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সচয়ািম্যান 

বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন 

 

 

 

মুখবন্ধ 

 

বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন বার্িজ্য িন্ত্রিালবয়ি িত্ত্বাবধাবন র্বর্ধবদ্ধ সাংস্থা র্িবসবব ১৯৯২ সাল সেবক সদশীয় 

র্শবেি স্বাে ি িক্ষা এবাং  বববদর্শক বার্িজ্য সম্প্রসািবি র্নিলসভাবব কাজ্ কবি যাবে। কর্িশন আইবনি 

শিিানুযায়ী র্নয়র্িি বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রকাশ কবি োবক। সািা বছবিি কায িক্রি এবাং বাস্তবায়ন অগ্রির্ি তুবল 

ধিবি প্রর্িবছবিি ন্যায় এবািও কর্িশবনি বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৫-১৬ প্রকার্শি িবে। 

 

সদশীয় র্শবেি স্বাে ি িক্ষাি সক্ষবে কর্িশন অিীব গুরুত্বপূি ি ভূর্িকা পালন কবি আসবছ। এ প্রর্িববদবন সাংবক্ষবপ 

কর্িশবনি র্বর্ভন্ন র্বভাি কর্তিক ২০১৫-১৬ অে ি বছবি সম্পার্দি কি িকাবেি র্ববিি তুবল ধিা িবয়বছ। এি 

িাধ্যবি কর্িশন কর্তিক সম্পার্দি গুরুত্বপূি ি কাজ্ সম্পবকি সম্যক ধািিা লাভ কিা সম্ভব িবব। পাশাপার্শ 

কর্িশবনি িঠন, কাঠাবিা এবাং কি িপর্ির্ধ ও কি ির্বন্যাস সম্পবকি স্বে ধািিা পাওয়া যাবব।  

 

সদশীয় র্শবেি স্বাে ি িক্ষায় সযৌর্িক শুল্কিাি র্নধ িািি, সদশীয় র্শে র্বকাবশি পবে প্রর্িবন্ধকিা সৃর্িকািী অসাধু 

বববদর্শক বার্িজ্য প্রর্িবিাধ এবাং িপ্তার্ন বৃর্দ্ধি লবক্ষয র্ি-পার্ক্ষক, আঞ্চর্লক ও বহুপার্ক্ষক বার্িজ্য চুর্ি 

সম্পাদবনি সম্ভাব্যিা যাচাইসি র্বদ্যিান চুর্িি আওিায় শুল্ক আদায় ও অশুল্ক বাধা দূিীকিবিি র্নর্িত্ত 

সনবিার্সবয়শন সকৌশল র্নধ িািবি সিকািবক কায িকি ুপপার্িশ প্রদাবন কর্িশন র্বিি বছবিও িাপপয িপূি ি অবদান 

সিবখবছ। আইবনি প্রবয়াজ্নীয় সাংবশাধন, পয িাপ্ত অে ি বিাদ্দ ও জ্নববলি দক্ষিা বৃর্দ্ধি িাধ্যবি কর্িশনবক আিও 

শর্িশালী কিা িবল ভর্বষ্যবি কর্িশন র্শে ও ব্যবসা-বার্িজ্য প্রসাবি অর্ধকিি কায িকি ও ফলপ্রসূ অবদান 

িাখবি সক্ষি িবব ববল আশা কর্ি। 

 

এ প্রর্িববদন প্রিয়বনি সবে সমৃ্পি সকল কি িকিিা ও কি িচািীবক আন্তর্িক ধন্যবাদ জ্ানাই। 

 

 

 

সসবেম্বি, ২০১৬ র্রিঃ                        (মুশবফকা ইকফাপ) 

                                     সচয়ািম্যান 
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কর্িশবনি পর্ির্চর্ি  

 

১.   ভূর্িকা  : 

 

বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন বার্িজ্য িন্ত্রিালবয়ি প্রশাসর্নক র্নয়ন্ত্রিাধীন সিকাবিি একটি র্বর্ধবদ্ধ সাংস্থা। 

কর্িশবনি প্রধান কাজ্ সদশীয় র্শবেি স্বাে ি সাংিক্ষি কিা। র্বর্ভন্ন পবেি আিদার্ন ও উপপাদন পয িাবয় শুল্কিাি  

সযৌর্িকীকিি সাংক্রান্ত র্বষবয় সিকািবক পিািশ ি প্রদান কর্িশবনি মূল দার্য়ত্ব। সদশীয় ও আন্তজ্িার্িক বার্িজ্য, 

শুল্ক ও বার্িজ্য সাংক্রান্ত র্বর্ভন্ন র্বষবয়ি উপি এ প্রর্িষ্ঠান িববষিা/সিীক্ষা পর্িচালনা কবি। সদশীয় র্শে ও 

উপপাদন ব্যবস্থাি স্বাে ি সাংিক্ষবিি সিৌর্লক দার্য়ত্ব র্নবয় যাো শুরু কিবলও পিবিীকাবল বাাংলাবদশ            

     (WTO) এি সদস্য িওয়াি পি কর্িশন আন্তজ্িার্িক, র্ি-পার্ক্ষক, আঞ্চর্লক ও বহুপার্ক্ষক বার্িজ্য চুর্ি ও 

শুল্ক সমৃ্পি র্বষয়াবলীি উপি সিকািবক প্রবয়াজ্নীয় পিািশ ি র্দবয় আসবছ। এছাড়া,          বাাংলাবদশী পে ও 

সসবাি শুল্কমুি ুপর্বধা আদাবয়ও সিকািবক অব্যািি সিায়িা র্দবয় যাবে।  

 

১.১  বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন প্রর্িষ্ঠা   

 

র্বশ্বায়বনি ক্রিবধ িিান প্রভাববি পটভূর্িবি স্থানীয় র্শবেি স্বাে ি ুপিক্ষা, র্শে সম্পদ উপপাদবন প্রর্িবযার্িিা 

উপসার্িিকিিসি আন্তজ্িার্িক, আঞ্চর্লক, র্ি-পার্ক্ষক ও বহুপার্ক্ষক বার্িজ্য  চুর্ি সম্পাদবন সিকািবক বস্তুর্নষ্ঠ 

ও প্রাবয়ার্িক পিািশ ি প্রদাবনি লবক্ষয Protective Duties Act, 1950 (Act No. LXI of 1950) 

অনুযায়ী ১৯৭৩ সাবল জ্ার্িি র্পিা বেবন্ধু সশখ মুর্জ্বি িিিাবনি প্রিযক্ষ িত্ত্বাবধাবন বার্িজ্য িন্ত্রিালবয়ি একটি 

দপ্তি র্িবসবব ‘ট্যার্িফ কর্িশন’ যাো শুরু কবি। পিবিীবি ৬ নবভম্বি, ১৯৯২ িার্িবখ বাাংলাবদশ সিবজ্ট এ 

প্রকার্শি “বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন আইন, ১৯৯২” (১৯৯২ সাবলি ৪৩ নাং আইন) অনুযায়ী ট্যার্িফ কর্িশনবক 

পুনি িঠন কবি একটি র্বর্ধবদ্ধ সাংস্থা র্িবসবব ‘বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন’ প্রর্িষ্ঠা কিা িয়।   

 

১.২ বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন  িঠন  

 

বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন আইন, ১৯৯২ এি ৫ ধািা অনুসাবি একজ্ন সচয়ািম্যান এবাং অনূর্ধ্ি র্িনজ্ন সদস্য 

সিন্ববয় কর্িশন িঠিি িয়। সচয়ািম্যান ও সদস্যিি সিকাি কর্তিক র্নযুি িন এবাং িাবদি চাকুিীি শিিাবলী 

সিকাি কর্তিক র্নধ িার্িি িয়। সচয়ািম্যান কর্িশবনি প্রধান র্নব িািী কি িকিিা র্িবসবব কাজ্ কবিন এবাং কর্িশবনি 
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অন্যান্য সদস্যবদি দার্য়ত্ব বন্টন কবিন। ১৯৯২ সাবল বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন প্রর্িষ্ঠাি পি সেবক এ পয িন্ত ৩৮ 

জ্ন কর্িশবন সচয়ািম্যান র্িবসবব  দার্য়ত্ব পালন কবিবছন (পর্ির্শি-১)।  বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি 

সচয়ািম্যান সিকাবিি সর্চব পদিয িাদাি এবাং সদস্যিি সিকাবিি অর্ির্িি সর্চব/ যুগ্ম সর্চব পদিয িাদাি 

কি িকিিা।  িাছাড়া আইবনি ১১ ধািা িবি কর্িশবনি একজ্ন সর্চব সিকাি কর্তিক র্নযুি িন। 

 

১.৩   বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি সাাংিঠর্নক কাঠাবিা  

 

 বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবন সচয়ািম্যান, সদস্যবৃন্দ ও সর্চব ব্যিীি র্বর্ভন্ন পয িাবয়ি ৩৪ জ্ন কি িকিিা এবাং ৭৬ 

জ্ন কি িচািীি অনুবিার্দি পদ িবয়বছ। ২০১৫-২০১৬ অে ি বছবি কর্িশবনি িঞ্জুিীকৃি  পদসাংখ্যা, কি িিি 

সলাকবল এবাং শূন্য পবদি র্ববিিী র্নম্নরূপিঃ 

সেিী র্বন্যাস িঞ্জুিীকৃি পদসাংখ্যা কি িিি সলাকবল শূন্য পবদি সাংখ্যা 

১ি সেিী ৩৯ ৩২ ০৭ 

২য় সেিী -- -- -- 

৩য় সেিী ৪৩ ৩৮ ০৬ 

৪ে ি সেিী ৩৩ ২৮ ০৩ 

সিাট ১১৫ ৯৮ ১৬ 
 

 

 

 

বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি সাাংিঠর্নক কাঠাবিা পর্ির্শি - ২ এ সদখাবনা িল। 

 

১.৪ বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি অনুবিার্দি জ্নবল  

 

ক্রর্িক নাং পবদি  নাি পবদি সাংখ্যা 

০১। সচয়ািম্যান (সিকাবিি সর্চব পদিয িাদা)  ১ (এক) 

০২। সদস্য (অর্ির্িি/ যুগ্ম-সর্চব পদিয িাদা) ৩ (র্িন) 

০৩। যুগ্ম-প্রধান  ৪ (চাি) 

০৪। সর্চব  ১ (এক) 

০৫। র্সবেি এনার্লি  ১ (এক) 

০৬। উপ-প্রধান  ৮ (আট) 

০৭। সিকািী প্রধান ৮ (আট) 

০৮। িববষিা কি িকিিা  ৮ (আট) 

০৯। একান্ত সর্চব ১ (এক) 

১০। সিকািী সর্চব (প্রশাসন) ১ (এক) 

১১। র্িসাবিক্ষি কি িকিিা  ১ (এক) 

১২। লাইবেিীয়ান ১ (এক) 

১৩। পাবর্লক র্িবলশনস এন্ড পাবর্লবকশন অর্ফসাি ১ (এক) 

১৪। প্রধান সিকািী ১ (এক) 
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ক্রর্িক নাং পবদি  নাি পবদি সাংখ্যা 

১৫। একান্ত সিকািী ৪ (চাি) 

১৬। সাঁট-র্লর্পকাি কাি কর্ম্পউটাি অপাবিটি ৫ (পাঁচ) 

১৭। সাঁট-মুদ্রাক্ষর্িক ৪ (চাি) 

১৮। উচ্চিান সিকািী ২ (দুই) 

১৯। উচ্চিান সিকািী কাি র্িসাব িক্ষক ১ (এক) 

২০। কযার্শয়াি/সকাষাধ্যক্ষ  ১ (এক) 

২১। সকয়াি-সটকাি ১ (এক) 

২২। অভযে িনাকািী ১ (এক) 

২৩। র্িসাব সিকািী  ২ (দুই) 

২৪। অর্ফস সিকািী কাি কর্ম্পউটাি মুদ্রাক্ষর্িক  ৯ (নয়) 

২৫। কর্ম্পউটাি মুদ্রাক্ষর্িক  ৪ (চাি) 

২৬। িার্ড়চালক ৮ (আট) 

২৭। সেসপ্যাচ িাইোি  ১ (এক) 

২৮। অর্ফস সিায়ক  ২৬ (ছার্িশ) 

২৯। র্নিাপত্তা প্রিিী  ২ (দুই) 

৩০। পর্িেন্নিা কিী  ২ (দুই) 

 

বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন (কি িকিিা ও কি িচািী) চাকুিী র্বর্ধিালা, ১৯৯৩ অনুযায়ী যুগ্ম-প্রধান ও উপ-প্রধান 

পয িাবয় ৫০% পবদ সিকাি সপ্রষবি কি িকিিা র্নবয়াি কবি োবক এবাং কর্িশবনি অন্যান্য কি িকিিা ও কি িচািী 

সিাসর্ি/পবদান্নর্িি িাধ্যবি র্নবয়ািপ্রাপ্ত িবয় োবকন। 
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কর্িশবনি প্রশাসর্নক ও র্বভািওয়ািী  কায িাবর্ল 

 

১। কর্িশবনি প্রশাসর্নক কায িাবর্ল  

কর্িশবনি প্রশাসর্নক কায িাবর্ল সম্পাদবনি জ্ন্য সিকাি কর্তিক র্নবয়ার্জ্ি একজ্ন সর্চব িবয়বছন। সর্চব 

কর্িশবনি বাবজ্ট প্রস্তুি কবি অনুবিাদবনি জ্ন্য কর্িশবনি র্নকট উপস্থাপন, কর্িশবনি র্িসাব সাংিক্ষি, 

র্িসাববি বার্ষ িক র্ববিিী প্রিয়ন, অে ি ও সম্পর্ত্ত সাংিক্ষি, র্নয়ন্ত্রি ও পর্িচালনা কবিন এবাং দর্লল ও কািজ্পে 

সাংিক্ষি কবিন। কর্িশবনি প্রশাসর্নক কাজ্ ুপষ্ঠুভাবব সম্পাদন কিা িাঁি দার্য়ত্ব। প্রশাসর্নক, আর্ে িক ও অন্যান্য 

কায িক্রবি সর্চববক সিায়িা প্রদাবনি জ্ন্য একজ্ন সিকািী সর্চব )প্রশাসন( , একজ্ন র্িসাব িক্ষি কি িকিিা, 

একজ্ন গ্রন্থািার্িক এবাং একজ্ন জ্নসাংবযাি ও প্রকাশনা কি িকিিা িবয়বছন। 

১.১  কর্িশবনি বাবজ্ট  

 

কর্িশবনি বাবজ্ট সিকাবিি িাজ্স্ব বাবজ্বটি প্রার্িষ্ঠার্নক সকাে নাং ১৭০৫-স্বায়ত্বশার্সি ও অন্যান্য প্রর্িষ্ঠান 

পর্িচালনা সকাে নাং ২৯৩১-বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন ৫৯০০-সািায্য, িঞ্জুর্ি এি অন্তর্ভ িি।  

 

১.২ কর্িশবনি আয়   

 

 কর্িশবনি কি ব্যিীি প্রার্প্ত ও কি ব্যিীি অন্যান্য িাজ্স্ব প্রার্প্তি (সাংযুি িির্বল প্রার্প্ত) র্ববিিী র্নবম্নি 

সাির্িবি সদখাবনা িলিঃ  

 

২০১৫-২০১৬ অে িবছি  

সকাে নম্বি ও আবয়ি খাি বাবজ্ট (লক্ষয িাো) 

(টাকা) 

সাংবশার্ধি লক্ষয 

িাো (টাকা) 

প্রকৃি আয় (টাকা) িন্তব্য  

১ ২ ৩ ৩ ৪ 

     সসবা বাবদ প্রার্প্ত     

২০৩৭-সিকার্ি যানবািবনি ব্যবিাি ৭৩,০০০.০০ ৭৩,০০০.০০ ৬৭,৫২৩.৪৭  

     কি ব্যিীি অন্যান্য িাজ্স্ব ও প্রার্প্ত     

২৬৭১-অর্ির্িি প্রদত্ত টাকা আদায় ৬৩,৪৪,০০০.০০ ২০,০০,০০০.০০ ১,৯৭৮.০০ ৩০সশ জুন এি 

অব্যর্য়ি অে ি 

কর্িশবনি সকান আয় 

র্িবসবব িে না কিায় 

আয় হ্রাস সপবয়বছ।  

২৬৮১-র্বর্বধ িাজ্স্ব ও প্রার্প্ত ৫,০০০.০০ ২৫,০০০.০০ ৩,৭৩,৯০৬.০০ এ খাবি ২ (দুই) টি 

কাি র্নলাবি র্বক্রয়সি 

পুিািন িালািাল র্বর্ক্র 

কিায় আয় বৃর্দ্ধ 

সপবয়বছ।  

সব িবিাটিঃ ৬৪,২২,০০০.০০ ২০,৯৮,০০০.০০ ৪,৪৩,৪০৭.৪৭  
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 ১.৩ কর্িশবনি ব্যয়  

 

 কর্িশবনি ২০১৫-২০১৬ অে িবছবিি বাবজ্ট ও ব্যয় র্ববিিী র্নবম্নি সাির্িবি সদখাবনা িলিঃ  

 

২০১৫-২০১৬ অে িবছি 

সকাে নম্বি ও খিবচি খাি/উপখাি বাবজ্ট বিাদ্দ (টাকা) সাংবশার্ধি বিাদ্দ (টাকা) প্রকৃি খিচ (টাকা) 

১ ২ ৩ ৪ 

৫৯০১-সাধািি িঞ্জুর্ি    ৫,৫৩,৫০,০০০.০০ ৭,১২,৭০,০০০.০০ ৬,৫৮,৫২,২৪৩.৮৪ 

৫৯৯৮-মূলধন িঞ্জুর্ি ১৭,২০,০০০.০০ ১৭,২০,০০০.০০ ১৫,৮৩,২৮৩.০০ 

সব িবিাটিঃ ৫,৭০,৭০,০০০.০০ ৭,২৯,৯০,০০০.০০         ৬,৭৪,৩৫,৫২৬.৮৪ 

 

প্রাপ্ত বাবজ্ট বিাবদ্দি র্বপিীবি ২০১৫-২০১৬ অে ি বছবি প্রকৃি ব্যয় িবয়বছ ৬,৭৪,৩৫,৫২৬.৮৪ (ছয় সকাটি 

চুয়াত্তি লক্ষ পঁয়র্েশ িাজ্াি পাঁচশি ছার্িশ টাকা চুিার্শ পয়সা) িাে। অব্যর্য়ি ৫৫,৫৪,৪৭৩.১৬ (পঞ্চান্ন লক্ষ 

চুয়ান্ন িাজ্াি চািশি র্িয়াত্তি টাকা সষাল পয়সা) িাে সেজ্ািী চালাবনি িাধ্যবি সিকাবিি সাংর্িি খাবি জ্িা 

সদয়া িবয়বছ। কি িকিিা পয িাবয়ি ১ জ্ন সদস্য, ১ জ্ন যুগ্মপ্রধান বদর্ল িওয়ায় এবাং একজ্ন যুগ্মপ্রধান এি 

৬িাবসি লািগ্রযান্ট প্রদান কিা সম্ভব না িওয়ায় ও  ১ জ্ন কি িচািীি ১০ িাস যাবপ সবিন-ভািার্দ বন্ধসি ৩ জ্ন 

কি িচািী বিখাস্ত োকায়, ৭ জ্ন িববষিা কি িকিিাসি সিাট ১০জ্ন কি িকিিা োর্ন্ত র্ববনাদবনি প্রার্ধকাি োকা 

সবত্ত্বও এ অে িবছবি গ্রিি না কিায়, সবিন সেল/২০১৫-সি অন্যান্য ভািা উঠিবয় সদওয়াসি িাড়ীচালকবদি 

ওভািটাইবিি ব্যয় কবি যাওয়ায়, সিবিাি ও সসবা খাবি কর্িশবনি ৬টি অনুবিার্দি িববষিা প্রস্তাব সিয় 

স্বেিাি কািবি সিাপ্ত কিবি না পািায় এবাং িয়টাি, সটর্লবফান ও গ্যাবসি র্বল সিয়িি পাওয়া না যাওয়াসি 

সসর্িনাি, কনফাবিন্স কিবি র্বলম্ব িওয়ায় বাবজ্বট বিাদ্দকৃি অে ি পুিাপুর্ি  ব্যয় কিা সম্ভব িয়র্ন। 

 

 

১.৪  ওবয়বসাইট ও আইটি সাংক্রান্ত কায িাবর্ল  

 

বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবন ওবয়বসাইট ও আইটি সাংক্রান্ত কায িাবর্ল সম্পাদবনি জ্ন্য একজ্ন র্সবেি এনার্লি 

িবয়বছন। িাছাড়া কর্িশবনি কি িকিিা ও কি িচািীিিও আইটি সাংক্রান্ত কাবজ্ি সাবে জ্র্ড়ি। ২০১৫-২০১৬ অে ি 

বছবি এ সাংক্রান্ত কায িাবর্ল র্নম্নরুপ :  

১।  বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি ইন্টািবনট কাবনকটির্ভটি স্পীে বিিিাবন সাংবযার্জ্ি ৭.৫ এি.র্ব.র্প.এস 

ব্যান্ডউইে  এি স্থবল ১৬ এি.র্ব.র্প.এস ব্যান্ডউইে এ উন্নীি কিা িবয়বছ যা কর্িশবনি োটা সাংগ্রবি ইর্িবাচক 

অবদান িাখবছ। 
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২।  কর্িশবনি পুিািন ওবয়ব সাইটটিি সোবিন সনইি www.bdtariffcom.org পর্িবিিন কবি 

www.btc.gov.bd  সিকাবিি  জ্ািীয় িথ্য বািায়বনি সাবে সাংবযাজ্ন প্রদান কিা িবয়বছ। 

৩।  কর্িশবন স্থার্পি সলাকাল এর্িয়া সনটওয়াবকি ব্যান্ডউইে ম্যাবনজ্বিন্ট সফটওয়যাি স্থাপন কবি ইউজ্াি সিাল 

অনুসাবি ব্যান্ডউইে এি সি ব্যবিাবি বন্টন র্নির্বর্েন্ন ও র্নর্িি কিা িবয়বছ।  

৪।  ফায়ািওয়াল সফটওয়যাি স্থাপন কবি সলাকাল এর্িয়া সনটওয়াকিটিবক আিও ুপির্ক্ষি কিা িবয়বছ। 

৫।  কর্িশবনি অিযাবশ্যকীয় পে র্বপনন ির্নটর্িাং সসবল স্থার্পি আন্তজ্িার্িক বাজ্াবি অিযাবশ্যকীয় পবেি 

বাজ্াি মূল্য পয িববক্ষবিি জ্ন্য THOMSON REUTERS সফটওয়যািটিি পুিািন ভাস িন সেবক নতুন ভাস িবন  

