫- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা রক্ষণার্বক্ষণ, ম রা ি এবং পাইকানর ও 

খুচরা নবক্রয় 

254.22 ৪.৩২ 

৪৬- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি পাইকানর নবক্রয় 919.29 1৫.৬১ 

৪৭- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি খুচরা নবক্রয় ৪৭১৪.০৩ ৮০.০৭ 

ম াট ৫৮৮৭.৫৪ 100.00 

সম্পদ আয় (পনরর্শাধর্যাগ্য)  

৪৫- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা রক্ষণার্বক্ষণ, ম রা ি এবং পাইকানর ও 

খুচরা নবক্রয় 

2106.44 2.৩০ 

৪৬- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি পাইকানর নবক্রয় 4507.2 ৪.৯২ 

৪৭- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি খুচরা নবক্রয় ৮৪৯২৬.৯৯ ৯২.৭৮ 

ম াট ৯১৫৪০.৬৩ 100.00 

পনরচালন উদ্বতৃ্ত (স্থলূ)  

৪৫- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা রক্ষণার্বক্ষণ, ম রা ি এবং পাইকানর ও 

খুচরা নবক্রয় 

123318.18 3.04 

৪৬- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি পাইকানর নবক্রয় 1025734.61 25.30 

৪৭- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি খুচরা নবক্রয় 2905143.79 71.66 

ম াট 4054196.58 100.00 

ব্যয়র্যাগ্য আয়  

৪৫- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা রক্ষণার্বক্ষণ, ম রা ি এবং পাইকানর ও 

খুচরা নবক্রয় 

121359.06 3.06 

৪৬- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি পাইকানর নবক্রয় 1020679.69 25.75 

৪৭- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি খুচরা নবক্রয় 2822463.71 71.19 

ম াট 3964502.46 100.00 

সঞ্চয় 

৪৫- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা রক্ষণার্বক্ষণ, ম রা ি এবং পাইকানর ও 

খুচরা নবক্রয় 

121359.06 3.06 

৪৬- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি পাইকানর নবক্রয় 1020679.69 25.75 

৪৭- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি খুচরা নবক্রয় 2822463.71 71.19 

ম াট 3964502.46 100.00 
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ক েক্ষ িা সূচকসমূহ  

ক. র্নয় ার্জত জনবল প্রর্ত বার্ষ িক আউটপুট  র্মর্ল ন টাকা 

৪৫- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা রক্ষণার্বক্ষণ, ম রা ি এবং পাইকানর ও 

খুচরা নবক্রয় 

0.31 

৪৬- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি পাইকানর নবক্রয় 1.41 

৪৭- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি খুচরা নবক্রয় 0.63 

গড় 0.69 

খ. র্নয় ার্জত জনবল প্রনি বানষ েক স্থলূ মূল্য সংর্যাজন 

৪৫- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা রক্ষণার্বক্ষণ, ম রা ি এবং পাইকানর ও 

খুচরা নবক্রয় 

0.25 

৪৬- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি পাইকানর নবক্রয় 1.25 

৪৭- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি খুচরা নবক্রয় 0.53 

গড় 0.59 

গ. র্নয় ার্জত জনবল প্রনি বানষ েক নীট মূল্য সংর্যাজন 

৪৫- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা রক্ষণার্বক্ষণ, ম রা ি এবং পাইকানর ও 

খুচরা নবক্রয় 

0.24 

৪৬- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি পাইকানর নবক্রয় 1.24 

৪৭- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি খুচরা নবক্রয় 0.52 

গড় 0.58 

ঘ. র্নয় ার্জত জনবল প্রনি বানষ েক টান েওভার 

৪৫- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা রক্ষণার্বক্ষণ, ম রা ি এবং পাইকানর ও 

খুচরা নবক্রয় 

2.18 

৪৬- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি পাইকানর নবক্রয় 14.37 

৪৭- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি খুচরা নবক্রয় 1.99 

গড় 3.36 

ঙ. স্থলূ মার্জিন ও টান িওভার অনুপাত 

৪৫- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা রক্ষণার্বক্ষণ, ম রা ি এবং পাইকানর ও 

খুচরা নবক্রয় 

0.14 

৪৬- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি পাইকানর নবক্রয় 0.10 

৪৭- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি খুচরা নবক্রয় 0.31 

গড় 0.20 

চ. ম াট মূল্য সংর্যাজর্নর নিনিনবউটিভ মের্ির অংশ 

৪৫- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা রক্ষণার্বক্ষণ, ম রা ি এবং পাইকানর ও 

খুচরা নবক্রয় 

0.61 

৪৬- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি পাইকানর নবক্রয় 4.58 

৪৭- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি খুচরা নবক্রয় 14.62 

গড় 19.81 

ছ. অর্ েনীনির ম াট জনবর্লর সর্ে নিনিনবউটিভ মের্ির জনবর্লর মশয়ার (%) 

৪৫- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা রক্ষণার্বক্ষণ, ম রা ি এবং পাইকানর ও 

খুচরা নবক্রয় 

0.94 

৪৬- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি পাইকানর নবক্রয় 1.57 

৪৭- ম াটরযান, ম াটর সাইর্কল, অর্টা-নরক্সা ও নরক্সা ব্যিীি খুচরা নবক্রয় 11.19 

গড় 13.70 
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Key findings 
Types of trade establishments  Number Percent 

45- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 216714 5.49 

46- Whole sale trade , except of motor vehicles and motorcycles  242729 6.15 

47- Retail trade, except of motor vehicles and motor cycles 3487203 88.36 

Total 3946646 100.00 

Full-time employment size  

45- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 570007 7.48 

46- Whole sale trade , except of motor vehicles and motorcycles  790982 10.38 

47- Retail trade, except of motor vehicles and motor cycles 6257843 82.14 

Total 7618832 100.00 

Part-time employment size  

45- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 24710 2.45 

46- Whole sale trade , except of motor vehicles and motorcycles  197774 19.60 

47- Retail trade, except of motor vehicles and motor cycles 786604 77.95 

Total 1009088 100.00 

Emmploment cost  Million TK. Percent 

45- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 23695.03 6.18 

46- Whole sale trade , except of motor vehicles and motorcycles  83365.03 21.74 

47- Retail trade, except of motor vehicles and motor cycles 276475.87 72.09 

Total 383535.93 100.00 

Gross margin  

45- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 172451.50 3.12 

46- Whole sale trade , except of motor vehicles and motorcycles  1242874.74 22.48 

47- Retail trade, except of motor vehicles and motor cycles 4113378.35 74.40 

Total 5528704.59 100.00 

Output 

45- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 182516.41 3.25 

46- Whole sale trade , except of motor vehicles and motorcycles  1255165.92 22.38 

47- Retail trade, except of motor vehicles and motor cycles 4171325.51 74.37 

Total 5609007.84 100.00 

Intermediate consumption 

45- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 35378.26 4.34 

46- Whole sale trade , except of motor vehicles and motorcycles 146025.65 17.93 

47- Retail trade, except of motor vehicles and motor cycles 632871.67 77.72 

Total 814275.58 100.00 

Gross value added  
45- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 147138.15 3.07 

46- Whole sale trade , except of motor vehicles and motorcycles  1109140.27 23.13 

47- Retail trade, except of motor vehicles and motor cycles 3538453.84 73.80 

Total 4794732.26 100.00 

Net value added 
45- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 142254.50 3.01 

46- Whole sale trade , except of motor vehicles and motorcycles  1103847.40 23.38 

47- Retail trade, except of motor vehicles and motor cycles 3475926.51 73.61 

Total 4722028.41 100.00 
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Property income (receivable) Million TK. Percent 

45- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 254.22 4.32 

46- Whole sale trade , except of motor vehicles and motorcycles  919.29 15.61 

47- Retail trade, except of motor vehicles and motor cycles 4714.03 80.07 

Total 5887.54 100.00 

Property income (payable)  

45- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 2106.44 2.30 

46- Whole sale trade , except of motor vehicles and motorcycles  4507.2 4.92 

47- Retail trade, except of motor vehicles and motor cycles 84926.99 92.78 

Total 91540.63 100.00 

Operating surplus (gross)  

45- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 123318.18 3.04 

46- Whole sale trade , except of motor vehicles and motorcycles  1025734.61 25.30 

47- Retail trade, except of motor vehicles and motor cycles 2905143.79 71.66 

Total 4054196.58 100.00 

Disposable Income  

45- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 121359.06 3.06 

46- Whole sale trade , except of motor vehicles and motorcycles  1020679.69 25.75 

47- Retail trade, except of motor vehicles and motor cycles 2822463.71 71.19 

Total 3964502.46 100.00 

Savings  

45- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 121359.06 3.06 

46- Whole sale trade , except of motor vehicles and motorcycles  1020679.69 25.75 

47- Retail trade, except of motor vehicles and motor cycles 2822463.71 71.19 

Total 3964502.46 100.00 
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Performance Indicators  
a. Annual output per person employed  Million TK. 

45- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 0.31 

46- Whole sale trade , except of motor vehicles and motorcycles  1.41 

47- Retail trade, except of motor vehicles and motor cycles 0.63 

Average  0.69 

b. Annual  gross value added per person employed  (million TK.) 

45- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 0.25 

46- Whole sale trade , except of motor vehicles and motorcycles  1.25 

47- Retail trade, except of motor vehicles and motor cycles 0.53 

Average  0.59 

c. Annual net value added per person employed ( million TK.) 

45- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 0.24 

46- Whole sale trade , except of motor vehicles and motorcycles  1.24 

47- Retail trade, except of motor vehicles and motor cycles 0.52 

Average  0.58 

d. Annual turnover per  person  employed (million TK.) 

45- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 2.18 

46- Whole sale trade , except of motor vehicles and motorcycles  14.37 

47- Retail trade, except of motor vehicles and motor cycles 1.99 

Average  3.36 

e. Gross margin-to- turnover ratio 

45- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 0.14 

46- Whole sale trade , except of motor vehicles and motorcycles  0.10 

47- Retail trade, except of motor vehicles and motor cycles 0.31 

Average  0.20 

f. Share of distributive trade value added in total value added 

45- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 0.61 

46- Whole sale trade , except of motor vehicles and motorcycles  4.58 

47- Retail trade, except of motor vehicles and motor cycles 14.62 

Average  19.81 

g. Employment in distributive trade activity as a share (%) of total employment of the economy 

45- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 0.94 

46- Whole sale trade , except of motor vehicles and motorcycles  1.57 

47- Retail trade, except of motor vehicles and motor cycles 11.19 

Average  13.70 
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ননব োহী সারসংর্ক্ষপ Executive Summary 

গুরুত্বপূণ ে অর্ েনননিক সূচকসমূর্হর একটি ননভেরর্যাগ্য 

িথ্যভাণ্ডার ও অর্ েনননিক উন্নয়ন সূচকসমূহ প্রস্তুি করার জন্য 

নিনিনবউটিভ মেি জনরপ পনরচানলি হর্য়নছল, যা জািীয় 

নহসাব সংকলকগর্ণর একটি গুণগি স্থূল মদশজ উৎপাদ 

(নজনিনপ) প্রাক্কলর্নর জন্য খুু্বই প্রর্য়াজনীয়। জনরপটি 

নবস্তানরিভার্ব িথ্য-উপাত্ত প্রস্তুি কর্রর্ছ, যা বিে ার্নর 

অর্ েনননিক উন্নয়র্নর জন্য বানণজযখার্ি এবং স্থূল মদশজ 

উৎপাদ (নজনিনপ)-এ এখার্ির অবদান সম্পর্কে অনধকির জানা 

ও মবাঝার সুর্যাগ কর্র মদর্ব। 

 

The Survey on Distributive Trade was 

conducted to provide a reliable database of 

leading economic indicatots  as well as  

performance indicators  of the trade sector those 

are absolutely necessary to  the national 

accounts compilers for the  compilation of  

quality estimate of  Gross Domestic Product 

(GDP). The survey produced a wide range of 

data and information which will, to a great 

extent, improve the knowledge and 

understanding of the present situation of the 

trade sector  and its contribution to the nation’s 

Gross Domestic Product (GDP). 

 

পাঠকর্দর সহর্জ মবাধগম্য করা এবং পুর্রা প্রকাশনা পাঠ 

ব্যিীি ভার্লা ধারণা মদওয়ার জন্য প্রধান ননর্দ েশক অংর্শ 

গুরুত্বপূণ ে নবষয়সমূহ উপযুক্তভার্ব তুর্ল ধরা হর্য়র্ছ। 

The snapshot of the key findings is highlighted 

with a view to providing readers with an idea and 

a proper  understanding of this publication 

without having to go through the entire content. 

 

বানণজয প্রনিষ্ঠার্নর সংখ্যা 
 

ব্যবসার্য়র সর্ে জনড়ি ম াট প্রনিষ্ঠার্নর সংখ্যা 3946646, 

যার  র্ধ্য পাইকানর ও খুচরা বানণজয এবং ম াটরগানড় ও 

ম াটর সাইর্কল ম রা র্ির (নবভাগ 45) পনর াণ 216714টি 

(5.49%), ম াটরগানড় ও ম াটর সাইর্কল ব্যিীি পাইকানর 

বানণজয প্রনিষ্ঠার্নর সংখ্যা (নবভাগ 46) 242729টি 

(6.15%) এবং ম াটরগানড় ও ম াটর সাইর্কল (নবভাগ 47) 

ব্যিীি খুচরা বানণজয প্রনিষ্ঠার্নর সংখ্যা 3487203টি 

(88.36%)। 

Number of trade establishments 
 

The total number of  establishments engaged in 

trading was estimated to 3946646, of which 

wholesale and retail trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles (division 45)  

accounted for 216714 (5.49%), wholesale trade, 

except of motor vehicles and motorcycles 

(division 46) accounted for 242729 (6.15%) and  

then retail trade, except of motor vehicles and 

motorcycles (division 47) accounted for 3487203 

(88.36 %). 
 

কম িসংস্থায়নর আকার 

 

• র্িয়সম্বর 2018 অনুযা ী মমাট 8414148 জন ব্যর্ি 

বার্িজয মসক্টয়র কাজ করয়েন বয়ল জানা মেয়ে। এর 

ময়ে 7386442 জন (87.79%) পূি িকালীন এবং 

1027706 জন (12.21%) খণ্ডকালীন কমী 

র্েয়লন। 

 

 

Employment size 

 

• As of December 2018,  a total of 

8414148 persons  were reported to be 

working in  the  trade sector.  Among 

them,  as many as 7386442 (87.79%) 

were full-time and 1027706 (12.21%)  

were part-time workers.  
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• পুরুষ শ্রর্মক র্েল সংখ্যাের্রষ্ঠ; মযখায়ন 97.27% 

র্েল পূি িকালীন কমী এবং 87.21% খণ্ডকালীন 

কমী। 

 

 

• র্িয়সম্বর 2019 র্িসায়ব, মমাট 8627920 জন 

বার্িজযখায়ত কাজ করয়েন বয়ল জানা মেয়ে। এয়ের 

ময়ে 76১৮৮৩২ (৮৮.৩০%) জন পূি িকালীন এবং 

১০০৯০৮৮ (১১.70%) জন খণ্ডকালীন কমী র্েয়লন। 

 

• পূি িকালীন 97.65% এবং খণ্ডকালীন ৮৫.১৮% সি 

পুরুষ শ্রর্ময়করাই র্েয়লন সংখ্যাের্রষ্ঠ। 

• The male workers  were in the  vast  

majority  with 97.27% in full-time 

workers  and 87.21% in part-time 

workers.   
 

• As of December 2019, a total of 

8627920 persons were reported to be 

working in  the  trade sector.  Among 

them, 7618832  (88.30 %) were full-

time and 1009088 (11.70 %) were part-

time workers. 

 

• The male workers  were in the vast  

majority  with 97.65 % in full –time 

workers  and 85.18 % in part-time 

workers.  

 
 

পূি িকালীন কমীয়ের ললর্িক েঠন 

 

• বার্িজযখায়ত পুরুষয়ের কম িসংস্থায়নর অংশ র্েল 

অতযন্ত মবর্শ। 2018 সায়ল বার্িজযখায়তর মমাট 

পূি িকালীন কমীয়ের ময়ে পুরুষ 97.27% এবং 

মর্িলা 2.73% অবোন মরয়খর্েয়লন। 

• 2019 সায়ল পুরুষ 97.65% এবং মর্িলা 2.35% 

প্রর্তর্নর্িত্ব কয়রন। 

• বার্িজযখাত সম্পর্কিত অর্ িননর্তক ক েকার্ণ্ড প্রয়বশ 

এবং অংশগ্রিয়ি উয়েখয়যাগ্য র্লি লবষম্য র্বদ্যমান। 

Gender composition of full-time employees 

 

• Males’ share of employment in trade sector  

was  extremely high. In  2018, males 

contributed 97.27 % and females 

contributed 2.73%  of the total full-time 

employees in the trade  sector.  

• In 2019,  males represented 97.65 % and 

females represented 2.35 %. 

• Significant  gender inequality  exists in  

access to and participation in  

economic activities  related to  the 

trade sector. 

 
পূণ েকালীন ক ীর্দর বৃনির হার 

 

• পূব েবছর্রর তুলনায় ২০১৯ সার্ল বানণজযখার্ি 

পূণ েকালীন ক েসংস্থান বৃনির হার প্রাক্কনলি হর্য়নছল 

৩.১৫%। 

• নবভাগ ৪৫, ৪৬ এবং ৪৭ এর জন্য পূণ েকালীন  

ক েসংস্থান  বৃনির হার যর্াক্রর্  ৩.২২%, ৩.৭৯% 

এবং ৩.০৬%। 

Full-time employment growth 

 

• Full-time annual employment growth in 

the  trade sector  was estimated at 3.15% 

in 2019 over the previous year. 

• Full-time employment was projected to 

grow 3.22 %, 3.79 % and 3.06 % for 

division 45, 46 and 47 respectively. 

কম িসংস্থান ব্য  

• 12.02% বার্ষ িক বৃর্িসি 201৯ সায়ল মমাট 

কম িসংস্থান ব্য  র্েল ৩৮৩৫৩৫.৯৩ র্মর্ল ন টাকা; 

র্বপরীয়ত ২০১৮ সায়ল মমাট কম িসংস্থান ব্য  র্েল 

৩42367.54 র্মর্ল ন টাকা। 

 

Employment cost  

 

• In 2018,  the total employment cost was 

TK. 342367.54  million as against Tk. 

383535.93 million in 2019  with an 

annual growth of 12.02%. 
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স্থলূ উৎপােন 

 

• ২০১৯ সায়ল মমাট স্থূল উৎপাে মরকি ি করা িয় য়ে 

5609007.84 র্মর্ল ন টাকা। 

• মমাট উৎপােগুর্লর ময়ে র্বভাে 47-এর অবোনই 

74.37%, তার পয়র র্বভাে 46-এর 22.38%। 

• র্বভাে 45-এর জন্য সব ির্নম্ন উৎপাে র্েল মাত্র 

3.25%। 

Gross output 

 

• The total gross  output was recorded at 

Tk. 5609007.84 million for the year 

2019. 
 

 

• Of total output , division 47 alone  

accounted for 74.37 %, followed by 

division 46 (22.38 %) . 

• Output was the least for division 45, only 

3.25 %. 
 

স্থলূ মূল্য সংয়যাজন 

• ২০১৯ অর্ িবেয়রর জন্য বার্িজযখায়তর স্থূল মূল্য 

সংয়যাজন (র্জর্ভএ) 4794732.26 র্মর্ল ন টাকা। 

 

 
 

• র্বভাে 47-এর জন্য স্থূল মূল্য সংয়যাজন র্েল সয়ব িাচ্চ 

(73.80%), তারপয়র যর্াক্রয়ম র্বভাে 46 

(23.13%) এবং র্বভাে 45 (3.07%)। 

Gross value added  

• Gross Value Added (GVA) for  the trade  

sector appeared to be Tk. 4794732.26 

million  for the fiscal year 2019.  
 

 

 

• Gross value added was the highest 

(73.80%) for division 47, followed by 

division 46  (23.13%) and division 45  

(3.07%) respectively. 

স্থলূ পর্রচালন উদ্বতৃ্ত 

 

• ২০১৯ অর্ িবেয়র স্থূল পর্রচালন উদ্বৃত্ত পাও া মেয়ে 

4054196.58 র্মর্ল ন টাকা। 

• মমাট স্থূল পর্রচালন উদ্বৃয়ত্তর ময়ে র্বভাে 45-এর 

অংশীোর্রত্ব 2.99%, র্বভাে 46-এর 25.31% 

এবং র্বভাে 47-এর 71.69%। 

Gross operating surplus  

• The gross operating surplus appeared to 

be Tk. 4054196.58 Million for fiscal  

years 2019.   
 

• Out of total gross operating surplus,  

division 45  shared  2.99%,  division 46 

shared 25.31%  and division 47  shared 

71.69%. 

ব্য য়যাগ্য আ  

• ২০১৯ অর্ িবেয়রর মমাট ব্য য়যাগ্য আ  প্রাক্কর্লত 

িয় য়ে 3964502.46 র্মর্ল ন টাকা। 

 

• মমাট ব্য য়যাগ্য আয় র ময়ে র্বভাে ৪৭ সয়ব িাচ্চ 

অংয়শর  প্রর্তর্নর্িত্ব কয়র (71.19%), তারপয়র 

র্বভাে 46 (25.75%) এবং র্বভাে 45 (3.06%)। 

Disposable income  

• Total disposable income was estimated 

at Tk. 3964502.46 million for fiscal  year 

2019.   
 

• Of total disposable income, division 47  

represented  the highest share (71.19 

%), followed by division 46 (25.75 %) 

and division 45 (3.06 %). 
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সঞ্চ  

• বার্িজযখাত সংর্িষ্ট প্রর্তষ্ঠায়নর জন্য ২০১৯ 

অর্ িবেয়র সঞ্চ  (স্থূল) প্রাক্কর্লত িয় য়ে 

৩৯৬৪৫০২.৪৬ র্মর্ল ন টাকা। 

 

 

• মমাট সঞ্চয় র ময়ে র্বভাে 47 সয়ব িাচ্চ অংয়শর 

(71.19%) প্রর্তর্নর্িত্ব কয়র, তারপয়র র্বভাে 46 

(25.75%) এবং র্বভাে 45 (3.06%)। 

 

• এয়েয়ত্র ব্য য়যাগ্য আ  এবং সঞ্চ  সমান কারি 

চূড়ান্ত খরচ শূন্য। 

Savings  

• For establishments engaged in trading,  

savings (gross) for accounting periods 

2019  came up to Tk. 3964502.46 

million.  

 

• Of  total savings, division 47  
represented  the highest share (71.19 
%), followed by division 46 (25.75 %) 
and division 45 (3.06 %). 
 

• In this case disposable income and 

saving are equal  because final 

consumption is zero.  
 

নীট মলর্ডং (+)/নীট মবায়রার্ ং (-) 

• ২০১৯ অর্ িবেয়র বার্িজযখায়তর জন্য নীট মলর্ডং 

প্রাক্কর্লত িয় র্েল 3958130.69 র্মর্ল ন টাকা। 

• এয়ত বুঝা যা  ময, বার্িজযখাত মেয়শর অর্ িনীর্তর 

অন্যান্য খাতয়ক আর্র্ িক সম্পে সরবরাি কয়র। 

Net lending (+)/ Net borrowing (-) 

• For the trading sector,net lending 

appeared to be Tk. 3958130.69 million 

for fiscal  years 2019 . 

• This indicates that the trade  sector is 

providing financial resources to other 

sectors of the country’s economy.  

কয়ম ি র্নয় ার্জত ব্যর্ি প্রর্ত বার্ষ িক উৎপােন 

• প্রর্ত কমীর েড় বার্ষ িক উৎপােন প্রাক্কর্লত িয় য়ে 

0.69 র্মর্ল ন টাকা। প্রর্ত কমীর েড় বার্ষ িক 

উৎপাে র্বভাে ৪৬-এর জন্য সয়ব িাচ্চ (১.৪১ র্মর্ল ন 

টাকা), একইভায়ব র্বভাে ৪৭-এর জন্য (০.৬৩ 

র্মর্ল ন টাকা) এবং র্বভাে ৪৫-এর জন্য (০.৩১ 

র্মর্ল ন টাকা)। 

Annual output per person employed 

• The average annual output per person 

employed was estimated at TK. 0.69 

million. The average annual output per 

person employed was the highest for 

division 46 (TK.1.41 million), followed 

by division 47 (TK. 0.63 million)  and 

division 45 (TK.0.31 million) 

respectively. 

কয়ম ি র্নয় ার্জত ব্যর্ি প্রর্ত বার্ষ িক স্থলূ মূল্য সংয়যাজন 

 

• র্বভাে ৪৫, ৪৬ এবং ৪৭-এর জন্য বার্ষ িক স্থূল মূল্য 

সংয়যাজন প্রর্ত কম িরত ব্যর্ির জন্য প্রাক্কর্লত 

িয় য়ে যর্াক্রয়ম ০.২৫ র্মর্ল ন ১.২৫ র্মর্ল ন এবং 

০.৫৩ র্মর্ল ন টাকা। 

 

 

 

Annual gross value added per person 

employed 

• Annual gross  value added per person 

employed  was recorded  at  TK. 0.25 

million, TK. 1.25 million and TK. 0.53 

million for division  45, 46 and  47 

respectively. 
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• র্বভাে ৪৬-এর জন্য স্থূল মূল্য সংয়যাজন কম িরত 

ব্যর্ি প্রর্ত সয়ব িাচ্চ (১.২৫ র্মর্ল ন টাকা), র্বভাে 

৪৫-এর জন্য এটা সব ির্নম্ন (০.২৫ র্মর্ল ন টাকা)। 

সকল প্রকার বার্িজয প্রর্তষ্ঠায়নর প্রর্ত কম িরত 

ব্যর্ির জন্য েড় স্থূল মূল্য সংয়যাজন িল ০.৫৯ 

র্মর্ল ন টাকা। 

 

 

• The  gross value added per person 
employed   was  maximum (TK. 1.25 
million)   for group 46  and was the least 
(TK. 0.25 million) for group 45.  The 
average gross value added per person 
employed for all types of trade 
establishments appeared to be TK. 0.59 
million. 

কয়ম ি র্নয় ার্জত ব্যর্ি প্রর্ত বার্ষ িক নীট মূল্য সংয়যাজন 

 

• র্বভাে ৪৫, ৪৬ এবং ৪৭-এর জন্য কম িরত ব্যর্ি প্রর্ত 

বার্ষ িক নীট মূল্য সংয়যাজন মরকি ি করা িয় য়ে 

যর্াক্রয়ম ০.২৪ র্মর্ল ন, ১.২৪ র্মর্ল ন এবং ০.৫২ 

র্মর্ল ন টাকা।  

 

• সকল িরয়নর বার্িজয প্রর্তষ্ঠায়নর জন্য কম িরত ব্যর্ি 

প্রর্ত েড় স্থূল মূল্য সংয়যাজন মেখা র্েয় য়ে ০.৫৮ 

র্মর্ল ন টাকা। 

Annual net  value added per person 

employed 

• Annual net  value added per person 

employed  was recorded  at  TK. 0.24 

million, TK. 1.24 million and TK. 0.52 

million for division  45, 46 and  47 

respectively. 

• Average gross value added per person 

employed for all types of trade 

establishments appeared to be TK. 0.58 

million 

কয়ম ি র্নয় ার্জত ব্যর্ি প্রর্ত টান িওভার 

• বার্িজযখায়ত র্নযুি ব্যর্ি প্রর্ত েড় বার্ষ িক 

টান িওভার মরকি ি করা িয় য়ে 3.36 র্মর্ল ন টাকা। 

 

 

• মমাটরোর্ড় ও মমাটর সাইয়কল (র্বভাে 46) ব্যতীত 

পাইকার্র ব্যবসা  র্নযুি ব্যর্ি প্রর্ত সয়ব িাচ্চ 

টান িওভার (14.37 র্মর্ল ন টাকা) প্রতযে করা 

িয় য়ে, মযখায়ন মমাটরোর্ড় ও মমাটর সাইয়কল 

(র্বভাে 47) ব্যতীত খুচরা ব্যবসা  র্নযুি ব্যর্ির 

সব ির্নম্ন টান িওভার লে করা িয় য়ে (১.৯৯ র্মর্ল ন 

টাকা)। 

Turnover per  person  employed 

• The average annual turnover per person 

employed  in trade sector  was recorded 

at TK. 3.36 million. 
 

• Wholesale trade, except of motor 

vehicles and motorcycles (division 46)  

witnessed  the highest turnover (TK. 

14.37 million)  per person employed,  

whereas retail trade, except of motor 

vehicles and motorcycles (division 47)  

observed the lowest turnover per person  

employed ( Tk.1.99 million).  

স্থলূ মার্জিন ও টান িওভায়রর অনুপাত 

 

• স্থূল মার্জিন ও টান িওভায়রর অনুপাত র্বভাে 47-এর 

জন্য মবর্শ (0.31), তারপয়র যর্াক্রয়ম র্বভাে 45 

(0.14) এবং র্বভাে 46 (0.10)। 

 

• েয়ড় সকল িরয়নর বার্িজয প্রর্তষ্ঠায়নর জন্য স্থূল 

মার্জিন ও টান িওভার অনুপাত 0.20 র্েল। 

 

Gross margin-to- turnover ratio 

 

• Gross margin-to- turnover ratio was  

prominent (0.31) for division 47, 

followed by   division 45 (0.14) and 

division 46 (0.10) respectively. 
 

• On average, gross margin-to- turnover 

ratio for all types of trading 

establishments was found to be 0.20. 
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মমাট মূল্য সংয়যাজয়নর ময়ে র্ির্ির্বউটিভ মেয়ির মূল্য 

সংয়যাজয়নর মশ ার 

• মমাট মূল্য সংয়যাজয়নর ময়ে র্ির্ির্বউটিভ মেয়ির 

মশ ার েয়ড় প্রা  ১৯.৮১%।  

 

• মমাটরোর্ড় ও মমাটর সাইয়কল ব্যতীত খুচরা 

ব্যবসা   প্রর্তষ্ঠায়নর  মূল্য সংয়যাজন মমাট মূল্য 

সংয়যাজয়নর ময়ে সয়ব িাচ্চ (১৪.৬২%) পর্রলর্েত 

িয় য়ে। তারপর মমাটরোর্ড় ও মমাটর সাইয়কল 

ব্যতীত পাইকার্র ব্যবসা   প্রর্তষ্ঠান (৪.৫৮%) এবং 

তারপর পাইকার্র ও খুচরা ব্যবসায়  র্নয় ার্জত 

মমাটরোর্ড় ও মমাটর সাইয়কল মমরামত প্রর্তষ্ঠান 

(০.৬১%)। 

Share of distributive trade value added in 

total value added 

• Share of distributive trade value added  

in total value added, on average, for all 

types of trading  activities was 

approximated at 19.81% . 
 

