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মুখবন্ধ 

 

জারির রিিা বঙ্গবন্ধু চশখ মুরজবুর রহিাদনর শাসনািদল িাঁর দূরেশী রেন্তার ফলশ্রুরিদি বারিজয িন্ত্রিালদয়র 

ফদরন চেড রডরিশদনর ২৮ জুলাই ১৯৭৩ িাররদখর ADMN-১E-২০/৭৩/৬৩৬ নাং চরজুল্যযশন বদল একটি সম্পূি ণ 

সরকারর েপ্তর রহসাদব ট্যাররফ করিশন প্ররিষ্ঠা লাি কদর। সিদয়র রববিণদন িররবরিণি িরররিরি, চপ্রক্ষািট ও কাদজর 

িরররি রবদবেনায় করিশদনর উদেশ্যসমূহ পূরিকদে বাাংলাদেশ ট্যাররফ করিশন আইন ১৯৯২ (১৯৯২ সদনর ৪৩ নাং 

আইন) বদল সরকাদরর একটি রবরিবদ্ধ সাংিা রহদসদব ১৯৯২ সাল চেদক চেশীয় রশদের স্বাে ণ রক্ষায় এ করিশন 

রনরলসিাদব কাজ কদর যাদে।  

 

করিশন আইদনর শিণানুযায়ী রনয়রিি বারষ ণক প্ররিদবেন প্রকাশ কদর োদক। রবগি অে ণবছদরর কায ণক্রি তুদল 

িরদি প্ররি বছদরর ন্যায় এবারও করিশদনর বারষ ণক প্ররিদবেন ২০১৮-১৯ প্রকারশি হদি যাদে। 

 

চেশীয় রশদের স্বাে ণ রক্ষার চক্ষদে করিশন অিীব গুরুত্বপূি ণ ভূরিকা িালন কদর আসদছ। এ প্ররিদবেদন সাংদক্ষদি 

করিশদনর রবরিন্ন রবিাদগর কি ণিরররির অগ্রগরি তুদল িরা হদয়দছ। এর িাধ্যদি করিশন কর্তণক ২০১৮-১৯ অে ণ বছদর 

সম্পারেি গুরূত্বপূি ণ কাজ সম্পদকণ সম্যক িারিা লাি করা সম্ভব হদব। িাশািারশ করিশদনর গঠন, কাঠাদিা এবাং 

কি ণিরররি ও কি ণরবন্যাস সম্পদকণ স্বে িারিা িাওয়া যাদব। 

 

চেশীয় রশদের স্বাে ণ রক্ষায় চযৌরিক শুল্কহার রনি ণারি, রপ্তারন বৃরদ্ধর লদক্ষয রি-িারক্ষক, আঞ্চরলক ও বহুিারক্ষক 

বারিজয চুরি সম্পােদনর সম্ভাযতািা যাোইসহ চনদগারশদয়শন চকৌশল রনি ণারদি সরকারদক কায ণকর সুিাররশ প্রোদন করিশন 

রবগি বছদরও িাৎিয ণপূি ণ অবোন চরদখদছ। আইদনর প্রদয়াজনীয় সাংদশািন, িয ণাপ্ত অে ণ বরাে ও জনবদলর েক্ষিা বৃরদ্ধর 

িাধ্যদি করিশনদক আরও শরিশালী করা হদল িরবষ্যদি করিশন রশে ও যতাবসা-বারিজয প্রসাদর অরিকির কায ণকর ও 

ফলপ্রসূ অবোন রাখদি সিে ণ হদব বদল আশা করর। 

 

এ প্ররিদবেন প্রিয়দনর সদঙ্গ সমৃ্পি সকল কি ণকিণা ও কি ণোরীদক আন্তররক িন্যবাে জানাই। 
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বাচণজয েীচি চবভাগ........................................................................... ২১ 

১. ভূচিকা................................................................................................ ২১ 

২. ২০১৮-১৯ অর্ য বছনর বাচণজয েীচি চবভানগর সম্পাচেি কার্ যক্রনির চববরণ 

....................................................................................................... 

 

২২-২৯ 

৩. িচেটচরাং দসল..................................................................................... ২৯-৩১ 
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দপ্ররণ.................................................................................................. 

 

৪৭ 

৫.৮ Host Country Agreement with the Permanent Court of Arbitration সাংক্রান্ত 

িিািি............................................................................................... 

 

৪৭ 

৫.৯ বাাংলানেনশর ৫ি দেড পচলচস চরচভউ ২০১৯ সাংক্রান্ত িথ্য দপ্ররণ............................. ৪৭ 
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অাংশগ্রহনণর চববরণ................................................................................ 

 

৭০ 

পচরচশষ্ট-  ৬: ববনেচশক প্রচশেণ এবাং সভা/দসচিোর/ওয়াকযসনপ অাংশগ্রহনণর চববরণ.. ৭০ 
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কমিশনের পমরমিমি 

১. ভূমিকা:  

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে বামিজ্য িন্ত্রিালনের প্রশাসমেক মেেন্ত্রিাধীে সরকানরর একটি মবমধবদ্ধ 

সাংস্থা। কমিশনের প্রধাে কাজ্ দেশীে মশনের স্বার্ থ সাংরক্ষি করা। এই লনক্ষয মবমিন্ন পনের আিোমে 

ও উৎপােে পর্ থানে শুল্কহার হ্রাস/বৃমদ্ধ সাংক্রান্ত মবষনে সরকারনক পরািশ থ প্রোে কমিশনের মূল োমেত্ব। 

দেশীে ও আন্তজ্থামিক বামিজ্য, ট্যামরফ ও বামিজ্য সাংক্রান্ত মবমিন্ন মবষনের ওপর এ প্রমিষ্ঠাে 

গনবষিা/সিীক্ষা পমরিালো কনর। দেশীে মশে ও উৎপােে ব্যবস্থার স্বার্ থ সাংরক্ষনির দিৌমলক োমেত্ব 

মেনে র্াত্রা শুরু করনলও পরবিীকানল বাাংলানেশ মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থা (WTO) এর সেস্য হওোর পর 

কমিশে আন্তজ্থামিক, মি-পামক্ষক, আঞ্চমলক ও বহুপামক্ষক বামিজ্য চুমি ও শুল্ক স্পৃকি মবষোবলীর 

ওপর সরকারনক প্রনোজ্েীে পরািশ থ প্রোে কনর আসনে। এোড়া, বমহমব থনশ্ব বাাংলানেশী পে ও দসবার 

শুল্কমুি সুমবধা আোনেও সরকারনক অব্যাহি সহােিা মেনে র্ানে।  

২. বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে প্রমিষ্ঠা: 

মবশ্বােনের ক্রিবধ থিাে প্রিানবর পটভূমিনি স্থােীে মশনের স্বার্ থ সুরক্ষা, মশে স্ে উৎপােনে 

প্রমিনর্ামগিা উৎসামহিকরিসহ আন্তজ্থামিক, আঞ্চমলক, মি-পামক্ষক ও বহুপামক্ষক বামিজ্য কার্ থক্রি/   

চুমি স্ােনে সরকারনক বস্তুমেষ্ঠ ও প্রানোমগক পরািশ থ প্রোনের লনক্ষয Protective Duties Act, 

1950 (Act No. LXI of 1950) অনুর্ােী ১৯৭৩ সানল জ্ামির মপিা বঙ্গবন্ধু দশখ মুমজ্বুর রহিানের 

প্রিযক্ষ িত্ত্বাবধানে বামিজ্য িন্ত্রিালনের একটি েপ্তর মহনসনব ‘ট্যামরফ কমিশে’ কাজ্ শুরু কনর। 

পরবিীনি ৬ েনিম্বর, ১৯৯২ িামরনখ বাাংলানেশ দগনজ্ট এ প্রকামশি "বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে 

আইে, ১৯৯২" (১৯৯২ সনের ৪৩ োং আইে) অনুর্ােী ট্যামরফ কমিশেনক পুেগ থঠে কনর একটি মবমধবদ্ধ 

সাংস্থা মহনসনব ‘বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে’ প্রমিষ্ঠা করা হে।   

৩. বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের গঠে:  

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে আইে, ১৯৯২ ( ১৯৯২ সানলর ৪৩ োং আইে) এর ৫ ধারা অনুসানর একজ্ে 

দিোরম্যাে এবাং অনূর্ধ্থ মিেজ্ে সেস্য সিন্বনে কমিশে গঠিি হে। দিোরম্যাে ও সেস্যগি সরকার 

কর্তথক মেযুি হে এবাং িানের িাকুরীর শিথাবলী সরকার কর্তথক মেধ থামরি হে। দিোরম্যাে কমিশনের 

প্রধাে মেব থাহী কি থকিথা মহনসনব কাজ্ কনরে এবাং কমিশনের সেস্যনের িনে োমেত্ব বণ্টে কনরে। 

১৯৯২ সানল বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে প্রমিষ্ঠার পর দর্নক এ পর্ থন্ত ৪১ জ্ে দিোরম্যাে মহনসনব 

কমিশনে োমেত্ব পালে কনরনেে। বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের দিোরম্যাে সরকানরর সমিব 

পেির্ থাোর এবাং সেস্যগি সরকানরর অমিমরি সমিব/যুগ্ম সমিব পেির্ থাোর কি থকিথা। িাোড়া 
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আইনের ১১ ধারা িনি কমিশনের একজ্ে সমিব সরকার কর্তথক মেযুি হে। বাাংলানেশ ট্যামরফ 

কমিশনে দিোরম্যাে মহনসনব োমেত্ব পালেকারী কি থকিথানের োনির িামলকা পমরমশষ্ট-১ এ দেখানো 

হল। 

৪. বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের সাাংগঠমেক কাঠানিা: 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে দিোরম্যাে, সেস্যবৃন্দ ও সমিব ব্যিীি মবমিন্ন পর্ থানের ৩৪ জ্ে কি থকিথা 

এবাং ৭৬ জ্ে কি থিারীর অনুনিামেি পে রনেনে। ২০১৮-২০১৯ অর্ থবেনর কমিশনের িঞ্জুরীকৃি 

পেসমূনহর মবপরীনি কি থরি জ্েবল এবাং শূন্য পনের মববরিী মেম্নরূপ: 

দেিী মবন্যাস িঞ্জুরীকৃি পেসাংখ্যা কি থরি জ্েবল শূন্য পনের সাংখ্যা 

১ি দেিী ৩৯ ২৮ ১১ 

২ে দেিী -- -- -- 

৩ে দেিী ৪৩ ৩৭ ০৬ 

৪র্ থ দেিী ৩৩ ৩১ ০২ 

দিাট ১১৫ ৯৬ ১৯ 

 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের সাাংগঠমেক কাঠানিা পমরমশষ্ট-২ এ দেখানো হল। 

৫. বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের অনুনিামেি জ্েবল:  

ক্রমিক োং পনের  োি পনের সাংখ্যা 

০১। দিোরম্যাে (সরকানরর সমিব পেির্ থাো)  ১ (এক) 

০২। সেস্য (অমিমরি/ যুগ্ম-সমিব পেির্ থাো) ৩ (মিে) 

০৩। যুগ্ম-প্রধাে  ৪ (িার) 

০৪। সমিব  ১ (এক) 

০৫। মসনেি এোমলষ্ট  ১ (এক) 

০৬। উপ-প্রধাে  ৮ (আট) 

০৭। সহকারী প্রধাে ৮ (আট) 

০৮। গনবষিা কি থকিথা  ৮ (আট) 

০৯। একান্ত সমিব ১ (এক) 

১০। সহকারী সমিব (প্রশাসে) ১ (এক) 

১১। মহসাব রক্ষি কি থকিথা  ১ (এক) 

১২। লাইনেরীোে ১ (এক) 

১৩। পাবমলক মরনলশে এন্ড পাবমলনকশে অমফসার ১ (এক) 

১৪। প্রধাে সহকারী ১ (এক) 

১৫। একান্ত সহকারী ৪ (িার) 

১৬। সাঁট-মলমপকার কাি কম্উটার অপানরটর ৫ (পাঁি) 

১৭। সাঁট-মুদ্রাক্ষমরক কাি কম্উটার অপানরটর ৪ (িার) 

১৮। উচ্চিাে সহকারী ২ (দুই) 
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ক্রমিক োং পনের  োি পনের সাংখ্যা 

১৯। উচ্চিাে সহকারী কাি মহসাব রক্ষক ১ (এক) 

২০। কযামশোর/দকাষােক্ষ  ১ (এক) 

২১। দকোর-দটকার ১ (এক) 

২২। অিযর্ থোকারী ১ (এক) 

২৩। মহসাব সহকারী  ২ (দুই) 

২৪। অমফস সহকারী কাি কম্উটার মুদ্রাক্ষমরক  ৯ (েে) 

২৫। কম্উটার মুদ্রাক্ষমরক  ৪ (িার) 

২৬। গামড়িালক ৮ (আট) 

২৭। দেসপ্যাি রাইোর  ১ (এক) 

২৮। অমফস সহােক  ২৬ (োমিশ) 

২৯। মেরাপত্তা প্রহরী  ৪ (দুই) 

৩০। পমরেন্নিা কিী  ২ (দুই) 

 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে (কি থকিথা ও কি থিারী) িাকুরী মবমধিালা, ১৯৯৩ অনুর্ােী যুগ্ম-প্রধাে ও 

উপ-প্রধাে পর্ থানে ৫০% পনে সরকার দপ্রষনি কি থকিথা মেনোগ কনর র্ানক এবাং কমিশনের অন্যান্য 

কি থকিথা ও কি থিারী সরাসমর/পনোন্নমির িােনি মেনোগপ্রাপ্ত হনে র্ানকে। 
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কমিশনের কার্ থাবমল 
 

১. কমিশনের প্রশাসে: 

কমিশনের প্রশাসমেক কার্ থাবমল স্ােনের জ্ন্য সরকার কর্তথক মেনোমজ্ি একজ্ে সমিব রনেনেে। 

সমিব কমিশনের বানজ্ট প্রস্তুি কনর অনুনিােনের জ্ন্য কমিশনের মেকট উপস্থাপে, কমিশনের মহসাব 

সাংরক্ষি, মহসানবর বামষ থক মববরিী প্রিেে, অর্ থ ও স্মত্ত সাংরক্ষি, মেেন্ত্রি ও পমরিালো কনরে এবাং 

েমলল ও কাগজ্পত্র সাংরক্ষি কনরে। কমিশনের প্রশাসমেক কাজ্ সুষ্ঠুিানব স্ােে করা িাঁর োমেত্ব। 

প্রশাসমেক, আমর্ থক ও অন্যান্য কার্ থক্রনি সমিবনক সহােিা প্রোনের জ্ন্য একজ্ে সহকারী সমিব 

)প্রশাসে( , একজ্ে মহসাব রক্ষি কি থকিথা, একজ্ে গ্রন্থাগামরক এবাং একজ্ে জ্েসাংনর্াগ ও প্রকাশো 

কি থকিথা রনেনেে। 

২. কমিশনের বানজ্ট: 

কমিশনের বানজ্ট সরকানরর রাজ্স্ব বানজ্নটর প্রামিষ্ঠামেক দকাে/অপানরশে দকাে োং ১৩১ ০০২৮০০-

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে ৩৬৩১-আবিথক অনুোে এর অন্তর্ভ থি। ২০১৮-২০১৯ অর্ থবেনর কমিশনের 

জ্ন্য ১১,২৪,৩২,০০০.০০ (এগার দকাটি িমিশ লক্ষ বমত্রশ হাজ্ার) টাকা িাত্র বরাদ্দ পাওো র্াে। 

৩. কমিশনের আে: 

কমিশনের কর ব্যিীি প্রামপ্ত ও কর ব্যিীি অন্যান্য রাজ্স্ব প্রামপ্তর মববরিী মেম্নরূপ: 

দকাে েম্বর ও আনের খাি 

 

বানজ্ট (লক্ষযিাত্রা) 

(টাকা) 

২০১৮-২০১৯ 

সাংনশামধি বানজ্ট 

(লক্ষযিাত্রা) (টাকা) 

২০১৮-২০১৯ 

২০১৮-২০১৯ 

সানলর প্রকৃি 

আে (টাকা) 

হ্রাস/বৃমদ্ধর 

কারি 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১৩১০০২৮০০- বাাংলানেশ 

ট্যামরফ কমিশে 

    

অমবপিেনর্াগ্য প্রমিষ্ঠানের 

সম্ভাব্য মবক্রে 

    

১৪২৩০০৪-সরকামর র্ােবাহে 

ব্যবহার মফ 

৭৫,০০০ 

 

৭৫,০০০ 

 

৭৩,০০০ 

 

 

প্রশাসমেক মফ সমূহ              

১৪২২৩২৮-েরপত্র েমলল মফ ৮,০০০ ৮,০০০   

আবিথক স্থাোন্তর র্া অন্যত্র 

দেমিবদ্ধ েে 

    

১৪৪১২০২-পূব থবিী অর্ থবেনরর 

অমিমরি গৃহীি অর্ থ দফরি 

  ২১,০০০ ৩০দশ জুে 

এর অব্যমেি 

অর্ থ 

কমিশনের  

আে মহনসনব 



5 

 

গে করা 

হেমে। 

১৪৪১২৯৯-অন্যান্য আোে ৪৫,০০০ ৪৫,০০০ ৭৬০০০  

সব থনিাট: ১,২৮,০০০ ১,২৮,০০০ ১,৭০,০০০  

 

৪. কমিশনের ব্যে: 

এ বরানদ্দর মবপরীনি আনলািয অর্ থবেনর প্রকৃি ব্যে হনেনে ৮,৪০,২৫,৩৬৮.৮৯ (আট দকাটি 

িমিশ লক্ষ পঁমিশ হাজ্ার মিেশি আটষমি টাকা ঊেেিই পেসা) িাত্র। ০১ জ্ে কি থকিথার 

বেলীজ্মেি কারনি পে শূন্য হওোে, ০১ জ্ে কি থকিথার ১৮ িানসর েগোেনের অর্ থ পমরনশানধ 

মবলম্ব হওোে, একজ্ে কি থিামরর বরাবর েতুে সরকামর বাসা বরাদ্দ হওোে ও মবনেশ ভ্রিি 

কি হওোে দবিে-িািা খানি ০১ দকাটি ৩১ লক্ষ ১০ হাজ্ার টাকা অব্যমেি দর্নক র্াে। 

এোড়া, পে ও দসবা বাবে সহােিা খানি ৪র্ থ মকমির অর্ থ মবলনম্ব প্রামপ্তর কারনি স্বে সিনের 

িনে েরপত্র আহ্বাে করা সম্ভব ো হওোে, কমিশনের অনুনিামেি গনবষিা প্রিাব স্ন্ন করনি 

মবলম্ব হওোে, দটমলনফাে ব্যবহানরর িামসক মবল হ্রাস পাওোে, পমরবহে পুল হনি প্রাপ্ত প্রাক্কলি 

অনুর্ােী গাড়ী দিরািনির মবল পমরনশানধ িন্ত্রিালনের িিািি প্রামপ্তর মবলনম্বর দপ্রমক্ষনি মবল 

পমরনশাধ করা সম্ভব ো হওোে এবাং প্রকাশো, রেটার, দটমলনফাে ও গ্যানসর মবল সিেিি ো 

পাওোে এখানি দিাট ০১ দকাটি ২৬ লক্ষ ৩৯ হাজ্ার টাকা অব্যমেি দর্নক র্াে। এিদ্ব্যিীি 

মবনশষ অনুোে খানি ৪র্ থ মকমির অর্ থ মবলনম্ব োড় হওোে সিে স্বেিার কারনি এখানি ২৬ 

লক্ষ ৪৬ হাজ্ার টাকা অব্যমেি র্াকাে বানজ্ট বরাদ্দ হনি অর্ থ উিপৃকত্ত র্াকার প্রধাে কারি। 

অব্যমেি ২,৮৪,০৬,৬৩১.১১ (দুই দকাটি চুরামশ লক্ষ েে হাজ্ার একমত্রশ টাকা এগার পেসা) িাত্র 

দেজ্ারী িালানের িােনি সরকানরর সাংমিষ্ট খানি জ্িা দেো হনেনে। কমিশনের বানজ্ট বরাদ্দ 

ও ব্যে মববরিী সারমি: ০১-এ দেখানো হনলা। 

সারমি: ০১ 

দকাে েম্বর ও খরনির 

খাি/উপখাি 

বানজ্ট বরাদ্দ (টাকা) 

২০১৮-২০১৯ 

সাংনশামধি বরাদ্দ (টাকা) 

২০১৮-২০১৯ 

২০১৮-২০১৯ সানলর 

প্রকৃি খরি (টাকা) 

১ ২ ৩ ৪ 

৩৬৩১-আবিথক অনুোে ১০,৬৪,৩২,০০০.০০ ১১,২৪,৩২,০০০.০০ ৮,৪০,২৫,৩৬৮.৮৯ 
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৫. ওনেবসাইট ও আইটি সাংক্রান্ত কার্ থাবমল: 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে ওনেবসাইট ও আইটি সাংক্রান্ত কার্ থাবমল স্ােনের জ্ন্য একজ্ে মসনেি 

এোমলষ্ট রনেনেে। িাোড়া কমিশনের কি থকিথা ও কি থিারীগিও আইটি সাংক্রান্ত কানজ্র সানর্ জ্মড়ি। 

২০১৮-১৯ অর্ থবেনর এ সাংক্রান্ত কার্ থাবমল মেম্নরূপ: 

১।  বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের ইন্টারনেট কানেকটিমিটি স্পীে বিথিানে সাংনর্ামজ্ি ২০ 

এিমবমপএস ব্যান্ডউইর্ এর স্থনল ৩৫ এিমবমপএস ব্যান্ডউইর্ এ উন্নীি করা হনেনে র্া কমিশনের োটা 

সাংগ্রনহ ইমিবািক অবোে রাখনে। 

২।  কমিশনের পুরািে ওনেব সাইটটির দোনিইে দেইি www.
bdtariffcom

.org পমরবিথে কনর 

www.btc.gov.bd সরকানরর  জ্ািীে িথ্য বািােনের সানর্ সাংনর্াজ্ে প্রোে করা হনেনে। 

৩।  কমিশনে স্থামপি দলাকাল এমরো দেটওোনকথ ব্যান্ডউইর্ ম্যানেজ্নিন্ট সফটওেযার স্থাপে কনর 

ইউজ্ার দরাল অনুসানর ব্যান্ডউইর্ এর সি ব্যবহানর বন্টে মেরমবমেন্ন ও মেমিি করা হনেনে।  

৪।  ফাোরওোল সফটওেযার স্থাপে কনর দলাকাল এমরো দেটওোকথটিনক আরও সুরমক্ষি করা হনেনে। 

৫।  কমিশনের অিযাবশ্যকীে পে মবপিে িমেটমরাং দসনল স্থামপি আন্তজ্থামিক বাজ্ানর অিযাবশ্যকীে 

পনের বাজ্ার মূল্য পর্ থনবক্ষনির জ্ন্য THOMSON REUTERS সফটওেযারটির পুরািে িাস থে 

দর্নক েতুে িাস থনে  Upgrade করা হনেনে। 

৬। অমফনসর সকল কি থকিথানক আইটি এোনবল সামি থস, োটা এোলাইমসস ও োটা িাইনগ্রশে এর 

কানজ্ সহনর্ামগিা প্রোে করা হনেনে।  

৭।  বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের সকল কি থকিথানের োি ও পেবীর মবপরীনি োপ্তমরক ই-দিইল 

দখালা হনেনে এবাং োপ্তমরক ই-দিইল ব্যবহানরর মেনে থশ প্রোে করা হনেনে। 

৮।  ২০১৮-১৯ অর্ থবেনর কমিশনের গনবষিা কি থ, প্রমিনবেে ও সকল প্রকার মরনপাট থ এর  কািার 

দপইজ্ মেজ্াইে ও মুদ্রি করা হনেনে। 

৯।  বাাংলানেশ জ্াে থাল অব ট্যামরফ এন্ড দেে এর প্রকাশো কানজ্  সকল প্রকার আইটি সহনর্ামগিা 

প্রোে করা হনেনে। 

১০।  কমিশনের ১২িলাে অবমস্থি দলাকাল এমরো দেটওেথাক উন্নি র্ন্ত্রপামি স্থাপে করিঃ আরও 

আধুমেকীকরি করা হনেনে। 

১১। জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ হনি প্রাপ্ত ASYCUDA world সফটওেযার এর োটা কমিশনের মবমিন্ন 

েপ্তনরর িামহো দিািানবক োটা  Manipulation কনর  ব্যবহার উপনর্ামগ করা হনেনে।  

১২। সরকানরর মবমিন্ন গুরুত্বপূি থ আইমসটি সাংক্রান্ত সফটওেযার দর্িে: ই-েমর্, এমপএএিএস, ই-মজ্মপ, 

মজ্আরএস ব্যবহার কনর মেমজ্টাল কার্ থক্রনির আওিাে আো হনেনে। 

 

http://www.bdtariffcom.org/
http://www.btc.gov.bd/
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৬. কমিশনের গ্রন্থাগার: 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রনেনে। গ্রন্থাগানরর োমেত্ব কমিশে সমিনবর 

িত্ত্বাবধানে একজ্ে গ্রন্থগামরনকর ওপর ন্যি রনেনে। গ্রন্থাগানর সাংগ্রহ সাংক্রান্ত সাংমক্ষপ্ত মববরি মেম্নরুপ: 

১।  অর্ থেীমি, ব্যবস্থাপো, ব্যবসাে প্রশাসে, পমরসাংখ্যাে এবাং সাংমিষ্ট আইে ও মবমধ সাংক্রান্ত পুিকামে।  

২।  কমিশে কর্তথক প্রকামশি বামষ থক প্রমিনবেে এবাং মবমিন্ন দসক্টনরর ওপর প্রিীি প্রমিনবেে ।  

৩।  বাাংলানেশ ব্যাাংক কর্তথক প্রকামশি বামষ থক প্রমিনবেে, বামষ থক আিোমে ব্যে, বামষ থক রপ্তামে আে, 

ত্রত্রিামসক ব্যাাংক বুনলটিে, Economic Trends (Monthly), Balance of Payments, Schedule 

Bank Statistics ইিযামে প্রকাশো ও েকুনিন্ট । 

৪। বাাংলানেশ পমরসাংখ্যাে বুযনরা, রপ্তামে উন্নেে বুযনরা, আিোমে-রপ্তামে অমধেপ্তর এবাং অর্ থ িন্ত্রিালে 

কর্তথক  প্রকামশি মবমিন্ন প্রকাশো । 

৫।   জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ কর্তথক প্রকামশি সরকামর এস.আর.ও, ট্যামরফ িযালু, বানজ্ট বিপৃকিা, অর্ থ 

মবল, অর্ থ আইে, ট্যামরফ মসমেউল, শুল্ক প্রজ্ঞাপে, িযাট ও সম্পূরক শুল্ক এর দগনজ্ট । 

৬।  WTO, UNCTAD, World Bank, IMF, ADB ইিযামে আন্তজ্থামিক প্রমিষ্ঠানের বামিজ্য িথ্য 

মিমত্তক  প্রকাশো । 

৭।    FBCCI, DCCI, MCCI ইিযামে দেশীে প্রমিষ্ঠানের মবনশষ প্রমিনবেেসমূহ ।  

৮।  মবমিন্ন সািমেকী/জ্াে থাল দর্িে - Development Dialogue, SAARC News (Monthly), 

ADB Newsletters (Quarterly, Commercial News (Monthly), BCI News Bulletin 

(Monthly), PPS-B-News (Quarterly), CUTS (Quarterly).  

৯।  English to Bengali Dictionary, বাাংলা বাোে অমিধাে, বাাংলানেশ দকাে (িমলউি ১-৩৮), 

বাাংলানেশ দগনজ্ট-২০১৪, সমিবালে মেনে থশিালা-২০১৪, অর্ থনেমিক সিীক্ষা-২০১৭, শুল্ক এস.আর.ও 

সাংকলে-২০১৭, বাাংলানেশ কাষ্টিস ট্যামরফ ২০১৭-২০১৮, িাকমরর মবধাোবলী (৫৭ িি সাংস্করি), 

Dynamics of Resettlement Programme of Major Projects: Jamuna Bridge – A Case 

Study ইিযামে পুিকসহ অন্যান্য প্রকাশো। 

 

৭. কমিশনের প্রকাশো: 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের প্রকাশো সাংক্রান্ত কার্ থাবমল স্ােনের জ্ন্য সমিনবর িত্ত্বাবধানে একজ্ে 

জ্েসাংনর্াগ ও প্রকাশো কি থকিথা রনেনে। কমিশনের প্রমি অর্ থবেনরর সািমগ্রক কার্ থাবলীর ওপর প্রিীি 

বামষ থক প্রমিনবেে, কমিশে প্রিীি “Bangladesh Journal of Tariff and Trade” শীষ থক ত্রত্রিামসক 

জ্াে থাল প্রকাশোর োমেত্ব জ্েসাংনর্াগ ও প্রকাশো কি থকিথার ওপর ন্যি। এোড়া কমিশে বামিজ্য 

িন্ত্রিালনের অমধেি মূলি: একটি গনবষিাধিী সাংস্থা হওোে সরকার মেনে থমশি দেনশর অিযন্তরীি 

ব্যবসা বামিজ্য সাংক্রান্ত সকল মবষে োড়াও মবনশ্বর মবমিন্ন দেনশর সানর্ আন্তজ্থামিক বামিজ্য চুমি 
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স্মকথি সুপামরশ এবাং স্বপ্রনিামেিিানব দেনশর স্থােীে সম্ভাবোিে মবমিন্ন খানির উন্নেে সাংক্রান্ত 

সুপামরশ প্রমিনবেে আকানর সরকানরর কানে দপ্ররি কনর র্ানক। এসব প্রমিনবেে প্রর্নি কমিশনের 

ওনেবসাইনট এবাং পরবিীনি বাাংলানেশ সরকামর মুদ্রিালে (মবমজ্ দপ্রস), দিজ্গাঁও, ঢাকা হনি 

প্রকাশোর ব্যবস্থা করা হে। ২০১৮-২০১৯ অর্ থবেনর মবমজ্ দপ্রস, দিজ্গাঁও, ঢাকা হনি কমিশনের মবগি  

২০১৭-১৮ অর্ থবেনরর বামষ থক প্রমিনবেে প্রকামশি হে। 

 

৮. িথ্য অমধকার আইে, ২০০৯ বািবােে: 

বাাংলানেশ জ্ািীে সাংসনে ২৯ এমপ্রল ২০০৯ িামরনখ িথ্য অমধকার আইে পাস হে। িহািান্য রাষ্ট্রপমি 

৫ এমপ্রল ২০০৯ এটিনি স্বাক্ষর কনরে এবাং ৬ এমপ্রল ২০০৯ িামরনখ আইেটির দগনজ্ট প্রকামশি হে। ১ 

জুলাই ২০০৯ দর্নক আইেটি সারা দেনশ পুনরাপুমরিানব কার্ থকর হে। এই আইে মকছু মেধ থামরি িথ্য 

ব্যিীি কর্তথপনক্ষর সকল িনথ্য জ্েগনির প্রনবশামধকার মেমিি কনরনে। দকানো োগমরক িথ্য িাইনল 

দসই িথ্য প্রোনে এই আইনে কর্তথপনক্ষর ওপর বােবাধকিা আনরাপ করা হনেনে। 

আইে বািবােনে িথ্য কমিশে প্রিীি িথ্য অবমুিকরি েীমিিালা প্রিেে মেনে থমশকা অনুসরনি 

প্রিেেকৃি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের িথ্য অবমুিকরি েীমিিালা, ২০১৫ বাাংলানেশ সরকামর 

মুদ্রিালে (মবমজ্ দপ্রস), দিজ্গাঁও, ঢাকা হনি প্রকামশি হে । িথ্য অমধকার আইে, ২০০৯-এর ধারা ১০ 

(১) অনুসানর বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে িথ্য প্রোনে োমেত্বপ্রাপ্ত কি থকিথা ও মবকে োমেত্বপ্রাপ্ত 

কি থকিথা মেনোগ প্রোে করা হনেনে। আপীল কর্তথপক্ষসহ িানের োি ও মবিামরি িথ্য কমিশনের 

ওনেবসাইনট প্রকাশ করা হনেনে এবাং িথ্য কমিশনে দপ্ররি করা হনেনে। আপীল কর্তথপক্ষসহ 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের মেনোগকৃি োমেত্বপ্রাপ্ত কি থকিথা ও মবকে োমেত্বপ্রাপ্ত কি থকিথার 

মবিামরি িথ্য মেম্নরূপ: 

৮.১ িথ্য প্রোনে োমেত্বপ্রাপ্ত কি থকিথার মবিামরি িথ্য: 

োমেত্বপ্রাপ্ত কি থকিথার োি ও 

পেমব 

দফাে, দিাবাইল, ফযাক্স,  
ই-দিইল 

দর্াগানর্ানগর ঠিকাো 

এইি.এি.শমরফুল ইসলাি 

পাবমলক মরনলশে এন্ড 

পাবমলনকশে অমফসার    

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে। 

৮৩১৬১০৪ 

০১৭২৪৮৯৪০৩৬ 

৯৩৪০২৪৫  

prandpo@btc.gov.bd       

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে 

১ি ১২ িলা সরকামর অমফস 

িবে, দসগুেবামগিা, ঢাকা। 
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৮.২ মবকে োমেত্বপ্রাপ্ত কি থকিথার মবিামরি িথ্য: 

মবকে োমেত্বপ্রাপ্ত কি থকিথা দফাে, দিাবাইল, ফযাক্স,   
ই-দিইল 

দর্াগানর্ানগর ঠিকাো 

সহকারী সমিব  

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে। 

দফাে: ৯৩৩৫৯৯৪ 

ফযাক্স: ৯৩৪০২৪৫ 

ই-দিইল: 

asstsecretary@btc.gov.bd 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে 

১ি ১২ িলা সরকামর অমফস িবে 

দসগুেবামগিা, ঢাকা। 

 

৮.৩ আমপল কর্তথপনক্ষর িথ্য: 

 
আমপল কর্তথপক্ষ দফাে, দিাবাইল, ফযাক্স,    ই-দিইল দর্াগানর্ানগর ঠিকাো 

দিোরম্যাে 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে। 

 

দফাে: ৯৩৪০২০৯ 

ফযাক্ষ: ৯৩৪০২৪৫ 

ই-দিইল: chairrman@btc.gov.bd 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে 

১ি ১২ িলা সরকামর অমফস 

িবে, দসগুেবামগিা, ঢাকা। 

 

  

mailto:chairrman@btc.gov.bd
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কমিশনের মবিাগওোরী কার্ থাবমল 

 

১.   কমিশনের কার্ থাবমল: 

১.১  বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের প্রধাে কার্ থাবমল মেম্নরূপ: 

 

(১) বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে আইে, ১৯৯২ এর ৭ ধারা দিািানবক কমিশে মেম্নবমি থি মবষনে 

সরকারনক পরািশ থ প্রোে কনর র্ানক:  

(ক) দেশীে মশনের স্বার্ থরক্ষা ; 

(খ) মশে স্ে উৎপােনে প্রমিনর্ামগিাে উৎসাহ ; 

(গ) মশে স্নের সুষ্ঠু ব্যবহার মেমিিকরি ; 

(ঘ) দেশীে পে রপ্তামের উন্নেে ; 

(ঙ) মিপামক্ষক ও বহুপামক্ষক চুমির িােনি দেনশ এবাং মবনেনশ দেমশে মশে স্ে ব্যবহানরর উন্নেে; 

(ি) োম্াং ও মবনেশী পনের আিোমে ও মবক্রনের ব্যাপানর অসাধু পন্থার প্রমিনরাধকনে পেনক্ষপ 

গ্রহি ; 

(ে) েফা (ক), (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) এ উমিমখি মবষনে সরকার কর্তথক কমিশনের মেকট দপ্রমরি মবষে; 

(২)  উপনরর অনুনেনে উমিমখি কার্ থ স্ােনে কমিশে, অন্যানন্যর িনে, মেম্নমলমখি মবষেগুমল 

র্র্ার্র্িানব মবনবিো কনর র্ানক, র্র্া : 

(ক) বাজ্ার অর্ থেীমি ; 

(খ) অর্ থনেমিক পমরনবশ ; 

(গ) মি-পামক্ষক ও বহুপামক্ষক বামিজ্য ও শুল্ক চুমি ; 

(ঘ) জ্েিি । 

(৩)  ক্ষমিগ্রি মশে, দিািা ও জ্েসাধারনির স্বার্ থ মবনবিো কনর কমিশে ক্ষমি লাঘনবর জ্ন্য, উহার 

িনি প্রনোজ্েীে, বিব্য ও সুপামরশ সরকানরর মেকট দপশ কনর র্ানক। 

২.  দেশীে মশনের স্বার্ থরক্ষা: 

 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে দেশীে মশনের স্বার্ থ সুরক্ষা ও সাংরক্ষি সাংক্রান্ত কার্ থক্রনির আওিাে 

দর্ৌমিক শুল্ক কাঠানিা বজ্াে রাখার েীমি অনুসরি কনর। সাধারিিঃ মূলধেী র্ন্ত্রপামি ও প্রার্মিক 