Upgrade কিা িবয়বছ। 

৬। অর্ফবসি সকল কি িকিিাবক আইটি এনাববল সার্ভ িস, োটা এনালাইর্সস ও োটা িাইবগ্রশন এি কাবজ্ 

সিবযার্িিা প্রদান কিা িবয়বছ।  

৭।  বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি সকল কি িকিিাবদি নাি ও পদবীি র্বপিীবি দাপ্তর্িক ই-সিইল সখালা িবয়বছ 

এবাং দাপ্তর্িক ই-সিইল ব্যবিাবিি র্নবদ িশনা প্রদান কিা িবয়বছ। 

৮।  ২০১৫-১৬ অে ি বছবি কর্িশবনি িববষিা কি ি, প্রর্িববদন ও সকল প্রকাি র্িবপাট ি এি  কাভাি সপইজ্ 

র্েজ্াইন ও মুদ্রি কিা িবয়বছ। 

৯।  বাাংলাবদশ জ্ান িাল অব ট্যার্িফ এন্ড সেে এি প্রকাশনা কাবজ্  সকল প্রকাি আইটি সিবযার্িিা প্রদান কিা 

িবয়বছ। 

১০।  কর্িশবনি ১২িলায় অবর্স্থি সলাকাল এর্িয়া সনটওয়িাক উন্নি যন্ত্রপার্ি স্থাপন কিিিঃ আিও আধুর্নকীকিি 

কিা িবয়বছ। 

১১। জ্ািীয় িাজ্স্ব সবাে ি িবি প্রাপ্ত ASYCUDA world সফটওয়যাি এি োটা কর্িশবনি র্বর্ভন্ন দপ্তবিি 

চার্িদা সিািাববক োটা  Manipulation কবি  ব্যবিাি উপবযার্ি কিা িবয়বছ।  

 

১.৫  কর্িশবনি গ্রন্থািাি 

 

বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবন একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থািাি িবয়বছ। গ্রন্থািাবিি দার্য়ত্ব কর্িশন সর্চববি িত্ত্বাবধাবন একজ্ন  

গ্রন্থিার্িবকি উপি ন্যস্ত িবয়বছ। গ্রন্থািাবি সাংগ্রি সাংক্রান্ত সাংর্ক্ষপ্ত র্ববিি র্নম্নরুপিঃ 

১।  অে িনীর্ি, ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায় প্রশাসন, পর্িসাংখ্যান এবাং সাংর্িি আইন ও র্বর্ধ সাংক্রান্ত পুস্তকার্দ।  

২।  কর্িশন কর্তিক প্রকার্শি বার্ষ িক প্রর্িববদন এবাং র্বর্ভন্ন সসক্টবিি উপি প্রিীি প্রর্িববদন ।  

http://www.bdtariffcom.org/
http://www.btc.gov.bd/
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৩।  বাাংলাবদশ ব্যাাংক কর্তিক প্রকার্শি বার্ষ িক প্রর্িববদন, বার্ষ িক আিদার্ন ব্যয়, বার্ষ িক িপ্তার্ন আয়, বেিার্সক 

ব্যাাংক বুবলটিন, Economic Trends (Monthly), Balance of Payments, Schedule Bank 

Statistics ইিযার্দ প্রকাশনা ও েকুবিন্ট । 

৪।    বাাংলাবদশ পর্িসাংখ্যান বুযবিা, িপ্তার্ন উন্নয়ন বুযবিা, আিদার্ন-িপ্তার্ন অর্ধদপ্তি এবাং অে ি িন্ত্রিালয় কর্তিক  

প্রকার্শি র্বর্ভন্ন প্রকাশনা । 

৫।   জ্ািীয় িাজ্স্ব সবাে ি কর্তিক প্রকার্শি সিকার্ি এস.আি.ও, ট্যার্িফ ভযালু, বাবজ্ট বিৃিা, অে ি র্বল, অে ি 

আইন, ট্যার্িফ র্সর্েউল, শুল্ক প্রজ্ঞাপন, ভযাট ও সম্পূিক শুল্ক এি সিবজ্ট । 

৬।  WTO, UNCTAD, World Bank, IMF, ADB ইিযার্দ আন্তজ্িার্িক প্রর্িষ্ঠাবনি বার্িজ্য িথ্য 

র্ভর্ত্তক  প্রকাশনা । 

৭।    FBCCI, DCCI, MCCI ইিযার্দ সদশীয় প্রর্িষ্ঠাবনি র্ববশষ প্রর্িববদনসমূি । 

৮।  র্বর্ভন্ন সাির্য়কী/জ্ান িাল সযিন - Development Dialogue, The Economist, 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 বানান অর্ভধান, বাাংলাবদশ সকাে (ভর্লউি ১- ৩৮), 

বাাংলাবদশ সিবজ্ট-২০১৪, সর্চবালয় র্নবদ িশিালা-২০১৪, অে িননর্িক সিীক্ষা-২০১৪-২০১৫, শুল্ক এস.আি.ও 

সাংকলন-২০১৫, অপাবিটিভ কািিস র্সর্েউল ২০১৫-২০১৬, চাকর্িি র্বধানাবলী (৫৭ িি সাংেিি), 

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

Case Study  ইিযার্দ পুস্তকসি অন্যান্য প্রকাশনা। 

 

২ ।  কর্িশবনি র্বভািওয়ািী কায িাবর্ল   

 
 

২.১  কর্িশবনি প্রধান কায িাবর্ল   

 

বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন আইন, ১৯৯২ এি ৭ ধািা সিািাববক কর্িশন র্নম্নবর্ি িি র্বষবয় সিকািবক পিািশ ি 

প্রদান কবি োবকিঃ  

 

(ক) সদশীয় র্শবেি স্বাে ি িক্ষা ; 

(খ) র্শে সম্পদ উপপাদবন প্রর্িবযার্িিায় উপসাি ; 

(ি) র্শে সম্পবদি ুপষ্ঠু ব্যবিাি র্নর্িিকিি ; 
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(ঘ) সদশীয় পে িপ্তার্নি উন্নয়ন ; 

(ঙ) র্িপার্ক্ষক ও বহুপার্ক্ষক চুর্িি িাধ্যবি সদবশ এবাং র্ববদবশ সদশীয় র্শে সম্পদ ব্যবিাবিি উন্নয়ন ; 

(চ) োর্ম্পাং ও র্ববদশী পবেি আিদার্ন ও র্বক্রবয়ি ব্যাপাবি অসাধু পন্থাি প্রর্িবিাধকবে পদবক্ষপ গ্রিি ;  

(ছ) দফা (ক), (খ), (ি), (ঘ) ও (ঙ) এ উর্ির্খি র্বষবয় সিকাি কর্তিক কর্িশবনি র্নকট সপ্রর্িি র্বষয় ; 

 

(২)  উপবিি অনুবেবদ উর্ির্খি কায ি সম্পাদবন কর্িশন, অন্যাবন্যি িবধ্য, র্নম্নর্লর্খি র্বষয়গুর্ল যোযেভাবব 

র্বববচনা কবি োবক, যোিঃ- 

 

(ক) বাজ্াি অে িনীর্ি ; 

(খ) অে িননর্িক পর্িববশ ; 

(ি) র্িপার্ক্ষক ও বহুপার্ক্ষক বার্িজ্য ও শুল্ক চুর্ি ; 

(ঘ) জ্নিি । 

 

(৩)  ক্ষর্িগ্রস্ত র্শে, সভািা ও জ্নসাধািবিি স্বাে ি র্বববচনা কবি ক্ষর্ি লাঘববি জ্ন্য কর্িশন প্রবয়াজ্নীয় বিব্য 

ও ুপপার্িশ সিকাবিি র্নকট সপশ কবি োবক। 

 

২.২  োর্ম্পাং ও র্ববদশী পবেি আিদার্ন ও র্বক্রবয়ি ব্যাপাবি অসাধু পন্থা প্রর্িবিাধকবে পদবক্ষপ গ্রিি  

 

ক)  এর্ন্ট-োর্ম্পাং 

 

র্বশ্ব বার্িজ্য সাংস্থা (WTO)  এি এ সাংক্রান্ত চুর্ি অনুযায়ী সকান সদবশ উপপার্দি পে সসই সদবশি স্বাভার্বক 

মূল্য (সাধািিি স্থানীয় বাজ্াি মূল্য) অবপক্ষা কি মূবল্য িপ্তার্ন কিা িবল সসই পে োর্ম্পাং কিা িবয়বছ ববল িে 

কিা িবব। Customs Act, 1969 (IV of 1969) এি  Section 18B  এি Sub-Section (6) 

(পর্ির্শি-৩) -এ প্রদত্ত ক্ষিিাববল বাাংলাবদশ সিকাি ৩০-১১-১৯৯৫ ইাং িার্িবখ বর্িিঃশুল্ক (োম্পকৃি পে 

সনািকিি, শুল্কায়ন ও োর্ম্পাং র্ববিাধী শুল্ক আদায় এবাং স্বাে িিার্ন র্নরূপি) র্বর্ধিালা, ১৯৯৫ নাবি একটি 

র্বর্ধিালা প্রিয়ন কবি। একই িার্িবখ প্রজ্ঞাপবনি িাধ্যবি এ র্বর্ধিালাি র্বর্ধ-৩ এি উপ-র্বর্ধ (১)-এ প্রদত্ত 

ক্ষিিাববল সিকাি বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি সচয়ািম্যানবক উি র্বর্ধিালাি উবদ্দশ্য পূিিকবে দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কর্তিপক্ষ র্িবসবব র্নবয়াি প্রদান কবি । 
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২৩ র্েবসম্বি ২০১৫ র্সিোপ র্িলনায়িবন র্বটির্স কর্তিক আবয়ার্জ্ি “এর্ন্ট-োর্ম্পাং, কাউন্টািবভইর্লাং ও সসইফিাে ি 

সিজ্াস ি” শীষ িক কি িশালা আনুর্ষ্ঠি িয়।  

 (খ) কাউন্টািবভইর্লাং  

 

সকান পবেি উপপাদন, প্রর্ক্রয়াজ্ািকিি ও িপ্তার্ন পয িাবয়ি সয সকান এক বা একার্ধক সক্ষবে সকান সদবশি 

সিকাি বা অন্য সকান িাষ্ট্রীয় সাংস্থা কর্তিক প্রিযক্ষ বা পবিাক্ষভাবব সয আর্ে িক সিায়িা যা সাংর্িি ব্যর্ি বা 

প্রর্িষ্ঠানবক প্রদান কিা িবয় োবক, িা-ই ভর্তির্ক র্িবসবব িে। অবনক সদশই িাবদি র্নজ্স্ব র্শবেি প্রসাি 

ঘটাবনাি লবক্ষয র্বর্ভন্ন ধিবনি ভতুির্ক প্রদান কবি োবক যা বাাংলাবদবশি বাজ্াবি প্রববশ কিবল বাাংলাবদবশি 

স্থানীয় র্শে ক্ষর্িগ্রস্ত িবি পাবি। এ ধিবিি অসাধু প্রর্িবযার্িিা িবি স্থানীয় র্শেবক িক্ষাি উবদ্দবশ্য র্বশ্ব বার্িজ্য 

সাংস্থাি Agreement on Subsidies and Countervailing duties-এি আবলাবক বাাংলাবদশ 

সিকাি Customs Act, 1969 (IV of 1969) এি Section 18A-এি Sub-section (7) (পর্ির্শি-

৩) এ প্রদত্ত ক্ষিিাববল বর্িিঃশুল্ক (ভতুির্কপ্রাপ্ত পে সনািকিি ও শুল্কায়ন এবাং কাউন্টািবভইর্লাং শুল্ক 

আদায়কিি এবাং স্বাে িিার্ন র্নরূপি) র্বর্ধিালা, ১৯৯৬ প্রিয়ন কবি। এ র্বর্ধিালাি র্বর্ধ-৩ এি উপ-র্বর্ধ (১) এ 

প্রদত্ত ক্ষিিাববল সিকাি বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি সচয়ািম্যানবক উি র্বর্ধিালাি উবদ্দশ্য পূিিকবে 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কর্তিপক্ষ র্িবসবব ১২ই এর্প্রল ১৯৯৭ইাং িার্িবখ প্রজ্ঞাপবনি িাধ্যবি র্নবয়াি প্রদান কবি। 
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০৬ এর্প্রল ২০১৬ ,কর্িশবনি সবেলন কবক্ষ “এর্ন্ট-োর্ম্পাং, কাউন্টািবভইর্লাং ও সসইফিাে ি   ” শীষ িক প্রর্শক্ষি অনুষ্ঠাবন 

কর্িশবনি সচয়ািম্যান িবিাদয় ও অন্যান্য ুপধীবৃন্দ 

(ি)    সসইফিাে ি   

 

সকান পে আিদার্নি পর্িিাি যর্দ অপ্রিযার্শি িাবি বৃর্দ্ধ পায়,িবব িা সদশীয় অনুরূপ পে উপপাদনকািী র্শে 

প্রর্িষ্ঠাবনি স্বাে িিার্ন অেবা হুির্কি কািি িবি পাবি। সসবক্ষবে সদশীয় উপপাদনকািীবদি ক্ষর্িি/সলাকসাবনি 

িাি সেবক িক্ষা কিবি সাির্য়ক সাংিক্ষি ব্যবস্থা র্িবসবব সিকাি সসইফিাে ি সিজ্াস ি গ্রিি বা সসইফিাে ি শুল্ক 

আবিাপ কবি োবক। Customs Act, 1969 (IV of 1969) এি Section 18E-এি Sub-section (5) 

(পর্ির্শি-৩) এ প্রদত্ত ক্ষিিাববল সিকাি সসইফিাে ি শুল্ক র্বর্ধিালা, ২০১০ প্রিয়ন কবি। এ র্বর্ধিালাি র্বর্ধ-৩ 

এি উপ-র্বর্ধ (১) এ প্রদত্ত ক্ষিিাববল সিকাি বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি সচয়ািম্যানবক উি র্বর্ধিালাি 

উবদ্দশ্য পূিিকবে দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কর্তিপক্ষ র্িবসবব ৭ই জুন ২০১০ইাং িার্িবখ প্রজ্ঞাপবনি িাধ্যবি র্নবয়াি প্রদান কবি। 

  

উপযু িি কায িাবর্ল সম্পাদবন এবাং অর্প িি দার্য়ত্ব পালবন বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন একটি পিািশ িক প্রর্িষ্ঠান 

(Advisory body) র্িবসবব কাজ্ কবি। কর্িশন বার্িজ্য িন্ত্রিালয়বক জ্ািীয় ও আন্তজ্িার্িক বার্িজ্য র্বষবয় 

পিািশ ি প্রদান কবি োবক। এর্ন্ট-োর্ম্পাং, কাউন্টািবভইর্লাং ও সসইফিাে ি কায িক্রি র্বষবয় সচয়ািম্যান, বাাংলাবদশ 

ট্যার্িফ কর্িশন দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কর্তিপক্ষ র্িবসবব দার্য়ত্ব পালন কবিন। কর্িশন পিািশ িক প্রর্িষ্ঠান র্িবসবব দার্য়ত্ব 

সম্পাদবনি  র্নর্িত্ত ুপপার্িশ প্রিয়বন বাজ্াি অে িনীর্ি, অে িননর্িক পর্িববশ, আঞ্চর্লক, র্ি-পার্ক্ষক ও বহুপার্ক্ষক 

বার্িজ্য চুর্ি ও শুল্ক নীর্ি এবাং জ্নিি র্বববচনা কবি োবক। 
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বার্িজ্য প্রর্ির্বধান র্বভাি 

 

ভূর্িকা :  

বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি বার্িজ্য প্রর্ির্বধান র্বভাি োর্ম্পাংসি র্বর্ভন্ন অসাধু বার্িজ্য প্রর্িকাবিি িাধ্যবি 

স্থানীয় র্শবেি ন্যায়সেি স্বাে িিক্ষাি কাবজ্ র্নবয়ার্জ্ি। যর্দ সকান র্ববদশী পে এি স্বাভার্বক মূল্য (সাধািিি 

স্থানীয় বাজ্াি মূল্য) অবপক্ষা কি মূবল্য বাাংলাবদবশ িপ্তার্ন কিা িয়, িবব িা বাাংলাবদবশ োর্ম্পাং কিা িবয়বছ 

িবি ি িে িবব। ইিা স্থানীয় র্শবেি জ্ন্য ক্ষর্িকািক এবাং অসাধু বার্িজ্য র্িবসবব পর্িির্িি। এরূপ সক্ষবে সদশীয় 

র্শেবক ক্ষর্িি িাি সেবক িক্ষাি জ্ন্য এর্ন্ট-োর্ম্পাং র্েউটি আবিাপ কিা সযবি পাবি। একইভাবব সকান পে 

ভতুির্ক মূবল্য বাাংলাবদবশ িপ্তার্ন কিা িবল িা স্থানীয় প্রর্িবযািী পেবক সদশীয় বাজ্াবি প্রর্িবযার্িিায় িার্িবয় 

র্দবয় সাংর্িি র্শেবক এি কায িক্রি সাংবকাচন বা বন্ধ কিবি বাধ্য কবি। সদশীয় র্শেবক িক্ষা কিাি জ্ন্য এবক্ষবে 

কাউন্টািবভইর্লাং কায িক্রি গ্রিি কিা সযবি পাবি। িাছাড়া, সকান পবেি আিদার্ন যর্দ          পর্িিাবি িয় 

সয িা স্থানীয় র্শেসমূবিি ক্ষর্িি কািি িবি পাবি, িখন সসইফিাে ি কায িক্রি সনয়া িয়। র্বশ্ব বার্িজ্য সাংস্থাি 

(ের্িউটিও) সাংর্িি চুর্িসমূবিি সাবে সের্ি সিবখ যোযে এর্ন্ট-োর্ম্পাং, কাউন্টািবভইর্লাং র্েউটি আবিাপ ও 

সসইফিাে ি সিজ্াস ি গ্রিবিি ুপপার্িশ কিাি জ্ন্য ক্ষর্িগ্রস্ত অর্ভবযািকািী স্থানীয় র্শবেি আববদন গ্রিি এবাং 

পিীক্ষা-র্নিীক্ষাি জ্ন্য বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি বার্িজ্য প্রর্ির্বধান র্বভাি ক্ষিিাপ্রাপ্ত। এ ধিবিি 

আববদবনি শুনার্নি জ্ন্য কর্িশবনি সচয়ািম্যান সিকাি কর্তিক র্নধ িার্িি কর্তিপক্ষ এবাং বার্িজ্য প্রর্ির্বধান র্বভাি 

িাঁি পবক্ষ উপবিাি কায িাবর্ল সম্পাদন কবি। অর্প িি দার্য়বত্বি িবধ্য িবয়বছ অসাধু বার্িজ্য চচ িাি সিযিা 

যাচাইবয়ি জ্ন্য িদন্ত কিা, বস্তুি স্থানীয় র্শে ক্ষর্িগ্রস্ত িবে র্ক-না িা র্নরুপন কিা।  

 

এর্ন্ট-োর্ম্পাং, কাউন্টািবভইর্লাং এবাং সসইফিাে ি কায িক্রবিি পাশাপার্শ বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি বার্িজ্য 

প্রর্ির্বধান র্বভাি ের্িউটিও এি স্যার্নটার্ি ও ফাইবটাস্যার্নটার্িি কায িক্রি এবাং সটকর্নকযাল ব্যার্িয়ািস টু সেে, 

সেে ফযার্সর্লবটশন সম্পর্কিি চুর্ি সাংক্রান্ত কাজ্ও সম্পাদন কবি। যর্দ সকান বাাংলাবদশী িপ্তার্নকািক উর্ির্খি 

চুর্িসমূবি বর্ি িি সয সকান সিস্যাি সেুখীন িয়, িািবল উদ্ভুি পর্ির্স্থর্ি সিাকাববলায় বার্িজ্য প্রর্ির্বধান র্বভাি 

সাংর্িি র্শেবক পিািশ ি ও সিায়িা প্রদান কবি। এছাড়াও বার্িজ্য প্রর্ির্বধান র্বভাি প্রর্িবছি সদশীয় র্বর্ভন্ন 

র্শবেি উপি সসক্টি োর্ে কবি সিকাবিি র্নকট ুপপার্িশ কবি োবক। 
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১। সম্পার্দি কায িক্রি 

২০১৫-১৬ অে ি বছবি বার্িজ্য প্রর্ির্বধান র্বভাবিি সম্পার্দি কায িক্রবিি র্ববিিিঃ 

 

১. বাাংলাবদশ সেবক িপ্তার্নকৃি িাইবরাবজ্ন পািঅক্সাইবেি উপি পার্কস্তান কর্তিক এর্ন্ট-োর্ম্পাং শুল্ক আবিাবপি 

সপ্রর্ক্ষবি পিবিী কিিীয় সম্পর্কিি প্রর্িববদন । 

 

        পার্কস্তাবনি িাইবরাবজ্ন পাি অক্সাইে উপপাদনকার্ি প্রর্িষ্ঠান সিসাস ি র্সিািা পাি অক্সাইে র্লিঃ এবাং সিসাস ি 

সেসকন অর্ক্সকযাি র্লিঃ এি আববদবনি পর্িবপ্রর্ক্ষবি পার্কস্তান ন্যাশনাল ট্যার্িফ কর্িশন িি ২৮ এর্প্রল ২০১৫ 

িার্িবখ বাাংলাবদশ িবি িপ্তার্নকৃি িাইবরাবজ্ন পাি অক্সাইবেি উপি এর্ন্ট-োর্ম্পাং র্বষয়ক িদন্ত শুরু কবি। 

িদন্ত সনাটিবশ উবিখ কিা িয় সয, সাংর্িি উপপাদনকািী/িপ্তার্নকািক সনাটিশ জ্ািীি ১০ (দশ) র্দবনি িবধ্য 

Interested Party িবি সির্জ্বষ্ট্রশবনি জ্ন্য আববদন কিবি পািবব। 

১.১ বাাংলাবদবশি সয সকল প্রর্িষ্ঠান  িবি পার্কস্তাবন  িাইবরাবজ্ন পাি অক্সাইে িপ্তার্ন কিা িয় সস সকল 

প্রর্িষ্ঠানবক শুনানীবি আগ্রিী পক্ষ িওয়াি জ্ন্য বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন  ০৬-০৫-২০১৫ িার্িবখ পে সপ্রিি 

কবি এবাং সামুদা সকর্িকযাল কিবেক্স  র্ল:, এ এস এি সকর্িকযাল ইন্ডার্ষ্ট্রজ্  র্লিঃ এবাং িাসর্নি সকর্িকযাল 

কিবেক্স  র্লিঃ আগ্রিী পক্ষ িবি সির্জ্বেশন সম্পন্ন কবি। সসইসাবে িিপ্রজ্ািন্ত্রী বাাংলাবদশ সিকাবিি পবক্ষ 

বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন ও বার্িজ্য িন্ত্রিালয় উি িদবন্ত আগ্রিী পক্ষ র্িবসবব সির্জ্বেশন কবি। পার্কস্তান 

ন্যাশনাল ট্যার্িফ কর্িশন বাাংলাবদবশি র্িনটি িপ্তার্নকািক/উপপাদনকািী র্চর্িি কবি এবাং প্রশ্নিালা সপ্রিি 

কবি। এগুবলা িবলািঃ 

(১) িাসর্নি সকর্িকযাল কিবেক্স র্ল: 

(২) সামুদা সকর্িকযাল কিবেক্স র্ল: এবাং 

(৩) এ এস এি সকর্িকযাল ইন্ডার্েস র্ল:  

িাসর্নি সকর্িকযাল কিবেক্স র্ল: এবাং সামুদা সকর্িকযাল কিবেক্স র্ল: যোসিবয় প্রশ্নিালাি জ্বাব ন্যাশনাল 

ট্যার্িফ কর্িশবন সপ্রিি কবি। র্কন্তু এ এস এি সকর্িকযাল ইন্ডার্েস র্ল: যোসিবয় প্রশ্নিালাি জ্বাব সপ্রিি 

কবির্ন। 

১.২  পিবর্িিবি SAFTA আটি িকযাল ১১ (এ)-সি উবির্খি Least Developed Contracting 

States এি র্বরুবদ্ধ এর্ন্ট-োর্ম্পাং সিজ্াবস িি আববদন র্বববচনা কিাি পূবব ি Consultation এি ুপবযাি 

সনওয়াি র্বষয়টি গ্রিি কিাি জ্ন্য বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন িবি ১৪-০৫-২০১৬ িার্িবখ বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় 

পে সপ্রিি কিা িয়। SAFTA আটি িকযাল ১১ (এ) এ র্নম্নরুপ উবিখ িবয়বছ: 
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“(a) The Contracting States shall give special regard to the situation of the 

Least Developed Contracting States when considering the application of anti-

dumping and/or countervailing measures. In this regard, the Contracting 

States shall provide an opportunity to Least Developed Contracting States for 

consultations. The Contracting States shall, to the extent practical, favourably 

consider accepting price undertakings offered by exporters from Least 

Developed Contracting States. These constructive remedies shall be available 

until the trade liberalisation programme has been completed by all 

Contracting States.” 