• Share of distributive trade value added  

in total value added appeared to be the 

highest for retail trade, except of motor 

vehicles and motorcycles (14.62 %), 

followed by whole sale trade , except of 

motor vehicles and motorcycles (4.58%) 

and then wholesale and retail trade and 

repair of motor vehicles and 

motorcycles (0.61%). 
 

অর্ িনীর্তর মমাট কম িসংস্থায়নর অংশ র্িসায়ব 

র্ির্ির্বউটিভ মেয়ির কায িক্রয়মর কম িসংস্থান 

 

• 2019 সায়ল অর্ িনীর্তয়ত মমাট কম িসংস্থান 62.98 

র্মর্ল ন প্রাক্কর্লত িয় র্েল। এর ময়ে বার্িজযখাত 

মমাট শ্রমশর্ির ১৩.70% র্নয়  েঠিত। 

• বার্িজযখায়ত মমাট কম িসংস্থায়নর ময়ে 0.94%, 

1.57% এবং 11.19% জনবল যর্াক্রয়ম 

মমাটরোর্ি়ি ও মমাটর সাইয়কয়লর (র্বভাে 45) 

পাইকার্র ও খুচরা বার্িজয, মমাটরোর্ড় ও মমাটর 

সাইয়কল ব্যতীত পাইকার্র বার্িজয (র্বভাে ৪৬) 

এবং মমাটরোর্ড় ও মমাটর সাইয়কল ব্যতীত খুচরা 

বার্িজয  (র্বভাে ৪৭) এর ময়ে র্বদ্যমান। 

Employment in distributive trade activity as 

a share of total employment of the economy 

 
• In 2019, the total  employment in the 

economy was projected to 62.98 

million.  Of which , trade sector  consists 

of  13.70 % of the total labour force. 
 

• Out of total employment in the trade 

sector, 0.94%, 1.57%  and 11.19% of 

the workforce were employed in 

wholesale and retail trade and repair of 

motor vehicles and motorcycles 

(division 45), wholesale trade , except 

of motor vehicles and motorcycles 

(division 46) and retail trade, except of 

motor vehicles and motorcycles 

(division 47) respectively. 
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অধ্যায় ১ 

ভূমিকা 

 Chapter I 

Introduction    
 

জমিপেি েটভূমি 

বাাংলাপেশ েমিসাংখ্যান ব্যুপিা (মবমবএস) দেপশি 

েমিসাংখ্যামনক েদ্ধমিি সিন্বয় সাধপনি একটি দনতৃত্বোনকািী 

সাংস্থা এবাং মনয়মিিভাপব আর্ থ-সািামজক ও আর্ থ-জনমিমিক 

িথ্যসাংগ্রহ, সাংকলন এবাং প্রকাপশি জন্য োময়ত্বপ্রাপ্ত প্রমিষ্ঠান। 

তাছাড়া মবমবএস বাৎসমিক মভমিপি স্থূল দেশজ উৎোে 

(মজমিমে) প্রাক্কলন-সহ স্থূল জািীয় আয় (মজএনআই), স্থূল 

ব্যয়প াগ্য আয় (মজমিআই), স্থূল মস্থি মূলধন গঠন 

(মজএফমসএফ), দভাগ, সঞ্চয় এবাং মবমনপয়াপগি িপিা জািীয় 

মহসাব সািমিক সাংকলপনি জন্য োময়ত্বপ্রাপ্ত। মবমবএস 

উৎোেন ও ব্যয় উভয় েদ্ধমি ব্যবহাি কপি মজমিমে প্রাক্কলন 

কপি র্াপক। 

 

একটি দেপশি নীমি মনধ থািপেি জন্য মজমিমেি িানসম্মি 

প্রাক্কলন অিীব গুরুত্বপূে থ। কািে মজমিমে সািমগ্রক অর্ থননমিক 

কি থসম্পােপনি একটি দিৌমলক মনপে থশক। একটি দেপশি 

উন্নয়পনি সপে মজমিমেি গমি প্রকৃমিি  প্রিুক্ষ সম্বন্ধ িপয়পে। 

এটিও স্বীকৃি দ , মজমিমেি প্রবৃমদ্ধ এবাং োমিদ্র্ু মবপিাচপনি 

িপধ্য একটি দৃঢ় সম্পকথ মবদ্যিান। অিএব, দকানও দেশ 

সুষ্ঠুভাপব েমিচালনাি জন্য সিপয়ামচি এবাং েমিপূে থ মজমিমে 

প্রাক্কলন গুরুত্বপূে থ। মজমিমে সাংকলন একটি ব্যােক কাজ এবাং 

সকল অর্ থননমিক কি থকাপেি পূে থ অন্তর্ভ থমি মজমিমেি ভাপলা 

িাপনি পূব থশিথ। মজমিমে প্রাক্কলপন পূে থ অন্তর্ভ থমি না র্াকপল 

ব্যবহািকািীগপেি জন্য প্রপিুকটি স্তি এবাং ধািা উভয় দক্ষপেই 

সিস্যা সৃমি কপি। 

 

মজমিমেি মহসাব মনে থপয়ি জন্য দেপশি সািমগ্রক অর্ থননমিক 

কি থকােপক বিথিাপন ১৫টি (ISIC অনু ায়ী) খাপি মবভি কিা 

হপয়পে। মশল্পখাি এবাং কৃমিখাপিি েি তৃিীয় বৃহিি খাি 

হপে মিমিমবউটিভ দেি,  া োইকামি ও খুচিা বামেজু মনপয় 

গঠিি। বাাংলাপেপশি দসবাখাপিি প্রধান অে হপে বামেজু 

 Background of the Survey 

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) is the 

nodal agency for coordinating statistical system of 

the country and responsible for collection, 

compilation and dissemination of socio-economic 

and socio-demographic data on regular basis. 

Moreover, BBS is entrusted with the responsibility 

of compilation of Gross Domestic Product (GDP) 

on an annual basis along with other national 

accounts aggregates such as Gross National 

Income (GNI), Gross Disposable Income (GDI), 

Gross Fixed Capital Formation (GFCF), 

consumption, saving and investment. BBS 

estimates GDP by using both production approach 

as well as expenditure approach. 

 

Good quality of GDP estimate is vital for policy 

formulation of a country because GDP is a basic 

indicator of the economy’s overall economic 

performance. There is a direct co-relation with the 

trend of GDP and the development of a country. It 

is also recognized that a strong relationship exists 

between GDP growth and poverty alleviation. 

Therefore, timely and exhaustive GDP estimate is 

vital for smooth functioning of a country. 

Compilation of GDP is a robust work and full 

coverage of all economic activities is a prerequisite 

for good quality of GDP. Lack of coverage in GDP 

estimate causes problems for users in terms of both 

level and trend. 

 

 

For GDP compilation, the whole economy of the 

country is currently divided into 15 sectors 

according to ISIC (International Standard 

Industrial Classification). Distributive trade, 

consisting of wholesale and retail Trade, is the 

third major economic sector after manufacturing 

and agriculture. Trade sector is a major component 
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খাি এবাং অর্ থননমিক প্রবৃমদ্ধি জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূে থ। স্থূল 

দেশজ উৎোপে (মজমিমে) এ খাপিি অবোন প্রায় ১৪% এবাং 

এ খাি ব্যােক সাংখ্যক িানুপিি   কি থসাংস্থাপনি সৃমি কপি। 

 

 

 

মিমিমবউটিভ দেপিি েমিিাে ও গমি প্রকৃমি অর্ থনীমিি একটি 

গুরুত্বপূে থ েমিিােক। কািে এটি দেপশি মভিপি উল্লেখল্ল াগ্য 

অর্ থনৈততক কর্ থকাল্লের প্রতততৈতিত্ব কল্লর এবাং উৎোেন ও 

দভাপগি সাংপ াগ ঘটায়। সিকাপিি গুেগি নীমি মনধ থািপেি 

দক্ষপে এটি স্বল্প ও েীঘ থ দিয়ামে েমিবিথন েমিিাপেি জন্যও 

গুরুত্বপূে থ। মিমিমবউটিভ দেি দেপশি িাজননমিক, অর্ থননমিক 

ও সািামজক মস্থমিশীলিা িক্ষায় গুরুত্বপূে থ ভূমিকা োলন কপি। 

 

বাাংলাপেপশি অর্ থনীমিি মচে দর্পক মিমিমবউটিভ দেপিি 

ভূমিকা মবপবচনা কপি এবাং মবদ্যিান িথ্য-উোপিি ঘাটমি 

কিাপনাি জন্য নতুন সহায়ক িথ্য-উোি প্রস্তুি কিপি 

বাাংলাপেশ েমিসাংখ্যান ব্যুপিা (মবমবএস) মনভথিপ াগ্য িথ্য 

সিবিাপহি লপক্ষু মিমিমবউটিভ দেি জমিে (মিটিএস) বৃহিি 

েমিসপি েমিচালনাি েমিকল্পনা কপিপে,  াি উপেশ্য হপলা 

মজমিমেি েমিসি বৃমদ্ধ, েদ্ধমিগি উন্নয়ন এবাং বামেজু খাপিি 

কাঠাপিাগি েমিবিথন সম্পপকথ েমিকল্পনামবে ও নীমিগি 

হস্তপক্ষেকািীপেি অবমহি কিা। 

of Bangladesh’s service sector and important for 

fueling the growth of Bangladesh economy.  It 

represents about 14 % of Gross Domestic Product 

(GDP) and provides employment opportunity for a 

large number of people.  

 

 

Volume and trend of distributive trade is an 

important measure of the economy because it 

represents a significant economic activity within 

national economy that relates production and 

consumption. It is also important for government 

to assess short and long-term movement in 

Distribution Trade Sector for rationalization of 

economic policies.  The distributive trade plays an 

important role in country’s political, economic and 

social stability. 

 

Considering the crucial role of distributive trade in 

the performance of Bangladesh economy and to 

generate new-fangled data to mitigate existing data 

gaps, Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) 

planned to conduct Distributive Trade Survey 

(DTS) with the aim of providing reliable data for 

compiling GDP with wider coverage and 

improved methodology and to inform policy 

interventionist and planners about the structural 

changes that are taking place in trade sector of 

Bangladesh. 

 

১.২ জমিে প্রমিপবেপনি কাঠাপিা এবাং মবিয়বস্তু 

 

এই প্রমিপবেনটি জমিে দর্পক প্রাপ্ত ফলাফপলি একটি সামব থক 

মচে সিবিাহ কপি। প্রমিপবেনটিপি োঁচটি  অধ্যায় এবাং একটি 

েমিমশি সািমে িপয়পে। প্রর্ি অধ্যাপয় জমিপেি েটভূমি এবাং 

উপেশ্য, মিিীয় অধ্যাপয় জমিে েদ্ধমি এবাং আন্তজথামিক মেক-

মনপে থশনা এবাং িানগুমলি সপে সািঞ্জস্য দিপখ, মবপশিি 

২০০৮ এসএনএ (মসপেিস অফ ন্যাশনাল অুাকাউন্টস) এবাং 

মিমিমবউটিভ দেি েুাটিমেকস ২০০৮-এি জন্য আন্তজথামিক 

প্রস্তাবনাগুমলপি বমে থি মনপে থমশকা,  াি মভমিপি এই মিপোপট থি 

 1.2 Structure and Contents of the Survey 

Report 
 

This report provides an overview of the result 

available from the survey. The report consists of 

five chapters and an appendix table. Chapter I 

explains the background and objectives of the 

survey, Chapter II summarizes the survey 

methodology and the conceptual framework in line 

of international guidelines and standards, 

particularly guidelines articulated in the 2008 SNA 

(System of National Accounts) and International 

Recommendations  for Distributive Trade 

Statistics2008,  on which the remainder of this 
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বামক অাংশ মনভথি কপি। তৃিীয় অধ্যায় আউটপুট, িধ্যবিী 

দভাগ এবাং মূল্য সাংপ াজন েমিিাপেি এই প্রকাশনায় ব্যবহৃি 

মবমভন্ন েমিভািাি প্রার্মিক জ্ঞাপনি রূেপিখা তুপল ধপিপে। 

চতুর্ থ অধ্যায় বামেজু খাপিি একটি সুস্পি ধািো প্রোপনি 

লপক্ষু জমিে দর্পক প্রাপ্ত গুরুত্বপূে থ েমিসাংখ্যাপনি ফলাফল 

উেস্থােন কপি। সব থপশি অর্ থাৎ েঞ্চি অধ্যায়টি বামেজু খাপিি 

ধািাবামহক মহসাবসমূহ মনপয় কাজ কপি। 

 

এই প্রমিপবেপনি দশপি একটি েমিমশি সাংযুি কিা হপয়পে। 

েমিমশিটি োঠকপেি প্রাসমেক িথ্য মনপে থশ কিপব, িপব এটি 

দলখাি মূল অাংপশি বাইপি র্াকপব। 

 

 

report is based. Chapter III outlines the basic 

knowledge of different terminologies used in this 

publication related to the strategy for measurement 

of output, intermediate consumption and value 

added. Chapter IV present the leading statistical 

results available from the survey with a view to 

providing a clear understanding of the trade  

sector. Lastly, Chapter V deals with the sequence 

of accounts of trade sector.  

 

An appendix is attached at the end of this report. 

This appendix will allow readers to point to 

additional information that is relevant, but would 

be out of place in the main body of the text. 

 

১.৩ জমিপেি েমিমধ 

এই জমিপেি েমিমধ মনপনািভাপব সাংজ্ঞাময়ি কিা হপয়পে: 

 

১.৩.১ সিগ্রপকি েমিমধ 

এই জমিপেি জন্য মনধ থামিি সিগ্রপকি েমিমধ হপলা দসসকল 

প্রমিষ্ঠান, দ গুপলা ব্যবসাময়ক কি থকাপে (োইকামি ও খুচিা 

বামেজু) মনযুি এবাং বাাংলাপেশ েুান্ডাি থ ইন্ডামিয়াল 

ক্লামসমফপকশন (মবএসআইমস, ২০০৯)-এি মজ মবভাপগ অন্তর্ভ থি 

িপয়পে। মবএসআইমসি মজ মবভাপগ মননমলমখি মবিয়গুমল 

অন্তর্ভ থি িপয়পে:  

• দিাটিগামি়ি ও দিাটি সাইপকল, অপটা-মিক্সা ও মিক্সা 

োইকামি এবাং খুচিা বামেজু ও দিিািি (মবভাগ ৪৫); 

• দিাটিগামি়ি ও দিাটি সাইপকল ব্যমিপিপক োইকামি 

বামেজু (মবভাগ ৪৬); 

• দিাটিগামি়ি ও দিাটি সাইপকল ব্যমিপিপক খুচিা 

বামেজু (মবভাগ ৪৭)। 

 1.3 Scope of the Survey  

 The survey scope is defined in the following way: 

 

1.3.1 Population scope 

For this survey, the target population scope is the 

establishments those are engaged in trading 

(wholesale and retail trade) and are included in 

Section G of Bangladesh Standard Industrial 

Classification (BSIC, 2009). Section G of BSIC 

covers the following: 

• Wholesale and retail trade and repair of 

motor vehicles and motorcycles, auto-

rickshaws and rickshaws (Division 45); 

• Wholesale trade, except of motor vehicles 

and motorcycles (Division 46); 

• Retail trade, except of motor vehicles and 

motorcycles (Division 47). 

১.৩.২ সীিানা ও দভৌপগামলক েমিমধ   

বাাংলাপেশ ভূখপে অবমস্থি সিস্ত েমিসাংখ্যান ইউমনট 

(োইকামি মবক্রয় ও খুচিা ব্যবসায় মনযুি প্রমিষ্ঠান) এ 

জমিপেি আওিাধীন। 

 

 1.3.2 Territorial and geographical scope 

All statistical units (establishments engaged in 

wholesale and retail trade) located in the 

Bangladesh territory are under the purview of the 

survey. 
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১.৬ জমিে ফলাফপলি ব্যবহাি 

জমিপেি ফলাফল ব্যবহৃি হপব:  

• বামেজু খাপিি স্থূল দেশজ উৎোে (মজমিমে) এি 

েমিপূে থ কভাপিজ ও উন্নয়ন েদ্ধমিপি প্রাক্কলন; 

• েমিিাজথনসহ অপেক্ষাকৃি সাম্প্রমিক বেপি 

মজমিমেি মভমি বেি েমিবিথন; 

 1.6 Uses of the Survey Outputs   

The findings of the survey will be used to 

➢ Estimate Gross Domestic Product 

(GDP) of the trade sector with 

exhaustive coverage and improved 

methodology; 

➢ Revise and rebase GDP with a 

relatively current base year;  

১.৩.৩ সিয়সীিা 

জমিপেি প্রাসাংমগক সিয়কাল হপলা েমঞ্জকাবেি ২০১৯। 

জনবপলি সাংখ্যাি িথ্য-উোপিি দক্ষপে মনমে থি িামিখ ৩০ 

মিপসম্বি ২০১৯ ধিা হপয়পে। 

 1.3.3 Time scope  

The reference period of the survey is the calendar 

year 2019. The data regarding the number of 

employment relate to a specific date, 30 December 

2019. 

১.৪. জমিে সাংগঠন 

 

বাাংলাপেশ েমিসাংখ্যান ব্যুপিা (মবমবএস) জমিেটি 

বাস্তবায়ন কপিপে। এর অর্ থায়ন কপিপে বাাংলাপেশ সিকাি 

(মজওমব)। মবমবএস এবাং মবমবএপসি বাইপিি মবপশিজ্ঞপেি 

সিন্বপয় একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (মেআইমস) গঠন 

কিা হপয়মেল। কমিটি জমিেেদ্ধমি, নমুনা নকশা এবাং 

প্রশ্নেে উন্নয়পন সামব থক কামিগমি সহায়িা প্রোন কপি। 

বাাংলাপেশ েমিসাংখ্যান ব্যুপিা (মবমবএস)-ি মবমভন্ন শাখাি 

প্রমিমনমধপেি মনপয় একটি অভুন্তিীে ওয়ামকথাং গ্রুেও গঠন 

কিা হপয়মেল। এই কা থমনব থাহী কমিটি জমিপেি েমিমধ, 

উপেশ্য এবাং খসড়া প্রশ্নেে ে থাপলাচনা কপি এবাং প্রশ্নেপে 

মকছু নতুন প্রশ্ন সাংপ াজন এবাং মকছু প্রশ্ন মবপয়াজপনি 

সুোমিশ কপি। কা থমনব থাহী কমিটিি সুোমিশগুমল প্রকল্প 

বাস্তবায়ন কমিটি (মেআইমস) িািা ে থাপলাচনা কিা হয় 

এবাং অনুপিােন দেওয়া হয়। 

১.৫ জমিপেি ফলাফল 

এই জমিপেি উপেশ্য হপলা োইকামি ও খুচিা ব্যবসায় িািা 

উৎোমেি আউটপুট এবাং মূল্য সাংপ াজপনি বিথিান অবস্থা 

সম্পপকথ একটি মূল্যায়ন ে থাপলাচনা। এি আউটপুট হপলা 

বামেজু খাপিি আউটপুট, িধ্যবিী খিচ (আইমস), মূল্য 

সাংপ াজন (মভএ), েমিচালন উিৃি, সঞ্চয় ইিুামে 

িানসম্পন্ন িপথ্যি সহজলভুিা এবাং প্রপবশামধকাি সৃমি। 

 1.4. Organization of the Survey  

 

The survey was implemented by Bangladesh 

Bureau of Statistics (BBS). The funding for 

the survey was received from the Government 

of Bangladesh (GOB). A Project 

Implementation Committee (PIC) consists of 

experts from both BBS and outside the BBS 

was established. The committee provided 

overall technical assistance on survey 

methodology, sample design and 

questionnaire development. An in-house 

working group was also formed with 

representatives from different wings of 

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). This 

working group reviewed the scope, objectives 

and draft questionnaire(s) of the survey and 

recommended several survey items for 

inclusion in and deletion from the survey. The 

recommendations made by the working group 

were reviewed and approved by the Project 

Implementation Committee (PIC). 

 

1.5 Output of the Survey 

The purpose of this survey is to provide an 

assessment of the current state of the output 

and value added created by wholesale and 

retail trades. The output of this survey is the 

availability of and accessibility to quality data 

on output, intermediate consumption (IC), 

value added (VA), operating surplus, saving 

etc. of trade sector. 
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• খানাি চূড়ান্ত দভাগ ব্যয় প্রাক্কলন; 

• মিমিমবউটিভ দেপিি সপে সাংমিি মবমভন্ন প্রধান 

সূচকসমূপহি মভমি প্রস্তুিকিে; 

•  

• নীমি মনধ থািকপেি িািা অর্ থননমিক ও 

মুদ্র্নীমিসমূপহি স্বল্প ও েীঘ থপিয়ামে গমি প্রকৃমি 

মূল্যায়পনি জন্য; 

➢ Estimate final consumption 

expenditure of households;  

➢ Provide benchmark of various core 

parameters related to distributive 

trade; 

➢ Evaluate the economic performance 

of the distributive trade sector by the 

government; 

➢ Assess short and long-term 

movements for rationalization of the 

economic policies, including 

monetary policy by the policy 

makers. 

১.৭ জমিে ফলাফপলি ব্যবহািকািী  

এই জমিে দর্পক প্রাপ্ত ফলাফপলি প্রার্মিক ব্যবহািকািী 

হপলন বাাংলাপেশ েমিসাংখ্যান ব্যুপিাি জািীয় মহসাব 

সাংকলকগে। ব্যবসাময়ক সম্প্রোয়ও োইকামি এবাং খুচিা 

বাজাপিি গমিমবমধ মূল্যায়পনি জন্য মিমিমবউটিভ দেি 

েমিসাংখ্যান (মিটিএস) ব্যবহাি কিপি োপিন। তাছাড়া 

গপবিকগে অর্ থননমিক গমিমবমধ ে থপবক্ষে কিপি মিটিএস 

ব্যবহাি কিপি োপিন। 

 1.7 Users of the Survey Findings 

The primary users of the findings available 

from this survey are the national accounts 

compilers of Bangladesh Bureau of Statistics. 

Distributive Trade Statistics (DTS) can also be 

used by Business community for assessing the 

dynamics of the wholesale and retail trade 

market. Furthermore, DTS can be used by 

researchers to monitor economic trends. 

১.৮ জমিপেি সীিাবদ্ধিা  

এই জমিপেি ধািোগি কাঠাপিাটি মসপেি অফ ন্যাশনাল 

অুাকাউন্টস (এসএনএ-২০০৮)-এি উেি েন্ডায়িান, 

তর্াতি অন্যান্য জমিে এবাং সিীক্ষাি ন্যায় এই জমিেও 

সীিাবদ্ধিা দর্পক মুি নয়। এি েমিমধ র্াকা সপেও জমিে 

েদ্ধমিপি মনমে থি সীিাবদ্ধিা িপয়পে,  া অবশ্যই মবপবচনা 

কিা উমচি। এই জমিপেি প্রধান সীিাবদ্ধিা জমিপেি দেি 

তিমিি সপে জমড়ি। োমি দেি (অনুসন্ধাপনি জন্য 

অর্ থননমিক ইউমনটগুমলি িামলকা) ২০১৩ সাপলি 

অর্ থননমিক শুিামি দর্পক সাংগ্রহ কিা হপয়মেল। ফলস্বরূে 

মকছু অর্ থননমিক ইউমনট দ গুমল ২০১৩ সাপলি েপি 

অর্ থনীমিপি অন্তর্ভ থি হপয়মেল দসগুমল িামলকাি বাইপি 

মেল। এই অন্তর্ভ থমিমবহীন ইউমনটগুমল দেপি উেমস্থি হওয়া 

উমচি,  মেও িা হয়মন, িাই কভাপিপজ ত্রুটি িপয়পে।  খন 

দকানও সিগ্রপকি মকছু সেস্য নমুনা দেি দর্পক বাে েপড় 

িখন কভাপিজ ত্রুটি ঘপট। এোড়াও নমুনায়পনি ত্রুটি 

িপয়পে। সম্পূে থ সিগ্রপকি ব্যবহাি না কপি সিগ্রক দর্পক 

নমুনা দনয়াি ফপল নমুনা ত্রুটি দেখা দেয়। 

 
1.8 Limitation of the Survey  

Though the conceptual framework of this 

survey is anchored on the System of National 

Accounts (SNA-2008), nevertheless like all 

other surveys and studies, this survey is also 

not free from limitations. In spite of its scope, 

survey methodology presents certain limits 

that must be considered. The major limitation 

of this survey is associated with the 

construction of study frame. Study frame (list 

of economic units to be investigated) was 

collected from Economic Census, 2013. As a 

consequence, some economic units those 

appeared in the economy after 2013 were 

missing from the list. All these missing units 

should appear on the frame but do not, and so 

coverage error is there.  Coverage error occurs 

when some members of a population are 

excluded from the sample frame.  Moreover, 

sampling error is also present. Sampling error 

arises as a result of taking sample from 

population rather than using the whole 

population. 

১.৯ কমিেয় ফলাফল ও কা থক্রি  

জমিপেি লক্ষু এবাং উপেশ্য অজথপনি জন্য, মননমলমখি 

কা থক্রি হাপি দনয়া হপয়মেল। কা থক্রিগুমল শুধু মবস্তৃি 

 
1.9 Several Outputs and Activities 

In order to achieve the goals and objectives of 

the survey, following activities were 
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সূচক, এবাং িাই মনমে থি ফলাফল অজথপনি িপধ্য সীিাবদ্ধ 

নয়। 

উৎোেন ১: খসড়া প্রশ্নেে প্রস্তুি কিা হপয়পে এবাং 

বাাংলাপেশ েমিসাংখ্যান ব্যুপিা (মবমবএস)-এি জনবলপক 

জমিপেি নকশা তিমি এবাং েমিচালনাি জন্য প্রমশক্ষে 

প্রোন কিা হপয়মেল। 

কা থক্রিসমূহ: 

➢ মবদ্যিান প্রকাশনা ও সিীক্ষাসূহ ে থাপলাচনা; 

➢ খসড়া প্রশ্নেে প্রস্তুিকিে; 

➢ জমিপেি ধািো, সাংজ্ঞা, দেমেবদ্ধকিে এবাং 

েদ্ধমি চূড়ান্তকিে; 

➢ গেনাকািীপেি ম্যানুয়াল-সহ মবমভন্ন প্রমশক্ষে 

উেকিে প্রস্তুিকিে; 

➢ গেনাকািী এবাং িোবধায়কপেি প্রমশক্ষে; 

➢ সািমে েমিকল্পনা প্রস্তুি, িামি দটমবল প্রেয়ন 

এবাং অন্যান্য আউটপুট মনমে থিকিে; 

➢ কমম্পউটাি দপ্রাগ্রামিাং এবাং খসড়া উোি 

প্রমক্রয়াকিপেি মবশে মবপিিে। 

 

undertaken.  The activities are only broad 

indicators, and therefore not limited to 

achieving the specific outputs.  

Output I:  Draft questionnaire prepared and 

staff of Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) 

trained to design and carryout the survey.  

Activities:  

➢ Review the existing literature and 

studies; 

➢ Prepare draft questionnaire; 

➢  Finalize concept, definition, 

classification, and methodology of the 

survey; 

➢ Prepare various training materials 

including enumerators’ manual; 

➢ Conduct training of the enumerators 

and supervisors; 

➢ Develop tabulation plan, formulate 

dummy tables and specify other 

outputs; 

➢ Analyze system and computer 

programming and draft data 

processing specifications.  
 

উৎোেন ২: িাঠে থাপয়ি পুনঃমনিীক্ষে সুসম্পন্ন, গপবিো/ 

অনুসন্ধান েমিচালনা এবাং গপবিো েদ্ধমিি প্রমিষ্ঠাকিে। 

 

কা থক্রিসমূহ:  

➢ িাঠে থাপয়ি মপ্র-পটমোং নকশা প্রেয়ন 

➢ িাঠে থাপয়ি জন্য মপ্র-পটমেপেি জন্য প্রমশমক্ষি 

জনবল মনব থাচন 

➢ গপবিোি মজমনসেে মনপয় প্রমশমক্ষি জনবলপক 

মনধ থামিি প্রমিষ্ঠাপন দপ্রিে ও িথ্যসাংগহ 

➢ িাঠে থাপয়ি সাংগৃহীি িথ্য-উোি প্রমশমক্ষি 

জনবপলি িাধ্যপি মবপিিে 

➢ িথ্য-উোি েমিেন্নকিে, সািমেকিে ও 

মনিীক্ষে 

➢ িাঠে থাপয়ি িথ্য-উোি প্রমক্রয়াকিে 

➢ িাঠে থাপয়ি মূল্যায়পনি ফলাফপলি উেি মভমি 

কপি গপবিোি মজমনসেে, িথ্য প্রমক্রয়াকিপেি 

 Output II: Field pre-testing accomplished, 

study/investigation conducted and study 

methodology established. 

 

Activities: 

➢ Design field pre-testing; 

➢ Select and train personnel for field 

pre-testing; 

➢ Dispatch of trained personnel to the 

selected establishments for field pre-

testing and collect information using 

the study instruments; 

➢ Train data processing personnel to 

capture the information collected 

through the field pre-testing; 

➢ Verify, clean and tabulate data; 

➢ Evaluate field pre-testing results; 

➢ Based on findings available from pre-

testing, finalize study instruments, 
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গঠনপ্রোমল, সািমে তিমিকিে এবাং ফলাফপলি 

চামহো মনরূেে। 

data processing specifications, 

tabulation plan and the output 

requirements. 

 

উৎোেন ৩: জমিেকা থ মনব থাহ এবাং গপবিোি মজমনসেে 

চূড়ান্তকিে 

কা থক্রিসমূহ: 

➢ মনধ থামিি প্রমিষ্ঠাপন অনুসন্ধাপনি জন্য প্রশ্নেে ও 

মনপে থমশকা-সহ গপবিোি ে থাপ্ত মজমনসেে মুদ্র্ে; 

➢ িাঠে থাপয়ি েক্ষ জনবল মনব থাচন; 

➢ প্রমিষ্ঠাপন সাক্ষাৎকাি েমিচালনা, িাঠে থাপয়ি 

প্রশ্নেে েিীক্ষে, প্রপয়াজনীয় ও পূিেকৃি প্রশ্নেে 

দফিি দনয়া ও িোিমক; 

➢ দটব্যপলশন েমিকল্পনা অনু ায়ী সম্পােনা, দকামিাং, 

সািমেকৃি িথ্য-উোি প্রস্তুিকিে; 

➢ েমিকমল্পি ফলাফল ও সাংগ্রহ কা থক্রি প্রস্তুি ও 

প্রমিপবেন তিমি কিা।   

 

 
Output III: Final study instruments produced 

and survey conducted. 