কাঁিািানলর জ্ন্য মেম্নিি শুল্কহার, িােমিক পে সািগ্রীর জ্ন্য অনপক্ষাকৃি উচ্চ অর্ি অমিন্ন শুল্কহার 

এবাং সকল সম্পূি থামেি পনের দক্ষনত্র িােমিক পনে আনরামপি শুল্কহানরর দিনে দবশী শুল্কহার 
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আনরানপর সূত্রাবলী কমিশে অনুসরি কনর। িনব দক্ষত্র মবনশনষ দেমশে মশনের মবকাশ ও র্র্ার্র্ 

সহােিা প্রোনের লনক্ষয সাদৃশ্যমূলক স্বিন্ত্র শুল্কহার প্রনোগ ও শুল্কমুিকরনির মবষেটি মবনবিো করা 

হে। সুপামরশ প্রিেেকানল দেশীে মশনের স্বার্ থ, সরকানরর গৃহীি েীমিিালা, আন্তজ্থামিক বািবিা, 

দিািার স্বার্ থ, পেসমূনহর িামহো ও সরবরাহ, েমক্ষি এশীে দেশসমূনহ মবদ্যিাে শুল্ক/কর কাঠানিা 

ইিযামে মবষেও মবনবিোে আো হে। অমধকন্তু, দেশীে মশেনক সহােিা করার জ্ন্য সাংমিষ্ট মশনের 

উৎপােে ব্যে, উৎপােেশীলিা ও প্রাসাংমগক িথ্যামে মবিার-মবনিষি কনর সহােিার িাত্রা মেি থে করা 

হে।  

৩. মশে স্ে উৎপােনে প্রমিনর্ামগিাে উৎসাহ প্রোে: 

 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে প্রমিনর্ামগিামূলক আন্তজ্থামিক বামিজ্য এবাং বামিজ্য উোরীকরনির 

দর্ৌমিকিা মবনবিোে দরনখ মশে-স্ে উৎপােনে প্রমিনর্ামগিাে উৎসাহ প্রোনের জ্ন্য মেম্নরূপ েীমি 

প্রিেে ও সুপামরশ কনর র্ানক :  

(ক) েীমিগিিানব ধি থ, স্বাস্থয, পমরনবশ ও মেরাপত্তাজ্মেি কারি ব্যিীি সাধারিিানব আিোমের ওপর 

মেনষধাজ্ঞা প্রিযাহার প্রমক্রো অব্যাহি রাখা এবাং স্থােীে মশেনক সহােিা প্রোনের জ্ন্য মবনশষ দক্ষনত্র 

কমিপে স্পশথকাির আিোমে পনের ওপর মেেন্ত্রি বহাল রাখা ; 

(খ) রপ্তামে উৎসামহি করার জ্ন্য রপ্তামেপে উৎপােনে ব্যবহৃি সকল প্রার্মিক কাঁিািাল ও  িােমিক 

উপকরনির দক্ষনত্র আিোমে শুল্ক হ্রাস/ িওকুফ করা ; এবাং 

(গ) দেনশ অনুৎপামেি সকল প্রকার মূলধেী র্ন্ত্রপামি, মবনশষি রপ্তামেনর্াগ্য পে উৎপােনে ব্যবহার্ থ 

র্ন্ত্রপামি আিোমের ওপর আনরামপি শুল্ক রমহিকরনির সুপামরশ করা। 

 

৪. মশে স্নের সুষ্ঠ ুব্যবহার মেমিিকরি: 

 

ধিীে, স্বাস্থযগি, পমরনবশগি বা মেরাপত্তাজ্মেি কারনি অনুসরিীে আিোমে মেনষধাজ্ঞা োড়া অন্যান্য 

সকল পেসািগ্রীর দক্ষনত্র শুল্কােনের িােনি আিোমে মেনষধাজ্ঞা মবনলানপর েীমি কমিশে সির্ থে 

কনর। কমিশে সাধারিিানব দেশীে উৎপােনের অনুকূনল ৩০%-৫০% কার্ থকর সহােিা দেো যুমিযুি 

বনল িনে কনর। িনব, কার্ থকর সহােিা প্রোনের হার ৫০% এর দবমশ হনল িা সাংমিষ্ট মশনের 

উৎপােেনক অমেপুি ও প্রযুমিনক উন্নেেমবমুখ করনি পানর র্া দিািা ও ব্যবহারকারীনের স্বানর্ থর 

পমরপমন্থ বনল কমিশে িনে কনর। এিানব কার্ থকর সহােিা প্রোনের হার মেি থনের িােনি কমিশে 

মশে-স্নের সুষ্ঠু ব্যবহার মেমিি কনর। 
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৫. দেশীে পে রপ্তামের উন্নেে: 

িত্ত্বগি মেক মেনে একটি রপ্তামে পনের ওপর কর আনরাপ করা দকবলিাত্র িখেই যুমিসাংগি হে 

র্খে আন্তজ্থামিক বাজ্ার ঐ পনের দর্াগানের ওপর সাংমিষ্ট দেনশর সম্পূি থ একনিটিো মেেন্ত্রি র্ানক। 

অন্যর্াে কর আনরাপ করা হনল রপ্তামে আে হ্রাস পাওোর আশাংকা র্ানক। বাাংলানেনশর এিে দকানো 

রপ্তামে পে দেই র্ার আন্তজ্থামিক বাজ্ানরর ওপর একনিটিো মেেন্ত্রি রনেনে। সুিরাাং বাাংলানেনশর 

দকানো রপ্তামে পনের ওপর করানরাপ করা যুমিসাংগি েে বনল কমিশে িনে কনর। অন্যমেনক, রপ্তামে 

উৎসামহি করার লনক্ষয রপ্তামেপে উৎপােনে ব্যবহৃি আিোমেকৃি উপাোনের দক্ষনত্র সকল প্রকার কর 

হ্রাস বা দক্ষত্র মবনশনষ িওকুফ করা উমিি বনল ট্যামরফ কমিশে িনে কনর। এ েীমির উনদ্দশ্য হনলা 

রপ্তামে পনের উৎপােে খরি হ্রাস করা, র্ার ফনল আন্তজ্থামিক বাজ্ানর এ পনের প্রমিনর্ামগিা ক্ষিিা 

বৃমদ্ধ পাে এবাং ফলশ্রুমিনি রপ্তামে আেও বানড়। উনিখ্য দর্, এ েীমি অনুসরি করা হনল হেনিা স্বে 

দিোনে সরকানরর রাজ্স্ব আে কনি দর্নি পানর, মকন্তু িেি ও েীঘ থ দিোনে রাজ্স্ব আে বৃমদ্ধ পানব। 

কারি রপ্তামে বৃমদ্ধর ফনল অর্ থনেমিক প্রবৃমদ্ধর হার বাড়নব এবাং এর ফনল আেকর ও অন্যান্য কর বাবে 

রাজ্স্ব বাড়নব। বাাংলানেনশর মশে উৎপােে আিোমেকৃি মূলধেী র্ন্ত্রপামির ওপর বহুলাাংনশ মেিথরশীল 

মবধাে আশা করা র্াে দর্, আিোমেকৃি মূলধেী র্ন্ত্রপামির দক্ষনত্র শুল্ক প্রিযাহার করা হনল সাধারিিানব 

সকল মশে খানি মবনশষিঃ রপ্তামেমুখী মশনে মবমেনোগ বৃমদ্ধ পানব। এ েীমি অনুসরি কনর 

আিোমেকৃি সকল মূলধেী র্ন্ত্রপামির দক্ষনত্র নূযেিি শুল্কহার ধার্ থ করার জ্ন্য ট্যামরফ কমিশে 

পেনক্ষপ গ্রহি কনর।  

৬. মি-পামক্ষক, আঞ্চমলক ও বহুপামক্ষক বামিজ্য চুমির িােনি দেনশ-মবনেনশ দেশীে 

মশে স্ে ব্যবহানরর উন্নেে। 

৬.১ মি-পামক্ষক বামিজ্য চুমি:  

দকানো দেনশর সানর্ বাাংলানেনশর মি-পামক্ষক বামিজ্য বৃমদ্ধর লনক্ষয দকাে দকাে দক্ষনত্র সুমবধা িাওো 

র্ানব দস ব্যাপানর বামিজ্য িন্ত্রিালনের অনুনরাধক্রনি কমিশে িথ্য উপাত্ত মবনিষিপূব থক সুপামরশ প্রিেে 

কনর র্ানক।  

৬.২  আঞ্চমলক বামিজ্য চুমি: 

বিথিানে বাাংলানেশ SAPTA, SAFTA, APTA, BIMSTEC, D-8, TPS-OIC এর সেস্য। এসব 

চুমির দক্ষনত্র বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে দফাকাল পনেন্ট মহনসনব কাজ্ কনর।  চুমিবদ্ধ দেশসমূনহর 

িনে বামিজ্য সম্প্রসারি, বামিমজ্যক স্নকথর উন্নেে, মবমেনোগবান্ধব স্কথ গনড় দিালা, রপ্তামে বৃমদ্ধ, 

রপ্তামে বহুমুখীকরি ও িােবস্ে রপ্তামে বৃমদ্ধর জ্ন্য কমিশে র্নর্াপযুি দকৌশলপত্র প্রিেে কনর। 
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৬.৩  বহুপামক্ষক বামিজ্য চুমি  

 

মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার সেস্য রাষ্ট্র মহনসনব উি সাংস্থার বহুপামক্ষক বামিজ্য ব্যবস্থাে বাাংলানেনশর 

অব্যাহি অাংশগ্রহি এবাং স্বনোন্নি দেশসমূনহর প্রমিমেমধ মহনসনব িলিাে বামিজ্য আনলািোে এ 

দেশসমূনহর একটি অমিন্ন অবস্থাে গ্রহনির মবষনে সরকারনক প্রনোজ্েীে পরািশ থ প্রোনের িােনি 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে বহুপামক্ষক বামিজ্য ব্যবস্থাে বাাংলানেনশর অাংশগ্রহি মেমিিকরনি অবোে 

রাখনে।  

৭. োম্াং ও মবনেশী পনের আিোমে ও মবক্রনের ব্যাপানর অসাধু পন্থা প্রমিনরাধকনে 

পেনক্ষপ গ্রহি। 

৭.১  এমন্ট-োম্াং (Anti-Dumping): 

 

মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থা (WTO) এর এ সাংক্রান্ত চুমি অনুর্ােী দকাে দেনশ উৎপামেি পে দেনশর স্বািামবক 

মূল্য (সাধারিি স্থােীে বাজ্ার মূল্য) অনপক্ষা কি মূনল্য বাাংলানেনশ রপ্তামে করা হনল দসই পে 

বাাংলানেনশ োম্াং করা হনেনে বনল গে করা হনব। Customs Act, 1969 (IV of 1969 এর 

Section 18B এর Sub-Section (6)- এ প্রেত্ত ক্ষিিাবনল সরকার ৩০-১১-১৯৯৫ ইাং িামরনখ 

বমহঃশুল্ক (োম্াংকৃি পে সোিকরি, শুল্কােে ও োম্াং মবনরাধী শুল্ক আোে এবাং স্বার্ থহামে 

মেরূপি) মবমধিালা, ১৯৯৫ োনি একটি মবমধিালা প্রিেে কনর। একই িামরনখ প্রজ্ঞাপনের িােনি এ 

মবমধিালার মবমধ-৩ এর উপ-মবমধ (১)-এ প্রেত্ত ক্ষিিাবনল সরকার বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের 

দিোরম্যােনক উি মবমধিালার উনদ্দশ্য পূরিকনে োমেত্বপ্রাপ্ত কর্তথপক্ষ মহনসনব মেনোগ প্রোে কনর ।  

 

৭.২ কাউন্টারনিইমলাং (Countervailing): 

 

দকানো পনের উৎপােে, প্রমক্রোজ্ািকরি ও রপ্তামে পর্ থানের দর্  দকানো এক বা একামধক দক্ষনত্র 

দকানো দেনশর সরকার বা অন্য দকানো রাষ্ট্রীে সাংস্থা কর্তথক প্রিযক্ষ বা পনরাক্ষিানব দর্ আমর্ থক 

সহােিা র্া সাংমিষ্ট ব্যমি বা প্রমিষ্ঠােনক প্রোে করা হনে র্ানক, িা-ই ির্তথমক মহনসনব গে। অনেক 

দেশই িানের মেজ্স্ব মশনের প্রসার ঘটানোর লনক্ষয মবমিন্ন ধরনের িতুথমক প্রোে কনর র্ানক র্া 

বাাংলানেনশর বাজ্ানর প্রনবশ করনল বাাংলানেনশর স্থােীে মশে ক্ষমিগ্রি হনি পানর। এ ধরনির অসাধু 

প্রমিনর্ামগিা হনি স্থােীে মশেনক রক্ষার উনদ্দনশ্য মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার Agreement on Subsidies 

and Countervailing duties- এর আনলানক বাাংলানেশ সরকার Customs Act, 1969 (IV of 

1969) Gi  Section 18A- এর Sub-section (7)- এ প্রেত্ত ক্ষিিাবনল বমহঃশুল্ক (িতুথমকপ্রাপ্ত পে 

সোিকরি ও শুল্কােে এবাং কাউন্টারনিইমলাং শুল্ক আোেকরি এবাং স্বার্ থহামে মেরূপি) মবমধিালা, 

১৯৯৬ প্রিেে কনর। এ মবমধিালার মবমধ-৩ এর উপ-মবমধ (১) এ প্রেত্ত ক্ষিিাবনল সরকার বাাংলানেশ 
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ট্যামরফ কমিশনের দিোরম্যােনক উি মবমধিালার উনদ্দশ্য পূরিকনে োমেত্বপ্রাপ্ত কর্তথপক্ষ মহনসনব    

১২ এমপ্রল ১৯৯৭ িামরনখ প্রজ্ঞাপনের িােনি মেনোগ প্রোে কনর।  

 ৭.৩ দসইফগাে থ (Safeguard): 

   

দকানো পে আিোমের পমরিাি র্মে অপ্রিযামশি হানর বৃমদ্ধ পাে িনব িা দেমশে অনুরূপ পে 

উৎপােেকারী মশে প্রমিষ্ঠানের স্বার্ থহামের কারি অর্বা স্বার্ থহামের হুিমকর কারি হনি পানর। দসনক্ষনত্র 

দেশীে উৎপােেকারীনের ক্ষমির/দলাকসানের হাি দর্নক রক্ষা করনি সািমেক সাংরক্ষি ব্যবস্থা 

মহনসনব সরকার দসইফগাে থ দিজ্ারস গ্রহি বা দসইফগাে থ শুল্ক আনরাপ কনর র্ানক। Customs Act, 

1969 (IV of 1969) এর Section 18E এর Sub-section (5)- এ প্রেত্ত ক্ষিিাবনল সরকার 

দসইফগাে থ শুল্ক মবমধিালা, ২০১০ প্রিেে কনর। এ মবমধিালার মবমধ-৩ এর উপ-মবমধ (১) এ প্রেত্ত 

ক্ষিিাবনল সরকার বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের দিোরম্যােনক উি মবমধিালার উনদ্দশ্য পূরিকনে 

োমেত্বপ্রাপ্ত কর্তথপক্ষ (Designated Authority) মহনসনব ৭ই জুে ২০১০ ইাং িামরনখ প্রজ্ঞাপনের িােনি 

মেনোগ প্রোে কনর । 

উপযু থি কার্ থাবলী স্ােনে এবাং এর ওপর অমপ থি োমেত্ব পালনে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে একটি 

পরািশ থক প্রমিষ্ঠাে (Advisory body) মহনসনব কাজ্ কনর। কমিশে বামিজ্য িন্ত্রিালেনক জ্ািীে ও 

আন্তজ্থামিক বামিজ্য মবষনে পরািশ থ প্রোে কনর র্ানক। এমন্ট-োম্াং, কাউন্টারনিইমলাং ও দসইফগাে থ 

কার্ থক্রি মবষনে দিোরম্যাে, বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে োমেত্বপ্রাপ্ত কর্তথপক্ষ মহনসনব োমেত্ব পালে 

কনরে। কমিশে পরািশ থক প্রমিষ্ঠাে মহনসনব োমেত্ব স্ােনের মেমিত্ত সুপামরশ প্রিেনে বাজ্ার 

অর্ থেীমি, অর্ থনেমিক পমরনবশ, আঞ্চমলক, মি-পামক্ষক ও বহুপামক্ষক বামিজ্য চুমি ও শুল্ক েীমি এবাং 

জ্েিি মবনবিো কনর র্ানক। 
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বামিজ্য প্রমিমবধাে মবিাগ 

১. ভূমিকা: 

োম্াং ও িতুথমকপ্রাপ্ত পে আিোমের ন্যাে অসাধু বামিজ্য প্রমিকানরর িােনি স্থােীে মশনের 

ন্যােসঙ্গি স্বার্ থরক্ষার কানজ্ বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের বামিজ্য প্রমিমবধাে মবিাগ মেনোমজ্ি। 

োম্াং এর মবরুনদ্ধ এমন্ট-োম্াং, িতুথমকপ্রাপ্ত পে আিোমের মবরুনদ্ধ কাউন্টারনিইমলাং এবাং 

অস্বািামবকিানব পনের আিোমে বৃমদ্ধর কারনি দেশীে মশনের সম্ভাব্য ক্ষমিনরানধ দসইফগাে থ শুল্ক 

আনরাপ মবষনে সরকারনক র্র্ার্র্ সুপামরশ প্রোে এ মবিানগর কার্ থক্রনির িনে অন্যিি। র্মে দকাে 

মবনেমশ পে স্বািামবক মূল্য (সাধারিি স্থােীে বাজ্ার মূল্য) অনপক্ষা কিমূনল্য বাাংলানেনশ রপ্তামে হে, 

িাহনল এ ধরনির আিোমের ফনল দেশীে মশনের সম্ভাব্য ক্ষমিনরানধ মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার মেেি 

অনুসানর এমন্ট-োম্াং শুল্ক আনরাপ করা র্াে। একইিানব দকাে পে িতুথমক মূনল্য বাাংলানেনশ রপ্তামে 

করা হনল, িা দেশীে বাজ্ানর স্থােীে পনের সানর্ অসি প্রমিনর্ামগিা সৃমষ্ট কনর, র্া সাংমিষ্ট দেশীে 

মশেনক ক্ষমিগ্রি করনি পানর। ন্যায্য বামিজ্য মেমিি করার জ্ন্য এনক্ষনত্র কাউন্টারনিইমলাং শুল্ক 

আনরাপ করা র্াে। িাোড়া, দকাে পনের আিোমে অস্বািামবকিানব বৃমদ্ধ পাওোর কারনি স্থােীে 

মশেসমূনহর ক্ষমিগ্রস্থ হনল, দসইফগাে থ শুল্ক আনরাপ করা র্াে।  

WTO এর সাংমিষ্ট চুমির সানর্ সাংগমি দরনখ কােিস আইে ১৯৬৯ এর আওিাে এমন্ট-োম্াং, 

কাউন্টার দিইমলাং ও দসইফগাে থ আনরানপর মবধাে রাখা হনেনে এবাং এ সকল মবষনে িেন্ত পমরিালোর 

িােনি দেশীে মশনের অবস্থা পর্ থানলািোপূব থক, এ ধরনির শুল্ক আনরানপর মবষনে সরকারনক র্র্ার্র্ 

সুপামরশ প্রিেনের জ্ন্য সরকার কমিশনের দিোরম্যােনক োমেত্বপ্রাপ্ত কি থকিথা মহনসব মেনোমজ্ি 

কনরনে। বামিজ্য প্রমিমবধাে মবিাগ িাঁর পনক্ষ উপনরাি কার্ থাবলী স্ােে কনর। এমন্ট-োম্াং, 

কাউন্টারনিইমলাং এবাং দসইফগাে থ কার্ থক্রনির পাশাপামশ বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের বামিজ্য 

প্রমিমবধাে মবিাগ েমিউটিও এর স্যামেটামর ও ফাইনটাস্যামেটামরর কার্ থক্রি এবাং দটকমেকযাল 

ব্যামরোরস টু দেে, দেে ফযামসমলনটশে স্মকথি চুমি সাংক্রান্ত কাজ্ও স্ােে কনর। র্মে দকাে 

বাাংলানেশী রপ্তামেকারক উমিমখি চুমিসমূনহ বমি থি দর্ দকাে সিস্যার সম্মুখীে হে, িাহনল উদু্ভি 

পমরমস্থমি দিাকানবলাে বামিজ্য প্রমিমবধাে মবিাগ সাংমিষ্ট মশে-প্রমিষ্ঠােনক পরািশ থ ও সহােিা প্রোে 

কনর। এোড়াও বামিজ্য প্রমিমবধাে মবিাগ প্রমিবের দেশীে মবমিন্ন মশনের ওপর দসক্টর োমে কনর 

সরকানরর মেকট সুপামরশ কনর র্ানক। 
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২. ২০১৮-১৯ অর্ থবেনর বামিজ্য প্রমিমবধাে মবিানগর স্ামেি কার্ থক্রনির মববরি: 

২.১. বগুড়া ও ঢাকা দজ্লাে এমন্ট-োম্াং, কাউন্টারনিইমলাং ও দসইফগাে থ দিজ্াস থ শীষ থক 

সনিিেিা দসমিোর। 

 ২০১৮-১৯ অর্ থবেনরর বামষ থক কি থস্ােে চুমির অাংশ মহসানব এমন্ট-োম্াং, কাউন্টারনিইমলাং এবাং 

দসইফগাে থ সাংক্রান্ত সনিিেিা শীষ থক ২ (দুই)টি দসমিোর আনোজ্নের জ্ন্য মেধ থামরি মেল। উি 

সনিিেিা শীষ থক দসমিোনরর প্রর্িটি গি ১২ েনিম্বর ২০১৮ িামরনখ বগুড়া দিম্বার অব কিাস থ এন্ড 

ইন্ডামষ্ট্র, বগুড়ানি অনুমষ্ঠি হে। বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের উনদ্যানগ বগুড়া দিম্বার অব কিাস থ এন্ড 

ইন্ডামিনজ্র সনম্মলে কনক্ষ দেশীে মশনের স্বার্ থসাংরক্ষনি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের ভূমিকা এবাং 

এমন্ট-োম্াং, কাউন্টারনিইমলাং ও দসইফগাে থ দিজ্াস থ মবষনে মশনোনদ্যািা ও ব্যবসােীনের িনে 

সনিিেিা সৃমষ্টর মেমিত্ত  দসমিোরটি অনুমষ্ঠি হে। বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে ও বগুড়া দিম্বার অব 

কিাস থ এন্ড ইন্ডামিনজ্র দর্ৌর্ উনদ্যানগ দসমিোরটি অনুমষ্ঠি হে। দসমিোনর বগুড়া দজ্লা প্রশাসে, 

অন্যান্য সরকারী েপ্তর, বগুড়া দিম্বার অব কিাস থ এন্ড ইন্ড্রামষ্ট্রজ্ এবাং সাংমিষ্ট সকল দেকনহাল্ডারগি 

উপমস্থি মেনলে।  

এমন্ট-োম্াং, কাউন্টারনিইমলাং এবাং দসইফগাে থ সাংক্রান্ত সনিিেিা শীষ থক মিিীে দসমিোরটি গি ২৪ 

িাি থ ২০১৯ িামরনখ বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের সিাকনক্ষ Anti-dumping duty imposed on 

Bangladeshi Products: Review of findings and Way forward শীষ থক মশনরাোনি অনুমষ্ঠি হে। 

দসমিোনর বামিজ্য িন্ত্রিালে, বস্ত্র ও পাট িন্ত্রিালে, পররাষ্ট্র িন্ত্রিালে, রপ্তামে উন্নেে বুযনরা, বাাংলানেশ 

জুট মিল কনপ থানরশে, হাইনরানজ্ে পার-অক্সাইনের রপ্তামেকারক, এফমবমসমসআই, এিমসমসআই ও 

ঢাকা দিম্বানরর প্রমিমেমধ, পাটপে রপ্তামেকারকবৃনন্দর প্রমিমেমধ, পাটপনের উৎপােক ও রপ্তামেকারক 

এনসামসনেশনের প্রমিমেমধ উপমস্থি মেনলে।  

৩. এমন্ট-োম্াং, কাউন্টারনিইমলাং ও দসইফগাে থ দিজ্াস থ শীষ থক প্রমশক্ষি 

২০১৮-১৯ অর্ থবেনর এমপএ এর আওিাে দিাট মিেটি প্রমশক্ষি কি থসূমি গ্রহি করা হে। মিেটি প্রমশক্ষি 

কি থসুমির প্রর্িটি ২৪ অনক্টাবর ২০১৮, মিিীেটি ২৩ মেনসম্বর ২০১৮ ও র্তিীেটি ২ দি ২০১৯ িামরনখ 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের সনম্মলে কনক্ষ অনুমষ্ঠি হে। প্রমশক্ষনি বামিজ্য িন্ত্রিালে, পররাষ্ট্র 

িন্ত্রিালে, জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ, রপ্তামে উন্নেে বুযনরা, মবএফটিআই, এফমবমবমসমসআই, মেমসমসআই, বস্ত্র 

ও পাট িন্ত্রিালে, ত্রবদুযমিক পে উৎপােেকারী প্রমিষ্ঠাে, বাাংলানেশ প্লামেক পে উৎপােক ও 

রপ্তামেকারক সমিমি, বাাংলানেশ মসরামিক ম্যানুফযাকিারাস থ এনসামসনেশে, বাাংলানেশ কসনিটিকস 

এন্ড টেনলমেজ্ ম্যানুফযাকিারাস, হাইনরানজ্ে পারঅক্সাইে রপ্তামেকারকবৃন্দ, পাট ও পাটজ্াি পে 
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রপ্তামেকারকবৃন্দ, মপ্র-দফমেনকনটে মেল মবমল্ডাং সািগ্রী প্রস্তুিকারী প্রমিষ্ঠাে, মেল প্রস্তুিকারী প্রমিষ্ঠাে, 

গ্লাস ও গ্লাসওোর প্রস্তুিকারী প্রমিষ্ঠাে ও অন্যান্য রপ্তামে বামিজ্য ও উৎপােনের সানর্ স্পৃকি 

দেকনহাল্ডারনের িে হনি প্রমিমেমধ উপমস্থি মেনলে। মূলিঃ বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের পমরমিমি 

ও বামিজ্য প্রমিমবধাে ব্যবস্থা স্নকথ মশনোনদ্যািা ও ব্যবসােী িহনলর সক্ষিিা বৃমদ্ধর লনক্ষয 

এধরনির প্রমশক্ষি আনোজ্ে করা হে। 

০৪. Procedural and substantive issues in relation to application Anti-

dumping measures in Bangladesh শীষ থক ম্যানুনেল প্রস্তুিকরি 

 ২০১৮-১৯ অর্ থবেনর বামষ থক কি থস্ােে চুমির অাংশ মহনসনব এমন্ট-োম্াং কার্ থপ্রিালী পমরিালোর 

দক্ষনত্র দিৌমলক ধারিা প্রোনের লনক্ষয বামিজ্য প্রমিমবধাে মবিাগ উমিমখি ম্যানুনেল প্রস্তুি কনর। 

কমিশে কর্তথক এমন্ট-োম্াং স্মকথি সকল কাজ্ সুষ্ঠুিানব পমরিালোর জ্ন্য এ সাংক্রান্ত চুমি ও 

মবমধর বািব প্রনোনগর মবমিন্ন মেক, িেন্ত পমরিালোর প্রমক্রোগি ও পদ্ধমিগি মবষেসমূহ এই 

ম্যানুনেনল মলমপবদ্ধ করা হে। এ ম্যানুনেলটি অত্র মবিানগর কি থকিথানের বািব অমিজ্ঞিার মিমত্তনি 

মেেমিিিানব হালোগাে করা হনব। এটি কমিশনে েতুে দর্াগোেকৃি কি থকিথানের প্রমশক্ষি প্রোনে 

এবাং বামিজ্য প্রমিমবধাে মবিানগর িেন্ত পমরিালোর দক্ষনত্র সহােক মহসানব ব্যবহার করা হনব।  

 

০৫. িারি কর্তথক বাাংলানেনশর স্যামকাং ক্লনর্র ওপর সারকািনিেশে (Anti-

Circumvention) িেন্ত স্ন্ন কনর এমন্ট-োম্াং শুল্ক আনরাপ। 

 

গি ২০ িাি থ ২০১৮ িামরনখ িারনির জুট মিলস এনসামসনেশনের আনবেনের দপ্রমক্ষনি বাাংলানেশ হনি 

দসমকাং ক্লর্ আিোমের দক্ষনত্র িারি সরকার স্যামকাং ব্যাগ এর ওপর আনরামপি এমন্ট-োম্াং শুনল্কর 

এমন্ট-সারকািনিেশে িেন্ত শুরু করনল বাাংলানেনশর উৎপােক ও রপ্তামেকারকবৃন্দনক মেনে কমিশে 

সিা কনর প্রনোজ্েীে পরািশ থ প্রোে কনর। মেমজ্টিআনরর সুপামরনশর মিমত্তনি িারনির অর্ থ িন্ত্রিালে 

১৮ জুে ২০১৯ িামরনখ এমন্ট-োম্াং শুল্ক আনরাপ কনর দগনজ্ট জ্ামর কনর দর্খানে বাাংলানেনশর ১০টি 

প্রমিষ্ঠানের োম্াং িামজ্থে ‘মে-মিমেমিজ্’ হবার কারনি দকাে শুল্ক আনরাপ করা হেমে। কমিশে হনি 

করিীে পেনক্ষপ স্কীি পরািশ থ/সিা, প্রশ্নিালা পূরিসহ মবমিন্ন িথ্য সরবরানহর িােনি 

ব্যবসােীবৃন্দনক সহনর্ামগিা করা হে। কমিশে হনি দকসটি মেেমিি িমেটমরাংও করা হে। 

 

 

 

  



18 

 

০৬. বাাংলানেশ হনি আিোমেকৃি মসেনর্টিক সূিার (Yarn /Thread of Synthetic 

Staple Fibre) ওপর তুরস্ক সরকার কর্তথক এমন্ট-োম্াং  দিজ্ানস থর Circumvention 

িেন্ত পমরিালো কনর শুল্ক আনরাপ। 

 

বাাংলানেশ হনি মসেনর্টিক ইোি থ আিোমের ওপর তুরস্ক সরকার ২০১৭ সানলর ২৯ মেনসম্বর এমন্ট-

োম্াং শুনল্কর এমন্ট-সারকািনিেশে িেন্ত শুরু করনল কমিশনের পক্ষ হনি সাংমিষ্ট দেকনহাল্ডারনের 

প্রনোজ্েীে পরািশ থ প্রোে করা হে এবাং প্রনোজ্েীে পেনক্ষপ গ্রহনির জ্ন্য পত্র িারফি অনুনরাধ 

জ্াোনো হে। কমিশনের পরািশ থ অনুর্ােী ওনেল গ্রুফ প্রশ্নিালা পূরি কনর তুরনস্কর কর্তথপনক্ষর মেকট 

দপ্ররি কনর। ফলশ্রুমিনি তুরস্ক সরকার বাাংলানেনশর ওনেল িাট থ ব্যিীি অন্য দর্ দকাে প্রমিষ্ঠাে হনি 

রপ্তামেকৃি মসেনর্টিক ইোি থ/ফাইবার এর ওপর িীনের ওপর আনরামপি এমন্ট-োম্াং শুনল্কর 

সিপমরিাি এমন্ট-োম্াং শুল্ক (প্রমি দকমজ্নি ০.৮০ িামকথে েলার) আনরাপ কনর। এ মবষনে বামিজ্য 

প্রমিমবধাে মবিাগ একটি মবিামরি প্রমিনবেে বামিজ্য িন্ত্রিালেনক দপ্ররি কনর। 

০৭. মেউ মশপার মরমিউ (New Shipper Review) সাংক্রান্ত।  

িারিীে কর্তথপনক্ষর মেকট জ্েিা জুট মিলস মল:, আিাে জুট ফাইবাস থ ও আইমব জুট কনপ থানরশে, 

োনটার জুট মিলস ও মপএেমপ জুট দেমোং এলএলমস, দরািাে জুট মিলস ও এসএিমপ ইন্টারন্যাশোল 

এলএলমস, আমজ্জ্ ফাইবাস থ মল: মেউ মশপার মরমিউ এর জ্ন্য আনবেে োমখল করার দপ্রমক্ষনি িারিীে 

কর্তথপক্ষ শুোমের মবষেগুনলা কমিশে হনি সাংমিষ্ট প্রমিষ্ঠােসহ এনসামসনেশেনক পত্র ও দটমলনফাে 

িারফি জ্াোনো হে।  

০৮. বাাংলানেশ ও িারনির িনে Expert Group on Trade Remedy Measures 

গঠে মবষনে MoU স্ােে সাংক্রান্ত। 

বাাংলানেশ ও িারনির িনে অনুমষ্ঠি দর্ৌর্ ওোমকথাং গ্রুনপর ত্রবঠনক বাাংলানেনশর এমন্ট-োম্াং 

কর্তথপক্ষ ও িারনির এমন্ট-োম্াং কর্তথপনক্ষর িনে পারস্পামরক সহনর্ামগিার মেমিত্ত একটি এিওইউ 

স্বাক্ষনরর মবষনে কমিশে হনি িিািি দপ্ররি করা হে।  

 ০৯. বাাংলানেশ জুট গুেস এক্সনপাট থাস থ এনসামসনেশে (মবনজ্মজ্ইএ)র্ভি পাটপে 

রপ্তামেকারকনের রপ্তামেকৃি পনের এফওমব মূনল্যর ওপর মেমে থষ্ট হানর প্রনিােো/েগে 

সহােিা মবষনে সুপামরশ দপ্ররি। 

বাাংলানেশ জুট গুেস এক্সনপাট থাস থ এনসামসনেশে (মবনজ্মজ্ইএ)র্ভি পাটপে রপ্তামেকারকনের রপ্তামেকৃি 

পনের এফওমব মূনল্যর ওপর মেমে থষ্ট হানর প্রনিােো/েগে সহােিা প্রোনের লনক্ষয বামিজ্য িন্ত্রিালনের 

িামহি িিািি মবষনে কমিশে হনি সুপামরশ সম্বমলি প্রমিনবেে দপ্ররি করা হে। মবষেটি মেনে আরও 

মবিামরি পর্ থানলািোর মেমিত্ত কমিশনে কার্ থক্রি অব্যাহি আনে। 



19 

 

১০. খসড়া জ্ািীে এসএিই েীমি ২০১৮ এর ওপর িিািি দপ্ররি। 

খসড়া জ্ািীে এসএিই েীমি ২০১৮ এর মবমিন্ন ধারা ও উপধারার প্রনোজ্েীে সাংনশাধনের জ্ন্য 

কমিশে হনি সুপামরশ দপ্ররি করা হে। 

 

১১. বাাংলানেশ হনি আিোমেকৃি মেল পনের ওপর কাোমেোে সরকার কর্তথক 

দসইফগাে থ িেন্ত পমরিালো। 

কাোো সরকার মেল আিোমের ওপর দসইফগাে থ শুল্ক আনরানপর লনক্ষয গি ১১ অনক্টাবর ২০১৮ 

িামরনখ িেন্ত শুরু কনর। এ মবষনে গি ২৫ ও ৩০ অনক্টাবর ২০১৮ িামরনখ দেকনহাল্ডারনের 

প্রনোজ্েীে পেনক্ষপ গ্রহনির জ্ন্য কমিশে হনি পত্র দেো হে এবাং বাাংলানেনশর রপ্তামে অবস্থা তুনল 

ধনর ২৮ অনক্টাবর ২০১৮ িামরনখ বামিজ্য িন্ত্রিালেনক পত্র দেো হে। এ মবষনে বামিজ্য িন্ত্রিালনে 

অনুমষ্ঠি সিার মসদ্ধান্ত অনুর্ােী কমিশে দর্নক মবনিষিপূব থক একটি পূি থাঙ্গ প্রমিনবেে দপ্ররি কনর 

জ্াোনো হে দর্, বাাংলানেশ হনি কাোোে রপ্তামেিব্য মেনলর ওপর দকাে দসইফগাে থ শুল্ক বসার 

সম্ভাবো দেই।  

 

১২. জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ কর্তথক মেম্নিি আিোেী মূল্য সাংক্রান্ত  প্রজ্ঞাপনের ওপর 

কমিশনের িিািি। 

২০১৯-২০ সানলর বানজ্ট প্রিানবর পূনব থ জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ কর্তথক সািমেক িানব আনরামপি নূযেিি 

আিোমে মূল্য পর্ থােক্রনি প্রিযাহানরর জ্ন্য কমিশে হনি একটি সুপামরশ দপ্ররি করা হে। 

১৩. স্থােীে মশে প্রমিষ্ঠাে কর্তথক এমন্ট-োম্াং শুল্ক আনরানপর জ্ন্য আনবেে। 

উচ্চপ্রযুমি স্ন্ন স্থােীে ইনলকমেক পে প্রস্তুিকারী মশে রক্ষানর্ থ এইিএস দকাে ৮৫২৯.৯০.৪১ এর 