 

বার্িজ্য িন্ত্রিালয় িবি আবলাচয িদন্ত র্বষবয় SAFTA আটি িকযাল ১১ (এ) এি আবলাবক বাাংলাবদশবক 

Consultation এি ুপবযাি সদয়াি জ্ন্য পার্কস্তান ন্যাশনাল ট্যার্িফ কর্িশনবক অনুবিাধ কিা িয়। 

 

১.৩  বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন এ র্বষবয় িপ্তার্নকািকবৃন্দ এবাং সাংর্িি কি িকিিাবদি র্নবয় কবয়কদফা 

ববঠক কবি। ববঠবকি র্সদ্ধান্ত অনুযায়ী এবাং আইন ও র্বর্ধিবি পিবিী কিিীয় সম্পবকি সাংর্িি সেকবিাল্ডাি ও 

সিকািবক অবর্িি কিা িয়। এিই িবধ্য পার্কস্তান ন্যাশনাল ট্যার্িফ কর্িশন িপ্তার্ন মূবল্যি উপি সামুদা 

সকর্িকযাল কিবেক্স  র্লিঃ এি সক্ষবে ২২.৮০%, িাসর্নি সকর্িকযাল কিবেক্স  র্লিঃ এি সক্ষবে ২৫.৬৩% এবাং 

অন্যান্যবদি সক্ষবে ২৫.৬৩% োর্ম্পাং িার্জ্িন র্িসাব কবি সকবলি উপি িি ১৬ অবক্টাবি ২০১৫ িার্িবখ  

১৯.৩২% সাির্য়ক এর্ন্ট-োর্ম্পাং শুল্ক আবিাপ কবি।  

 

১.৪  ১৫ র্েবসম্বি, ২০১৫ িার্িবখ শুনার্নবি অাংশগ্রিবিি জ্ন্য পার্কস্তান ন্যাশনাল ট্যার্িফ কর্িশন 

বাাংলাবদশ সিকাি এবাং িপ্তার্নকািকবদি আিন্ত্রি জ্ানায়। বাাংলাবদশ সিকাবিি পবক্ষ বার্িজ্য িন্ত্রিালবয়ি 

অর্ির্িি সর্চব জ্নাব িবনাজ্ কুিাি িায় এি সনর্তবত্ব বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি সদস্য আফবিাজ্া পািভীন 

ও যুগ্ম-প্রধান(চ.দার্য়ত্ব) িিা সদওয়ান এবাং বাাংলাবদবশি িপ্তার্নকািক প্রর্িষ্ঠাবনি প্রর্ির্নর্ধবৃন্দ পার্কস্তাবনি 

ইসলািাবাবদ অবর্স্থি ন্যাশনাল ট্যার্িফ কর্িশবন অনুর্ষ্ঠি শুনার্নবি অাংশগ্রিি কবিন। শুনার্নি পি বাাংলাবদশ 

ট্যার্িফ কর্িশন সপাে সিয়ার্িাং সাবর্িশন বার্িজ্য িন্ত্রিালবয়ি িাধ্যবি পার্কস্তাবনি ন্যাশনাল ট্যার্িফ কর্িশন 

বিাবি সপ্রিি কবি। 

১.৫  SAFTA আটি িকযাল ১১ (এ)-সি উবির্খি Least Developed Contracting States এি 

র্বরুবদ্ধ এর্ন্ট-োর্ম্পাং সিজ্াবস িি আববদন র্বববচনা কিাি পূবব ি Consultation এি ুপবযাি সদওয়াি র্বষবয় 

ন্যাশনাল ট্যার্িফ কর্িশন িি ১৮-০২-২০১৬ িার্িবখ বাাংলাবদশ সিকািবক Consultation এি জ্ন্য আিন্ত্রি 

জ্ানায়। বার্িজ্য িন্ত্রিালবয়ি অর্ির্িি সর্চব জ্নাব িবনাজ্ কুিাি িায় এি সনর্তবত্ব উপ সর্চব জ্নাব আবদুছ 
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সাত্তাি সশখ ও বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি যুগ্ম-প্রধান (চ.দার্য়ত্ব) িিা সদওয়ান পার্কস্তাবনি ইসলািাবাবদ 

Consultation এ অাংশগ্রিি কবিন। বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন িি ০৭-০৩-২০১৬ িার্িবখ Post 

Consultation Submission বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় সপ্রিি কবি। 

১.৬ িি ১৪-০৩-২০১৬ িার্িবখ পার্কস্তান ন্যাশনাল ট্যার্িফ কর্িশন বাাংলাবদশ িবি িপ্তার্নকৃি িাইবরাবজ্ন 

পাি অক্সাইে এি উপি ফাইনাল সিজ্াস ি র্িসাবব র্নবম্নাি িাবি এর্ন্ট োর্ম্পাং শুল্ক আবিাপ কবি: 

Exporter/Foreign Producer Anti-dumping Duty Rate(%) 

Tasnim Chemical Complex Limited 12.14 

Samuda Chemical Complex 

Limited 

10.67 

All others 12.14 

 

১.৭ বর্ি িি অবস্থায়, র্বষয়টি র্নবয় সামুদা সকর্িকযাল কিবেক্স র্ল: পার্কস্তান ন্যাশনাল ট্যার্িফ কর্িশবনি 

আর্পলাি োইবুযনাবল আববদন কবিবছ এবাং এি শুনার্ন চলিান িবয়বছ।  বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন সকসটি 

র্নয়র্িি ফবলাআপসি ির্নটর্িাং কিবছ। 

 

 ০২.  সদশীয় র্শবেি স্বাে িসাংিক্ষবি বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি ভূর্িকা এবাং বার্িজ্য প্রর্ির্বধান (এর্ন্ট-

োর্ম্পাং,কাউন্টািবভইর্লাং এবাং সসইফিাে ি সিজ্াস ি) সম্পবকি র্শবোবদ্যািা ও ব্যবসায়ীবদি িাবে সবচিনিা বৃর্দ্ধি 

লবক্ষয যবশাবিি নওয়াপাড়ায় সসর্িনাি অনুর্ষ্ঠি। 

িি ১ জুন, ২০১৬, সকাল ১০ : ৩০ ঘটিকায় নওয়াপাড়া জুট র্িলস এি সেবলন কক্ষ, নওয়াপাড়া, যবশাি  এ 

সদশীয় র্শবেি স্বাে িসাংিক্ষবি বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি ভূর্িকা এবাং বার্িজ্য প্রর্ির্বধান (এর্ন্ট-

োর্ম্পাং,কাউন্টািবভইর্লাং এবাং সসইফিাে ি সিজ্াস ি) সম্পবকি র্শবোবদ্যািা ও ব্যবসায়ীবদি িাবে সবচিনিা বৃর্দ্ধি 

লবক্ষয একটি সসর্িনাি অনুর্ষ্ঠি িয়। সসর্িনাবিি প্রধান অর্ির্ে র্িবসবব উপর্স্থি র্ছবলন জ্নাব আব্দুল কাইয়ূি, 

সদস্য, বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন এবাং সভাপর্িত্ব কবিন নওয়াপাড়া জুট র্িলস এি র্নব িািী পর্িচালক 

প্রবকৌশলী সিািােদ জ্ার্িল সিাবসন।  সসর্িনািটি কর্িশবনি িববষিা কি িকিিা জ্নাব সিা: আব্দুল লর্িফ এি 

সঞ্চালনায় পর্িচার্লি িয়।  

   ২.১  সভাপর্ি সসর্িনাবি সকল অর্ির্েবক  স্বািি জ্ার্নবয় ববলন, আর্শি দশবকি িধ্য সেবক বার্িজ্য 

উদািীকিি আিম্ভ িবয়বছ। িবব র্বশ্ব বার্িজ্য সাংস্থা (WTO) প্রর্িষ্ঠাি পি সেবকই বার্িজ্য উদািীকিি সবিিান 

িয় এবাং িাি ফলশ্রুর্িবি শুল্কিাি র্দন র্দন হ্রাস পাবে। র্কন্তু নন-ট্যার্িফ বাঁধা র্দন র্দন বৃর্দ্ধ পাবে। সম্প্রর্ি 

ভািি সিকাি পাটপে িপ্তার্নি উপি  কাউন্টািবভইর্লাং শুল্ক আবিাবপি জ্ন্য িদন্ত সাির্য়ক স্থর্িি কিবলও 
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োর্ম্পাং র্বষবয় িদন্ত চলবছ ববল র্ির্ন উবিখ কবিন। ফবল পাট িপ্তার্নবি সিস্যা িবে। এ কািবি আিাবদি 

িপ্তার্ন বার্িজ্য সিস্যাি সেখুীন িবে। এ র্বষয়গুবলা ুপিািাি লবক্ষয র্ববশ্বি র্বর্ভন্ন সদবশি সিকাি কর্তিক িাবদি 

আিদার্ন ও িপ্তার্নি সক্ষবে ট্যার্িফ বা শুল্ক প্রর্িবন্ধকিা কিাবনাি ব্যাপাবি উবদ্যাি গ্রিবিি জ্ন্য র্ির্ন িিািি 

ব্যি কবিন। 

 

 

সবচিনিা সসর্িনাবি অাংশগ্রিিকািীবৃন্দ 

২.২  প্রধান অর্ির্ে, জ্নাব আব্দুল কাইয়ূি, সদস্য,বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন, প্রেবিই সনায়াপাড়া জুট র্িলস 

কর্তিপক্ষবক এর্ন্ট-োর্ম্পাং র্েউটি, কাউন্টািবভইর্লাং র্েউটি ও সসইফিাে ি সিজ্াস ি সম্পর্কিি র্বষবয় সসর্িনাি 

আবয়াজ্বনি জ্ন্য ধন্যবাদ জ্ানান। আিদার্ন উদার্িকিি ও আিদার্ন র্নবষধাজ্ঞা র্বষবয় আবলাকপাি কিবি র্িবয় 

র্ির্ন উবিখ কবিন সয, আর্শি দশবকি সশষ ও নিই দশবকি  প্রেি র্দবক শুল্ক ধাপ র্ছল ১৪টি এবাং সবব িাচ্চ শুল্ক 

িাি র্ছল ৪০০%। সববাচ্চি শুল্ক িাি হ্রাস সপবয় এখন ২৫% এ দাঁর্ড়বয়বছ। এ অবস্িায় সদশীয় র্শেবক িক্ষাবে ি 

এর্ন্ট-োর্ম্পাং র্েউটি, কাউন্টাি সভইর্লাং র্েউটি এবাং সসইফিাে ি সিজ্াস ি উবিখবযাগ্য ভূর্িকা পালন কিবি পাবি। 

র্ির্ন ববলন সয, এসব র্েউটি বা সিজ্াস ি সনয়াি জ্ন্য সিকাি কর্তিক বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি সচয়ািম্যানবক 

কর্তিপক্ষ র্িবসবব র্নবয়াি সদয়া িবয়বছ। র্ির্ন আিও ববলন সয সকান সদশ কর্তিক বাাংলাবদশী পে িপ্তার্নবি এবাং 

ঐ সদবশ আিদার্নবি এর্ন্ট-োর্ম্পাং র্েউটি বা কাউন্টািবভইর্লাং র্েউটি আবিাবপি ফবল বাাংলাবদশ ট্যার্িফ 

কর্িশন ব্যবস্িা র্নবি পাবি।   
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                                                       সবচিনিা কি িুপচীি একাাংশ   

২.৩  সসর্িনাবিি ফলাফল:   

(ক) নওয়াপাড়া সকর্িক জুট র্িলস এি ব্যবসায়ীবৃন্দ এর্ন্ট-োর্ম্পাং, কাউন্টািবভইর্লাং ও সসইফিাে ি সিজ্াস ি এবাং 

অশুল্ক বাধা সম্পবকি সম্যক ধািিা লাভ কবি; 

(খ)  বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি সকল কায িক্রিসি এর্ন্ট-োর্ম্পাং, কাউন্টািবভইর্লাং এবাং সসইফিাে ি সিজ্াস ি 

ব্যবিাি র্বষবয় র্শবোবদ্যািা ও পাট ব্যবসায়ীবদি িবধ্য সবচিনিা বৃর্দ্ধ কিা সম্ভব িবয়বছ; 

(ি)  সিকার্ি ও সবসিকার্ি র্শে প্রর্িষ্ঠান এবাং ব্যবসায়ীবদি িবধ্য এ ধিবনি অনুষ্ঠান আস্থাি পর্িববশ সৃর্ি কবি 

এবাং ভর্বষ্যবি এ ধিবনি সসর্িনাি অনুষ্ঠাবনি ধািা অব্যািি িাখাি প্রিযয় ব্যি কিা িয়; 

(ঘ). ভািবি পাটপে িপ্তার্ন র্বষবয় ভািিীয় কর্তিপবক্ষি এর্ন্ট-োর্ম্পাং ও কাউন্টািবভইর্লাং িদন্ত র্বষবয় 

বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন প্রবয়াজ্নীয় সিবযার্িিা কিবব। 

০৩. সদশীয় র্শবেি স্বাে িসাংিক্ষবি বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি ভূর্িকা এবাং বার্িজ্য প্রর্ির্বধান(এর্ন্ট-

োর্ম্পাং, কাউন্টািবভইর্লাং এবাং সসইফিাে ি সিজ্াস ি) সম্পবকি র্শবোবদ্যািা ও ব্যবসায়ীবদি িাবে 

সবচিনিা বৃর্দ্ধি লবক্ষয টিবক ভবন, কািওয়ান বাজ্াি, ঢাকায় সসর্িনাি অনুর্ষ্ঠি।  

এর্ন্ট-োর্ম্পাং, কাউন্টিবভইর্লাং, সসইফিাে ি সাংক্রান্ত সবচিনিা কি িসূর্চি অাংশ র্িবসবব িি ২১অবক্টাবি’১৫ 

িার্িবখ টিবক ভবন, কািওয়ান বাজ্াি, ঢাকা-সি একটি সসর্িনাি অনুর্ষ্ঠি িয়। সসর্িনািটি মূলি িাইবরাবজ্ন পাি 

অক্সাইে উপপাদনকার্ি ও িপ্তার্নকািক সিন্ববয় অনুর্ষ্ঠি িয়। যুগ্ম-প্রধান(চ.দার্য়ত্ব) িিা সদওয়ান মূল প্রবন্ধ 
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উপস্থাপন কবিন। এই সিবয় পার্কস্তাবনি ন্যাশনাল ট্যার্িফ কর্িশন বাাংলাবদশ িবি িাইবরাবজ্ন পাি অক্সাইে 

িপ্তার্নি উপি এর্ন্ট-োর্ম্পাং শুল্ক আবিাবপি লবক্ষয িদন্ত শুরু কবি। বাাংলাবদবশি িাসর্নি সকর্িকযাল কিবেক্স 

র্ল:, সামুদা সকর্িকযাল কিবেক্স র্ল:, এ এস এি সকর্িকযাল ইন্ডার্েজ্ র্ল:, এইচর্প সকর্িকযাল র্ল: এি 

প্রর্ির্নর্ধবৃন্দ সসর্িনাবি অাংশগ্রিি কবি। বাাংলাবদশ িবি সয সকান পে িপ্তার্নি সক্ষবে  এর্ন্ট-োর্ম্পাং, 

কাউন্টািবভইর্লাং, সসইফিাে ি সাংক্রান্ত সিস্যায় পড়বল বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন সাংর্িি প্রর্িষ্ঠানবক পিািশ ি 

র্দবয় সিবযার্িিা কিবব িবি ি সসর্িনাবি উবিখ কিা িয়।  

 

০৪. বিিী সপাশাক র্শবে অশুল্ক বাধািঃ সিস্যা ও কিিীয় (এর্ন্ট-োর্ম্পাং, কাউন্টািবভইর্লাং এবাংবসইফিাে ি 

সিজ্াস ি) সম্পর্কিি সসর্িনাি অনুর্ষ্ঠি। 

 

বাাংলাবদবশি নীট বির্ি সপাশাক র্শবেি প্রস্তুিকািক ও িপ্তার্নকািকবদি অশুল্ক পদবক্ষপ ((NNoonn--TTaarriiffff  

MMeeaassuurreess))  সম্পবকি সম্যক ধািিা, অশুল্ক পদবক্ষপ জ্র্নি র্বদ্যিান সিস্যা ও এি সিাধানকবে কিিীয় (এর্ন্ট-

োর্ম্পাং, কাউন্টািবভইর্লাং এবাং সসইফিাে ি সিজ্াস ি) সম্পবকি ০৮ র্েবসম্বি’১৫, সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় 

নািায়িিঞ্জ র্ববকএিইএ’ি প্রধান কায িালবয়ি সবেলন কবক্ষ র্ববকএিইএ’ি আবয়াজ্বন ও বাাংলাবদশ ট্যার্িফ 

কর্িশবনি সিবযার্িিায় একটি সসর্িনাি আবয়াজ্ন কিা িয়। উি সসর্িনাবিি মূল প্রর্িপাদ্য র্বষয় র্ছল “বির্ি 

সপাশাক র্শবে অশুল্ক বাধািঃ সিস্যা ও কিিীয় (এর্ন্ট-োর্ম্পাং, কাউন্টািবভইর্লাং এবাং সসইফিাে ি সিজ্াস ি)”। 

সসর্িনাবি প্রধান অর্ির্ে র্িবসবব উপর্স্থি র্ছবলন আফবিাজ্া পািভীন,সদস্য, বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন     

র্ববশষ অর্ির্ে র্িবসবব উপর্স্থি র্ছবলন র্ববকএিইএ’ি ২য় সি-সভাপর্ি িনুপি আিবিদ। উি সসর্িনাবি 

সভাপর্িত্ব কবিন র্জ্.এি.ফারুক, সি-সভাপর্ি (অে ি), র্ববকএিইএ। 

 

৪.১   সসর্িনাবিি ফলাফলিঃ  

(ক)  র্ববকএিইএ এি সদস্যর্ভি ব্যবসায়ীবৃন্দ এর্ন্ট-োর্ম্পাং, কাউন্টািবভইর্লাং ও সসইফিাে ি সিজ্াস ি এবাং অশুল্ক  

     বাধা সম্পবকি সম্যক ধািিা লাভ কবি। 

)খ(  সিকার্ি প্রর্িষ্ঠান ও ব্যবসায়ীবদি িবধ্য এ ধিবনি অনুষ্ঠান ব্যবসায়ীবদি িবধ্য আস্থাি পর্িববশ সৃর্ি কবি   

     এবাং ভর্বষ্যবি এ ধিবনি সসর্িনাি অনুষ্ঠাবনি ধািা অব্যািি িাখাি প্রিযয় ব্যি কিা িয়। 

)ি(  বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন ও র্ববকএিইএ এি সিন্ববয় সপাশাক র্শবে অশুল্ক বাধা র্বষবয় র্ববকএিইএ - এি   
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      সনর্তবত্ব র্বস্তার্িি িববষিা সম্পন্ন কিা সযবি পাবি। 

 

০৫. বাাংলাবদশ িবি ভািবি িপ্তার্নকৃি পাটজ্াি পবেি উপি  এর্ন্ট-োর্ম্পাং শুল্ক আবিাপ র্বষবয় িদন্ত 

পর্িচালনা। 

 

বাাংলাবদশ এবাং সনপাল িবি িপ্তার্নকৃি পাটপে (Jute products comprising of jute yarn/twine 

(multiple folded/cabled and single), Hessian fabrics and jute sacking bags) 

োর্ম্পাং িবচছ িবি ি ইর্ন্ডয়ান জুট র্িলস এবসার্সবয়শন সেবক অর্ভবযাি সম্বর্লি আববদন ভািবিি 

Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties (DGAD) বিাবি কিা িবয়বছ। 

এিপি িি ২১ অবক্টাবি ২০১৫ িার্িবখ DGAD িদন্ত শুরুি সনাটির্ফবকশন জ্ার্ি কবিবছ। আগ্রিী পবক্ষি 

অনুবিাবধি সপ্রর্ক্ষবি ভািিীয় এর্ন্ট-োর্ম্পাং কর্তিপক্ষ প্রশ্নিালা পূিি কবি জ্িা সদওয়াি সিয় দুইবাি বৃর্দ্ধ কবি। 

ভািবিি কলকািায় িি ৩০ এর্প্রল ২০১৬ িার্িবখ অনুর্ষ্ঠি বাাংলাবদশ িবি িপ্তার্নকৃি পাটজ্াি পবেি উপি 

এর্ন্ট-োর্ম্পাং শুল্ক আবিাবপি উপি িদন্ত র্বষয়ক আবলাচনায় ৫ সদবস্যি বাাংলাবদশ প্রর্ির্নর্ধদল অাংশগ্রিি 