Activities: 

➢ Print final study instruments including 

questionnaires and instruction manuals 

in sufficient numbers to meet the 

planned number of establishments for 

investigation; 

➢ Select and trained field personnel; 

➢ Conduct interview at establishments, 

verify filled-in questionnaire, filled 

follow-up as required and return 

completed questionnaires to the office; 

➢ Edit, code, enter and tabulate data 

according to tabulation plan; 

➢ Evaluate and report on data capture 

operations and production of the planned 

output. 

 
 Output IV: Data analysis carried out, report 

produced and disseminated. 

Activities:  

➢ Carry out statistical analysis and 

validation of study results; 

➢ Prepare detailed draft report based on 

the study findings; 

➢ Finalize the draft report based on the 

recommendations and suggestions 

available from expert consultation. 
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অধ্যায় ২ 

জমিে েদ্ধমি 

 

 Chapter II 

Survey Methodology 
 

ভূমিকা  

এ অধ্যায়টি জমিপে ব্যবহৃি েদ্ধমিি একটি সািমগ্রক মচে 

উেস্থােন কপি। প্রশ্নাবমল প্রেয়ন, নমুনা নকশায়ন, উোি 

সাংগ্রপহি েদ্ধমি এবাং উোি প্রমক্রয়াকিপেি েদ্ধমি, 

গনোকািী/িোিককািীগপেি প্রমশক্ষে সম্পপকথ সাংপক্ষপে 

এই অধ্যাপয় আপলাচনা কিা হপয়পে। অমধকন্তু, এই অধ্যাপয় 

জমিে প্রমক্রয়াি সকল ে থাপয়ি অবস্থা উেস্থােন কিা 

হপয়পে,  া পুপিা প্রকাশনা জুপড় মবস্তামিি দেওয়া আপে। 

 
Introduction 

This chapter presents an overview of the 

methodology used in the survey. Preparation 

of questionnaire, sampling design, method of 

data collection and data processing, training of 

enumerators / supervisors are briefly 

discussed in this section.  Moreover, this 

chapter introduces all phases of the survey 

process which is treated in detail throughout 

the publication. 

 

২.২ তিদ্যর্াৈ প্রততল্লিদৈসমূহ ি থাল্ল াচৈা 

এ জমিপেি সাপর্ সম্পমকথি কী ধিপনি েমিসাংখ্যামনক 

িথ্য-উোি বিথিাপন মবদ্যিান িা উেঘাটন কিাি জন্য এটি 

একটি দিৌমলক প্রস্তুমিমূলক কাজ। এটি েমিচালনাি জন্য 

মবদ্যিান সামহিু, গপবিো মনবন্ধ এবাং অন্যান্য প্রাসমেক 

উৎসগুমলি স পে ও গভীিভাপব ে থাপলাচনা কিা হপয়মেল। 

জমিে সিস্যাি আিও মবপিিে এবাং ব্যাখ্যা মবপিিপেি 

জন্য একটি উোয় প্রমিষ্ঠাি লপক্ষু মনধ থামিি অর্ থননমিক 

এককগুমলি আউটপুট এবাং মূল্য সাংপ াজন সম্পমকথি 

েমিিাে প্রমক্রয়া সম্পপকথ আিও ভাপলাভাপব উেলমিি জন্য 

মবদ্যিান সামহিুামে এবাং প্রকাশনাসমূহ সুমনমে থিভাপব 

ে থাপলাচনা কিা হপয়মেল। আউটপুট, িধ্যবিী দভাগ এবাং 

মূল্য সাংপ াজপনি সপব থািি েদ্ধমি গভীিভাপব জানাি জন্য 

মসপেি অব ন্যাশনাল অুাকাউন্টস, ২০০৮ (এসএনএ-

২০০৮) মবপশিভাপব অধ্যয়ন কিা হপয়মেল। 

 
2.2. Literature Review 

Literature review is a basic homework to 

discover what type of statistical knowledge 

currently exists related to this survey. A 

careful and through review of existing 

literature, research articles and other relevant 

sources was done to conduct this survey. 

Available literatures and publications were 

vividly reviewed for better understanding on 

the measurement process of output and value 

added of the target economics units to 

establish a means for developing more 

substantial analysis and interpretation of the 

survey problem. The System of Nation 

Accounts, 2008 (SNA-2008) was also 

specifically studied to grasp the best methods 

of calculating output, intermediate 

consumption and value added.   

২.৩ নমুনায়ন 

২.৩.১ নমুনা নকশায়ন 

ব্যবসাপয়ি সপে জমড়ি সিস্ত প্রমিষ্ঠাপনি সিগ্রক দর্পক 

একটি সম্পূে থ এবাং মবস্তৃি িামলকা নকশাি জন্য ব্যবহৃি 

হপয়পে।  এই িামলকা দেিটি অর্ থননমিক শুিামি ২০১৩  

দর্পক তিমি ব্যবসাময়ক মনবন্ধ দর্পক োওয়া  ায়। 

 
2.3. Sampling  

2.3.1. Sampling Frame  

A complete and comprehensive list frame, a 

list of all establishments engaged in trading, 

was used to define population of interest. The 

list frame was available from the business 

register constructed through economic 

census2013. 
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২.৩.২ সিগ্রক 

বাাংলাপেপশি দভৌপগামলক সীিানাি িপধ্য অবমস্থি প্রমিষ্ঠান 

সমূপহি িধ্য দর্পক আইএসআইমস মিমভশন ৪ অনুসাপি 

দসকশন মজ-ি ৪৫, ৪৬ এবাং ৪৭ মবভাগপক সিগ্রক মহসাপব 

মবপবচনা কিা হপয়পে। 

 
2.3.2. Universe 

The universe for this study consisted of all 

establishments belong to division 45, 46 and 

47 of section G of ISIC, Rev.4 and located in 

the geographical area of Bangladesh. 

২.৩.৩ নমুনা আকাি 

নমুনা আকাি, জমিপেি জন্য মনধ থামিি সিগ্রপকি একটি 

অাংশ, গপবিো সম্পমকথি দকান সিীক্ষা/জমিপেি একটি 

গুরুত্বপূে থ তবমশিু  াি চূড়ান্ত লক্ষু হপে নমুনাি মভমিপি 

সিগ্রক সম্পপকথ একটি মসদ্ধান্ত প্রোন কিা। এ জমিপেি 

িাধ্যপি মনভথিপ াগ্য েমিসাংখ্যামনক উেসাংহাি ও মসদ্ধান্ত 

গ্রহপেি জন্য প্রপয়াজনীয় সপব থািি সাংখ্যক নমুনা একপকি 

সিন্বপয় নমুনা আকাি মনরূেে কিা হপয়পে। জমিপেি 

গ্রহেপ াগ্য সঠিকিাি স্তি; মনর্ভ থলিাি িাো, সিয় ও বাপজট 

সিন্বপয়ি িাধ্যপি মনধ থািন কিা হপয়পে। অমধকিি 

সঠিকিি সঠিকিাি জন্য বৃহিি নমুনা আকাি এবাং 

অমিমিি অপর্ থি প্রপয়াজন হপিা।  র্া র্ নমুনাি আকাি 

মনধ থািপেি জন্য মবমভন্ন সূে িপয়পে। এই জমিপেি জন্য 

নমুনাি আকাি মনধ থািে কিপি মনপনি সূেটি ব্যবহাি কিা 

হপয়পে।  

 

𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁−1)+𝑧2𝑝𝑞
∗ 𝑑𝑒𝑓𝑓   

 

দ খাপন 

N= সিগ্রপকি আকাি 

Z= অনুিান সীিানায় এটি একটি আেশ থ চলক 

e=  র্ভপলি সীিা 

p= তবমশপিুি উেমস্থমিি অনুোি 

q= তবমশপিুি অনুেমস্থমিি অনুোি 

deff= মিজাইন প্রভাব 

 

 
2.3.3. Sample Size  

The sample size, a part of the population 

chosen for the survey, is an important feature 

of any empirical study/survey in which the 

ultimate goal is to make inferences about a 

population from a sample. The sample size of 

this survey was constructed as the best 

possible number of sampling units that were 

needed to build a sound statistical conclusion 

and inference. The level of precision accepted 

was based on balancing accuracy and resource 

in terms of budgetary provision and time. A 

higher level of precision would require a 

larger sample size and higher cost to achieve 

those samples.  There are many unique 

formulas and ways to determine an 

appropriate sample size. For this survey, the 

following formula was adopted to determine 

the sample size.  

 

𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁−1)+𝑧2𝑝𝑞
∗ 𝑑𝑒𝑓𝑓   

Where 

N= Population size  

Z= The value of the standard normal  

variate at a given confidence level;  

e= Margin of error;  

p= Proportion of presence of attribute  

q= Proportion of absence of attribute  

deff= Design effect 
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২.৩.৪ মবভাগ ৪৫-এি নমুনাি আকাি 

নমুনায়ন েদ্ধমিি উেি মভমি কপি, মবভাগ ৪৫-এি জন্য ৮৬২ 

নমুনা হপলা:  

 

𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁−1)+𝑧2𝑝𝑞
∗ 𝑑𝑒𝑓𝑓    

 
= 862.26=862  

 
দ খাপন,  N = 171714,  Z=1.96, e =0.05, p=0.5, 

q=0.5 এবাং deff = 2.25 

 

 াই দহাক, মসদ্ধান্ত দনয়া হপয়পে দ , মবভাগ ৪৫ দর্পক ৮৭৫টি 

প্রমিষ্ঠান দর্পক িথ্য সাংগ্রহ কিা হপব (োইকামি ও খুচিা ব্যবসা 

এবাং দিাটিগাড়ী ও দিাটি সাইপকল দিিািি) 

 

 
2.3.4. Sample Size for Division 45 

On the basis of the sampling technique, the sample 

size for division 45 was calculated at 862 as 

shown below  

 

𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁−1)+𝑧2𝑝𝑞
∗ 𝑑𝑒𝑓𝑓    

 

= 862.26=862  

 

Where,  N = 171714,  Z=1.96, e =0.05, p=0.5, 

q=0.5 and deff = 2.25 

 

However, it was decided to investigate a total of 

875 establishments from division 45 (wholesale 

and retail trade and repair of motor vehicles and 

motorcycles). 

২.৩.৫ মবভাগ ৪৬-এি নমুনাি আকাি 

নমুনায়ন েদ্ধমিি উেি মভমি কপি, মবভাগ ৪৬-এি জন্য 

৮৬৩টি নমুনা হপলা: 

 

𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2𝑝𝑞
∗ 𝑑𝑒𝑓𝑓  

 

= 862.26=863  

 

দ খাপন, N = 287729 ,  Z=1.96, e =0.05, p=0.5, 

q=0.5 এবাং deff = 2.25 

 

 াই দহাক, মসদ্ধান্ত দনয়া হপয়পে দ , মবভাগ ৪৬ দর্পক ৮৭৫ 

টি প্রমিষ্ঠান দর্পক িথ্য সাংগ্রহ কিা হপব (দিাটিগামড় ও 

দিাটি সাইপকল ব্যিীি োইকামি ও খুচিা ব্যবসা) 

 

 2.3.5. Sample Size for Division 46  

The sample size for division 46 was 

estimated at 863 as shown below.  

 

𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2𝑝𝑞
∗ 𝑑𝑒𝑓𝑓  

 

= 862.26=863  

 

Where, N = 287729 ,  Z=1.96, e =0.05, 

p=0.5, q=0.5 and deff = 2.25 

 

However, it was decided to investigate a total 

of 875 establishments from division 46 

(wholesale  trade, except motor vehicles and 

motor cycles). 

 

২.৩.৬ মবভাগ ৪৭-এি নমুনাি আকাি 

নমুনায়ন েদ্ধমিি উেি মভমি কপি, মবভাগ ৪৭-এি জন্য 

২৩৮১টি নমুনা হপলা: 

𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁−1)+𝑧2𝑝𝑞
∗ 𝑑𝑒𝑓𝑓   

 

= 2380.91=2381 

দ খাপন, N = 3487203 ,  Z=1.96, e =0.09, p=0.5, 

q=0.5 এবাং deff = 2 

 2.3.6 Sample Size for Division 47  

The sample size for division 47 was 

estimated at 2381 as shown below.  

 

𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁−1)+𝑧2𝑝𝑞
∗ 𝑑𝑒𝑓𝑓   

 

= 2380.91=2381 

Where, N = 3487203 ,  Z=1.96, e =0.09, 

p=0.5, q=0.5 and deff = 2 
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২.৩.৭ নমুনাি বিাে  

নমুনাি আকাি মনধ থািে হবাি েি দিাট নমুনাসমূহ মিনটি 

স্বিন্ত্র এবাং োিস্পমিক মবযুি মবভাপগ অর্ থাৎ মবভাগ ৪৫ 

(োইকামি ও খুচিা ব্যবসা; দিাটিগামড় ও দিাটি 

সাইপকপলি দিিািি), মবভাগ ৪৬ (দিাটিগামি়ি ও দিাটি 

সাইপকল ব্যিীি োইকামি ব্যবসা) এবাং মবভাগ ৪৭-এি 

(দিাটিগামড় এবাং দিাটি সাইপকল োড়া খুচিা বামেজু)  

আকাপিি সিানুোমিক। মবভাপগি আকাি ঐ মবভাপগি 

দিাট ব্যবসা প্রমিষ্ঠাপনি সাংখ্যা িািা মনধ থািে কিা হপয়মেল। 

প্রমিটি মবভাপগ বিাে নমুনাগুমল  মবভাপগি মবমভন্ন গ্রুপে 

পুনঃবণ্টন কিা হপয়মেল। মবভাগ এবাং গ্রুেগুমলপি নমুনাি 

বিাে মনপচি সািমেপি উেস্থােন কিা হপয়পে। 

 2.3.7. Allocation of Samples 

Once the sample size was determined, the total 

samples were distributed to three distinct and 

mutually exclusive divisions i.e.  division 45 

(wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles), division 46 

(wholesale trade, except of motor vehicles and 

motorcycles) and division 47 (retail trade, 

except of motor vehicles and motorcycles) 

proportional to the size of the division. The 

size of the division was determined by the 

number of total trading establishments in the 

division. Samples allocated to each division 

were further reallocated to different groups in 

the division. Allocation of samples to 

divisions and groups is presented in the table 

below. 

 

Table 2.1: Allocation of Samples to Divisions and Groups (মবভাগ এবাং গ্রুপে নমুনা বিাে) 

Division  Group Urban Rural  Total  

 

 

45 

 

451- Sale of motor vehicles (দিাটিগামড় মবক্রয়) 27 17 44 

452-Maintenance and repair of motor vehicles 

(দিাটিগামড় িক্ষোপবক্ষে ও দিিািি) 

92 48 140 

453-Sale of motor vehicles parts and accessories 

(দিাটি াপনি খুচিা ও আনুিমেক  ন্ত্রাাংশ মবক্রয়) 

97 45 142 

454 - Sale, maintenance and repair of motorcycles, 

scooters, auto rickshaws, rickshaws & related parts 

and accessories (দিাটি সাইপকল, স্কুটাি, অপটা-মিক্সা ও মিক্সা 

মবক্রয়, িক্ষোপবক্ষে, দিিািি এবাং আনুিমেক  ন্ত্রাাংশ মবক্রয়) 

224 325 549 

Sub-total 

(A)  

 440 

 

435 

 

875 

 

 

 

46 

461-Wholesale on a fee or contact basis (কমিশন, মি 

অথবা চুমি মিমিতে পাইকামি মবক্রয়) 

29 37 66 

462-Wholesale of agricultural raw materials and live 

animals (কৃমিজ কাঁচািাল ও গবামিপশু পাইকামি মবক্রয়) 

111 26 137 

463-Whole of food, beverage and tobacco (খাদ্য, পানীয় 

এবং োিাক পাইকামি মবক্রয়) 

54 23 77 

464-Wholesale of household goods (গৃহস্থামল সািগ্রী 

পাইকামি মবক্রয়) 

28 48 76 

465-Wholesale of machinery, equipment and 

supplies (মিমশনামি ও যন্ত্াংশ পাইকামি মবক্রয়) 

19 36 55 

466-Other specialized wholesale (অন্যান্য মবতশিাময়ে 

পাইকামি মবক্রয়) 

165 188 353 
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Division  Group Urban Rural  Total  

469-Non specialized wholesale trade (অমবতশিাময়ে 

পাইকামি মবক্রয়) 

52 59 111 

Sub-total 

(B) 

 458 417 875 

 471- Retail sale in non-specialized sectors 

(অমবতশিাময়ে মটাতি খুচিা মবক্রয়) 

568 256 824 

 472-Retail sale of food, beverages and tobacco in 

specialized stores (মবতশিাময়ে মটাতি খাদ্য, পানীয় এবং 

োিাক খুচিা মবক্রয়) 

151 92 243 

 473-Retail sale of automobiles fuel in specialized 

stores (মবতশিাময়ে মটাতি মিাটি জ্বালানি (Automobile 

fuel) খুচিা মবক্রয়) 

27 20 47 

 474- Retail sale of information and communication 

equipment in specialized stores (মবতশিাময়ে মটাতি েথ্য 

ও মযাগাতযাগ-প্রযুমি সািগ্রী খুচিা মবক্রয়) 

42 40 82 

 475- Retail sale of other household goods and 

equipment in specialized stores (মবতশিাময়ে মটাতি 

গৃহস্থামলি ব্যবহায য সািগ্রীর খুচিা মবক্রয়) 

115 90 205 

 476- Retail sale of cultural and recreation goods in 

specialized stores (মবতশিাময়ে মটাতি সাংস্কৃমেক ও মবতনািন 

সািগ্রীর খুচিা মবক্রয়) 

24 22 46 

 477-Retail sale of other goods in specialized stores 

(মবতশিাময়ে মটাতি অন্যান্য দ্রব্য খুচিা মবক্রয়) 

370 327 697 

 478-Retail sale via stall and markets (টল এবং বাজাতিি 

িাধ্যতি খুচিা মবক্রয়) 

112 71 183 

 479-Retail trade not in stores, stall or market (মটাি, 

টল এবং বাজাতিি িাধ্যি ব্যেীে খুচিা মবক্রয়) 

36 29 65 

Sub-total 

(c) 

 1445 

 

947 

 

2392 

Total 

(A+B+C) 

 2343 1799 4142 

 

২.৩.৮ নমুনা চয়ন 

প্রমিটি গ্রুে দর্পক সাধািে তেবচয়ন েদ্ধমিি িাধ্যপি নমুনা 

চময়ি হয়। 

 2.3.8. Selection of Samples  

Samples from each group were selected by 

using simple random sampling (SRS) 

technique. 

 

২.৩.৯. জমিে সিঞ্জাি, িথ্যসাংগ্রহ এবাং িথ্য প্রমক্রয়াকিে 

জমিে সিঞ্জাি উিিোিাপেি কাে দর্পক িথ্য োওয়াি 

জন্য তবজ্ঞামনক েদ্ধমি প্রপয়াপগি জন্য একটি িাধ্যি। 

জমিপেি জন্য মননমলমখি জমিে সিঞ্জাি প্রস্তুি ও ব্যবহাি 

কিা হপয়মেল: 

 

 2.3.9. Survey Instruments, Data Collection 

and Data Processing 

A survey instrument is a tool for consistently 

implementing a scientific procedure for 

obtaining data from respondents. Following 

survey instruments were prepared and used 

for the survey: 
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➢ একটি উেযুি এবাং সািঞ্জস্যপূে থ কাঠাপিাবদ্ধ 

প্রশ্নাবমল 

 

➢ িথ্য সাংগ্রহকািী এবাং িোিককািীপেি 

প্রমশক্ষপেি জন্য ম্যানুয়াল; 

 

➢ িামলকা দেি 

 

 

➢ An appropriate and suitable structured 

questionnaire; 

 

➢ Training manual for data collectors and 

supervisors; 

 

 

➢ Construction of list frame.  

২.৩.১০ প্রশ্নেে প্রেয়ন 

প্রশ্নেে একটি গপবিো উিকরণ,  া প্রার্মিকভাপব মনমে থি 

দভৌপগামলক অঞ্চপল একটি কামিি সিগ্রক দর্পক িথ্য 

সাংগ্রহ কিপি ব্যবহৃি হয়। এই সিীক্ষা েমিচালনাি জন্য 

একটি উেযুি কাঠাপিাবদ্ধ প্রশ্নেে প্রস্তুি কিা হপয়মেল। 

খসড়া প্রশ্নেেটি অভুন্তিীে ওয়ামকথাং গ্রুে িািা প্রস্তুি কিা 

হপয়মেল এবাং অাংশীজপনি সপে েিািশ থ কপি এটি 

সাংপশামধি হপয়মেল। অাংশীজপনিা মূল সিস্যাগুমল মচমিি 

কপিমেপলন এবাং েিবিীপি দসগুমলপক প্রশ্ন এবাং উিপি 

রূোন্তি কিা হয়। খসড়া প্রশ্নেে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিি 

সািপন উেস্থােন কিা হয় এবাং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিি 

(মেআইমস) েিািশ থ ও সুোমিপশি মভমিপি প্রশ্নেে আিও 

সাংপশাধন কিা হপয়মেল। জমিপেি প্রশ্নেেটি প্রাক-েিীক্ষা 

দর্পক প্রাপ্ত ফলাফপলি মভমিপি চূড়ান্ত কিা হপয়মেল। খসড়া 

প্রশ্নেপে মননমলমখি তিষয়াতদ মূল্যায়পনি জন্য প্রাক-েিীক্ষা 

কিা হপয়মেল: 

  

➢ প্রশ্নেপেি কাঠাপিা এবাং ব্যবহৃি েমিভািাগুমলি 

উেযুিিা েিীক্ষা; 

➢ সাক্ষাৎকািকািীগে কতৃথক প্রশ্নেে পূিে কিাি 

প্রপয়াজনীয় সিয় জানপি; 

➢ প্রশ্নগুমল ব্যঝপি উিিোিাপেি ক্ষিিা এবাং ইোি 

মূল্যায়ন কিপি; 

➢ মবমভন্ন চলপকি েমিিােগি েমিসীিা মনধ থািে 

কিপি; 

➢ দ ৌমিক প্রবাহ বা প্রপশ্নি ক্রিসম্পমকথি  র্া র্িা 

েিীক্ষা কিপি; 

➢ প্রাক-েিীক্ষা দর্পক উেলমি অসুমবধাসমূহ  া 

েিবিীপি মূল জমিে েমিচালনাি সিয় সিস্যা 

সৃমি কিপি োপি, িা মূল্যায়ন কপি 

দূিীভূিকিপেি েন্থা মনরুেে কিা। 

 2.3.10 Questionnaire Design 

A questionnaire is a research tool primarily 

used to collect information from a target 

population in a specific geographical area. In 

order to conduct this survey, an appropriate 

structured questionnaire was prepared. The 

draft questionnaire was prepared by an in-

house working group and was revised in 

consultation with stakeholders. The 

stakeholders identified the key issues and 

those issues were translated into questions and 

answer categories. The draft questionnaire 

was placed before the project implementation 

committee. Based on the suggestions and 

recommendations made by the Project 

Implementation Committee (PIC), the 

questionnaire was further modified. The 

survey questionnaire was pre-tested and 

finalized based on the findings available from 

the pre-test of the questionnaire. The draft 

questionnaire was pre-tested to assess the 

following aspects:  
➢ To test the suitability of the structure and 

terminologies used in the questionnaire;  

➢ To know the appropriate time required to 

fill-in the questionnaire by the 

interviewers; 

➢ To evaluate the ability and willingness of 

the respondents to understand the 

questions; 

➢ To determine the quantitative range of 

different variables; 

➢ To test the appropriateness regarding 

logical flow or sequence of the questions; 

➢ To assess problems during pre-test that 

would likely be encountered during the actual 

survey   operation and identify solutions for 

such problems.  
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২.৩.১১ িথ্যসাংগ্রহকািী এবাং িোিককািীি প্রমশক্ষে 

মনপে থমশকা 

একটি মবস্তৃি অোপিশনাল প্রমশক্ষে ম্যানুয়াল, দসইসপে 

গেনাকািী এবাং িোিককািীপেি জন্য িথ্য সাংগ্রপহি জন্য 

ম্যানুয়াল তিমি কিা হপয়মেল। সিীক্ষাি প্রশ্নাবমলপি ব্যবহৃি 

ধািো, সাংজ্ঞা, দেমেমবন্যাস প্রমশক্ষে ম্যানুয়ালটিপি 

পুপিাপুমি ব্যাখ্যা কিা হপয়মেল। িথ্য সাংগ্রপহি েদ্ধমি, 

সম্পকথ তিমি এবাং উিিোিাপেি কাে দর্পক মনভথিপ াগ্য 

িথ্য সাংগ্রপহি জন্য গেনাকািী এবাং িোিককািীপেি 

োময়ত্ব প্রমশক্ষে ম্যানুয়াপল স্পিভাপব বমে থি হপয়মেল। 

2.3.11 Training Manual for Data Collectors 

nd Supervisors 

A comprehensive and operational training 

manual, as well as data collection manual for 

enumerators and supervisors, was developed. 

The concept, definition, classification used in 

the survey questionnaire was thoroughly 

explained in the training manual. Data 

collection procedure, rapport building, and 

responsibility of enumerators and supervisors 

for the collection of reliable information from 

the respondents were clearly spelled out in the 

training manual. 

 

২.৩.১২ জমিপেি জনবপলি প্রমশক্ষে 

মবমবএস-এি দ াগ্য এবাং অমভজ্ঞ কিী সেস্যগে িাঠে থাপয় 

িথ্য সাংগ্রপহ মনযুি মেপলন। তাঁল্লদি সিীক্ষাি েটভূমি এবাং 

উপেশ্যগুমলি সপে জমিে  ন্ত্রগুমলপি ব্যবহৃি ধািো, 

সাংজ্ঞা, দেমেবদ্ধকিে এবাং েমিভািা-সহ ে থাপ্ত এবাং মনমবড় 

প্রমশক্ষপেি ব্যবস্থা কিা হপয়মেল। প্রমশক্ষেটি মনপনাি 

মবিয়সমূপহ সীিাবদ্ধ মেল না, িপব এ মবিয়গুমল অন্তর্ভ থি 

কিা হপয়মেল:  

 

➢ লক্ষু এবাং উপেশ্য-সহ জমিপেি েটভূমি; 

➢ জমিপেি েদ্ধমি; 

➢ সাংপবেনশীলিাি প্রমি মবপশি িপনাপ াগ-সহ 

সাক্ষাৎকাি দকৌশল; 

➢ উিিোিাপেি সপে সম্পকথ স্থােন। 

 

 2.3.12 Training of the Survey Personnel 

Qualified and experienced staff members of 

BBS were engaged in data collection at the 

field level. They were provided with adequate 

and intensive training on the background and 

objectives of the survey along with concepts, 

definitions, classifications and terminologies 

used in the survey instruments. The training 

was not limited to but included the following 

issues:  

➢  Background of the survey along with 

objectives and goals; 

➢  Approach and methodology of the survey; 

➢  Interview technique with special attention 

to sensitivity, if any, towards the 

respondents; and 

➢ Establish rapport with the respondents. 

 
২.৩.১৩ িাঠে থাপয় িথ্যসাংগ্রহ  

িথ্যসাংগ্রহ হপলা আগ্রপহি চলকসমূপহি উেি িথ্য 

সাংগ্রপহি একটি প্রমক্রয়া। দ  দকানও ধিপনি জমিপেি 

একটি গুরুত্বপূে থ মেক িথ্যসাংগ্রহ। র্ভল িথ্যসাংগ্রহ জমিে/ 

অধ্যয়পনি ফলাফলপক প্রভামবি কিপি োপি এবাং 

অবপশপি অকা থকর ফলাফপলি মেপক মনপয় দ পি োপি। 

প্রকৃিেপক্ষ সিীক্ষাি িাধ্যপি সাংগৃহীি িপথ্যি গুেগি িান 

জমিপেি লক্ষু এবাং উপেশ্যসমূহ অজথপনি সফলিা 

মনধ থািে কপি। িাঠে থাপয় িানসম্পন্ন িথ্য সাংগ্রপহি জন্য 

মননমলমখি েদ্ধমি ও দকৌশল অনুসিে কিা হপয়মেল: 

 

মবমবএপসি দ াগ্য এবাং অমভজ্ঞ কিী সেস্যগে িাঠে থাপয় 

িথ্য সাংগ্রপহি জন্য মনযুি মেপলন; 

 2.3.13 Data Collection at Field Level 

Data collection is a process of gathering 

information on variables of interest. Data 

collection is an important aspect of any type 

of survey. Inaccurate data collection can 

impact the result of a survey/study and 

ultimately lead to invalid results. In fact, the 

quality of data collected through the survey 

determines the achievement of the goals and 

objectives of the survey. The following 

methods and techniques were followed for 

quality data collection at the field level: 

Qualified and experienced staff members of 

BBS were engaged for collecting data at field 

level; 
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➢ িথ্য সাংগ্রহকািীপেি  র্া র্ এবাং ে থাপ্ত প্রমশক্ষে 

দেওয়া হপয়মেল। জমিপেি লক্ষু ও উপেশ্য, 

জমিপেি আওিা, জমিে েদ্ধমিি মবিপয় িথ্য 

সাংগ্রহকািীপেি মনমবড় এবাং ে থাপ্ত প্রমশক্ষে দেওয়া 

হপয়মেল; 

 

➢ মবমবএস-এি ঊর্ধ্থিন কি থকিথাপেি িাঠে থাপয় িথ্য 

সাংগ্রপহি িোিমক কিাি জন্য মনযুি কিা হপয়মেল; 

 

➢ িথ্য সাংগ্রহকািীিা কাঠাপিাবদ্ধ এবাং প্রাক-পকাপিি 

প্রশ্নেপেি সপে মুপখামুমখ সাক্ষাৎকাি েমিচালনা 

কপিমেপলন। 

➢  Data collectors were trained properly and 

adequately. Intensive and adequate 

training was imparted to the data 

collectors on the survey goals, objectives, 

scope, survey approach, methodology and 

the survey instruments;  

➢  Senior officials of BBS were deployed to 

supervise data collection at field level; 

 

➢ Data collectors conducted face-to-face 

interview with a structured and pre-coded 

questionnaire. 