আওিার্ভি পে দটমলমিশনের প্যানেল আিোমে পর্ থানে, স্থােীে ইনলকমেক পে প্রস্তুিকারী 

মশেরক্ষানর্ থ কমিপে এইিএস দকাে ৮৫৩৬.৫০.০০, ৮৫৩৬.৬১.০০, ৮৫৩৬.৬৯.০০, ৮৫৩৮.৯০.১০ 

এবাং ৮৫৩৮.৯০.৯০ সমূনহর আওিাভূি পেসমূহ সুইি, সনকট, লা্ দহাল্ডার এবাং এিেসমূহ 

র্ন্ত্রাাংনশর আিোমে পর্ থানে, স্থােীেিানব উৎপামেি উচ্চ প্রযুমি স্ন্ন ত্রবদুযমিক ফযাে প্রস্তুিকারী মশে 

রক্ষানর্ থ মবমিন্ন প্রকার ত্রবদুযমিক ফযাে এবাং উি পেসমূনহর পাট থস আিোমেনি অসাধুিা ও অপর্ থাপ্ত 

মূল্য দঘাষিা দরাধকনে এবাং আিোমেকৃি গুুঁনড়াদুনধর ওপর এমন্ট-োম্াং মেউটি আনরানপর জ্ন্য দিাট 

িারটি আনবেে পাওো র্াে। িেন্ত পমরিালোর লনক্ষয সাংমিষ্ট দেকনহাল্ডারবৃন্দনক মেমে থষ্ট েনক 

কমিশনে আনবেে করার অনুনরাধ জ্াোনো হে। িনব দকাে মশে প্রমিষ্ঠাে েক অনুর্ােী আনবেে 

োমখল ো করাে এ মবষনে দকাে কার্ থক্রি গ্রহি করা সম্ভব হেমে।  



20 

 

১৪. বামিজ্য প্রমিমবধাে মবিানগর ২০১৯ - ২০ অর্ থবেনরর কি থপমরকেো 

০১. এমন্ট-োম্াং, কাউন্টারনিইমলাং এবাং দসইফগাে থ দিজ্াস থ এর ওপর দেনশর মবমিন্ন দিম্বার, 

এনসামসনেশে এবাং মশে প্রমিষ্ঠানে সনিিেিামূলক কি থসূমি গ্রহি; 

০২. এমন্ট-োম্াং, কাউন্টারনিইমলাং এবাং দসইফগাে থ দিজ্াস থ এর ওপর সাংমিষ্ট দেকনহাল্ডারনের মেনে 

মবনশষামেি কি থশালা গ্রহি; 

০৩. দকাে পনের োম্াংকৃি আিোমের মবরুনদ্ধ সম্ভাব্য এমন্ট-োম্াং মেউটি আনরানপর আনবেনের 

পমরনপ্রমক্ষনি সাংমিষ্ট দেশীে মশেনক সহােিা প্রোে; 

০৪. দকাে পনের িতুথমকপ্রাপ্ত আিোমের মবরুনদ্ধ সম্ভাব্য কাউন্টারনিইমলাং মেউটি আনরানপর আনবেনের 

পমরনপ্রমক্ষনি সাংমিষ্ট দেশীে মশেনক সহােিা প্রোে; 

০৫. দকাে পনের বমধ থি আিোমের মবরুনদ্ধ সম্ভাব্য দসইফগাে থ মেউটি আনরানপর আনবেনের 

পমরনপ্রমক্ষনি সাংমিষ্ট দেশীে মশেনক সহােিা প্রোে; 

০৬. স্যামেটারী ও ফাইনটাস্যামেটারী (এসমপএস) কার্ থক্রি সাংক্রান্ত িিািি প্রিেে; 

০৭. দটকমেকযাল ব্যামরোরস টু দেে (টিমবটি) কার্ থক্রি সাংক্রান্ত িিািি প্রিেে; 

০৮. আিোমেকারক দেনশ মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার বামিজ্য প্রমিমবধাে সাংক্রান্ত চুমির আওিাে 

বাাংলানেশী রপ্তামেকারনকর মবরুনদ্ধ আেনফোরিানব রপ্তামের অমিনর্ানগর পমরনপ্রমক্ষনি সাংমিষ্ট মশেনক 

সহােিা প্রোে। 
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বামিজ্য েীমি মবিাগ 

১. ভূমিকা: 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের বামিজ্য েীমি মবিানগর প্রধাে কাজ্ দেশীে মশনের স্বার্ থ সাংরক্ষি। মবমিন্ন 

পনের আিোমে ও উৎপােে পর্ থানে শুল্কহার হ্রাস বৃমদ্ধ মবষনে দর্ৌমিকিাসহ সরকারনক র্র্ার্র্ 

পরািশ থ প্রোনের িােনি কমিশে োমেত্ব পালে কনর র্ানক। মশে প্রমিষ্ঠাে বা সাংগঠনের আনবেনের 

পমরনপ্রমক্ষনি পনের উৎপােে খরি, কাঁিািানলর আিোমে ব্যে, সম্পূি থামেি পনের আিোমে ব্যে, 

জ্েবল, উৎপােে ক্ষিিা, মূল্য সাংনর্াজ্ে, উৎপামেি পনের গুিগিিাে ইিযামে মবনিষি কনর কমিশে 

সুপামরশ প্রিেে কনর। িথ্য মবনিষনির কানজ্ কমিশে কিগুমল অর্ থনেমিক মেনে থশক [দর্িে: 

ইনফকটিি দরইট অব প্রনটকশে (ই.আর.মপ), েনিমষ্টক মরনসাস থ কে (মে.আর.মস) ইিযামে] ব্যবহার 

কনর র্ানক। এোড়া, বাজ্ার অর্ থেীমি, অর্ থনেমিক পমরনবশ, মি-পামক্ষক ও বহুপামক্ষক বামিজ্য ও শুল্ক 

চুমি, জ্েিি ইিযামে মবষেও মবনবিো করা হে। প্রনোজ্নে কমিশে গিশুোমের আনোজ্েও কনর 

র্ানক। এ োড়া, মেেমিি ও িন্ত্রিালনের িামহো অনুর্ােী িথ্য-উপাত্ত মবনিষি কনর কমিশনের 

‘িমেটমরাং দসল’বামিজ্য িন্ত্রিালনে প্রমিনবেে দপ্ররি কনর, র্ার আনলানক বামিজ্য িন্ত্রিালে সিগ্র 

বাাংলানেনশর ‘দ্রব্যমূল্য িমেটমরাং’- এর কাজ্ পমরিালো করনে। উনিখ্য, (Control of Essential 

Commodities Act, 1956) section-3 এ প্রেত্ত ক্ষিিাবনল অিযাবশ্যকীে পে মবপিে ও পমরনবশক 

মেনোগ আনেশ, ২০১১ এর অনুনেে ২০ অনুর্ােী বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের িমেটমরাং দসল বামিজ্য 

িন্ত্রিালনের দফাকাল পনেন্ট মহনসনব োমেত্ব পালে করনে। এ আনেনশর আওিাে মিমে ও দিাজ্যনিল 

প্রার্মিকিানব অন্তর্ভ থি করা হে। পরবিীনি ১৫ জুলাই, ২০১২ িামরনখ বামিজ্য িন্ত্রিালনের একটি 

আনেনশ দপঁোজ্, রসুে, িশুর োল, দোলা, সকল ধরনির িশলা এবাং খাবার লবি অিযাবশ্যকীে পে 

মহনসনব দঘাষিা করা হে। দস দিািানবক সকল পনের আন্তজ্থামিক ও স্থােীে মূল্য পর্ থানলািো কনর 

িিািি প্রিেে কনর দপ্ররি করা হে। প্রসাংগিঃ উনিখ্য, িােেীে প্রধােিন্ত্রীর সিাপমিনত্ব গি ২০ জুে, 

২০১২ িামরনখ অনুমষ্ঠি জ্ািীে মশে উন্নেে পমরষনের (এেমসআইমে) সিাে গৃহীি মসদ্ধান্ত দিািানবক 

মশনের মবমিন্ন খাি-উপখাি মিমত্তক ট্যামরফ কাঠানিার সুপামরশ প্রিেনের লনক্ষয দিোরম্যাে, 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের দের্তনত্ব মশে িন্ত্রিালে, জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ, বামিজ্য িন্ত্রিালে এবাং 

সাংমিষ্ট খানির প্রমিমেমধ সিন্বনে “মশে কাঁিািাল ও মূলধেী র্ন্ত্রপামি আিোমের দক্ষনত্র শুল্ক মেধ থারি” 

মবষেক একটি কমিটি গঠিি হনেনে। এই কমিটির অনুনিােেক্রনি শুল্ক সাংক্রান্ত সুপামরশ বানজ্নট 

প্রমিফলনের জ্ন্য জ্ািীে রাজ্স্ব দবানে থ দপ্ররি করা হে। 
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২. ২০১৮-১৯ অর্ থবেনর বামিজ্য েীমি মবিানগর স্ামেি কার্ থক্রনির মববরি: 

২.১. পাটকাঠি দর্নক উৎপামেি কাব থে রপ্তামের মবপরীনি িতুথমক সুমবধা প্রামপ্তর লনক্ষয কাব থে রপ্তামে 

মূনল্যর Upper Limit মেধ থারি করার মবষনে বামিজ্য িন্ত্রিালে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে পত্র দপ্ররি 

কনর। এ মবষনে িিািি প্রোনের জ্ন্য উৎপােেকারী প্রমিষ্ঠাে পমরেশ থেসহ, রপ্তামে উন্নেে বুযনরা ও 

বাাংলানেশ িারনকাল ম্যানুফযাকিারাস থ এন্ড এক্সনপাটাস থ এনসামসনেশে দর্নক িথ্য/উপাত্ত সাংগ্রহ ও 

মবনিষি করা হনেনে। 

দেনশ বিথিানে ২৪টি প্রমিষ্ঠাে পাটকাঠি দর্নক কাব থে উৎপােে কনর। িারনকাল পাউোর দর্নক 

আিশবামজ্, কাব থে দপপার, মপ্রন্টার ও ফনটাকমপোনরর কামল, দিাবাইনলর ব্যাটামর, দফসওোনশর 

উপকরি ও প্রসাধিী পে, পামের মফল্টার, মবষ র্ধ্াংসকারী ওষুধ, জ্ীবে রক্ষাকারী ওষুধ, োঁি 

পমরষ্কানরর ওষুধ ও সারসহ োো পে ত্রিমর করা হে। বাাংলানেনশ উৎপামেি িারনকাল িীে, মসঙ্গাপুর 

ও িাইওোনে রপ্তামে হনে র্ানক।   

প্রমি িি পাটকাঠির স্থােীে বাজ্ার মূল্য িােনিনে ২০০ টাকা দর্নক ২৫০ টাকা। ১ দকমজ্ িারনকাল 

পাউোর উৎপােে করনি ৫ দর্নক ৭ দকমজ্ পাটকাঠির প্রনোজ্ে হে। বাাংলানেশ িারনকাল 

ম্যানুফযাকিারাস থ এন্ড এক্সনপাটাস থ এনসামসনেশে কর্তথক সরবরাহকৃি উৎপােে ব্যে পর্ থানলািোে দেখা 

র্াে দর্, িারনকাল পাউোনরর উৎপােে ব্যে প্রমি দকমজ্ .৬০ িা. ে. এবাং প্রমি দি. ট. ৬০০ িা. ে.। 

িারনকাল পাউোনরর আন্তজ্থামিক বাজ্ারমূল্য িােনিনে মিন্নিা রনেনে। িারনকাল পাউোনরর 

আন্তজ্থামিক বাজ্ারমূল্য পর্ থানলািোপূব থক মেম্নরুপ: 

ক্রঃ োং পনের োি দকমজ্ প্রমি মূল্য (িা. ে.) প্রমি দি. ট. (িা. ে.) 

১. িারনকাল পাউোর .৩৮ দর্নক .৩৯ ৩৮০ দর্নক ৩৯০ 

২. িারনকাল পাউোর .৫০ দর্নক .৫৮ ৫০০ দর্নক ৫৮০ 

৩. িারনকাল পাউোর .৫৮ দর্নক .৬০ ৫৮০ দর্নক ৬০০ 

 

কমিশনের পর্ থনবক্ষি: (ক) পাটকাঠি দর্নক উৎপামেি কাব থে রপ্তামের মবপরীনি িতুথমক সুমবধা প্রামপ্তর 

লনক্ষয পাটকাঠি দর্নক উৎপামেি কাব থে রপ্তামে মূনল্যর Upper Limit দকমজ্ প্রমি সনব থাচ্চ .৫০ (িা. ে.) 

এবাং প্রমি (দি.টে) সনব থাচ্চ ৫০০ (িা.ে.)  মেধ থারি করা দর্নি পানর।   

(খ) পরবিীনি িন্ত্রিালনের মেনে থশো দিািানবক বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে িারনকাল পাউোনরর 

আন্তজ্থামিক বাজ্ারমূল্য ও স্থােীে বাজ্ারমূনল্যর িথ্য/উপাত্ত মবনিষি কনর পাটকাঠি দর্নক উৎপামেি 

কাব থে রপ্তামে মূনল্যর Upper Limit পুে: মেধ থারি করনি পানর।  
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২.২. এনসামসনেশে অব এক্সনপাট থ অমরনেনন্টে শীপ মবমল্ডাং ইন্ডামষ্ট্রজ্ অব বাাংলানেশ স্থােীে জ্াহাজ্ 

মেি থাি মশেনক সুরক্ষা প্রোনের মেমিনত্ত আিোমেকৃি জ্াহানজ্র শুল্কহার পূেঃমেধ থারি মবষনে জ্ািীে 

রাজ্স্ব দবানে থ আনবেে করনল জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ মবনেশ দর্নক আিোমেকৃি জ্াহাজ্ ও সিজ্ািীে 

পে আিোমে মেরুৎসামহি করনির লনক্ষয আনবমেি পত্রটি পর্ থানলািোপূব থক িিািি/সুপামরশ প্রোনের 

লনক্ষয বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে দপ্ররি কনর।  

২০১৮-১৯ অর্ থবেনর জ্ািীে রাজ্স্ব দবানে থর আিোমে শুল্কহার পর্ থানলািোে দেখা র্াে, আিোমেকৃি 

ক্রুজ্ শীপ, এক্সেুশাে দবাট, মেেমিউটি ৫০০০ টনের উনদ্ধথ র্া বাাংলানেশ কর্তথক পমরিামলি সমুদ্রগািী 

দিনসল, ট্যাঙ্কাস থ, দরমিজ্ানরনটে দিনসল, দিনসল কযাপামসটি ৫০০০ মেেমিউটি এর কি, টাগ এবাং 

পুশার ক্রযাফট ও দরজ্াস থ ইিযামে আিোমেনি কাষ্টিস মেউটি (মসমে) ০%, ১% ও ১০%-সহ সনব থাচ্চ 

৩৮.৪৭% শুল্ক আনরামপি আনে।  

এনসামসনেশে অব এক্সনপাট থ অমরনেনন্টে শীপ মবমল্ডাং ইন্ডামষ্ট্রজ্ অব বাাংলানেশভূি প্রমিষ্ঠােসমুহ 

সনব থাচ্চ ৮,০০০ মেেমিউটি ক্ষিিাস্ন্ন দিনসল ত্রিমর কনর বাাংলানেশ দর্নক রপ্তামে কনরনে। শীপ 

মবমল্ডাং মশনের কাঁিািাল আিোমেনি গড় শুল্ক ১২.৫% অন্যমেনক এ মশে কর্তথক উৎপামেি সম্পূি থামেি 

পে আিোমেনি গড় শুল্ক হার প্রাে ৩২.৫%। স্থােীে উৎপােনে মূল্যসাংনর্াজ্নের হার পনের প্রকার 

দিনে ৩৮-৪৫%। 

কমিশনের পর্ থনবক্ষি: স্থােীে জ্াহাজ্ মেি থাি মশেনক সুরক্ষা প্রোনের মেমিত্ত আিোমেকৃি পে 

এইি.এস.দকাে ৮৯০১.১০.৯০, ৮৯০১.২০.৩০, ৮৯০১.২০.৯০, ৮৯০১.৩০.৩০, ৮৯০১.৩০.৯০, 

৮৯০১.৯০.২০, ৮৯০৪.০০.০০ ও ৮৯০৫.১০.০০ আিোমেনি আিোমে শুল্কসহ অন্যান্য শুল্ক (সম্পূরক 

শুল্ক ও মেেন্ত্রিমূলক শুল্ক) দর্ৌমিকহানর বৃমদ্ধ করা দর্নি পানর।   

২.৩. মে মিটাগাাং দিম্বার অব কিাস থ এন্ড ইন্ডামষ্ট্রজ্ দেশীে সম্ভাবোিে ইস্পাি মশনের সুরক্ষা মবষনে 

বামিজ্য িন্ত্রিালনে আনবেে কনর। বামিজ্য িন্ত্রিালে দেশীে সম্ভাবোিে ইস্পাি মশনের সুরক্ষা ও 

গুিগিিােস্ন্ন ইস্পাি পনের উৎপােে বৃমদ্ধকরনি সম্পূি থামেি ইস্পাি পে আিোমের দক্ষনত্র 

আিোমে শুল্কহার পূিমে থধারি মবষনে িিািি প্রোনের জ্ন্য বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে পত্র দপ্ররি 

কনর।  

দেনশ প্রাে ১৫ লক্ষ দিমেক টে মবমিন্ন ধরনির ও পুরুনত্বর ইস্পাি পনের (মসআর কনেল, মজ্মপ ও 

মসআই মশট, কালার দকানটে দঢউটিে ও ইন্ডামষ্ট্রোল দপ্রাফাইল) িামহো রনেনে। দেনশর িামহোর 

মবপরীনি স্থােীে উৎপােেকারী প্রমিষ্ঠােসমূনহর উৎপােে ক্ষিিা প্রাে ১৬ লক্ষ দিমেক টে। 
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স্থােীে এ মশনে মবমেনোগও ক্রিবধ থিাে হানর বৃমদ্ধ পানে। স্থােীে উৎপােেকারী এ মশে প্রমিষ্ঠােসমূহ 

০.১২ এি এি দর্নক ২ এি.এি পুরুনত্বর িনে সকল ধরনির মজ্মপ, মসআই মশট ও কালার দকানটে 

মশট উৎপােে করনি সক্ষি। সম্প্রমি এ মশে কর্তথক উৎপামেি কালার দকানটে মসনটর িামহো 

ব্যাপকহানর বৃমদ্ধ দপনেনে।  

মসআর কনেল ম্যানুফযাকিামরাং এনসামসনেশেভূি প্রমিষ্ঠােসমূহ এইি এস দকাে ৭২০৮ মশনরাোির্ভি 

পে কাঁিািাল মহনসনব ব্যবহার কনর দহমোং ৭২০৯ ও ৭২১০ মশনরাোিভূি পে উৎপােে করনি 

সক্ষি। িনব এ সকল দহমোংর্ভি পে ব্যবহারকারী মবনশষামেি প্রমিষ্ঠােসমূহ িযাট মেবমন্ধি 

উৎপােেকারী মহনসনব এইি.এস.দকাে ৭২০৮, ৭২০৯ ও ৭২১০ মশনরাোিভূি পে স্থােীে 

উৎপােেকারী ব্যিীি আন্তজ্থামিক বাজ্ার দর্নকও শুল্ক দরোমি সুমবধাে আিোমে করনি পানর। 

পেসমূহ আিোমের দক্ষনত্র আিোমে শুল্ক (মসমে) ২৫% ও মেেন্ত্রিমূলক শুল্ক (আরমে) ৩%সহ দিাট 

আিোমে শুনল্কর পমরিাি ৬০.৩১%। শুধুিাত্র এইি.এস.দকাে ৭২১০.৫০.০০ আিোমের দক্ষনত্র 

আিোমে শুল্ক (মসমে) ১০%সহ দিাট আিোমে শুল্ক ৩৮.৪৭%।  

শুল্কমুি বামিজ্য সম্প্রসারনির লনক্ষয সাকথভূি দেশসমূনহর িনে Agreement on South Asian Free 

Trade Area (SAFTA) চূমির আওিাে বাাংলানেনশর আিোমেকারকগি কেনসশে হার ৩% মসমে 

প্রোে কনর সাফটাভূি দেশ দর্নক এইি এস দকাে 7210.70.99 ব্যিীি অন্যান্য পেসমূহ আিোমে 

করনি পানর।  

কমিশনের পর্ থনবক্ষি: স্থােীে ইস্পাি মশনের সুরক্ষাে সাফটা চূমির আওিাে কেনসশে হানর 

আিোমেকৃি ইস্পাি পে এইি.এস.দকাে ৭২১০.১১.০০, ৭২১০.২০.০০, ৭২১০.৩০.০০, 

7210.49.90, 7210.50.00, 7210.69.90, 7210.70.30, ও 7210.90.00 এবং সাফটা তালিকা 

বলির্ভতূ এইি.এস.দকাে 7210.70.99 আমদালিতত দদশীয় লশতের স্বার্ ূ সুরক্ষায় লবতিতটর 

এইি.এস.দকাে ৭২০৭.১১.০০ ন্যায় ২০% িাতর লিয়ন্ত্রণমূিক শুল্ক (আরলি) আতরাপ করা দেতত পাতর।    

২.৪. দগ্লাবাল কযাপসুল মলঃ স্থােীেিানব উৎপামেি মজ্নলটিে ও হাে থ মজ্নলটিে কযাপসুল রপ্তামের 

মবপরীনি েগে সহােিা প্রোে মবষনে বামিজ্য িন্ত্রিালনে আনবেে কনর। বামিজ্য িন্ত্রিালে এ মবষনে 

িিািি প্রোনের জ্ন্য বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে দপ্ররি কনর।  

মজ্নলটিে ও হাে থমজ্নলটিে কযাপসুল উৎপােনের জ্ন্য বাাংলানেনশ একিাত্র প্রমিষ্ঠাে হনে দগ্লাবাল 

কযাপসুল মলঃ। মজ্নলটিে উৎপােনের জ্ন্য প্রধাে কাঁিািাল হনে গরু ও িমহনষর হাড় এবাং 

হাে থমজ্নলটিে কযাপসুল উৎপােনের অন্যিি কাঁিািাল গরু ও িমহনষর হাড় দর্নক উৎপামেি মজ্নলটিে। 
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প্রমিষ্ঠানের মজ্নলটিে ও হাে থমজ্নলটিে কযাপসুল উৎপােে ক্ষিিা, উৎপােনের পমরিাি ও স্থােীে 

িামহো মেনম্নর সারমি -১ এ প্রোে করা হল: 

Description  Empty Hard Gelatin 

capsule PC  

Gelatin/MT 

Annual Local Demand 9,000 Million 50-60MT 

Annual Production Capacity 7,200 Million 1,200 MT 

Annual Sales (Local & Export) 6360 Million 372 MT 

At present Global Capsules Ltd. 

meet 

 60% of Local Demand 100% Local Demand 

উৎস :দগ্লাবাল কযাপসুল মলঃ 

মজ্নলটিে উৎপােনে ব্যবহৃি কাঁিািাল গরু ও িমহনষর হাড় স্থােীে উৎস হনি সাংগ্রহ করা হে। 

সাংগৃমহি কাঁিািাল প্রনোজ্েীে সকল প্রমক্রো ১৫টি ধানপ স্ন্ন করার পর রূপািলী বমরশানল অবমস্থি 

মেজ্স্ব কারখাোে সম্পূথিামেি পে মজ্নলটিে প্রস্তুি করা হে। প্রমিষ্ঠাে কর্তথক ২০১৫-১৬ অর্ থবেনর 

রপ্তামের পমরিাি ২.৩৬ মিমলেে ইউএস েলার, ২০১৬-১৭ অর্ থবেনর রপ্তামের পমরিাি ২.১৪ মিমলেে 

ইউএস েলার এবাং ২০১৭-১৮ অর্ থবেনর রপ্তামের পমরিাি ২.৩৪ মিমলেে ইউএস েলার। 

কমিশনের পর্ থনবক্ষি: স্থােীেিানব উৎপামেি মজ্নলটিে ও হাে থ মজ্নলটিে কযাপসুল রপ্তামেনি স্থােীে 

মূল্য সাংনর্াজ্নের হার ও আন্তজ্থামিক বাজ্ার সম্প্রসারনির মবষে মবনবিোে েগে সহােিা/প্রনিােো 

প্রোে করা দর্নি পানর।  

২.৫. ইমপনজ্নে উৎপামেি রপ্তামে পনের অেমধক ১০% প্রিমলি হানর শুল্ক ও িযাট পমরনশাধ সানপনক্ষ 

স্থােীে বাজ্ানর বাজ্ারজ্ািকরিনর্াগ্য পনের িামলকাে এইি.এস.দকাে সাংনর্াজ্ে মবষনে রমহি 

আফনরাজ্ দগ্লানবট মলঃ বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে আনবেে কনর।   

ঈশ্বরমে ইমপনজ্নে মবমেনোগকারী প্রমিষ্ঠাে রমহি আফনরাজ্ দগ্লানবট মলঃ কর্তথক উৎপামেি পে 

দেনগটিি দপ্লট অব ব্যাটামর (এইি.এস.দকাে ৮৫০৭.৯০.৯০) রপ্তামের পাশাপামশ দিাট উৎপােনের 

১০% স্থােীে বাজ্ানর শুল্ক ও কর পমরনশাধ সানপনক্ষ বাজ্ারজ্াি করার মবষনে বাাংলানেশ রপ্তামে 

প্রমক্রোজ্ািকরি এলাকা কর্তথপক্ষ (দবপজ্া)-দি আনবেে কনর। দবপজ্া দর্নক আনবেেকারী কর্তথক 

উৎপামেি পে স্থােীে শুল্ক এলাকাে উৎপামেি হে মক-ো, শুল্ক এলাকাে উৎপামেি হনল িা িারা 

স্থােীে িামহো পূরি করা সম্ভব মক-ো, শুল্ক এলাকাে বাজ্ারজ্াি করা হনল স্থােীে উৎপােেকারী 

প্রমিষ্ঠাে ক্ষমিগ্রি হনব মক-ো ও উৎপামেি পনের দিাট আিোমে শুল্ক পর্ থানলািো কনর িিািি 

প্রোনের জ্ন্য বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে অনুনরাধ জ্াোনো হে। জ্ািীে রাজ্স্ব দবানে থর এস.আর.ও 
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োং-১৮/২০০৯/শুল্ক িামরখ ৩১-০৮-২০০৯ এর িােনি এক্সনপাট থ দপ্রানসমসাং দজ্াে-এ মবমেনোগকারী 

প্রমিষ্ঠাে কর্তথক উৎপামেি পনের ১০% স্থােীে বাজ্ানর রপ্তামের অনুিমি প্রোে করা হে। এস.আর.ও 

োং-৫৪৫-আইে/৮৪/৮৮৯/কাস, িামরখ ১০ মেনসম্বর ১৯৮৪ এর িােনি বলবৎকৃি The Customs 

(Export Processing Zones) Rules, 1984 এর মবমধ-৬ ও ১০ এ বমি থি শিথামে পূরি এবাং পদ্ধমি 

অনুসরি সানপনক্ষ রপ্তামে প্রমক্রোজ্ািকরি এলাকাে উৎপামেি পে সািগ্রী অিযন্তরীি শুল্ক এলাকাে 

রপ্তামে/ আিোমের মবধাে রনেনে। ঈশ্বরমে ইমপনজ্েস্থ ব্যাটামর উৎপােেকারী প্রমিষ্ঠাে রমহি আফনরাজ্ 

দগ্লানবট মলঃ প্রমি িানস ৬.৫ মিমলেে ইউমেট উৎপােে ক্ষিিাস্ন্ন অিযাধুমেক দিমশনের সাহানয্য 

দেনগটিি দপ্লট অব ব্যাটামর প্রস্তুি কনর র্ানক। প্রমিষ্ঠােটি ১০০% রপ্তামেমুখী হওোে রপ্তামে আনেনশর 

ওপর উৎপােনের পমরিাি মেিথর কনর। বিথিানে প্রমিষ্ঠােটি িানের উৎপােে ক্ষিিার ৫০-৬০% 

ব্যবহার করনি সক্ষি। এইি.এস.দকাে ৮৫০৭.৯০.৯০ আিোমেনি ১০% মসমেসহ দিাট আিোমে শুু্ল্ক 

৩৮.৪৭% আনরামপি আনে। ২০১৬-১৭ অর্ থবেনর দেনগটিি দপ্লট অব ব্যাটামর এইি.এস.দকাে 

৮৫০৭.৯০.৯০ দিাট আিোমের পমরিাি ২৪,৮৪০.৮৭ দি.টে র্ার িনে িীে দর্নক আিোমে হনেনে 

২৪,১৭২.১৯ দি. টে।  

বাাংলানেনশ িীে ও অন্যান্য দেশ দর্নক বিথিানে দেনগটিি দপ্লট অব ব্যাটামর (এইি.এস.দকাে 

৮৫০৭.৯০.৯০) আিোমে হে র্া ঈশ্বরমে ইমপনজ্েস্থ রমহি আফনরাজ্ দগ্লানবট মলঃ উৎপােে কনর 

র্ানক। এোড়া, স্থােীে কনেকটি প্রমিষ্ঠােও এটি উৎপােেপূব থক বাজ্ারজ্াি কনর র্ানক। স্থােীে 

উৎপােেকারী প্রমিষ্ঠােসমূহনক সুরক্ষা প্রোনের মেমিত্ত দেনগটিি দপ্লট অব ব্যাটামর (এইি.এস.দকাে 

৮৫০৭.৯০.৯০) আিোমের ওপর র্নর্ষ্ট পমরিাি শুল্কানরাপ করা হনেনে। বাাংলানেনশর অিযন্তনর 

ইমপনজ্ে এলাকাে উৎপামেি এ ধরনির পে ১০% মবদ্যিাে শুল্ক কাঠানিা অনুসরিপূব থক স্থােীে 

বাজ্ানর রপ্তামে করা হনল স্থােীে উৎপােেকারী মশে ক্ষমিগ্রি হওোর সম্ভাবো দেই।  

কমিশনের পর্ থনবক্ষি: ঈশ্বরমে ইমপনজ্ে-এ মবমেনোগকারী প্রমিষ্ঠাে রমহি আফনরাজ্ দগ্লানবট মলঃ 

কর্তথক উৎপামেি পে ‘দেনগটিি দপ্লট অব ব্যাটামর (এইি.এস.দকাে ৮৫০৭.৯০.৯০)’ ইমপনজ্ে মশে 

প্রমিষ্ঠােসমূনহর পে িামলকাে (দপাশাক মশে বানে) অন্তভূ থমিকরি সানপনক্ষ দিাট উৎপােনের ১০% 

স্থােীে বাজ্ানর রপ্তামের অনুিমি প্রোে করা দর্নি পানর।   

২.৬. দিসাস থ দিঘো মসে ক্রামসে মিলস মলঃ অপ্রিমলি পে দলমিমর্ে ও সো এমসে অনেল  রপ্তামের 

মবপরীনি েগে সহােিা প্রোে মবষনে বামিজ্য িন্ত্রিালনে আনবেে কনরনে। বামিজ্য িন্ত্রিালে এ মবষনে  

িিািি প্রোনের জ্ন্য বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে পত্র দপ্ররি কনর।   

স্থােীেিানব দলমিমর্ে ও সো এমসে অনেল এর দর্ িামহো রনেনে বাাংলানেনশ িার দিনে অমধক 

উৎপােে ক্ষিিা রনেনে।  মবগি বেনর স্থােীেিানব উৎপামেি এ সকল পনের রপ্তামে পর্ থানলািোে 
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দেখা র্াে, সো দলমিমর্ে ২০১৫-১৬ অর্ থবেনর রপ্তামে হনেনে ১,৬০০ দিমেক টে ও সো এমসে অনেল 

রপ্তামে হনেনে  ২,৩২৮ দিমেক টে ২০১৬-১৭ অর্ থবেনর সো দলমিমর্ে রপ্তামে হনেনে ১,৬৭৮ দিমেক 

টে, সো এমসে অনেল রপ্তামে হনেনে  ১,৬৫৫ দিমেক টে। রপ্তামে প্রবৃমদ্ধ পর্ থানলািোে দেখা র্াে, সো 

দলমিমর্ে রপ্তামে প্রাে ৫% এবাং সো এমসে অনেল -২৯.% প্রবৃমদ্ধ হনেনে। দকমিকযাল রপ্তামেনি েগে 

সহােিা/প্রনিােো প্রোনের জ্ন্য স্থােীেিানব উৎপামেি এ সকল পনের মূল্য সাংনর্াজ্নের হার 

পর্ থানলািো করা প্রনোজ্ে। পর্ থানলািোে দেখা র্াে, দিাজ্যনিল পমরনশাধেকারী কারখাোর মূল পে 

হনে- দিাজ্যনিল এবাং এর উপজ্াি পে সো দলমিমর্ে ও সো এমসে অনেল। দর্নহতু উপজ্াি পে 

দর্নক এ ধরনির পে উৎপামেি হনে র্ানক িাই উৎপামেি পেসমূনহর মূল্য সাংনর্াজ্নের হার অমধক। 

বাাংলানেনশ উৎপামেি দকমিকযাল পে সো দলমিমর্ে ও সো এমসে অনেল-এর উৎপােে ব্যেমববরমি 

পর্ থানলািোে দেখা র্াে, সো দলমিমর্ে ও সো এমসে অনেল উৎপােনে মূল্য সাংনর্াজ্নের হার ১০০% 

এর অমধক। স্থােীে বাজ্ানর এ ধরনির পনের দিিে িামহো দেই। িনব আন্তজ্থামিক বাজ্ানর এ সকল 

দকমিকযানলর বহুমবধ ব্যবহার র্াকাে ব্যাপক িামহো রনেনে।   

কমিশনের পর্ থনবক্ষি: স্থােীেিানব উৎপামেি দকমিকযাল পে সো দলমিমর্ে ও সো এমসে অনেল 

রপ্তামেনি আন্তজ্থামিক বাজ্ার সম্প্রসারনির মবষে মবনবিোে মেমে থষ্ট সিনের জ্ন্য েগে 

সহােিা/প্রনিােো প্রোনের মবষেটি মবনবিো করা দর্নি পানর।  

২.৭. প্রমক্রোজ্ািকৃি পাট/দকোফ বা অন্য দর্ দকাে প্রকার বাে ফাইবার (Bast Fiber) রপ্তামের 

মবপরীনি প্রনিােো-মূলক িতুথমক ব্যবস্থা প্রবিথনের জ্ন্য মে দগানল্ডে ফাইবার দেে দসন্টার মলঃ বামিজ্য 

িন্ত্রিালনে আনবেে কনর। বামিজ্য িন্ত্রিালে এ মবষনে িিািি প্রোনের জ্ন্য বাাংলানেশ ট্যামরফ 

কমিশনে দপ্ররি কনর।  

মে দগানল্ডে ফাইবার দেে দসন্টার মলঃ গি ১১ মেনসম্বর, ২০১১ িামরনখ িৎকালীে মবমেনোগ দবাে থ 

দর্নক মেবন্ধে গ্রহি কনরনে। র্ার মেবন্ধে েম্বর-L-171111121485-H, মেবন্ধে সেনে উৎপামেি পে 

মহনসনব পাট পনের োি উনিখ রনেনে। বামষ থক উৎপােে ক্ষিিা দেখাে হনেনে ৬,০০০ দি. টে। 

উৎপামেি পে ১০০% মবনেনশ রপ্তামে করা হনব িনি থ মেবন্ধে সেনে উনিখ রনেনে। প্রমিষ্ঠােটির 

আনবেে পর্ থানলািোে দেখা র্াে, িারা মূলিঃ কাঁিা পাট ক্রে কনর কনেকটি ধানপ র্ামন্ত্রক ও 

রাসােমেক প্রমক্রোর িােনি মশনে ব্যবহার উপনর্াগী কনর দটকমেকযাল ফাইবানর রূপান্তমরি কনর। 

এজ্ন্য Weighting Machine, Softener, Spreader, Finisher Card and Rotary Cutter Machine 

ইিযামে র্নন্ত্র প্রনোজ্ে সানপনক্ষ মবমিন্ন রাসােমেক দ্রনব্যর সানর্ প্রমক্রোজ্াি কনর িা দর্নক উৎপামেি 

Cut to Length, Carded Cut to Length মেনে Silver Roll আগুে প্রমিনরাধক ফাইবার, পশমিকৃি 

পাট, মিমিাং পাট ও োমোং পাট ত্রিমর করা হে । 
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বিথিাে মবনশ্ব পমরনবশবান্ধব মগ্রি পনের িামহো বৃমদ্ধ পাওোে প্রমক্রোজ্ািকৃি কাঁিা পানটর িামহো 

বৃমদ্ধ পানে। বাাংলানেশ ব্যাাংক এর এফই সাকূথলার োং- ২৪ িামরখ ২০ দসনেম্বর, ২০১৬ অনুর্ােী 

ত্রবমিত্রকৃি পাটজ্াি পে রপ্তামেনি েগে ির্তথমক ২০%, পাটজ্াি চূড়ান্ত দ্রব্য (দহমশোে, দসমকাং ও 

মসমবমস) রপ্তামেনি েগে ির্তথমক ৭.৫% এবাং পাট সূিা রপ্তামেনি েগে ির্তথমকর পমরিাি ৫% মেধ থামরি 

রনেনে। পাট দর্নক উৎপামেি প্রমক্রোজ্ািকৃি দটকমেকযাল ফাইবার রপ্তামেনি দকাে প্রকার েগে  