কবি। এিপি িি ২৬ জুলাই ২০১৬ িার্িবখ  ভািবিি নয়ার্দিীবি অনুর্ষ্ঠি শুনার্নবি বাাংলাবদশ ট্যার্িফ 

কর্িশবনি প্রর্ির্নর্ধসি বার্িজ্য িন্ত্রিালবয়ি প্রর্ির্নর্ধ, ভািবি অবর্স্থি বাাংলাবদশ িাইকর্িশবনি প্রর্ির্নর্ধ, 

বাাংলাবদবশি িপ্তার্নকািকবৃন্দ, ভািবিি আিদার্নকািকবৃন্দ, িপ্তার্নকািক ও আিদার্নকািকবৃবন্দি আইনজ্ীবীিি 

উপর্স্থি র্ছবলন। বাাংলাবদশ সিকাবিি র্লর্খি বিব্য ১০ আিে’১৬ িার্িবখ DGAD বিাবি পাঠাবনা িয়। 

ভািিীয় এর্ন্ট-োর্ম্পাং কর্তিপক্ষ ৩১ জুলাই িবি ০৫ আিে’২০১৬ িার্িখ পয িন্ত বাাংলাবদবশি পাটপে 

উপপাদনকার্ি প্রর্িষ্ঠানসমূবি On-the-spot verification পর্িচালনা কবি। বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি 

দুইজ্ন কি িকিিা সভর্ির্ফবকশন টিবিি সাবে পয িববক্ষক র্িবসবব অাংশ গ্রিি কবি। উপপাদনকার্িিি ও 

িপ্তার্নকািকবৃন্দবক সবব িাি সিবযার্িিাসি  বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন সকসটি র্নয়র্িি ফবলাআপ কিবছ। 

 

০৬. ভািি সিকাি কর্তিক বাাংলাবদশ িবি িপ্তার্নকৃি িাইবরাবজ্ন পাি অক্সাইে িপ্তার্নি উপি এর্ন্ট-

োর্ম্পাং র্েউটি আবিাবপি লবক্ষয িদন্ত কায িক্রি পর্িচালনা র্বষয়ক।  

 

এ র্বষবয় ভািি সিকাি ১৪-০১-২০১৬ইাং িার্িবখ িদন্ত কায িক্রি শুরু কবিবছ। িদন্ত প্রর্ক্রয়াি অাংশ র্িবসবব 

প্রশ্নিালা সপ্রিি কিবল িপ্তার্নকািকবৃন্দ িা যোযেভাবব পূিিপূব িক জ্িা র্দবয়বছন। প্রশ্নিালা পূিি ও সার্ব িক 

সিবযার্িিাি র্বষবয় িপ্তার্নকািকবদি সাবে ২টি সভা অনুর্ষ্ঠি িবয়বছ। ভািি সিকাি এ র্বষবয় পিবিী কায িক্রি 

প্রিি কিবল প্রবয়াজ্নীয় উবদ্যাি গ্রিি কিা িবব। র্বষয়টি র্নয়র্িি ফবলাআপসি ির্নটর্িাং কিা িবে।  
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০৭. ভািি সিকাি কর্তিক বাাংলাবদশ িবি পাটপে িপ্তার্নি উপি কাউন্টািবভইর্লাং র্েউটি আবিাবপি লবক্ষয 

িদন্ত কায িক্রি শুরু । 

 

িি ১২ র্েবসম্বি’১৫ িার্িবখ ভািবিি Anti-dumping and Allied Duties কর্তিপক্ষ  বাাংলাবদশ িবি 

পাটপে িপ্তার্নি উপি কাউন্টািবভইর্লাং র্েউটি আবিাবপি লবক্ষয িদন্ত কায িক্রি শুরু কবি। ভািিীয় কর্তিপক্ষ সয 

সকল পাট পবেি উপি কাউন্টািবভইর্লাং শুল্ক আবিাবপি জ্ন্য িদন্ত শুরু কবিবছ িা িবলা: Hessian 

Fabrics (53101013), Jute Yarn/twine (53071010, 53072000), Jute Sacking bags 

(63051040, 53101012) । এ ছাড়াও পেগুবলাি Chemical properties, uses, specification 

এবাং physical properties এি র্বষয় উবিখ িবয়বছ। ভািবিি ১৫টি সকাম্পার্ন বাাংলাবদশ িবি  ভািবি 

পাট পে আিদার্নি সক্ষবে  কাউন্টািবভইর্লাং র্েউটি  আবিাবপি জ্ন্য এ র্পটিশন দাবয়ি কবি। র্পটিশনািিি 

এর্প্রল ২০১৪ সেবক িাচ ি ২০১৫ পয িন্ত সিাট ১২িাবসি জ্ন্য িদন্ত সিয় প্রস্তাব কবি। বাাংলাবদশ ব্যাাংবকি ফবিন 

এবক্সবচঞ্জ র্েপাট িবিন্ট এি সাকুিলাি নম্বি-১২, িার্িখিঃ ০৭ জুলাই ২০১৩ এবাং সাকুিলাি নম্বি ২৮, িার্িখিঃ০৩ 

জুলাই ২০১৪ িবি বাাংলাবদশ সিকাি Finished Jute Goods এ ১০ শিাাংশ এবাং Jute Yarn এ ৭.৫ 

শিাাংশ কযাশ সাবর্সর্ে র্দবয় োবক িবি ি র্পটিশবন উবিখ কিা িয়। আবিা উবিখ কিা িয় সয, বাাংলাবদশ সিকাি 

এভাবব কযাশ সাবর্সর্ে সদয়াি ফবল  বাাংলাবদবশি পাটপে ভািবিি বাজ্াবি কিমূবল্য র্বক্রয় িবে।  ফবল 

ভািবিি  সদশীয় র্শে প্রর্িষ্ঠাবনি বাজ্াি সাংকুর্চি িবে এবাং উপপাদন কবি যাবে। অন্য র্দবক ভািবি 

বাাংলাবদবশি পাট পবেি  আিদার্ন উত্তবিাত্তি বৃর্দ্ধ পাবে।  

ভািবিি কর্তিপক্ষ িদন্ত কায িক্রি শুরুি পূবব ি র্বষয়টি সম্পবকি সকান আবলাচনাি প্রবয়াজ্ন িবল িা  ৮ জ্ানুয়ার্ি 

২০১৬ এি িবধ্য জ্ানাবনাি জ্ন্য বাাংলাবদশ সিকািবক পিািশ ি সদয়। বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন/বার্িজ্য 

িন্ত্রিালয় সিকাবিি পবক্ষ আবলাচনা কিবি  চায় িবি ি ০৭ জ্ানুয়ার্ি ২০১৬ িার্িবখ  ভািিীয় কর্তিপক্ষবক 

অবর্িি কবি।  

 

ের্িউটিও’ি র্নয়ি অনুযায়ী ভািিীয় কর্তিপবক্ষি আিন্ত্রবি িি ০৩ সফব্রুয়ার্ি ’১৬ িার্িবখ বাাংলাবদশ ট্যার্িফ 

কর্িশবনি প্রর্ির্নর্ধসি বাাংলাবদবশি প্রর্ির্নর্ধ দল নয়ার্দিীবি আবলাচনায় অাংশগ্রিি কবি। বাাংলাবদশ 

সিকাবিি প্রর্ির্নর্ধদল িাবদি অবস্থান র্বষবয় র্বস্তার্িি তুবল ধবিন। উবিখ্য, একই পবেি উপি ভািিীয় 

কর্তিপক্ষ এর্ন্ট-োর্ম্পাং শুল্ক আবিাবপি লবক্ষয িদন্ত পর্িচালনা কবি। পিবর্িিবি এর্ন্ট-োর্ম্পাং িদবন্তি স্বাবে ি 
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বাাংলাবদশ সিকাি যাবি সম্পূি ি িথ্য সিবিাি কিবি পাবি এবাং এর্ন্ট-োর্ম্পাং শুল্ক আবিাবপি িদন্তটি আবি 

সিাপ্ত কিাি র্নর্িত্ত কাউন্টাি-সভইর্লাং শুল্ক আবিাবপি িদন্তটি ভািিীয় কর্তিপক্ষ সাির্য়ক স্থর্িি কবিবছ িবি ি 

পে সপ্রিি কবি।বিিিাবন সকসটিি কায িক্রি স্থর্িি িবয়বছ।  

 

২। প্রর্শক্ষি কি িশালা 

 

১. এর্ন্ট োর্ম্পাং, কাউন্টািবভইর্লাং এবাং সসইফিাে ি সিজ্াস ি  র্বষবয় প্রর্শক্ষি কি িশালা অনুর্ষ্ঠি ।  

 

িি ২৩ র্েবসম্বি, ২০১৫ বুধবাি সকাল ১০ টায় র্সিোপ র্িলনায়িবন বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি উবদ্যাবি 

“এর্ন্ট-োর্ম্পাং, কাউন্টািবভইর্লাং এবাং সসইফিাে ি সিজ্াস ি” সাংক্রান্ত র্দনব্যার্প একটি       কি িশালা অনুর্ষ্ঠি 

িয়। সিকাবিি র্বর্ভন্ন িন্ত্রিালয়, দপ্তি, সাংস্থাি উর্ধ্িিন কি িকিিাবৃন্দ ছাড়াও এফর্বর্সর্সআই, র্ের্সর্সআইসি 

সবসিকার্ি র্বর্ভন্ন সাংস্থাি প্রর্ির্নর্ধিি এবাং সাংর্িি সকল সেকবিাল্ডািিি এ কি িশালায় উপর্স্থি র্ছবলন। 

কি িশালাটি দু’সটা পবব ি র্বভি র্ছল। প্রেি পবব ি উবিাধনী অনুষ্ঠান এবাং র্িিীয় পবব ি কি িশালাি র্বর্ভন্ন  অর্ধববশন 

অনুর্ষ্ঠি িয়।  

 

উবিাধনী অনুষ্ঠানটি বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি সচয়ািম্যান জ্নাব এটিএি মুিিজ্া সিজ্া সচাধুিী এনর্ের্স এি 

সভাপর্িবত্ব অনুর্ষ্ঠি িয়। এ অনুষ্ঠাবন  প্রধান অর্ির্ে র্িবসবব  িিপ্রজ্ািন্ত্রী বাাংলাবদশ সিকাবিি িাননীয় বার্িজ্য 

িন্ত্রী জ্নাব সিাফাবয়ল আিবিদ এি.র্প. এবাং র্ববশষ অর্ির্ে  র্িবসবব বার্িজ্য িন্ত্রিালবয়ি র্সর্নয়ি সর্চব জ্নাব 

সিদাবয়তুিাি আল িামুন এনর্ের্স  ও এফর্বর্সর্সআই - এি সপ্রর্সবেন্ট জ্নাব আবদুল িািলুব আিিাদ উপর্স্থি 

র্ছবলন। র্িিীয় ভাবি প্রেি, র্িিীয় ও র্তিীয় অর্ধববশবন যোক্রবি- এর্ন্ট-োর্ম্পাং, কাউন্টািবভইর্লাং এবাং 

সসইফিাে ি সিজ্াস ি র্বষয়ক অর্ধববশন অনুর্ষ্ঠি িয়। প্রর্িটি অর্ধববশবন সঞ্চালক র্িবসবব যোক্রবি বাাংলাবদশ 

ট্যার্িফ কর্িশবনি আন্তজ্িার্িক সিবযার্িিা র্বভাবিি সদস্য জ্নাব সশখ আব্দুল িান্নান, বার্িজ্য প্রর্ির্বধান 

র্বভাবিি সদস্য র্িজ্ আফবিাজ্া পািভীন এবাং বার্িজ্য নীর্ি র্বভাবিি সদস্য জ্নাব আব্দুল কাইয়ূি দার্য়ত্ব পালন 

কবিন। উবিাধনী অনুষ্ঠাবন স্বািি বিব্য িাবখন বার্িজ্য প্রর্ির্বধান র্বভাবিি সদস্য র্িজ্ আফবিাজ্া পািভীন 

এবাং সভাপর্ি ধন্যবাদ জ্ঞাপন বিবব্যি িাধ্যবি প্রর্শক্ষি কি িশালাি সিার্প্ত সঘাষিা কবিন। 
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                                 বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন আবয়ার্জ্ি এর্ন্ট-োর্ম্পাং, কাউন্টািবভইর্লাং ও 

                                            সসইফিাে ি সিজ্াস ি শীষ িক কি িশালায় উপর্স্থি ুপধীবৃন্দ 

 

র্ববশষ অর্ির্ে বার্িজ্য িন্ত্রিালবয়ি র্সর্নয়ি সর্চব িাঁি বিবব্য মুি বার্িজ্য ব্যবস্থাি ির্িধািা ব্যাখ্যা কবিন। 

এর্ন্ট-োর্ম্পাং, কাউন্টািবভইর্লাং ও সসইফিাে ি সিজ্াস ি র্বষবয় আবয়ার্জ্ি এ কি িশালা িবি সেকবিাল্ডািবদি 

সবচিনিা আিিবিি ুপবযাি পাবব ববল র্ির্ন প্রিযাশা ব্যি কবিন। 

 

এফর্বর্সর্সআই সপ্রর্সবেন্ট জ্নাব আব্দুল িািলুব আিিাদ িাঁি বিবব্য র্বশ্ব বার্িজ্য সাংস্থাি দশি র্ির্নবের্িয়াল 

কনফাবিবন্স স্ববোন্নি সদবশি অজ্িন তুবল ধবিন। কি িশালাি র্বষয়গুবলা খুবই জ্টিল র্বধায় সদশীয় র্শবেি 

স্বাে িিক্ষায় র্বশ্ব বার্িজ্য সাংস্থাি এ সকল িার্িয়াি ব্যবিাবিি উপি আিও সবচিনিা বৃর্দ্ধি  জ্ন্য র্ির্ন গুরুত্ব 

আবিাপ কবিন।  

 

প্রধান অর্ির্ে িাননীয় বার্িজ্য িন্ত্রী িাঁি বিবব্যি শুরুবিই ববলন সয, প্রর্িটি সদশই র্নজ্স্ব র্শে িক্ষাি স্বাবে ি কাজ্ 

কবি োবক। এ ির্িধািায় বাাংলাবদশও র্পর্ছবয় সনই। বাাংলাবদশ সদশীয় র্শবেি স্বাে িিক্ষা ও ব্যবসা-বার্িবজ্যি 

সম্প্রসািবি কাজ্ কবি যাবে। র্ির্ন র্সবিন্ট, র্সআি কবয়ল, কািজ্ ইিযার্দ র্শবেি উন্নয়বনি র্বষয় তুবল ধবিন 
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এবাং বাাংলাবদবশি র্জ্এসর্প ও রুলস অব অর্ির্জ্বনি ুপর্বধা প্রার্প্তি র্বষবয় ব্যাখ্যা প্রদান কবিন।  র্ির্ন ববলন, 

র্বশ্ব বার্িজ্য সাংস্থাসি র্িপার্ক্ষক, আঞ্চর্লক ব ার্িজ্য চুর্ি, আন্তজ্িার্িক বার্িজ্য এবাং শুল্ক সকৌশল ইিযার্দ  

কাবজ্ি সাবে বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন ওিবপ্রািভাবব জ্র্ড়ি । এ প্রসবে র্ির্ন উবিখ কবিন সয, অসাধু 

বার্িজ্য প্রর্িকাবিি িাধ্যবি স্থানীয় র্শবেি ন্যায়সেি স্বাে ি িক্ষাি কাবজ্ বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন 

র্নবয়ার্জ্ি।  র্বশ্ব বার্িজ্য সাংস্থাি (ের্িউটিও) সাংর্িি চুর্িসমূবিি সাবে সের্ি সিবখ যোযে প্রর্ক্রয়ায় এর্ন্ট-

োর্ম্পাং, কাউন্টািবভইর্লাং এবাং সসইফিাে ি সিজ্াস ি গ্রিবিি ুপপার্িশ কিাি উপি র্ির্ন গুরূত্ব আবিাপ কবিন। 

র্ির্ন আিও ববলন সয,  ক্ষর্িগ্রস্ত অর্ভবযািকািী স্থানীয় র্শবেি আববদন গ্রিি এবাং পয িাবলাচনা সাবপবক্ষ 

বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন যোে ি ুপপার্িশ প্রিয়ন কবি িা বাস্তবায়বনি জ্ন্য সিকাবিি র্নকট উপস্থাপন কবি । 

সদশীয় র্শবেি স্বাে ি িক্ষাবে ি র্বশ্ব বার্িজ্য সাংস্থাি এ সকল টুলস খুবই গুরূত্বপূি ি। যাি যোযে প্রবয়াবি সদশীয় র্শে 

প্রর্িষ্ঠান সঠিক র্দকর্নবদ িশনা পাবব। এছাড়া বার্িজ্য বাধা সম্পবকিও সবচিন িবব। অিিঃপি  র্ির্ন এ কি িশালাি 

শুভ উবিাধন সঘাষিা কবিন।     

 

 

 

বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন আবয়ার্জ্ি এর্ন্ট-োর্ম্পাং, কাউন্টািবভইর্লাং ও সসইফিাে ি সিজ্াস ি শীষ িক কি িশালায়   বিব্য 

িাবখন িাননীয় বার্িজ্য িন্ত্রী জ্নাব সিাফাবয়ল আিবিদ 
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কি িশালাি আবলাচনা সেবক বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি জ্ন্য র্নবম্নি র্বষয়সমূি র্বববচনাি জ্ন্য ুপপার্িশ কিা 

িয়িঃ 

     

(ক)  বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন এি কায িাবর্ল ও বার্িজ্য প্রর্ির্বধান ব্যবস্থাবলী সম্পবকি জ্ঞান ও সবচিনিা 

বৃর্দ্ধি লবক্ষয স্বউবদ্যাবি এ িকবিি আিও কি িশালা আবয়াজ্ন কিা সযবি পাবি। 

 

(খ) বার্িজ্য প্রর্ির্বধান সম্পবকি সবচিনিা কি িসূর্চ বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় 

সযৌেভাবব আবয়াজ্ন কিবি পাবি। 

 

(ি) সদশীয় র্শে প্রর্িষ্ঠান সিজ্ উপাবয় র্কভাবব র্বশ্ব বার্িজ্য সাংস্থাি সাংর্িি চুর্িি শিি পালন কবি এর্ন্ট-

োর্ম্পাং/কাউন্টািবভইর্লাং/সসইফিাে ি িদবন্তি আববদন কিবি পাবি সস সম্পবকি ব্যবসায়ী সম্প্রদাবয়ি 

সাবে িি র্বর্নিয় সভা কিা সযবি পাবি। 

 

(ঘ) সিকার্ি র্বর্ভন্ন প্রর্শক্ষি প্রর্িষ্ঠাবনি প্রর্শক্ষি কি িসূর্চবি  র্বশ্ব বার্িজ্য ব্যবস্থা  অনুসাবি সদশীয় র্শেবক 

িক্ষা কিাি সয ব্যবস্থার্দ িবয়বছ িা অন্তর্ভ িি কিাি ব্যবস্থা সনয়া সযবি পাবি।   

 

 

২. এর্ন্ট- োর্ম্পাং, কাউন্টািবভইর্লাং ও সসইফিাে ি সিজ্াস ি শীষ িক প্রর্শক্ষি  প্রর্িববদন। 

 

িি ৬ এর্প্রল ২০১৬ সিাজ্ বুধবাি সকাল ১১ টায় সসগুনবার্িচা ঢাকায় অবর্স্থি  প্রেি ১২িলা সিকার্ি অর্ফস 

ভববনি ১০ি িলায়  বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি সভাকবক্ষ সদশীয় র্শবেি স্বাে িিক্ষাবে ি  কর্িশবনি উবদ্যাবি 

র্দনব্যার্প “এর্ন্ট-োর্ম্পাং, কাউন্টািবভইর্লাং এবাং সসইফিাে ি সিজ্াস ি” শীষ িক প্রর্শক্ষি অনুর্ষ্ঠি িয় । উি 

প্রর্শক্ষবি সিকাবিি র্বর্ভন্ন িন্ত্রিালয়, দপ্তি ও সাংস্থাি উদ্ধিিন কি িকিিাবৃন্দ, সবসিকার্ি র্বর্ভন্ন সাংস্থাি প্রর্ির্নর্ধ 

এবাং সাংর্িি সকল সেকবিাল্ডািিি  উপর্স্থি র্ছবলন।  
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             ৬ এর্প্রল’ ১৬                                এর্ন্ট-োর্ম্পাং, কাউন্টািবভইর্লাং এবাং সসইফিাে ি সিজ্াস ি শীষ িক প্রর্শক্ষি 

 

 উি  প্রর্শক্ষবি স্বািি বিব্য িাবখন কর্িশবনি বার্িজ্য প্রর্ির্বধান র্বভাবিি সদস্য ও িিপ্রজ্ািন্ত্রী বাাংলাবদশ 

সিকাবিি যুগ্ম-সর্চব জ্নাব সিািােদ িার্শদুল িাসান । সদশীয় র্শবেি স্বাে ি সাংিক্ষি ও ব্যবসা-বার্িবজ্যি 

সম্প্রসািবি প্রর্িবযার্িিামূলক র্বশ্ব বার্িবজ্য সক্ষিিা অজ্িবন এর্ন্ট-োর্ম্পাং, কাউন্টািবভইর্লাং এবাং সসইফিাে ি 

সিজ্াস ি শীষ িক প্রর্শক্ষি অবদান িাখবব িবি ি উবিখ কবিন। র্বশ্বায়বনি যুবি সকান সদবশি পবক্ষ এককভাবব 

উপপাদন ও র্বপিবন কর্তিত্ব বজ্ায় িাখাি ুপবযাি সনই । সকল  ব্যবসা ও বার্িজ্য প্রর্িষ্ঠানবক প্রর্িবযার্িিা কবি 

অর্স্তত্ব বজ্ায় িাখবি িবব। সকলবক সকৌশলী িবি িবব, এ প্রর্শক্ষি প্রর্িবযার্িিামূলক বাজ্াবি সদশীয় পবেি 

স্বাে ি িক্ষাবে ি খুবই গুরুত্বপূি ি আবদান িাখবব ববল র্ির্ন জ্ানান। 

 ২.১  বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি  সচয়ািম্যান  ও  িিপ্রজ্ািন্ত্রী বাাংলাবদশ সিকাবিি সর্চব মুশবফকা 

ইকফাপ বর্ি িি প্রর্শক্ষবিি উবিাধন সঘাষিা কবি বিব্য িাবখন। র্ির্ন উপর্স্থি সকলবক স্বািি জ্ানান ও এ 

প্রর্শক্ষবিি গুরুত্ব তুবল ধবিন। র্ির্ন ববলন সয, বাাংলাবদশ  র্বশ্ব বার্িজ্য সাংস্থাি অন্যিি সদস্য। এ সাংস্থাি র্বর্ধ-