২.৩.১৪ িথ্য প্রমক্রয়াকিে এবাং মূল্যায়ন 

পূিেকৃি প্রশ্নেেসমূহ সম্পােনা এবাং দকামিাং কিা 

হপয়মেল। সিকথিাি সপে  াচাই-বাোইপয়ি েি পূিেকৃি 

প্রশ্নেেগুমল কমম্পউটাি অোপিটিগেপক িথ্য অন্তর্ভ থমিি 

জন্য দপ্রিে কিা হপয়মেল। পুপিা প্রমক্রয়াটি একজন 

দপ্রাগ্রািাপিি মনমবড় িোবধাপন এবাং মনপে থশনায় েমিচামলি 

হপয়মেল। একজন দপ্রাগ্রািাি উেযুি কমম্পউটাি দপ্রাগ্রাি 

ব্যবহাি কপি দিটা প্রপসমসাং দল-আউট তিমি কপি। একবাি 

প্রার্মিক িাটাপবস তিমি হওয়াি েপি, সিস্ত িথ্য  াচাই 

এবাং অভুন্তিীে ধািাবামহকিাি জন্য েিীক্ষা কিা হপয়মেল। 

সিস্ত েমিসাংখ্যান সািমে এসমেএসএস এবাং অন্যান্য 

সফ্টওয়ুাি ব্যবহাি কপি িাইপক্রা কমম্পউটাপি প্রস্তুি কিা 

হপয়মেল। 

 2.3.14 Data Processing and Validation of 

Data  

All filled-in questionnaires were debugged, 

edited and coded. After careful scrutiny, the 

filled-in questionnaires were then sent to the 

computer operators for data entry with the 

software installed for this purpose. The entire 

process was carried out under the close 

supervision and guidance of a programmer. A 

programmer developed data processing layout 

using appropriate computer programmes. 

Once the preliminary database was developed, 

all the information was tested for validity and 

internal consistency. All statistical tables were 

prepared in the microcomputer using SPSS 

and other software. 
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অধ্যায় ৩ 

ধািো এবাং সাংজ্ঞা 

 

 Chapter III  

Concepts and Definitions 
 

ভূমিকা 

এ অধ্যায়টি প্রকাশনায় ব্যবহৃি মবমভন্ন েমিভািাি একটি 

চিৎকাি আপলাচনা এবাং দিৌমলক জ্ঞান সিবিাপহি িাধ্যপি 

প্রমিপবেনটিপক োঠকবান্ধব কপি তুপলপে। মনপচ 

সমন্নপবমশি ধািো, সাংজ্ঞা, দেমেবদ্ধকিে এবাং অুাকাউমন্টাং 

মবমধগুমল ২০০৮ এসএনএ (মসপেি অব ন্যাশনাল 

অুাকাউন্টস)-ি  সপে সেমিপূে থ। সাধািে জািীয় মহসাব 

সম্পপকথ জানপি োঠকগে ২০০৮ এসএনএ-এি সহায়িা 

মনপি োপিন। 

 

 Introduction 

This chapter provides an excellent discussion 

and basic knowledge of different 

terminologies used in this publication to make 

this report reader-friendly. Concepts, 

definitions, classifications and accounting 

rules appended below are in line with the 2008 

SNA (System of National Accounts). For 

general national accounts issues, readers may 

consult 2008 SNA. 

মবিিে বামেপজুি েমিমধ: মক্রয়াকলাপেি দেমেমবন্যাপসি 

মভমিপি মবিিে বামেপজুি সুপ াগ এবাং এি কাঠাপিা 

দেওয়া দ পি োপি। বাাংলাপেশ েুান্ডাি থ ইন্ডামিয়াল 

ক্লামসমফপকশন (মবএসআইমস)-এি মবভাগ মজ-ি েমিমধ 

মহসাপব মবিিে বামেপজুি েমিমধ সাংজ্ঞাময়ি কিা হপয়পে। 

মবএসআইমস-ি মবভাগ মজ োইকামি ও খুচিা বামেজু; 

দিাটিগামড় ও দিাটি সাইপকল দিিািি মনপয় গঠিি। 

উপেখ্য দ , বাাংলাপেশ েুান্ডাি থ ইন্ডামিয়াল ক্লামসমফপকশন 

এিনভাপব প্রস্তুি কিা হপয়পে  াপি মবিিে বামেপজুি 

সািমগ্রক েমিমধ আন্তজথামিক িাপনি মশল্প দেমেবদ্ধকিে 

মিমভশন ৪ (আইএসআইমস, মিমভশন-৪)-এি িপিা হয়। 

 Scope of Distributive Trade:  The scope of 

distributive trade and its structure can be given 

in terms of an activity classification. The scope 

of distributive trade has been defined as the 

scope of section G of Bangladesh Standard 

Industrial Classification (BSIC). Section G of 

BSIC consists of wholesale and retail trade; 

repair of motor vehicles and motorcycles.  It is 

to be noted that Bangladesh Standard 

Industrial Classification have been developed 

in such a way as to ensure that the overall 

scope of distributive trade is the same as in 

International Standard Industrial 

classification, Rev.4 (ISIC, rev.4). 

 

মবিিে বামেপজুি কাঠাপিা: মবিিে বামেজু মিনটি মবভাগ 

মনপয় গঠিি। মবভাগ ৪৭-এ দিাটিগামড় এবাং দিাটি 

সাইপকল মবক্রয় এবাং দিিািি সম্পমকথি সিস্ত কা থক্রি 

অন্তর্ভ থি। মবভাগ ৪৬ দিাটিগামড় ও দিাটি সাইপকল ব্যিীি 

োইকামি বামেজু অন্তর্ভ থি কপি এবাং মবভাগ ৪৭-এ 

দিাটিগামড় এবাং দিাটি সাইপকল ব্যিীি খুচিা বামেজু 

অন্তর্ভ থি। 

 Structure of Distributive Trade: Distributive 

trade is structured with three divisions. 

Division 45 includes all activities related to the 

sale and repair of motor vehicles and 

motorcycles. Division 46 includes wholesale 

trade, except of motor vehicles and 

motorcycles and division 47 includes retail 

trade, except of motor vehicles and 

motorcycles. 

 

োইকামি বামেজু: োইকামি মবক্রয় সাধািেি মবক্রীি 

েপেি েমিিাে মনমব থপশপি েেদ্র্ব্য, দেশাোি (মশল্পজাি বা 

বামেমজুক) ব্যবহািকািী বা কতৃথেপক্ষি কাপে বা অন্যান্য 

োইকাি বা িধ্যস্থিাকািীপেি কাপে েে দকনা, সাংিক্ষে 

এবাং মবক্রয় মনপয় গঠিি।  

 Wholesale Trade: Wholesale trade consists 

of purchasing, storing and selling goods, 

generally to retailers, professional (industrial 

or commercial) users or authorities, or to other 

wholesalers or intermediaries, regardless of 

the quantities sold. 
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খুচিা বামেজু: খুচিা বামেজু মবমক্রি েপেি েমিিাে 

মনমব থপশপি একটি এলাকায় েেদ্র্ব্য মবক্রয় কপি,  া 

সাধািেি দকনা হয় (বা দোটখাট রূোন্তপিি েপি) মবক্রয় 

োড়া ও খুচিা বামেজু কা থক্রি গ্রাহপকি বামড়পি মবিিে 

এবাং স্থােন অন্তর্ভ থি (উোহিেস্বরূে আসবাবেে বা 

গৃহস্থামল  ন্ত্রোমি)। 

 

দকান একটি েপেি মবেেপন ব্যবসাময়ক কা থক্রি (আন্ত-

সাংস্থা বামেজু)-এি েপি খুচিা বামেজু কা থক্রি অন্তর্ভ থি 

র্াপক, িপব মকছু েে (মূলধন েে) খুচিা বামেপজুি মবিয় 

নয়। 

 Retail Trade: Retail trade consists of selling 

merchandise in the state that it is purchased (or 

after minor transformations), generally to a 

customer base of private individuals, 

regardless of the quantities sold. In addition to 

sales, retail trade activity may also cover 

delivery and installation at the customer's 

home (of furniture or household appliances for 

example). 
 

 

The marketing of a good generally 

successively includes wholesale trade activity 

(inter-company trade) followed by retail trade 

activity, but certain goods (capital goods) are 

not the subject of retail trade. 

 

মবভাগ ৪৫-এি কাঠাপিা: বাাংলাপেশ েুান্ডাি থ ইন্ডামিয়াল 

ক্লামসমফপকশন (মবএসআইমস) অনুসাপি, এই মবভাপগ লমি, 

োক, অপটা-মিক্সা এবাং মিক্সা-সহ দিাটিগামি়ি ও দিাটি 

সাইপকপলি সপে সম্পমকথি সিস্ত কা থক্রি (উৎোেন ও 

ভাড়া ব্যিীি) অন্তর্ভ থি িপয়পে। নতুন-পুিািন  ানবাহপনি 

োইকামি ও খুচিা মবক্রয়,  ানবাহন দিিািি ও 

িক্ষোপবক্ষে এবাং  ন্ত্রাাংশ ও আনুিমেপকি োইকামি ও 

খুচিা মবক্রয়ও ৪৫ মবভাপগ অন্তর্ভ থি িপয়পে। এোড়া 

 ানবাহপনি োইকামি ও খুচিা মবক্রপয়ি সপে জমড়ি 

কমিশন এপজন্টপেি কা থক্রি অন্তর্ভ থি িপয়পে। এই মবভাপগ, 

 ানবাহন দধায়া এবাং োমলশ কিা ইিুামেি িপিা 

মক্রয়াকলাে অন্তর্ভ থি। 

 Structure of Division 45: As per Bangladesh 

Standard Classification (BSIC), this division 

includes all activities (except manufacture and 

renting) related to motor vehicles and 

motorcycles, including lorries, trucks, auto-

rickshaws and rickshaws. Wholesale and retail 

sale of new and second-hand vehicles, the 

repair and maintenance of vehicles and the 

wholesale and retail sale of parts and 

accessories are also included in division 45. 

Also included are activities of commission 

agents involved in wholesale and retail sale of 

vehicles. This division also includes activities 

such as washing, polishing of vehicles, etc. 

 

মবভাগ ৪৬-এি কাঠাপিা: এ মবভাপগি প্রর্ি স্বকীয়িা 

মবপবচনা কিা হয় েমিচালনাি ধিপনি উেি মভমি কপি, 

অর্ থাৎ কীভাপব োইকামি বামেজু কা থক্রি সাংগঠিি কিা 

হয়। কা থক্রপিি দুটি গ্রুেপক মচমিি কিা হয়: (i) কমিশন 

বামেজু ৪৬১ গ্রুপেি সিন্বপয়  “মফ বা চুমিি মভমিপি 

োইকামি ব্যবসা” দকানও মবশে মববিে োড়াই, এবাং (ii) 

মবক্রয়কৃি েপেি ধিপনি উেি মনভথি কপি ৪৬২-৪৬৯ 

গ্রুপেি মনজস্ব োইকামি বামেজু। মিিীয় স্বকীয়িাটি হপলা 

োইকামি বামেজুপক মবপশিাময়ি এবাং অ-মবপশিাময়ি 

মনজস্ব বামেপজু মবভি কিা। আইএসআইমস মিমভশন ৪-এ 

েপেি গ্রুেগুপলা মবন্যাপস বাপিাটি দেমে ব্যবহৃি হপয়পে। 

োইকামি ব্যবসা,  া মবপশিাময়ি মহসাপব সাংজ্ঞাময়ি কিা 

 ায় না (অর্ থাৎ এই মনমে থি গ্রুেগুমলি দকাপনা একটি মবপশি 

 Structure of Division 46: The first distinction 

that is considered in this division is based on 

the type of operation, i.e. how the wholesale 

trade activity is organized. Two groups of 

activities are distinguished (i) commission 

trade consisting of group 461 “Wholesale on a 

fee or contract basis” only without any further 

detailing and (ii) wholesale trade on own 

account representing aggregation of groups 

462-469 depending on categories of goods 

sold. The second distinction concerns the split 

of wholesale trade on own account into 

specialized and non-specialized trade. Twelve 

classes are used in ISIC, Rev. 4 to present the 

groups of products sold. The wholesaling 

which cannot be defined as specialized (i.e. 
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েে মবক্রয়) িা ৪৬৯ গ্রুপে দেমেবদ্ধ কিা হপয়পে “অ-

মবপশিাময়ি োইকামি বামেজু” মহপসপব। 

 

selling one of these particular groups of 

products) is classified into group 469 “Non-

specialized wholesale trade”. 

 

মবভাগ ৪৭-এি কাঠাপিা: মবভাগ ৪৭-এ ব্যবহৃি মূল 

কাঠাপিাগি তবমশিু হপলা খুচিা বামেজু কা থক্রি, িা 

দোি মহসাপব সাংগঠিি দহাক বা না দহাক। দোিগুমলপি 

খুচিা ব্যবসায় ৪৭১-৪৭৭ গ্রুপেি অন্তর্ভ থি কপি। এটি 

মবপশিাময়ি দোকাপন এবাং অ-মবপশিাময়ি দোকাপন খুচিা 

বামেজু িািা মবভি কিা হয়। দোিগুমলপি খুচিা 

বামেপজুি দক্ষপে তৃিীয় তবমশিুটি হপলা মবক্রয় েেগুমলি 

মবভাগ। দোিমবহীন খুচিা বামেজু গঠিি হয় গ্রুে ৪৭৮ এবাং 

৪৭৯ মনপয়,  া োঁচটি দেমেপি পুনমব থন্যস্ত কিা হয়, িা েল 

এবাং বাজাপিি িাধ্যপি খুচিা বামেপজুি প্রমিমনমধত্ব কপি 

মক-না বা দিইল অি থাি হাউস এবাং ইন্টািপনপটি িপিা 

দোকাপন অন্য খুচিা বামেপজুি প্রমিমনমধত্ব কপি মক-না িাি 

মভমিপি। 

 

 Structure of Division 47: The main 

structuring criterion used in division 47 is 

whether or not retail trade operations are 

organized as a store or not in store trade. The 

retail trade in stores includes groups 471-477. 

It is further subdivided by retail trade in 

specialized stores and non-specialized stores. 

The third criterion applied to retail trade in 

stores is category of goods sold. The not in 

stores retail trade consists of groups 478 and 

479 which are further broken down into five 

classes depending whether they represent 

retail trade via stalls and markets or other retail 

trade not in stores such as mail order houses 

and internet. 

মবিিে বামেপজুি সীিা: মননমলমখি কা থক্রিসমূপহ েপেি 

রূোন্তি মবপবচনা কিা হয় না মবধায় মবিিে বামেপজুি 

অন্তর্ভ থি হয়: 

 

➢ দভৌমিক সিাপবশ 

➢ প্যাপকটজািকিে 

➢ েেসািমগ্রি বড় লপট বাোই এবাং দগ্রমিাং 

➢ দেমকাং বাল্ক 

➢ দোট লপট মবিিপেি জন্য পুনঃব্যবস্থােনা (প িন, 

ফাি থামসউটিকুালস) 

➢ েেগুমলি মিেে (প িন, বামল) 

➢ দবািলজািকিে (পবািল েমিষ্কাি কিা বা েমিষ্কাি 

কিা োড়াই) 

➢ দোপিজ (েে মহিাময়ি দহাক বা শীিল দহাক) 

➢ মহিায়ন 

➢ মবিিে 

➢ মবক্রপয়ািি ইনেপলসন 

➢ কৃমিেে েমিষ্কািকিে এবাং শুকাপনা 

➢ কাপঠি ফাইবািপবাি থ বা ধািব মশট (পগৌে 

মক্রয়াকলাে) মহপসপব কাটিাং 

➢ গ্রাহকপেি জন্য দলপবল মিজাইমনাং-সহ মবক্রয়ার্ থ 

প্রচাপি জমড়ি 

➢ গামড় দধাওয়া, োমলশ কিা 

 Boundary of distributive trade: The 

following activities are not considered to entail 

transformation of goods and are included in 

distributive trade: 

➢ Physical assembly 

➢ Packaging 

➢ Sorting and grading of goods in large lots 

➢ Breaking bulk 

➢ Repackaging for distribution in smaller 

lots (for example, pharmaceuticals) 

➢ Mixing (blending) of goods ( for example 

,sand) 

➢ Bottling  (with or without preceding bottle 

cleaning) 

➢ Storage (whether or not goods are frozen 

or chilled) 

➢ Refrigerating 

➢ Delivering 

➢ After-sale installation 

➢ Cleaning and drying of agricultural 

products 

➢ Cutting out of wood fibreboards or metal 

sheets  as secondary activities 

➢ Engaging in sales promotion for 

customers including label designing 

➢ Washing, polishing of vehicles. 
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মননমলমখি মক্রয়াকলােগুমলপক েেগুমলি রূোন্তিকিে 

মহসাপব প্রাসমেক মহসাপব মবপবচনা কিা হয় বা প্রাসমেক 

মবিিে বামেজু মবভাগ এবাং দেমেি অন্তর্ভ থি নয় এবাং 

মবিিে বামেজু দর্পক বাে দেওয়া হয়: 

 

➢ দিাটিগামড় বা দিাটি সাইপকল ভাড়া 

➢ ভাড়া এবাং েে মলজ 

➢ তৃিীয়েপক্ষি জন্য মিেে এবাং মফল্টামিাং-সহ 

শি েে এবাং িিল বা বায়বীয় েেগুমলি 

দবািলজািকিপেি প্যাপকমজাং 

➢ েে উৎোেন ও মবক্রয়,  া সাধািেি উৎোেন 

মহসাপব দেমেবদ্ধ কিা হয় 

➢ প্রােপে দভাপগি জন্য খাদ্য এবাং োনীপয়ি মবক্রয় 

এবাং দটকওপয় খাবাপিি মবক্রয় 

➢ সাধািে িানুপিি কাপে ব্যমিগি এবাং গৃহস্থামল 

সািগ্রীি ভাড়া  

 The following activities are regarded either as 

entailing transformation of goods or as not 

belonging to relevant distributive trade 

divisions and classes and are excluded from 

distributive trade: 

➢ Renting of motor vehicles or 

motorcycles 

➢ Renting and leasing of goods 

➢ Packaging of solid goods and bottling 

of liquid or gaseous goods, including 

blending and filtering, for third 

parties 

➢ Manufacturing and sale of goods, 

which are generally classified as 

manufacturing 

➢ Sale of food and drinks for 

consumption on the premises and sale 

of takeaway food 

➢ Renting of personal and household 

goods to the general public 

 

গ্রস িামজথন: গ্রস িামজথন হপলা পুনিায় মবক্রপয়ি জন্য ক্রীি 

েপেি (োইকামি বা খুচিা) প্রকৃি বা েপিাক্ষ (ইিপুপটি) 

মূল্য এবাং মবক্রয়কাপল েে প্রমিস্থােপনি জন্য, অন্যর্ায় 

মনষ্পমিকাপল মবিিেকািীপক দ  মূল্য মেপি হপব িাি 

োর্ থকু নীমিগিভাপব স্থূল িামজথপনি মূল্যায়ন দিৌমলক 

মূপল্য হওয়া উমচি,  মেও আসল োপি স্থূল আউটপুট 

মূল্যায়পনি অনুরূে মবকল্প মূল্যায়ন নীমিগুমলও প্রপ াজু 

হপি োপি। স্থূল িামজথপনি িান মননমলমখি সূপেি িাধ্যপি 

প্রাপ্ত: 

 

গ্রস িামজথন= 

+একই অবস্থায় পুনিায় মবপক্রপয়ি জন্য ক্রীি সকল প্রকাি 

েে এবাং দসবাি মবক্রয়/টান থ ওভাি/মশেপিপন্টি মূল্য 

- পুনিায় মবক্রপয়ি জন্য েে এবাং েমিপিবাগুমল একই 

অবস্থায় ক্রয়  

+ একই অবস্থায় পুনঃ মবপক্রপয়ি জন্য েপেি দচঞ্জ ইন 

ইনপভন্টমি 

- স্বাভামবক হাপিি অেচপয়ি কািপে পুনিাবৃি দলাকসাপনি 

মূল্য 

 

 Gross margin: Gross margin is defined as the 

difference between the actual or imputed price 

realized on good purchased for resale (either 

wholesale or retail) and the price that would 

have to be paid by the distributor to replace the 

good at the time it is sold or otherwise disposed 

of. The valuation of gross margin, in principle, 

should be at basic prices, although, alternative 

valuation principles, similar to those for the 

valuation of gross output at basic prices may 

also apply. The value of gross margin is 

derived through the following identity:  

Gross margin= 

  + Value of sale/turnover/shipments of all 

goods and services purchased for resale in 

the same condition as received 

- Purchase of goods and services for resale 

in the same condition as received 

+  Change in inventories of goods purchased 

for resale in the same condition as received 

- Value of recurrent losses due to normal 

rates of wastage 

িধ্যবিী খিচ:  িধ্যবিী খিচ একটি জািীয় অুাকাউন্ট 

মবভাগ গঠন কপি এবাং  খন েে বা েমিপিবাগুমল 

উৎোেন প্রমক্রয়ায় প্রপবশ কপি িখন মনধ থামিি হয়, এটি 

মনি থািাি িািা দকনা/অমধগ্রহপেি সিয় দর্পক পৃর্ক র্াপক। 

 Intermediate Consumption: Intermediate 

consumption constitutes a national accounts 

category and is recorded at the time when the 

goods or services enter the process of 

production, as distinct from the time it was 

purchased/ acquired by the producer. 

Intermediate consumption cannot be directly 



27 | P a g e  
 

িধ্যবিী খিচ সিাসমি বামেজু প্রমিষ্ঠাপনি অুাকাউমন্টাং 

দিকি থ দর্পক লক্ষ কিা  ায় না। 

িধ্যবিী খিচ = 

 + গ্যাস, জ্বালামন এবাং মবদুুৎ ব্যিীি কাঁচািাল এবাং 

সিবিাপহি ব্যয় 

 + গ্যাস, জ্বালামন এবাং মবদুুপিি দকনা ব্যয় 

+ ভাড়া বাপে েমিপিবা ক্রয় 

+ ভাড়াপ্রোন 

+ উেকিে, জ্বালামন এবাং সিবিাপহি ইনপভন্টমিপি 

েমিবিথন 

 

observed from the accounting records of trade 

establishments. 
Intermediate consumption = 

 + Cost of raw materials and supplies except 

gas, fuels and electricity 

 + Cost of gas, fuel and electricity purchased 

+ Purchase of services except rentals 

+ Rental payments 

+ Change in inventories of materials, fuels and 

supplies 

 

মভমিমূপল্য দিাট উৎোেন: উৎোপেি িান সিস্ত েে বা 

েমিপিবাগুমলি মূপল্যি সপে মিমলি হয়,  া প্রকৃিেপক্ষ 

একটি ব্যবসায় প্রমিষ্ঠাপনি িপধ্য উৎোমেি হয় এবাং িা 

ব্যবসায় প্রমিষ্ঠাপনি বাইপি ব্যবহাপিি জন্য সহজলভু হয়। 

মনজস্ব চূড়ান্ত ব্যবহাপিি জন্য উৎোমেি দকানও েে এবাং 

েমিপিবামেও এি অন্তর্ভ থি। মভমিমূপল্য গ্রস আউটপুপটি 

িান মননরূপে গেনা কিা হয় : 

 

দিাট উৎোেন = 

+প্রমিষ্ঠাপনি িািা উৎোমেি েে মবক্রয় /টান থওভাি / 

মশেপিপন্টি মূল্য 

+একই অবস্থায় পুনিায় মবক্রপয়ি জন্য ক্রীি সকল 

প্রকাি েে এবাং দসবাি মবক্রয়/টান থওভাি/ মশেপিপন্টি 

মূল্য 

-পুনিায় মবক্রপয়ি জন্য একই অবস্থায় র্াকা েে এবাং 

েমিপিবাগুমলি ক্রয়মূল্য 

+অপন্যি অুাকাউপন্ট েে এবাং েমিপিবা মবক্রয় দর্পক 

কমিশন এবাং মফ 

+মশল্পকি থ সম্পন্ন বা অপন্যি কাপে মশল্পকপি থি 

েমিপিবাি জন্য প্রামপ্তগুমল 

+অন্যান্য আয় 

+মনজস্ব অুাকাউপন্ট স্থূল মস্থি মূলধন গঠন  

+কা থ-অগ্রগমিপি েমিবিথন 

+চূড়ান্ত েে ইনপভন্টমিপি েমিবিথন 

+পুনিায় মবক্রপয়ি জন্য ক্রীি সািগ্রী,  া গ্রহপেি সিপয়ি 

একই অবস্থায় িপয়পে িাি ইনপভনটমিপি েমিবিথন 

 

 Gross output at basic prices: The value of 

output corresponds to the sum of the value of 

all goods or services that are actually produced 

within a trade establishment and become 

available for use outside establishments, plus 

any goods and services produced for own final 

use.  The value of Gross output at basic prices 

is calculated as follows:  
 

Gross output= 

+ Value of sale/turnover/shipments of goods 

produced by the establishment 

+ Value of sale/ turnover/shipments of all 

goods and services purchased for resale in the 

same condition as received 

- Purchases of goods and services for resale in 

the same condition as received  

+ Commission and fees from selling goods and 

services on account of others 

+Receipts for industrial work done or 

industrial services rendered to others 

+Other revenues 

+ Value of own-account grosss fixed capital 

formation (GFCF) 

+Change in work-in-progress 

+Change in inventories of finished goods 

+Change in inventories of goods purchased for 

resale in the same condition as received 

দিাট দেশজ উৎোে: দিাট জািীয় উৎোে (মজমিমে) 

দকানও দেপশি অর্ থনীমিি েমিিাপেি দসিা উোয়। মজমিমে 

হপলা দেপশি সিস্ত িানুি এবাং সাংস্থাগুমলি িািা উৎোমেি 

সিস্ত মকছুি দিাট মূল্য। িািা নাগমিক বা মবপেমশ 

িামলকানাধীন সাংস্থা মক-না, িা মবপবচু নয়। িািা  মে 

দেপশি সীিানাি িপধ্য অবমস্থি হয় িপব দেশটি িাপেি 

উৎোেনপক মজমিমেি মহসাপব গে কপি র্াপক। 

 Gross Domestic Product: Gross domestic 
product (GDP) is the best way to measure a 
country's economy. GDP is the total value of 
everything produced by all the people and 
companies in the country. It doesn't matter if 
they are citizens or foreign-owned companies. 
If they are located within the country's 
boundaries, the country counts their 
production as GDP.  
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স্থলূ এবাং মনট মূল্য সাংপ াজন: দিাট মূল্য সাংপ াজন হপলা 

আউটপুট হপি িধ্যবিী দভাপগি মবপয়াগফল। মূল্য 

সাংপ াজন উৎোেন প্রমক্রয়াপি েি এবাং মূলধপনি 

অবোপনি প্রমিমনমধত্ব কপি। অন্যমেপক আউটপুট দর্পক 

িধ্যবিী খিচ (আইমস) এবাং স্থায়ী মূলধপনি খিচ 

(মসএফমস) বাে মেপল  া োওয়া  ায় িাপক মনট মূল্য 

সাংপ াজন বপল। 

 

 Gross and net value added: Gross value 
added is equal to the output less intermediate 
consumption. Value added represents the 
contribution of labour and capital to the 
production process. On the other hand, output 
less intermediate consumption and 
consumption of fixed capital is defined as net 
value added.  
 

পুনঃ মবক্রপয়ি জন্য েেসমূহ: পুনঃ মবক্রপয়ি জন্য 

েেসািগ্রী হপলা এিন েে  া মবপশিি িধ্যস্থিাকািী 

দ িন োইকাপিিা এবাং খুচিা মবপক্রিাপেি িািা দকানও 

প্রমক্রয়াজািকিে োড়াই পুনিায় মবক্রপয়ি উপেপশ্য অজথন 

কিা হয়। 

 

 Goods for resale: Goods for resale are goods 
that are acquired especially by the 
intermediaries such as wholesalers and 
retailers for the purpose of reselling them 
without further processing.  
 

চূড়ান্ত েে: চূড়ান্ত েে হপলা এিন েে  া উৎোেকগে 

অন্যান্য ইউমনটগুমলপি মবক্রয় বা চালাপনি জন্য প্রস্তুি। 

 

 Finished goods: Finished goods are goods 
that are ready for sale or shipment by the 
producers to the other units.  
 

অসিাপ্ত কাজ: কা থ-অগ্রগমি উৎোেন প্রমক্রয়াি মবমভন্ন 

ে থাপয় র্াকা েেগুমলি জন্য কাঁচািাল, েি এবাং ওভািপহি 

ব্যয়পক দবাঝায়। 

 

 Work-in-progress: Work-in-progress refers 
to the raw materials, labour and overhead costs 
incurred for products that are at various stage 
of the production process. 
 

মনজস্ব তিমি স্থায়ী সম্পমিি মূল্য: এ আইপটিটিপি 

দিফাপিন্স মেমিয়ি মনজস্ব ব্যবহাপিি জন্য প্রমিষ্ঠাপনি িািা 

মনমি থি এবাং মনধ থামিি সিস্ত েমিপিবা মহসাপব, দ িন 

মনধ থামিি সম্পে, দ িন মবমডাং এবাং কাঠাপিা,  ন্ত্রোমি ও 

সিঞ্জািামে ইিুামে অন্তর্ভ থি র্াপক,  া এক বেপিি দবমশ 

সিয় দসবা প্রোন কপি র্াপক। 

 Value of own-account fixed asset: This item 
includes the cost of all fixed assets, such as 
buildings and structures, machinery and 
equipment, etc., manufactured or built by the 
establishment for its own use during the 
reference period and having a service of more 
than one year. 

 
অনবিমনক োমিবামিক কিী: অনবিমনক োমিবামিক কিী 

হপলা দ  সকল ব্যমি িামলকানাধীন সাংস্থাি িামলপকি 

খানায় বসবাস কিপেন এবাং মনয়মিি দবিন োড়াই 

প্রমিষ্ঠাপন কাজ কিপেন (অর্ থাৎ সম্মমিযুি অর্ থ ব্যয় 

োড়াই)। োমিবামিক কিী  ািা সম্পামেি কাপজি জন্য 

দবিন োন িাপেি কি থচািী মহপসপব দেমেবদ্ধ কিা উমচি। 

 

 Unpaid family workers: Unpaid  family 
workers are defined as all persons living in the 
household of the proprietor (s) of the owning 
enterprise and working in or for the 
establishment without regular pay (that is to 
say, without an agreed amount to be paid for 
work performed. Family workers who receive 
pay for work performed should be classified as 
employees.  
 

কি থচািী:  ািা প্রমিষ্ঠাপন কাজ কপিন এবাং মনয়মিি 

মবিমিপি নগে বা সািগ্রীপি ক্ষমিপূিে োন, িািাই এি 

অন্তর্ভ থি। 

 

 Employees: This category includes all 
persons who work in or for the 
establishment, and receive compensation 
in cash or kind at regular intervals of time.  
 

পূে থকালীন কি থচািী: পূে থ-কালীন কি থচািীগে হপলন এিন 

ব্যমি  াি কাপজি সিয় পুপিা সপ্তাহ, িাস বা বেি ব্যােী 

আেশ থ কাপজি সিপয়ি সিান। 

 

 Full-time employees: Full-time employees 
are persons whose working time is equal to 
the standard working time for a full week, 
month or year.  
 

খেকালীন কি থচািী: খেকালীন কি থচািীিা হপলন এিন 

ব্যমি  াপেি কি থকাপলি দিয়াে পূে থকালীন কিীপেি 

েুান্ডাি থ কা থকাপলি দচপয় কি। 

 Part-time employees: Part-time employees 
are persons whose working–time hours are 
less than the standard working time of all 
full-time employees.  