িতুথমকর মবষে উনিখ ো র্াকাে এ ধরনির পে উৎপােেকারী প্রমিষ্ঠাে ২৪%-২৭% মূল্য সাংনর্াজ্ে 

কনরও েগে সহােিা পানে ো। মূল্য সাংনর্াজ্নের হার, স্থােীে পানটর র্র্ার্র্ ব্যবহার, েিঘে মশে ও 

রপ্তামে সম্ভাবো মবনবিোে এ মশনে েগে সহােিা প্রোনের মবষেটি মবনবিো করা দর্নি পানর।   

কমিশনের পর্ থনবক্ষি: প্রমক্রোজ্ািকৃি পাট/দকোফ বা অন্য দর্ দকাে প্রকার বাে ফাইবার (Bast 

Fiber) এর রপ্তামের মবপরীনি েগে সহােিা প্রোনের মবষেটি মবনবিো করা দর্নি পানর। 

২.৮. বাাংলানেশ দরমিজ্ানরটর ম্যানুফযাকিারাস থ এন্ড এক্সনপাটাস থ এনসামসনেশে কনম্প্রসার উৎপােনে 

ব্যবহৃি প্রাে ২০০টি কাঁিািাল আিোমেনি শুল্ক হ্রানসর মবষনে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে আনবেে 

কনরনে। কনম্প্রসার উচ্চ প্রযুমিস্ন্ন সূক্ষ্ণ ও জ্টিল প্রমক্রোর িােনি উৎপােে করা হে। বাাংলানেনশ 

সম্পূি থামেি কনম্প্রসার আিোমেনি িযাট মেবমন্ধি দরমিজ্ানরটর ম্যানুফযাকিারাস থ এর জ্ন্য এস.আর.ও 

োং-১৪৮-আইে/২০১৮/ ১৪/ কােিস এর িােনি শুল্ক দরোমি সুমবধাে ৫% মেউটি প্রোে সানপনক্ষ 

আিোমে কনর র্ানক। অন্যমেনক স্থােীে কনম্প্রসার উৎপােেকারী মশেনক কনম্প্রসার উৎপােনে ব্যবহৃি 

প্রার্মিক ও িেবিী কাঁিািাল আিোমেনি সব থমেম্ন ৫-২৫% পর্ থন্ত মসমেসহ অন্যান্য শুল্ক প্রোে কনর 

আিোমে করনি হে। আিোমেকৃি এ কাঁিািাল মেজ্স্ব কারখাোে উচ্চপ্রযুমিনি প্রমক্রোজ্াি কনর ৩০-

৩৫% মূল্য সাংনর্াজ্ে করার পর কনম্প্রসার উৎপােে কনর র্ানক। কাঁিািাল আিোমেনি উচ্চ শুল্ক ও 

সম্পূি থামেি পে আিোমেনি তুলোমূলক কি শুল্ক স্থােীে কনম্প্রসার উৎপােনের অন্তরাে। এ ধরনির 

েীমির কারনি স্থােীেিানব উৎপামেি কনম্প্রসার ব্যবহার কনর সম্পূি থামেি পে দরমিজ্ানরটর ও এমস 

আিোমেকৃি দরমিজ্ানরটর ও এমসর সানর্ অসি প্রমিনর্ামগিার সম্মূখীে হনে। িাই কনম্প্রসার 

উৎপােেনক হাইনটক উৎপােে মশে মবনবিোে স্থােীেিানব কম্উটার উৎপােনে আিোেীে 

পেসািগ্রীর ওপর আরমে, মূসক ইিযামে প্রিযাহার সাংক্রান্ত এস.আর.ও োং-১৩১-আইে/২০১৭/ 

১৭/কােিস, িাাং-০১ জুে, ২০১৭ এর ন্যাে এস.আর.ও জ্ামরর িােনি স্থােীে িযাট মেবমন্ধি 

কনম্প্রসার ম্যানুফযাকিারাস থ মশেনক কাঁিািাল আিোমেনি শুল্ক দরোমি সুমবধা প্রোে করা হনল স্থােীে 

এ মশনের মবকাশ ত্বরামন্বি হনব এবাং কনম্প্রসানরর আিোমে মেিথরিা হ্রাস পানব।   

 

কমিশনের পর্ থনবক্ষি: কনম্প্রসার উৎপােনে ব্যবহৃি কাঁিািাল আিোমেনি এস.আর.ও োং-১৩১-

আইে/২০১৭/১৭/কােিস, িাাং-০১ জুে, ২০১৭ এর ন্যাে এস.আর.ও জ্ামরর িােনি স্থােীে িযাট 
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মেবমন্ধি কনম্প্রসার ম্যানুফযাকিারাস থ মশেনক কাঁিািাল আিোমেনি আিোমে শুল্ক মূল্যমিমত্তক ১% এর 

অমিমরি হে দসই পমরিাি, সমুেে দরগুনলটমর মেউটি, সমুেে মূল্য সাংনর্াজ্ে কর ও সম্পূরক শুল্ক র্মে 

র্ানক িা অব্যাহমি প্রোে করা দর্নি পানর।  

২.৯. ক্ষুদ্র ও িাঝামর মশে ফাউনন্ডশে প্লামেক মশনের কাঁিািাল র্র্া- মপমিমস দেমবলাইজ্ার, মেোমরক 

এমসে ও পমলইর্াইমলে ওোক্স এইি.এস.দকাে ৩৮১২.৩৯.২০, ৩৮২৩.১১.০০ ও ৩৪০৪.৯০.৯০ 

আিোমেনি মবদ্যিাে আিোমে শুল্ক (মসমে) িযাট মেবমন্ধি প্লামেক পে উৎপােেকারী মশনের জ্ন্য ১০% 

দর্নক হ্রাস কনর ৫% করার মেমিত্ত বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে আনবেে কনরনে। বিথিানে বাাংলানেনশ 

ব্যাপকিানব প্লামেনকর পাইপ, দোর, দিোর, দটমবল, োোে গৃহস্থালী পে সািগ্রী ত্রিমর হনে। মপমিমস 

দেমবলাইজ্ার, মেোমরাং এমসে ও পমলইর্াইমলে ওোক্স এ মশনের কাঁিািাল র্া মবনেশ দর্নক আিোমে 

করনি হে। এসব পে সািগ্রী আিোমেনি বিথিানে ১০% আিোমে শুল্ক আনরামপি র্াকাে এ সকল 

কাঁিািাল ব্যবহার কনর পে উৎপােে করাে উৎপামেি পনের মূল্য বৃমদ্ধ পানে। ২০১৭-১৮ অর্ থবেনর 

বাাংলানেনশ এইি.এস.দকাে ৩৮১২.৩৯.২০, ৩৮২৩.১১.০০ ও ৩৪০৪.৯০.৯০ এর িােনি িীে, জ্াপাে, 

িারি, হাংকাং, িালনেমশো ও দকামরোসহ অন্যান্য দেশ দর্নক র্র্াক্রনি ৬৪০, ১৬,৯৯৮ ও ১৮০৭ দি. টে 

মপমিমস দেমবলাইজ্ার মেোমরক এমসে ও পমলইর্াইমলে ওোক্স আিোমে হনেনে।  

পমলইর্াইমলে ওোক্স (এইি.এস.দকাে ৩৪০৪.৯০.৯০) ২০১৭-১৮ অর্ থবেনরর দিাট আিোমে মূল্য ২০.৫৬ 

দকাটি টাকা এবাং আিোমে শুনল্কর পমরিাি ১.৮২ দকাটি টাকা, মপমিমস দেমবলাইজ্ার (এইি.এস.দকাে 

৩৮১২.৩৯.২০) ২০১৭-১৮ অর্ থবেনরর দিাট আিোমে মূল্য ৫.৫৮ দকাটি টাকা এবাং আিোমে শুনল্কর 

পমরিাি ০.৪৯ দকাটি টাকা ও মেোমরক এমসে (এইি.এস.দকাে ৩৮২৩.১১.০০) ২০১৭-১৮ অর্ থবেনরর 

দিাট আিোমে মূল্য ৯৯.৫১ দকাটি টাকা এবাং আিোমে শুনল্কর পমরিাি ৯.৯৫ দকাটি টাকা।  

৩. িমেটমরাং দসল 

অিযাবশ্যকীে পে মবপিে ‘িমেটমরাং দসল ২০১৮-১৯ অর্ থবেনর মেম্নরূপ সুপামরশ দপ্ররি 

কনর  

১। লবি উৎপােনের প্রমক্রোগি অবিে এবাং দিাজ্য লবিসহ মবমিন্ন ধরনির লবনির িামহো মেধ থারনির 

জ্ন্য  মশে িন্ত্রিালে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে পত্র দপ্ররি কনর।  

বাাংলানেনশ মিে পদ্ধমিনি লবি পমরনশাধে করা হে। র্র্া: িযাকুোি ইিাপুনরশে, ম্যাকামেকযাল 

পদ্ধমি ও সোিে পদ্ধমি। পদ্ধমির মিন্নিা ও বাাংলানেনশ উৎপামেি অপমরনশামধি লবনির 

গুিগিিানের ওপর পমরনশাধেকানল প্রমক্রোজ্ািকরি ক্ষমির হার মেিথর কনর। এ সকল মবষে 

মবনবিোে বাাংলানেনশ উৎপামেি অপমরনশামধি লবি দর্নক পমরনশামধি লবি উৎপােনে গড় 

প্রমক্রোজ্ািকরি ক্ষমি প্রাে ২২-২৫%। উনিখ্য দর্, বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে গঠিি অিযাবশ্যকীে 
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পে মবপিে িমেটমরাং দসল-এ লবনির উৎপােে ব্যে মবনিষিকানল স্থােীেিানব উৎপামেি 

অপমরনশামধি লবনির প্রমক্রোজ্ািকরি ক্ষমি উৎপােনের মিন্নিা অনুসানর ১২-৩০% পর্ থন্ত মবনবিো 

করা হে।   

২। বাাংলানেশ দিমজ্নটবল অনেল মরফাইোস থ এন্ড বেস্পমি ম্যানুফযাকিারাস থ এনসামসনেশে, 

অপমরনশামধি সোমবে, পাি ও পাি ওমলে এর আিোমে, উৎপােে ও ব্যবসােী এই মিে পর্ থানের িযাট 

‘‘দকবলিাত্র আিোমে পর্ থানে’’ একবার প্রনেে দিাট ১৫% মূল্য সাংনর্াজ্ে কর সুমবধা আগািী ৩০ 

জুে, ২০২০ িামরখ পর্ থন্ত বৃমদ্ধ সাংক্রান্ত মবষনে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে আনবেে কনর।  

বিথিানে দিাজ্যনিল পমরনশাধেকারী প্রমিষ্ঠােসমূহ অিযন্তরীি স্ে মবিাগ, অর্ থ িন্ত্রিালনের 

এস.আর. ও োং-২২৭-আইে/২০১৭/৭৭৭-মূসক অনুর্ােী অপমরনশামধি সোমবে, পাি ও পাি ওমলে এর 

আিোমে, উৎপােে ও ব্যবসােী এই মিে পর্ থানের প্রনেে িযানটর পমরবনিথ একিনর শুধু আিোমে 

পর্ থানে ১৫% হানর িযাট প্রোে কনর র্ানক। মবদ্যিাে এস.আর.ও অনুর্ােী এ সুমবধার দিোে আগািী 

৩০/৬/২০১৯ পর্ থন্ত বলবৎ র্াকনব। 

কমিশনের পর্ থনবক্ষি: অিযন্তরীি স্ে মবিাগ অর্ থ িন্ত্রিালনের এস.আর.ও োং-২২৭-আইে/ 

২০১৭/৭৭৭-মূসক এ প্রেত্ত সুমবধা আগািী ৩০ জুে, ২০২০ পর্ থন্ত বৃমদ্ধ করা দর্নি পানর। 

 

৩। বাাংলানেনশ দপঁোনজ্র উৎপােে দিৌসুি জ্ানুোমর দর্নক এমপ্রল িানস দপঁোনজ্র আিোমে মূনল্যর 

প্রিানব স্থােীেিানব উৎপামেি দপঁোনজ্র মূল্য হ্রানসর ফনল স্থােীে িাষীরা ক্ষমিগ্রি হে। বাাংলানেশ 

ট্যামরফ কমিশে কর্তথক স্থােীে বাজ্ানর  দপঁোনজ্র সরবরাহ মেমিিকরি পূব থক স্থােীে উৎপােেনক 

উৎসামহি করার লনক্ষয দপঁোজ্ উৎপােনে েীমি সহােিা সাংক্রান্ত প্রমিনবেনের পর্ থনবক্ষি মেম্নরূপ: 

o উৎপােে বা আিোমেকৃি দপঁোনজ্ প্রমক্রোজ্ািকরি ক্ষমি গনড় ২০% ধনর ২০১৮-২০১৯ অর্ থবেনর 

দিাট িামহো োঁড়াে প্রাে ২৪ লক্ষ দি.টে; 

o বাাংলানেনশ দপঁোনজ্র সাংগ্রহ দিৌসুি বলনি প্রমি বেনরর জ্ানুোমর দর্নক এমপ্রল পর্ থন্ত সিেনক 

বুঝানব; 

o স্থােীেিানব উৎপামেি প্রমি দকমজ্ দপঁোনজ্র উৎপােে খরি প্রাে ১৭.৩৮ টাকা; 

o এইি.এস.দকাে ০৭০৩.১০.১৯ এর আওিাে বৃহৎ পমরসনর দপঁোজ্ আিোমে হে, র্ার ওপর ২০১৮-

১৯ অর্ থবেনর কােিস এযানক্টর প্রর্ি িফমসল অনুর্ােী দকাে শুল্ক আনরামপি দেই। িাই সরকানরর 

পনক্ষ শুল্ক আইে অনুর্ােী এই শুল্ক বৃমদ্ধ করা সম্ভব েে; 

o কােিস এযাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা  ১৮ এর উপধারা (২) অনুর্ােী দপঁোজ্ আিোমেনি অেমধক ২৫% 

মেেন্ত্রিমূলক শুল্ক আনরাপ করা র্াে। 
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প্রমিনবেনে কমিশনের সুপামরশ মেম্নরূপ: 

 স্থােীে দপঁোজ্ িাষীনের সুরক্ষার জ্ন্য দপঁোজ্ আিোমেনি ১৫ অর্বা ২০% হানর মেেন্ত্রিমূলক 

শুল্ক আনরাপ করা দর্নি পানর; 

 

 দপঁোনজ্র সরবরাহ মেমিি করার জ্ন্য এ ধরনির শুল্ক প্রমি বের দেশীে দপঁোজ্ সাংগ্রহ দিৌসুি 

জ্ানুোমর হনি এমপ্রল পর্ থন্ত সিনে বহাল রাখা দর্নি পানর। 

কমিশনের পর্ থনবক্ষি: স্থােীে দপঁোজ্ উৎপােেকারী িাষীর স্বার্ থ মবনবিোে দেনশ দপঁোজ্ উৎপােে 

দিৌসুি জ্ানুোমর দর্নক এমপ্রল পর্ থন্ত সিনে দপঁোজ্ আিোমের জ্ন্য ব্যবহৃি এইি.এস.দকাে 

০৭০৩.১০.১৯ ও ০৭০৩.১০.১১ আিোমেনি ২০% হানর মেেন্ত্রিমূলক শুল্কানরাপ করা হনল স্থােীে 

দপঁোজ্ উৎপােেকারী িাষী সুরমক্ষি হনব। 

 

৪। বাংিাতদশ সুগার লরফাইিাস ূ এতসালসতয়শি বাংিাতদশ ট্যালরফ কলমশতি ১৭০১-র্ভক্ত সকি 

এইচ.এস.দকাি   (লচলি ও আতের গুড়) উৎপাদি ও সরবরাি পোূতয় মূসক অব্যািলতর দময়াদ ২০১৯-২০ 

অর্বূছর পেনূ্ত বৃলির আতবদি কতর।  

লচলি সরকার দ ালিত অতযাবশ্যকীয় পণ্য। লচলি আমদালি পোূতয় ১৫% ভ্যাট আতরালপত আতছ। 

অতযাবশ্যকীয় এ পতণ্যর মূল্য ও সরবরাি লিলতশীি রাোর লিলমত্ত সরকার উৎপাদি ও সরবরাি পোূতয় 

ভ্যাট অব্যািলত প্রদাি কতরতছ। এ ছাড়া, সরবরাি পোূতয় ভ্যাট লবলভ্ন্ন পলরতবশক/সরবরািকারী/খুচরা 

ব্যবসায়ীর লিকট দর্তক সংগ্রি  করা কষ্টকর এবং সরবরাি পোূতয় ভ্যাট র্াকতি অতযাবশ্যকীয় এ 

পণ্যটির সরবরাতি ভ্যাট লিলিতকরতণর লবিতয় জটিিতা সৃলষ্ট িয়।  

কমিশনের পর্ থনবক্ষি: অতযাবশ্যকীয় এ পতণ্যর মূল্য ও সরবরাি স্বাভ্ালবক এবং লিলতশীি রাোর 

িতক্ষয লচলি সরবরাি পোূতয় ভ্যাট অব্যািলতর দময়াদ ২০২০ সাতির ৩০ জুি পেনূ্ত বৃলি করা দেতত 

পাতর। 

৪. সিীক্ষা প্রমিনবেনের খমিোে 

২০১৮-১৯ অর্ থবেনর বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের বামিজ্য েীমি মবিাগ কর্তথক স্ন্ন 

সিীক্ষা প্রমিনবেনের খমিোে মেম্নরূপ:    

 
১। PROSPECT OF LIQUEFIED NATURAL GAS (LNG) INDUSTRIES IN 

BANGLADESH 
িরল প্রাকৃমিক গ্যাস (এলএেমজ্ Liquefied Natural Gas) হনলা প্রধােি মিনর্ে এবাং ইনর্ে গ্যানসর 

মিেি। এলএেমজ্ সাধােি মহটিাং সরঞ্জাি, র্ােবাহে এবাং রান্নার কানজ্ জ্বালােী মহসানব ব্যবহৃি হে। 

দেনশ গ্যানসর মবপুল িামহোর তুলোে সরবরাহ অপ্রতুল। িাই বাাংলানেশ সরকার গ্যানসর িামহো পূরি 
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এবাং ২০২১ সানলর িনে সকলনক মবদুযৎ সরবরাহ মেমিি করনি িরল প্রাকৃমিক গ্যাস (এলএেমজ্) 

আিোমে শুরু কনরনে। এরই দপ্রমক্ষনি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে িরল প্রাকৃমিক গ্যাস (এলএেমজ্) 

আিোমে, আিোমেনি শুল্ক কাঠানিা, সরবরাহ, এলএেমজ্ উৎপােেকারী দকা্ামের উৎপােে ক্ষিিা, 

প্রকৃি উৎপােে, আিোমে ও এলএেমজ্ সরবরানহ সিস্যাসমূহ মবষনে সিীক্ষা প্রমিনবেে প্রিেনের 

উনদ্যাগ গ্রহে কনর। এলএেমজ্ উৎপােেকারী দকা্ামে ও সাংমিষ্ট দেকনহাল্ডার মেকট দর্নক প্রাপ্ত 

িথ্য/উপাত্ত মবনিষিপূব থক একটি সিীক্ষা প্রমিনবেে প্রিেে করা হে। প্রমিনবেেটিনি মেরাপত্তা েীমির 

অপর্ থাপ্তিা, পমরিালোর জ্ন্য সঠিক লাইেলাইনের অিাব, সঠিক শুল্কােেকরনির অিাব, পর্ থাপ্ত 

অবকাঠানিার অিাব, মবদ্যিাে িতুথমক হ্রাস কনর আন্তজ্থামিক মূনল্যর সানর্ দেমশে মূনল্যর 

সািঞ্জস্যকরি এবাং জ্বালামের উচ্চমূনল্যর কারনি দিািানের ওপর অন্যায্য বা অেমিনপ্রি িানপর 

সৃমষ্টনক সিস্যা মহনসনব উনিখ করা হে। এসব সিস্যা উত্তরনি সঠিক লাইেলাইে প্রিেে করা, পর্ থাপ্ত 

অবকাঠানিা স্থাপে, সঠিক অনুপানি বন্টে মেমিিকরি এবাং দিািানের মবষে মবনবিোপূব থক সঠিক 

মূল্য মেধ থারনির সুপামরশ করা হে।    

৫. বামিজ্য েীমি মবিানগর ২০১৯-২০ অর্ থ বেনরর কি থপমরকেো  

১।  দেশীে মশনের স্বার্ থ সাংরক্ষি  

(ক) কিপনক্ষ ১৮টি দেশীে মশে প্রমিষ্ঠানের স্বার্ থ রক্ষার জ্ন্য মশে প্রমিষ্ঠাে পমরেশ থে, িথ্য সাংগ্রহ, 

িথ্য মবনিষি, প্রমক্রোকরি ও সাংমিষ্ট দেকনহাল্ডারনের সানর্ সিা কনর প্রমিনবেে প্রিেে। 

(খ) দেশীে মশনের স্বার্ থ সাংরক্ষনি শুল্ক সাংক্রান্ত সহােিা মবষনে ৩টি সনিিেিামূলক দসমিোর 

আনোজ্ে। 

২।  অিযাবশ্যকীে পনের মূল্য িোরমক  

বাাংলানেশ ব্যাাংক, িেগ্রাি কােিস হাউজ্ হনি অিযাবশ্যকীে পনের ইেবন্ড ও আউটবন্ড িথ্য উপাত্ত 

মেনে দেশীে বাজ্ারমূল্য দর্ৌমিক পর্ থানে ও সরবরাহ সঠিক িাত্রাে আনে মকো িা মবনিষি এবাং 

রেটাস থ দর্নক আন্তজ্থামিক বাজ্ার ের সাংগ্রহ ও সাংমিষ্ট দেকনহাল্ডারনের সানর্ সিা কনর কিপনক্ষ 

০৪টি অিযাবশ্যকীে পনের মূনল্যর ওপর প্রমিনবেে প্রিেে।   

৩।  গনবষিা সিীক্ষা স্ােে 

বাাংলানেনশ লবনির উৎপােে, মবপিে ব্যবস্থা এবাং সিস্যা ও সম্ভাবো শীষ থক সিীক্ষা মবষেক গনবষিা 

প্রিাব প্রস্তুি ও অনুনিােে, মলটানরিার মরমিউ, প্রশ্নপত্র প্রিেে ও সাংমিষ্ট  অাংশীজ্েনের মেকট, িথ্য 

সাংগ্রহ, িথ্য মবনিষি, প্রমক্রোকরি ও সাংমিষ্ট অাংশীজ্েনের সানর্ সিা কনর খসড়া  প্রমিনবেে প্রিেে, 

দসমিোর আনোজ্ে ও চূড়ান্ত প্রমিনবেে প্রিেে ।   
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আন্তজ্থামিক সহনর্ামগিা মবিাগ 

১. ভূমিকা:  

দেনশর আর্ থ-সািামজ্ক উন্নেেনক দবগবাে করার লনক্ষয বাাংলানেশ সরকার উৎপােেশীলিা এবাং 

রপ্তামে বৃমদ্ধ ও বহুমুখীকরি, আিোমের মবকে উৎপােে (Production of Import Substitutes), 

বামিজ্য ও মবমেনোগ সম্প্রসারি, অবকাঠানিা মেি থাি ও উন্নেে কি থকানন্ড েতুে গমি সঞ্চার এবাং 

জ্েগনির  জ্ীবে র্াত্রার িানোন্নেে ও োমরদ্রয মবনিািনে অমবরাি প্রোস িামলনে র্ানে। সরকানরর 

উন্নেেমুখী কি থকানন্ডর অাংশ মহনসনব কমিশনের আন্তজ্থামিক সহনর্ামগিা মবিাগ দেমশ পে রপ্তামের 

উন্নেে ও রপ্তামে বামিজ্য সম্প্রসারনির লনক্ষয দকৌশলগি সহােিা প্রোে কনর র্ানে। বিথিাে 

ক্রিবধ থিাে বামিজ্য উোমরকরি ও মবশ্বােে প্রমক্রোর সানর্ িাল মিমলনে কাজ্ কনর র্াওোর উনদ্দনশ্য 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের আন্তজ্থামিক সহনর্ামগিা মবিাগ োোমবধ মি-পামক্ষক, আঞ্চমলক ও 

বহুপামক্ষক বামিজ্য চুমি এবাং অগ্রামধকারমূলক বামিজ্য চুমি (মপটিএ) ও মুি বামিজ্য চুমি (এফটিএ) 

স্পৃকি মবষে োড়াও রপ্তামে বামিজ্য বৃমদ্ধর লনক্ষয মবমিন্ন দেনগামসনেশনের দকৌশলপত্র প্রিেনের কানজ্ 

মেনোমজ্ি রনেনে। বিথিানে বাাংলানেনশর সানর্ ৪০টির অমধক দেনশর মি-পামক্ষক এবাং ৫টি আঞ্চমলক 

বামিজ্য চুমি আনে। অমধকন্তু, মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থাসহ বহুপামক্ষক বামিজ্য চুমি ও আন্তজ্থামিক বামিজ্য 

সাংমিষ্ট মবমিন্ন মবষনেও সরকারনক প্রনোজ্েীে পরািশ থ, সুপামরশ, পমজ্শে দপপার, িথ্য-উপাত্ত ও 

ইেপুটস্ সরবরাহ কনর র্ানক। আন্তজ্থামিক সহনর্ামগিা মবিানগর ২০১৮-২০১৯ অর্ থবেনর স্ামেি 

গুরুত্বপূি থ কাজ্সমূহ র্র্া:  

(১) আঞ্চমলক বামিজ্য চুমি সাংক্রান্ত মবষোমে (আরটিএ);  

(২) মুি বামিজ্য চুমি (এফটিএ) ও অগ্রামধকারমূলক বামিজ্য চুমি (মপটিএ) সাংক্রান্ত মবষোমে ; 

(৩) মি-পামক্ষক বামিজ্য ও বামিজ্য চুমি সাংক্রান্ত মবষোমে এবাং;  

(৪) অন্যান্য কার্ থামে  
 

     উপমরউি কার্ থামের শিকরা হার দলখমিত্র-১ এ  সাংমক্ষপ্ত মববরিী মেনম্ন দেো হনলা:   

দলখমিত্র-১: ২০১৮-২০১৯ অর্ থবেনর আন্তজ্থামিক সহনর্ামগিা মবিানগর
 

স্ামেি গুরুত্বপূি থ কাজ্সমূনহর শিকরা হার 

 

 

আরটিএ 

১৪% 

এফটিএ ও মপটিএ 

১৪% 

মিপামক্ষক মবষোমে 

২৯% 

মবমবধ 

৪৩ % 
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২.   আঞ্চমলক বামিজ্য ও বামিজ্য চুমি সাংক্রান্ত মবষোমে   

২.১ Preferential Trade Agreement among D-8 Member States (D-8, 

PTA) বাাংলানেশ অনুসির্ থনের দপ্রমক্ষনি বাাংলানেনশর Concession List of 

Products চূড়ান্তকরি।  

Preferential Trade Agreement among D-8 Member States (D-8, PTA) বাাংলানেশ 

কর্তথক অনুসির্ থনের দপ্রমক্ষনি বামিজ্য িন্ত্রিালনের িামহো িনি বাাংলানেনশর Concession List 

of Products চূড়ান্তকরনির লনক্ষয একটি খসড়া িামলকা প্রিেে করি: দষ্টকনহাল্ডারগনির মেকট 

হনি প্রাপ্ত িিািনির মিমত্তনি ৩৫৩টি পনের (মে ৮ চুমি অনুর্ােী ১০% এর দিনে দবমশ শুল্ক 

মবমশষ্ট দিাট ন্যাশোল ট্যামরফ লাইে এর ৮% পে) একটি কেনসশে িামলকা প্রিেে কনর 

বামিজ্য িন্ত্রিালনে দপ্ররি করা হে। উনিখ্য, এ িামলকা প্রিেনের দক্ষনত্র দেশীে মশনের সুরক্ষা ও 

রাজ্স্ব ক্ষমির সম্ভাবো মবনবিোে মেনে বাাংলানেনশর SAFTA sensitive মলের্ভি পে 

এবাং ২০১৮-১৯ অর্ থ বেনর  Supplementary duty  ও Regulatory duty 

এর  আওিার্ভি পেসমূহ প্রর্নিই বাে মেনে অবমশষ্ট পেসমূহ হনি দর্সব পনের আিোমে শুল্ক 

২০০৭-০৮ অর্ থবেনর ১৫% র্াকনলও ২০১৮-১৯ অর্ থবেনর ১০% এ দেনি এনসনে শুধুিাত্র দসসব 

পনের িনে দর্সব পে ২০১৭-১৮ অর্ থবেনর ১০ হাজ্ার িামকথে েলার বা িার দিনে কি 

পমরিানে মবশ্ব বাজ্ার হনি বাাংলানেনশর আিোমে করা হনেনে শুধুিাত্র দসসব পনের িে 

দর্নকই উি ৩৫৩টি পে বাোই করা হনেনে। এ পে সমূহ অফার করা হনল চুমি অনুর্ােী 

২০০৭-০৮ অর্ থবেনরর দবইজ্ দরট ১৫% হনি আটটি ধানপ ক্রিান্বনে কনি ১০% এ দেনি 

আসনব।  

২.২ মবিসনটক (BIMSTEC) এর আওিাে বাাংলানেনশর মসমেউল অব ট্যামরফ 

কমিটনিন্ট এইিএস ২০১২ িাস থে হনি এইিএস ২০১৭ িাস থনে রুপান্তরকরি। 

গি ৭-৯ দসনেম্বর ২০১৫ সিনে র্াইল্যানন্ড অনুমষ্ঠি মবিসনটক দেে দেনগামশনেশে কমিটি-এর 

২০ িি সিার মসদ্ধান্ত অনুর্ােী বাাংলানেনশর মসমেউল অব ট্যামরফ কমিটনিন্ট এইিএস-২০১৭ 

িাস থনে রূপান্তর করার লনক্ষয বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশেনক বামিজ্য িন্ত্রিালে হনি োমেত্ব প্রোে 

করা হনল কমিশে কর্তথক বামিজ্য িন্ত্রিালে, জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ ও রপ্তামে উন্নেে বুযনরা এর 

প্রমিমেমধ সিন্বনে একটি কমিটি গঠে করা হে। কমিশে কর্তথক গঠিি কমিটির ৩টি সিাে গৃহীি 

মসদ্ধানন্তর আনলানক বাাংলানেশ ট্যামরফ মসমেউল এইিএস-২০১৭ িাস থনে রূপান্তর করা হনেনে এবাং 

এিমিষনে মবিামরি বি থোসহ একটি প্রমিনবেে প্রস্তুি কনর ১৪ অনক্টাবর ২০১৮ িামরনখ বামিজ্য 
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িন্ত্রিালনে দপ্ররি করা হে। বমি থি ট্যামরফ কমিটনিন্ট এইিএস-২০১৭ িাস থনে রূপান্তর করার 

লনক্ষয কমিশে মেম্নমলমখি মবষেসমূহ মবনবিো কনরনে: 

ক) এইি এস দকাে ২০১২ হনি ২০১৭ দি রুপান্তনরর দক্ষনত্র ওিারল্যামপাং হওো পে কমিটনিন্ট 

দলনিনল রাখার ব্যাপানর প্রর্নি দেনগটিি মলেনক গুরুত্ব দেো হনেনে। অর্ থাৎ দর্ পে দেনগটিি 

মলনে আনে দস পে অন্য এক বা একামধক মলনে র্াকনলও এইিএস-২০১২ এ িা দেনগটিি মলনে 

অন্তর্ভ থি করা হনেনে; 

খ) ট্যামরফ মসমেউল এইিএস-২০১২ হনি এইিএস-২০১৭ দি রূপান্তনরর সিে উদূ্ভি সিস্যা 

সিাধােকনে র্মেও সনব থাচ্চ দবইজ্ দরটটি গ্রহি করা হনেনে ির্ামপ এ মবষনে পরবিী টিএেমস 

সিাে আনলািো করা দর্নি পানর; 

গ) বিথিাে মসমেউলটিনি ২০০৭-এর দবইজ্ দরট মবনবিো করা হনেনে র্া পুরািে হত্তোে শুল্কহার হ্রাস/ 

    পমরহানরর মবষেটি অর্ থবহ করার লনক্ষয এ মবষেটি পরবিী টিএেমস সিাে উত্থাপে করা দর্নি 

পানর; 

ঘ) শুল্কহার হ্রাস/পমরহানরর শুরুর বের মবষনে েতুে দকাে মসদ্ধান্ত ো র্াকাে এইিএস ২০১৭ িাস থনে 

রূপান্তনরর দক্ষনত্র দকাে সিেনক মবনবিো করা হনব িা পরবিী টিএেমস সিাে আনলািো করা দর্নি 

পানর; 

ঙ) এইিএস-২০১৭ দি রূপান্তনরর কারনি সাব দহমোং সাংখ্যা বৃমদ্ধর ফনল ১৯িি টিএেমস সিাে গৃহীি 

মসদ্ধান্ত অনুর্ােী মবমিন্ন মলনে এইিএসনকানের শিকরা হার ঠিক রাখা সম্ভব হেমে মবধাে এ মবষনে 

মসদ্ধান্ত গ্রহনির লনক্ষয পরবিী টিএেমস সিাে আনলািো করা দর্নি পানর;  

ি) ২০১১ সানল মবিসনটক-এর ১৯ িি টিএেমস সিার মসদ্ধান্ত অনুর্ােী বাাংলানেনশর ট্যামরফ 

কমিটনিন্ট প্রস্তুি করা হে। মবগি সাি (০৭) বেনর দবশ মকছু পনের এিএফএে শুল্কহার বৃমদ্ধসহ 

বাাংলানেনশর ত্রবনেমশক বামিজ্য পমরমস্থমির উনিখনর্াগ্য পমরবিথে সামধি হনেনে। িাোড়া, দেনশর 

মশে সক্ষিিাও দবনড় দগনে এবাং দেশীে মশনে সাংনর্ামজ্ি হনেনে েতুে েতুে পে। বমি থি 

পমরমস্থমিনি ২০১১ সানল চূড়ান্ত ট্যামরফ মসমেউল অনুর্ােী শুল্ক সুমবধা মবমেিে করনল মশেখাি 

ক্ষমিগ্রি হবার ঝুঁমক দর্নক র্ানব। এ দপ্রমক্ষনি পরবিী টিএেমসনি ট্যামরফ মসমেউল মরমিশনের 

মবষেটি উত্থাপে করা দর্নি পানর।    
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২.৩.  িতুর্ থ মবিসনটক (BIMSTEC) সামিট স্মকথি মেফ প্রিেে। 

পররাষ্ট্র িন্ত্রিালনের অনুনরানধর দপ্রমক্ষনি মবগি ৩০-৩১ আগে ২০১৮ দেপানলর কাঠিান্ডুনি 

অনুমষ্টি িতুর্ থ মবিসনটক সামিট স্মকথি মেফ গি ১৭ জুলাই ২০১৮ িামরনখ দপ্ররি করা হে। 

বমি থি পনত্রর িামহো দিািানবক ১ি, ২ে এবাং ৩ে মবিসনটক সামিট স্মকথি দঘাষিাপত্র, 

প্রমিনবেে ও মবনিষিধিী দলখা পর্ থানলািোপূব থক বমি থি মেফ প্রস্তুি করা হে। 

২.৪. BIMSTEC এর আওিাে Product Specific Rules (PSR) of Origin 

সাংক্রান্ত িিািি দপ্ররি। 

বামিজ্য িন্ত্রিালনের িামহো অনুর্ােী BIMSTEC এর আওিাে দপ্রাোক্ট দস্পমসমফক রুলস অব 

অমরমজ্ে (মপএসআর) মবষনে কমিশনের িিািি মবগি ১৬ দসেম্বর ২০১৯ িামরনখ বামিজ্য 

িন্ত্রিালনে দপ্ররি করা হে। এ মবষনে িারি কর্তথক প্রেত্ত িিািি অনুপুঙ্খ মবনিষিপূব থক কমিশে 

হনি িিািি প্রিেে করা হনেনে। 

২.৫. BIMSTEC এর আওিাে দপ্রাোক্ট দস্পমসমফক রুলস অব অমরমজ্ে (মপএসআর) 

এইিএস ২০১৭ িাস থনে রূপান্তর সাংক্রান্ত। 

মবগি ১৮-১৯ েনিম্বর ২০১৮ িামরনখ ঢাকাে মবিসনটক দেে দেনগামশনেটিাং কমিটির (টিএেমস) 

২১িি সিা অনুমষ্ঠি হে। উি সিাে অন্যান্য মসদ্ধানন্তর সানর্ এই িনি থ মসদ্ধান্ত গৃহীি হে দর্, 

দপ্রাোক্ট দস্পমসমফক রুলস অব অমরমজ্ে বািবােনের লনক্ষয বাাংলানেশ ১৯িি টিএেমস সিাে 

সম্মি হওো ১৪৭টি পনের মপএসআর িামলকা এইিএস ২০১৭ িাস থনে রূপান্তর করনব। ২১িি 

মবিসনটক দেে দেনগামশনেটিাং কমিটির (টিএেমস) সিাে গৃহীি মসদ্ধান্ত ও বামিজ্য িন্ত্রিালনের 