র্বধান অনুসিি কবি র্বশ্বায়বনি যুবি প্রর্িবযার্িিামূলক বার্িবজ্য টিবক োকবি িবল এর্ন্ট-োর্ম্পাং, 

কাউন্টািবভইর্লাং এবাং সসইফিাে ি সিজ্াস ি শীষ িক প্রর্শক্ষি একান্ত প্রবয়াজ্ন । র্ির্ন আবিা ববলন অদূি ভর্বষ্যবি 

শুল্ক িাি কর্িবয় আনা িবল  এর্ন্ট-োর্ম্পাং, কাউন্টািবভইর্লাং এবাং সসইফিাে ি সিজ্াস ি গ্রিি কিা ছাড়া আি সকান 

র্বকে োকবব না ।  
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 ২.২  বর্ি িি প্রর্শক্ষি কায িক্রিটি র্িনটি অর্ধববশবন র্বভি র্ছল। প্রেি অর্ধববশবন বাাংলাবদশ ট্যার্িফ 

কর্িশবনি পর্ির্চর্ি  ও এর্ন্ট-োর্ম্পাং র্বষবয়  র্িজ্ িিা সদওয়ান, যুগ্ম-প্রধান (চ.দার্য়ত্ব) উপস্থাপন কবিন। এ 

অর্ধববশবন িোবিটি র্িবসবব দার্য়ত্ব পালন কবিন কর্িশবনি আন্তজ্িার্িক সিবযার্িিা র্বভাবিি সদস্য ও 

িিপ্রজ্ািন্ত্রী বাাংলাবদশ সিকাবিি অর্ির্িি সর্চব জ্নাব সশখ আব্দুল িান্নান। র্ির্ন এর্ন্ট-োর্ম্পাং র্বষবয়ি উপি 

প্রর্শক্ষবিি প্রবয়াজ্নীয়িা তুবল ধবিন । সদশীয় র্শবেি স্বাে ি সাংিক্ষবি র্ববশ্বি অর্ধকাাংশ সদশ এর্ন্ট-োর্ম্পাং  

সিজ্াস ি প্রবয়াি কবি িবব বাাংলাবদশ যোযে িবথ্যি অভাবব সকান এর্ন্ট-োর্ম্পাং সিজ্াস ি গ্রিি কিবি পাবির্ন 

িবি ি র্ির্ন উবিখ কবিন। র্ির্ন এ র্বষবয় র্শে উবদ্যািাবদি সবচিন িওয়াি আিবান জ্ানান।  

 

 

                       

 

সববশবষ  সচয়ািম্যান িবিাদয় িাঁি বিবব্য অসাধু ব্যবসাি সক্ষবে র্কভাবব প্রর্িকািমূলক ব্যবস্থা র্িবসবব  এর্ন্ট-

োর্ম্পাং, কাউন্টাবিভইর্লাং এবাং সসইফিাে ি সিজ্াস ি  গ্রিি কিা যায়, এসব র্বষবয় ের্িউটিও র্বর্ধ-র্বধানসমূি  

অনুসিি কবি সদশীয় র্শবেি স্বাে ি িক্ষাি র্নর্িত্ত পদবক্ষপ গ্রিবিি জ্ন্য সেকবিাল্ডািবদি র্নকট িবি সযসব 

িথ্য/উপাবত্তি প্রবয়াজ্ন িয় িা সিবিাি কবি কর্িশনবক যোযেভাবব সিায়িা কিবি অনুবিাধ কবিন।  

পর্িবশবষ উপর্স্থি অাংশগ্রিিকািী সবাইবক ধন্যবাদ জ্ার্নবয় প্রর্শক্ষবিি আনুষ্ঠার্নক সিার্প্ত সঘাষিা কিা িয়। 
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৩। প্রকার্শি সিীক্ষা প্রর্িববদন 

 

১.  ২০১৫-১৬ অে িবছবি বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি বার্িজ্য প্রর্ির্বধান র্বভাি কর্তিক সদশীয় র্শবেি 

উপি প্রিীি ও প্রকার্শি সিীক্ষা প্রর্িববদবনি খর্িয়ান র্নম্নরুপিঃ 

(ক) Study on Growth Potential & Export of Ceramic Industries in Bangladesh 

শীষ িক সিীক্ষা।  

(খ) An Analysis of Assistance to Domestic Producers of Energy Saving Bulb in 

Bangladesh শীষ িক সিীক্ষা। 

৪। বার্িজ্য প্রর্ির্বধান র্বভাবিি  কি িপর্িকেনা 

বার্িজ্য প্রর্ির্বধান র্বভাবিি ২০১৬-১৭ অে ি বছবিি কি িপর্িকেনা  

১.  সকান পবেি োর্ম্পাংকৃি আিদার্নি র্বরূবদ্ধ সম্ভাব্য এর্ন্ট-োর্ম্পাং র্েউটি আবিাবপি আববদবনি পর্িবপ্রর্ক্ষবি 

সাংর্িি সদশীয় র্শেবক সিায়িা প্রদান; 

২. সকান পবেি ভতুির্কপ্রাপ্ত আিদার্নি র্বরূবদ্ধ সম্ভাব্য কাউন্টািবভইর্লাং র্েউটি আবিাবপি আববদবনি 

পর্িবপ্রর্ক্ষবি সাংর্িি সদশীয় র্শেবক সিায়িা প্রদান; 

৩.  সকান পবেি বর্ধ িি আিদার্নি র্বরুবদ্ধ সম্ভাব্য সসইফিাে ি র্েউটি আবিাবপি আববদবনি পর্িবপ্রর্ক্ষবি সাংর্িি 

সদশীয় র্শেবক সিায়িা প্রদান; 

৪.  স্যার্নটািী ও ফাইবটাস্যার্নটািী (এসর্পএস) কায িক্রি সাংক্রান্ত িিািি প্রিয়ন; 

৫.  সটকর্নকযাল ব্যার্িয়ািস টু সেে (টির্বটি) কায িক্রি সাংক্রান্ত িিািি প্রিয়ন; 

৬. আিদার্নকািক সদবশ র্বশ্ব বার্িজ্য সাংস্থাি বার্িজ্য প্রর্ির্বধান সাংক্রান্ত চুর্িি আওিায় বাাংলাবদশী 

িপ্তার্নকািবকি র্বরূবদ্ধ অন্যায় অর্ভবযাবিি পর্িবপ্রর্ক্ষবি সাংর্িি র্শেবক সিায়িা প্রদান; 

৭.  এর্ন্ট-োর্ম্পাং, কাউন্টািবভইর্লাং এবাং সসইফিাে ি সিজ্াস ি এি উপি সদবশি র্বর্ভন্ন সচম্বাি, এবসার্সবয়শন এবাং 

র্শে প্রর্িষ্ঠাবন সবচিনিামূলক কি িসূর্চ গ্রিি; 

৮.  এর্ন্ট-োর্ম্পাং, কাউন্টািবভইর্লাং এবাং সসইফিাে ি সিজ্াস ি এি উপি সাংর্িি সেকবিাল্ডািবদি প্রর্শক্ষি প্রদান; 

৯.  Prospects and Problems of By-cycle Industries in Bangladesh সাংক্রান্ত সিীক্ষা 

প্রর্িববদন প্রিয়ন; 

১০.  Anti-dumping Practices in the Neighbouring Countries of Bangladesh: A 

Study সাংক্রান্ত সিীক্ষা প্রর্িববদন প্রিয়ন। 
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বার্িজ্য নীর্ি র্বভাি 

ভূর্িকা :   

 

বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি প্রধান কাজ্ সদশীয় র্শবেি স্বাে ি সাংিক্ষি। র্বর্ভন্ন পবেি আিদার্ন ও উপপাদন 

পয িাবয় শুল্কিাি হ্রাস/বৃর্দ্ধ সাংক্রান্ত র্বষবয় সযৌর্িকিাসি সিকািবক যোযে পিািশ ি প্রদাবনি িাধ্যবি কর্িশন 

দার্য়ত্ব পালন কবি োবক। র্শে প্রর্িষ্ঠান বা সাংিঠবনি আববদবনি পর্িবপ্রর্ক্ষবি পবেি উপপাদন খিচ, 

কাঁচািাবলি আিদার্ন ব্যয়, সম্পূি িার্য়ি পবেি আিদার্ন ব্যয়, জ্নবল, উপপাদন ক্ষিিা, মূল্য সাংবযাজ্ন, 

উপপার্দি পবেি গুিিিিান ইিযার্দ র্ববিষি কবি কর্িশন ুপপার্িশ প্রিয়ন কবি। িথ্য র্ববিষবিি কাবজ্ 

কর্িশন কিগুর্ল অে িননর্িক র্নবদ িশক [সযিন: ইবফকটিভ সিইট অব প্রবটকশন (ই.আি.র্প), েবির্িক র্িবস িাস 

কে (র্ে.আি.র্স) ইিযার্দ] ব্যবিাি কবি োবক। এছাড়া, বাজ্াি অে িনীর্ি, অে িননর্িক পর্িববশ, র্ি-পার্ক্ষক ও 

বহুপার্ক্ষক বার্িজ্য ও শুল্ক চুর্ি, জ্নিি ইিযার্দ র্বষয়ও র্বববচনা কিা িয়। প্রবয়াজ্বন কর্িশন িিশুনার্নি 

আবয়াজ্নও কবি োবক। এছাড়া, র্নয়র্িি ও িন্ত্রিালবয়ি চার্িদা অনুযায়ী িথ্য-উপাত্ত র্ববিষি কবি কর্িশবনি 

‘ির্নটর্িাং সসল’ বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় প্রর্িববদন সপ্রিি কিবছ, যাি আবলাবক বার্িজ্য িন্ত্রিালয় সিগ্র বাাংলাবদবশি 

‘দ্রব্যমূল্য ির্নটর্িাং’-এি কাজ্ পর্িচালনা কিবছ। উবিখ্য, Control of Essential Commodities Act, 

1956 (Act 1 of 1956) section-3 এ প্রদত্ত ক্ষিিাববল অিযাবশ্যকীয় পে র্বপিন ও পর্িববশক র্নবয়াি 

আবদশ ২০১১ এি অনুবেদ ২০ অনুযায়ী বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি ির্নটর্িাং সসল বার্িজ্য িন্ত্রিালবয়ি 

সফাকাল পবয়ন্ট র্িবসবব দার্য়ত্ব পালন কিবছ। এ আবদবশি আওিায় র্চর্ন ও সভাজ্যবিল প্রাের্িকভাবব অন্তর্ভ িি 

কিা িয়। পিবিীবি ১৫ জুলাই ২০১২র্রিঃ িার্িবখ বার্িজ্য িন্ত্রিালয় এি একটি আবদবশ র্পঁয়াজ্, িুপন, িশুি 

োল, সছালা, সকল ধিবিি িশলা এবাং খাবাি লবন অিযাবশ্যকীয় পে র্িবসবব সঘাষিা কিা িয়। সস সিািাববক 

সকল পবেি আন্তজ্িার্িক ও স্থানীয় মূল্য পয িাবলাচনা কবি িিািি প্রিয়ন কবি সপ্রিি কিা িয়। প্রসেিিঃ 

উবিখ্য, িাননীয় প্রধানিন্ত্রীি সভাপর্িবত্ব িি ২০জুন, ২০১২র্রিঃ িার্িবখ অনুর্ষ্ঠি জ্ািীয় র্শে উন্নয়ন পর্িষবদি 

(এনর্সআইর্ে) সভায় গৃিীি র্সদ্ধান্ত সিািাববক র্শবেি র্বর্ভন্ন খাি-উপখাি র্ভর্ত্তক ট্যার্িফ কাঠাবিাি ুপপার্িশ 

প্রিয়বনি লবক্ষয সচয়ািম্যান, বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন এি সনর্তবত্ব র্শে িন্ত্রিালয়, জ্ািীয় িাজ্স্ব সবাে ি, বার্িজ্য 

িন্ত্রিালয় এবাং সাংর্িি খাবিি প্রর্ির্নর্ধ সিন্ববয় একটি কর্িটি িঠিি িবয়বছ। বিিিাবন বাাংলাবদশ ট্যার্িফ 

কর্িশবনি বাবজ্ট সাংক্রান্ত িিািি এই কর্িটিি সব িসেি অনুবিাদনক্রবি শুল্ক র্নধ িািি কর্িটিি ুপপার্িশ র্িবসবব 

বাবজ্ট অর্ধববশবনি পূবব ি জ্ািীয় িাজ্স্ব সবাবে ি সপ্রিি কিা িবে।  
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১। শুল্ক র্নধ িািি সাংক্রান্ত কাজ্ ও জ্ািীয় কর্িটিি ুপপার্িশ 

 

২০১৬-১৭ অে িবছবিি বাবজ্বট বাস্তবায়বনি জ্ন্য বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন সেবক র্নম্নরূপ ুপপার্িশসমূি 

২০১৫-১৬ অে িবছবি জ্ািীয় িাজ্স্ব সবাবে ি সপ্রিি কিা িয়:   

 

১.১। র্বষয়: ‘Quadricycle’ এি নতুন এইচএসবকাে এবাং শুল্কিাি র্নধ িািি।   

 উত্তিা সিাটিস্ র্লিঃ যানবািন বির্িকািী/সাংবযাজ্নকািী একটি প্রর্িষ্ঠান। বিিিাবন প্রর্িষ্ঠানটি নমুনা র্িবসবব 

একটি নতুন ধিবিি  সছাট িাড়ী আিদার্ন কিবি আগ্রিী। র্কন্তু িাড়ীটি নতুন প্রযুর্িি র্বধায় প্রেি িফর্সবলি 

পবেি বি িনায় এই িাড়ীি জ্ন্য সকান ুপস্পি এইচএসবকাে র্নধ িার্িি সনই। িাই প্রর্িষ্ঠানটি ‘Quadricycle’ 

এি নতুন এইচএসবকাে এবাং শুল্কিাি র্নধ িািবিি ুপপার্িশ কিাি জ্ন্য সচয়ািম্যান, বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন 

বিাবি আববদন কবিবছ। 

 

ভািিীয় বাজ্াজ্ অবটা র্লিঃ ১৫ সসবেম্বি ২০১৫ িার্িবখ RE 60 নািক Quadricycle (micro car) 

িবেবলি কাি বাজ্ািজ্াি কবি। িাড়ীটি চাি চাকা র্বর্শি  এবাং ২১৬ র্সর্স। এই িাড়ীি ির্ি প্রর্ি ঘন্টায় ৭০ 

র্কবলার্িটাি ও এক র্লটাি সিবল ৩৭ র্কবলার্িটাি পে অর্িক্রি কবি এবাং প্রর্ি র্কবলার্িটাবি ৬০ গ্রাি কাব িন 

র্নি িি কবি, যা পর্িববশবান্ধব ববল জ্ানা যায়। পৃর্েবীি ১৪১ টি সদবশ এই সছাট বািনটি ব্যবহৃি িবে। 

 

২৮ জুন ২০১৬ কর্িশবনি সবেলন কবক্ষ “চািড়া এবাং চািড়া উপপাদনকািী র্শে এি উপি সিীক্ষা” শীষ িক সসর্িনাবি সচয়ািম্যান িবিাদয় ও অন্যান্য 
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ভািিীয় বাজ্াজ্ সকাম্পানী কর্তিক Quadricycle এি মূল্য ধিা িবয়বছ ২০০০ িার্কিন েলাি। সস র্িবসবব 

শুল্কর্বিীন অবস্থায় মূল্য দাঁড়ায় ১,৫৬,০০০ টাকা। উর্ির্খি িাড়ী র্বর্ভন্ন সদবশ ৮৭.০৩ এইচএস সির্োং এি অধীবন 

র্বর্ভন্ন এইচএসবকাবে (৬ সেবক ১০ র্ের্জ্ট সকাবে) আিদার্ন িবয় োবক। 

 

পয িাবলাচনায় সদখা যায় প্রেি িফর্সবল উর্ির্খি এইচএসবকাবে পবেি বি িনায় অন্যান্য র্বর্ভন্ন ধিবিি  িাড়ীি 

উবিখ িবয়বছ। র্কন্তু Quadricycle িাড়ীটি র্কাংবা সিজ্ািীয় সকান িাড়ীি বি িনা পবেি বি িনায় সনই। 

Quadricycle বি িনায় সাইবকল শব্দটি সাংবযার্জ্ি োকবলও এটি ০৪ (চাি) চাকার্বর্শি ১টি সছাট িাড়ী। 

এটিবক দৃশ্যি সছাট িাড়ী/র্ির্নবাস সিজ্ািীয় িাড়ীি িি িবন িয়। র্ববশ্বি র্বর্ভন্ন সদবশ এই িাড়ীটি Light 

Duty Haulars, People Mover Industrial, GOLF ও EQC নাবি  পর্ির্চি। িবব যানবািবনি 

সাবে জ্র্ড়ি সকবলি সাবে আবলাচনায় বাাংলাবদবশি সপ্রক্ষাপবট অে িাপ স্বে আয়, অপ্রশস্ত িাস্তা প্রভৃর্ি র্বববচনা 

কবি এই িাড়ীটি সদবশি জ্ন্য উপবযািী ববল িিািি পাওয়া যায়। থ্রী হুইলাি অবটার্িক্সাি র্বকে র্িবসবব এই 

িাড়ীটিি অর্ির্িি ুপর্বধা িবে সাধািিভাবব িাড়ীটি ১৯১ র্লটাি দ্রব্যার্দ বিন কিবি পাবি। িবব প্রবয়াজ্বন 

একটা সীট ভাজ্ কিবল ৮৫০ র্লটাি িালপে বিন কিাি জ্ায়িা সববড় যায়। বাাংলাবদশ র্িকর্ন্ডশন সভর্িকযল 

ইবম্পাট িাি এন্ড র্েলাি এবসার্সবয়শন, এফর্বর্সর্সআই কর্তিক উর্ির্খি সছাট িাড়ীটি অবটা-র্িক্সাি র্বকে র্িবসবব 

বাাংলাবদবশ আিদার্ন কিা সযবি পাবি ববল িিািি ব্যি কিা িয়। 

 

শুল্ক র্নধ িািি সাংক্রান্ত জ্ািীয় কর্িটিি ুপপার্িশ: 

(ক) Quadricycle এি আলাদা এইচএসবকাে র্নধ িািি কিা সযবি পাবি; 

(খ)  নতুন এইচএসবকাে র্নধ িার্িি িবল শুবল্কি র্বষয় র্বববচনা কিা সযবি পাবি। 

 

১.২। র্বষয়: সম্পূি িার্য়ি পবকট গ্যাস লাইটাি (এইচএসবকাে ৯৬১৩.২০.০০) এবাং পবকট গ্যাস 

লাইটাি বির্িবি ব্যবহৃি যন্ত্রাাংশ-র্ির্ন বাটন ব্যাটািী (এইচএসবকাে ৮৫০৬.৪০.০০)-এি আিদার্ন শুল্ক 

২৫% সেবক ১০%-এ হ্রাসকিি।  

 

কাবশি ল্যাম্পস্ র্লিঃ পবকট গ্যাস লাইটাি উপপাদনকািী প্রর্িষ্ঠান। প্রর্িষ্ঠানটি ৫ ধিবিি  গ্যাস লাইটাি বির্ি 

কবি োবক। কাবশি ল্যাম্পস ছাড়া আিও ২টি র্শে প্রর্িষ্ঠান (ক) কালাি ম্যাক্স (খ) পলিল ইন্ডার্েজ্ র্লিঃ সীর্িি 

পর্িিাবি গ্যাস লাইটাি বির্ি কবি োবক। গ্যাস লাইটাি বির্িি যন্ত্রাাংশ র্ির্ন বাটন ব্যাটািীি আিদার্ন শুল্ক 
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২৫% সেবক ১০% এ হ্রাবসি ুপপার্িশ কিাি জ্ন্য কর্িশবন আববদন জ্ানাবনা িয়। এি সপ্রর্ক্ষবি কর্িশন সাংর্িি 

প্রর্ির্নর্ধবদি সিন্ববয় সভা কবি িিািি গ্রিি কবি।  

 

২০১৩-১৪ অে ি বছবি গ্যাস লাইটাবিি যন্ত্রাাংবশি আিদার্ন শুল্ক ২৫% র্ছল। কর্িশন কর্তিক িি ২০১৪-১৫ অে ি 

বছবিি  বাবজ্বট গ্যাস লাইটাবিি যন্ত্রাাংবশি আিদার্ন শুল্ক ১০% কিাি জ্ন্য ুপপার্িশ কিা িয়। সকল যন্ত্রাাংবশি  

শুল্কিাি  হ্রাস কিা িবলও ২০১৫-১৬ অে ি বছবি র্ির্ন বাটন ব্যাটািীি উপি সম্পূিক শুল্ক ২০% আবিাপসি  

আিদার্ন শুল্ক পুনিায় ২৫% আবিাপ কিা িয়।  

 

বিিিাবন সদশীয় উপপাদন খিবচি সচবয় কি মূবল্য চীন সেবক গ্যাস লাইটাি আিদার্ন কিা িয়। সকল যন্ত্রাাংশই 

চীন র্নবজ্ বির্ি কবি র্বধায় কিমূবল্য িপ্তার্ন কিা চীবনি পবক্ষ সম্ভব িয়। জ্ানা যায় চীবনি বির্ি গ্যাস 

লাইটাবিি মূল্য প্রর্ির্পস ০.০৫ িািঃ েলাি শুল্কসি ৬.০০ টাকা। কখনও এি সচবয় কি মূবল্যও আিদার্ন িয়। 

সানলাইট-১ এল র্িন্ট উইে সলে ধিবিি  গ্যাস লাইটাবি র্ির্ন বাটন ব্যাটািী ব্যবহৃি িয়। সানলাইট ১ এল 

লাইটাবিি যন্ত্রাাংবশি র্বদ্যিান শুবল্ক উপপাদন খিচ মূসক ব্যিীি ৫.৫০ টাকা এবাং মূসকসি ৬.৩২ টাকা। যাি 

িবধ্য র্ির্ন বাটন ব্যাটািীি ব্যয় সিাট উপপাদন ব্যবয়ি অনুপাি ১৭.০২%। র্ির্ন বাটন ব্যাটািী আিদার্ন শুল্ক 

১০% কিা িবল উি লাইটাবিি উপপাদন খিচ িয় ৫.৪৩ টাকা। আপািিঃ দৃর্িবি ০.০৭ টাকা উপপাদন খিচ কি 

িবন িবলও র্ির্লয়ন র্পবসি উপপাদন খিচ প্রর্িষ্ঠাবনি অনুকূবল িয় ববল জ্ানা যায়।  

 

প্রর্িষ্ঠানটিি সাংিক্ষবিি িাো র্নি িয় কবি সদখা যায় র্বদ্যিান শুবল্ক সাংিক্ষবিি িাো ৮৭%।  র্ির্ন বাটন 

ব্যাটািীি শুল্কিাি হ্রাস কবি ১০% ও সম্পূিক শুল্ক প্রিযািাি কিা িবল এি সাংিক্ষবিি িাো িবব ১২৬%। 