 



29 | P a g e  
 

অধ্যায় ৪ 
 

 
 
 

 Chapter IV 
 



30 | P a g e  
 

  



31 | P a g e  
 

অধ্যায় ৪ 

জমিতপি িলািল 

 

 Chapter IV 

Survey Findings 
 

ভূমিকা 

মনমচ এই পমিসংখ্যান অনুশীলতন প্রকামশে েতথ্যি ব্যাখ্যা 

প্রিান কিা হতয়তে। এ জমিতপি িাধ্যতি উদ্ঘাটিে গুরুত্বপূর্ য 

মবিয়গুমল এই অধ্যাতয় তুতল ধিা হতয়তে। অধ্যায়টিতে মূলে 

সািমর্ি আকাতি উৎপাি, িধ্যবেী মিাগ এবং সূ্থল মূল্য 

সংতযাজন সম্পমকযে জমিতপি গুরুত্বপূর্ য িলািল উপস্থাপন 

কিা হতয়তে। 

 

 Introduction 

Following are the explanations of findings 

exposed in this statistical exercise. The 

important key points those were uncovered 

through this survey are highlighted in this 

chapter. This chapter basically presents the 

vital findings of the survey related to output, 

intermediate consumption and gross value 

added in the form of tables. 

 

৪.১ প্রমেষ্ঠাতনি সংখ্যা 

একটি প্রমেষ্ঠান হতলা একটি এন্টািপ্রাইজ বা একটি 

এন্টািপ্রাইতজি অংশ, যা একক স্থাতন অবমস্থে এবং মযখাতন 

মকবল একটি একক (অনানুিমিক) উৎপািনশীল কায যক্রি 

পমিচামলে হয় বা মূল উৎপািন কাজটিি মূল্য সংতযাজতনি 

মবমশি িাগ সিবিাহ কতি। বামর্মজিক খাতে মিাট প্রমেষ্ঠান 

অনুিান কিা হতয়তে ৩৯৪৬৬৪৬টি যাি িতধ্য মিাটিগামি 

এবং মিাটি সাইতকল (মবএসআইমস ৪৫) ব্যেীে মিাট 

৩৪৮৭২০৩টি প্রমেষ্ঠান (৮৮.৩৬%) খুচিা বামর্তজি 

মনতয়ামজে িতয়তে। অন্যমিতক মিাটিগামি এবং মিাটি 

সাইতকল (মবএসআইমস ৪৬) ব্যেীে মকবল ২১৬৭১৪টি 

প্রমেষ্ঠান (৫.৪৯%) এবং ২৪২৭২৯টি প্রমেষ্ঠান (৬.১৫%) 

মিাটিগামি ও মিাটি সাইতকল (মবএসআইমস ৪৫) মবক্রয় 

এবং পাইকামি ব্যবসাতয়ি সতি জমিে মেল। 

 4.1. Number of establishment 

 An establishment is an enterprise, or part of 

an enterprise, that is situated in a single 

location and in which only a single (non- 

ancillary) productive activity is carried out or 

in which the principal productive activity 

accounts for most of the value added. A total 

of  trade establishments  were projected to 

3946646 of which 3487203 establishments  

(88.36 %)  were found to  be engaged in retail 

trade, except of motor vehicles and motor 

cycles (BSIC45).  On the other hand, only 

216714 establishments (5.49%) and 242729 

establishments (6.15%) were engaged in sale 

of motor vehicles and motor cycles (BSIC 45) 

and whole sale trade, except motor vehoicle 

and motor cycles (BSIC 46). 

 

Table 4.1: Number of Establishments by Divisions 

 

Division Total 

establishments 

Percentage 

distribution 

45- Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and 

motorcycles 

216714 5.49 

46- Whole sale trade , except of motor vehicles and 

motorcycles  

242729 6.15 

47- Retail trade, except of motor vehicles and motor cycles 3487203 88.36 

Total 3946646 100.00 
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৪.২ প্রমেষ্ঠাতনি িামলকানাি ধিন 

মবিাগ ৪৫-এি সতি সম্পমকযে মিাট বামর্মজি প্রমেষ্ঠাতনি 

িতধ্য ২১০৮৫৮টি প্রমেষ্ঠান (৯৭.৩০%) স্বেন্ত্ 

িামলকানাধীন অথ যাৎ একক িামলকানায় পমিচামলে। 

পমিবামিক িামলকানা ও অংশীিামিতত্বি অধীন প্রমেষ্ঠাতনি 

সংখ্যা যথাক্রতি ২১২৫ (০.৯৮%) এবং 3394 (1.57%) 

পাওয়া মগতয়তে। মবসিকামি মলমিতটড সংস্থাি অধীতন এবং 

মযৌথ উতদ্যাতগ পমিচামলে প্রমেষ্ঠাতনি সংখ্যা যথাক্রতি ৪২ 

(0.02%) এবং 21 (0.01%) পাওয়া যায়। একই সিতয় 

মিাট 274টি প্রমেষ্ঠান (0.13%) অন্যান্য মবিাতগ মেল। 

 

 4.2. Types of ownership of establishments  

Out of total trade establishments belonging to 

division 45,  as many as 210858 

establishments (97.30%) were individually 

owned i.e operated under a single ownership. 

The number of establishments under family 

ownership  and partnership were found to be 

2125 (0.98%) and 3394 (1.57%) ,respectively.  

The number of establishments  operated under 

private limited company and joint venture 

were found to be 42(0.02%) and 21 (0.01%), 

respectively. At the same time, a total of  274 

establishments (0.13 %) were in other 

categories. 

 

মবিাগ 46-এি জন্য 221353টি প্রমেষ্ঠান (91.19%) 

স্বেন্ত্ িামলকানাধীন অথ যাৎ একক িামলকানায় পমিচামলে। 

পামিবামিক িামলকানা ও অংশীিামিতত্বি অধীন প্রমেষ্ঠাতনি 

সংখ্যা যথাক্রতি 4817 (1.98%) এবং 15202 

(6.26%) পাওয়া মগতয়তে। মবসিকামি মলমিতটড সংস্থাি 

অধীতন পমিচামলে প্রমেষ্ঠাতনি সংখ্যা এবং মযৌথ উতদ্যাতগ 

পমিচামলে প্রমেষ্ঠাতনি সংখ্যা যথাক্রতি 673 (0.28%) 

এবং 312 (0.13%) পাওয়া যায়। একই সিতয় মিাট 

274টি প্রমেষ্ঠান (0.15%) অন্যান্য মবিাতগ মেল। 

 For division 46,  as many as 221353 

establishments (91.19%) were individually 

owned i.e operated under a single ownership. 

The number of establishments under family 

ownership  and partnership were found to be 

4817 (1.98 %) and 15202 (6.26 %) 

,respectively.  The number of establishments  

operated under private limited company and 

joint venture were found to be 673  (0.28 %) 

and 312 (0.13%), respectively. At the same 

time, a total of  274 establishments (0.15 %) 

were in other categories. 
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মবিাগ 47-এি মেতে 3403717টি প্রমেষ্ঠান (97.61%) 

স্বেন্ত্ িামলকানাধীন অথ যাৎ একক িামলকানায় পমিচামলে। 

পামিবামিক িামলকানা ও অংশীিামিতত্বি অধীন প্রমেষ্ঠাতনি 

সংখ্যা যথাক্রতি 47374 (1.36%) এবং 27327 

(0.78%) পাওয়া মগতয়তে। মবসিকামি মলমিতটড সংস্থাি 

অধীতন এবং মযৌথ উতদ্যাতগ পমিচামলে প্রমেষ্ঠাতনি সংখ্যা 

যথাক্রতি ৮৮৪ (0.03%) এবং 2509 (0.07%) পাওয়া 

যায়। একই সিতয় মিাট 5392টি প্রমেষ্ঠান (0.15%) 

অন্যান্য মবিাতগ মেল। 

 

 For division 47 ,  as many as 3403717 

establishments (97.61%) were individually 

owned i.e operated under a single ownership. 

The number of establishments under family 

ownership  and partnership were found to be 

47374 (1.36 %) and 27327 (0.78 %), 
respectively.  The number of establishments  

operated under private limited company and 

joint venture were found to be 884 (0.03%) 

and 2509  (0.07%), respectively. At the same 

time, a total of  5392 establishments (0.15 %) 

were in other categories 

 

Table 4.2:  Ownership of Establishments by Divisions 

 

Types of ownership Number of establishments 

 Division 45 Division 46 Division 47 Total 

Individual ownership 210858 221353 3403717 3835928 

Family ownership 2125 4817 47374 54316 

Partnership 3394 15202 27327 45923 

Private Ltd. company  42 673 884 1599 

Joint venture 21 312 2509 2842 

Others 274 372 5392 6038 

Total 216714 242729 3487203 3946646 

Percentage  distribution 

Individual ownership 97.30 91.19 97.61 97.19 

Family ownership 0.98 1.98 1.36 1.38 

Partnership 1.57 6.26 0.78 1.16 

Private Ltd. company  0.02 0.28 0.03 0.04 

Joint venture 0.01 0.13 0.07 0.07 

Others 0.13 0.15 0.15 0.15 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

  4.3. Employment size as on 31 December 

2018  

According to the survey findings, a total of 

8414148 persons  were reported to be working 

in  the  trade sector .  Among them, 7386442 

(87.79%) were full-time and 1027706 

(12.21%)  were part-time workers.  It is seen 

that  the male workers  were in vast  majority  

with 97.27% in full –time workers  and 

87.21% in part-time workers.   
 



34 | P a g e  
 

Table 4.3: Employment Size as on 31 December 2018 by Divisions 

Division Number of employees  

Full-time Part time 

Male Female Total Male Female Total 

45- Wholesale and retail 

trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles 

547980 4246 552226 20020 677 20697 

46- Whole sale trade , 

except of motor vehicles 

and motorcycles 

748325 13797 762122 181112 10448 191560 

47- Retail trade, except 

of motor vehicles and 

motor cycles 

5888331 183763 6072094 695156 120293 815449 

Total 7184636 201806 7386442 896288 131418 1027706 

Percentage distribution 

45- Wholesale and retail 

trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles 

99.23 0.77 100.00 96.73 3.27 3.27 

46- Whole sale trade , 

except of motor vehicles 

and motorcycles 

98.19 1.81 100.00 94.55 5.45 5.45 

47- Retail trade, except 

of motor vehicles and 

motor cycles 

96.97 3.03 100.00 85.25 14.75 14.75 

Total 97.27 2.73 100.00 87.21 12.79 12.79 

 

৪.৪ ৩১ মডতসম্বি, ২০১৯ োমিতখ মনতয়ামজে জনবল 

জমিতপি িলািল অনুযায়ী মিাট 8627920 জন ব্যমি 

বামর্জিখাতে কাজ কিতেন বতল জানা যায়। এি িতধ্য 

7618832 (88.30%) মেল পূর্ যকালীন এবং 1009088 

(11.70%) খণ্ডকালীন কিী। মিখা যায়, পূর্ য সিতয়ি িতধ্য 

পুরুি শ্রমিক মেল ৯৭.৬৫% এবং খণ্ডকালীন কিীতিি িতধ্য 

৮৫.১৮%। এটি পমিলমেে হয় ময, দুিযাগ্যক্রতি খুব কি 

িমহলাই এই খাতে মনযুি হতয়তেন। আিও লের্ীয় ময, 

মবমশি িাগ বামর্মজিক প্রমেষ্ঠানগুমল পামিবামিক ব্যবসা 

মহতসতব পমিচামলে হয় মবধায় উতেখতযাগ্য সংখ্যক শ্রমিক 

মেল অববেমনক পামিবামিক কিী। 

 4.4. Employment size as on 31 December 

2019  

According to the survey findings, a total of 

8627920 persons  were reported to be working 

in  the  trade sector .  Among them, 7618832  

(88.30 %) were full-time and 1009088 (11.70 

%)  were part-time workers.  It is seen that  the 

male workers  were in vast  majority  with 

97.65 % in full –time workers  and 85.18 % in 

part-time workers.  It is revealed that 

unfortunately  very few women are employed 

in this sector.  It is also to be noted that most 

of the trade establishments  are run as family 

business  and hence a significant number of 

workers  are unpaid family workers. 

Table 4.4: Employment Size as on 31 December 2019 by Divisions 

Division Number of persons employed  

Full-time Part time 

Male Female Total Male Female Total 

45- Wholesale and retail 

trade and repair of motor 

vehicles and 

motorcycles 

565624 4383 570007 23574 1136 24710 
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Division Number of persons employed  

Full-time Part time 

Male Female Total Male Female Total 

46- Whole sale trade , 

except of motor vehicles 

and motorcycles 

780736 10246 790982 184722 13052 197774 

47- Retail trade, except 

of motor vehicles and 

motor cycles 

6093731 164112 6257843 651196 135408 786604 

Total 7440091 178741 7618832 859492 149596 1009088 

Percentage distribution 

45- Wholesale and retail 

trade and repair of motor 

vehicles and 

motorcycles 

99.23 0.77 100.00 95.40 4.60 100.00 

46- Whole sale trade , 

except of motor vehicles 

and motorcycles 

98.70 1.30 100.00 93.40 6.60 100.00 

47- Retail trade, except 

of motor vehicles and 

motor cycles 

97.38 2.62 100.00 82.79 17.21 100.00 

Total 97.65 2.35 100.00 85.18 14.82 100.00 

        

 

৪.৫ পূর্ যকালীন কিীতিি কি যসংস্থান প্রবৃমি 

মনতচি মটমবল মথতক লে কিা যায়, মবমিন্ন ধিতনি মপশাি 

সতি সম্পমকযে সািমগ্রক কি যসংস্থান ৩.১৫% মবতিতে 

মযখাতন নতুন 232390 কি যসংস্থান সৃমি হতয়তে। 

২৩২৩৯০ নতুন চাকুমিি িতধ্য ১৭৭৮১, ২৮৮৬০ এবং 

১৮৫৭৪৯টি নতুন চাকুমি যথাক্রতি মবিাগ 45, মবিাগ 46 

এবং মবিাগ 47-এি অন্তর্ভ যি হতয়তে। 

 

 4.5. Employment growth of full-time 

employees  

It can be seen from the table below  that overall  

employment related to different  types  of 

occupation  was projected to grow 3.15 %, 

adding 232390 new jobs.  Among new jobs,  as 

many as 17781 , 28860 and 185749 new jobs  

were  respectively created in division 45, 

division 46 and division 47. 
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4.5: Employment Growth of Full-time Employees by Divisions 

Division Number of full-time employees  Percentage change 

As  on 31 December 2018 As  on 31 December 2019 

45- Wholesale and retail trade 

and repair of motor vehicles 

and motorcycles 

552226 570007 3.22 

46- Whole sale trade , 

except of motor vehicles 

and motorcycles 

762122 790982 3.79 

47- Retail trade, except of 

motor vehicles and motor 

cycles 

6072094 6257843 3.06 

Total 7386442 7618832 3.15 

 

৪.৬ প্রমেষ্ঠানপ্রমে গি কি যসংস্থাতনি আকাি 

বামর্জি খাতেি প্রমেষ্ঠানপ্রমে শ্রমিতকি গিসংখ্যা 

(কি যচািীি সংখ্যা এবং কি যিে িামলক ও অববেমনক 

পামিবামিক কিীতিি সংখ্যা) মনধ যামিে হতয়মেল ২.১৯ জন। 

মবিাগ ৪৬-এি মেতে প্রমে প্রমেষ্ঠাতন ব্যমিি সংখ্যা মেল 

সতব যাচ্চ (4.04 জন), োিপি যথাক্রতি মবিাগ ৪৫ 

(2.74%) এবং মবিাগ ৪৭ (2.02%) িতয়তে।  

 

 4.6. Average employment size per 

establishments 

Average number of workers ( number of 

employees plus number of working owner and 

unpaid family workers)   per establishments  in   

trade sector was estimated  at  2.19 person.  

Average number of persons  per 

establishments  was the highest (4.04 persons) 

for  division 46, followed by division 

45(2.74%) and division 47 (2.02%), 

respectively. 

 
Table 4.6: Average employment size per establishments by Division, 2019 

Division  Total number of persons 

employed 

(Full-time+ part time) 

No of establishments Average number of 

persons employed per 

establishment 

45- Wholesale and retail 

trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles 

594717 216714 2.74 

46- Whole sale trade , 

except of motor vehicles 

and motorcycles 

988756 242729 4.07 

47- Retail trade, except of 

motor vehicles and motor 

cycles 

7044447 3487203 2.02 

Total 8627920 3946646 2.19 

 
৪.৬.১ কি যসংস্থান ব্যয় 

2018 এবং 2019-এি জন্য কিীতিি প্রিি (মবেন, িজুমি 

এবং অন্যান্য সুমবধামি) মিাট পমিিার্ মনধ যাির্ কিা হতয়তে 

সািমগ্রক বামি যক প্রবৃমি 12.02% সহ যথাক্রতি 

342367.54 মিমলয়ন এবং 383535.93 মিমলয়ন 

টাকা । এখাতন লে কিা যায়, প্রমেষ্ঠানপ্রমে প্রিি গি 

টাকাি পমিিার্ 97180.22। 

 4.6.1 Employment cost  

Total amount paid (salaries,wages and other 

benefits)  to the employees  for the year 2018 

and 2019 was estimated at TK. 342367.54 

million and TK. 383535.93 million respectively 

with an overall annual increase of 12.02 %.  The 

average amount being paid by one 

establishment  appeared to be TK. 97180.22 . 
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Table 4.7: Employment Cost by Divisions 
(Million TK.) 

Division Employment cost 

2018 2019 Percent change 

45- Wholesale and retail trade and 

repair of motor vehicles and 

motorcycles 

20976.95 23695.03 12.96 

46- Whole sale trade , except of 

motor vehicles and motorcycles 

75360.26 83365.03 10.62 

47- Retail trade, except of motor 

vehicles and motor cycles 

246030.33 276475.87 12.37 

Total  342367.54 383535.93 12.02 

 

 

৪.৭ মবএসআইমস মবিাগ অনুযায়ী স্থলূ লিিাংশ 

স্থূল লিিাংশতক পুনঃমবক্রয় (পাইকামি বা খুচিা)-এি 

উতেতে পণ্য মকনাি জন্য প্রকৃে বা অমিমহে মূতল্যি িতধ্য 

পাথ যকি মহতসতব মচমিে কিা হয় এবং মবক্রয়তক অন্যথায় 

মবক্রয় কিাি সিয় প্রমেস্থাপতনি জন্য মবেির্কািীতক ময 

মূল্য মিতে হতব ো মনধ যাির্ কিা হয়। এখাতন স্থূল লিিাংতশ 

অন্যতিি জন্য কমিশনও অন্তর্ভ যি হতয়তে। মিাট স্থূল 

লিিাংশ মনধ যাির্ কিা হতয়মেল 5528704.59 মিমলয়ন 

টাকা। মনম্নমলমখে মটমবল মথতক এটি মিখা যায় ময, 

মিাটিগামি এবং মিাটি সাইতকল (মবএসআইমস 47) 

ব্যেীে খুচিা বামর্তজি সব যামধক বামর্জি লিিাংশ 

(৭৪.৪০%) মেল। অপিপতে মিাটিগামি ও মিাটি 

সাইতকতলি (মবএসআইমস ৪৫) পাইকামি ও খুচিা বামর্জি 

ও মিিািে মেল সব যমনম্ন লিিাংশ (3.12%)। 

 

 4.7. Gross margin by BSIC Divisions 

Gross margin is defined  as the difference  

between the  actual or imputed price realized 

on a  good  purchased for resale ( either 

wholesale or retail)  and the price  that would 

have to be paid  by the distributor  to replace 

at the time it is sold or otherwise disposed of. 

Here, gross margin also include  commission 

work for others.  Total gross magin  was  

estimated at TK. 5528704.59 million.   It can 

be seen from the following table that the retail 

trade, except motor vehicles and motor cycles 

(BSIC 47) had the highest  trade margin 

(74.40%)  whereas wholesale and retail trade 

and repair of motor vehicles and motor cycles 

(BSIC 45) had lowest trade margin (3.12 %).  
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Table 4.8:  Gross Margin by Division, 2019 
(Million Tk.) 

 Division Value of sale/turnover 

of all goods and 

services  purchased for 

resale in the same 

condition  as received   

Purchase  value 

of goods and 

services sold  in 

the same 

condition as 

received  

Gross  margin  

45- Wholesale and retail trade 

and repair of motor vehicles and 

motorcycles 

1272406.50 1099955.00 172451.50 

46- Whole sale trade , except of 

motor vehicles and motorcycles 

12785713.26 11542838.52 1242874.74 

47- Retail trade, except of motor 

vehicles and motor cycles 

13217081.28 9103702.93 4113378.35 

Total  27275201.04 21746496.45 5528704.59 

Percentage distribution 

45- Wholesale and retail trade 

and repair of motor vehicles and 

motorcycles 

4.67 5.06 3.12 

46- Whole sale trade , except of 

motor vehicles and motorcycles 

46.88 53.08 22.48 

47- Retail trade, except of motor 

vehicles and motor cycles 

48.46 41.86 74.40 

Total  100.00 100.00 100.00 

 

 

৪.৮ অন্যান্য আয় 

মনম্নমলমখে মটমবল মথতক লে কিা যায় ময, অন্যান্য প্রাপ্ত 

মিাট িাজস্ব টাকা 27707.16 মিমলয়ন, যাি িতধ্য 

8400.14 মিমলয়ন (30.32%) টাকা 6190.84 মিমলয়ন 

(22.34%) টাকা এবং ১৩১১6.১৮ মিমলয়ন (৪৭.৩৪%) 

টাকা যথাক্রতি গ্রুপ ৪৫, গ্রুপ 46 এবং গ্রুপ 47 মহতসতব 

অন্তর্ভ যি িতয়তে । 

 4.8. Other revenue  

It is exposed from the the following table  that 

the  total other revenue received was TK. 

27707.16 million, of which      TK. 8400.14 

million ( 30.32%), TK. 6190.84 million 

(22.34%) and TK. 13116.18 million (47.34%)  

were accounted for group 45, group 46 and 

group 47, respectively.  
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Table 4.9: Other Revenue of Trade Sector by Division 
(Million Tk.) 

Division Revenues  from the 

rental of machinery 

and equipment 

 Revenues  from 

the rental of 

buildings 

Total other 

revenue  

45- Wholesale and retail 

trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles 

8082.27  317.87 8400.14 

46- Whole sale trade , 

except of motor vehicles 

and motorcycles 

408.93  5781.91 6190.84 

47- Retail trade, except of 

motor vehicles and motor 

cycles 

5894.67  7221.51 13116.18 

Total  14385.87  13321.29 27707.16 

 Percentage distribution 

 45- Wholesale and retail 

trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles 

56.18  2.39 30.32 

46- Whole sale trade , 

except of motor vehicles 

and motorcycles 

2.84  43.40 22.34 

47- Retail trade, except of 

motor vehicles and motor 

cycles 

40.98  54.21 47.34 

Total  100.00  100.00 100.00 

 

৪.৯ উৎপািন 

বামর্জি প্রমেষ্ঠান দ্বািা অমজযে িািা উপাজযন-সহ মিাট 

উৎপাতিি পমিিার্ 5609007.84 মিমলয়ন। মিাট 

উৎপাতিি িতধ্য মিাটিগামি এবং মিাটি সাইতকল 

(মবএসআইমস 47) ব্যেীে খুচিা বামর্তজিি সব যামধক 

অবিান িতয়তে, যা ৪১7১৩25.৫১ মিমলয়ন (৭৪.৩7%) 

এবং মিাট মবক্রয় এবং মিাটি সাইতকল (মবএসআইমস ৪৬) 

ব্যেীে পাইকামি বামর্তজিি পমিিার্ 1255165.92 

মিমলয়ন (22.38%)। মিাটিগামি ও মিাটি সাইতকতলি 

(মবএসআইমস 45) পাইকামি ও খুচিা বামর্জি ও 

মিিািতেি জন্য উৎপাি িাঁমিতয়তে সব যমনম্ন যাি পমিিার্ 

182516.41 মিমলয়ন (3.25%)।  

 4.9. Output 

Total output including rental earnings earned 

by the trading establishents  was pegged at 

TK. 5609007.84 million. Out of total  output,  

retail trade, except of motor vehicles and 

motor cycles (BSIC 47) contributed the 

highest output of  TK. 4171325.51 million 

(74.37%)and  whole sale trade, except of 

motor vehicles and motorcycles (BSIC 46)  

came up with TK. 1255165.92 million  

(22.38%).  Output was the least for wholesale 

and retail trade and repair of motor vehicles 

and motorcycles (BSIC 45) which was only 

TK. 182516.41 milliom (3.25%). 
 

4.10: Output of Trade Sector by Division,2019 
(Million Tk.) 

Division Gross  margin Other revenue 

Value of own-

account gross fixed 

capital formation 

(GFCF) 

Total output 

45- Wholesale and retail 

trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles 

172451.50 8400.14 1664.77 182516.41 

46- Whole sale trade , 

except of motor vehicles 

and motorcycles 

1242874.74 6190.84 6100.34 1255165.92 
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Division Gross  margin Other revenue 

Value of own-

account gross fixed 

capital formation 

(GFCF) 

Total output 

47- Retail trade, except of 

motor vehicles and motor 

cycles 

4113378.35 13116.18 44830.98 4171325.51 

Total 5528704.59 27707.16 52596.09 5609007.84 

Percentage distribution  

45- Wholesale and retail 

trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles 

3.12 30.32 3.17 3.25 

46- Whole sale trade , 

except of motor vehicles 

and motorcycles 

22.48 22.34 11.60 22.38 

47- Retail trade, except of 

motor vehicles and motor 

cycles 

74.40 47.34 85.24 74.37 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 

৪.১০ িধ্যবেী মিাগ,২০১৯ 

ব্যবসাময়ক প্রমেষ্ঠাতনি জন্য মিাট িধ্যবেী মিাগ প্রাক্কলন 

কিা হয় 182516.41 মিমলয়ন টাকা । উৎপাতিি িতো 

মিাটিগামি এবং মিাটি সাইতকল (মবএসআইমস 47) বাতি 

খুচিা বামর্তজিি মেতে সতব যাচ্চ (77.72%) মিখা মগতে। 

োি পতিই িতয়তে মিাটি সাইতকল ও মিাটিযান বাতি 

পাইকামি ব্যবসা (১৭.৯৩%)। অন্যমিতক মিাটিগামি ও 

মিাটি সাইতকতলি মিিািে (মবএসআইমস ৪৫) এবং 

পাইকামি ও খুচিা বামর্তজিি িধ্যবেী মিাগ সব যমনম্ন 

(4.34%)। 

 4.10. Intermediate consumption,2019 

Total intermediate consumption  for trading 

establishments was estimated at TK. 

182516.41 million.  Like output,  intermediate 

consumption appeared to be the highest 

(77.72%) for retail trade, except of motor 

vehicles and motor cycles (BSIC 47), followed 

by group 46-whole sale trade , except of motor 

vehicles and motorcycles (17.93%). On the 

other hand, intermediate consumption loomed 

to be the least (4.34%) for wholesale and retail 

trade and repair of motor vehicles and 

motorcycles (BSIC 45).  
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Table 4.11:  Intermediate Consumption (IC) of Trade Sector by Division,2019 

(Million Tk.) 

Division Intermediate consumption (IC) Percentage distribution  

45- Wholesale and retail trade and 

repair of motor vehicles and 

motorcycles 

35378.26 4.34 

46- Whole sale trade , except of motor 

vehicles and motorcycles 

146025.65 17.93 

47- Retail trade, except of motor 

vehicles and motor cycles 

632871.67 77.72 

Total 814275.58 100.00 

 

৪.১১ স্থলূ মূল্য সংতযাজন,২০১৯ 

মিাট স্থূল মূল্য সংতযাজন (মজমিএ) পাওয়া যায় 

4794732.26 মিমলয়ন টাকা। মিাটিগামি এবং মিাটি 

সাইতকল (মবএসআইমস 47) ব্যেীে খুচিা ব্যবসায় সব যামধক 

স্থূল মূল্য সংতযাজন (73.৮০%) এবং সব যমনম্ন মিাট মূল্য 

সংতযাজন (3.০7%) পাইকামি ও খুচিা ব্যবসা এবং 

মিাটিগামি ও মিাটি সাইতকতলি মিিািে (মবএসআইমস 

45)। 

 4.11. Gross   value added,2019 

Total Gross Value Added (GVA) was found 

to be TK. 4794732.26 million. Retail trade, 

except of motor vehicles and motor cycles 

(BSIC 47)  had the highest gross value added  

(73.80%)  and the lowest  gross value added 

(3.07%) was observed  for wholesale and 

retail trade and repair of motor vehicles and 

motorcycles (BSIC 45).  

Table 4.12:  Gross Value Added (GVA) of Trade Sector by Division 

(Million Tk.) 

Division Output Intermediate 

consumption 

Gross value added (GVA) 

45- Wholesale and retail trade 

and repair of motor vehicles and 

motorcycles 

182516.41 35378.26 147138.15 

46- Whole sale trade , except of 

motor vehicles and motorcycles 

1255165.92 146025.65 1109140.27 

47- Retail trade, except of 

motor vehicles and motor cycles 

4171325.51 632871.67 3538453.84 

Total 5609007.84 814275.58 4794732.26 

Percentage distribution 

45- Wholesale and retail trade 

and repair of motor vehicles and 

motorcycles 

3.25 4.34 3.07 

46- Whole sale trade , except of 

motor vehicles and motorcycles 

22.38 17.93 23.13 

47- Retail trade, except of 

motor vehicles and motor cycles 

74.37 77.72 73.80 

Total 100.00 100.00 100.00 

 



42 | P a g e  
 

 

৪.১২ মনট মূল্য সংতযাজন 

মনম্নমলমখে মটমবল মথতক মিখা যায় ময, মিাট বামর্তজি 

প্রমেষ্ঠাতনি মনট মূল্য সংতযাজন (এনমিএ) 4794732.26 

মিমলয়ন টাকা। গ্রুপ 47-এি জন্য মনট মূল্য সংতযাজন 

(এনমিএ) মেল সব যামধক (73.61%), োি পতি গ্রুপ 46 

(23.38%) এবং পতি গ্রুপ 45 (3.01%)। 

 

 4.12. Net value added 

It is seen from the following table that the Net 

Value Added (NVA)  for total  trading 

establishments was TK. 4794732.26 million.  

Net Value Added (NVA) was the maximum 

(73.61%) for group 47, followed by  group 46 

(23.38%) and then group 45(3.01%).  
 