িামহো অনুর্ােী মবিসনটক এর আওিাে দপ্রাোক্ট দস্পমসমফক রুলস অব অমরমজ্ে (মপএসআর) 

এইিএস ২০১৭ িাস থনে রূপান্তরকরিসহ এ মবষনে একটি খসড়া দটকমেকযাল দোট প্রস্তুি কনর 

মবগি ১৩ জ্ানুোমর ২০১৯ িামরনখ বামিজ্য িন্ত্রিালনে দপ্ররি করা হে।   

৩. মুি বামিজ্য চুমি ও অগ্রামধকারমূলক বামিজ্য চুমি সাংক্রান্ত মবষোমে  

৩.১ বাাংলানেনশর সানর্ MERCOSUR এর FTA (Free Trade Agreement) 

করার জ্ন্য মফমজ্মবমলটি োমে প্রমিনবেে প্রিেে।  

িারনকাজ্ার (MERCOSUR) লামিে আনিমরকা অঞ্চলর্ভি িারটি দেনশর সিন্বনে গঠিি একটি 

কােিস ইউমেেে। সেস্য রাষ্ট্রগুনলা হল- োমজ্ল, আনজ্থমন্টো, উরুগুনে ও প্যারাগুনে। োমজ্লস্থ 

বাাংলানেশ দূিাবাস হনি প্রিাবোর দপ্রমক্ষনি, বামিজ্য িন্ত্রিালে কমিশেনক একটি মুি বামিজ্য 

চুমির সম্ভাবো র্ািাই কনর সিীক্ষা প্রমিনবেে প্রস্তুি করনি অনুনরাধ কনর। পরবিীনি, 
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অাংশীজ্েনের িিািনির দপ্রমক্ষনি মেমে থষ্ট কনেকটি মবষনের ওপর আনরকটি সিীক্ষা প্রমিনবেে 

প্রস্তুি করনি অনুনরাধ করা হে। র্ার দপ্রমক্ষনি কমিশে উি দেশসমূনহর সানর্ বাাংলানেনশর 

বামিজ্য সম্ভাবো, রাজ্স্ব হ্রানসর সম্ভাবো, অর্ থনেমিক কল্যািসহ অন্যান্য মবষোমে র্ািাই এবাং 

মবনিষি কনর দুটি প্রমিনবেে প্রেেি কনর। উনিখ্য, প্রমিনবেেসমূনহ মবমিন্ন মসমুনলশে 

(Simulation) পামশ থোল ইকুইমলমেোি িনেল (Partial Equilibrium Model) ও Computable 

General Equilibrium Model (CGE) ব্যবহার করা হনেমেল। 

৩.২ বাাংলানেশ যুিরানষ্ট্রর িনে মুি বামিজ্য চুমির সম্ভাব্যিা র্ািাই সাংক্রান্ত প্রমিনবেে 

দপ্ররি।  

যুিরানষ্ট্র মেযুি বাাংলানেনশর িান্যবর রাষ্ট্রদূি কর্তথক যুিরানষ্ট্র বাাংলানেশী পনের বাজ্ার 

সম্প্রসারনির লনক্ষয উিে দেনশর িনে মুি বামিজ্য চুমি (FTA) স্বাক্ষনরর দকৌশল গ্রহনির প্রিানবর 

দপ্রমক্ষনি বামিজ্য িন্ত্রিালে বাাংলানেশ-যুিরাষ্ট্র মুি বামিজ্য চুমির সম্ভাব্যিা সিীক্ষা স্ােেপূব থক 

মবিামরি প্রমিনবেে দপ্ররনির জ্ন্য বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশেনক অনুনরাধ জ্াোে। এ দপ্রমক্ষনি 

বাাংলানেনশর ত্রবমশ্বক বামিজ্য পমরমস্থমি, যুিরানষ্ট্রর ত্রবমশ্বক বামিজ্য পমরমস্থমি, পে মিমত্তক বামিজ্য 

কাঠানিা, শুল্ক কাঠানিা, ত্রবনেমশক মবমেনোগ পমরমস্থমি, মিপামক্ষক বামিজ্য ও মবমেনোগ কাঠানিা, 

জ্েশমি আিোমে ও রপ্তামে পমরমস্থমি, বাাংলানেশ ও যুিরানষ্ট্রর বামিজ্য ও মবমেনোগ সাংক্রান্ত েীমি 

এবাং অগ্রামধকার ইিযামে মবনিষি কনর একটি প্রমিনবেে বামিজ্য িন্ত্রিালনে দপ্ররি করা হে। 

৩.৩ বাাংলানেশ-র্াইল্যান্ড মুি বামিজ্য চুমি স্ােনের সম্ভাব্যিা র্ািাই সাংক্রান্ত 

প্রমিনবেে প্রিেে।  

মবগি ৯-১০ আগষ্ট ২০১৭ বাাংলানেশ ও র্াইল্যানন্ডর িনেকার িতুর্ থ দজ্টিমস সিার মসদ্ধানন্তর 

দপ্রমক্ষনি বামিজ্য িন্ত্রিালে হনি বাাংলানেশ ও র্াইল্যানন্ডর িনে এফটিএ স্বাক্ষনরর সম্ভাব্যিা র্ািাই 

মবষনে প্রমিনবেে প্রিেনের জ্ন্য বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের মেকট অনুনরাধ জ্াোনো হে। এ 

দপ্রমক্ষনি বাাংলানেশ ও র্াইল্যান্ড এর  ত্রবমশ্বক বামিজ্য পমরমস্থমি, পে মিমত্তক বামিজ্য কাঠানিা, শুল্ক 

কাঠানিা, ত্রবনেমশক মবমেনোগ পমরমস্থমি, মিপামক্ষক বামিজ্য ও মবমেনোগ কাঠানিা, জ্েশমি 

আিোমে ও রপ্তামে পমরমস্থমি, বাাংলানেশ এবাং র্াইল্যানন্ডর বামিজ্য ও মবমেনোগ সাংক্রান্ত েীমি 

ইিযামে মবনিষি কনর একটি প্রমিনবেে প্রিেে কনর বামিজ্য িন্ত্রিালনে দপ্ররি করা হনেনে। 
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৩.৪ বাাংলানেশ-দেপাল মি-পামক্ষক মপটিএ এর খসড়া প্রস্তুিকরি ও বাাংলানেনশর অফার 

মলে ও মরনকানেে  মলে পর্ থানলািো করা। 

গি ২৩-২৪ জ্ানুোমর, ২০১৭ সিনে অনুমষ্ঠি বাাংলানেশ-দেপাল অমিমরি সমিব/যুগ্ম-সমিব পর্ থানের 

বামিজ্য মবষেক দটকমেকযাল কমিটির সিা অনুমষ্ঠি হে। উি সিার মসদ্ধান্ত বািবােনের জ্ন্য 

বাাংলানেশ দেপাল মিপামক্ষক অগ্রামধকারমূলক বামিজ্য চুমি (মপটিএ) এর একটি খসড়া প্রস্তুি করিঃ 

ইনিাপূনব থ প্রিেেকৃি বাাংলানেনশর অফার মলে (বাাংলানেনশর বাজ্ানর দেপানলর পনের 

অগ্রামধকারমূলক সুমবধা সুমবধা) ও মরনকানেে মলে (দেপানলর বাজ্ানর বাাংলানেশী পনের 

অগ্রামধকারমূলক সুমবধা িামলকা) পর্ থানলািো করার জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালে কর্তথক বাাংলানেশ ট্যামরফ 

কমিশেনক অনুনরাধ করা হে। বামিজ্য িন্ত্রিালনের অনুনরাধক্রনি প্রিামবি বাাংলানেশ ও দেপানলর 

িনে প্রিামবি মপটিএ এর খসড়া ও এ চুমির আওিাে বাাংলানেনশর ১১৩টি পনের সাংনশামধি 

মরনকানেষ্ট মলষ্ট প্রিেে করা হে। ইনিাপূনব থ প্রিীি ১০৮ টি পনের অফার মলষ্ট ইনিািনে দেপাল 

কর্তথক গৃহীি হওোে আপািি এ মলষ্টটি সাংনশাধে করার প্রনোজ্ে দেই িনি থ কমিশে হনি িিিি 

প্রোে করা হে। 

৩.৫ বাাংলানেশ-শ্রীলাংকা'র িনে মুি বামিজ্য চুমির (এফটিএ) সম্ভাব্যিা র্ািাইকরি। 

বাাংলানেশ-শ্রীলাংকা'র িনে মুি বামিজ্য চুমি (এফটিএ) স্বাক্ষনরর লনক্ষয পনের পাশাপামশ দসবা ও 

মবমেনোগ খাি অন্তর্ভ থি কনর জ্রুমর মিমত্তনি একটি কমম্প্রনহেমসি প্রকৃমির এফটিএর সম্ভাব্যিা র্ািাই 

প্রমিনবেে প্রিেনের জ্ন্য বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশেনক অনুনরাধ করা হে। কমিশে মবমিন্ন উৎস হনি 

িথ্য সাংগ্রহপূব থক দু’দেনশর অর্ থেীমির িালমিত্র, বামিজ্য পমরমস্থমি, শুল্ক ও অশুল্ক বাধা, মিপামক্ষক পে 

ও দসবাখানি বামিজ্য পমরমস্থমি, বাাংলানেনশর রপ্তামে সম্ভাবো, ত্রবনেমশক মবমেনোগ পমরমস্থমি ইিযামে 

মবষে পর্ থানলািো কনর মবনিষিধিী প্রমিনবেে প্রিেে কনর। এ সম্ভাব্যিা র্ািাই প্রমিনবেনে কমিশে 

এফটিএ এর পনক্ষ অবস্থাে দেোর মসদ্ধানন্ত উপেীি হে।   

৪.    মি-পামক্ষক বামিজ্য ও বামিজ্য চুমি সাংক্রান্ত মবষোমে 

৪.১. 

 বাাংলানেনশর সানর্ দবলারুশ, লাটমিো ও মলথুমেোর Foreign Office Consultation 
(FOC) এর জ্ন্য ইেপুট দপ্ররি।  

আগে ২০১৮ িানস দবলারুস, লাটমিো ও মলথুমেো-এর সানর্ বাাংলানেনশর Foreign Office 

Consultation (FOC) সিা দবলারুনশ অনুমষ্ঠি হে। উি সিার জ্ন্য মিেটি দেনশর অর্ থনেমিক ও 

বামিজ্য সাংক্রান্ত মবমিন্ন িথ্যামের তুলোমূলক অবস্থাে তুনল ধনর মকছু মেমে থষ্ট প্রিাবোসহ একটি ইেপুট 

বামিজ্য িন্ত্রিালনে দপ্ররি করা হে।  
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৪.২.  বাাংলানেশ ও িামকথে যুিরাষ্ট্র-এর ঊর্ধ্থিে কি থকিথা পর্ থানের ত্রবঠনকর জ্ন্য ইেপুট 

প্রিেে।  

মবগি জ্ানুোরী ২০১৯-এ বামিজ্য িন্ত্রিালে হনি প্রাপ্ত পনত্রর দপ্রমক্ষনি ওোমশাংটে মে.মস-দি অনুমষ্ঠিব্য 

বাাংলানেশ-িামকথে যুিরাষ্ট্র ঊর্ধ্থিে কি থকিথা পর্ থানের ত্রবঠক মবষনে জ্াো র্াে। উি ত্রবঠনকর জ্ন্য 

বামিজ্য িন্ত্রিালে হনি যুিরানষ্ট্র বাাংলানেনশর বামিজ্য সম্প্রসারনে ইেপুটসহ প্রিাব দপ্ররনির জ্ন্য 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের মেকট অনুু্নরাধ জ্াোনো হে। এ দপ্রমক্ষনি বাাংলানেশ ও িামকথে 

যুিরানষ্ট্রর িেকার মিপামক্ষক পে ও দসবা বামিজ্য, মবদ্যিাে শুল্ক কাঠানিা, মিপামক্ষক মবমেনোগ 

পমরমস্থমি, মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থা সাংমিষ্ট মবষোমে আনলাকপািপূব থক ইেপুট বামিজ্য িন্ত্রিালনে দপ্ররি 

করা হে। 

৪.৩. প্রিামবি ইনন্দানেমশো-বাাংলানেশ PTA এর ১ি  TNC সিাে অাংশগ্রহনের লনক্ষয 

Request List এবাং Sensitive List/Negative List প্রিেে সাংক্রান্ত 

কার্ থামে।  

মবগি ২৭-২৮ দফব্রুোমর ২০১৯ িামরনখ বাাংলানেশ-ইনন্দানেমশো Preferential Trade Agreement 

(IB-PTA)-এর Trade Negotiating Committee (TNC) -এর প্রর্ি সিা ঢাকাে অনুমষ্ঠি হে। উি 

সিাে IB-PTA TNC -এর Terms of Reference (ToR) স্বাক্ষনরর পাশাপামশ দেনগামসনেশনের 

প্রার্মিক আনলািো শুরু হে। এ দপ্রমক্ষনি বামিজ্য িন্ত্রিালনের অনুনরানধর দপ্রমক্ষনি বাাংলানেনশর জ্ন্য 

স্পশথকাির (sensitive) মবষেসমূহ মিমিি কনর পনের Request List সহ এ মবষনে 

দকৌশল/অবস্থােপত্র প্রিেে কনর বামিজ্য িন্ত্রিালনে দপ্ররি করা হে। 

 

৪.৪. িামকথে যুিরাষ্ট্র ও িীনের িেকার স্নায়ূযুদ্ধ, ইইউসহ উন্নি দেশসমূনহর বামিমজ্যক 

প্রমিনর্ামগিার কারনি মবশ্ব বামিনজ্য বাাংলানেনশর মক মক প্রিাব পড়নি পানর িার ওপর 

িিািি।  

িামকথে যুিরাষ্ট্র ও িীনের িেকার স্নায়ুযুদ্ধ, ইইউ-সহ উন্নি দেশসমূনহর বামিমজ্যক প্রমিনর্ামগিার 

কারনি মবশ্ব বামিনজ্য মক মক প্রিাব পড়নি পানর িার ওপর িিািি প্রস্তুি করা হে। িামকথে যুিরাষ্ট্র 

ও িীে দু’টি বৃহৎ অর্ থনেমিক শমির দেশ। এনক অপনরর পনের ওপর শুল্ক কার্ থকর কনর বামিজ্য যুদ্ধ 

শুরু কনরনে। এই বামিনজ্য যুদ্ধ িামকথে যুিরাষ্ট্র ও িীনের িনেই সীিাবদ্ধ ো দর্নকনব পর্ থােক্রনি 

ইইউসহ অন্যান্য দেনশও মবিার ঘটনি পানর। দুই অর্ থনেমিক শমির এই বামিনজ্য যুনদ্ধ বাাংলানেনশ 

িার মক প্রিাব পড়নি পানর এ মবষনে কমিশে মবিার-মবনিষি কনর। কমিশে এ প্রমিনবেে প্রিেনের 

লনক্ষয দর্ মবষেগুমল মবনবিোে দেে িা হনলা: িামকথে যুিরাষ্ট্র ও িীনের িেকার মিপামক্ষক বামিজ্য, 

িীনের বাজ্ানর উনিখনর্াগ্য িামকথে পনের রপ্তামে, িামকথে বাজ্ানর উনিখনর্াগ্য িীো পে রপ্তামে, 
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বামিজ্য যুনদ্ধর দপ্রক্ষাপট এবাং বাাংলানেনশর আন্তজ্থামিক বামিনজ্য িার সম্ভাব্য প্রিাব। প্রমিনবেনের 

সুপামরনশ কমিশে ব্যি কনর দর্, বাাংলানেশ স্বনোন্নি দেশ দর্নক উন্নেশীল দেনশ উত্তরনির পনর্ 

রনেনে। মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থানক আনরা শমিশালী করার লনক্ষয সেস্য দেশগুমলর সির্ থে আোে করাসহ 

দুই দেনশর বামিজ্য যুনদ্ধর মবষেটি গিীরিানব পর্ থনবক্ষি করা প্রনোজ্ে।    

 ৪.৫.  িীনের বাজ্ানর কাগজ্ ও কাগজ্জ্াি পে রপ্তামেনি শুল্ক মুি সুমবধা প্রামপ্তর লনক্ষয 

বাাংলানেশ দপপার মিলস এনসামসনেশনের আনবেনের ওপর িিািি ।  

বাাংলানেশ দপপার মিলস এনসামসনেশে (BPMA) িীনে শুল্কমুি সুমবধার আওিাে রপ্তামেনর্াগ্য পনের 

িামলকাে কাগজ্ ও কাগজ্ জ্ািীে ৮টি পে (৮ মেমজ্ট এইিএস দকাে) অন্তর্ভ থিকরনির জ্ন্য 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশেনক অনুনরাধ জ্াোে। বমি থি মবষনে িিািি প্রোনের লনক্ষয কমিশে মবমিন্ন 

মবষে মবনবিো কনর। এর িনে মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থা (WTO) এর Generalized System of 

Preferences এর আনলানক িীে সরকার The Special and Preferential Tariff Scheme of  

China for LDCs এর অধীনে বাাংলানেশসহ ৪০টি এলমেমসর্ভি দেশনক শুল্কমুি সুমবধা প্রোে 

অন্যিি। িাোড়া, বাাংলানেশ ও িীে উিেই Asia Pacific Trade Agreement (APTA)র্ভি দেশ। এ 

চুমির আওিাে িীনের দু’টি ট্যামরফ কেনসশে িামলকা রনেনে র্ার প্রর্িটি সাধারি িামলকা এবাং 

অপরটি APTAর্ভি এলমেমস দেশগুমলর জ্ন্য। সাধারি িামলকাে ২,১৯১টি পনের (৮ মেমজ্ট) 

Margin of  Preference (MoP) সকল সেস্যর্ভি দেশগুমলর জ্ন্য প্রনর্াজ্য। িাোড়া, ১৮১টি পনের 

(৮মেমজ্ট)  এলমেমস দেশগুমলর একটি মবনশষ িামলকা আনে দসখানে পে দিনে MoP ২০% হনি 

১০০% পর্ থন্ত শুল্ক সুমবধা রনেনে। APTA এর আওিাে িীনের ট্যামরফ কেনসশে িামলকা দুটির 

দকােটিনিই কাগজ্ ও কাগজ্ জ্ািীে ৮টি পে অন্তর্ভ থি ো র্াকাে কমিশে মেম্নরূপ িিািি প্রোে 

কনর: 

(ক) আনবেেকৃি পেসমূনহর িনে দুটি পে (এইিএসনকাে ৪৮০২.৫৬.০০ এবাং ৪৮০৫.১৯.০০) 

িীনের DFQF িামলকা ৯৭% এর আওিাে শুল্কমুি সুমবধাে রনেনে। বাাংলানেশ Letter of 

Exchange স্বাক্ষর করনল এ  শুল্কমুি  সুমবধা পানব;  

(খ) ৩টি পে (এইিএসনকাে ৪৮০৬.২০.০০, ৪৮০৯.২০.০০ এবাং ৪৮১০.২২.০০) িীনের শুল্কমুি 

বমহ থভূি ৩%  িামলকাে অন্তর্ভিথ র্াকাে এসব পনে শুল্কমুি সুমবধা পাওোর সুনর্াগ দেই; 

(গ) বাকী ৩টি পে (এইিএসনকাে ৪৮০২.৬১.০০, ৪৮০৩.০০.০০ এবাং ৪৮১৮.৪০.০০) িীনের শুল্কমুি 

িামলকার এইিএসনকানের সানর্ সািঞ্জস্য ো র্াকাে এ মবষনে িন্তব্য করার সুনর্াগ দেই; এবাং 
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(ঘ)  APTA এর অধীনে িীনের মবনশষ ও সাধারি িামলকাে কাগজ্ ও কাগজ্ জ্ািীে পেসমূহ 

অন্তর্ভ থমির লনক্ষয আঞ্চমলক দফারানি আনলািো করা দর্নি পানর।    

৪.৬. িীনে শুল্কমুি সুমবধা প্রামপ্তর মবষনে প্রমিনবেে প্রিেে।  

িীে হনি বাাংলানেনশর ১৭ টি রপ্তামে পনে শুল্কমুি সুমবধা প্রামপ্ত ও িীে কর্তথক দঘামষি স্বনোন্নি দেনশর 

জ্ন্য প্রনর্াজ্য DFQF Scheme এর আওিাে শুল্ক সুমবধা অমধকির যুমিযুি হনব, োমক APTA 

(এমশো প্যামসমফক দেে এমগ্রনিন্ট) এর আওিাে প্রাপ্ত সুমবধাজ্েক দস মবষনে গি ১১ জুলাই ২০১৭ 

িামরনখ বামিজ্য িন্ত্রিালনে অনুমষ্ঠি সিার মসদ্ধান্ত দিািানবক বামিজ্য িন্ত্রিালে ইমপমব ও 

এফমবমসমসআই এর সানর্ সিা কনর একটি সিীক্ষা প্রমিনবেে প্রিেনের জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালে কর্তথক 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশেনক অনুনরাধ করা হে। আপটা এর আওিাে দর্িে সকল দেনশর জ্ন্য 

প্রনর্াজ্য দজ্োনরল কেনসশে রনেনে,  দিিমে স্বনোন্নি দেনশর  জ্ন্য দস্পশাল কেনসশেও রনেনে। 

এোড়া িীে েমিওটিও স্কীনির আওিাে ক্রিবধ থিাে হানর পে অন্তর্ভ থি কনর মিেটি ধানপ স্বনোন্নি 

দেনশর জ্ন্য শুল্কমুি সুমবধা প্রোে কনরনে। প্রর্ি ধাপ (৬১% পে) হনি মিিীে ধানপ (৯৫% পে) 

উন্নীি হওোর দক্ষনত্র িীনের শিথ মেল েমিওটিও স্কীনির এর আওিাে বমধ থি শুল্কমূি শুমবধা (DFQF) 

মেনি হনল আপটা চুমির এর আওিাে স্বনোন্নি দেনশর এর জ্ন্য প্রনর্াজ্য শুল্কমুি সুমবধা িযাগ কনর 

একটি দলটার অব এক্সনিঞ্জ স্বাক্ষর করনি হনব।  েমিওটিও স্কীনির আওিাে রপ্তামে করনি হনল ৪০% 

িযালু এমেশে করনি হে অর্বা Change of Tariff Heading (CTH) করনি হে দর্খানে আপটা এর 

আওিাে রপ্তামেনি িযালু এমেশে করনি হে ৩৫%। িাই েমিওটিও স্কীনির এ পনের কিানরজ্ দবমশ 

র্াকনলও এ স্কীনির রুলস অব অমরমজ্ে, আপটা চুমির রুলস অব অমরমজ্ে এর দিনে কঠিে বনল িনে 

হওোে দকাে স্কীি দবমশ গ্রহিনর্াগ্য এ মেনে সাংশে মেল। ওপরন্তু বাাংলানেশ িীনের মেকট ১৭ টি পনে 

শুল্কমুি সুমবধা দিনে আসমেল। কমিশে সামব থক মবষে পর্ থানলািিা কনর েমিওটিও স্কীনির আওিাে 

শুল্ক সুমবধা দেোর পনক্ষ িি প্রোে কনর। ১৭টি পনের অমধকাাংশ েমিওটিও স্কীনির (৯৭% পে) 

অন্তর্ভ থি হওোে ১৭ টি পনে শুল্কমুি িাওোর মবষেটি স্বোংমক্রেিানব মেষ্পন্ন হনে র্ানব। 

৪.৭. রামশোে পে রপ্তামের দক্ষনত্র ব্যাাংনকর িােনি দলেনেনের দক্ষনত্র সিস্যাসহ 

অন্যান্য সিস্যা মিমিিকরি। 

বাাংলানেশ ও রামশোর িনে পে বামিনজ্যর দক্ষনত্র ব্যাাংমকাং সিস্যা মিমিিকরনির লনক্ষয রামশোর 

সানর্ পে বামিনজ্যর দক্ষনত্র ব্যাাংমকাং মবষেক সিস্যা স্নকথ মবমিন্ন অাংশীজ্ে হনি িিািি সাংগ্রহ 

কনর বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে এর িিািি প্রিেে করা হে। পে বামিনজ্যর দক্ষনত্র রপ্তামেকারকনের 

সরাসমর ঋিপত্র দখালা সম্ভব হে ো- এ প্রাপ্ত িনথ্যর আনলানক এরূপ প্রিীেিাে হওোে কমিশে িাঁর 

িিািনি মবষেটি বাাংলানেশ ব্যাাংকনক অবমহি করার পনক্ষ িিািি দেে। 
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৪.৮. গি ৩০-৩১ দি ২০১৮ দেপানলর কাঠিন্ডুনি অনুমষ্ঠিব্য বাাংলানেশ-দেপাল বামিজ্য 

সমিব পর্ থানের সিাে বাাংলানেনশর অবস্থােপত্র প্রস্তুিকরনির লনক্ষয েীফ প্রিেে। 

গি ৩০-৩১ দি ২০১৮ সিনে দেপানলর কাঠিন্ডুনি বাাংলানেশ-দেপাল বামিজ্য সমিব পর্ থানের সিা 

অনুমষ্ঠি হে। উি সিা উপলনক্ষ বামিজ্য িন্ত্রিালে কর্তথক বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে এর মেকট একটি 

েীফ প্রিেনের জ্ন্য অনুনরাধ করা হে। কমিশে মবমিন্ন উৎস হনি িথ্য সাংগ্রহ কনর বাাংলানেশ-দেপাল 

মি-পামক্ষক বামিজ্য পমরমস্থমি ও বামিজ্য সাংক্রান্ত মবষনে মিপামক্ষক দেনগামসনেশনের অগ্রগমির ওপর 

প্রমিনবেে প্রিেে কনর।   

৪.৯. মসরামিক দটমবলওোর আিোমের ওপর তুরস্ক কর্তথক েতুেিানব আনরামপি 

অমিমরি  আিোমে শুল্ক প্রিযাহার ও মুি বামিজ্য চুমিনি মসরামিক পে অন্তর্ভ থি করার 

মবষনে বাাংলানেশ মসরামিক ম্যানুফাকিারাস থ এন্ড এক্সনপাট থাস থ এযানসামসনেশে এর 

আনবেে প্রসনঙ্গ। 

২০১৬ সনে তুরস্ক কর্তথক মসরামিক দটমবলওোর পে আিোমেনি ১৯% অমিমরি আিোমে শুল্ক 

আনরামপি হত্তোে তুরনস্ক বাাংলানেনশর মসরামিক পনের িামহো কনি র্াওোর দপ্রক্ষাপনট 

বাাংলানেশনক অমিমরি আিোমে শুল্ক হনি অব্যাহমি প্রোেসহ বাাংলানেশ ও তুরনস্কর িনে সম্ভাব্য 

মুি বামিজ্য চুমি (এফটিএ)দি মসরামিক পে অন্তর্ভ থমিনি প্রনোজ্েীে ব্যবস্থা গ্রহি করার জ্ন্য 

বাাংলানেশ মসরামিক ম্যানুফাকিারাস থ এন্ড এক্সনপাট থাস থ এযানসামসনেশে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশেনক 

পত্র িারফি অনুনরাধ জ্াোে। এ আনবেে পর্ থানলািো কনর দেখা র্াে দর্, তুরস্ক কর্তথক আনরামপি 

অমিমরি আিোমে শুল্ক ও মেেমিি আিোমে শুল্ক মিমলনে মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার আওিাে বাউন্ড দরট 

এর দিনে দবমশ হেমে। এিিাবস্থাে, তুরনস্কর সানর্ প্রিামবি এফটিএ স্ােে করা সম্ভব হনল এর 

আওিাে মসরামিক পনে শুল্কমুি সুমবধা প্রামপ্তর লনক্ষয প্রনোজ্েীে ব্যবস্থা গ্রহি করা দর্নি পানর এবাং 

বাাংলানেশ ও তুরনস্কর িনে ফনরইে অমফস কেসানল্টশে (FOC) সিাে মবষেটি উপস্থাপে করা দর্নি 

পানর এ িনি থ িি দপাষি করা হে। 

৪.১০. Progress of Third Joint Commission Meeting and Inputs for the 

4th Joint Commission Meeting between Bangladesh and the UAE এর 

জ্ন্য আনলািয মবষেসমুহ প্রস্তুিকরি। 

গি ৫-৬ দফব্রুোমর ২০১৮ সিনে আবুধামবনি অনুমষ্ঠি বাাংলানেশ ও সাংযুি আরব আমিরানির িনে 

দর্ৌর্ কমিশনের িতুর্ থ সিার প্রাক্কানল সিাে আনলািয মবষে প্রিেে করার জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালে 

কর্তথক বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশেনক অনুনরাধ করা হে। কমিশে মবমিন্ন উৎস হনি িথ্য সাংগ্রহ কনর 
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বাাংলানেশ-সাংযুি আরব আমিরাি এর মি-পামক্ষক বামিজ্য পমরমস্থমি ও বামিজ্য সাংক্রান্ত মবষে 

মবনবিোে মেনে আনলািয মবষে স্মকথি প্রিাবো প্রিেে কনর। 

৫. অন্যান্য কার্ থামে 

৫.১ Sustainable Development Goal (SDG)-এর মবমিন্ন Indicator সাংক্রান্ত 

িথ্য উপাত্ত বামিজ্য িন্ত্রিালনে দপ্ররি।  

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে Sustainable Development Goal (SDG) এর Goal 17.10.1 ও 

17.12.1 এর স্মকথি িথ্যামে প্রেেি কনর। ২০১৮-১৯ অর্ থ বেনরর জ্ন্য কমিশনের দপ্রমরি িথ্য 

মেম্নরূপ: 

Targets Indicato

r 

Data 

Sour

ce 

Baseline 

Data 

(year) 

Milesto

ne for 

2020 

Progress (up to 

Dec 2018) 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 

17.10 Promote 

a universal, 

rules-based, 

open, 

non‑ discrimin

atory and 

equitable 

multilateral 

trading system 

under the 

World Trade 

Organization, 

including 

through the 

conclusion of 

negotiations 

under its Doha 

Development 

Agenda 

17.10.1 

World 

wide 

weighte

d tariff-

average 

BTC 

MoC 

WT

O 

Cell 

4.85% 

(2015) 

5.5% Weighted Tariff-

Average of 

Bangladesh: 

5.08%  

(Source: BTC 

Calculation based 

on NBR and 

Bangladesh Bank 

Data) 

a. ITC, 

WTO 

and 

UNCTA

D will 

jointly 

report on 

this 

indicator

. 

 

b. 

Baseline 

figure is 

the 

Weighte

d 

Average 

Tariff of 

Banglad

esh in 

FY17-18 

17.12 Realize 

timely 

implementatio

n of duty-free 

and quota-free 

market access 

on a lasting 

basis for all 

least 

developed 

countries, 

consistent with 

World Trade 

Organization 

17.12.1 

Average 

tariffs 

faced by 

developi

ng 

countrie

s, least 

develop

ed 

countrie

s and 

small 

island 

BTC a. MFN 

8.25% 

 

b. 

Preferen

tial 

3.88% 

(2014) 

a. 

8.25% 

 

b. 

3.88% 

 

1.Average Tariffs 

Faced by 

Bangladesh in all 

Countries 

(Source: WITS)— 

a. MFN: 

10.5% 

b. Preferentia

l: 1.26% 

2.Average Tariffs 

Faced by LDCs in 
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Targets Indicato

r 

Data 

Sour

ce 

Baseline 

Data 

(year) 

Milesto

ne for 

2020 

Progress (up to 

Dec 2018) 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 

decisions, 

including by 

ensuring that 

preferential 

rules of origin 

applicable to 

imports from 

least 

developed 

countries are 

transparent 

and simple, 

and contribute 

to facilitating 

market access 

developi

ng 

States 

all Countries 

(Source: WITS)— 

a. MFN: 

9.56% 

b. Preferentia

l: 0.95%  

3.Average Tariffs 

Faced by WTO 

Developing 

Countries in all 

Countries (Source: 

WITS)— 

a. MFN: 8.17% 

b. Preferential: 

1.81% 

 

4.Average Tariffs 

Faced by small 

island developing 

States— 

-- NA 

  

৫.২. বাাংলানেনশর মবমিন্ন রপ্তামে বাজ্ানর বাাংলানেনশর ও উন্নেেশীল দেনশর দক্ষনত্র 

প্রনর্াজ্য উৎস মবমধ (Rules of Origin) মিমিিকরি।  

১৯৭৫ সানল বাাংলানেশ স্বনোন্নি দেশ মহনসনব অন্তর্ভ থি হওোর পর ২০১৮ সানলর িাি থ িানসর 

মত্রবামষ থক পর্ থানলািোে বাাংলানেশ প্রর্িবানরর িি স্বনোন্নি দেশ দর্নক উত্তরনির সূিকসমূনহর 

মেধ থামরি িাে অজ্থে কনর। এর ফনল স্বনোন্নি দেশ মহনসনব বাাংলানেশ িাঁর অগ্রর্াত্রাে প্রার্মিক 

সাফল্য অজ্থে কনরনে। এ দপ্রমক্ষনি, বামিজ্য িন্ত্রিালে মবমিন্ন বাজ্ানর বাাংলানেনশর জ্ন্য প্রনর্াজ্য উৎস 

মবমধ (রুলস অফ অমরমজ্ে) ও অন্যান্য উন্নেশীল দেশসমূনহর দক্ষনত্র প্রনর্াজ্য উৎস মবমধ মিমিি করার 

জ্ন্য কমিশেনক অনুনরাধ কনর। কমিশে দস দিািানবক মবমিন্ন চুমি, শুল্কমুি-দকাটামুি সুমবধা 

ইিযামে মবনিষি কনর বাাংলানেনশর জ্ন্য প্রনর্াজ্য উৎস মবমধ ও অন্যান্য উন্নেশীল দেশসমূনহর দক্ষনত্র 

প্রনর্াজ্য উৎস মবমধ  মিমিি কনর র্া, মবমিন্ন দেনগামশনেশনে সাহায্য করনব ও িমবষ্যনি বাাংলানেনশর 

জ্ন্য প্রনর্াজ্য উৎস মবমধ মিমিি করার কাজ্ সহজ্ করনব।  
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৫.৩. অর্ থনেমিক কাঠানিা রূপান্তনরর লনক্ষয সাংমিষ্ট মবমিন্ন আইনের সাংনশাধে/ 

পমরিাজ্থনের মবষনে িিািি।  

বাাংলানেশনক উন্নি ও উচ্চ আনের দেনশ রূপান্তনরর লনক্ষয অর্ থনেমিক অবকাঠানিানি 

সাংনশাধে/পমরবিথনের প্রনোজ্নে বাাংলানেশ মবমেনোগ উন্নেে কর্তথপক্ষ িিািনির জ্ন্য কমিশনে 

অনুনরাধ জ্াোে। কমিশে বমি থি মবষনে িিািি প্রোনের লনক্ষয মেনম্নর মবষেগুমলর ওপর আনলাকপাি 

কনর: 

(ক) Comprehensive Trade Policy প্রিেে; 

      (খ) মবশ্ব বামিজ্য সিন্বনের সুমবধানর্ থ বামিজ্য সহজ্ীকরি (Trade Facilitation) এর মবষেটি 

Allocation of Business এ অন্তর্ভ থিকরি; 

(গ) মশে উৎপােে সাংক্রান্ত পমরসাংখ্যাে সাংরক্ষনির লনক্ষয উপযুি কর্তথপনক্ষর িােনি দেটানবজ্ প্রস্তুি 

করা; 

(ঘ) উপযুি কর্তথপনক্ষর িােনি দসবা খানির দেটানবজ্ প্রস্তুিকরি; 

(ঙ) জ্ািীে মশেেীমি ২০১৬, মবদ্যিাে রাজ্স্ব েীমি, মুদ্রােীমি ও রপ্তামে -আিোমে েীমি , ভূমি মবষেক 

জ্টিলিা এবাং অমপ থি স্মত্ত সাংক্রান্ত আইে ও মবমধিালার সাংস্কার; 

(ি) বাাংলানেশ স্বনোন্নি দেশ দর্নক উত্তরনির পনর্ রনেনে। উন্নেিশীল দেনশ রুপান্তনরর ফনল 

বাাংলানেশ স্বনোন্নি দেশ মহনসনব বিথিানে প্রাপ্য অনেক সুমবধামে মবনশষ কনর মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার 

ব্যমিক্রমি সুমবধামে হারানব। িাই বাাংলানেনশর বামিজ্য সাংমিষ্ট আ ইে-কানুে মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার 

মবধাোবলীর সানর্ সািঞ্জস্যপূি থ করার মেমিত্ত উনদ্যগ গ্রহি করা প্রনোজ্ে। 

৫.৪. “High level debate on multilateralism in Asia and the Pacific to 

promote inclusive economic and social development in the region and 

its contribution to global economic governance” মবষনে মবমিন্ন িথ্য সম্বমলি 

প্রমিনবেে প্রিেে। 

গি ১১-১৬ দি ২০১৮ র্াইল্যানন্ডর ব্যাাংকনক এসকযানপর ৭৪ িি অমধনবশনের Multilateral 

Segment এর জ্ন্য প্রিীি দসশে ফরম্যানটর আনলানক েকুনিন্ট ত্রিমর করার মেমিত্ত বামিজ্য িন্ত্রিালে 

কর্তথক অনুনরাধ করা হে। উি দসশে ফরম্যানট অন্তর্ভ থি মবমিন্ন মবষনের িনে বামিজ্য সাংক্রান্ত দু’টি 

মবষনের ওপর আনলাকপাি কনর কমিশে িথ্য ও িিািি সম্বমলি প্রমিনবেে প্রিেে কনর। র্র্া:-  

ক) How to restore the relevance of the multilateral trading system, vital for the trade and 

investment interest of countries with special needs and their attainment of many SDGs as 

well as their LDC graduation aspirations? এবাং  
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খ) What role can regional trade, investment and financial arrangements play to address 

the institutional and governance gaps of the multilateral system? How can they 

contribute to implementing Agenda 2030? 