অন্যর্দবক র্বদ্যিান  মূল্য সাংবযাজ্ন িাি ৫৫% িবল এি সাংিক্ষবিি িাো সবব িাচ্চ ৬০% পয িন্ত প্রদান কিা সযবি 

পাবি। উবিখ্য, র্ববিষবি সদখা যায় সয, প্রর্িষ্ঠানটি র্বদ্যিান শুবল্ক সিায়িা পাবে। িাছাড়া গ্যাস লাইটাি 

উপপাদবন র্ির্ন বাটন ব্যাটািীি জ্ন্য উপপাদন ব্যবয়ি ১২%-১৭% ব্যয় কিবি িয়।  র্বষয়টি র্বববচনা  কবি 

শুধুিাে র্ির্ন বাটন ব্যাটািীি উপি আবিার্পি সম্পূিক শুল্ক প্রিযািাি কিা সযবি পাবি ববল কর্িশন িবন কবি। 

 

গ্যাস লাইটাি একটি কি মূবল্যি পে, িাই সািান্য মূল্য পাে িবকযি কািবি চীবনি সাবে সদশীয় প্রর্িষ্ঠাবনি 

প্রর্িবযার্িিায় টিবক োকা কিকি। এই ব্যাটািী র্দবয় সয সকল পে বির্ি িয়, িা স্বেমূবল্যি। কাবজ্ই স্বেমূবল্যি 

পবে সবব িাচ্চ পয িাবয়ি শুল্ক ধাপ োকবল উি পবেি উপপাদন খিচ সবশী িবব। িাছাড়া, এই ব্যাটািী সদবশও বির্ি 
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িয় না, র্কাংবা সকান উন্নি প্রযুর্িিও নয়, উন্নিিাবনি পবেও ব্যবহৃি িয় না, কাবজ্ই এি শুল্ক নূযনিি িওয়াই 

বাঞ্চিীয় ববল কর্িশন িবন কবি। 

 

িাছাড়া অর্ধক জ্নবহুল পাশ্বিবিী সদশ ভািবি সকান গ্যাস লাইটাি উপপাদনকািী প্রর্িষ্ঠান সনই ববল জ্ানা যায়। 

ভািবিি সম্পূি ি বাজ্ািটি চীবনি দখবল। অেচ র্কছু কি মূবল্য এবাং অশুল্ক বাধা দূি কিা সিবল ভািবিি বাজ্াবি 

সদশীয় গ্যাস লাইটাবিি প্রববশ  সম্ভব িবিা ববল জ্ানা যায়। প্রাপ্ত িথ্য/উপাবত্তি র্ভর্ত্তবি কর্িশন সেবক র্নবম্নাি 

প্রস্তাব কিা িয়। 

 

শুল্ক র্নধ িািি সাংক্রান্ত জ্ািীয় কর্িটিি ুপপার্িশ: 

  

মূসক র্নবন্ধনকৃি র্শে প্রর্িষ্ঠাবনি সক্ষবে র্ির্ন বাটন ব্যাটািী আিদার্নবি আবিার্পি ২০% সম্পূিক শুল্ক 

প্রিযািাি কিা সযবি পাবি। 

 

১.৩। র্বষয়: র্ফর্নশে ফাইবাি অপটিক কযাববলি (এইচএসবকাে ৮৫৪৪.৭০.০০) কাঁচািাল (ক)    

Granules for Loose Tube (Natural Colour) (এইচএসবকাে ৩৯০৭.৯৯.০০), (খ) Filler 

Rod of Polypropylene (Dia. 2.2 mm) (এইচএসবকাে ৩৯১৬.৯০.৯০) এবাং (ি) Co-

polymer Coated Aluminium Tape (এইচএসবকাে ৭৬০৭.২০.৯৯) আিদার্ন শুল্ক 

হ্রাসকিি। 

 

বাাংলাবদশ কযাবল র্শে র্লিঃ র্ফর্নশে ফাইবাি অপটিক কযাববলি শুল্ক বৃর্দ্ধ ও কাঁচািাবলি আিদার্ন শুল্ক হ্রাবসি 

র্বষবয় িাননীয় প্রধানিন্ত্রী কর্তিক র্বিি ১৩-০৭-২০১৪ িার্িবখ োক, সটর্লবযািাবযাি ও িথ্য প্রযুর্ি িন্ত্রিালয় 

পর্িদশ িনকাবল অনুর্ষ্ঠি সভায় উপস্থাপন কবিন। িখন িাননীয় প্রধানিন্ত্রী অে িননর্িক উপবদিা কর্তিক মূখ্য 

সর্চববক শুল্ক অসাংির্ি র্বষবয় একটি আধা সিকার্ি পে প্রদাবনি র্নবদ িশনা প্রদান কবিন। উি পবে র্বষয়টি 

ট্যার্িফ কর্িশনবক পিীক্ষা-র্নিীক্ষা কিাি র্নবদ িশনা প্রদান কিা িয়। এিই সপ্রর্ক্ষবি ট্যার্িফ কর্িশবন ফাইবাি 

অপটিবকি সাবে সাংর্িি প্রর্ির্নর্ধিবিি সিন্ববয় একটি সভা অনুর্ষ্ঠি িয়। উি সভায় জ্ানা যায় র্বআির্ব কযাবল 

ইন্ডার্ষ্ট্রজ্ র্লিঃ ২০১৪ সন সেবক ফাইবাি অপটিক কযাবল উপপাদন শুরু কবিবছ। সভায় ‘বাাংলাবদশ কযাবল র্শে ও 

র্বআির্ব কযাবলস্ র্লিঃ এি উপপার্দি কযাববলি গুিিিিান এবাং উি প্রর্িষ্ঠান দু’টিি উপপাদন ক্ষিিা বুবয়ট 



 

 32 

সেবক পিীক্ষা কিবি িবব ববল র্সদ্ধান্ত গৃিীি িয় এবাং র্সদ্ধান্ত সিািাববক বুবয়ট কর্তিক দুটি প্রর্িষ্ঠান পর্িদশ িন 

কবি নমুনা সাংগ্রিপূব িক পিীক্ষা-র্নিীক্ষা কবি কর্িশবনি র্নকট প্রর্িববদন সপ্রিি কিা িয়।  

 

বাাংলাবদশ কযাবল র্শে সম্পবকি বুবয়বটি প্রর্িববদবন সদখা যায় প্রর্িষ্ঠানটি র্বর্ভন্ন ধিবিি ফাইবাি অপটিক 

কযাবল বিিী কবি এবাং এি গুিিি িান সবন্তাষজ্নক। প্রর্িষ্ঠানটিি পবক্ষ পয িাপ্ত পর্িিাবি ফাইবাি অপটিক 

কযাবল উপপাদন কিাি িি ক্ষিিা িবয়বছ। উবিখ্য, বাাংলাবদশ কযাবল র্শে র্লিঃ এি ৩ র্শফবট ১৮,০০০ র্কিঃ 

র্িিঃ কযাবল উপপাদন কিাি ক্ষিিা িবয়বছ। জ্ানা যায় সদবশ কযাববলি চার্িদা প্রায় ২০,০০০ র্কিঃ র্িিঃ। িাবদি 

প্রকৃি উপপাদন ২০১১-১২ সি ১৬০০ র্কিঃ র্িিঃ, ২০১২-১৩ সি ১৭৬১ র্কিঃ র্িিঃ, ২০১৩-১৪ সি ২৫৫৪ র্কিঃ র্িিঃ 

এবাং ২০১৪-১৫ সি ৩৫৯৭ র্কবলার্িটাি। অপির্দবক র্বআির্ব কযাববলি উপপাদন ক্ষিিা ৫০,০০০ র্কিঃ র্িিঃ 

এবাং প্রকৃি উপপাদন ২০১৪-১৫ সি ১,৮০০ র্কবলার্িটাি ববল জ্ানা যায়। 

 

প্রধানিন্ত্রীি দপ্তবি িি ১১-০৬-২০১৫ িার্িবখ সভায় র্সদ্ধান্ত িয় সয, “আিদার্নকৃি অপটিকযাল ফাইবাি সকবল 

এি উপি প্রস্তার্বি বাবজ্বট আবিার্পি ১০% শুল্কিাি যাবি বিাল োবক সস র্বষবয় বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন 

প্রবয়াজ্নীয় ব্যবস্থা র্নবব। বাাংলাবদশ সকবল র্শে র্লিঃ (বাবকর্শ) কর্তিক উপপার্দি অপটিকযাল ফাইবাি কযাবল 

এি কাঁচািাবলি উপি ০% ট্যার্িফ র্নধ িািবিি র্বষবয় জ্ািীয় িাজ্স্ব সবাে ি ও ট্যার্িফ কর্িশন প্রবয়াজ্নীয় ব্যবস্থা 

র্নবব।” 

 

শুল্ক র্নধ িািি সাংক্রান্ত জ্ািীয় কর্িটিি ুপপার্িশ: 

 

(ক) Granules for Loose Tube (Natural Colour) এি আিদার্ন শুল্ক ৫% সেবক ০% কিা সযবি 

পাবি; 

(খ) Filler Rod of Polypropylene (Dia. 2.2 mm) এি আিদার্ন শুল্ক ৫% সেবক ০% কিা সযবি 

পাবি; 

(ি) Co-polymer Coated Aluminium Tape এি আিদার্ন শুল্ক ২৫% সেবক ৫% কিা সযবি পাবি। 
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১.৪।   র্বষয়: ফুল উপপাদবন ব্যবহৃি কাঁচািাল: (ক) বাল্ব র্বর্ভন্ন ধিবিি চািা িাবছি মূল, জ্ীবন্ত চািা 

িাছ (এইচএসবকাে ০৬০২.৯০.০০), (খ) উন্নিিাবনি ফুল চাবষি জ্ন্য ‘সসর্োং সনট শীট’ (এইচএসবকাে 

৬০০৫.৯০.০০) এবাং (ি) িালর্চাং শীট (এইচএসবকাে ৩৯২০.১০.৯০) এি শুল্ক িাি হ্রাসকিি। 

 

িাজ্া ফুবলি ব্যবিাি সৃর্িি শুরু সেবক আজ্ পয িন্ত সিাদৃি। প্রায় ৩ দশক যাবপ বার্ির্জ্যকভাবব ফুল উপপাদন শুরু 

িবয়বছ। ৮-১০ বছি যাবপ এি ব্যবিাি ব্যাপকভাবব বৃর্দ্ধ সপবয়বছ। র্ববয়, িাবয় িলুদ, ভযাবলনটাইন সে, ২১-সশ 

সফব্রুয়ার্ি, জ্ন্মর্দন র্বর্ভন্ন সভাি িঞ্চ ফুল ব্যিীি র্চন্তাই কিা যায় না। যবশাবিি িদখালী, সাভাি, িাজ্ীপুি, 

িার্নকিঞ্জ, টাোইল ও নািায়িিঞ্জসি প্রভৃর্ি জ্ায়িায় প্রায় ১০-১৫ প্রকাবিি ফুল বার্ির্জ্যকভাবব প্রায় ১০,০০০ 

সিক্টি এলাকায় চাষ কিা িয়। ফুল চাষ শস্য চাবষি সচবয় কবয়ক গুি লাভজ্নক র্বধায় এি চাষ র্দন র্দন বৃর্দ্ধ 

পাবে। র্ববশষ কবি সদশীয় জ্ািববিা ফুলটি অিযন্ত আকষ িিীয় এবাং সবশ কবয়ক র্দন িাজ্া োবক। সদশ 

জ্ািববিাসি অন্যান্য ফুল উপপাদবন স্বয়াংসম্পূি ি। র্কন্তু চীন ও ভািি সেবক প্রচুি জ্ািববিা ববধ/অনবধ পবে 

আিদার্ন িয়। কর্িশবনি ুপপার্িবশ ২০১৩-১৪ অে িবছবি কাট িাওয়াবিি আিদার্ন শুল্ক ১২% সেবক বৃর্দ্ধ কবি 

২৫% কিা িবয়বছ। িাজ্া ফুল আিদার্ন র্নরুপসার্িি কিাি জ্ন্য এি উপি সম্পূিক শুল্ক ২০% আবিাপ কিা 

সযবি পাবি। ফুল উপপাদনকািীবদি িবি এ খাবি িাবদি র্বর্নবয়াি প্রায় ২০০ সকাটি টাকা। প্রায় ১০ লক্ষ জ্নবল 

ফুল ব্যবসাি সাবে প্রিযক্ষ এবাং পবিাক্ষভাবব জ্র্ড়ি। কর্িশন সেবক িাজ্া ফুল ও ফর্লবয়বজ্ি উপি একটি সাব-

সসক্টি োর্ে কিা িবয়বছ। কর্িশবনি ুপপার্িবশি ফবল ২০১৩-১৪ অে ি বছবি কাট িাওয়াবিি উপি আিদার্ন শুল্ক 

১২% সেবক বৃর্দ্ধ কবি ২৫% কিা িবয়বছ। এি ফবল আিদার্নকৃি কাট িাওয়াবিি আিদার্ন অবনকটা 

র্নরুপসার্িি িবয়বছ। সদশীয় ফুল উপপাদনকািীবদি আিও উপসার্িি কিাি জ্ন্য এবাং বববদর্শক মুদ্রাি সােবয়ি 

জ্ন্য আিদার্নকৃি ফুবলি উপি সম্পূিক শুল্ক আবিাপ কিা সযবি পাবি। সিীক্ষায় জ্ানা যায় ফুল 

উপপাদনকািীবদি ফুল উপপাদবন ব্যবহৃি র্কছু উপকিবিি শুল্ক ুপর্বধা প্রদান কিবল ফুবলি সদশীয় বাজ্াি 

সম্প্রসার্িি িবব এবাং ফুবলি আিদার্ন র্নরুপসার্িি িবব। 

 

শুল্ক র্নধ িািি সাংক্রান্ত জ্ািীয় কর্িটিি ুপপার্িশ: 

 

(ক) িাজ্া ফুল আিদার্ন র্নরুপসার্িি কিাি জ্ন্য কাট িাওয়াবিি উপি সম্পূিক শুল্ক ৩০% আবিাপ কিা সযবি 

পাবি 

(খ)  র্বর্ভন্ন চািা িাবছি মূল, চািা িাছ প্রভৃর্ি এি শুল্ক কাঠাবিা পূবব িি ন্যায় অব্যািি োকবব  
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(ি)  সশর্োং সনট র্শট এি আিদার্ন শুল্ক ২৫% সেবক ১০% এ হ্রাস এবাং সম্পূিক শুল্ক ২০% প্রিযািাি কিা সযবি 

পাবি। িবব এই সকাে ‘অন্যান্য’ এি অন্তর্ভ িি র্বধায় সসর্োং সনবটি পৃেক ট্যার্িফ লাইন কিা সযবি পাবি।  

(ঘ)  িালর্চাং র্শবটি আিদার্ন শুল্ক ২৫% সেবক ১০% এ হ্রাস এবাং র্নয়ন্ত্রিমূলক শুল্ক ৪% প্রিযািাি কিা সযবি 

পাবি। িবব এই সকাে ‘অন্যান্য’ এি অন্তর্ভ িি র্বধায় িালর্চাং শীবটি পৃেক ট্যার্িফ লাইন কিা সযবি পাবি। 

 

১.৫। র্বষয়: কয়াি সিাপ (এইচএসবকাে ৫৬০৭.৯০.০০) উপপাদবন ব্যবহৃি কাঁচািাল কয়াি ফাইবাি 

(এইচএসবকাে ৫৩০৫.০০.০০) এি শুল্ক িাি হ্রাসকিি। 

 

শ্যািল বাাংলা জুবটক্স র্লিঃ কয়াি সিাপ উপপাদবন ব্যবহৃি কাঁচািাল কয়াি ফাইবাি এি শুল্কিাি হ্রাস এি র্বষবয় 

ুপপার্িশ কিাি জ্ন্য কর্িশবন আববদন কবি। প্রর্িষ্ঠানটি র্বিি ২০০৭ সাল সেবক কয়াি সিাপ (নার্িবকবলি 

সছাবড়াি ফাইবাি/িন্তু সেবক পাকাবনা দর্ড়) বির্ি কবি সকার্িয়াবি িপ্তার্ন কবি। এছাড়া চীন, যুিিাষ্ট্র, জ্াপান, 

িালবয়র্শয়া ও সনদািল্যাবন্ড কয়াি সিাবপি প্রচুি চার্িদা োকা সবত্ত্বও কাঁচািবলি উপি শুল্কিাি অর্ধক োকাি 

কািবি প্রর্িবযািী সদশ র্ভবয়িনাি, শ্রীলাংকা ও ভািবিি সাবে আন্তজ্িার্িক বাজ্াবি প্রর্িবযার্িিায় টিবক োকবি 

পািবছ না। প্রর্িষ্ঠানটি আিও উবিখ কবি সয, শুধু কয়াি সিাপ (দর্ড়) নয়, কয়াি সনটসি অন্যান্য কয়াি পে 

সযিন: কয়াি ম্যাট, কয়াি সফল্ট, কয়াি সনট (পার্খি বাসা), কয়াি কার্লাং ইিযার্দ পবেি র্ববদবশ চার্িদা োকায় 

সদবশ বির্ি কবি িপ্তার্নি িাধ্যবি বছবি প্রচুি বববদর্শক মুদ্রা অজ্িন সম্ভব। এবক্ষবে বড় বাধা কয়াি ফাইবাি 

আিদার্ন শুল্ক অবনক সবশী, যা প্রায় ৩১.৫০%। আিদার্ন শুল্ক ০% বা সবব িাচ্চ ৫% কিা িবল প্রর্িষ্ঠানটি কয়াি 

পে বির্ি ও িপ্তার্ন কবি আন্তজ্িার্িক বাজ্াবি একটি উবিখবযাগ্য অবস্থান দখল কিবি পািবব ববল আববদনকািী 

জ্ার্নবয়বছন। 

  

পয িাবলাচনায় সদখা যায় সয, নার্িবকবলি সছাবড়াও কয়াি ফাইবাি বিিীি একটি কাঁচািাল এবাং এ ফাইবাি র্দবয় 

কয়াি সিাপসি অন্যান্য পেও বিিী কিা যায়। কয়াি সিাপ ও কয়াি ফাইবাবিি শুল্কিাি একই অে িাপ ১০%। 

িবব িপ্তার্নবি কয়াি ফাইবাবিি উপি ০% শুল্কিাি আবিাপ ও মূসক প্রিযািাি কিা িবল িপ্তার্নবি সাংিক্ষবিি 

িাো িবব ৫২%। সাংর্িি এইচএসবকাবেি অধীবন ৫৬০৭.৯০.০০ ট্যার্িফ লাইবনি “অন্যান্য” এি র্বপিীবি 

কয়াি সিাপ আিদার্ন ও িপ্তার্ন িওয়াি কািবি সঠিক আিদার্ন ও িপ্তার্নি  পর্িিাি ও মূল্য সম্পর্কিি িথ্য 

সাংগ্রি কিা সম্ভব িয়র্ন। প্রাপ্ত িবথ্য সদখা যায় সয, প্রর্ি সির্েক টন কয়াি সিাপ উপপাদন কিবি খিচ িয় 

৫২,২৪০ টাকা এবাং কয়াি ফাইবাবিি জ্ন্য ব্যয় কিবি িয় সিাট উপপাদন খিবচি ৭৬%। অপির্দবক িপ্তার্ন 
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কিবি িয় প্রর্ি সি. টন ৪৮,৫৪০ টাকা। সদবশ বিিিাবন ৮টি প্রর্িষ্ঠান কয়াি সিাপ উপপাদন কবি। সদবশ কয়াি 

সিাপ বির্িি সিাট উপপাদন ক্ষিিা িবয়বছ ৩২৫০ সির্েক টন। আিও সদখা যায় সয, কয়াি ফাইবাি আিদার্ন 

কবি কয়াি সিাপ বিিীবি মূল্য সাংবযাজ্ন িাি িবে ৩৮%। বিিিাবন কয়াি ফাইবাবিি উপি আিদার্নবি 

আবিার্পি ১০% শুল্ক িাবি র্শেটিি সাংিক্ষবিি িাো িবে ৪৬% এবাং ৫% শুল্কিাবি র্শেটিি সাংিক্ষবিি িাো 

বৃর্দ্ধ সপবয় ৬৫% দাঁড়াবব। 

শুল্ক র্নধ িািি সাংক্রান্ত জ্ািীয় কর্িটিি ুপপার্িশ: 

 

(ক) কয়াি ফাইবাবিি বিিিান শুল্কিাি ১০% সেবক হ্রাস কবি ৫% কিা সযবি পাবি।   

(খ) কয়াি সিাপ ও কয়াি ফাইবাবিি জ্ন্য আলাদা ট্যার্িফ লাইন কিা সযবি পাবি। 

 

১.৬। র্বষয়: িশাি কবয়বলি ব্যান্ডবিাল (এইচএসবকাে ৩৮০৮৯১২১) সাংবযাজ্বনি প্রবয়াজ্নীয় ব্যবস্থা 

গ্রিি। 

 

এর্সআই র্লিঃ িশাি কবয়বলি ব্যান্ডবিাল সাংবযাজ্বনি র্বষবয় সচয়ািম্যান বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন বিাবি 

আববদন জ্ানায়। প্রর্িষ্ঠানটি আববদবন উবিখ কবি, ইদানীাং খুব র্নম্নিাবনি িশাি কবয়ল বাজ্াবি র্বর্ক্র িবে। 

এছাড়াও বাাংলাবদবশ িশাি কবয়বলি একটি র্বশাল বাজ্াি িবয়বছ যা সদবশি অে িননর্িক উন্নয়বনি সাবে 

ক্রিবধ িিান। এই র্বশাল বাজ্াি সেবক সিকাবিি প্রচুি িাজ্স্ব আিিবিি ুপবযাি িবয়বছ। বিিিাবন সদবশ প্রর্ির্ষ্ঠি 

ব্র্যান্ডগুবলাি পাশাপার্শ চীনসি অন্যান্য সদশ সেবক আিদার্নকৃি ও অর্নয়র্ন্ত্রি পদ্ধর্িবি স্থানীয়ভাবব বিিী প্রচুি 

পর্িিাি িশাি কবয়বলি উপর্স্থর্ি লক্ষয কিা যাবে। জ্ািীয় িাজ্স্ব সবাবে িি োটা সবইস সেবক প্রাপ্ত িথ্য র্ববিষবি 

সদখা যায় সয, চীন, ভািি, সকার্িয়া , িায়ানিাি ইিযার্দ সদশ িবি প্রায় ৩,১৮৫.৯ সিিঃ টন কবয়ল ও এবিাসল 

আিদার্ন িবয়বছ। এসব কবয়বলি বাজ্ািজ্ািকিবিি সক্ষবে ুপষু্ঠ পয িববক্ষি না োকায় প্রচুি িাজ্স্ব ফাঁর্ক সদয়াি 