Table 4.13: Net Value Added of Trade Sector by Divisions,2019 

(Million Tk.) 
Division Gross value added 

(GVA) 

Consumption of fixed 

capital 

Net value added  

45- Wholesale and retail 

trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles 

147138.15 4883.65 142254.50 

46- Whole sale trade , except 

of motor vehicles and 

motorcycles 

1109140.27 5292.87 1103847.40 

47- Retail trade, except of 

motor vehicles and motor 

cycles 

3538453.84 62527.33 3475926.51 

Total 4794732.26 72703.85 4722028.41 

Percentage distribution 

45- Wholesale and retail 

trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles 

3.07 6.72 3.01 

46- Whole sale trade , except 

of motor vehicles and 

motorcycles 

23.13 7.28 23.38 

47- Retail trade, except of 

motor vehicles and motor 

cycles 

73.80 86.00 73.61 

Total 100.00 100.00 100.00 
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৪.১৩ সম্পমিি আয় (প্রাপ্য) 

সম্পমিি আয় বলতে সম্পমিি িামলক হওয়াি কািতর্ প্রাপ্ত 

লাি বা আয়তক মবাঝায়। সম্পমিি আতয়ি অন্তর্ভ যি হতলা 

সুি, মডমিতডন্ড/লিিাংশ এবং জমি মথতক িািা। মনতচি 

মটমবল মথতক লে কিা যায়, সম্পমি আতয়ি (গ্রহর্তযাগ্য) 

পমিিার্ 4714.03 মিমলয়ন টাকা। সম্পমিি আয় 

(গ্রহর্তযাগ্য) মহতসতব জমি মথতক িািা (49.22%)-ি মচতয় 

সুতিি/লিিাংতশি তুলনায় মকছুটা মবমশ (50.78%) 

পমিলমেে হয়।  

 

 4.13. Property income (receivable) 

Property income refers to profit or income  by 

virtue of owning property. Property income 

includes  interst, dividends  and rent from 

land. It is exposed from the table below that 

the property income (receivable)  was 

registered at TK. 4714.03 million.  Property 

income (receivable) appeared to be slightly 

higher (50.78%) from interest/ dividend than 

that of from rent from land (49.22%).  

Table 4.14: Property Income (Receivable) by Divisions 
(Million Tk.) 

Types of property 

income  

45- Wholesale and 

retail trade and 

repair of motor 

vehicles and 

motorcycles 

46- Whole sale trade 

, except of motor 

vehicles and 

motorcycles 

47- Retail trade, except 

of motor vehicles and  

motorcycles 

Total  

Interest/dividend  176.55 807.52 1409.59 2393.66 

Rent from land  77.67 111.77 2130.93 2320.37 

Total  254.22 919.29 3540.52 4714.03 

Percentage distribution 

Interest/dividend  69.45 87.84 39.813 50.78 

Rent from land  30.55 12.16 60.187 49.22 

Total  100.00 100.00 100.000 100.00 

 

3%

24%

73%

Chart 4.7: Percentage distribution of net value added by divisions 

Group 45 Group 46 Group 47
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৪.১৪ সম্পমি আয় (প্রতিয়)  

সম্পমি আয় (প্রতিয়) –এি পমিিার্ 84926.99 মিমলয়ন 

টাকা। সম্পমি আয় মহতসতব জমি মথতক িািা অতপো সুি/ 

লিিাংশ অতনক মবমশ (85.90%) মেল। 

 

 4.14 Property income (Payable) 

Property income (payable) was estimated at 

TK. 84926.99 million. Property income from 

interest/dividend was much bigger ( 85.90%) 

than that from rent from land.  

4.15: Property Income (payable) by Divisions  
(Million Tk.) 

Types of 

property income  

45- Wholesale 

and retail trade 

and repair of 

motor vehicles 

and motorcycles 

46- Whole sale 

trade , except of 

motor vehicles and 

motorcycles 

47- Retail trade, except 

of motor vehicles and  

motorcycles 

Total  

Interest/dividend  1529.76 3576.11 67842.49 72948.36 

Rent from land  576.68 931.09 10470.86 11978.63 

Total  2106.44 4507.2 78313.35 84926.99 

Percentage distribution 

Interest/dividend  72.62 79.34 86.63 85.90 

Rent from land  27.38 20.66 13.37 14.10 

Total  100.00 100.00 100.00 100.00 

  

Interest/dividend

51%

Rent from 

land

49%

Chart4.8 : Percentage distribution of property income 

(receivable) of trade sector
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৪.১৫ িাথামপছু উৎপািন 

িাথামপছু উৎপািন একটি অথ যবহ মবতেির্াত্মক টুল, কাির্ 

মকানও অথ যবনমেক ইউমনট োি কিীতিি কীিাতব িেোি 

সতি ব্যবহাি কতি ো এি িাধ্যতি জানা যায়। উচ্চ অনুপাে 

বৃহিি উৎপািনশীলো মনতি যশ কতি। িাথামপছু উৎপাি 

মিাট উৎপািতক প্রমেষ্ঠাতন মনযুি ব্যমিতিি মিাটসংখ্যা 

দ্বািা িাগ কতি গর্না কিা হয়। িাথামপছু উৎপাতিি 

পমিিার্ 46 মবিাতগ মেল সবতচতয় মবমশ, যা 1.41 মিমলয়ন 

এবং সবতচতয় কি মেল 4৫ মবিাতগি জন্য যা 0.31 

মিমলয়ন। 

 

 4.15. Output per person employed 

Output per person  employed  is a meaningfull 

analytical tool as it measures how efficiently a 

economic unit  utilizes  its employees. A 

higher ratio indicates  greater  productivity.  

Output per person employeed  was calculated  

as  establishments’  total output  divided by the 

total number of persons employeed. Output 

per person employed was the highest  

amounting to  TK. 1.41 million  for division  

46 and was the lowest amounting to TK.  0.31 

million  for division 45.  

Table 4.16: Output per Person Employed by Divisions, 2019 
(Million Tk.) 

Divisions Total 

number of 

persons 

employed 

(full-time)  

Total 

number of 

persons  

employed 

(full-time 

equivalent)  

Total 

number of 

persons 

employed  

(Full-time+ 

full-time 

equivalent) 

Annual total 

output 

Output per 

person 

employed per 

year 

45- Wholesale and retail 

trade and repair of 

motor vehicles and 

motorcycles 

570007 12355 582362 182516.41 0.31 

46- Whole sale trade , 

except of motor vehicles 

and motorcycles 

790982 98887 889869 1255165.92 1.41 

47- Retail trade, except 

of motor vehicles and 

motor cycles 

6257843 393302 6651145 4171325.51 0.63 

Total 7618832 504544 8123376 5609007.84 0.69 

Interest/divident
86%

Rent from land
14%

Chart 4.9: Percentage distribution  of property income (payable) 

of trade sector 
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৪.১৬ িাথামপছু স্থলূ মূল্য সংতযাজন  

িাথামপছু স্থূল মূল্য সংতযাজন হতলা একটি িাি য, োি 

কি যচািীতিি শমি (strength) কী পমিিাতর্ ব্যবহাি কিতে 

োি উৎকৃি একটি পমিিাপ। িাথামপছু স্থূল মূল্য 

সংতযাজতনি পমিিার্ 0.25 মিমলয়ন টাকা, 1.25 মিমলয়ন 

টাকা এবং 0.53 মিমলয়ন টাকা, যথাক্রতি মবিাগ 45, 

মবিাগ 46 এবং মবিাগ 47-এি জন্য মনরুমপে হতয়মেল। 

এ-ও লে কিা যায় ময, িাথামপছু স্থূল মূল্য সংতযাজন 

সব যামধক পমিিাতর্ মেল ৪৬ গ্রুতপি জন্য, যাি পমিিার্ ১.২৫ 

মিমলয়ন টাকা এবং এটি সব যমনম্ন ৪৫ গ্রুতপি জন্য, যাি 

পমিিার্ ০.২৫ মিমলয়ন টাকা। সকল বামর্মজিক প্রমেষ্ঠাতনি 

জন্য িাথামপছু স্থূল মূল্য সংতযাজন পাওয়া যায় 0.59 

মিমলয়ন টাকা। 

 

 4.16. Gross   value added per person 

employed 

Value added  per person  is an  outstanding 

measure  of the extent to which a firm is 

utilizing  its employees’ strength. Gross  value 

added per person employed  was recorded  at  

TK. 0.25 million, TK. 1.25 million and TK. 

0.53 million for division  45, division 46 and 

division  47 respectively. It is also exposed that 

the  gross value added per person employed   

was  maximum amounting to TK. 1.25 million  

for group 46  and was the least amounting to 

TK.0.25 million  for group 45.  Average gross 

value added per person employed for all types 

of trade establishments appeared to be TK. 

0.59 million.  
 

Table 4.17: Gross Value Added (GVA) per Person Employed by Division, 2019 
(Million TK.) 

Divisions Total number of persons 

employed  

(Full-time+ full-time 

equivalent) 

Annual gross 

value added 

Gross value added 

per person 

employed per 

year 

45- Wholesale and retail trade 

and repair of motor vehicles 

and motorcycles 

582362 147138.15 0.25 

46- Whole sale trade , except 

of motor vehicles and 

motorcycles 

889869 1109140.27 1.25 

47- Retail trade, except of 

motor vehicles and motor 

cycles 

6651145 3538453.84 0.53 

Total 8123376 4794732.26 0.59 

 

৪.১৭ িাথামপছু মনট মূল্য সংতযাজন 

িাথামপছু মনট মূল্য সংতযাজন পাওয়া যায় 0.24 মিমলয়ন 

টাকা, 1.24 মিমলয়ন টাকা এবং ০.৫২ মিমলয়ন টাকা, যা 

যথাক্রতি মবিাগ 45, মবিাগ 46 এবং মবিাগ 47-এি জন্য। 

আিও লে কিা যায়, িাথামপছু মনট মূল্য সংতযাজন 

সব যামধক মেল ৪৬ গ্রুতপি জন্য যাি পমিিার্ ১.২৪ মিমলয়ন 

টাকা এবং এটি ৪৫ গ্রুতপি জন্য সব যমনম্ন, মাত্র ০.২৪ মিমলয়ন 

টাকা। সকল বামর্মজিক প্রমেষ্ঠাতনি জন্য িাথামপছু মনট 

মূল্য সংতযাজন পাওয়া যায় 0.5৮ মিমলয়ন টাকা। 

 

 4.17 Net value added per person employed  

Net  value added per person employed  was 

recorded  at  TK. 0.24 million, TK. 1.24 

million and TK. 0.52 million for divisioin  45, 

division 46 and division  47 respectively. It is 

alsorevealed  that the  net value added per 

person employed   was  maximum amounting 

to TK. 1.24 million  for group 46  and was the 

least amounting to TK.0.24 million  for group 

45.  Average  net value added per person 

employed for all types of trade establishments 

appeared to be TK. 0.58 million 
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Table 4.18: Net Value Added per Person Employed by Division, 2019 
(Million TK.) 

Divisions Total number of persons 

employed  

(Full-time+ full-time equivalent) 

Annual net 

value added 

Net value added 

per person 

employed per 

year 

45- Wholesale and retail 

trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles 

582362 142254.50 0.24 

46- Whole sale trade , except 

of motor vehicles and 

motorcycles 

889869 1103847.40 1.24 

47- Retail trade, except of 

motor vehicles and motor 

cycles 

6651145 3475926.51 0.52 

Total 8123376 4722028.41 0.58 

 

৪.১৮ িাথামপছু টান যওিাি 

বামর্জি খাতেি জন্য িাথামপছু বামি যক টান যওিাি মিকড য 

কিা হতয়মেল 3.36 মিমলয়ন টাকা। মিাটিগামি ও মিাটি 

সাইতকল মবিাগ ব্যেীে পাইকামি বামর্তজি মনতয়ামজে 

ব্যমিপ্রমে সতব যাচ্চ টান যওিাি মেল 14.37 মিমলয়ন টাকা, 

অপিপতে মিাটিগামি এবং মিাটি সাইতকল নিভাগ 

ব্যেীে খুচিা বামর্জি মনযুি ব্যমিপ্রমে সব যমনম্ন টান যওিাি 

লে কিা যায় ১.৯৯ মিমলয়ন টাকা। 

 

 4.18. Turnover per  person  employed  

The average annual turnover  per person 

employed  for trade sector  was recorded at 

TK. 3.36 million.  Whole sale trade, except of 

motor vehicles and motor cycles division  

witnessed  the highest turnover per person 

employed  (TK. 14.37 million) whereas retail 

trade, except of motor vehicles and motor 

cycles division observed the lowest turnover  

per person  employed (Tk.1.99 million).  

 

Table 4.19: Turnover  per Person Employed by Division, 2019 
(Million TK.) 

Divisions Total number of persons 

employed  

(Full-time  + full-time equivalent) 

Annual  

turnover 

Annual turnover 

per person 

employed per year 

45- Wholesale and retail 

trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles 

582362 1272406.50 2.18 

46- Whole sale trade , 

except of motor vehicles 

and motorcycles 

889869 12785713.26 14.37 

47- Retail trade, except of 

motor vehicles and motor 

cycles 

6651145 13217081.28 1.99 

Total 8123376 27275201.04 3.36 

 

৪.১৯ মিাট লিিাংশ- টান যওিাি অনুপাে 

এই অনুপােটি মেড ইউমনটগুমলি পািিিম্যাতেি একটি 

িাতলা ইমিে এবং মবমিন্ন ধিতনি বামর্তজিি িতধ্য তুলনাি 

জন্য একটি মিমি সিবিাহ কতি। মনতচি মটমবল মথতক লে 

কিা যায় ময, মিাটিগামি এবং মিাটি সাইতকল ব্যেীে 

খুচিা বামর্তজিি (মবিাগ-৪৭) মিাট লিিাংশ- টান যওিাতিি 

 4.19. Gross margin-to- turnover ratio  

This ratio is a good indication of trade units’ 

performance  and provides a basis for 

comparison  between different types of trade. 

As can be seen from the table below,  gross 

margin-to- turnover ratio was  prominent 

(0.31) for retail trade, except of motor vehicles 

and motor cycles (division 47)  and was the 
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অনুপাে মেল প্রধানেি (0.31) এবং মিাটিগামি এবং 

মিাটি সাইতকল ব্যেীে পাইকামি বামর্তজিি (নিভাগ-৪৭) 

মেতে সবতচতয় কি মেল এবং গতি সব ধিতনি মেমডং 

প্রমেষ্ঠাতনি জন্য লিিাংশ- টান যওিাতিি অনুপাে মেল 

0.20। 

least for whole sale trade, except of motor 

vehicles and motorcycles (division 46). On 

average, gross margin-to- turnover ratio for all 

types of trading establishments was found to 

be 0.20.  
 

Table 4.20: Gross margin-to-turnover ratio, 2019 
(Million TK.) 

Divisions Annual gross 

margin  

Annual  turnover Gross margin –

to-turnover 

ratio 

45- Wholesale and retail trade and 

repair of motor vehicles and 

motorcycles 

172451.50 1272406.50 0.14 

46- Whole sale trade , except of 

motor vehicles and motorcycles 

1242874.74 12785713.26 0.10 

47- Retail trade, except of motor 

vehicles and motor cycles 

4113378.35 13217081.28 0.31 

Total 5528704.59 27275201.04 0.20 

 

৪.২০ মিাট মূল্য সংতযাজতন মবেির্ বামর্তজিি অবিান  

এই কি যসম্পািন সূচকটি মিতশি মিাট মূল্য সংতযাজতনি 

অনুপাে মহতসতব মবেির্ বামর্তজি উৎপন্ন মূল্যতক মবাঝায়। 

মিাট মূল্য সংতযাজতন মবেির্ বামর্তজিি মিাট অংশ 

মিাটিগামি এবং মিাটি সাইতকল ব্যেীে খুচিা বামর্তজিি 

জন্য সতব যাচ্চ (১৪.6২%) এবং োিপি মিাটিগামি এবং 

মিাটি সাইতকল বাতি পাইকামি বামর্তজিি অিস্থাি 

(৪.৫৮%) এবং সি বশেশে পাইকামি ও খুচিা বামর্জি এবং 

মিাটিগামি ও মিাটি সাইতকতলি মিিািতেি অবস্থান 

(0.61%)। সকল মবক্রয় ব্যবসাময়ক মক্রয়াকলাতপি জন্য 

মিাট মূল্য সংতযাজতন মবেির্ বামর্তজিি অবিান প্রায় 

19.81%। 

 

 4.20. Share of distributive trade value 

added in total value added  

This performance indicator  refers to the value 

added generated in distributive trade as 

proportion of  total value added of the country.  

Share of distributive trade value added  in total 

value added appeared to be the highest for 

retail trade, except of motor vehicles and 

motor cycles (14.62 %), followed by whole 

sale trade , except of motor vehicles and 

motorcycles (4.58%) and then wholesale and 

retail trade and repair of motor vehicles and 

motorcycles (0.61%).  Share of distributive 

trade value added  in total value added, on 

average, for all types of trading  activities was 

approximated at 19.81 % . 

Table 4.21: Share of distributive trade value added (gross) in total value added, 2019 
(Million TK.) 

Divisions Total value added  for 

financial year, 2019 

Distributive trade 

value added, 2019  

Share (percent)  of 

distributive trade 

value added in total 

value added  

45- Wholesale and retail trade 

and repair of motor vehicles and 

motorcycles 

 

 

24198910 

147138.15 0.61 

46- Whole sale trade , except of 

motor vehicles and motorcycles 

1109140.27 4.58 

47- Retail trade, except of motor 

vehicles and motor cycles 

3538453.84 14.62 

Total 4794732.26 19.81 
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৪.২১ মিতশি মিাট কি যসংস্থাতন মবেির্ বামর্তজিি অবিান 

 

এই কম বসম্পাদি সূচক শ্রতিি বাজাতি মবিাজন এবং 

বামর্জি মূল্যায়তনি জন্য একটি গুরুত্বপূর্ য হামেয়াি মহতসতব 

কাজ কতি। এটি সািমগ্রক অথ যনীমেতে মিতশি মিাট 

কি যসংস্থাতন মবেির্ বামর্তজিি অবিান মহতসতব গর্না কিা 

হয়। 2019 সাতল অথ যনীমেি মিাট কি যসংস্থান 62.98 

মিমলয়ন পাওয়া যায়। এি িতধ্য বামর্জিখাে মিাট 

শ্রিশমিি ১৩.7০% মনতয় গঠিে। বামর্জিখাতে মিাট 

কি যসংস্থাতনি িতধ্য 0.94%, 1.57% এবং 11.19% 

জনবল যথাক্রতি পাইকামি ও খুচিা ব্যবসা এবং 

মিাটিগামি ও মিাটি সাইতকতলি মিিািে মবিাগ, 

মিাটিযান ও মিাটিগামি ব্যেীে পাইকামি ও খুচিা মবিাগ 

এবং মিাটিগামি এবং মিাটি সাইতকল ব্যেীে খুচিা 

বামর্জি নিভাগ অন্তর্ভ যি মেল। 

 

 4.21. Employment in distributive trade 

activity as a share of total employment of 

the economy  

 

This performance  indicator  serves as a useful 

tool  for assessing the  segmentation and trade  

in the labour market. It is calculated  as the 

ratio of the total number of persons employed 

in distributive trade  to the total number  of 

persons employed   in the total economy.  In 

2019, the total  employment in the economy 

was projected to 62.98 million.  Out of which 

, trade sector  consists of  13.70 % of total 

labour force.  Out of total employment in trade 

sector, 0.94 %, 1.57%  and 11.19 % of the 

workforce were employed in wholesale and 

retail trade and repair of motor vehicles and 

motorcycles (division 45), wholesale trade, 

except of motor vehicles and motorcycles 

(division 46) and retail trade, except of motor 

vehicles and motor cycles (division 47) 

respectively.  

Table 4.22: Employment in distributive trade as share of total employment of the economy. 
( Million ) 

Divisions 

Total 
employment of 

the 
economy,2019 

 Employment in 
distributive trade,2019  

Share of 
distributive trade 

value added in 
total value added  

45- Wholesale and retail trade and 
repair of motor vehicles and 
motorcycles 

 
 

 62.98  

0. 594717 0.94 

46- Whole sale trade , except of 
motor vehicles and motorcycles 

0. 988756 1.57 

47- Retail trade, except of motor 
vehicles and motor cycles 

7.044447 11.19 

Total 8.627920 13.70 
 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Group 45 Group 46 Group 47 Total

P

e

r

c

e

n

t

Chart 4.10:Employment in distributive trade as share of total 

employment of the economy.
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অধ্যায় ৫ 

ধািাবামহক মহসাব 

 

 Chapter V 

Sequence of Accounts  
 

 

ভূমিকা 

ধািাবামহক মহসাব একটি মশতেি আমথ যক অবস্থাি কায যকি 

প্রমেতবিন প্রস্তুে এবং উপস্থাপতনি একটি মিমি প্রিান কতি 

থাতক। ধািাবামহক মহসাব হতলা একটি মনয়িাবি 

উপস্থাপনা, যা মবমিন্ন প্রাসমিক েথ্যসিমি (মযিন মূল্য 

সংতযাজন, ব্যয়তযাগ্য আয়, সঞ্চয় এবং মনট মলমন্ডং/মনট 

বতিাময়ং) গুরুতত্বি সতি প্রকাশ কতি। ধািাবামহক মহসাব 

সাধাির্ে প্রামেষ্ঠামনক খাতেি জন্য প্রস্তুে কিা হয়, েতব 

এটি মশে/প্রমেষ্ঠাতনি জন্যও প্রস্তুে কিা মযতে পাতি। এই 

অধ্যাতয় বামর্জি খাতেি আমথ যক মহসাব ব্যেীে সবগুতলা 

ধািাবামহক মহসাব প্রস্তুে কিাি মচিা কিা হতয়তে। মনতচ 

উপস্থামপে ধািাবামহক মহসাব, জমিপ মথতক প্রাপ্ত েতথ্যি 

মিমিতে প্রস্তুে কিা হতয়তে। উতেখ্য ময, ধািাবামহক মহসাব 

প্রাক্কলতনি মেতে আন্তজযামেকিাতব স্বীকৃে মূলনীমে এবং 

িানিণ্ড অনুসির্ কিা হতয়তে। 

 Introduction  

The sequence of accounts provides a 

foundation for consistency and accuracy for 

calculating and presenting an effective report 

on the financial condition of an industry. The 

sequence of accounts is a systematic 

presentation of accounts that highlights various 

reference aggregates such as value added, 

disposable income, savings and the net lending 

(or borrowing). The sequence of accounts is 

generally constructed for institutional sectors, 

but it can also be constructed for 

industries/establishments. This chapter 

attempts to furnish the full sequence of 

accounts except for financial accounts of the 

trade  sector. The sequence of accounts 

presented below was prepared based on the 

data available from the survey. It is to be noted 

that the methodology used in the compilation 

of the sequence of accounts is anchored to the 

established international guidelines and 

standards. 

 

ক।  মবিাগ ৪৫-এি জন্য ধািাবামহক মহসাব 

   

৫.১ উৎপািন মহসাব 

উৎপািন মহসাতব (গ্রস টাতি য উপস্থামপে) উৎপাি (মিমি 

মূতল্য) সম্পি মহতসতব এবং িধ্যবেী মিাগ (মক্রো কর্তযক 

পমিতশামধে মূতল্য) ব্যবহাি মহতসতব উপস্থামপে হতয় থাতক। 

এতেতে স্থূল মূল্য সংতযাজন হতে িািসাম্য আইতটি। 

মনম্নমলমখে সািমর্ উৎপাি মহসাতব 1,82,516.41 মিমলয়ন 

টাকা এবং স্থূল মূল্য সংতযাজন (িািসাম্য আইতটি) 

1,47,138.15 মিমলয়ন টাকা মিখাতনা হতয়তে। 

 A. Sequence of accounts for  group 45 

 

5.1. Production Account  

The production account in gross terms records 

output (at basic prices) as resource and 

intermediate consumption (at purchaser price) 

as use. Gross Value Added (GVA) is the 

balancing item. The following table recorded 

Tk. 182516.41 million as output and  at the 

same time, gross value added appeared to be 

Tk. 147138.15 million. 

 
 
 
 
 
 
 
 



53 | P a g e  
 

Table 5.1:  Production Account, 2019  

(Million TK.) 

Users Transaction Resources   

 Output (basic price) 182516.41 

35378.26 Intermediate consumption  

147138.15 Gross Value added  

182516.41 Column total  182516.41 

 

৫.২ সৃি আতয়ি মহসাব 

 

সৃি আতয়ি মহসাব, পমিচালন উদ্বৃি/মিশ্র আতয়ি উৎপমি 

প্রিশ যন কতি। স্থূল মূল্য সংতযাজন মথতক প্রিি িজুমি এবং 

উৎপািন ও আিিামনি উপি প্রিি কি বাি মিতয় এবং প্রাপ্ত 

িতুযমক মযাগ কতি পমিচালন উদ্বৃি/মিশ্র আয় প্রাক্কলন কিা 

হয়। পমিচালন উদ্বৃি/মিশ্র আয় হতলা আয় সৃি আয় মহসাতবি 

িািসাম্য আইতটি। সািমর্ ৫.২ মথতক মিখা যায়, গি 

পমিচালন উদ্বৃি/মিশ্র আতয়ি পমিিার্ 1,২৩,৩১৮.১৮ 

মিমলয়ন টাকা। 

  
5.2 . Generation of Income Account  

 

The generation of income account shows the 

derivation of operating surplus/mixed income. 

Operating surplus/mixed income is equal to 

gross value added less the sum of 

compensation of employees and taxes less 

subsidies on production and imports. 

Operating surplus/ mixed income is a 

balancing item of the generation of income 

accounts. From table 5.2, it is seen that the 

average gross operating surplus/mixed income 

appeared to be Tk. 1,23,318.18 million. 

Table 5.2:  Generation of Income Account, 2019 

(Million TK.) 
Users Transaction Resources   

 Value added 147138.15 

23695.03 Compensation of employees  

124.94 Taxes less subsidies on product  

- Other taxes less subdies  on production   

123318.18 Gross operating surplus/ mixed income   

147138.15 Column total  147138.15 

 
 

৫.৩ প্রাথমিক আয় মহসাতবি বণ্টন 

 

প্রাথমিক আয় মহসাতবি বণ্টন জােীয় আতয়ি উৎপমি 

মিমখতয় থাতক। প্রাথমিক আতয়ি িতধ্য সম্পমি আয় (িািা, 

সুি, লিিাংশ ইেিামি) অন্তর্ভ যি িতয়তে। প্রাথমিক আয় 

মহসাতবি বণ্টন মনতচি সািমর্তে মিখাতনা হতয়তে। প্রাথমিক 

আতয় িািসাম্য (িািসাম্য আইতটি) 1,২১৪,৬৫.৯৬ 

মিমলয়ন টাকা। 

 5.3  Allocation of primary income account 

 

The allocation of primary income shows the 

derivation of national income. The primary 

incomes include taxes less subsidies on 

production  and property income (rent, 

interest, dividend, etc.). The balance of 

primary income stood at Tk. 121465.96 million 

. 

Table 5.3: Allocation of Primary Income Account, 2019 

(MillionTK.)  
Users Transaction Resources   

 Operating surplus/ mixed incomed 123318.18 

 Taxes less subsidies on production  

2106.44 Property income  254.22 

121465.96 Balance of primary income  

123572.4 Column total  123572.40 
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৫.৪: আয় মহসাতবি মদ্বেীয় পয যাতয়ি মবেির্ 

আয় মহসাতবি মদ্বেীয় পয যাতয়ি মবেির্ কি, সািামজক 

সুিো অবিান ও সুমবধামি এবং অন্যান্য হস্তান্ততিি িাধ্যতি 

পুনঃমবেির্ মবতবচনা কতি প্রাথমিক আতয়ি িািসাম্য 

মথতক ব্যয়তযাগ্য আতয়ি উদ্ভবতক মিখায়। আয় মহসাতবি 

মদ্বেীয় পয যাতয়ি মবেির্ মনতচি সািমর্তে মিখাতনা হতয়তে। 

ব্যয়তযাগ্য আয় হতলা আয় মহসাতবি মদ্বেীয় পয যাতয়ি 

মবেিতর্ি িািসাম্যযুি আইতটি। মনতচি সািমর্ হতে মিখা 

যায় ময, ব্যয়তযাগ্য আয় ১,২১৩,৫9.0৬ মিমলয়ন টাকা। 

5.4. Secondary distribution of income 

account  

The secondary distribution of income account 

shows the derivation of disposable income 

from the balance of primary income by taking 

into account redistribution of income through 

taxes, social security contributions and 

benefits, and other transfers. The secondary 

distribution of income accounts is shown in 

the table below. Disposable income was a 

balancing item of the income account. It is 

evident in the table below that the disposable 

income was Tk. 121359.06 million . 
 

Table 5.4: Secondary Distribution of Income Account, 2019 
 (Million TK.) 

Users Transaction Resources   

 Balance of primary income  121465.96 

106.90 Current taxes on income and wealth  

 Social contribution  

 Social benefits   

 Other current transfer  

121359.06 Disposable income, net   

121465.96 Column total  121465.96 

 

৫.৫ আয় মহসাতবি ব্যবহাি 

আয় মহসাতবি ব্যবহাি আয়তক সম্পি মহসাতব মিখায়। আয় 

মহসাতবি মদ্বেীয় পয যাতয়ি মবেির্ মথতক ব্যয়তযাগ্য আয় 

পাওয়া যায়। আয় মহসাতবি ব্যবহাতিি িািসাম্যযুি 

আইতটি হতলা সঞ্চয়। সািমর্ ৫.5 মথতক মিখা যায় ময, 

সঞ্চয় (স্থূল) 1,২১,৩৫৯.0৬ মিমলয়ন টাকা। এখাতন উতেখ্য 

ময, মযতহতু চূিান্ত মিাগ শূন্য োই এতেতে ব্যয়তযাগ্য আয় 

এবং মিাট সঞ্চয় সিান হতয়তে। 

 5.5.  Use of income account 

The use of an income account shows 

disposable income as a resource. Disposal 

income is obtained from the secondary 

distribution of income account. The balancing 

item of the use of income account is savings. 

It is transpired from Table 5.5 that the savings 

(gross) appeared to be Tk. 1,21,359.06 

million. It may be noted that in this case, 

disposable income and gross savings are the 

same as the final consumption is zero. 
 

Table 5.5: Use of Income Account, 2019 
 (Million TK) 

Users Transaction Resources   

 Disposable income,net 121359.06 

 Final consumption expenditure  

121359.06 Saving, gross   

121359.06 Column total  121359.06 

 

৫.৬ মূলধন অুাকাউন্ট 

িািসাম্য আইতটি মহসাতব ঋর্িান এবং ঋর্ গ্রহতর্ি 

িাধ্যতি মূলধন গঠন এবং মূলধতনি ব্যবহািজমনে েয় -এ 

সঞ্চয় এবং মূলধন হস্তান্তি কীিাতব অথ যায়ন কতি, ো মূলধন 

মহসাব প্রিশ যন কতি থাতক। মনতচি সািমর্ মথতক মিখা যায়, 

মনট মলমন্ডং মেল 1,২১,০৯৪.4৩ মিমলয়ন টাকা। এটি ইমিে 

কতি ময, বামর্জি খাতেি গ্রুপ ৪৫ মিতশি অথ যনীমেি অন্যান্য 

খাতে আমথ যক সম্পি সিবিাহ কতি থাতক। 

 5.6  Capital account 

The capital account shows how saving and 

capital transfers available to fund capital 

formation and capital consumption with net 

lending or borrowing as the balancing item. It 

is revealed from the following table that the 

net lending appeared to be Tk. 1,21,094.43 

million . This indicates that the group 45 of 

trade sector  is providing financial resources to 

other sectors of the country’s economy 
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Table 5.6: Capital Account, 2019 
(Million TK.) 