৫.৫. িামদ্রে দপ্রানটাকল-এ বাাংলানেনশর অন্তর্ভ থমি মবষনে িিািি দপ্ররি।  

মশে িন্ত্রিালনের িামহোর দপ্রমক্ষনি ওোল্ডথ ইনন্টনলকচুোল প্রপাটি থ অগ থাোইনজ্শে (WIPO) কর্তথক 

পমরিামলি িামদ্রে দপ্রানটাকল-এ বাাংলানেনশর অন্তর্ভ থমি মবষনে কমিশনের িিািি মবগি ০৩ এমপ্রল 

২০১৯ িামরনখ মশে িন্ত্রিালনে দপ্ররি করা হে। উনিখ্য, িামদ্রে দপ্রানটাকল হনলা মবশ্ব দিধা-স্বত্ব সাংস্থা 

বা ওোল্ডথ ইনন্টনলকচুোল প্রপাটি থ অগ থাোইনজ্শে (WIPO) কর্তথক পমরিামলি একটি চুমি র্ার িােনি 

মবনশ্বর একামধক দেনশ একটি এমপ্লনকশনের িােনি দেেিানকথর জ্ন্য অযাপ্লাই করার ব্যবস্থা রনেনে। 

বমি থি িিািি প্রিেনে কমিশে  কর্তথক িামদ্রে দপ্রানটাকল-এ বাাংলানেনশর অন্তর্ভ থমির সুফল, কুফল 

এবাং েমিউআইমপও কর্তথক প্রেত্ত সহনর্ামগিার দক্ষত্র সমূহ, বাাংলানেনশর অবস্থাে ইিযামে মবনবিো 

করা হনেনে। 

৫.৬. "Rapid e-Trade Readiness of Bangladesh"শীষ থক সিীক্ষা প্রমিনবেনের 

ওপর িিািি দপ্ররি। 

বাাংলানেনশর সিস্যা ও সম্ভাবো মিমিি করার উনদ্দনশ্য বামিজ্য িন্ত্রিালনের অনুনরানধ UNCTAD 

কর্তথক "Rapid e-Trade Readiness of Bangladesh" মশনরাোনি একটি সিীক্ষা পমরিামলি হে। 

মবমিন্ন অাংশীজ্েনের সানর্ আনলািোক্রনি স্থােীে কেসালট্যান্ট সিীক্ষা হনি প্রাপ্ত ফলাফনলর মিমত্তনি 

একটি খসড়া প্রমিনবেে োমখল কনর। বামিজ্য িন্ত্রিালনের িামহোর দপ্রমক্ষনি কমিশে হনি খসড়া 

প্রমিনবেনের ওপর গি ২১ িাি থ ২০১৯ িামরনখ িিািি দপ্ররি করা হে। উি িিািনি উনিখ করা হে 

দর্, প্রমিনবেেটিনি দকবল িাত্র এক ধরনির ই-কিাস থ (order through internet and physical 

delivery) মবষনে আনলািো করা হনেনে। িা োড়া বমি থি প্রমিনবেনে ই- কিানস থর অবকাঠানিা অবস্থা, 

দিািা অমধকার, দপনিন্ট মসনেি, মরফান্ড পমলমস, সাইবার মসমকউমরটি, োটা প্রাইনিমস, োটা 

প্রনটকশে, দিধাস্বত্ব ইিযামে মবষে অন্তর্ভ থমির জ্ন্য কমিশে হনি সুপামরশ দপ্ররি  করা হে। 
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৫.৭.  মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার আওিাে কমিশে সাংমিষ্ট দোটিমফনকশনের হালোগাে 

িামলকা দপ্ররি। 

বামিজ্য িন্ত্রিালনের িামহো অনুর্ােী মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার আওিাে কমিশে সাংমিষ্ট দোটিমফনকশনের 

হালোগাে িামলকা গি ১১ দসনেম্বর ২০১৮ িামরনখ কমিশে কর্তথক বামিজ্য িন্ত্রিালনে দপ্ররি করা 

হনেনে। বমি থি মবষনে এমন্টোম্াং, কাউন্টারনিইমলাং মবষনে সব থ দশষ হাল োগাে অবস্থা ও িথ্য দপ্ররি 

করা হে। 

৫.৮. Host Country Agreement with the Permanent Court of 

Arbitration সাংক্রান্ত িিািি। 

Permanent Court of Arbitration (PCA) হনি আন্তজ্থামিক মবনরানধর শামন্তপূি থ িীিাাংসার লনক্ষয 

বাাংলানেশনক Host Country Agreement (HCA) স্বাক্ষনরর অনুনরানধর দপ্রমক্ষনি “1899 

Convention for the Pacific Settlement of International Dispute”, “1907 Convention for 

the Pacific Settlement of International Disputes” এবাং এিৎসাংক্রান্ত অন্যান্য প্রবন্ধ, গনবষিা ও 

মবনিষিধিী দলখার আনলানক কমিশনের এিেসাংক্রান্ত িিািি গি ০২ জুলাই ২০১৯ িামরনখ বামিজ্য 

িন্ত্রিালনে দপ্ররি করা হে। 

৫.৯. বাাংলানেনশর ৫ি দেে পমলমস মরমিউ ২০১৯ সাংক্রান্ত িথ্য দপ্ররি। 

মবগি ৩ ও ৫ এমপ্রল, ২০১৯ বাাংলানেনশর ৫ি দেে পমলমস মরমিউ অনুমষ্ঠি হে। এ সাংক্রান্ত কার্ থক্রনির 

অাংশ মহনসনব েমিউটিও দর্নক বাাংলানেনশর বামিজ্য ও মবমেনোগ মবষনে মবমিন্ন িথ্য িাওো হনেনে র্া 

দি, ২০১৮ এর িনে মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার সমিবালনে দপ্ররি করা হে। হে। এ িথ্য প্রামপ্তর পর 

েমিউটিও দর্নক একটি প্রার্মিক প্রমিনবেে প্রিেে করা হে এবাং মবগি জুে,২০১৮ সিনে েমিউটিও’র 

প্রমিমেমধেল বাাংলানেশ সফর কনর প্রমিনবেনের র্র্ার্ থিা র্ািাই কনর। এরই পমরনপ্রমক্ষনি বামিজ্য 

িন্ত্রিালে হনি (২০১১ হনি ২০১৭ পর্ থন্ত) মেধ থামরি েনক িথ্য-উপাত্ত (হাে থকমপ ও সফটকমপ এনক্সল 

ফরম্যানট) ২২ েনিম্বর ২০১৮ িামরনখ  প্ররি করা হে। 

৫.১০. আিোমেকৃি পনে দিধাস্বত্ত্ব (Intellectual Property Rights) প্রনোগ 

মবমধিালা, ২০১৮ 

জ্ািীে রাজ্স্ব দবানে থর অনুনরানধর দপ্রমক্ষনি আিোমেকৃি পনে দিধাস্বত্ত্ব (Intellectual Property 

Rights) প্রনোগ মবমধিালা, ২০১৮ মবষনে কমিশনের িিািি মবগি ০৭ জ্ানুোমর ২০১৯ িামরনখ 

জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ বরাবনর দপ্ররি করা হে।      
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৫.১১. National Intellectual Property Rights and Innovation Policy মবষনে 

িিািি দপ্ররি। 

মশে িন্ত্রিালনের িামহোর মিমত্তনি National Intellectual Property Rights and Innovation 

Policy মবষনে কমিশনের িিািি মশে িন্ত্রিালনে দপ্ররি করা হনেনে। উনিখ্য, মবগি ২৮ আগে 

২০১৮ মশে িন্ত্রিালনে অনুমষ্ঠি আন্তঃিন্ত্রিালে সিাে বমি থি েীমিিালাটির খসড়া প্রার্মিকিানব চূড়ান্ত 

করা হনেনে। 

      ৫.১২. মেটিআইএস অযাকশে ম্যামেক্স বািবােে সাংক্রান্ত হালোগাে িথ্য প্রোে। 

মবগি ১০ জ্ােোমর ২০১৯ িামরনখ বামিজ্য িন্ত্রিালনে মবশ্ব ব্যাাংক কর্তথক প্রিীি Diagnostic Trade 

Integration Study (DTIS)-এর অযাকশে ম্যামেক্স বািবােে মবষনে হালোগাে িথ্য প্রোে মবষনে 

অনুমষ্ঠি সিার মসদ্ধানন্তর আনলানক দপ্রমরি পনত্রর িামহো অনুর্ােী কমিশনের হালোগাে িথ্য সম্বমলি 

পত্র মবগি ২৬ দফব্রুোমর ২০১৯ িামরনখ বামিজ্য িন্ত্রিালনে দপ্ররি করা হে। 

৫.১৩. ইউনরমশোে ইনকােমিক ইউমেেনে শুল্কমুি প্রনবনশর লনক্ষয বাাংলানেনশর 

প্রিামবি পে িামলকার খসড়া চূড়ান্তকরি। 

Eurasian Economic Union (EAEU)-র্ভি দেশসমূনহ (রামশো, দবলারুশ, কাজ্াখিাে, মকরমগজ্িাে 

এবাং আনি থমেো) বাাংলানেশসহ স্বনোন্নি দেশসমূনহর শুল্কমুি বাজ্ার সুমবধা প্রামপ্তর লনক্ষয পে 

িামলকার প্রিাব চূড়ান্তকরনির উনদ্দনশ্য মবগি ২০ িাি থ ২০১৯ িামরনখ বামিজ্য িন্ত্রিালনে একটি সিা 

অনুমষ্ঠি হে। ইউনরমশোে ইনকােমিক ইউমেেের্ভি দেশসমূনহ শুল্কমুি প্রনবনশর লনক্ষয বাাংলানেনশর 

প্রিামবি পে িামলকা চূড়ান্তকরনির উনদ্দনশ্য বমি থি সিাে গৃহীি মসদ্ধানন্তর আনলানক কমিশে কর্তথক 

একটি চূড়ান্ত খসড়া িামলকা প্রস্তুি কনর মবগি ০৭ এমপ্রল ২০১৯ িামরনখ বামিজ্য িন্ত্রিালনে দপ্ররি করা 

হে।  

৫.১৪. Leather Industries in Bangladesh: Post Graduation   Challenges 

and Way forward শীষ থক সিীক্ষা প্রমিনবেে প্রিেে।   

 ২০১৮-১৯ অর্ থবেনরর বামষ থক কি থস্ােে চুমির আওিাে কমিশে স্ব-উনদ্যানগ “Leather 

Industries in Bangladesh: Post Graduation Challenges and Way forward” শীষ থক সিীক্ষা 

প্রমিনবেে প্রিেনের কাজ্ কনর। বাাংলানেনশর িািড়া মশে একটি মবরাট সম্ভাবোিে খাি। এ মশনের 

সানর্ সরাসমর প্রাে ২০ লাখ েমিনকর জ্ীবে জ্ীমবকা জ্মড়ি। রাজ্ধােীর হাজ্ারীবাগসহ দেনশর মবমিন্ন 

স্থানে মবমক্ষপ্তিানব েমড়নে মেটিনে র্াকা ট্যাোমর মশেসমূহনক একটি পমরনবশবান্ধক জ্ােগাে স্থাোন্তনরর 

জ্ন্য ঢাকার সািানর ধনলশ্বরী েেীর িীনর ২০০ একর জ্মিনি িািড়া মশেেগরী স্থাপে করা হনেনে। 
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আনলািয প্রমিনবেে প্রিেনে বাাংলানেনশর িািড়া ও িািড়াজ্াি পনের বিথিাে অবস্থা ও িার 

সিস্যাসমূহ মিমিি করা, এ খানি সরকানরর মবদ্যিাে েীমি ও মবমধ-মবধাে পর্ থানলািো এবাং 

বাাংলানেশ স্বনোন্নি দেশ দর্নক উন্নেেশীল দেনশ উত্তরি ঘটনল িািড়া ও িািড়াজ্াি পে রপ্তামেনি দর্ 

সব সিস্যা দেখা মেনি পানর এবাং সিস্যাসমূহ মকিানব দিাকানবলা করা সম্ভব িা সিীক্ষা প্রমিনবেনে 

আনলাকপাি করা হনেনে। প্রমিনবেনে বাাংলানেনশর িািড়া ও িািড়াজ্াি পনের মবকানশ সরকারসহ 

সাংমিষ্ট দেকনহাল্ডারনের ভূমিকা তুনল ধরা হনেনে। এ মশে উন্নেনের মবনশষ গুরুত্বপূি থ মবষেগুমল 

পৃর্কিানব আনলািো করা হনেনে। িািড়া প্রমক্রোকরি মবষেটি প্রমিনবেনের একটি অোনে 

সমন্ননবমশি করা হনেনে। এ খানি সরকানরর সিোনুক্রমিক েীমি সহােিার মবষেটিও দেখা হনেনে। 

প্রমিনবেনের উনিখনর্াগ্য মেক হনলা িািড়া ও িািড়াজ্াি পনের রপ্তামে সাংক্রান্ত। বাাংলানেনশর িািড়া 

ও িািড়াজ্াি পনের রপ্তামের মবষেগুমল মবমিন্ন আমঙ্গনক উপস্থাপে করা হনেনে। পে ও দেশমিমত্তক 

রপ্তামের তুলোমূলক মিত্র পমরসাংখ্যানের িােনি এ খানির মবদ্যিাে অবস্থা প্রকাশ করা হনেনে। 

বাাংলানেশ স্বনোন্নি দেশ দর্নক উন্নেেশীল দেনশ উত্তরি ঘটনল িািড়া ও িািড়াজ্াি পে রপ্তামেনি দর্ 

প্রিাবগুনলা পড়নি পানর িা মবনিষনির িােনি প্রকানশর দিষ্টা করা হে। প্রমিনবেনের দশষ অেনে 

িািড়া ও িািড়াজ্াি পে মবনশষ কনর পাদুকা মশনের সিস্যাগুমল পৃর্কিানব মিমিি করা হে। 

পমরনশনষ বাাংলানেশ স্বনোন্নি দেশ দর্নক উন্নেেশীল দেনশ উত্তরি ঘটনল এ খানি দর্ সব সিস্যাগুমল 

দেখা মেনি পানর িা মিমিি কনর বমি থি সিস্যা দর্নক উত্তরনির উপােগুমল প্রমিনবেনের 

সুপামরশিালাে উনিখ করা হনেনে। 

৫.১৫. Product and Market Diversification in Export Trade of 

Bangladesh:  Challenges and Pathways শীষ থক সিীক্ষা প্রমিনবেে প্রিেে।  

প্রমি বেনরর ন্যাে ২০১৮-১৯ অর্ থবেরও বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে স্ব-উনদ্যানগ মকছু সিীক্ষা 

প্রমিনবেে প্রিেে কনর, িন্মনে “Product and Market Diversification in Export Trade of 

Bangladesh: Challenges and Pathways” শীষ থক সিীক্ষা প্রমিনবেেটিও রনেনে। বিথিানে 

বাাংলানেনশর পে রপ্তামেনি উচ্চিাত্রার দকমিকিা লক্ষয করা র্াে। দিাট রপ্তামের িনে ৮৩% ত্রিমর 

দপাষাক (মবটিমসর গিো অনুর্ােী) এবাং বাজ্ার মহনসনব ইইউ  প্রার়্ ৬০% (মবটিমসর গিো অনুর্ােী) 

অাংশ ধারি কনর। িাই পে ও বাজ্ার উির়্ দক্ষনত্রই উচ্চিাত্রার দকমিকিা মবদ্যিাে র্া বাাংলানেনশর 

অর্ থেীমির পনক্ষ িরি একটি দুব থলিা। এ কারনি, পে এবাং রপ্তামের গন্তব্য অনুর্ােী উচ্চিাত্রার 

দকমিকিার বিথিাে পমরমস্থমি অনুসন্ধাে করা ও দসই অনুসানর সুপামরশ করা খুবই গুরুত্বপূি থ। বমি থি 

গনবষিাকনি থর উনদ্দশ্য মেনলা-বহুমূখীকরনির উনদ্দনশ্য বাাংলানেনশর রপ্তামে সম্ভাবোিে পে ও বাজ্ার 

মিমিিকরি, পে রপ্তামে বহুমূখীকরনির দকৌশল মেধ থারি, এ সাংক্রান্ত বাধাসমূহ মিমিিকরি এবাং িা 

দূরীকরনি সুপামরশ প্রিেে, ইিযামে। সিীক্ষা প্রমিনবেনে রপ্তামে পে ও বাজ্ার বহুমূখীকরনি দবশ মকছু 

বাধা দর্িে- প্যারা ট্যামরফ ও েে-ট্যামরফ বাধা, স্যামেটামর এবাং ফাইনটাস্যামেটামর দিজ্াস থ, 

দটকমেকযাল ব্যামরোস থ টু দেে, পারস্পমরক স্বীকৃমির অনুপমস্থমি, রপ্তামেমবমূখী েীমি (Anti-export 



50 

 

Bias policy) ইিযামে মিমিি করা হে। এসকল বাধা হনি উত্তরনির জ্ন্য মকছু সুপামরশ করা হে, 

র্র্াঃ মুি বামিজ্য এলাকা চুমি স্ােে, পর্ থাপ্ত দটমোং অবকাঠানিা মেি থাি, পারস্পমরক স্বীকৃমির 

চুমি, ইিযামে। গনবষিালব্ধ ফলাফল রপ্তামে বহুমূখীকরনি ভূমিকা রাখনব বনল আশা করা র্াে। 

 

 

৬. আন্তজ্থামিক সহনর্ামগিা মবিানগর ২০১৯-২০২০ অর্ থবেনরর কি থপমরকেো 

 
১। েমক্ষি এমশো মুি বামিজ্য অঞ্চল (সাফটা) চুমির আওিাে বাাংলানেনশর দেনগামসনেশে দকৌশল 

মেধ থারি। 

 

২। সাকথ দসবা বামিজ্য (SATIS) চুমির আওিাে বাাংলানেনশর দসবাখাি স্পৃকি মবমিন্ন আইে-কানুে, 

মবমধ মবধাে ও িথ্য পর্ থানলািোমূলক সুপামরশ প্রিেে।  
 

৩। এমশো-প্রশান্ত িহাসাগরীে বামিজ্য চুমি (আপটা) চুমির আওিাে বাাংলানেনশর দেনগামসনেশে 

দকৌশল মেধ থারি। 

 

৪। ওআইমসর্ভি দেশগুমলর িনে অগ্রামধকারমূলক বামিজ্য (টিমপএস-ওআইমস) চুমির আওিাে 

বাাংলানেনশর দেনগামসনেশে দকৌশল মেধ থারি। 

 

৫। দব অব দবঙ্গল ইমেনেমসটিি ফর িামল্ট দসক্টরাল দটকমেকযাল এন্ড ইনকানোমিক দকা-অপানরশে 

(মবিসনটক) চুমির আওিাে বাাংলানেনশর দেনগামসনেশে দকৌশল মেধ থারি। 

 

৬। মে-৮ দেশগুমলর িনে অগ্রামধকারমূলক বামিজ্য চুমির আওিাে বাাংলানেনশর দেনগামসনেশে 

দকৌশল মেধ থারি। 

 

৭। মবমিন্ন দেনশর সানর্ মি-পামক্ষক মুি বামিজ্য চুমি(এফটিএ)/ অগ্রামধকারমূলক বামিজ্য চুমি 

(মপটিএ) গঠনের সম্ভাব্যিা র্ািাই প্রমিনবেে প্রিেে। 

 

৮। মি-পামক্ষক বামিজ্য ও বামিজ্য চুমি মবষেক অন্যান্য কাজ্।   
 

৯। মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থা (োমিউটিও) এর আওিাে বামিজ্য সহজ্ীকরিসহ অন্যান্য মবষেসমূহ 

পর্ থানলািোপূব থক বাাংলানেনশর দেনগামসনেশে দকৌশল মেধ থারি। 

 

১০। মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থা (োমিউটিও) এর আওিাে দসবাখাি সাংক্রান্ত ইসুযসমূহ মবনিষিপূব থক 

বাাংলানেনশর দেনগামসনেশে দকৌশল মেধ থারি। 

 

১১। দসবা বামিজ্য সাংক্রান্ত উপ-খানির ওপর একটি  সিীক্ষা প্রমিনবেে প্রিেে। 
 

১২। সিে সিে সরকানরর িামহো দিািানবক মবমিন্ন মবষনে ইেপুটস প্রোে। 

১৩। মবমবধ কাজ্। 
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৭. কমিশনের মবদ্যিাে সিস্যাবলী ও সুপামরশিালা: 

৭.১. সিস্যাবলী: 

১.  এমন্ট-োম্াং, কাউন্টারনিইমলাং ও দসইফগাে থ শুল্ক আনরানপর জ্ন্য মবমধ অনুর্ােী এ সকল শুল্ক 

আনরানপর উনদ্দনশ্য আনবেনের জ্ন্য মশে প্রমিষ্ঠােসমূহনক মবমিন্ন িথ্য-উপাত্ত সরবরাহপূব থক একটি 

পূি থাঙ্গ আনবেে দপশ করনি হে ও কমিশেনক িা র্ািাইপূব থক িেন্ত কার্ থক্রি পমরিালো করনি হে। 

ফলশ্রুমিনি মশে প্রমিষ্ঠােসমূহ এ সকল শুল্ক আনরানপর জ্ন্য আনবেে কনর ো করনি মবরি রানখ; 

২. আইে অনুর্ােী অসি প্রমিনর্ামগিা দর্নক স্থােীে মশেনক সাংরক্ষি করার জ্ন্য এমন্ট-োম্াং, 

কাউন্টারনিইমলাং ও দসইফগাে থ শুল্ক আনরানপর মবধাে র্াকনলও জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ কর্তথক সম্পূরক 

শুল্ক, মেেন্ত্রিমূলক শুল্ক এবাং আিোমে পনের ট্যামরফ মূল্য মেধ থারনির িােনি মশে প্রমিষ্ঠােনক 

সাংরক্ষি দেো হে। এ সকল ব্যবস্থা গ্রহনির জ্ন্য মশে প্রমিষ্ঠােনক মবনশষ দকাে িথ্য সরবরাহ করনি 

হে ো, র্ার ফনল দ্রূিই মশে প্রমিষ্ঠানের সিস্যার সিাধাে করা সম্ভব হে। দস কারনি মশে 

প্রমিষ্ঠােসমূহ আইে অনুর্ােী  এমন্ট-োম্াং, কাউন্টারনিইমলাং ও দসইফগাে থ শুনল্কর িােনি সাংরক্ষনির 

জ্ন্য উৎসাহনবাধ কনর ো। ফলশ্রুমিনি, এখে পর্ থন্ত এ ধরনির শুল্কানরাপ করা সম্ভব হেমে।   

৩. আন্তজ্থামিক িানের গনবষিা পমরিালোর জ্ন্য অমধকির েক্ষ ও সক্ষি দলাকবনলর প্রনোজ্ে। এ 

মবষনে কমিশনের কি থকিথানের েক্ষিা ও সক্ষিিা বৃমদ্ধর জ্ন্য দেনশ/মবনেনশ উচ্চ মশক্ষা, ইন্টাে থশীপ, 

প্রমশক্ষি, দসমিোনর অাংশগ্রহনির সুনর্াগ বৃমদ্ধর মেমিত্ত সক্ষিিা বৃমদ্ধর উনদ্দনশ্য কমিশে দর্নক একটি 

প্রকে গ্রহনির প্রিাব করা হনেনে, র্া এখে পর্ থন্ত বািবােে করা হেমে। 

৪. মবমিন্ন দেনশর সানর্ মুি বামিজ্য চুমি ও অগ্রামধকারমূলক বামিজ্য চুমির সম্ভাব্যিা র্ািাই এবাং 

চুমির প্রিাব মবনিষি কমিশনের একটি গুরুত্বপূি থ কাজ্। মবনিষিধিী কার্ক্রি েক্ষিার সানর্ 

স্ােনের জ্ন্য Global Trade Analysis Project (GTAP) ও TradeSift- এর িি 

আন্তজ্থামিকিানব স্বীকৃি সফটেযানরর ব্যবহার অিযন্ত প্রনোজ্ে। এ সকল সফটওেযার ক্রে অিযন্ত 

জ্রুরী।  

৫. কােিাইজ্ে সফটওেযার ো র্াকার কারনি অিযাবশ্যকীে পনের মূল্য, আিোমে বাজ্ারের 

সাংক্রান্ত িথ্য মেেমিিিানব  মবপিে ও িমেটমরাং কমিটির মেকট সরবরাহ করনি মবলমম্বি হে। 

৬.  কমিশনের কি থকিথা ও কি থিামরনের জ্ন্য অমফনসর স্থাে সাংকুলানের অিাব। মবষেটি সিাধাে করা 

আশু প্রনোজ্ে। কমিশনের মেজ্স্ব অমফস িবে মেি থাি অর্বা পর্ থাপ্ত দস্পস বরাদ্দ মেনে কি থকিথা ও 

কি থিামরনের প্রাপ্যিা অনুর্ােী অমফনসর স্থাে সাংকুলাে সম্ভব হেমে, ফনল কমিশনের কার্ থক্রনি 

দেমিবািক প্রিাব পড়নে। 

৭. কমিশনের দকাে মেজ্স্ব িথ্য িান্ডার দেই। মবনিষিধিী কানজ্র জ্ন্য কমিশে জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ, 

রপ্তামে উন্নেে বুযনরা, বাাংলানেশ ব্যাাংক ও বাাংলানেশ মবমেনোগ উন্নেে দবাে থ হনি পত্র িারফি িথ্য 

সাংগ্রহ কনর র্ানক, র্া কার্ থক্রি গ্রহনি মবলম্ব ঘটাে। 

৮. কমিশনের দকাে মেজ্স্ব িথ্য িান্ডার দেই। মবনিষিধিী কানজ্র জ্ন্য কমিশে জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ, 

রপ্তামে উন্নেে বুযনরা, বাাংলানেশ ব্যাাংক ও বাাংলানেশ মবমেনোগ উন্নেে দবাে থ হনি পত্র িারফি িথ্য 

সাংগ্রহ কনর র্ানক, র্া কার্ থক্রি গ্রহনি মবলম্ব ঘটাে।  
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৭.২. সুপামরশিালা:  

১. এমন্ট-োম্াং, কাউন্টারনিইমলাং ও দসইফগাে থ শুল্ক আনরাপ সাংক্রান্ত সকল মবমধিালা মবশ্ব বামিজ্য 

সাংস্থার চুমি অনুর্ােী জ্ামর করা হনেনে। এ কারনি এসকল শুল্ক আনরানপর দক্ষনত্র দর্ েীঘ থসূত্রিা রনেনে 

িা হ্রাস করা সম্ভব েে। িনব এসব মবমধিালার আওিাে িেন্ত শুরুর ষাট মেে পর সািমেক শুল্ক আরাপ 

করা সম্ভব, র্ার িােনি মশে প্রমিষ্ঠােনক র্র্াসম্ভব দ্রূি সাংরক্ষি দেো র্াে। এ পমরনপ্রমক্ষনি দেশীে 

মশে প্রমিষ্ঠানে সনিিেিা বৃমদ্ধ একান্ত আবশ্যক। এ লনক্ষয বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে মবমিন্ন কি থশালা 

আনোজ্ে করনে এবাং িমবষনিও আনোজ্ে করনি পানর। এোড়া মশে সাংরক্ষনির সানর্ সরাসমরিানব 

স্পৃকি সরকামর সাংস্থা/িন্ত্রিালে র্র্া জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ ও বামিজ্য িন্ত্রিালে সাংমিষ্ট মশে 

প্রমিষ্ঠােসমূহনক এমন্ট-োম্াং, কাউন্টারনিইমলাং ও দসইফগাে থ শুল্ক মবমধিালার আেে গ্রহি করনি 

উৎসামহি করনি পানর। 

২. মবমধিালা অনুর্ােী সাংরক্ষি প্রিযাশী মশে প্রমিষ্ঠােনক োম্াং /িতুথমক িথ্য , আিোমে বৃমদ্ধ, মশে 

প্রমিষ্ঠানের ক্ষমি সাংক্রান্ত িথ্য এবাং এনের িনে কার্ থকারি স্কথ সাংক্রান্ত মবমিন্ন িথ্য সরবরাহ 

করনি হে। দর্নহতু মবমধিালাসমূহ মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার চুমি অনুর্ােী প্রিীি হনেনে, দসনহতু এসকল 

মেেনির ব্যিযে সম্ভব েে। িনব সাংরক্ষি প্রিযাশী মবমিন্ন মশে প্রমিষ্ঠানের সানর্ আনলািোে প্রিীেিাে 

হনেনে দর্, মশে প্রমিষ্ঠােসমূহ আনবেনের জ্ন্য প্রনোজ্েীে িথ্য র্র্া োম্াং /িতুথমকর অমিত্ব , পমরিাি 

ও প্রকৃমি, হালোগাে আিোমের িথ্য, অমিনর্াগকৃি দেনশর সাংমিষ্ট পনের রপ্তামে মূল্য, অমিনর্াগকৃি 

দেনশর সাংমিষ্ট পনের বাজ্ার ের, সাংমিষ্ট পনের দিাট স্থােীে উৎপােে, সাংমিষ্ট পনের 

আিোমেকারক ও রপ্তামেকারকগনির োি, সাংরক্ষি প্রিযাশী মশে প্রমিষ্ঠানের স্বার্ থহামে সাংক্রান্ত িথ্য 

ইিযামে সরবরাহ করনি পানরে ো। এসকল িথ্য অনেক সিে িানের মেকট র্ানক ো, দর্ কারনি িারা 

সঠিকিানব দকাে আনবেে করনি পানরে ো। এ কারনি মেম্নমলমখি ব্যবস্থা গ্রহি করা দর্নি পানর: 

আবমশ্যক িথ্য িনথ্যর উৎস সিস্যা দূরীকরনি সম্ভাব্য উপাে 

হালোগাে আিোমের 

িথ্য 

জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ কর্তথক 

সাংরমক্ষি ASYCUDA োটানবনজ্ 

দর্ দকাে পনের আিোমে সাংক্রান্ত 

হালোগাে িথ্য মবদ্যিাে। িনব 

এসকল িথ্য জ্েগনির জ্ন্য উনু্মি 

েে। ASYCUDA োটানবজ্ এর সানর্ 

কমিশনের মসনেিনক সরাসমর 

সাংযুি কনর এধরনির িথ্য কমিশে 

দর্নক িামহো দিািানবক সাংরক্ষি 

প্রিযাশী মশে প্রমিষ্ঠােনক সরবরাহ 

করা দর্নি পানর। 

অমিনর্াগকৃি দেনশর 

সাংমিষ্ট পনের রপ্তামে 

মূল্য 

জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ কর্তথক 

সাংরমক্ষি ASYCUDA োটানবনজ্ 

আিোমেকৃি পনের মসএন্ডএফ 

মূল্য সাংক্রান্ত হালোগাে িথ্য 

মবদ্যিাে। িনব এসকল িথ্য 

জ্েগনির জ্ন্য উনু্মি েে। 

সাংমিষ্ট পনের 

আিোমেকারকগনির 

োি 

জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ কর্তথক 

সাংরমক্ষি ASYCUDA োটানবনজ্ 

আিোমেকারনকর Business 
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আবমশ্যক িথ্য িনথ্যর উৎস সিস্যা দূরীকরনি সম্ভাব্য উপাে 

Registration number সাংক্রান্ত 

হালোগাে িথ্য মবদ্যিাে, র্া হনি 

আিোমেকারক স্নকথ িথ্য 

সাংগ্রহ করা সম্ভব। এসকল িথ্য 

জ্েগনির জ্ন্য উনু্মি েে 

সাংমিষ্ট পনের  

রপ্তামেকারকগনির 

োি 

জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ কর্তথক 

সাংরমক্ষি Automated System 

for Customs Data 

(ASYCUDA) োটানবনজ্ 

রপ্তামেকারকগনির হালোগাে িথ্য 

মবদ্যিাে, র্া হনি রপ্তামেকারক 

স্নকথ িথ্য সাংগ্রহ করা সম্ভব। এ 

সকল িথ্য জ্েগনির জ্ন্য উনু্মি 

েে। 

Automated System tor 

Automated System for Customs 

Data  (ASYCUDA) োটানবজ্ এর 

সানর্ কমিশনের মসনেিনক সরাসমর 

সাংযুি কনর এধরনির িথ্য কমিশে 

দর্নক িামহো দিািানবক সাংরক্ষি 

প্রিযাশী মশে প্রমিষ্ঠােনক সরবরাহ 

করা দর্নি পানর। 

িতুথমকর অমিত্ব ,

প্রকৃমি ও পমরিাি 

রপ্তামেকারক দেনশর সরকার কর্তথক 

জ্ামরকৃি প্রজ্ঞাপে 

এসকল িথ্য সাংরক্ষি প্রিযাশী মশে 

প্রমিষ্ঠােসমূহ মেজ্স্ব উনদ্যানগ সাংগ্রহ 

করনি পানর। িনব মবনেনশ অবমস্থি 

বাাংলানেশ দূিাবাসসমূহ কর্তথক  মশে 

প্রমিষ্ঠােসমূহনক সহােিা করার 

মবষেটি মবনবিো করা দর্নি পানর। 

অমিনর্াগকৃি দেনশর 

সাংমিষ্ট পনের বাজ্ার 

ের 

অমিনর্াগকৃি দেনশ মগনে পেটি 

ক্রে কনর িার রমশে অর্বা 

আন্তজ্থামিক প্রকাশো অর্বা 

ইন্টারনেট দর্নক প্রাপ্ত িথ্য অর্বা 

অমিনর্াগকৃি দেনশ পেটির 

উৎপােে খরনির মিমত্তনি মেি থেকৃি 

বাজ্ার ের অর্বা অমিনর্াগকৃি 

দেশ হনি র্তিীে দকাে দেনশ 

রপ্তামের মূল্য 

এ সকল িথ্য সাংরক্ষি প্রিযাশী মশে 

প্রমিষ্ঠােসমূহ মেজ্স্ব উনদ্যানগ সাংগ্রহ 

করনি পানর। িনব মবনেনশ অবমস্থি 

বাাংলানেশ দূিাবাসসমূহ কর্তথক  মশে 

প্রমিষ্ঠােসমূহনক সহােিা করার 

মবষেটি মবনবিো করা দর্নি পানর। 



54 

 

আবমশ্যক িথ্য িনথ্যর উৎস সিস্যা দূরীকরনি সম্ভাব্য উপাে 

সাংমিষ্ট পনের 

দিাট স্থােীে 

উৎপােে 

বাাংলানেনশ বিথিানে দকাে পনের 

স্থােীে উৎপােে স্নকথ দকাে 

িথ্য প্রস্তুি করা হে ো। 

বাাংলানেশ ব্যাাংক ও বাাংলানেশ 

পমরসাংখ্যাে বুযনরা পনের স্থােীে 

উৎপােে স্নকথ দর্ িথ্য 

সরবরাহ কনর িাও খাি মিমত্তক 

এবাং এর সাংখ্যাও সীমিি। িনব 

িযাট কর্তথপক্ষ মূল্য সাংনর্াজ্ে 

সাংগ্রহ করার জ্ন্য দর্ িথ্য সাংগ্রহ 

কনর িার মিমত্তনি দকাে পনের 

বামষ থক উৎপােনের মূল্য মেি থে 

করা সম্ভব। এর িােনি দকাে 

পনের বামষ থক উৎপােনের 

পমরিাি মেি থে করা সম্ভব েে। 

এমন্ট-োম্াং, কাউন্টারনিইমলাং ও 

দসইফগাে থ শুল্ক আনরানপর উনদ্দনশ্য প্রাপ্ত 

আনবেে পনত্রর ত্রবধিা মেমিি করার 

লনক্ষয সাংমিষ্ট পনের দিাট উৎপােে 

জ্াো প্রনোজ্ে। এলনক্ষয মেনম্ন উমিমখি 

দর্ দকাে একটি ব্যবস্থা গ্রহি করা দর্নি 

পানর: 