ুপবযাি িবয়বছ।  

 

িশাি কবয়ল উপপাদন ও র্বিিি জ্নস্বাস্থয সম্পর্কিি অিযন্ত স্পশ িকািি একটি র্বষয় এবাং এবক্ষবে সিকাবিি 

ুপস্পি নীর্িিালাও িবয়বছ। র্কন্তু বাজ্াবি িশাি কবয়বলি উপপাদনকািী এবাং আিদানীকািবকি সাংখ্যা প্রচুি 

িওয়ায় সিকাবিি পবক্ষ যোযে িাজ্স্ব আিিি র্নর্িি কিা একটি দুিঃসাধ্য ব্যাপাি। র্বপদজ্নক এসব কবয়ল 
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জ্নস্বাবস্থযি জ্ন্য িািাত্মক হুির্কি পাশাপার্শ সিকাবিি প্রাপ্য মূসক ও অন্যান্য িাজ্স্ব ফাঁর্ক সদয়াি ুপবযাি  

িবয়বছ।  

 

িাই এ র্শবে ুপষি প্রর্িবযার্িিা ও সিকাবিি িাজ্স্ব আদাবয়ি জ্ন্য িািাকজ্াি পে, সকািল পানীয়, 

সবািলজ্াি পার্ন এবাং সাবান ইিযার্দ র্শবেি ন্যায় উপপার্দি পে বাজ্ািজ্ািকিবিি জ্ন্য ব্যান্ডবিাল এি প্রচলন 

কিা সযবি পাবি। এি ফবল আিদার্নকািক ও উপপাদনকািী প্রর্িষ্ঠানসমূি িাবদি র্বর্ক্রি কবয়ল সেবক 

সিকািবক মূসক ও িাজ্স্ব প্রদাবনি র্বষয়টি র্নর্িি কিবি পািবব। 

 

শুল্ক র্নধ িািি সাংক্রান্ত জ্ািীয় কর্িটিি ুপপার্িশ: 

 

‘ব্যান্ডবিাল সাংবযাজ্ন’ পদ্ধর্িটি জ্ািীয় িাজ্স্ব সবাবে িি র্বববচনায় লাভজ্নক িবল কায িকি কিা সযবি পাবি। 

 

১.৭। র্বষয়: সিইজ্ কি ি িাওয়াি (এইচএসবকাে ১১০২২০০০) এি শুল্ক িাি বৃর্দ্ধ। 

 

বাাংলাবদশ োচ ি এন্ড সেিীবভটিভস ম্যানুফযাকচািাস ি এন্ড সেোস ি এবসার্সবয়শন এি সদস্য প্রর্িষ্ঠান িিিান 

সকর্িকযালস র্লিঃ, ভিসা এবগ্রা সকর্িকযালস র্লিঃ ও িাি র্লিঃ বাাংলাবদবশি র্বর্ভন্ন আর্ে িক প্রর্িষ্ঠান এবাং 

ব্যাাংবকি আর্ে িক সিায়িায় প্রর্ির্ষ্ঠি, সদবশি পর্িি জ্র্িবি প্রার্ন্তক কৃষকবদি িািা উপপার্দি কৃর্ষপে র্ভট্টা 

ব্যবিাি কবি ১১০৮ এবাং ১১০২ সির্োং এি সিইজ্ োচ ি এবাং সিইজ্ িাওয়াি উপপাদন কবি োবক। িাবদি এ 

কায িক্রবি প্রায় লক্ষার্ধক কৃর্ষ র্শে-ের্িক প্রিযক্ষ এবাং পবিাক্ষভাবব র্নবয়ার্জ্ি। চুর্িবদ্ধ সদশীয় কৃষকবদি 

উপপার্দি র্ভট্টাি অন্যিি প্রধান ব্যবিাি িয় োচ ি উপপাদবন। ১০০% সদশীয় কাঁচািাল র্ভট্টা র্দবয় োচ ি বির্ি িবে 

এবাং কাঁচািাল র্িসাবব র্ভট্টা ব্যবিাি র্দন র্দন বৃর্দ্ধ পাবে। 

 

বিিিাবন সদবশ ২৫ লক্ষ সিিঃ টন র্ভট্টা উপপার্দি িবে যা সেবক উপপার্দি োচ ি সদবশি সকল চার্িদা সিটাবি 

সক্ষি। বিিিাবন আিদার্নকৃি সিইজ্ োচ ি  এি সাবে সদবশ উপপার্দি সিইজ্ োচ ি  প্রর্িবযার্িিাি সেুখীন িবে 

এবাং এ প্রর্িবযার্িিায় সদশীয় কৃষকবদি টিবক োকবি িবল আিদার্নকৃি সিইজ্ োচ ি  এি শুল্ক িাি সবব িাচ্চ 

(২৫%) বজ্ায় িাখা প্রবয়াজ্ন ববল বাাংলাবদশ োচ ি এন্ড সেিীবভটিভস ম্যানুফযাকচািাস ি এন্ড সেোস ি এবসার্সবয়শন 

িাবদি আববদবন উবিখ কবিবছ। উি প্রর্িষ্ঠান আবিা জ্ার্নবয়বছ সয, কি িিাওয়াি (এইচএসবকাে ১১০২২০০০) 

এবাং সিইজ্ কি ি োচ ি (এইচএসবকাে ১১০৮১২০০) মূলিিঃ একই পদাে ি। সিইজ্ কি ি োচ ি (এইচএসবকাে 
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১১০৮১২০০) এি আিদার্ন শুল্ক ইবিািবধ্যই ২৫% কিা িবয়বছ। র্কন্তু, কি ি িাওয়াি (এইচএসবকাে ১১০২২০০০) 

এি আিদার্ন শুল্ক ১০% িওয়ায় বিিিাবন সিইজ্ কি ি োচ ি কি ি িাওয়াি এি নাবি র্িথ্যা সঘাষিা র্দবয় 

বাাংলাবদবশ আিদার্নি ুপবযাি োকায় বাাংলাবদশ োচ ি এন্ড সেিীবভটিভস ম্যানুফযাকচািাস ি এন্ড সেোস ি 

এবসার্সবয়শন সদশীয় ভূট্টা চাষীবদি স্বাে ি িক্ষাবে ি কি ি িাওয়াি (এইচএসবকাে ১১০২২০০০) এি আিদার্ন শুল্ক 

১০% সেবক উন্নীি কবি ২৫% কিাি জ্ন্য আববদন জ্ার্নবয়বছ। 

 

শুল্ক র্নধ িািি সাংক্রান্ত জ্ািীয় কর্িটিি ুপপার্িশ: 

 

সিইজ্ কি িিাওয়াবিি শুল্কিাি ১০% সেবক বৃর্দ্ধ কবি ২৫% কিা সযবি পাবি। 

 

১.৮। র্বষয়: সম্পূি িার্য়ি পে এয়াি সেশনাি (এইচএসবকাে ৩৩০৭.৪৯.০০) এি কাঁচািাল (ক) Tin 

Plated Cans (এইচএসবকাে ৭৩১০২১২০), (খ) Mixture of Odoriferous Substances 

(এইচএসবকাে ৩৩০২৯০০০) এবাং (ি) Valve Button (এইচএসবকাে ৮৪৮১.৮০.২৯) এি আিদার্ন 

শুল্ক িাি হ্রাসকিি প্রসবে।   

 

এর্সআই র্লর্িবটে ও েয়াি টয়বলর্েজ্ র্লর্িবটে বাাংলাবদবশি অন্যিি সকর্িকযাল উপপাদনকািী প্রর্িষ্ঠান। 

প্রর্িষ্ঠান দু‘টি এয়াি সেশনাি উপপাদন কবি োবক। বিিিাবন িাবদি বার্ষ িক উপপাদন ক্ষিিা ৫০ লক্ষ ইউর্নট। এ 

ছাড়া আিও কবয়কটি প্রর্িষ্ঠান এয়াি সেশনাি উপপাদন কবি। সদবশি বার্ষ িক চার্িদা প্রায়  ৪০ লক্ষ ইউর্নট। 

স্থানীয়ভাবব এয়াি সেশনাবিি সয চার্িদা িবয়বছ িা স্থানীয় উপপাদনকািী প্রর্িষ্ঠানসমূবিি উপপাদন ক্ষিিা িািা 

পূিি কিা সম্ভব। র্কন্ত চীন, ভািি, আিব আর্িিাি ইিযার্দ সদশ িবি প্রায় ১৬ লক্ষ ইউর্নট এয়াি সেশনাি 

আিদার্ন িবে। যাি িড় আিদার্ন মূল্য ৬৪ টাকা। আিদার্নকৃি এ পেটি স্থানীয় বাজ্াবি িানবভবদ ৫০ সেবক 

২০০ টাকা মূবল্য র্বক্রয় িবে। 

  

অন্যর্দবক স্থানীয়ভাবব উপপার্দি এ পেটিি উপপাদন খিচ ৭০.২৫ টাকা। স্থানীয় উপপাদন খিবচি সাবে ভযাট  ও 

সম্পুিক শুল্ক সযাি কিাি পি মূল্য দাড়ায় প্রায় ৯০ টাকা। প্রর্ি ইউর্নট এয়াি সেশনাি উপপাদবন আিদার্নকৃি 

কাঁচািাল ব্যবহৃি িয় ৩৭.৯২ টাকা। আিদার্নকৃি কাঁচািাল বাবদ স্থানীয় মূল্য সাংবযাজ্ন প্রায় ৪৭%। কাঁচািাল 



 

 38 

আিদার্নবি  িবড় প্রায় ৫২.৬৮% শুল্ক আবিার্পি আবছ। বিিিাবন তুলনামূলক কি মূবল্য পেটিি আিদার্ন সববড় 

যাওয়ায় স্থানীয় উপপাদনকািী প্রর্িষ্ঠানসমূি অসি প্রর্িবযার্িিাি সেুখীন  িবে। 

 

 প্রর্িষ্ঠানটিি ুপিক্ষাি কায িকি িাি (ERP) র্নি িয় কিবল সদখা যায় স্থানীয় প্রর্িষ্ঠানসমূি বিিিাবন ৫৯.৪৯% 

ুপিক্ষা পাবে। এর্সআই র্লর্িবটে ও েয়াি টয়বলর্েজ্ র্লর্িবটে এি আববদন অনুযায়ী আিদার্নকৃি এয়াি 

সেশনাি এি উপি আবিার্পি সম্পূিক শুল্ক  ২০% সেবক বার্ড়বয় ৪০% কিা িবল ুপিক্ষাি কায িকি িাি (ERP) 

দাড়ায় ৯০.৪৭% এবাং স্থানীয়ভাবব উপপার্দি এয়াি সেশনাি কাঁচািাবলি উপি আবিার্পি সম্পূিক শুল্ক  ২০% 

সেবক কর্িবয় ৫% কিা িবল ুপিক্ষাি কায িকি িাি (ERP) এি িাো দাঁড়ায়  ৭০.১১%। 

 

বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবন এয়ািবেশনাি উপপাদনকািী এবাং এি অন্যিি প্রধান কাঁচািাল টিনকযাবনি স্থানীয়  

উপপাদনকািী ও র্বর্ভন্ন সিকািী প্রর্িষ্ঠাবনি প্রর্ির্নর্ধবদি সিন্ববয় অনুর্ষ্ঠি সভাি র্সদ্ধান্ত অনুযায়ী 

এয়ািবেশনাবিি কাঁচািাবলি উপি আিদার্ন শুল্ক ২৫% সেবক কর্িবয় ১০% কিা িবল প্রর্িষ্ঠানটিি ুপিক্ষাি 

কায িকি িাি (ERP) এি িাো দাঁড়ায় ৬৭.৪৬%।  স্থানীয় প্রর্িষ্ঠানসমূবিি উপপাদন ক্ষিিা িািা স্থানীয় চার্িদা 

পূিি কিা সম্ভব এবাং আিদার্নকৃি পে আন্তজ্িার্িক বাজ্াি সেবক তুলনামূলক কি মূবল্য আিদার্ন িবে। 

স্থানীয়ভাবব উপপার্দি পবেি মূল্য সাংবযাজ্ন প্রায় ৪৭% িাই স্থানীয় উপপাদনকািী প্রর্িষ্ঠানসমূবিি আবিা সবশী 

ুপিক্ষা সদয়া সযবি পাবি। 

 

শুল্ক র্নধ িািি সাংক্রান্ত জ্ািীয় কর্িটিি ুপপার্িশ: 

 

ভযাট সির্জ্িাে ি এয়াি সেশনাি উপপাদনকািী র্শে প্রর্িষ্ঠাবনি জ্ন্য কাঁচািাল – 

(ক) Tin Plated Cans , (খ) Mixture of Odoriferous Substances ও (ি) Valve Button 

এি আিদার্ন শুল্ক ২৫% সেবক হ্রাস কবি ১০% কিা সযবি পাবি। 

 

১.৯। র্বষয়: েীল জ্ািীয় িন্ধনপাে এি কাঁচািাল (এইচএসবকাে ৭৩২৩.৯৯.০০, অন্যান্য বি িনাসি), 

এযালুবিার্নয়াি জ্ািীয় িন্ধনপাবেি কাচাঁিাল (এইচএসবকাে ৭৬১৫.১০.০০) এবাং High 

temperature resistant coating material (এইচএসবকাে ৩২০৮.৯০.৯০ ও ৩২০৯.৯০.৯০) 

এি আিদার্ন শুল্ক হ্রাসকিি।   
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‘র্কয়াি’ সিটাল ইন্ডার্েজ্ র্লিঃ সদবশি প্রর্ির্ষ্ঠি, স্বনািধন্য ও িানসেি িন্ধনপাে বিিীকািী প্রর্িষ্ঠান। র্শে 

প্রর্িষ্ঠানটি কুর্িয়ায় অবর্স্থি। িাবদি উপপার্দি পে, সপ্রসাি কুকাি, নন-র্েক োইপ্যান, কািীর্েশ, 

এযালুর্ির্নয়াি বিজ্সপে, োর্িক বিজ্সপে ও ওপাল গ্লাস ওয়াি প্রভৃর্ি। উবিখ্য কাঁচািাল ও বির্িপে একই 

এইচ.এস.সকাবেি অধীবন র্বধায় শুল্ক কাঠাবিা অর্ভন্ন। িাই র্শে প্রর্িষ্ঠানটি ‘র্কয়াি’ ব্র্যাবন্ডি গৃিস্থালী িন্ধন পাে 

বিিীি কাঁচািাল আিদার্নি জ্ন্য নতুন ট্যার্িফ লাইন এবাং  শুল্ক হ্রাস কিাি জ্ন্য কর্িশবন আববদন জ্ানায়।  

 

সদশীয় বাজ্াবি আিদার্নকৃি এবাং সদবশি উপপার্দি উভয় প্রকাি বিজ্সপে সদখা যায়।  িন্ধনপাে গুর্ল সাধািিি 

চীন, ভািি, তুিে, ইিার্ল  প্রভৃর্ি সদশ সেবক আিদার্নকৃি। িবব সদশীয় ‘র্কয়াি’ ব্র্যান্ডি িন্ধনপাে িানসেি 

এবাং তুলনামূলক মূল্য সবশী। িাই  গুিাগুি  ভাল  িওয়া সবত্বও শুধুিাে মূল্য সবশী িওয়াি কািবি র্ববদশী 

বিজ্সপবেি প্রর্ি সক্রিাি আগ্রি সবশী। সদশীয় বাজ্াবি আিদার্নকৃি োইপ্যান , সপ্রসাি কুকাি, কািীপ্যান প্রচুি 

সাংখ্যক সদখবি পাওয়া যায়।  

 

র্শে প্রর্িষ্ঠাবনি িন্ধনপাে বিিীি সিয় আিও একটি কাঁচািাল coating material র্িবসবব  ব্যবিাি  কিা 

িয়। যাি নাি High temperature resistant coating material যা ৩২০৮.৯০.৯০ এিাং 

৩২০৯.৯০.৭০ এইচএসবকাবেি অধীবন ‘অন্যান্য বি িনায় আিদার্ন কিা িয়। এই coating material উচ্চ 

িাপ িাোয় সিনীয় এিাং স্বাস্থয সন্মিভাবব বিিী কিা িয়। এটি সম্পূি িভাবব  আিদার্ন র্নভ িি, এবাং র্বকে ব্যবিাি 

সনই ববল জ্ানা যায়। 

 

প্রর্িষ্ঠানটিি আিদার্নকৃি যন্ত্রাাংশ ৭৩২৩.৯৯.০০ এবাং ৭৬১৫.১০.০০ এইচএস সকাবেি অধীবন আিদার্ন িয়। 

অধ্যায় ৭৩ িীল জ্ািীয় পে এবাং অধ্যায় ৭৬ এযালুর্ির্নয়াি জ্ািীয় পবেি বি িনা িবয়বছ। কাঁচািাবলি উচ্চ শুল্ক 

প্রদান কবি সদবশ বিিী বিজ্সপে সম্পূি িার্য়ি আিদার্নকৃি বিজ্সপবেি সাবে প্রর্িবযার্িিায় টিবক োকা কিকি 

ববল জ্ানা যায়। আববদনকািী প্রর্িষ্ঠান িাবদি উপপার্দি কবয়কটি পাবেি উপপাদন খিচ প্রদান কবিবছ। সযিন- 

(ক) ৩০ র্সর্ন্টর্িটাি (ওজ্ন ২.১১ সকর্জ্ ) একটি নন-র্েক কড়াই এি উপপাদন খিচ ৬০০.০০ টাকা। পক্ষান্তবি  

চীন সেবক এই িাবপি আিদার্নকৃি কড়াইবয়ি মূল্য শুল্কসি  িাে ৩৫৭.৪২ টাকা। (র্বল অব এর্ি নাং c27101 

িার্িখ: ২৯/১২/২০১৫)। 
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(খ)  ২৮ সসর্ন্টর্িটাি  (ওজ্ন ১.৬৮ সকর্জ্ ) একটি োইপ্যাবনি উপপাদন খিচ ৫৬৮.০০ টাকা। পক্ষান্তবি চীবনি 

বির্ি একই িাবপি োইপ্যাবনি আিদার্ন মূল্য শুল্কসি িাে ১৫৫.০০ টাকা (র্বল অব এর্ি নাং c1356958 

িার্িখ: ২৭/১২/২০১৫)। 

 

(ি)   আবাি ৪.৫  র্লটাবিি (ওজ্ন ১.৬৬ সকর্জ্ ) সপ্রসাি কুকাবিি উপপাদন খিচ ৬৫৫.০০ টাকা। র্কন্তু  একই 

িাবপি ভািি ও চীন সেবক সপ্রসাি কুকাবিি শুল্কসি আিদার্ন মূল্য ৩৮৩.৫৭ টাকা (র্বল অব এর্ি নাং 

c194231 িার্িখ: ১১ /২/২০১৬)। 

            

উবিখ্য, আিদার্নকৃি িন্ধনপাে ওজ্বন শুল্কায়ন কিা িয়। আিদার্নকৃি পাবেি ওজ্ন সদশীয় ‘র্কয়াি’ োবন্ডি 

সচবয় অবনক সিয় কি িয়। র্কন্তু ওজ্বনি িািিবম্যি সচবয় মূল্য পাে িকয সবশী িবন িয়। মূল্য পাে িকয সদবখ  

আন্ডাি ইনভবয়র্সাং িবে ববল অনুর্িি িয়। ‘র্কয়াি ‘োবন্ডি িন্ধনপাে র্ববশ্বি র্বর্ভন্ন সদবশ িপ্তার্ন িয়। িি 

২০১৪-২০১৫ অে ি বপসবি িপ্তার্নি পর্িিাি র্ছল ৬,৯৮,৩৪৬ িািঃেলাি। সদবশি বাজ্াবি সয সকল সপ্রসাি কুকাি, 

োইপ্যান, কািীপ্যান প্রভৃর্ি পাওয়া যায় িাি অর্ধকাাংশই চীন, সকার্িয়া, তুিে, ভািি ও ইিার্ল সেবক 

আিদার্নকৃি এবাং এগুর্ল বির্িি উপকিিসমূিও চীন ও ভািি সেবক আিদার্ন কিা িয়।  

 

শুল্ক র্নধ িািি সাংক্রান্ত জ্ািীয় কর্িটিি ুপপার্িশ: 

 

পেসমূবিি উপি র্বদ্যিান এইচএসবকাে ও আিদার্ন শুল্কহ্রাি অপর্িবর্িিি  োকবব।   

 

১.১০। র্বষয়: ভলকানাইজ্ে িাবাি সথ্রে বির্িি প্রধান কাঁচািাল ভলকানাইজ্ে িাবাি সথ্রে এন্ড কে ি এি 

(এইচএসবকাে ৪০০৭.০০.০০) শুল্ক হ্রাসকিি। 

 

বাাংলাবদশ গ্লীটাি এন্ড গ্লীটাি ইয়িান ম্যানুফযাকচার্িাং ইন্ডার্ে  র্বর্ভন্ন ধিবিি ুপিা বির্ি কবি োবক। িন্মবধ্য 

র্বর্ভন্ন ধিবিি  জ্র্ি ুপিা, িাবাি ুপিা উবিখবযাগ্য। র্শে প্রর্িষ্ঠানটিি উপপার্দি ভলকানাইজ্ে িাবাি সথ্রে 

বির্িি প্রধান কাঁচািাল ভলকানাইজ্ে  িাবাি সথ্রে এন্ড কে ি। ভলকানাইজ্ে িাবাি সথ্রে এন্ড কে ি এি 

(এইচএসবকাে  ৪০০৭.০০.০০) শুল্ক হ্রাস কিাি জ্ন্য কর্িশবন আববদন জ্ানাবনা িবয়বছ। িাছাড়া ববন্ডে ওয়যাি 

িাউস এি িাধ্যবি আিদার্নকৃি  ভলকানাইজ্ে  িাবাি সথ্রে অনবধভাবব বাজ্াবি র্বক্রবয়ি সক্ষবেও সদশীয় 
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প্রর্িষ্ঠান হুির্কি সন্মুখীন। ববন্ডে ওয়যাি িাউবসি িাধ্যবি আিদার্নকৃি  ভলকানাইজ্ে িাবাি সথ্রে এি যোযে 

ব্যবিাি র্নর্িি কিাি জ্ন্য আববদন জ্ানাবনা িবয়বছ। 

 

 এ সথ্রে র্দবয় র্বর্ভন্ন ধিবনি সাংবকাচন ও প্রসািি িয় এিন কাপড় সলস, সটপ, কে ি, সিবয়বদি র্জ্বন্সি প্যাবন্টি 

কাপড়, আন্ডাি  িাবি িন্টস প্রভৃর্ি বিিী কিা িয়। সদবশ ক্ষুদ্র ও কুটিি র্শবে ভলকানাইজ্ে িাবাি সথ্রে সবয়াি 

ব্যবিি িয়। আিদার্নকৃি ভলকানাইজ্ে িাবাি সথ্রে এন্ড কে ি সক জ্র্ি, ুপিা, পর্লিাি প্রভৃর্ি িািা আোর্দি 