Users Transaction Resources   

 Saving, Gross 121359.06 

261.67                                                                                                                                                                                                            Gross fixed capital formation  

 Change of inventories  

 Acquisation less disposal of valuables  

2.96 Acquisation less disposal of non-produced/nonfinancial 

assets 

 

 Capital transfers, receivable  

 Capital transfer, payable  

121094.43 Net lending(+)/net borrowing (-)  

121359.06 Column total  121359.06 

 

 
 
 
 

খ.  মবভাগ ৪৬-এি জন্য ধািাবামহক মহসাব 

৫.৭ উৎপািন মহসাব 

সূ্থল মূল্য সাংপ াজন উৎপািন মহসাতবি একটি ব্যালামন্সাং 

আইপটি। মননমলমখি সারতণল্লত উৎপাি দিকি থ কিা হপয়পে 

১,২৫,৫১৬৫.৯২ মিমলয়ন টাকা এবাং একইসপে স্থূল মূল্য 

সাংপ াজন দেখা দগপে ১,১০,৯১৪০.২৭ মিমলয়ন টাকা। 

 B. Sequence of accounts for  group 46  

 

5.7. Production Account  

Gross Value Added (GVA) is the balancing 

item of production account.  The following 

table recorded Tk. 1255165.92 million as 

output and  at the same time, gross value 

added appeared to be Tk. 1109140.27 million. 

Table 5.7:  Production Account, 2019  

(Million TK.) 

Users Transaction Resources   

 Output (basic price) 1255165.92 

146025.65 Intermediate consumption  

1109140.27 Gross Value added  

1255165.92 Column total  1255165.92 

 
৫.৮ সৃি আতয়ি মহসাব 

 

পমিচালন উদ্বৃি/মিশ্র আয় ইনকাি অুাকাউন্ট দজনাপিশপনি 

একটি ব্যালামন্সাং আইপটি। সািমে ৫.৮ দর্পক দেখা দগপে, 

 5.8. Generation of Income Account  

 

Operating surplus/ mixed income is a 

balancing item of the generation of income 

accounts. From table 5.8, it is seen that the 

182516.41

35378.26

147138.15

123318.18 121359.06 121094.43

Output intermediate

consumption

Gross value

added

Operating

surplus

Savings Net

lending(+)

Chart 5.1 :  Output, gross value added,savings and  net lending  

of division 45 (million TK.)
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গড় স্থূল অোপিটিাং উিৃি/মিে আয় দেখাপনা হপয়পে 

১০২৫৭৩৪.৬১ মিমলয়ন টাকা। 

 

average gross operating surplus/mixed income 

appeared to be Tk. 1025734.61 million. 

Table 5.8:  Generation of Income Account, 2019 

(Million TK.) 
Users Transaction Resources   

 Value added 1109140.27 

83365.03 Compensation of employees  

40.63 Taxes less subsidies on product  

 Other taxes less subdies  on production   

1025734.61 Gross operating surplus/ mixed income   

1109140.27 Column total  1109140.27 

 

৫.৯ প্রাথমিক আয় মহসাতবি বণ্টন 

 

প্রাথমিক আয় মহসাতবি বণ্টন জােীয় আতয়ি উৎপমি 

মিমখতয় থাতক। প্রাথমিক আতয়ি িতধ্য সম্পমি আয় (িািা, 

সুি, লিিাংশ ইেিামি) অন্তর্ভ যি িতয়তে। প্রাথমিক আয় 

মহসাতবি বণ্টন মনতচি সািমর্তে মিখাতনা হতয়তে। প্রাথমিক 

আতয় িািসাম্য (িািসাম্য আইতটি) 1,০২২,১২১.৭২ 

মিমলয়ন টাকা। 

 5.9.   Allocation of primary income account 

 
The allocation of primary income shows the 
derivation of national income. The primary 
incomes include taxes less subsidies on 
production  and property income (rent, 
interest, dividend, etc.).  As can be seen from 
the following table, the balance of primary 
income stood at Tk. 1022121.72 million . 
 

 
Table 5.9: Allocation of Primary Income Account, 2019 

(MillionTK.)  
Users Transaction Resources   

 Operating surplus/ mixed incomed 1025734.61 

24.98 Taxes less subsidies on production  

4507.2 Property income  919.29 

1022121.72 Balance of primary income   

1026653.90 Column total  1026653.90 
 

 

৫.১০ আয় মহসাতবি মদ্বেীয় পয যাতয়ি মবেির্ 

 

আয় মহসাতবি মদ্বেীয় পয যাতয়ি মবেির্, কি সািামজক 

সুিো অবিান ও সুমবধামি এবং অন্যান্য হস্তান্ততিি িাধ্যতি 

পুন:মবেির্ মবতবচনা কতি প্রাথমিক আতয়ি িািসাম্য মথতক 

ব্যয়তযাগ্য আতয়ি উদ্ভবতক মিখায়। আয় মহসাতবি মদ্বেীয় 

পয যাতয়ি মবেির্ মনতচি সািমর্তে মিখাতনা হতয়তে। 

ব্যয়তযাগ্য আয় হতলা আয় মহসাতবি মদ্বেীয় পয যাতয়ি 

মবেিতর্ি িািসাম্যযুি আইতটি। মনতচি সািমর্ হতে মিখা 

যায় ময, ব্যয়তযাগ্য আয় ১,০২০,৬৭৯.৬৯ মিমলয়ন টাকা। 

 5.10 Secondary distribution of income account  

 

The secondary distribution of income account 

shows the derivation of disposable income 

from the balance of primary income by taking 

into account redistribution of income through 

taxes, social security contributions and 

benefits, and other transfers. The secondary 

distribution of income accounts is shown in 

the table below. Disposable income was a 

balancing item of the income account. It is 

evident in the table below that the disposable 

income was Tk. 1020679.69 million.  
 

Table 5.10 : Secondary Distribution of Income Account, 2019  

 (Million TK.) 
Users Transaction Resources   

 Balance of primary income  1022121.72 

1442.03 Current taxes on income and wealth  

 Social contribution  

 Social benefits   



57 | P a g e  
 

 Other current transfer  

1020679.69 Disposable income, net   

1022121.72 Column total  1022121.72 

 

৫.১১ আয় মহসাপবি ব্যবহাি 

আয় মহসাতবি ব্যবহাি আয়তক সম্পি মহসাতব মিখায়। আয় 

মহসাতবি মদ্বেীয় পয যাতয়ি মবেির্ মথতক ব্যয়তযাগ্য আয় 

পাওয়া যায়। আয় মহসাতবি ব্যবহাতিি িািসাম্যযুি 

আইতটি হতলা সঞ্চয়। সািমর্ ৫.১১ মথতক মিখা যায়, সঞ্চয় 

(স্থূল) 1,০২০,৬৭৯.৬৯ মিমলয়ন টাকা। এখাতন উতেখ্য ময, 

মযতহতু চূিান্ত মিাগ শূন্য োই এতেতে ব্যয়তযাগ্য আয় এবং 

মিাট সঞ্চয় সিান হতয়তে। 

 5.11.  Use of income account 

The use of an income account shows 

disposable income as a resource. Disposal 

income is obtained from the secondary 

distribution of income account. The balancing 

item of the use of income account is savings. 

It is transpired from Table 5.11  that the 

savings (gross) appeared to be Tk. 1020679.69 

million . It may be noted that in this case, 

disposable income and gross savings are the 

same as the final consumption is zero. 

 

Table 5.11: Use of Income Account, 2019 
 (Million TK) 

Users Transaction Resources   

 Disposable income,net 1020679.69 

 Final consumption expenditure  

1020679.69 Saving, gross   

1020679.69 Column total  1020679.69 

 

 

৫.১২ মূলধন অিাকাউন্ট 

িািসাম্য আইতটি মহসাতব ঋর্িান এবং ঋর্ গ্রহতর্ি 

িাধ্যতি মূলধন গঠন এবং মূলধতনি ব্যবহািজমনে েয় -এ 

সঞ্চয় এবং মূলধন হস্তান্তি কীিাতব অথ যায়ন কতি, ো মূলধন 

মহসাব প্রিশ যন কতি থাতক। মনতচি সািমর্ মথতক মিখা যায়, 

মনট মলমন্ডং মেল 1,০১,৯৪১৯.২৮ মিমলয়ন টাকা। এটি 

ইমিে কতি ময, বামর্জি খাতেি গ্রুপ ৪৬ মিতশি অথ যনীমেি 

অন্যান্য খাতে আমথ যক সম্পি সিবিাহ কতি থাতক। 

 5.12.  Capital account  
 

The capital account shows how saving and 

capital transfers available to fund capital 

formation and capital consumption with net 

lending or borrowing as the balancing item. It 

is revealed from the following table that the 

net lending appeared to be Tk. 1019419.28 

million. This indicates that the group 46 of 

trade sector is providing financial resources to 

other sectors of the country’s economy. 
 

Table 5.12 : Capital Account, 2019 

(Million TK.) 
Users Transaction Resources   

 Saving,Gross 1020679.69 

976.63 Gross fixed capital formation  

 Change of inventories  

 Acquisation less disposal of valuables  

283.78 Acquisation less disposal of non-produced/nonfinancial 

assets 

 

 Capital transfers, receivable  

 Capital transfer, payable  

1019419.28 Net lending(+)/net borrowing (-)  

1020679.69 Column total  1020679.69 
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গ।  মবিাগ ৪৭-এি জন্য ধািাবামহক মহসাব 

 

৫.১৩ উৎপািন মহসাব 

সূ্থল মূল্য সাংপ াজন উৎপািন মহসাতবি একটি ব্যালামন্সাং 

আইপটি। মননমলমখি সারতণল্লত উৎপাি দিকি থ কিা হপয়পে 

৪,১৭,১৩২৫.৫১ মিমলয়ন টাকা এবাং একইসপে স্থূল মূল্য 

সাংপ াজন দেখা দগপে ৩,৫৩,৮৪৫৩.৮৪ মিমলয়ন টাকা। 

 C. Sequence of accounts for  group 47  

 

5.13. Production Account  
 

Gross Value Added (GVA) is the balancing 

item. The following table recorded Tk. 

4171325.51 million as output and  at the same 

time, gross value added appeared to be Tk. 

3538453.84 million.  
 

Table 5.13:  Production Account, 2019  

(Million TK.) 

Users Transaction Resources   

 Output (basic price) 4171325.51 

632871.67 Intermediate consumption  

3538453.84 Gross Value added  

4171325.51 Column total  4171325.51 

 
 

৫.১৪ সৃি আতয়ি মহসাব 

পমিচালন উদ্বৃি/মিশ্র আয় ইনকাি অুাকাউন্ট দজনাপিশপনি 

একটি ব্যালামন্সাং আইপটি। সািমে ৫.১৪ দর্পক দেখা দগপে, 

গড় স্থূল অোপিটিাং উিৃি/মিে আয় দেখাপনা হপয়পে 

২৯০৫১৪৩.৭৯ মিমলয়ন টাকা। 

 

 

 5.14. Generation of Income Account  

 

Operating surplus/ mixed income is a 

balancing item of the generation of income 

accounts. From table 5.14 , it is seen that the 

average gross operating surplus/mixed income 

appeared to be Tk. 2905143.79  million.  

 

Table 5.14 :  Generation of Income Account, 2019 

(Million TK.) 
Users Transaction Resources   

 Value added 3538453.84 

632871.67 Compensation of employees  

438.38 Taxes less subsidies on product  

 Other taxes less subdies  on production   

2905143.79 Gross operating surplus/ mixed income   

3538453.84 Column total  3538453.84 
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Chart 5.2 : Output,gross value added, savings and net lending 
(million TK.) 



59 | P a g e  
 

৫.১৫ প্রাথমিক আয় মহসাতবি বণ্টন 

 

প্রাথমিক আয় মহসাতবি বণ্টন জােীয় আতয়ি উৎপমি 

মিমখতয় থাতক। প্রাথমিক আতয়ি িতধ্য সম্পমি আয় (িািা, 

সুি, লিিাংশ ইেিামি) অন্তর্ভ যি িতয়তে। প্রাথমিক আয় 

মহসাতবি বণ্টন মনতচি সািমর্তে মিখাতনা হতয়তে। প্রাথমিক 

আতয় িািসাম্য (িািসাম্য আইতটি) ২,৮২৪,৯২১.৪১ 

মিমলয়ন টাকা। 

 5.15.  Allocation of primary income account 
 

The allocation of primary income shows the 

derivation of national income. The primary 

incomes include taxes less subsidies on 

production  and property income (rent, 

interest, dividend, etc.).  As can be seen from 

the following table, the balance of primary 

income stood at Tk. 2824921.41 million. 

 

Table 5.15: Allocation of Primary Income Account, 2019 
(MillionTK.)  

Users Transaction Resources   

 Operating surplus/ mixed incomed 2905143.79 

9.42 Taxes less subsidies on production  

84926.99 Property income  4714.03 

  2824921.41 Balance of primary income   

2909857.82 Column total  2909857.82 

 
 

৫.১৬ আয় মহসাতবি মদ্বেীয় পয যাতয়ি মবেির্ 

 

আয় মহসাতবি মদ্বেীয় পয যাতয়ি মবেির্, কি সািামজক 

সুিো অবিান ও সুমবধামি এবং অন্যান্য হস্তান্ততিি িাধ্যতি 

পুনঃমবেির্ মবতবচনা কতি প্রাথমিক আতয়ি িািসাম্য 

মথতক ব্যয়তযাগ্য আতয়ি উদ্ভবতক মিখায়। আয় মহসাতবি 

মদ্বেীয় পয যাতয়ি মবেির্ মনতচি সািমর্তে মিখাতনা হতয়তে। 

ব্যয়তযাগ্য আয় হতলা আয় মহসাতবি মদ্বেীয় পয যাতয়ি 

মবেিতর্ি িািসাম্যযুি আইতটি। মনতচি সািমর্ হতে মিখা 

যায় ময, ব্যয়তযাগ্য আয় ২,৮২২,৪৬৩.৭১ মিমলয়ন টাকা। 

 

  5.16. Secondary distribution of income 

account  
 
The secondary distribution of income account 
shows the derivation of disposable income 
from the balance of primary income by taking 
into account redistribution of income through 
taxes, social security contributions and 
benefits, and other transfers. The secondary 
distribution of income accounts is shown in 
the table below. Disposable income is  a 
balancing item of the income account. It is 
evident in the table below that the disposable 
income was Tk. 2822463.71 million. 

Table 5.16 : Secondary Distribution of Income Account, 2019 
 (Million TK.) 

Users Transaction Resources   

 Balance of primary income  2824921.41 

2457.70 Current taxes on income and wealth  

 Social contribution  

 Social benefits   

 Other current transfer  

2822463.71 Disposable income, net   

2824921.41 Column total  2824921.41 

 

৫.১৭ আয় নিসাশির ব্যবহাি 

আয় মহসাতবি ব্যবহাি আয়তক সম্পি মহসাতব মিখায়। আয় 

মহসাতবি মদ্বেীয় পয যাতয়ি মবেির্ মথতক ব্যয়তযাগ্য আয় 

পাওয়া যায়। আয় মহসাতবি ব্যবহাতিি িািসাম্যযুি 

আইতটি হতলা সঞ্চয়। সািমর্ ৫.১৭ মথতক মিখা যায়, সঞ্চয় 

(স্থূল) ২,৮২২,৪৬৩.৭১ মিমলয়ন টাকা। এখাতন উতেখ্য ময, 

  
5.17.  Use of income account 

The use of an income account shows 

disposable income as a resource. Disposal 

income is obtained from the secondary 

distribution of income account. The balancing 

item of the use of income account is savings. 

It is transpired from Table 5.17  that the 

savings (gross) appeared to be Tk. 2822463.71 

million . It may be noted that in this case, 
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মযতহতু চূিান্ত মিাগ শূন্য োই এতেতে ব্যয়তযাগ্য আয় এবং 

মিাট সঞ্চয় সিান হতয়তে। 

disposable income and gross savings are the 

same as the final consumption is zero. 

 

Table 5.17: Use of Income Account, 2019 
 (Million TK) 

Users Transaction Resources   

 Disposable income,net 2822463.71 

 Final consumption expenditure  

2822463.71 Saving, gross   

2822463.71 Column total  2822463.71 

 
 

৫.১৮ মূলধন অুাকাউন্ট 

 

িািসাম্য আইতটি মহসাতব ঋর্িান এবং ঋর্ গ্রহতর্ি 

িাধ্যতি মূলধন গঠন এবং মূলধতনি ব্যবহািজমনে েয় -এ 

সঞ্চয় এবং মূলধন হস্তান্তি কীিাতব অথ যায়ন কতি, ো মূলধন 

মহসাব প্রিশ যন কতি থাতক। মনতচি সািমর্ মথতক মিখা যায়, 

মনট মলমন্ডং মেল ২,৮১,৭৬১৬.৯৮ মিমলয়ন টাকা। এটি 

ইমিে কতি ময বামর্জি খাতেি ৪৭ গ্রুপ মিতশি অথ যনীমেি 

অন্যান্য খাতে আমথ যক সম্পি সিবিাহ কতি থাতক। 

 5.18.  Capital account  
 

The capital account shows how saving and 

capital transfers available to fund capital 

formation and capital consumption with net 

lending or borrowing as the balancing item. It 

is revealed from the following table that the 

net lending appeared to be Tk. 2817616.98 

million. This indicates that  the grouop 47  of 

trade  sector is providing financial resources to 

other sectors of the country’s economy. 

Table 5.18 : Capital Account, 2019 

(Million TK.) 
Users Transaction Resources   

 Saving,Gross 2822463.71 

4183.41 
 

Gross fixed capital formation  

 Change of inventories  

 Acquisation less disposal of valuables  

663.32 Acquisation less disposal of non-produced/nonfinancial 

assets 

 

 Capital transfers, receivable  

 Capital transfer, payable  

2817616.98 Net lending(+)/net borrowing (-)  

2822463.71 Column total  2822463.71 
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Chart 5.3: Output, gross value added, operating surplus,savings and 
net lending ( million TK.)
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ঘ।  বামর্জি খাতেি জন্য ধািাবামহক মহসাব 

 

৫.১৯ উৎপািন মহসাব 

সূ্থল মূল্য সাংপ াজন উৎপািন মহসাতবি একটি ব্যালামন্সাং 

আইপটি। মননমলমখি সারতণল্লত উৎপাি দিকি থ কিা হপয়পে 

৫,৬০,৯০০৭.৮৪ মিমলয়ন টাকা এবাং একইসপে স্থূল মূল্য 

সাংপ াজন দেখা দগপে ৪,৭৯,৪৭৩২.২৬ মিমলয়ন টাকা। 

 D. Sequence of accounts of trade sector  
 

 

5.19.  Production account 

Gross Value Added (GVA) is the balancing 

item. The following table recorded Tk. 

5609007.84 million as output and  at the same 

time, gross value added appeared to be Tk. 

4794732.26 million.  
 

Table 5.19:  Production Account, 2019  

(Million TK.) 

Users Transaction Resources   

 Output (basic price) 5609007.84 

814275.58 Intermediate consumption  

4794732.26 Gross Value added  

5609007.84 Column total  5609007.84 

 

৫.২০ সৃি আতয়ি মহসাব 

পমিচালন উদ্বৃি/মিশ্র আয় ইনকাি অুাকাউন্ট দজনাপিশপনি 

একটি ব্যালামন্সাং আইপটি। সািমে ৫.২০ দর্পক দেখা দগপে, 

গড় স্থূল অোপিটিাং উিৃি/মিে আয় দেখাপনা হপয়পে 

৪০৫৪১৯৬.৫৮ মিমলয়ন টাকা। 

 5.20. Generation of income account  

Operating surplus/ mixed income is a 

balancing item of the generation of income 

accounts. From table 5.20 , it is seen that the 

average gross operating surplus/mixed income 

appeared to be Tk. 4054196.58 million.  

 

Table 5.20  :  Generation of Income Account, 2019 
(Million TK.) 

Users Transaction Resources   

 Value added 4794732.26 

739931.73 Compensation of employees  

603.95 Taxes less subsidies on product  

 Other taxes less subdies  on production   

4054196.58 Gross operating surplus/ mixed income   

4794732.26 Column total  4794732.26 

 

৫.২১ প্রাথমিক আয় মহসাতবি বণ্টন 

 

প্রাথমিক আয় মহসাতবি বণ্টন জােীয় আতয়ি উৎপমি 

মিমখতয় থাতক। প্রাথমিক আতয়ি িতধ্য সম্পমি আয় (িািা, 

সুি, লিিাংশ ইেিামি) অন্তর্ভ যি িতয়তে। প্রাথমিক আয় 

মহসাতবি বণ্টন মনতচি সািমর্তে মিখাতনা হতয়তে। প্রাথমিক 

আতয় িািসাম্য (িািসাম্য আইতটি) ৩,৯৬৮,৫০৯.০৯ 

মিমলয়ন টাকা। 

 5.21. Allocation of primary income account  

 

The allocation of primary income shows the 

derivation of national income. The primary 

incomes include taxes less subsidies on 

production  and property income (rent, 

interest, dividend, etc.).  As can be seen from 

the following table, the balance of primary 

income stood at Tk. 3968509.09 million. 
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Table 5.21: Allocation of Primary Income Account, 2019 
(MillionTK.)  

Users Transaction Resources   

 Operating surplus/ mixed incomed 4054196.58 

34.4 Taxes less subsidies on production  

91540.63 Property income  5887.54 

3968509.09 Balance of primary income   

4060084.12 Column total  4060084.12 

 

৫.২২ আয় মহসাতবি মদ্বেীয় পয যাতয়ি মবেির্ 

আয় মহসাতবি মদ্বেীয় পয যাতয়ি মবেির্, কি সািামজক 

সুিো অবিান ও সুমবধামি এবং অন্যান্য হস্তান্ততিি িাধ্যতি 

পুনঃমবেির্ মবতবচনা কতি প্রাথমিক আতয়ি িািসাম্য 

মথতক ব্যয়তযাগ্য আতয়ি উদ্ভবতক মিখায়। আয় মহসাতবি 

মদ্বেীয় পয যাতয়ি মবেির্ মনতচি সািমর্তে মিখাতনা হতয়তে। 

ব্যয়তযাগ্য আয় হতলা আয় মহসাতবি মদ্বেীয় পয যাতয়ি 

মবেিতর্ি িািসাম্যযুি আইতটি। মনতচি সািমর্ হতে মিখা 

যায়, ব্যয়তযাগ্য আয় ৩,৯৬৪,৫০২.৪৬ মিমলয়ন টাকা। 

  

5.22 Secondary distribution of income 

account 

The secondary distribution of income account 

shows the derivation of disposable income 

from the balance of primary income by taking 

into account redistribution of income through 

taxes, social security contributions and 

benefits, and other transfers. The secondary 

distribution of income accounts is shown in 

the table below. Disposable income is  a 

balancing item of the income account. It is 

evident in the table below that the disposable 

income was Tk. 3964502.46 million . 

Table 5.22 : Secondary Distribution of Income Account, 2019  

 (Million TK.) 
Users Transaction Resources   

 Balance of primary income  3968509.09 

4006.63 Current taxes on income and wealth  

 Social contribution  

 Social benefits   

 Other current transfer  

3964502.46 Disposable income, net   

3968509.09 Column total  3968509.09 

 

৫.২৩ আয় মহসাতবি  ব্যবহাি 

আয় মহসাতবি ব্যবহাি আয়তক সম্পি মহসাতব মিখায়। আয় 

মহসাতবি মদ্বেীয় পয যাতয়ি মবেির্ মথতক ব্যয়তযাগ্য আয় 

পাওয়া যায়। আয় মহসাতবি ব্যবহাতিি িািসাম্যযুি 

আইতটি হতলা সঞ্চয়। সািমর্ ৫.২৩ মথতক মিখা যায়, সঞ্চয় 

(স্থূল) ৩,৯৬৪,৫০২.৪৬ মিমলয়ন টাকা। এখাতন উতেখ্য ময, 

মযতহতু চূিান্ত মিাগ শূন্য োই এতেতে ব্যয়তযাগ্য আয় এবং 

মিাট সঞ্চয় সিান হতয়তে। 

  

5.23.  Use of income account 

The use of an income account shows 

disposable income as a resource. Disposal 

income is obtained from the secondary 

distribution of income account. The balancing 

item of the use of income account is savings. 

It is transpired from Table 5.23   that the 

savings (gross) appeared to be Tk. 3964502.46 

million. It may  also be noted that in this case, 

disposable income and gross savings are the 

same as the final consumption is zero. 
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Table 5.23 : Use of Income Account, 2019 

 (Million TK) 
Users Transaction Resources   

 Disposable income,net 3964502.46 

 Final consumption expenditure  

3964502.46 Saving, gross   

3964502.46 Column total  3964502.46 

 
৫.২৪ মূলধন অুাকাউন্ট 

িািসাম্য আইতটি মহসাতব ঋর্িান এবং ঋর্ গ্রহতর্ি 

িাধ্যতি মূলধন গঠন এবং মূলধতনি ব্যবহািজমনে েয় -এ 

সঞ্চয় এবং মূলধন হস্তান্তি কীিাতব অথ যায়ন কতি, ো মূলধন 

মহসাব প্রিশ যন কতি থাতক। মনতচি সািমর্ মথতক মিখা যায়, 

মনট মলমন্ডং মেল ৩,৯৫,৮১৩০.৬৯ মিমলয়ন টাকা। এটি বুঝা 

যায় ময, বামর্জিখাে মিতশি অথ যনীমেি অন্যান্য খাতে 

আমথ যক সম্পি সিবিাহ কতি থাতক। 

 5.24.  Capital account 

The capital account shows how saving and 

capital transfers available to fund capital 

formation and capital consumption with net 

lending or borrowing as the balancing item. It 

is revealed from the following table that the 

net lending appeared to be Tk. 3958130.69 

million . This indicates trade  sector is 

providing financial resources to other sectors 

of the country’s economy 
 

Table 5.24  : Capital Account, 2019 

(Million TK.) 
Users Transaction Resources   

 Saving,Gross 3964502.46 

5421.71 Gross fixed capital formation  

 Change of inventories  

 Acquisation less disposal of valuables  

950.06 Acquisation less disposal of non-produced/nonfinancial 

assets 

 

 Capital transfers, receivable  

 Capital transfer, payable  

3958130.69 Net lending(+)/net borrowing (-)  

3964502.46 Column total  3964502.46 
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Table 01: Distribution of Establishments by Types of Headships 

Type of establishment Number of 

establishments 

Male 

headed 

Female 

headed 

Percentage 

distribution 

Male 

headed 

Female 

headed 

45-Wholesale, retail trade and repair of 

motor vehicles 

171714 171355 359 99.79 0.21 

46-Wholesale trade, except motor   vehicles 287729 287045 684 99.76 0.24 

47-Retail trade, except of motor vehicles 3487203 3475552 11651 99.67 0.33 

 Total 3946646 3933952 12694 99.68 0.31 

 

Table 2: Distribution of Establishments by Status of Registration 

Types of establishments Number of 

establishments  

Percentage distribution 

Registered Not 

registered 

Registered Not registered 

45-Wholesale, retail trade and repair of 

motor vehicles 

124942 46772 94.89 5.11 

451-Sale of motor vehicles 613 33 88.57 11.43 

452-Maintenance and repair of motor 

vehicles 

27837 3592 95.81 4.19 

453-sale of motor vehicles parts and 

accessories 

19303 845 64.60 35.40 

454-Sale, maintenance and repair of 

motorcycles, scooters, auto-rickshaws, 

rickshaws & related parts and accessories 

77189 42302 72.76 27.24 

46-Wholesale trade, except motor vehicles 230084 57645 79.97 20.03 

461-Wholesale on a fee or contact basis 5130 673 88.40 11.60 

462-Wholesale of agricultural raw 

materials and live animals 

35288 25143 58.39 41.61 

463-Whole of food, beverage and tobacco 83926 15494 84.42 15.58 

464-Wholesale of household goods 44485 5233 89.47 10.53 

465-Wholesale of machinery, equipment 

and supplies 

5880 109 98.18 1.82 

466-Other specialized wholesale 54527 10721 83.57 16.43 

469-non-specialized wholesale trade 848 272 75.71 24.29 

47-Retail trade, except of motor vehicles 2527985 959218 72.49 27.51 

471-Retail sale in non-specialized sectors 1025024 313518 76.58 23.42 

472-Retail sale of food, beverages and 

tobacco in specialized stores 

465055 264032 63.79 36.21 

473-Retail sale of automobiles fuel in 

specialized stores 

12007 1429 89.36 10.64 
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Types of establishments Number of 

establishments  

Percentage distribution 

Registered Not 

registered 

Registered Not registered 

474-Retail sale of information and 

communication equipment in specialized 

stores 

81545 4182 95.12 4.88 

475-Retail sale of other household goods 

and equipment in specialized stores 

308001 56971 84.39 15.61 

476-Retail sale of cultural and recreation 

goods in specialized stores 

44389 7967 84.78 15.22 

477-Retail sale of other goods in 

specialized stores 

498819 117629 80.92 19.08 

478-Retail sale via stall and markets 17797 23957 42.62 57.38 

479-Retail trade not in stores, stall or 

market 

75348 169533 30.77 69.23 

Total 2883011 1063635 73.05 26.95 

 

Table 03: Distribution of Establishments by Types and Ownership 

Type of 

establishment 

Number Percentage distribution  
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45-Wholesale, 

retail trade and 

repair of motor 

vehicles 

167074 1684 2689 33 17 218 171714 97.3 1.0 1.6 0.00 0.00 0.1 100.0 

451-Sale of motor 

vehicles 

513 17 66 33 17 0 646 79.5 2.6 10.3 5.1 2.6 0.00 100.0 

452-Maintenance 

and repair of motor 

vehicles 

30756 0 673 0 0 0 31429 97.9 0.00 2.1 0.00 0.00 0.00 100.0 

453-sale of motor 

vehicles parts and 

accessories 

19584 141 423 0 0 0 20148 97.2 0.7 2.1 0.00 0.00 0.00 100.0 

454-Sale, 

maintenance and 

repair of 

motorcycles, 

scooters, auto-

rickshaws, 

rickshaws & 

116220 1526 1526 0 0 218 119491 97.3 1.3 1.3 0.00 0.00 0.2 100.0 
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related parts and 

accessories  
46-Wholesale 

trade, except motor 

vehicles 

262390 5710 18020 798 370 441 287729 91.2 2.0 6.3 0.30 0.10 0.20 100.0 

461-Wholesale on 

a fee or contact 

basis 

4962 0 336 505 0 0 5803 85.5 0.00 5.8 8.7 0.00 0.00 100.0 

462-Wholesale of 

agricultural raw 

materials and live 

animals 

52932 882 6175 0 0 441 60431 87.6 1.5 10.2 0.00 0.00 0.70 100.0 

463-Whole of 

food, beverage and 

tobacco 

87799 3874 7747 0 0 0 99420 88.3 3.9 7.8 0.00 0.00 0.00 100.0 

464-Wholesale of 

household goods 

49064 0 654 0 0 0 49718 98.7 0.00 1.3 0.00 0.00 0.00 100.0 

465-Wholesale of 

machinery, 

equipment and 

supplies 

5771 0 109 109 0 0 5989 96.4 0.00 1.8 1.8 0.00 0.00 100.0 

466-Other 

specialized 

wholesale 

60812 924 2957 185 370 0 65248 93.2 1.4 4.5 0.30 0.60 0.00 100.0 

469-non-

specialized 

wholesale trade 

1049 30 40 0 0 0 1120 93.7 2.7 3.6 0.00 0.00 0.00 100.0 

47-Retail trade, 

except of motor 

vehicles 

3403717 47374 27327 884 2509 5392 3487203 97.6 1.4 .8 0.00 0.10 0.20 100.0 

471-Retail sale in 

non-specialized 

sectors 

1312551 16244 6498 0 1624 1624 1338542 98.1 1.2 0.50 0.00 0.10 0.10 100.0 

472-Retail sale of 

food, beverages 

and tobacco in 

specialized stores 

699083 24003 6001 0 0 0 729087 95.9 3.3 0.80 0.00 0.00 0.80 100.0 

473-Retail sale of 

automobiles fuel in 

specialized stores 

13436 0 0 0 0 0 13436 100.