১. সাংরক্ষি প্রিযাশী মশে প্রমিষ্ঠােনক 

সাংমিষ্ট পনের দিাট উৎপােনের 

পমরিানির িথ্য সরবরাহ করনি হনব র্া 

কমিশে সাংমিষ্ট পনের িযাট সাংক্রান্ত 

িথ্য হনি র্ািাই করনি পানর। এনক্ষনত্র 

জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ হনি কমিশেনক 

মেেমিি িানব িযাট সাংক্রান্ত িথ্য 

সরবরাহ করনি হনব। 

২. মশে িন্ত্রিালে অর্বা সাংমিষ্ট প্রমিষ্ঠাে 

দেশীে পনের উৎপােে সাংক্রান্ত িথ্য 

সরবরাহ করনি পানর। 

৩. দেনশ মবদ্যিাে দেে 

এনসামসনেশেসমূহ িানের সেস্যনের 

মেকট হনি উৎপােে সাংক্রান্ত িথ্য 

সাংগ্রহপূব থক দকাে পনের বামষ থক 

উৎপােে সাংক্রান্ত িথ্য সরবরাহ করনি 

পানর। 

সাংরক্ষি প্রিযাশী 

মশে প্রমিষ্ঠানের 

স্বার্ থহামে 

দর্ দকাে মশনের স্বার্ থহামে সাংক্রান্ত 

িথ্য সাংরক্ষি প্রিযাশী সাংমিষ্ট 

মশে প্রমিষ্ঠানের মেকট মবদ্যিাে 

রনেনে, িনব এসকল িথ্য-উপাত্ত 

Generally Accepted 

Accounting Principle 

(GAAP) অনুর্ােী সাংরক্ষি 

করনি হনব। 

দেশীে মশে প্রমিষ্ঠােসমূহনক GAAP 

অনুর্ােী িথ্য সাংরক্ষি করার জ্ন্য উিুদ্ধ 

করনি হনব। আনবেে পত্র পূরনি সহােিা 

করার জ্ন্য ট্যামরফ কমিশনে অর্বা 

এফমবমসমসআই-দি দহে দেস্ক স্থাপে করা 

দর্নি পানর। 

 

৩. মবদ্যিাে মবমধিালা অনুর্ােী বামিজ্য প্রমিমবধাে ব্যবস্থার আেে মেনি হনল কমিশেনক 

সিোবদ্ধ পদ্ধমি অনুসরি করনি হে। একারনি সাংরক্ষি প্রিযাশী মশে প্রমিষ্ঠােসমূহ জ্ািীে 

রাজ্স্ব দবানে থর মেকট সম্পূরক শুল্ক, মেেন্ত্রিমূলক শুল্ক অর্বা ট্যামরফ মূনল্যর জ্ন্য আনবেে 

কনরে, র্া সহনজ্ প্রাপ্য। এখানে উনিখ্য দর্, সম্পূরক শুল্ক মূল্য সাংনর্াজ্ে আইে ১৯৯১ এর 

আওিাে প্রনর্াজ্য একটি স্থােীে শুল্কর্া সিিানব আিোমেকৃি পনের ওপর আনরাপ করা হনে 
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র্ানক। িনব স্থােীে মশে প্রমিষ্ঠানের সাংরক্ষনির উনদ্দনশ্য জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ বানজ্ট দঘাষিার 

পর পরই পৃর্ক একটি এসআরও িারা দেশীে উৎপােনের ওপর সম্পূরক শুল্ক িওকুফ কনর। 

এোড়া আিোমের সািমগ্রক পমরমস্থমি মেেন্ত্রনির লনক্ষয মেেন্ত্রিমূলক শুল্ক আনরানপর মবধাে 

রাখা হনলও সম্প্রমি স্থােীে মশে সাংরক্ষনির উনদ্দনশ্য এই শুল্ক ব্যবহানরর প্রবিিা লক্ষযিীে। 

অমধকন্তু, রাজ্স্ব আহরনির পাশাপামশ স্থােীে মশেনক সাংরক্ষনির উনদ্দনশ্য ট্যামরফ মূল্য 

ব্যবহানরর প্রবিিা দেখা র্ানে, র্া মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থাে বাাংলানেনশর অঙ্গীকানরর সানর্ 

সাংগমিপূি থ েে। এসব কারনি সাংরক্ষি প্রিযাশী মশে প্রমিষ্ঠাে মবদ্যিাে বামিজ্য প্রমিমবধাে 

ব্যবস্থা গ্রহি কনর ো। এটা অেস্বীকার্ থ দর্ দেশীে মশনের প্রসার ও সাংরক্ষি সরকানরর একটি 

প্রধাে কাজ্ এবাং একাজ্টি মবদ্যিাে আইে অনুর্ােী করাই সিীিীে। একারনি, মশে সাংরক্ষনির 

সানর্ সরাসমরিানব স্পৃকি সরকামর সাংস্থা/িন্ত্রিালে র্র্া জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ ও বামিজ্য 

িন্ত্রিালে িানের মেকট সম্পূরক শুল্ক, মেেন্ত্রিমূলক শুল্ক অর্বা ট্যামরফ মূনল্যর িােনি সাংরক্ষি 

প্রিযাশী মশে প্রমিষ্ঠােসমূহনক বামিজ্য প্রমিমবধাে ব্যবস্থার আেে গ্রহি করার জ্ন্য উৎসামহি 

করনি পানর এবাং সাংরক্ষি প্রিযাশী মশে প্রমিষ্ঠােসমূহনক সম্পূরক শুল্ক, মেেন্ত্রিমূলক শুল্ক 

অর্বা ট্যামরফ মূনল্যর িােনি সাংরক্ষনির জ্ন্য আনবেে করানক মেরূৎসামহি করনি পানর। 

বাাংলানেনশর অর্ থনেমিক ও বামিজ্য বৃমদ্ধর সানর্ সানর্ বাাংলানেনশর বামিনজ্যর ওপর মবমিন্ন 

দেনশর েজ্রোমর বাড়নব এবাং স্বনোন্নি দেশ হনি উনত্তারনির কারনি এধরনির েজ্েোমর 

আনরা বৃমদ্ধ পানব। একারনি স্বনোন্নি দেশ হনি উনত্তারিনক সফল করার লনক্ষয বামিজ্য 

ব্যবস্থানক সুষি করা প্রনোজ্ে এবাং সম্পূরক শুল্ক, মেেন্ত্রিমূলক শুল্ক অর্বা ট্যামরফ মূনল্যর 

িােনি দেশীে মশেনক প্রমিরক্ষি দেোর প্রমক্রোনক ক্রিান্বনে কমিনে মেনে আসা প্রনোজ্ে। 

 

৪. বামিজ্য িন্ত্রিালে কমিশনের কি থকিথানের েক্ষিা বৃমদ্ধর জ্ন্য প্রিামবি প্রকে অনুনিােনের 

আশু ব্যবস্থা গ্রহি করনি পানর।   

 

৫. আন্তজ্থামিক বামিনজ্যর িথ্য মবনিষনির জ্ন্য জ্ািীে রাজ্স্ব দবাে থ, বাাংলানেশ ব্যাাংক, রপ্তামে 

উন্নেে বুযনরা ও বাাংলানেশ মবমেনোগ উন্নেে কর্তথপক্ষ (মবো) এর িথ্য-উপাত্ত প্রনোজ্ে হে। 

িাই এসব প্রমিষ্ঠানের সাংমিষ্ট িথ্য িান্ডানর কমিশনের প্রনবশামধকার র্াকা েরকার। জ্ািীে 

রাজ্স্ব দবাে থ, বাাংলানেশ ব্যাাংক, রপ্তামে উন্নেে বুযনরা ও বাাংলানেশ মবমেনোগ উন্নেে কর্তথপক্ষ 

(মবো) এর সানর্ কমিশনের MoU চুমির িােনি এর সিাধাে করার লনক্ষয কার্ থক্রি গ্রহি করা 

দর্নি পানর। 

 

৬. কমিশনের কানজ্ ব্যবহানরর জ্ন্য মবমিন্ন সফটওেযার ক্রে ও প্রস্তুি করার লনক্ষয এ খানি অর্ থ 

বরাদ্দ করা দর্নি পানর।  

৭. কমিশনের কি থকিথা ও কি থিামরনের জ্ন্য অমফনসর স্থাে সাংকুলাে মবষেটি সিাধােকনে মেজ্স্ব 

অমফস িবে মেি থানির প্রনোজ্েীে কার্ থক্রি গ্রহি করা দর্নি পানর।  

৮. কমিশনের মবমধ দিািানবক কি থকিথা ও কি থিামরনের জ্ন্য অেমিমবলনম্ব দপেশে স্কীি ও সাধারি 

িমবষ্য িহমবল িালু করার উনদ্যাগ দেো দর্নি পানর। 
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পমরমশষ্ট - ১ 

বিথিাে/প্রািে দিোরম্যাে িনহােেগনির কার্ থকাল 

ক্রমিক োং কি থকিথার োি কার্ থকাল 

হনি পর্ থন্ত 

১। জ্োব আনোোরুল হক খাে ৩০-১২-১৯৭২ ১৫-০৩-১৯৭৬ 

২। জ্োব আবদুস সািাে ১৯-০৭-১৯৭৬ ২৫-১০-১৯৭৬ 

৩। জ্োব  এ, এি, আমেসুজ্জািাে ২৬-১০-১৯৭৬ ১৯-০১-১৯৭৭ 

৪। জ্োব এ, এি, হােোর দহানসে ২০-০১-১৯৭৭ ১৪-০২-১৯৮০ 

৫। কাজ্ী দিাশারফ দহানসে ১৫-০২-১৯৮০ ২৬-১০-১৯৮০ 

৬। কনিাের এি, এ, রহিাে (অঃ প্রাঃ) ২৭-১০-১৯৮০ ৩০-০১-১৯৮৪ 

৭। জ্োব খন্দকার দিাঃ নুরুল ইসলাি ৩০-০১-১৯৮৪ ০৬-০৬-১৯৮৪ 

৮। জ্োব িঞ্জুর দিানশ থে ০৬-০৬-১৯৮৪ ৩১-১০-১৯৮৫ 

৯। জ্োব োমসি উদ্দীে আহনিে ০২-১১-১৯৮৫ ০৮-০৭-১৯৮৬ 

১০। জ্োব মুসনলহ উদ্দীে আহনিে ০৮-০৭-১৯৮৬ ২৯-১১-১৯৮৯ 

১১। জ্োব এি.এ. িামলক ১০-০১-১৯৯০ ১৫-১২-১৯৯০ 

১২। জ্োব ত্রসেে হাসাে আহিে ১৫-১২-১৯৯০ ১৯-০৬-১৯৯১ 

১৩। জ্োব আমিনুল ইসলাি ১৯-০৬-১৯৯১ ২৩-১০-১৯৯১ 

১৪। ে. িমহউদ্দীে খাে আলিগীর ২৩-১০-১৯৯১ ০৫-১০-১৯৯৪ 

১৫। জ্োব আবদুল হামিে দিৌধুরী ০৫-১০-১৯৯৪ ২২-০৪-১৯৯৬ 

১৬। জ্োব দিাঃ েজ্রুল ইসলাি ২৬-০৫-১৯৯৬ ২৩-০৭-১৯৯৬ 

১৭। জ্োব এ,এ,এি, মজ্োউমদ্দে ২২-০৮-১৯৯৬ ২৩-০২-১৯৯৭ 

১৮। জ্োব আজ্াে রুহুল আমিে ০১-০৩-১৯৯৭ ০৭-১০-১৯৯৭ 

১৯। জ্োব শািসুজ্জািাে দিৌধুরী ১৫-১০-১৯৯৭ ০৯-১২-১৯৯৭ 

২০। ে. দিাঃ ওসিাে আলী ১৫-১০-১৯৯৭ ২৬-১০-১৯৯৯ 

২১। জ্োব দিাঃ দিারনশে দহানসে ১৫-১১-১৯৯৯ ২৬-১০-১৯৯৯ 

২২। জ্োব  এ. ওোই,মব,আই মসমদ্দকী ০৭-০৬-২০০০ ২২-০৪-২০০১ 

২৩। জ্োব এি আই দিৌধুরী (িমহবুল ইসলাি) ০৭-০৫-২০০১  

২৪। জ্োব দেনলাোর দহানসে ১১-০৯-২০০১ ১৪-১১-২০০১ 
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ক্রমিক োং কি থকিথার োি কার্ থকাল 

হনি পর্ থন্ত 

২৫। অোপক দিাহাম্মে আলী িসমলি ২৩-০৬-২০০২ ২২-০৬-২০০৪ 

২৬। জ্োব দিাঃ আমিনুল  ইসলাি র্ভ ুঁইো ০৫-০১-২০০৫ ১২-০৯-২০০৫ 

২৭। ত্রসেে সুজ্াউমদ্দে আহম্মে ১২-০৯-২০০৫ ২৭-০৪-২০০৬ 

২৮। জ্োব দিাঃ মসরাজুল ইসলাি ০৩-০৫-২০০৬ ০৩-০৭-২০০৬ 

২৯। জ্োব এমবএি আবদুল হক দিৌধুরী ২০-০৮-২০০৬ ১৯-০৯-২০০৬ 

৩০। জ্োব দিাঃ আবদুল ওোহাব ০৮-১০-২০০৬ ২৬-১২-২০০৬ 

৩১। জ্োব দিাঃ শমফকুল ইসলাি ০৯-০১-২০০৭ ০৩-০২-২০০৮ 

৩২। ে. ত্রসেে েকীব মুসমলি ১২-০২-২০০৮ ১৭-১২-২০০৮ 

৩৩। জ্োব এ দক এি আমজ্জুল হক ১৮-০১-২০০৯ ১৯-০৭-২০০৯ 

৩৪। ে. দিাঃ িমজ্বুর রহিাে ২০-০৭-২০০৯ ১৯-০৭-২০১২ 

৩৫। জ্োব দিাঃ সাহাব উিাহ ২২-০৭-২০১২ ০৬-০৩-২০১৪ 

৩৬। জ্োব দিাঃ ইকবাল খাে দিৌধুরী ০৪-০৩-২০১৪ ২৮-০৯-২০১৪ 

৩৭। ে. দিাঃ আমজ্জুর রহিাে ২৮-০৯-২০১৪ ১৩-০৯-২০১৫ 

৩৮। জ্োব এটিএি মুিথজ্া দরজ্া দিৌধুরী এেমেমস ১৪-০৯-২০১৫ ১২-০১-২০১৬ 

৩৯। দবগি মুশনফকা ইকফাৎ ২৪-০২-২০১৬ ২৬-১০-২০১৭ 

৪০। জ্োব দিাঃ জ্মহর উমদ্দে আহনিে এেমেমস ২৬-১০-২০১৭ ২৬-১২-২০১৮ 

৪১। জ্োব দজ্যামিি থে েত্ত ২৬-১২-২০১৮ কি থরি 

 

 



58 

 

 

 

পমরমশষ্ট - ২ 

 বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের বিথিাে সাাংগঠমেক কাঠানিা

‡Pqvig¨vb 

m`m¨  

(evwYR¨ bxwZ) 
m`m¨  

(evwYR¨ cÖwZweavb) 

hyM¥-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-1) 
mwPe 

m`m¨ 
(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv 

) 

 

hyM¥-cÖavb 

(evwYR¨ cÖwZweavb) 

hyM¥-cÖavb 

 (evwYR¨ bxwZ) 

Dc-cÖavb 

(evwYR¨ bxwZ-1) 

Dc-cÖavb 

(evwYR¨ bxwZ-2) 

 

Dc-cÖavb 

(evwYR¨ bxwZ-3) 

 

Dc-cÖavb 

(evwYR¨ cÖwZweavb-

1) 

 

Dc-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

2) 

 

Dc-cÖavb 

(evwYR¨ cÖwZweavb-

2) 

 

Dc-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

3) 

 

Dc-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

1) 

) 

wm‡÷g 

Gbvwj÷ 

mnKvix-cÖavb 

(evwYR¨ bxwZ-1) 

 

mnKvix-cÖavb 

(evwYR¨ bxwZ-3) 

mnKvix-cÖavb 

(evwYR¨ bxwZ-2) 

mnKvix-cÖavb 

(evwYR¨ cÖwZweavb-

1) 

 

mnKvix-cÖavb 

(evwYR¨ cÖwZweavb-

2) 

 

mnKvix-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

1) 

 

mnKvix-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

2) 

 

mnKvix-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

3) 

 

 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(evwYR¨ bxwZ-1) 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(evwYR¨ bxwZ-2) 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(evwYR¨ cÖwZweavb-

1) 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(evwYR¨ bxwZ-3) 

 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

2) 

 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(evwYR¨ cÖwZweavb-

2) 

 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

1) 

 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-3) 

 

wnmve i¶Y 

Kg©KZ©v 
jvB‡eªixqvb Rbms‡hvM I 

cÖKvkbv Kg©KZ©v 
 

mnKvix mwPe 

(cÖkvmb) 

Mvoxi msL¨v t Kvi t  9wU  

    gvB‡µvevm t  2wU 

    gUimvB‡Kj t  1 wU 

  Aby‡gvw`Z Rbej t  Kg©KZ©v =  39 Rb 

            Kg©Pvix   =   76 Rb 

            me©‡gvU  =  115 Rb 

hyM¥-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-2) 
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পমরমশষ্ট - ৩ 

                                 বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের আইে 

দরমজ্ষ্টাে থ োং মে এ-১ 

বাাংলানেশ দগনজ্ট 

অমিমরি সাংখ্যা 

 কর্তথপক্ষ কর্তথক প্রকামশি 

শুক্রবার, েনিম্বর ৬, ১৯৯২ 

বাাংলানেশ জ্ািীে সাংসে 

ঢাকা, ৬ই েনিম্বর, ১৯৯২/ ২২দশ কামিথক, ১৩৯৯ 

 

সাংসে কর্তথক গৃহীি মেম্নমলমখি আইেটি ৬ই েনিম্বর, ১৯৯২ (২২দশ কামিথক  ,১৩৯৯ (িামরনখ 

রাষ্ু্েপমির সম্মমি লাি কমরোনে এবাং এিিারা এই আইেটি সব থসাধারনির অবগমির জ্ন্য প্রকাশ করা 

হইোনে:- 

১৯৯২ সনের ৪৩ োং আইে 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে প্রমিষ্ঠাকনে প্রিীি আইে 

 

দর্নহতু বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে প্রমিষ্ঠা করা সিীিীে ও প্রনোজ্েীে; 

দসনহতু এিিারা মেম্নরূপ আইে করা হইল:- 

১। সাংমক্ষপ্ত মশনরাোি- এই আইে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে আইে, ১৯৯২ োনি অমবমহি হইনব। 

২। সাংজ্ঞা:- মবষে বা প্রসাংনগর পমরপন্থী দকাে মকছু ো র্ামকনল, এই আইনে-  

(ক) ‘‘কমিশে ’’ অর্ থ এই আইনের অধীে গঠিি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে। 

(খ) ‘‘দিোরম্যাে’’ অর্ থ কমিশনের দিোরম্যাে; 

(গ) ‘‘প্রমবধাে’’ অর্ থ এই আইনের অধীে প্রিীি প্রমবধাে; 

(ঘ) ‘‘মবমধ’’ অর্ থ এই আইনের অধীে প্রিীি মবমধ; 

(ঙ) ‘‘সেস্য’’ অর্ থ কমিশনের সেস্য; 

(ি) ‘‘সমিব’’ অর্ থ কমিশনের সমিব। 
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৩। কমিশে প্রমিষ্ঠা :- (১) এই আইে বলবৎ হইবার পর র্িশীঘ্র সম্ভব, সরকার, সরকারী দগনজ্নট প্রজ্ঞাপে 

িারা, বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে োনি একটি কমিশে প্রমিষ্ঠা কমরনল। 

(২) কমিশে একটি স্থােী ধারাবামহকিা স্ন্ন মবমধবদ্ধ সাংস্থা হইনব  এবাং ইহার- 

(ক) একটি সীলনিাহর র্ামকনব; 

(খ) স্থাবর ও অস্থাবর উিে প্রকার স্মত্ত অজ্থে করার, অমধকানর রাখার ও হিান্তর করার ক্ষিিা র্ামকনব; 

(গ) মবরুনদ্ধ িািলা োনের করা র্াইনব এবাং ইহা িািলা োনের কমরনি পামরনব। 

৪। কমিশনের প্রধাে কার্ থালে:- কমিশনের প্রধাে কার্ থালে ঢাকাে র্ামকনব এবাং ইহা, প্রনোজ্েনবানধ, দর্ 

দকাে স্থানে শাখা কার্ থালে স্থাপে কমরনি পামরনব। 

৫। কমিশনের গঠে:- (১) একজ্ে দিোরম্যাে এবাং অনুর্ধ্থ মিেজ্ে সেস্য সিন্বনে কমিশে গঠিি হইনব। (২) 

দিোরম্যাে ও সেস্যগি সরকার কর্তথক মেযুি হইনবে এবাং িাহানের িাকুরীর শিথাবলী সরকার কর্তথক 

মেধ থামরি হইনব। 

(৩) দিোরম্যানের পে শূন্য হইনল মকাংবা অনুপমস্থমি, অসুস্থিা বা অন্য দকাে কারনি মিমে িাহার োমেত্ব 

পালনে অসির্ থ হইনল, শূন্য পনে েবমেযুি দিোরম্যাে কার্ থিার গ্রহি ো করা পর্ থন্ত মকাংবা দিোরম্যাে 

পুেরাে স্বীে োমেত্ব পালনে সির্ থ ো হওো পর্ থন্ত সরকার কর্তথক িনোেীি দকাে সেস্য দিোরম্যােরূনপ কার্ থ 

কমরনবে। 

৬। প্রধাে মেব থাহী কি থকিথা:- দিোরম্যাে কমিশনের প্রধাে মেব থাহী কি থকিথা হইনবে এবাং মিমে কমিশনের 

অন্যান্য সেস্যনের োমেত্ব বন্টে কমরনবে। 

৭। কমিশনের গঠে:- (১) একজ্ে দিোরম্যাে এবাং অনুর্ধ্থ মিেজ্ে সেস্য সিন্বনে কমিশে গঠিি হইনব।  

(ক) দেশীে মশনের স্বার্ থ রক্ষা; 

(খ) মশে স্ে উৎপােনে প্রমিনর্ামগিাে উৎসাহ; 

(গ) মশে স্নের সুষ্ঠ ব্যবহার মেমিিকরি; 

(ঘ) দেশী পে রপ্তামের উন্নেে; 

(ঙ) মি-পামক্ষক ও বহুপামক্ষক চুমির িােনি দেনশ এবাং মবনেনশ দেশীে মশে স্ে ব্যবহানরর উন্নেে। 

(ি) োম্াং ও মবনেশী পনের আিোমে ও মবক্রনের ব্যাপানর অসাধু পন্থাে প্রমিনরাধকনে পেনক্ষপ গ্রহি; 

(ে) েফা (ক), (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) এ উমিমখি মবষনে সরকার কর্তথক কমিশনের মেকট দপ্রমরি মবষে। 

(২) ধারা ১ এ উমিমখি কার্ থ স্ােনে কমিশে, অন্যানন্যর িনে, মেম্নমলমখি মবষেগুমল র্র্ার্র্িানব 

মবনবিো কমরনব, র্র্া:- (ক) বাজ্ার অর্ থেীমি 

(খ) অর্ থনেমিক পমরনবশ; 

(গ) মি-পামক্ষক ও বহুপামক্ষক বামিজ্য ও শুল্ক চুমি; 

(ঘ) জ্েিি। 
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(৩) এই ধারার অধীে দপশকৃি সুপামরশ বািবােনের ফনল সম্ভাব্য ক্ষমিগ্রি মশে, দিািা ও জ্েসাধারনির 

স্বার্ থ মবনবিো কমরো কমিশে ক্ষমি লাঘনবর জ্ন্য, উহার িনি প্রনোজ্েীে, বিব্য ও সুপামরশ সরকানরর 

মেকট দপশ কমরনব। 

(৪) এই ধারার অধীে কমিশে কর্তথক দপশকৃি সুপামরশনক সরকার স্বীকৃমি মেনে এবাং র্র্ার্র্িানব মবনবিো 

কমরনব। 

 

৮। িেন্ত অনুষ্ঠাে:- এই আইনের উনদ্দশ্য পূরিকনে কমিশে দর্ দকাে মশে ও বামিজ্য প্রমিষ্ঠাে অনুসন্ধাে বা 

িেন্ত কমরনি পামরনব এবাং উিরূপ অনুষ্ঠাে বা িেনন্তর জ্ন্য কমিশে কর্তথক ক্ষিিা প্রেত্ত দর্ দকাে ব্যমিনক 

সাংমিষ্ট প্রমিষ্ঠাে প্রনোজ্েীে সুনর্াগ-সুমবধা প্রোে কমরনি বাে র্ামকনব। 

৯। কমিপে দক্ষত্র কমিশনের দেওোেী আোলনির ক্ষিিা:- কমিশে কর্তথক এই আইনের অধীে অনুসন্ধাে বা 

িেন্ত কার্ থধারাে উহা মেম্নবমি থি মবষেসমূনহ দসই সকল ক্ষিিা প্রনোগ কমরনি পামরনব দর্ সকল ক্ষিিা 

দকাে দেওোেী আোলি Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীে উি মবষেসমূনহ 

প্রনোগ কমরনি পানর, র্র্া:- 

(ক)  আোলনি উপমস্থি হইবার জ্ন্য দকাে ব্যামির ওপর সিে জ্ারী এবাং িাহানক আোলনি উপমস্থি 

হইনি বাে করা এবাং শপর্ গ্রহি করাইো িাহানক মজ্জ্ঞাসাবাে করা; 

(খ) দকাে িথ্য সরবরাহ এবাং দকাে িেন্ত বা অনুসন্ধানে প্রনোজ্েীে দকাে েমলল োমখল; 

১০।  সিা:-  (১) এই ধারার অন্যান্য মবধাোবলী সানপনক্ষ, কমিশে উহার সিার কার্ থ পদ্ধমি মেধ থারি কমরনি 

পামরনব। 

(২) কমিশনের সিা, উহার দিোরম্যানের সম্মমিক্রনি, উহার সমিব কর্তথক আহুি হইনব এবাং দিোরম্যাে 

কর্তথক মেধ থামরি স্থাে ও সিনে অনুমষ্ঠি হইনব। 

(৩) কমিশনের সিাে সিাপমিত্ব কমরনবে উহার দিোরম্যাে, এবাং িাহার অনুপমস্থমিনি, দিোরম্যাে কর্তথক 

িনোেীি কমিশনের দকাে সেস্য। 

(৪) শুধুিাত্র দকাে সেস্য পনে শূন্যিা বা কমিশে গঠনে ক্রটি র্াকার কারনি কমিশনের দকাে কার্ থ বা 

কার্ থধারা অনবধ হইনব ো এবাং িৎস্নকথ দকাে প্রশ্নও উত্থাপে করা র্াইনব ো। 

১১। সমিব:- (১) কমিশনের একজ্ে সমিব র্ামকনবে। 

(২) সমিব সরকার কর্তথক মেযুি হইনবে এবাং িাঁহার িাকুরীর শিথামে সরকার কর্তথক মস্থরকৃি হইনব। 

(৩) সমিব- 

(ক)  কমিশনের বানজ্ট প্রস্ত্ত্তি কমরো অনুনিােনের জ্ন্য উহা কমিশনের মেকট উপস্থাপে কমরনবে; 

(খ)  কমিশনের মহসাব সাংরক্ষি, মহসানবর বামষ থক মববরিী প্রিেে এবাং মহসাব মেরীক্ষার ব্যবস্থা   কমরনবে; 

(গ)  কমিশনের অর্ থ ও স্মত্ত সাংরক্ষি  দহফাজ্ি, মেেন্ত্রি ও পমরিালো কমরনবে এবাং েমলল ও কাগজ্পত্র 

সাংরক্ষি ও দহফাজ্ি কমরনবে; 
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(ঘ)  কমিশনের প্রশাসমেক কাজ্ িোরক কমরনবে এবাং র্াহানি িাহা সুষ্ঠুিানব স্ামেি হে দসই মেনক 

লক্ষয রামখনবে; 

(ঙ) কমিশে বা দিোরম্যাে কর্তথক অমপ থি বা মেমে থষ্টকৃি অন্যান্য োমেত্ব পালে কমরনবে। 

১২। কমিশনের অন্যান্য কি থকিথা ও কি থিারী:- (১) কমিশে উহার কাজ্ সুষ্ঠুিানব পমরিালোে প্রনোজ্নে 

অন্যান্য কি থকিথা ও কি থিারী মেযুি কমরনি পামরনব এবাং িাহানের িাকুরীর শিথাবলী মবমধ িারা মেধ থামরি 

হইনব: 

িনব শিথ র্ানক দর্, সরকানরর পূব থানুনিােে ব্যমিনকনক কমিশে দকাে কি থকিথা বা কি থিারীর পে 

সৃমষ্ট কমরনি পামরনব ো। 

১৩। কমিটি:- কমিশে উহার োমেত্ব পালনে উহানক সহােিাোনের জ্ন্য এক বা একামধক কমিটি মেনোগ 

কমরনি পামরনব। 

১৪। কমিশনের িহমবল:- (১) কমিশনের একটি িহমবল র্ামকনব এবাং উহানি সরকানরর অনুোে অন্য দকাে 

উৎস হইনি প্রাপ্ত োে ও অনুোে এবাং কমিশে কর্তথক প্রাপ্ত মফ এবাং অন্য দর্ দকাে অর্ থ জ্িা হইনব। 

(২) এই িহমবল কমিশনের োনি িৎকর্তথক অনুনিামেি দকাে িফমসমল ব্যাাংনক জ্িা রাখা হইনব 

এবাং মবমধ িারা মেধ থামরি পদ্ধমিনি িহমবল হইনি অর্ থ উঠানো র্াইনব। 

(৩) এই িহমবল হইনি কমিশনের প্রনোজ্েীে ব্যে মেব থাহ করা হইনব। 

১৫। বানজ্ট:- কমিশে প্রমি বৎসর সরকার কর্তথক মেমে থষ্ট সিনের িনে পরবিী অর্ থ বৎসনরর বামষাংক 

বানজ্ট মববরিী সরকানরর মেকট দপশ কমরনব এবাং উহানি উি অর্ থ বৎসনর সরকানরর মেকট হইনি 

কমিশনের মক পমরিাি অনর্ থর প্রনোজ্ে উহার উনিখ র্ামকনব। 

১৬। মহসাব রক্ষি ও েীমরক্ষা:- (১) কমিশে র্র্ার্র্িানব উহার মহসাব রক্ষি কমরনব এবাং মহসানবর বামষ থক 

মববরিী প্রস্ত্ত্তি কমরনব। 

(২) বাাংলানেনশর িহামহসাব মেরীক্ষক ও মেেন্ত্রক, অি:পর িহামহসাব মেরীক্ষক োনি অমিমহি, প্রমি বৎসর 

কমিশনের মহসাব মেরীক্ষা কমরনবে এবাং মেরীক্ষা মরনপানট থর একটি কমরো অনুমলমপ সরকার ও কমিশনের 

মেকট দপশ কমরনবে। 

(৩) উপ-ধারা (২) দিািানবক মহসাব মেরীক্ষার উনদ্দনশ্য িহামহসাব মেরীক্ষক মকাংবা িাহার মেকট হইনি 

এিদুনদ্দনশ্য ক্ষিিাপ্রাপ্ত দকাে ব্যমি কমিশনের সকল দরকে থ, েমলল-েিানবজ্, েগে বা ব্যাাংনক গমেি অর্ থ, 

জ্ািােি, িান্ডার এবাং অন্যমবধ স্মত্ত পরীক্ষা কমরো দেমখনি পামরনবে এবাং কমিশনের দকাে সেস্য, 

কি থকিথা বা কি থিারীনক মজ্জ্ঞাসাবাে কমরনি পামরনবে। 

১৭। মেনে থশ প্রোনে সরকানরর ক্ষিিা:- এই আইনের উনদ্দনশ্য পূরিকনে সরকার কমিশেনক দর্ দকাে মেনে থশ 

প্রোে কমরনি পামরনব এবাং কমিশে উহা পালে কমরনি বাে র্ামকনব। 
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১৮। প্রমিনবেে:- (১) প্রমি বৎসর ৩০ দশ জুনের িনে কমিশে িৎকর্তথক পূব থবিী বৎসনর স্ামেি 

কার্ থাবলীর খমিোে স্মলি একটি প্রমিনবেে সরকানরর মেকট দপশ কমরনব। 

(২) সরকার প্রনোজ্েিি কমিশনের মেকট হইনি উহার দর্ দকাে মবষনের ওপর প্রমিনবেে এবাং মববরিী 

আহবাে কমরনি পামরনব এবাং কমিশে উহা সরকানরর মেকট সরবরাহ কমরনি বাে র্ামকনব। 

১৯। সরল মবশ্বানস কৃি কাজ্কি থ রক্ষি:- এই আইে বা দকাে মবমধ বা প্রমবধানের অধীে সরল মবশ্বানস কৃি 

দকাে কানজ্র ফনল দকাে ব্যমি ক্ষমিগ্রি হইনল বা হওোে সম্ভবো র্ামকনল অন্যান্য কমিশনের দিোরম্যাে, 

সেস্য বা দকাে কি থকিথা বা কি থিারীর মবরুনদ্ধ দকাে দেওোেী বা দফৌজ্োরী িািলা বা অন্য দকাে আইেগি 

কার্ থধারা োনের করা র্াইনব ো। 

২০। জ্েনসবক:- কমিশনের দিোরম্যাে সেস্য, কি থকিথা ও কি থিারীগি Penal Code (Act XLV of, 

1860) এর section 21 এ ``Public servant” (জ্েনসবক) কর্াটি দস অনর্ থ ব্যবহৃি হইোনে দসই অনর্ থ 

‘‘Public servant” (জ্েনসবক) বমলো গে হইনবে। 

২১। ক্ষিিা অপ থি:- কমিশে উহার দর্ দকাে ক্ষিিা বা োমেত্ব সুমেমে থষ্ট শনিথ উহার দিোরম্যাে, দকাে সেস্য 

বা দকাে কি থকিথানক অপ থি কমরনি পামরনব। 

২২। মবমধ প্রিেনির ক্ষিিা:- এই আইনের উনদ্দশ্য পূরিকনে সরকার, সরকারী দগনজ্নট প্রজ্ঞাপে ধারা, মবমধ 

প্রিেে কমরনি পামরনব। 

২৩। প্রমবধাে প্রিেনের ক্ষিিা:- এই আইনের উনদ্দশ্য পূরিকনে কমিশে, সরকানরর পূব থানুনিােেক্রনি এবাং 

সরকারী দগনজ্নট প্রজ্ঞাপে ধারা, এই আইে বা দকাে মবমধর সমহি অসািঞ্জস্যপূি থ েে এইরূপ প্রমবধাে প্রিেে 

কমরনি পামরনব। 

২৪। ট্যামরফ কমিশে মবনলাপ, ইিযামে:- (১) বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে প্রমিষ্ঠার সাংনগ সাংনগ বামিজ্য 

িন্ত্রিালনের ২৮ দশ জুলাই, ১৯৭০ জ্নের মরমজ্মলউশে োং এেমিে-১ই-২০/৭০/৬০৬, অি:পর উি 

মরমজ্মলউশে বমলো উমিমখি, বামিল হইো র্াইনবঃ 

(২) উি মরমজ্মলউশে বামিল হইবার সাংনগ সাংনগ:- 

(ক) উি মরমজ্মলউশনের অধীে গঠিি ট্যামরফ কমিশে, অি :পর মবলুপ্ত কমিশে বমলো উ মিমখি, মবলুপ্ত 

হইনব; 

(খ) মবলুপ্ত কমিশনের স্থাবর ও অস্থাবর সকল স্মত্ত, েগে ও ব্যাাংনক গমেি অর্ থ কমিশনে হিান্তমরি 

হইনব এবাং কমিশে উহার অমধকারী হইনব; 

(গ) মবলুপ্ত কমিশে এবাং উহার প্রামিষ্ঠামেক উন্নেে প্রকে (IDTC Project) এর সকল কি থকিথা ও কি থিারী 

কমিশনে বেলী হইনবে এবাং িাহারা কমিশে কর্তথক মেযুি কি থকিথা ও কি থিারী বমলো গে হইনবে এবাং 

এইরূপ বেলীর পূনব থ িাহারা দর্ শনিথ িাকুরীনি মেনোমজ্ি মেনলে, কমিশে কর্তথক পমরবমিথি ো হওো পেন্ত, 

দসই একই শনিথ িাহারা কমিশনে িাকুরীনি মেনোমজ্ি র্ামকনবে। 
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আব্দুল হানশি 

সমিব। 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

বমেউর রহিাে, উপ-মেেন্ত্রক, বাাংলানেশ সরকারী িন্ত্রিালে, ঢাকা কর্তথক মুমদ্রি। 

দিাঃ আব্দুর রশীে সরকার, উপ-মেেন্ত্রক, বাাংলানেশ ফরিস। ও প্রকাশেী অমফস, 

দিজ্গাঁও, ঢাকা কর্তথক প্রকামশি। 
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পমরমশষ্ট - ৪ 

২০১৮-১৯ অর্ থবেনর কমিশনে কি থরি কি থকিথানের োনির িামলকা ও অন্যান্য িথ্য: 
 

ক্রঃ 

োং 

কি থকিথার োি ও পেমব  দটমলনফাে, দিাবাইল ও 

ই-দিইল 

েমব 

১। জ্োব দজ্যামিি থে েত্ত  

দিোরম্যাে 

৯৩৪০২০৯ 

৯৩৪০২৪৩ 

০১৭৮৭৬৬২৮৯৯ 

chairman@btc.gov.bd 
 

 

২। জ্োব দশখ আব্দুল িান্নাে 

সেস্য (আঃ সঃ) 

৯৩৩৩৫৬৫ 

০১৫৫২৪৫৭৮৪৫ 

member_icd@btc.gov.bd 
 

 

৩। জ্োব শাহ দিাঃ আবু রােহাে 

আলনবরুেী 

সেস্য )বাঃ েীঃ(  

৯৩৩৫৯৯২ 

০১৭১১৩১৬৯০০ 

member_trd@btc.gov.bd 

alberuni_5388@yahoo.com 

 
 

৪।

  

ে. দিািফা আমবে খাে 

সেস্য (বাঃ প্রঃ) 

৯৩৩৫৯৯১ 

০১৭১৩৩৬৬৭৮৮ 

member_trd@btc.gov.bd 

abid.khan@btc.gov.bd 

 

৫। জ্োব আবদুল বারী  

যুগ্ম প্রধাে (আঃ সঃ - ২) 

৯৩৩৬৪১১ 

০১৭৩০০২০৫০৩ 

jc_icd2@btc.gov.bd 
 

 

৬। জ্োব িেজুর দিানশ থে দিৌধুমর 

যুগ্ম প্রধাে (আঃ সঃ - ১) 

 

৯৩৩৬৪৪৭ 

০১৫৫২৪৭৯৯১০ 

jc_icd1@btc.gov.bd 
manzur_chowdhury@yahoo.com 

 

 

mailto:chairman@btc.gov.bd
mailto:member_icd@btc.gov.bd
mailto:member_trd@btc.gov.bd
mailto:alberuni_5388@yahoo.com
mailto:member_trd@btc.gov.bd
mailto:jc_icd2@btc.gov.bd
mailto:jc_icd1@btc.gov.bd
mailto:manzur_chowdhury@yahoo.com
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ক্রঃ 

োং 

কি থকিথার োি ও পেমব  দটমলনফাে, দিাবাইল ও 

ই-দিইল 

েমব 

৭। মিজ্ রিা দেওোে  

যুগ্ম প্রধাে (বাঃ প্রঃ)  

 

৯৩৩৬৪৪৭ 

০১৬২৩৮৬১০৫২ 

jc_trd@btc.gov.bd 
rama.dewan@btc.gov.bd 

 

৮। জ্োব আবদুল বারী  

সমিব (অমিঃ োমেত্ব) 

৯৩৩৫৯৩৩ 

০১৭৩০০২০৫০৩ 

secretary@btc.gov.bd 

 

৯। ত্রসেে ইরমিজ্া আহসাে 

উপপ্রধাে   ও 

দিোরম্যানের একান্ত সমিব 

(অমিমরি োমেত্ব) 

০১৭৩৩০৭৪৩৫১ 

pschairman@btc.gov.bd 

 

 

১০। জ্োব দিাঃ রমকবুল হাসাে  

উপ প্রধাে (বাঃ েীঃ) 

৯৩৩৫৯৩১ 

০১৯১৯৫৬৭০৫৮ 

dc_tpd_iaa@btc.gov.bd 
 
 

 

১১। আবু রাফা দিাহম্মে আমরফ 

উপপ্রধাে (বাঃ েীঃ) 

০১৭১২০৬১৯৪৩ 

arif15843@yahoo.com 

 

 

১২। জ্োব দিাঃ িমশউল আলি 

উপ প্রধাে (আঃ সঃ)  

৯৩৩৫৯৯৩ 

০১৭১১২৪২৮২৩ 

dc_icd_gatt@btc.gov.bd 
 

 

১৩। দবগি দিাহমসো দবগি  

উপ প্রধাে (বাঃ েীঃ)  

 

০১৬৭৫৪১১৯৪৪ 

dc_tpd_tpm@btc.gov.bd 
 

 

mailto:jc_trd@btc.gov.bd
mailto:secretary@btc.gov.bd
mailto:pschairman@btc.gov.bd
mailto:dc_tpd_iaa@btc.gov.bd
mailto:arif15843@yahoo.com
mailto:dc_icd_gatt@btc.gov.bd
mailto:dc_tpd_tpm@btc.gov.bd
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ক্রঃ 

োং 

কি থকিথার োি ও পেমব  দটমলনফাে, দিাবাইল ও 

ই-দিইল 

েমব 

১৪। জ্োব মু. আকরাি দহানসে  

মসনেি এোমলে 

৯৩৩০৮০৪ 

০১৯১১১১৮২৯৪ 

systemanalyst@btc.gov.bd 
 

 
 

১৫। জ্োব ইউসুফ আলী িজুিোর  

উপ প্রধাে (বাঃ প্রঃ) 

৯৩৩৫৯৯৬ 

০১৭১১০৬১৬৯২ 

dc_investigation@btc.gov.bd 

mozumder.ali@btc.gov.bd 

 

 

১৬। জ্োব দিাঃ িামুে-উর-রশীে 

 আসকারী 

উপপ্রধাে (আঃ সঃ) 

০১৭১২১৬৯৮৫৫ 

dc_icd_ds@btc.gov.bd 

mamun.askari@btc.gov.bd 

 

 

১৭। জ্োব দিাঃ রােহাে উবােদুিাহ  

উপপ্রধাে (বাঃ েীঃ) 

০১৯১১২৩৩৬৪১ 

dc_tpd_sub@btc.gov.bd 

raihan.ubaidullah@btc.gov.bd 

 

 

১৮। জ্োব দিাঃ িাহমুদুল হাসাে  

সহকারী প্রধাে (বাঃ েীঃ)  

 

৯৩৩৫৯৩০ 

০১৭১২২৮৪৬৯১ 

mahmodul.hasan@btc.gov.bd 

 

১৯। এস, এি, সুিাইো জ্াবীে  

সহকারী প্রধাে (আঃ সঃ) 

০১৭৫২৫২৯৭৬৫ 

sumaiya.zabeen@btc.gov.bd 

 

২০। জ্োব দিাঃ আব্দুল লমিফ  

সহকারী প্রধাে )বাঃ প্রঃ(  

০১৭১৭৪০৮৭৬৫ 

abdul.latif@btc.gov.bd 

 

mailto:systemanalyst@btc.gov.bd
mailto:dc_investigation@btc.gov.bd
mailto:mozumder.ali@btc.gov.bd
mailto:dc_icd_ds@btc.gov.bd
mailto:mamun.askari@btc.gov.bd
mailto:dc_tpd_sub@btc.gov.bd
mailto:raihan.ubaidullah@btc.gov.bd
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ক্রঃ 

োং 

কি থকিথার োি ও পেমব  দটমলনফাে, দিাবাইল ও 

ই-দিইল 

েমব 

২১। জ্োব দিাঃ িনেে উমদ্দে দিািা 

সহকারী প্রধাে (আঃ সঃ) (িঃ োঃ) 

 

০১৯১২০২৩৫৫২ 

ac_icd_gatt@btc.gov.bd 

mayen.molla@btc.gov.bd 

 

২২। আবু রাফা দিাহম্মে আমরফ 

সহকারী সমিব (অমিঃ োমেত্ব) 

০১৭১২০৬১৯৪৩ 

arif15843@yahoo.com 
asstsecretary@btc.gov.bd 

 

২৩। জ্োব িমহনুল কমরি খন্দকার  

গনবষিা অমফসার )বাঃ প্রঃ(  

০১৬৮৬২৬৭৩৯৬ 

ro_injury@btc.gov.bd 

mohinul.karim@gmail.com 

 

২৪। জ্োব মিজ্থা আবুল ফজ্ল দিাঃ 

দিৌহীদুর রহিাে  

গনবষিা অমফসার )আঃ সঃ(  

০১৯৩৭৮৫৯৮৪৩ 

ro_icd_gats@btc.gov.bd 

mirza.rahman@btc.gov.bd 

 

২৫। জ্োব এইি.এি.শমরফুল ইসলাি 

মপআর এন্ড মপও 

 

৮৩১৬১০৪ 

০১৭২৪৮৯৪০৩৬ 

prandpo@btc.gov.bd 
info@btc.gov.bd 

shariftutul80@gmail.com 
 

 

২৬। জ্োব এইি.এি.শমরফুল ইসলাি 

গ্রন্থাগামরক (অমিঃ োঃ) 

৮৩১৬১০৪ 

০১৭২৪৮৯৪০৩৬ 

librarian@btc.gov.bd 
shariftutul80@gmail.com 

 

  

২৭। জ্োব কাজ্ী  িমের উদ্দীে 

গনবষিা অমফসার (আঃ সঃ-২) 

০১৯১১৭২১৮৯৮ 

ro_icd_gatt@btc.gov.bd 

kazi.monir@btc.gov.bd 

 

 

২৮। জ্োব দলাকিাে দহানসে  

গনবষিা অমফসার (বাঃ েীঃ,  

িমেটমরাং দসল)  

৯৩৩৫৯৩০ 

০১৭১৭৩৪৪৮৯৩ 

ro_tpd_sub@btc.gov.bd 
lokman.hossain@btc.gov.bd 

 

 

mailto:ac_icd_gatt@btc.gov.bd
mailto:arif15843@yahoo.com
mailto:ro_injury@btc.gov.bd
mailto:ro_icd_gats@btc.gov.bd
mailto:prandpo@btc.gov.bd
mailto:info@btc.gov.bd
mailto:librarian@btc.gov.bd
mailto:ro_icd_gatt@btc.gov.bd
mailto:kazi.monir@btc.gov.bd
mailto:ro_tpd_sub@btc.gov.bd
mailto:lokman.hossain@btc.gov.bd
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ক্রঃ 

োং 

কি থকিথার োি ও পেমব  দটমলনফাে, দিাবাইল ও 

ই-দিইল 

েমব 

২৯। জ্োব দলাকিাে দহানসে  

মহসাব রক্ষি কি থকিথা  

(অমিঃ োমেত্ব) 

৯৩৩৫৯৩০ 

০১৭১৭৩৪৪৮৯৩ 

accounts_office@btc.gov.bd 

lokman.hossain@btc.gov.bd 

 

 

৩০। জ্োব দিাঃ জ্মসি উমদ্দে 

গনবষিা অমফসার )বাঃ েীঃ(  

০১৭১৫৬৫৩৭৮৪ 

ro_tpd_tpm@btc.gov.bd 

 

৩১. জ্োব দিাঃ শমরফুল হক 

গনবষিা কি থকিথা )বাঃ েীঃ(  

০১৬৮০৭৬৬৬৯৪ 

shariful.haque@btc.gov.bd 
০১৬৮০৭৬৬৬৯৪ 

 

 

৩২. জ্োব সাদ্দাি দহানসে 

গনবষিা কি থকিথা (বাঃ প্রঃ) 

০১৭৫৩৮০৩৪৩০ 

saddam.hosen@btc.gov.bd 

 

৩৩. দিাঃ আমরফ দহানসে 

গনবষিা কি থকিথা )বাঃ েীঃ(  

০১৭৪৮৭৫০৮৪৮ 

arif.hossen@btc.gov.bd 

 

 
 

 
  

mailto:accounts_office@btc.gov.bd
mailto:lokman.hossain@btc.gov.bd
mailto:ro_tpd_tpm@btc.gov.bd
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পমরমশষ্ট – ৫ 

কমিশনের কি থকিথানের মবমিন্ন বামিজ্য আনলািো/দেনগামসনেশনে অাংশগ্রহনির মববরি: 

ক্রমিক 

োং 

কি থকিথার োি  ও পেমব বামিজ্য আনলািো/দেনগামসনেশনের 

মবষে 

আনোজ্েকারী 

দেশ/সাংস্থা 

আনলািোর 

দিোেকাল 

১. কাজ্ী িমের উমদ্দে 

গনবষিা কি থকিথা 

আপটা েযামন্ডাং কমিটির ৫৩িি সিা েমক্ষি 

দকামরো 

১১-১৪  

দসনেম্বর  

২০১৮ 

২. কাজ্ী িমের উমদ্দে 

গনবষিা কি থকিথা 

আপটা েযামন্ডাং কমিটির ৫৪িি সিা UNESCAP, 

ব্যাাংকক  

১৭-১৮ 

জ্ানুোরী 

২০১৯ 

৩. ে. দিািফা আমবে খাে 

সেস্য 

িামুে-উর-রশীে আসকারী 

উপ -প্রধাে 

দিাঃ িমশউল আলি 

উপ-প্রধাে 

দিাঃ িাহমুদুল হাসাে 

সহকারী প্রধাে 

BIMSTEC Trade Negotiating 

Committee - এর ২১িি সিা 
বাাংলানেশ ১৮-১৯ েনিম্বর 

২০১৮ 

৪.  ে. দিািফা আমবে খাে 

সেস্য 

 

BIMSTEC Working Group on 

Rules of  Origin - এর ১৯িি সিা 

িারি ২১-২২ 

জ্ানুোরী ২০১৯ 

৫. দশখ আবদুল িান্নাে 

সেস্য 

বাাংলানেশ-র্ভটাে বামিজ্য সমিব 

পর্ থানের সিা 

র্ভটাে ১২-১৩ 

দফব্রুোরী 

২০১৯ 

৬. এস, এি, সুিাইো জ্াবীে 

সহকারী প্রধাে 

Trade Negotiating Committee of 

Bangladesh-Indonesia 

Preferential Trade Agreement-এর 

১ি সিা  

বাাংলানেশ ২৭-২৮ 

দফব্রুোরী ২০১৯ 

৭. ে. দিািফা আমবে খাে 

সেস্য 

 

মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থাে বাাংলানেনশর ৫ি 

দেে পমলমস মরমিউ 

মবশ্ব বামিজ্য 

সাংস্থা, 

দজ্নেিা 

০৩-০৫ এমপ্রল 

২০১৯ 

৮. িামুে-উর-রশীে আসকারী 

উপ -প্রধাে 

 

First Bangladesh-Belarus Joint 

Economic and Trade 

Commission Meeting 

দবলারুশ ২৩-২৪ এমপ্রল 

২০১৯ 

৯. ে. দিািফা আমবে খাে 

সেস্য 

 

Informal WTO Ministerial 

Meeting among Developing 

Countries   

িারি ১৩-১৪ দি 

২০১৯ 



71 

 

পমরমশষ্ট - ৬ 

কমিশনের কি থকিথানের ত্রবনেমশক প্রমশক্ষি এবাং সিা/দসমিোর/ওোকথসনপ অাংশগ্রহনির 

মববরি: 

ক্রমিক 

োং 

কি থকিথার োি ও পেবী  ত্রবনেমশক প্রমশক্ষনির মবষে আনোজ্েকারী 

দেনশর োি 

প্রমশক্ষনির 

দিোে কাল 

১. জ্োব এইি. এি শমরফুল 

ইসলাি 

মপআর এন্ড মপও 

“Anti-monopoly Law 

Enforcement for B & R 

Countries” দসমিোর 

িীে ২৭ জুলাই হনি 

০৮ আগে 

২০১৮ 

২. 

 

জ্োব দলাকিাে দহানসে 

গনবষিা অমফসার 

 

“Seminar on Paperless Trade and 

Cross border E-commerce for 

Asia-Pacific Countries” 

িীে ০৭-২৭ 

দসনেম্বর 

২০১৮ 

৩. জ্োব দিাঃ   িাহমুদুল 

হাসাে 

সহকারী প্রধাে 

“Thematic Course on Trade in 

Value Added Statisties and 

Global Value Chains” 

সুইজ্ারল্যান্ড  ২৪-২৮  

দসনেম্বর ১৮ 

৪. জ্োব িমহনুল কমরি 

খন্দকার,  

গনবষিা অমফসার 

“Business Travel Services for 

Developing Countries” দসমিোর 

িীে ১০-৩০  

দসনেম্বর 

২০১৮ 

 ৫. জ্োব দিাঃ রােহাে 

উবােদুিাহ 

উপ-প্রধাে  

“Seminar on Trade Rules for 

Senior Officials of Developing 

Countries” 

িীে ১৫ দসনেম্বর 

হনি ০১ 

অনক্টাবর ১৮ 

৬. জ্োব দিাঃ িমশউল 

আলি 

উপ-প্রধাে  

 

“Trade Academy 2018-2019” 
শীষ থক প্রমশক্ষি 

সুইনেে ১৫-২৬ 

অনক্টাবর 

২০১৮ 

৭. মিজ্ রিা দেওোে  

যুগ্ম প্রধাে (বাঃ প্রঃ)  

 

“4th UNNExt Masterclass: 

License, Permits, Certificates 

and other regulatory 

requirements (e-LPCO) in a 

Single Window Environment” 

প্রমশক্ষি 

দকামরো ০৫-১৪ েনিম্বর 

২০১৮ 

 

৮. জ্োব দিাঃ িমশউল 

আলি 

উপ-প্রধাে  

Blended learning Course on 

QUISP for the SAARC Region” 
মেলাংকা 

 

২৫-২৮ 

দফব্রুোমর ২০১৯ 

৯. জ্োব দিাঃ িমশউল 

আলি 

উপ-প্রধাে  

Trade Academy 2018-2019” 

শীষ থক সিাপেী দকাস থ 
সুইনেে ০৮ হনি ১২  

এমপ্রল ২০১৯ 

১০. 

 

জ্োব মু. আকরাি দহানসে 

মসনেি এোমলষ্ট 

Trainging on Innovation িালনেমশো  ২১-৩০ 

জুে ২০১৯ 

১১. জ্োব মিজ্থা আ.ফ.ি 

দিৌহীদুর রহিাে 

গনবষিা অমফসার 

Interregonal Course on Key 

Issues on the International 

Economic Agenda 

সুইজ্ারল্যান্ড ২৪-২৬ জুে 

২০১৯ 

১২. জ্োব এইি. এি শমরফুল 

ইসলাি 

মপ.আর এন্ড মপ.ও 

Trainging on Innovation িালনেমশো  ২১-৩০ জুে 

২০১৯ 
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পমরমশষ্ট - ৭ 

কমিশে কর্তথক আনোমজ্ি প্রমশক্ষনির মববরি: 

 ক্রমিক 

োং 

কি থকিথার োি ও পেবী প্রমশক্ষনির মবষে প্রমশক্ষনির 

দিোে কাল 

১. ১ি দেমির কি থকিথা 

)অিযন্তরীি(  

 

ই-েমর্ মসনেনির েতুে সাংনর্ামজ্ি 

ত্রবমশষ্টসমূহ অবমহিকরনির লনক্ষয 

মেেব্যামপ প্রমশক্ষি 

৩১ জুলাই ২০১৮ 

২. ১ি দেমির কি থকিথা 

)অিযন্তরীি(  

 

মবষেমিমত্তক প্রমশক্ষি 

 

১২ আগে ২০১৮ 

৩. ১ি দেমির কি থকিথা 

)অিযন্তরীি(  

 

মবষেমিমত্তক প্রমশক্ষি 

 

১৪ আগে ২০১৮ 

৪. ১ি দেমির কি থকিথা 

)অিযন্তরীি(  

 

মবষেমিমত্তক প্রমশক্ষি 

 

২৮ আগে ২০১৮ 

৫. ১ি দেমির কি থকিথা 

)অিযন্তরীি(  

 

মবষেমিমত্তক প্রমশক্ষি 

 

২৯ আগে ২০১৮ 

৬. ১ি দেমির কি থকিথা 

)অিযন্তরীি(  

মবষেমিমত্তক প্রমশক্ষি 

 

২৭ দসনেম্বর ২০১৮ 

৭. ১ি দেমির কি থকিথা 

)অিযন্তরীি(  

জ্ািীে শুদ্ধািার দকৌশল ক্রমিক োং-

২.২.কি থকিথা-কি থিারীনের 

অাংশগ্রহনির মেেমিি উপমস্থমি 

মবমধিালা ১৯৮২; সরকামর আিরি 

মবমধিালা ১৯৭৯ এবাং সমিবালে 

মেনে থশিালা ২০১৪ ও অনুরূপ অন্যান্য 

মবমধ/মবধাে স্নকথ প্রমশক্ষনির 

মিিীে দকাোট থার প্রমশক্ষি। 

২১ অনক্টাবর ২০১৮ 

৮.  ১ি দেমির কি থকিথা 

 

মবষেমিমত্তক প্রমশক্ষি 

 

২১ অনক্টাবর ২০১৮ 

৯.  ১ি দেমির কি থকিথা 

 

মবষেমিমত্তক প্রমশক্ষি 

 

২৫ অনক্টাবর ২০১৮ 

১০.  ১ি দেমির কি থকিথা 

 

মবষেমিমত্তক প্রমশক্ষি 

 

৩০ অনক্টাবর ২০১৮ 

১১. সকল কি থকিথা বামষ থক কি থস্ােে চুমি ও বামষ থক 

কি থস্ােে চুমি ব্যবস্থাপো 

সফটওেযার সাংক্রান্ত প্রমশক্ষি  

১৯-২০ িাি থ ২০১৯  
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 ক্রমিক 

োং 

কি থকিথার োি ও পেবী প্রমশক্ষনির মবষে প্রমশক্ষনির 

দিোে কাল 

১২. সকল কি থকিথা 

 

িথ্য অমধকার আইে, ২০০৯; জ্েস্বার্ থ 

সাংমিষ্ঠ িথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইে, 

২০১১ এবাং মবমধিালা, ২০১৭ স্নকথ 

কি থকিথা-কি থিারীনের অবমহিকরি/ 

প্রমশক্ষি মবষনে মেেব্যাপী প্রমশক্ষি । 

২৮ িাি থ  

২০১৯ 

১৩. ১৫ জ্ে কি থকিথা ইনোনিশে সাংক্রান্ত  

োগমরক দসবাে উদ্ভাবে মবষেক 

প্রমশক্ষি/কি থশালাে 

২৭ ও ২৮ দি 

 ২০১৯ 

১৪. সকল কি থকিথা কমিশনের কি থকিথানের উদ্ভাবেী 

সক্ষিিা বৃমদ্ধর লনক্ষয প্রমশক্ষি 

১৯ মেনসম্বর  

২০১৮ 

 

পমরমশষ্ট - ৮ 

কমিশনের কি থকিথাগনির অন্যান্য প্রমশক্ষনির মববরি: 

 ক্রমিক 

োং 

কি থকিথার োি ও পেবী প্রমশক্ষনির মবষে আনোজ্েকারী 

প্রমিষ্ঠানের োি 

প্রমশক্ষনির 

দিোে কাল 

১. ত্রসেে ইরমিজ্া আহসাে 

উপ-প্রধাে 

“Introduction to the 

WTO" প্রমশক্ষি। 

মবশ্ববামিজ্য সাংস্থা 

)েমিউটিও(  

০২-০৪ অনক্টাবর 

২০১৮ 

২. জ্োব দিাঃ িামুে-উর-

রশীে আসকারী  

উপ-প্রধাে 

 বামিজ্য েীমি মবনিষি এবাং  

মিপামক্ষক ও বহুপামক্ষক 

আন্তজ্থামিক বামিজ্য চুমি 

মবনিষনির জ্ন্য িমেমলাং 

মবষেক প্রমশক্ষি 

SANEM, 

ঢাকা 

 

০৫ ও ০৭ 

েনিম্বর ২০১৮ 

৩. জ্োব দিাঃ িমশউল আলি 

উপপ্রধাে 

 বামিজ্য েীমি মবনিষি এবাং 

মিপামক্ষক ও বহুপামক্ষক 

আন্তজ্থামিক বামিজ্য চুমি 

মবনিষনির জ্ন্য িমেমলাং 

মবষেক প্রমশক্ষি 

SANEM, 

ঢাকা 

  

০৫ ও ০৭ 

েনিম্বর ২০১৮ 

৪. জ্োব দিাঃ রােহাে 

উবােদুিাহ 

উপ-প্রধাে  

বামিজ্য েীমি মবনিষি এবাং 

মিপামক্ষক ও বহুপামক্ষক 

আন্তজ্থামিক বামিজ্য চুমি 

মবনিষনির জ্ন্য িমেমলাং  

মবষেক প্রমশক্ষি 

SANEM, 

ঢাকা 

 

০৫ ও ০৭ 

েনিম্বর ২০১৮ 

৫ এস.এি. সুিাইো জ্াবীে 

সহকারী প্রধাে 

বামিজ্য েীমি মবনিষি এবাং 

মিপামক্ষক ও বহুপামক্ষক 

আন্তজ্থামিক বামিজ্য চুমি 

মবনিষনির জ্ন্য িমেমলাং 

মবষেক প্রমশক্ষি 

SANEM, 

ঢাকা 

 

 

০৫ ও ০৭ 

েনিম্বর ২০১৮ 

৬. জ্োব দিাঃ িাহমুদুল 

হাসাে 

সহকারী প্রধাে 

বামিজ্য েীমি মবনিষি এবাং 

মিপামক্ষক ও বহুপামক্ষক 

আন্তজ্থামিক বামিজ্য চুমি 

মবনিষনির জ্ন্য িমেমলাং  

মবষেক প্রমশক্ষি 

SANEM, 

ঢাকা 

 

০৫ ও ০৭ 

েনিম্বর ২০১৮ 
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 ক্রমিক 

োং 

কি থকিথার োি ও পেবী প্রমশক্ষনির মবষে আনোজ্েকারী 

প্রমিষ্ঠানের োি 

প্রমশক্ষনির 

দিোে কাল 

৭. জ্োব দিাঃ আব্দুল লমিফ 

সহকারী প্রধাে 

বামিজ্য েীমি মবনিষি এবাং 

মিপামক্ষক ও বহুপামক্ষক 

আন্তজ্থামিক বামিজ্য চুমি 

মবনিষনির জ্ন্য িমেমলাং  

মবষেক প্রমশক্ষি 

SANEM, 

ঢাকা 

 

০৫ ও ০৭ 

েনিম্বর ২০১৮ 

৮. জ্োব মিজ্থা আ.ফ.ি 

দিৌহীদুর রহিাে 

গনবষিা অমফসার 

 

বামিজ্য েীমি মবনিষি এবাং 

মিপামক্ষক ও বহুপামক্ষক 

আন্তজ্থামিক বামিজ্য চুমি 

মবনিষনির জ্ন্য িমেমলাং  

মবষেক প্রমশক্ষি 

SANEM, 

ঢাকা 

 

 

০৫ ও ০৭ 

েনিম্বর ২০১৮ 

৯. কাজ্ী িমের উদ্দীে 

গনবষিা অমফসার 

বামিজ্য েীমি মবনিষি এবাং 

মিপামক্ষক ও বহুপামক্ষক 

আন্তজ্থামিক বামিজ্য চুমি 

মবনিষনির জ্ন্য িমেমলাং  

মবষেক প্রমশক্ষি 

SANEM, 

ঢাকা 

 

 

০৫ ও ০৭ 

েনিম্বর ২০১৮ 

১০. জ্োব এইি. এি শমরফুল 

ইসলাি 

মপ.আর এন্ড মপ.ও 

বামিজ্য েীমি মবনিষি এবাং 

মিপামক্ষক ও বহুপামক্ষক 

আন্তজ্থামিক বামিজ্য চুমি 

মবনিষনির জ্ন্য িমেমলাং  

মবষেক প্রমশক্ষি 

SANEM, 

ঢাকা 

 

 

০৫ ও ০৭ 

েনিম্বর ২০১৮ 

১১. জ্োব দলাকিাে দহানসে 

গনবষিা অমফসার 

 

বামিজ্য েীমি মবনিষি এবাং 

মিপামক্ষক ও বহুপামক্ষক 

আন্তজ্থামিক বামিজ্য চুমি 

মবনিষনির জ্ন্য িমেমলাং  

মবষেক প্রমশক্ষি 

SANEM, 

ঢাকা 

 

 

০৫ ও ০৭ 

েনিম্বর ২০১৮ 

১২. জ্োব দিাঃ িমশউল আলি 

উপপ্রধাে 

সমৃমদ্ধর অগ্রর্াত্রাে বাাংলানেশ 

কি থশালা 

দলাক-প্রশাসে 

প্রমশক্ষি দকি, 

সািার 

১৯ জ্ানুোমর 

২০১৯ 

১৩. জ্োব দিাঃ রমকরুল হাসাে 

উপ প্রধাে 

উন্নেে প্রকে প্রমক্রোকরি 

মবষেক প্রমশক্ষি 

পমরকেো 

মবিাগ, 

পমরকেো 

িন্ত্রািালে 

২০-২৪ 

জ্ানুোমর 

২০১৯ 

১৪. ত্রসেে ইরমিজ্া আহসাে 

উপ-প্রধাে 

 STEP প্রকনের আওিাে 

‘Project Management 

(PM)” দকানস থ প্রমশক্ষি। 

জ্েপ্রশাসে 

িন্ত্রিালে, 

উন্নেে শাখা 

১-১০ িাি থ 

২০১৯ 

১৫. মিজ্ রিা দেওোে 

যুগ্ম প্রধাে  

“Workshop and 

Consultation on SDGs and 

Sustainable Graduation”  

কি থশালা । 

বামিজ্য 

িন্ত্রিালে 

২৮-৩০ 

এমপ্রল ২০১৯ 
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 ক্রমিক 

োং 

কি থকিথার োি ও পেবী প্রমশক্ষনির মবষে আনোজ্েকারী 

প্রমিষ্ঠানের োি 

প্রমশক্ষনির 

দিোে কাল 

১৬. এস.এি.সুিাইো জ্াবীে 

সহকারী প্রধাে 

বাাংলানেশ মরমজ্ওোল 

কানেমক্টমিটি প্রকে-১ এর 

আওিাে Training on World 

Trade and Development 

মবষনে ০৩ মেেব্যাপী দেশীে 

প্রমশক্ষি কি থসূমি   

বামিজ্য 

িন্ত্রিালে 

১৪-১৬ 

দি ২০১৯  

১৭. জ্োব দিাঃ িামুে-উর-

রশীে আসকারী  

উপ-প্রধাে 

মেমজ্টাল সামি থস মেজ্াইে 

ল্যাব 

বামিজ্য িন্ত্রিালে ১৪-২২ 

দি ২০১৯ 

১৮. জ্োব মিজ্থা আ.ফ.ি 

দিৌহীদুর রহিাে 

গনবষিা অমফসার 

 

বাাংলানেশ মরমজ্ওোল 

কানেমক্টমিটি প্রকে-১ এর 

আওিাে Training on 

World Trade and 

Development মবষনে ০৩ 

মেেব্যাপী দেশীে প্রমশক্ষি 

কি থসূমি  

বামিজ্য িন্ত্রিালে ০৫-০৭  

দি ২০১৯  

১৯. জ্োব দিাঃ আমরফ দহানসে 

গনবষিা অমফসার 

মেমজ্টাল সামি থস মেজ্াইে 

ল্যাব 

বামিজ্য িন্ত্রিালে ১৪-২২ 

দি ২০১৯ 

২০. জ্োব দিাঃ িমশউল আলি 

উপ-প্রধাে 

মেমজ্টাল সামি থস মেজ্াইে ল্যাব বামিজ্য িন্ত্রিালে ১৪-২২ দি 

২০১৯ 

২১. 

 

জ্োব দিাঃ িমশউল আলি 

উপ-প্রধাে  

বাাংলানেশ মরমজ্ওোল 

কানেমক্টমিটি প্রকে-১ এর 

আওিাে Training on World 

Trade and Development 

মবষনে ০৩ মেেব্যাপী দেশীে 

প্রমশক্ষি কি থসূমি  

বামিজ্য িন্ত্রিালে ২৬-২৮ 

দি ২০১৯ 

বাাংলানেশ মরমজ্ওোল 

কানেমক্টমিটি প্রকে-১ এর 

আওিাে Training on World 

Trade and Development 

মবষনে দেশীে প্রমশক্ষি কি থসূমি 

বামিজ্য িন্ত্রিালে ২৭-২৮ 

জুে ২০১৯ 

২২. এস, এি, সুিাইো জ্াবীে 

সহকারী প্রধাে 

“WTO Notional Workshop 

on Notification” শীষ থক 

কি থশালাে 

বামিজ্য িন্ত্রিালে ২৩-২৪ 

জুে ২০১৯ 

২৩. জ্োব িমহনুল কমরি 

খন্দকার,  

গনবষিা অমফসার 

“WTO Notional 

Workshop on 

Notification” শীষ থক 

কি থশালাে 

বামিজ্য িন্ত্রিালে ২৩-২৪ 

জুে ২০১৯ 

২৪. জ্োব দিাঃ িামুে-উর-

রশীে আসকারী  

উপ-প্রধাে 

বামষ থক উদ্ভাবেী কি থপমরকেো 

বািবােে সাংক্রান্ত প্রমশক্ষি 

বামিজ্য িন্ত্রিালে ২৩-২৭ 

জুে ২০১৯ 
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ক্রমিক 

োং 

কি থকিথার োি ও পেবী প্রমশক্ষনির মবষে আনোজ্েকারী 

প্রমিষ্ঠানের োি 

প্রমশক্ষনির 

দিোে কাল 

২৫. জ্োব আব্দুল লমিফ 

 সহকারী প্রধাে 

বামষ থক উদ্ভাবেী কি থপমরকেো 

বািবােে সাংক্রান্ত প্রমশক্ষি 

বামিজ্য িন্ত্রিালে ২৩-২৭ 

জুে ২০১৯ 

২৬. জ্োব দিাঃ আমরফ দহানসে 

গনবষিা অমফসার 

"বাাংলানেশ মরমজ্ওোল 

কানেমক্টমিটি প্রকনের 

আওিাে  Basic Principles 

of TOW Agreements and 

challenges after LDC 

Graduation মবষনে  

বামিজ্য িন্ত্রিালে ২৫-২৭ জুে 

২০১৯ 

২৭. জ্োব দিাঃ শরীফুল হক 

গনবষিা অমফসার 

“Economics of Tobacco 

abd Tobacco Taxation: 

Public Health ”eersceptive 

মবষেক প্রমশক্ষি। 

পমরকেো 

িন্ত্রিালে 

০২-০৪  

জুলাই ২০১৯ 

২৮. জ্োব সাদ্দাি দহানসে 

গনবষিা অমফসার 

"Accession to Madrid 

Protocol System by 

Bangladesh and promotion 

of Trademark Use by 

Businesses" শীষ থক দসমিোর। 

মশে  

িন্ত্রিালে 

১৭ জুলাই  ২০১৯  
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ফনটাগ্যালারী   

 

 

১৫ আগে ২০১৮ িামরখ জ্ািীে দশাক মেবনস বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের দিোরম্যাে টিমসমব িবনে জ্ামির 

মপিার প্রমিকৃমিনি েদ্ধাঞ্জমল অপ থি কনরে। 

 

 

২৬ েনিম্বর ২০১৮ িামরনখ িারিীে দিম্বার অব কিানস থর প্রমিমেমধগি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের দিোরম্যানের 

সানর্ দসৌজ্ন্য সাক্ষাৎ কনরে 
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১০ মেনসম্বর ২০১৮ িামরনখ CGA িনেমলাং মবষনে SANEM এর প্রমশক্ষি দশনষ সিাপেী অনুষ্ঠানে কমিশনের 

কি থকিথাগি 

 

২৬ মেনসম্বর ২০১৮ িামরখ কমিশনের েব মেযুি দিোরম্যােনক ফুল মেনে অিযার্ থো জ্াোনো হে। 

 

২৬ মেনসম্বর ২০১৮ িামরখ কমিশনের েব মেযুি দিোরম্যােনক ফুল মেনে অিযার্ থো জ্াোে সদ্য সানবক হওো 

মবোেী দিোরম্যাে। 
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২২ দফব্রুোমর ২০১৯ িামরনখ কমিশনের কি থকিথা কি থিারীনের বামষ থক ক্রীড়া প্রমিনর্ামগিা ২০১৯ অনুমষ্ঠি হে। 

 

 

১০ িাি থ ২০১৯ িামরনখ কমিশনের সিাকনক্ষ অনুমষ্ঠি বামষ থক কি থস্ােে চুমি এবাং বামষ থক কি থস্ােে চুমি 

ব্যবস্থাপো সফটওেযার সাংক্রান্ত প্রমশক্ষি দশনষ কমিশনের কি থকিথাগি 
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২৪ িাি থ ২০১৯ িামরখ কমিশনের সিাকনক্ষ বাাংলানেশী পনের ওপর আনরামপি এমন্ট-োম্াং শুল্ক: ফলাফল 

পর্ থানলািো ও পরবিী করিীে শীষ থক দসমিোর অনুমষ্ঠি হে। 

 

 

৩১ িাি থ ২০১৯ িামরনখ কমিশনের সিাকনক্ষ স্থােীেিানব উৎপামেি বাোমক্সোমল ওমরনেেনটে পমল প্রপাইমলে মফল্ম 

উৎপােেকারী মশনের শুল্ক েীমি মবষনে গিশুোমে অনুমষ্ঠি হে 
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২৩-২৪ এমপ্রল ২০১৯ িামরনখ দবলারুনশর মিেনস্ক অনুমষ্ঠি First Bangladesh-Belarus Joint 

Economic & Trade Commission সিাে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের প্রমিমেমধ অাংশ দেে 

 

২১-২২ জুে ২০১৯ িামরনখ েোমেিীনি অনুমষ্ঠি BIMSTEC Working Grouc এর ১৯িি সিাে বাাংলানেশ 

ট্যামরফ কমিশনের প্রমিমেমধ অাংশ দেে 

 

২১-৩০ জুে ২০১৯ িামরনখ িালনেমশোে অনুমষ্ঠি ইনোনিশে সাংক্রান্ত প্রমশক্ষনি বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের 

কি থকিথাগি অাংশগ্রহি কনরে। 