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 

474-Retail sale of 

information and 

communication 

equipment in 

specialized stores 

84682 0 1045 0 0 0 85727 98.8 0.00 1.2 0.00 0.00 0.00 100.0 
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Table 04:  Employment Size in Trade Sector, 2018 

(Number) 

Types of establishments 
Full time workers 

  

Part time workers 

  
  Male Female Total Male Female Total 

45-Wholesale, retail trade and repair of motor vehicles 565624 4246 569870 20020 677 20697 

Working owner/partner 248838 2602 251440 4054 0 4054 

Unpaid family worker 33180 0 33180 3639 0 3639 

Manager/Administrative officer 21196 316 21512 0 0 0 

Sales staff 222724 1327 224051 10583 443 11025 

Others 39687 0 39687 1744 235 1979 

46-Wholesale trade, except motor vehicles 748325 13797 762122 181112 10448 191559 

Working owner/partner 296418 2696 299114 19652 2627 22280 

Unpaid family worker 46745 4303 51048 15937 3776 19713 

Manager/Administrative officer 68132 2866 70998 11717 0 11717 

Sales staff 308841 2641 311482 80318 1806 82125 

Others 28189 1291 29480 53487 2238 55726 

47-Retail trade, except of motor vehicles 5888331 183763 6072094 695156 120293 815449 

Working owner/partner 3361823 49903 3411726 120024 14106 134130 

Unpaid family worker 513947 52336 566283 253910 39460 293369 

Manager/Administrative officer 188498 31089 219587 286 0 286 

Sales staff 1567540 50435 1617974 292745 3647 296392 

Others 256523 0 256523 28192 63080 91272 

Total 7202280 200486 7214857 896288 131417 1027706 

 

475-Retail sale of 

other household 

goods and 

equipment in 

specialized stores 

356070 3561 5341 0 0 0 364972 97.6 1.0 1.5 0.00 0.00 0.00 100.0 

476-Retail sale of 

cultural and 

recreation goods in 

specialized stores 

51218 0 1138 0 0 0 52356 97.8 0.00 2.2 0.00 0.00 0.00 100.0 

477-Retail sale of 

other goods in 

specialized stores 

604950 2653 7075 884 884 0 616448 98.1 0.40 1.1 0.10 0.10 0.00 100.0 

478-Retail sale via 

stall and markets 

40613 913 228 0 0 0 41754 97.3 2.2 0.50 0.00 0.00 0.00 100.0 

479-Retail trade 

not in stores, stall 

or market 

241114 0 0 0 0 3767 244881 98.5 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 100.0 

Total 3833181 54768 48035 1716 2895 6051 3946646 97.1 1.4 1.2 0.00 0.10 0.20 100.0 
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Table 06: Employment Size in Trade Sector, 2019 

 (Number) 

Employment Type 
Full time worker Part time worker 

Male Female Total Male Female Total 

45-Wholesale, retail trade and repair of motor 

vehicles 

565624 4383 570007 23573 1136 24710 

Working owner/partner 248838 2768 251606 4048 224 4272 

Unpaid family worker 33180 0 33180 4290 218 4508 

Manager/Administrative officer 21196 537 21733 0 0 0 

Sales staff 222724 1075 223799 12838 677 13515 

Others 39686 0 39686 2399 17 2415 

46-Wholesale trade, except motor vehicles 780736 10246 790982 184722 13051 197774 

Working owner/partner 304580 1543 306123 18937 2268 21205 

Unpaid family worker 50817 3196 54013 17445 3335 20780 

Manager/Administrative officer 70521 2866 73387 10426 1109 11535 

Sales staff 324751 2641 327392 85398 2546 87943 

Others 30067 0 30067 52517 3795 56312 

47-Retail trade, except of motor vehicles 6093730 164112 6257843 651196 135407 786604 

Working owner/partner 3443129 34352 3477480 117038 17499 134537 

Unpaid family worker 565185 44638 609822 239480 50096 289576 

Manager/Administrative officer 201730 29159 230890 286 0 286 

Sales staff 1628788 55964 1684752 271840 3249 275089 

Others 254898 0 254898 22552 64563 87115 

Total 7273352 176136 7449488 859492 149595 1009087 

 

Table 07: Intermediate Consumption, 2019 

(Million Tk.) 

 Types of expenditure  

45-Wholesale, 

retail trade 

and repair of 

motor 

vehicles 

46-Wholesale 

trade, except 

motor vehicles 

47-Retail trade, 

except of motor 

vehicles 

Total 

Building/structure rental 10982.11 32597.64 193325.6 236905.4 

Transport/machineries and 

equipment rental 
1120.14 2581.98 3168.78 6870.9 

Electricity, Water & Gas 3772.44 5537.96 50433.35 59743.75 

Fuel consumption 555.14 1299.09 7558.65 9412.88 

Container & packaging 43.37 971.15 3836.88 4851.4 
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 Types of expenditure  

45-Wholesale, 

retail trade 

and repair of 

motor 

vehicles 

46-Wholesale 

trade, except 

motor vehicles 

47-Retail trade, 

except of motor 

vehicles 

Total 

Travel expense 1669.57 10936.22 22434.04 35039.83 

Transport/loading/unloading 

cost 
1495.05 18975.35 63646.84 84117.24 

Petty repair and maintenance 1079.81 899.72 8887.23 10866.76 

Vehicle (tax token) 59.24 216.31 242.97 518.52 

Subscription paid 150.92 496.59 3838.74 4486.25 

Donation 342.65 1382.03 7539.33 9264.01 

Stationery & accessories 614.52 1223.56 7413.25 9251.33 

Entertainment expense 1776.16 3954.71 21041.39 26772.26 

Advertisement & publication 244.08 84.26 1412.93 1741.27 

Postage, telecommunication & 

internet 285.7 1270.12 6639.35 8195.17 

C & F charge 1247 7193.59 15051.37 23491.96 

Warehouse rent 691.03 3683.98 10665.14 15040.15 

Others including raw materials 9249.33 52721.39 205735.8 267706.5 

Total 35378.26 146025.7 632871.7 814275.60 

 

Table 08: Gross Margin as a Percent of Sale Value by Types of Establishments, 2019 

(Million TK.) 

Types of establishments  Sale value of 
goods  

Purchase 
value of 

goods sold   

Gross 
margin 

Gross 
margin as a 
percent of 
sale value   

45-Wholesale, retail trade and repair of motor vehicles 

451-Sale of motor vehicles 305640.39 257522.96 48117.43 15.7 
452-Maintenance and repair of motor vehicles 95026.06 76533.13 18492.93 19.5 
453-sale of motor vehicles parts and accessories 416754.49 381395.43 35359.06 8.5 

454-Sale, maintenance and repair of 
motorcycles, scooters, auto-rickshaws, rickshaws 
& related parts and accessories 

454985.56 384503.48 70482.08 15.5 

Total 1272406.50 1099955.00 172451.5 13.6 

46-Wholesale trade, except motor vehicles 

461-Wholesale on a fee or contact basis 481227.25 448682.74 32544.51 6.76 
462-Wholesale of agricultural raw materials and 
live animals 

817094.17 727389.78 89704.39 10.98 

463-Whole of food, beverage and tobacco 1120303.51 1040780.58 79522.93 7.10 
464-Wholesale of household goods 869166.31 802897.05 66269.26 7.62 
465-Wholesale of machinery, equipment and 
supplies 

60826.91 53481.99 7344.92 12.08 
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Types of establishments  Sale value of 
goods  

Purchase 
value of 

goods sold   

Gross 
margin 

Gross 
margin as a 
percent of 
sale value   

466-Other specialized wholesale 9423633.26 8457077.61 966555.65 10.26 

469-non-specialized wholesale trade 13461.84 12528.76 933.08 6.93 
Total 12785713.26 11542838.52 1242874.74 9.72 

47-Retail trade, except of motor vehicles 
471-Retail sale in non-specialized sectors 4661496.32 2706614.98 1954881.34 41.94 
472-Retail sale of food, beverages and tobacco in 
specialized stores 

1973289.57 1418160.47 555129.10 28.13 

473-Retail sale of automobiles fuel in specialized 
stores 

434502.69 398336.43 36166.26 8.32 

474-Retail sale of information and 
communication equipment in specialized stores 

327230.68 309414.53 17816.15 5.44 

475-Retail sale of other household goods and 
equipment in specialized stores 

1741215.95 1242644.66 498571.29 28.63 

476-Retail sale of cultural and recreation goods 
in specialized stores 

116656.18 80720.54 35935.64 30.80 

477-Retail sale of other goods in specialized 
stores 

3193580.65 2248601.62 944979.03 29.59 

478-Retail sale via stall and markets 124399.94 84215.92 40184.02 32.30 

479-Retail trade not in stores, stall or market 644709.32 614993.79 29715.53 4.61 
Total 13217081.28 9103702.93 4113378.36 31.12 

 

Table 09: Gross Margin as a Percent of Sale Value for Retail Sale by type of product groups 

 

Commodities Gross Margin as% of Sale value 
(1) (2) 

Edible oil  13.77 
Dairy product (milk and milk product)  11.42 
Salt  17.95 
Soft drink (Coca-Cola, Pepsi, Sprite, Fanta, Sunkist, 7UP, etc.) 14.04 
Mineral water 13.33 
Cigarette  23.57 
Biri (a cheap locally made cigarette) 6.27 
Weaving textile/ madur 16.85 
Jute textile/carpet 14.03 
Handloom textile/lungi/ gamsa 16.89 
Garments  15.42 
Knitwear (knitted fabrics, hosiery items, underwear, outerwear, 
gloves, socks, etc.) 

16.37 

Tanning and finishing leather 16.99 
Leather footwear 18.72 
Particle board  24.54 
Paper/cartoon 29.08 
Books (a written or printed work) khatas 15.55 
Petroleum Products 7.41 
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Commodities Gross Margin as% of Sale value 
(1) (2) 

Fertilizers 11.59 
Paint and varnish 18.37 
Perfumes and cosmetics/ soap and detergent 19.80 
Match/ agorbati/mombati 29.77 
Medicine 27.85 
Tire tube 17.22 
Rubber footwear/ other rubber products 17.90 
PVC product/plastic product/bucket 18.52 
Melamine (utensils/plates/cups/dishes)  16.23 
Glass sheet 9.43 
Tiles (wall tiles/floor tiles, vitrified tiles)  5.15 
Ceramic  16.93 
Cement 7.16 
Bricks/Bali/Pathor 21.80 
Laptop/computer/TV/Calculator/ Call bell/Watch/Mobile 26.68 
Wire and cable 18.26 
Electric bulb 86.79 
Electric appliances/electric fan  14.46 
Agricultural machineries (power tiller/water 
pump/transplantor/harvester/rotavator/rice and wheat reaper, 
etc.) 

15.51 

Motorbike, parts, repair 29.28 
Parts and repair of cycle/van/auto rickshaw 15.62 
Metal furniture 12.82 

Wood furniture 24.63 
Plastic furniture 14.36 
Ata/Suji 13.16 
Sports items 38.85 
Pesticides  8.67 
Rice 10.04 
Dal/Badam 15.28 
Vegetables 19.75 
Ada/Piaz/Rosun/Dhania/Jira/Halud/Darchini, etc. 14.58 
Fruits 18.87 
Pan/Tamak/Jarda/Supari 19.10 
Bas/Shan/Wood/Bet/Jarupati  20.34 
Fish 20.63 
Alu (different types)  22.78 
Chanachur/chips/ ice-cream/ noodles/chocolate   18.64 
Flowers/Garisajano 26.34 
Sweets (different types) 22.25 
Lep-toshok/Balish and related goods 14.41 
Other groceries (not classified elsewhere) 19.25 
Fast-food (Beguni/Alurchap/Barger/Pizza, etc.) 95.39 
Umbrella 16.67 
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পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ 

কর্তকৃ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে 

রবরবএস-এ সকে তথ্য 

সংগ্রহ কলি থালক। সঠিক 

তথ্য রদন, দদলেি উন্নয়লন 

অবদান িাখুন। 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা 

ইমপ্রুভদমন্ট অব রজরিরপ কম্পাইদলশন এন্ড ররদবরজাং অব ইরন্ডরসস প্রদজক্ট 

পররসাংখ্যান ভবন (৬ষ্ঠতলা, ব্লক-১) 

ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

www.bbs.gov.bd 

সংগৃহীত তথ্য সম্পূর্ ৃ

দ াপন িাখা হলব। 

প্রস্তুত পরিসংখ্যান 

উন্নয়ন পরিকল্পনায় 

ব্যবহৃত হলব। 

 

রিরিরবউটিভ ট্রেি সাদভ ে, ২০১৮-১৯ 
  

Sample Unit Number     

 
 

ট্রসকশন ১: নমুনা এলাকার পরররিরত 

১.১ প্ররতষ্ঠাদনর নাম :  

১.২ মারলদকর নাম :  GEO 

Code 

১.৩ রবভাগ :    

১.৪ ট্রজলা :    

১.৫ থানা/উপদজলা :    

১.৬ ওয়াি ে/ইউরনয়ন :     

১.৭ ট্রমৌজা :     

১.৮ বাসা/রাস্তা/দ ারডাং নম্বর :  

১.৯ ট্রেরলদ ান/ট্রমাবাইল নম্বর :  

 

১.১০ উত্তরোতার রববরণ  

নাম :  

পেরব :  

ট্রমাবাইল নম্বর :  

 

 

১.১১ গণনাকারী এবাং সুপারভাইজার 

গণনাকারীর নাম:  স্বাক্ষর: তাররখ: 

সুপারভাইজাদরর নাম: স্বাক্ষর: তাররখ: 

এরিের/ট্রকািাদরর নাম: স্বাক্ষর: তাররখ: 

  

http://www.bbs.gov.bd/
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১.১২ ব্যবসাদয়র ধরন (প্রদ াজু ট্রকাি বৃত্তারয়ত করুন, একারধক  দত পাদর) 

45- ট্রমাের ান, ট্রমাের সাইদকল, অদো-ররক্সা ও ররক্সা রক্ষণাদবক্ষণ, ট্রমরামত এবাং পাইকারর ও খুিরা রবক্রয় 

451 -ট্রমাের ান রবক্রয় 

452 -ট্রমাের ান রক্ষণাদবক্ষণ ও ট্রমরামত 

453 -ট্রমাের াদনর খুিরা ও আনুষরিক  ন্ত্রাাংশ রবক্রয় 

454 -ট্রমাের সাইদকল, স্কুোর, অদো-ররক্সা ও ররক্সা রবক্রয়, রক্ষণাদবক্ষণ, ট্রমরামত এবাং আনুষরিক  ন্ত্রাাংশ রবক্রয় 

46- ট্রমাের ান, ট্রমাের সাইদকল, অদো-ররক্সা ও ররক্সা ব্যতীত পাইকারর রবক্রয় 

461 -করমশন, র  অথবা কন্ট্রাক্ট ট্রবরসদস পাইকারর রবক্রয় 

462 -কৃরষজ কাঁিামাল ও গবারেপশু পাইকারর রবক্রয় 

463 -খাদ্য, পানীয় এবাং তামাক পাইকারর রবক্রয় 

464 -গৃ স্থারল সামগ্রী পাইকারর রবক্রয় 

465 -ট্রমরশনারর ও  ন্ত্রাাংশ পাইকারর রবক্রয় 

466 -অন্যান্য রবদশষারয়ত পাইকারর রবক্রয় 

469 -অরবদশষারয়ত পাইকারর রবক্রয় 

47- ট্রমাের ান, ট্রমাের সাইদকল, অদো-ররক্সা ও ররক্সা ব্যতীত খুিরা রবক্রয় 

471 -অরবদশষারয়ত ট্রটাদর খুিরা রবক্রয় 
472 -রবদশষারয়ত ট্রটাদর খাদ্য, পানীয় এবাং তামাক খুিরা রবক্রয় 
473 -রবদশষারয়ত ট্রটাদর ট্রমাের জ্বালারন (Auto mobile fuel) খুিরা রবক্রয় 

474 -রবদশষারয়ত ট্রটাদর তথ্য ও ট্র াগাদ াগ-প্রযুরি সামগ্রী খুিরা রবক্রয় 
475 -রবদশষারয়ত ট্রটাদর গৃ স্থারলর ব্যব া ে সামগ্রী খুিরা রবক্রয় 
476 -রবদশষারয়ত ট্রটাদর সাাংস্কৃরতক ও রবদনােন সামগ্রী খুিরা রবক্রয় 
477 -রবদশষারয়ত ট্রটাদর অন্যান্য দ্রব্য খুিরা রবক্রয় 

478 -টল এবাং বাজাদরর মাধ্যদম খুিরা রবক্রয় 
479 - ট্রটার, টল এবাং বাজাদরর মাধ্যম ব্যতীত খুিরা রবক্রয় 

 

ট্রসকশন ২: প্ররতষ্ঠাদনর সাধারণ তথ্যাবরল 

২.১ প্ররতষ্ঠানটির কা েক্রম আরদের সাল 

 

   রিটাব্দ 

২.২ প্ররতষ্ঠানটি রক রনবরিত? (সরকারর/আধা-সরকারর 

প্ররতষ্ঠান কর্তেক রনবরিত রক-না?) 

1-  ুাঁ 2-না 

২.৩ রনবরিত  দল রনবিন প্রোনকারী প্ররতষ্ঠাদনর নাম 

 

ট্রকাি (অর স কর্তেক পূরণ করা  দব)   

২.৪ প্ররতষ্ঠান প্রধান 1- পুরুষ 2- মর লা 3- র জড়া 

২.৫ প্ররতষ্ঠাদনর আইনগত মারলকানা 
(প্রদ াজু ট্রকািটি রলখুন) 

প্ররতষ্ঠাদনর আইনগত মারলকানার জন্য প্রদ াজু ট্রকাি:  

1- একক মারলকানা, 2- পাররবাররক মারলকানা,  

3- অাংশীোররত্ব, 4- প্রাইদভে রলরমদেি, 5- ট্র ৌথ উদদ্যাগ 

6- অন্যান্য (উদেখ করুন).................................................. 

২.৬ ব্যবসারয়ক প্ররতষ্ঠাদনর ধরন ১- একক প্ররতষ্ঠান,  ২- শাখা প্ররতষ্ঠান 
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২.৭ প্ররতষ্ঠাদনর কা েক্রম 

ক্ররমক নাং 
প্রধান কা েক্রম 

BSIC ট্রকাি 

ট্রেরণ (অর স কর্তেক পূরণীয়) 

০১      

০২      

০৩      

০৪      

০৫      

 

 

ট্রসকশন ৩: রনদয়াগকৃত জনবদলর আকার ও ট্রবতন-ভাতারে 

 

৩.১ প্ররতষ্ঠাদন রনদয়ারজত জনবদলর সাংখ্যা 

ধরন 

৩১ রিদসম্বর ২০১৯ ৩১ রিদসম্বর ২০১৮ 

পূণ েকালীন খণ্ডকালীন পূণ েকালীন খণ্ডকালীন 

পুরুষ মর লা র জড়া পুরুষ মর লা র জড়া পুরুষ মর লা র জড়া পুরুষ মর লা র জড়া 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) (০৮) (০৯) (১০) (১১) (১২) (১৩) 

কম েরত 

মারলক/অাংশীোর 
            

অববতরনক 

পাররবাররক কমী 
            

ব্যবস্থাপক/প্রশাসরনক 

কম েকতো 
            

রবক্রয়/পররি ো কমী             

অন্যান্য (উদেখ করুন) 

 
            

ট্রমাে             

 
 

 

৩.২ প্ররতষ্ঠাদন রনদয়ারজত জনবদলর ট্রবতন-ভাতারে (োকায়) 

ধরন 

জানুয়ারর-রিদসম্বর ২০১৯ পরিকা বছর জানুয়ারর-রিদসম্বর ২০১৮ পরিকা বছদর 

ট্রবতন 

ও 

ভাতারে 

ট্রবানাস প্রেত্ত দ্রব্য ও 

ট্রসবার মূল্য 

ট্রমাে ট্রবতন 

ও 

ভাতারে 

ট্রবানাস প্রেত্ত দ্রব্য ও 

ট্রসবার মূল্য 

ট্রমাে 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) (০৮) (০৯) 

কম েরত মারলক/অাংশীোর         

অববতরনক পাররবাররক কমী         

ব্যবস্থাপক/প্রশাসরনক কম েকতো         

রবক্রয়কমী         

অন্যান্য (উদেখ করুন)         

ট্রমাে         
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ট্রসকশন ৪: প্ররতষ্ঠাদনর পররিালন ব্যয় 
 

 

৪.১ ট্রবতন-ভাতারে ব্যতীত প্ররতষ্ঠাদনর ব্যয়  

ক্ররমক 

নাং 

ব্যদয়র খাত ব্যদয়র পররমাণ (োকায়) 

জানুয়ারর-রিদসম্বর ২০১৯ পরিকা বছর 

(০১) (০২) (০৩) 

০১ ভবন/কাঠাদমা ভাড়া (building/structure)  

০২  ানবা ন/ট্রমরশনাররজ/সরিামারে ভাড়া  

(Transport/machineries and equipment) 

 

০৩ জরম এবাং জায়গা ইজারা বাবে ভাড়া (Cost for land and space lease)  

০৪ রবদ্যুৎ, পারন ও গ্যাস  

০৫ জ্বালারন খরি  

০৬ কদন্টইনার ও প্যাদকরজাং  

০৭  াতায়াত ব্যয় (travel)  

০৮ পররব ন/দলারিাং/আনদলারিাং ব্যয় (transport/loading/unloading cost)  

০৯ ট্রছাে ট্রমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ (Petty repair and maintenance)  

১০  ানবা ন (ট্যাক্স ট্রোদকন)  

১১ আমোরন/রপ্তারন শুল্ক  

১২ প্রেত্ত িাঁো  

১৩ োন  

১৪ ঋদণর সুে  

১৫ ট্রটশনারর ও আনুষরিক সামগ্রী  

১৬ আপ্যায়ন খরি  

১৭ রবজ্ঞাপন ও প্রকাশনা  

১৮ িাক, ট্রেরলদ াগাদ াগ ও ইন্টারদনে  

১৯ রস অুান্ড এ  িাজে  

২০ গুোম ভাড়া  

২১ অন্যান্য (উদেখ করুন)……………………………  

ট্রমাে ব্যয়  

 

৪.২ ট্যাক্স এবাং র  (Taxes and Fees), জানুয়ারর-রিদসম্বর ২০১৯ পরিকা বছর 

ক্ররমক 

নাং 
রববরণ 

সরকারদক প্রেত্ত অথ ে 

(োকায়) 
আ ররত অথ ে (োকায়) 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) 

০১ মূল্য সাংদ াজন কর (VAT)   

০২ উৎপারেত পদের/দসবার উপর কর (Tax on product)   

০৩ উৎপােদনর উপর কর (Tax on production)   

০৪ কদপ োদরে ট্যাক্স   

০৫ নবায়ন ও ট্রররজদিশন র    

০৬ অন্যান্য র    

ট্রমাে  
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ট্রসকশন ৫: রবক্রীত দ্রদব্যর ক্রয়মূল্য, রবক্রয় মল্য ও ব্যবসারয়ক কা েক্রদমর সারব েক অবস্থা 

৫.১ রবক্রীত দ্রদব্যর ক্রয়মূল্য ও রবক্রয়মূল্য (োকায়) 
 

ক্ররমক 

নাং 
পেসমূদ র নাম 

ট্রকাি 

(অর স 

কর্তেক 

পূরণীয়) 

পদের ধরন 

1- ট্রেরশপে 

2- আমোরনকৃত 

২০১৯ সাদলর রিদসম্বর মাদসর রবক্রয়মূল্য ও ক্রয়মূল্য 

রবক্রয়মূল্য রবক্রীত দ্রদব্যর ক্রয়মূল্য 

একক একক  মূল্য পররমাণ ট্রমাে রবক্রয়মূল্য একক 
একক 

মূল্য 
পররমাণ ট্রমাে ক্রয়মূল্য 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) (০৮) (০৯) (১০) (১১) (১২) 

০১            

০২            

০৩            

০৪            

০৫            

০৬            

০৭            

০৮            

০৯            

১০            

১১            

১২            

১৩            

১৪            

১৫            

১৬            

১৭            

১৮ উপদমাে           

১৯ অন্যান্য           

২০ সব েদমাে           



80 | P a g e  

 

৫.২ জানুয়ারর-রিদসম্বর ২০১৯ পরিকা বছদরর মাসরভরত্তক রবক্রদয়র সারব েক অবস্থা 

 

মাস জানু/১৯ ট্র ব্রু/১৯ মাি ে/১৯ এরপ্রল/১৯ ট্রম/১৯ জুন/১৯ জুলা/১৯ আগ/১৯ ট্রসপ্ট/১৯ অদক্টা/১৯ নদভ/১৯ রিদস/১৯ 

কা েক্রম ট্রকাি             

ব্যবসারয়ক কা েক্রদমর 

জন্য প্রদ াজু ট্রকাি: 
0 -কা েক্রম বি    1- মন্দা 2- স্বাভারবক 3 - ট্রতজী 

 োকার পররমাণ 

০১। ব্যবসাদয়র মন্দা অবস্থায় মারসক গড় রবক্রদয়র পররমাণ  

০২। ব্যবসাদয়র স্বাভারবক অবস্থায় মারসক গড় রবক্রদয়র পররমাণ  

০৩। ব্যবসাদয়র ট্রতজী অবস্থায় মারসক গড় রবক্রদয়র পররমাণ  
 

 

৫.৩ অন্যান্য আয় (Other Income) 
 

ক্ররমক 

নাং 
রববরণ 

জানুয়ারর-রিদসম্বর ২০১৯ পরিকা 

বছদর আয় (োকায়) 

(০১) (০২) (০৩) 

০১ জরম ট্রথদক প্রাপ্ত ভাড়া (Rent)  

০২ ভবন, অবকাঠাদমা ও ট্রমরশনাররজ ট্রথদক প্রাপ্ত ভাড়া (Rental)  

০৩ পররব ন/ ন্ত্রপারত ট্রথদক প্রাপ্ত ভাড়া (rental)  

০৪ প্রাপ্ত ভর্তেরক  

০৫ সুে ট্রথদক আয়  

০৬ রনজস্ব র সাদব রস্থর মূলধন গঠন (Own account fixed capital formation)  

০৭ অন্যান্য প্রারপ্ত (Other receipts not elsewhere classified)  

ট্রমাে  

 

৫.৪ রবগত ২০১৯ ও ২০১৮ পরিকা বছদর প্ররতষ্ঠাদনর মজুে দ্রব্যসামগ্রীর পররমাণ (োকায়) 

 

ট্রকাি মজুে দ্রদব্যর প্রকার 

জানুয়ারর-রিদসম্বর ২০১৮  জানুয়ারর-রিদসম্বর ২০১৯ 

বছদরর 

প্রাররেক মূল্য 

(১ জানুয়ারর, 

২০১৮) 

বছদরর 

ট্রশদষ মূল্য 

(৩১ 

রিদসম্বর, 

২০১৮) 

বছদরর প্রাররেক 

মূল্য 

(১ জানুয়ারর, 

২০১৯) 

বছদরর 

ট্রশদষ মূল্য 

(৩১ 

রিদসম্বর, 

২০১৯) 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) 

১ মজুে কাঁিামাল (Raw materials)     

২ আাংরশক সমাপ্ত পে (Work-in-Progress)     

৩ সম্পূণ েভাদব প্রস্তুত উৎপারেত পে (Finished Products)     

৪ পুনঃরবক্রদয়র জন্য দ্রব্যসামগ্রী (Goods for Resale)     

৫ অন্যান্য সরবরা  (Other Materials & Supply)     

ট্রমাে     
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ট্রসকশন ৬: রস্থর মূলধন গঠন 

 

 

ক্র.নাং 
স্থায়ী সম্পে 

রবরনদয়াদগর প্রকার 

প্রাররেক মূল্য          

(১ জানুয়ারর, 

২০১৯) 

ক্রয়/সাংদ াজন 
রবক্রয়/ স্তান্তর/ 

রবনষ্ট 
অবিয় 

বছরাদন্ত সম্পদের 

রনে মূল্য (৩১ 

রিদসম্বর, ২০১৯) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ জরম 
 

    

০২ ভবন/কাঠাদমা 
 

    

০৩ ববদ্যুরতক সরিাম 
 

    

০৪ আসবাবপত্র 
 

    

০৫ ট্রমাের ান 
 

    

০৬ রল ে 
 

    

০৭ ট্রজনাদরের 
 

    

০৮ এয়ার করন্ডশনার 
 

    

০৯ করম্পউোর 
 

    

১০ করম্পউোর স েওয়ুার 
 

    

১১ রিজ 
 

    

১২  দোকরপয়ার 
 

    

১৩ অন্যান্য (উদেখ করুন) 
 

    

 ট্রমাে 
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