কবি ভলকানাইজ্ে িাবাি সথ্রে বিিী কিা িয়। যা  পিবর্িিবি সলস, সটপ, আন্ডাি িাবি িন্টস , সিাজ্া  প্রভৃর্ি 

বিিীবি ব্যবহৃি িয় এবাং এটি সটক্সটাইল পে। সদবশ উপপার্দি এবাং আিদার্নকৃি উভয়  ধিবনি ভলকানাইজ্ে 

িাবাি  সথ্রে সদশীয় বাজ্াবি পাওয়া যায়। 

 

প্রাপ্ত  িবথ্য  জ্ানা  যায়  ভলকানাইজ্ে িাবাি সথ্রে এন্ড কে ি  উপপাদন একটি জ্টিল প্রর্ক্রয়া, এবি িাইবটক 

প্রযুর্ি  এবাং ব্যয়বহুল যন্ত্রপার্ি জ্র্ড়ি। উন্নি প্রযুর্িবি ৬০% DRC সলবটবক্সি সর্িি িাসায়র্নক সাংর্িেবি 

িাইবটক সির্শনািী ব্যবিাি কবি Extruded Volcanized পদ্ধর্িবি Round Section in Ribbon 

Form এ রুপান্তি কিা িয়। এ পদ্ধর্ি  বিিিান র্ববশ্ব বহুল ব্যবহৃি ও যুবিাপবযািী । উর্ির্খি পদ্ধর্িবি সদবশ 

িাবাি সথ্রে এন্ড কে ি  উপপাদন সম্ভব নয়। িাই এই সথ্রে আিদার্নি র্বকে নাই। 

 

 ভলকানাইজ্ে িাবাি সথ্রে এন্ড কে ি সক ুপিা (Cotton) র্দবয় আোর্দি কবি ১ সকর্জ্ি উপপাদন খিচ 

৩১৬.৩৭ টাকা। পক্ষান্তবি  ববন্ড আিদার্নকৃি মূল্য প্রায় ২৫০.০০ টাকা এবাং এি আনুপার্িক ব্যবিাি সিাট 

খিবচি ২৯.২৩% । 

 পর্লবয়োি  র্দবয় আোর্দি কিবল ১ সকর্জ্ি উপপাদন খিচ ২৯৫.০৩ টাকা। পক্ষান্তবি ববন্ড আিদার্নকৃি 

মূল্য প্রায় ২৩০ টাকা িবি ২৩৫ টাকা । এবক্ষবে আনুপার্িক ব্যবিাি সিাট খিবচি ৪১.৭৯%।  

 আবাি জ্র্ি ুপিা র্দবয় আোর্দি কিবল ১ সকর্জ্ি উপপাদন খিচ ৫৫৪.৩৭ টাকা।পক্ষান্তবি ববন্ড 

আিদার্নকৃি মূল্য প্রায় ৩৬৯ টাকা এবাং এবক্ষবে আনুপার্িক ব্যবিাি সিাট খিবচি ৩৬.১৪%। 

 নাইলন র্দবয় আোর্দি কিবল সদশীয় ১ সকর্জ্ি উপপাদন খিচ ২৯৯ টাকা। পক্ষান্তবি ববন্ড আিদার্নকৃি মূল্য 

প্রায় ২৩৭ টাকা এবাং এবক্ষবে আনুপার্িক ব্যবিাি ৪৬.২৮%।      
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প্রাপ্ত িবথ্য এই ধািিা কিা যায় সয, ববন্ড আিদার্নকৃি ভলকানাইজ্ে িাবাি সথ্রে সদশীয় বাজ্াবি র্বক্রয় র্নয়ন্ত্রি 

কিা সিবল সদশীয় ভলকানাইজ্ে িাবাি সথ্রে উপপাদনকািীবদি জ্ন্য সিায়ক িয়। ববন্ডে ওয়যাি িাউবজ্ি িাধ্যবি 

সদবশ িাবি িন্টস র্শে এই সথ্রে আিদার্ন কবি। র্কন্তু িাবি িন্টসসমূি র্নবজ্বদি প্রবয়াজ্বনি অর্ির্িি সথ্রে আিদার্ন 

কবি বাজ্াবি র্বর্ক্র কবি সদয়। এি ফবল সদশীয় ভলকানাইজ্ে িাবাি সথ্রে উপপাদনকািীিি হুির্কি সেুখীন। 

সদবশ ববন্ডি িাধ্যবি আিদার্নকৃি ভলকানাইজ্ে িাবাি সথ্রে  সিজ্লভয র্বধায় আিদার্নকািকিি শুল্ক প্রদান 

কবি িাবাি সথ্রে আিদার্ন কিবি আগ্রিী নয়। ফবল  সিকাবিি িাজ্স্ব প্রার্প্ত ক্ষর্িগ্রস্ত িবে। এই অবস্থা সেবক 

উত্তিবিি উপায় র্িবসবব সদশীয় ভলকানাইজ্ে িাবাি সথ্রে উপপাদনকািীিি আববদবন ববলবছন সযন ববন্ডি 

িাধ্যবি আিদার্নকৃি ভকানাইজ্ে িাবাি সথ্রে আিদার্নি সিয় র্বর্ভন্ন জ্ায়িায় সযিন ইনভবয়স, কাটু িবনি 

চতুিির্দবক র্প্রবন্টে দৃশ্যিান িিবফ, সলবভল প্রর্িটি সক্ষবে “ববন্ডি িাধ্যবি আিদার্নকৃি ইিা র্বক্রয়বযাগ্য নবি” 

বি িনাটি উবিখ কিা দিকাি।   

 

শুল্ক র্নধ িািি সাংক্রান্ত জ্ািীয় কর্িটিি ুপপার্িশ: 

 

ক) সদশীয় র্শেবক সিায়িাি লবক্ষয ভযাট র্নবন্ধনকৃি র্শে প্রর্িষ্ঠাবনি জ্ন্য ভলকানাইজ্ে িাবাি সথ্রে এন্ড 

কবে িি আিদার্ন শুল্ক ১০% সেবক হ্রাস কবি ৫% কিা সযবি পাবি।    

 

খ) ববন্ডি িাবধ্যবি আিদার্নকৃি ভলকানাইজ্ে িাবাি সথ্রে আিদার্নি সিয় র্বর্ভন্ন জ্ায়িায় সযিন: ইনভবয়স, 

কাটু িন, সলবভল প্রর্িটি জ্ায়িায় “ববন্ডি িাধ্যবি আিদার্নকৃি ইিা র্বক্রয়বযাগ্য নবি” বি িনাটি উবিখ কিা 

সযবি পাবি। 

   

১.১১।    র্বষয়: ববদুযর্িক োন্সফিিাি উপপাদবন ব্যবহৃি কাঁচািাল:- ক)র্সর্লকন ইবলকর্েকযাল র্েল 

শীট (এইচএসবকাে ৭২২৬.১১.০০), খ) োন্সফিিাি অবয়ল (এইচএসবকাে ২৭১০.১৯.৩৭) এবাং ি) 

ইনুপবলবটে সপপাি সবাে ি ও সপপাি (এইচএসবকাে ৪৮১১.৯০.২০) এি সক্ষবে-ভযাট  র্নবন্ধনকৃি  র্শে 

প্রর্িষ্ঠাবনি জ্ন্য আিদার্ন শুল্ক  ১০% সেবক হ্রাস কবি ৫% কিা। 

 

এনার্জ্ি প্যাক ইর্ঞ্জর্নয়ার্িাং র্লিঃ, সটকবনা সভনচাি র্লিঃ, টিএস োন্সফিিািস র্লিঃ ও বাাংলাবদশ েীল এন্ড 

ইর্ঞ্জর্নয়ার্িাং কিবপাবিশন এি অধীন সজ্িবকা র্লিঃ পূি িাে ববদুযর্িক পাওয়াি োন্সফিিাি এি আিদার্ন শুল্ক 
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বৃর্দ্ধ অেবা োন্সফিিাি উপপাদবনি কাঁচািাবলি আিদার্ন শুল্ক হ্রাস কিাি জ্ন্য বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবন 

আববদন কবিবছ। বাাংলাবদবশ ২০০৩ সাল বা এি অব্যবর্িি পি িবি পূি িাে ববদুযর্িক পাওয়াি োন্সফিিাি (১-

১০ এির্ভএ পয িন্ত, এইচ এস সকাে ৮৫০৪.২২.৯০) এবাং ২০০৯-১০ িবি কাবিন্ট োন্সফিিাি ও পবটনর্শয়াল 

োন্সফিিাি (এইচ এস সকাে ৮৫০৪.৩১.০০) উপপাদন শুরু িবয়বছ।  

 

বিিিাবন ছয়টি সদশীয় প্রর্িষ্ঠান ববদুযর্িক োন্সফিিাি উপপাদন কিবছ। এগুবলা িবলা যোক্রবি এনার্জ্ি প্যাক 

ইর্ঞ্জর্নয়ার্িাং র্লিঃ, সটকবনা সভনচাি র্লিঃ, টিএস োন্সফিিািস র্লিঃ, পাওয়ািম্যান ইর্ঞ্জর্নয়ার্িাং র্লিঃ, 

ম্যানপাওয়াি ইর্ঞ্জর্নয়ার্িাং র্লিঃ এবাং ইবলকবো ইন্ডার্েজ্ র্লিঃ। এছাড়া, বাাংলাবদশ েীল এন্ড ইর্ঞ্জর্নয়ার্িাং 

কিবপাবিশন এি অধীন সজ্িবকা র্লিঃ র্বিি কবয়ক বছি ধবি পাওয়াি র্েসর্ের্বউশন োন্সফিিাি সাফবল্যি 

সাবে উপপাদন কবি আসবছ।  

 

বিিিাবন বাাংলাবদবশ পাওয়াি োন্সফিিাবিি বার্ষ িক চার্িদা ৪০০-৫০০র্পস। সদবশ বিিিাবন সয সকল 

োন্সফিিাি উপপাদনকািী প্রর্িষ্ঠান িবয়বছ, িাবদি বার্ষ িক পাওয়াি োন্সফিিাি উপপাদবনি প্রকৃি িাি ৩০০-

৩৫০ র্পস িবলও িাবদি বাপসর্িক উপপাদন ক্ষিিা ৬০০-৭০০ র্পস ববল আববদনকািী প্রর্িষ্ঠানসমূি 

জ্ার্নবয়বছ। এছাড়া, বাাংলাবদবশ কাবিন্ট োন্সফিিাি ও পবটনর্শয়াল োন্সফিিাবিি বিিিান বার্ষ িক চার্িদা 

২৫,০০০ িবি ২৬,০০০ র্পস, সদশীয় প্রর্িষ্ঠান কর্তিক উপপার্দি কাবিন্ট োন্সফিিাি ও পবটনর্শয়াল 

োন্সফিিাবিি উপপাদবনি প্রকৃি িাি ২০,০০০ র্পস িবলও িাবদি সিাট বার্ষ িক উপপাদন ক্ষিিা ৪৬,০০০ র্পস । 

 

২০১৪-১৫ অে ি বছবি পূি িাে কাবিন্ট োন্সফিিাি ও পবটনর্শয়াল োন্সফিিাি (এইচ এস সকাে ৮৫০৪.৩১.০০) 

এি আিদার্ন শুল্ক ১০% সি সিাট শুল্ক ৩৭.০৭%, পূি িাে ববদুযর্িক পাওয়াি োন্সফিিাি (১-১০ এির্ভএ পয িন্ত) 

(এইচএসবকাে-৮৫০৪.২২.৯০) আিদার্ন শুল্ক ১০% সি সিাট শুল্ক ৩৭.০৭% র্ছল।  

 

পক্ষান্তবি, স্থানীয় ববদুযর্িক োন্সফিিাি প্রস্তুিকািক প্রর্িষ্ঠানসমূিবক কাঁচািাবলি যন্ত্রাাংবশি আিদার্ন শুবল্কি 

জ্ন্য সিাট শুল্ক ২৭.৪৭%-৬১.০৯% র্দবি িয়। এরূপ শুল্ক ববষবম্যি ফবল সদশীয় োন্সফিিাি প্রস্তুিকািক 

প্রর্িষ্ঠানসমূি পূি িাে োন্সফিিাি আিদার্নি র্বপিীবি প্রর্িবযার্িিায় টিবক োকবি পািবব না ববল 

আববদনকািী প্রর্িষ্ঠানসমূি আশাংকা ব্যি কবিবছ । আববদনকািী প্রর্িষ্ঠানগুবলা এ কািবিই োন্সফিিাি 

উপপাদবনি কাঁচািাল োন্সফিিাি অবয়ল (এইচএসবকাে-২৭১০.১৯.৩৭), ইনুপবলবটে সপপাি সবাে ি ও সপপাি 
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(এইচএসবকাে-৪৮১১.৯০.২০) এবাং র্সর্লকন ইবলকর্েকযাল র্েল শীট (এইচএসবকাে-৭২২৬.১১.০০) এি 

আিদার্ন শুল্ক ১০% সেবক হ্রাস কবি ৫% কিাি জ্ন্য আববদন জ্ার্নবয়বছন। 

 

র্ববিষি:  

কাবিন্ট ও পবটনর্শয়াল োন্সফিিাি (১ সকর্ভএ এি নীবচ) (এইচএসবকাে-৮৫০৪.৩১.০০), ১-১০ এির্ভএ 

(এইচএসবকাে-৮৫০৪.২২.৯০) পাওয়াি োন্সফিিাবিি সিাট শুল্ক িাি, োন্সফিিাি উপপাদবনি কাঁচািাবলি 

আিদার্ন শুল্ক িাবিি তুলনায় কি িওয়ায় সদশীয় োন্সফিিাি উপপাদনকািী প্রর্িষ্ঠানসমূি ক্ষর্িি সেুখীন িবে। 

অর্ধকন্তু, সিজ্ািীয় সম্পুি িার্য়ি পে পূি িাে র্বিিি োন্সফিিাি (এইচএসবকাে-৮৫০৪.২১.০০) আিদার্নবি 

আিদার্ন শুল্কিাি ২৫%। সযবিতু সকল প্রকাবিি োন্সফিিাি বিিিাবন বাাংলাবদবশই উপপার্দি িবে এবাং 

সদশীয় প্রর্িষ্ঠানগুবলা সদশীয় চার্িদা পূিবি সক্ষি ুপিিাাং পূি িাে র্বিিি োন্সফিিাি (এইচএসবকাে-

৮৫০৪.২১.০০) এি ন্যায় সকল প্রকাি োন্সফিিাি আিদার্নবি শূল্কিাি ২৫% িওয়া বাঞ্চনীয়। এছাড়া, 

প্রর্িষ্ঠানসমূবিি আববদন পয িববক্ষি কবি সদখা যায় সয, োন্সফিিাি উপপাদবনি কাঁচািাল োন্সফিিাি অবয়ল 

(এইচএসবকাে-২৭১০.১৯.৩৭) এবাং ইনুপবলবটে সপপাি সবাে ি ও সপপাি (এইচএসবকাে-৪৮১১.৯০.২০) এি 

ব্যবিাি বাাংলাবদবশ শুধুিাে োন্সফিিাি উপপাদবন। অপির্দবক র্সর্লকন ইবলকর্েকযাল র্েল শীট 

(এইচএসবকাে-৭২২৬.১১.০০) এি ব্যবিাি োন্সফিিাি উপপাদন ছাড়াও অন্যান্য সজ্নাবিটি উপপাদবনও 

িবয়বছ। র্সর্লকন ইবলকর্েকযাল র্েল শীট এি শুল্ক হ্রাস কিবল িা অন্যান্য র্শবেি উপি প্রভাব সফলবি পাবি।  

 

শুল্ক র্নধ িািি সাংক্রান্ত জ্ািীয় কর্িটিি ুপপার্িশ: 

 

ববদুযর্িক োন্সফিিাি উপপাদবন ব্যবহৃি কাঁচািাল:-  

ক) র্সর্লকন ইবলকর্েকযাল র্েল শীট (এইচএসবকাে ৭২২৬.১১.০০)  

খ) োন্সফিিাি অবয়ল (এইচএসবকাে ২৭১০.১৯.৩৭) এবাং  

ি) ইনুপবলবটে সপপাি সবাে ি ও সপপাি (এইচএসবকাে ৪৮১১.৯০.২০) এি সক্ষবে - ভযাট  র্নবন্ধনকৃি  র্শে 

প্রর্িষ্ঠাবনি জ্ন্য আিদার্ন শুল্ক  ১০% সেবক হ্রাস কবি ৫% কিা সযবি পাবি।  
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১.১২।  র্বষয়: Prepayment Kilowatt Hour Meter (এইচএসবকাে ৯০২৮.৩০.২০) এি সক্ষবে 

সম্পুি িার্য়ি পবেি জ্ন্য আিদার্ন শুল্ক ১০% সেবক বৃর্দ্ধ কবি ২৫% কিা প্রসাংবি। 

 

সটকবনা ইবলকর্েকযালস র্লর্িবটে সম্পুি িার্য়ি র্প্র-সপবিন্ট র্কবলাওয়াট আওয়াি ববদুযর্িক র্িটাি (এইচ এস 

সকাে ৯০২৮.৩০.২০) আিদার্নি সক্ষবে শুল্কিাি ১০% সেবক বার্ড়বয় ২৫% কিাি জ্ন্য আববদন জ্ার্নবয়বছ। 

বিিিাবন বাাংলাবদবশ র্িনটি প্রর্িষ্ঠান যোক্রবি সটকবনা ইবলকর্েকযালস র্লর্িবটে, বাাংলাবদশ র্েবজ্ল েযান্ট ও 

সিাসাফ র্িটাি র্প্র-সপবিন্ট র্কবলাওয়াট আওয়াি ববদুযর্িক র্িটাি উপপাদন কিবছ। আববদনকািীি আববদন 

সেবক জ্ানা যায় সয, আিদার্নকৃি র্প্র-সপবিন্ট র্কবলাওয়াট আওয়াি ববদুযর্িক র্িটাি এি প্রর্ি র্পস খিচ শুল্ক সি 

পবড় ২৭৫০ টাকা। অপির্দবক, সদবশ উপপার্দি র্প্র-সপবিন্ট র্কবলাওয়াট আওয়াি ববদুযর্িক র্িটাি এি প্রর্ি র্পস 

খিচ পবড় ৩১০০ টাকা। এি ফবল সদশীয় প্রর্িষ্ঠান আিদার্নকৃি পবেি সাবে প্রর্িবযার্িিায় টিবক োকবি 

পািবছনা র্বধায় প্রর্িষ্ঠানটি আিদার্নকৃি সম্পুি িার্য়ি র্প্র-সপবিন্ট র্কবলাওয়াট আওয়াি ববদুযর্িক র্িটাি এি 

আিদার্ন শুল্ক ২৫% কিা সি সিাট শুল্ক ৬১.০৯% কিাি জ্ন্য আববদন জ্ার্নবয়বছ।     

 

পয িববক্ষিিঃ 

 

র্বষয়টি পয িাবলাচনা কবি সদখা যায় সয আিদার্নকৃি সম্পুি িার্য়ি র্প্র-সপবিন্ট র্কবলাওয়াট আওয়াি ববদুযর্িক 

র্িটাি (এইচ এস সকাে ৯০২৮.৩০.২০) এি আিদার্ন শুল্কিাি এবাং র্প্র-সপবিন্ট র্কবলাওয়াট আওয়াি ববদুযর্িক 

র্িটাি এি যন্ত্রাাংবশি (এইচ এস সকাে ৯০২৮.৯০.১০) আিদার্ন শুল্কিাি একই িওয়াি কািবি সদবশ উপপার্দি 

র্প্র-সপবিন্ট র্কবলাওয়াট আওয়াি ববদুযর্িক র্িটাবিি খিচ সবশী পড়বছ। সম্পুি িার্য়ি র্প্র-সপবিন্ট র্কবলাওয়াট 

আওয়াি ববদুযর্িক র্িটাি এি আিদার্ন শুল্ক িাি ১০% আবাি এি পাট িস এন্ড এবক্সসর্িজ্ এি আিদার্ন শুল্ক িাি 

ও ১০% যা যুর্িসাংিি নয়। র্বষয়টি র্নবয় ইবিাপূবব ি বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবন সভা অনুর্ষ্ঠি িয়। উি সভায় 

সব িসের্িক্রবি এই র্সদ্ধান্ত গ্রিীি িয় সয, বাাংলাবদবশ উপপার্দি র্প্র-সপবিন্ট র্কবলাওয়াট আওয়াি ববদুযর্িক 

র্িটাবিি গুিিিিান বুবয়ট কর্তিক যাচাই কবি এ র্বষবয় র্সদ্ধান্ত গ্রিি কিা িবব। বুবয়ট কর্তিপক্ষ সদশীয় র্প্র-সপবিন্ট 

র্কবলাওয়াট আওয়াি ববদুযর্িক র্িটাি সম্পবকি এই িবি ি র্সদ্ধান্ত প্রদান কবিবছ সয, এটি িাবদি গুিিিিান 

র্নি িায়ক নীর্িক্ষবি উত্তীি ি িবয়বছ। 
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অপির্দবক, ২০১৪-১৫ অে িবছবি বাাংলাবদশ সটর্লবফান র্শে সাংস্থা এবাং োক ও সটর্লবযািাবযাি র্বভাি এি 

ুপপার্িবশ র্প্র-সপবিন্ট র্কবলাওয়াট আওয়াি ববদুযর্িক র্িটাবিি (এইচ এস সকাে ৯০২৮.৩০.২০) আিদার্ন শুল্ক 

২৫% সেবক হ্রাস কবি ১০% এ আনা িয়। ুপিিাাং, এই এইচএসবকাবেি বিিিান আিদার্ন শুল্কিাি ১০% সেবক 

২৫%-এ উন্নীিকিি সর্ির্চন িবব না। 

 

শুল্ক র্নধ িািি সাংক্রান্ত জ্ািীয় কর্িটিি ুপপার্িশ: 

 

সদশীয় র্প্র-সপবিন্ট র্কবলাওয়াট আওয়াি ববদুযর্িক র্িটাি এি যন্ত্রাাংশ (এইচ এস সকাে ৯০২৮.৯০.১০) 

আিদার্নি সক্ষবে ভযাট সির্জ্িাে ি র্নবন্ধনকৃি র্শে  প্রর্িষ্ঠাবনি জ্ন্য ১০% সেবক ৫% কিা  সযবি পাবি। 

 

১.১৩। র্বষয়: গৃিস্থালী কাবজ্ ব্যবহৃি সসলাই সির্শবনি অন্যান্য যন্ত্রপার্ি (এইচএসবকাে ৮৪.৫২.৯০.৯০) 

এি সক্ষবে আিদার্ন শুল্ক িাি ১% সেবক বৃর্দ্ধ কবি ৫% কিা প্রসাংবি।  

 

গৃিস্থালী কাবজ্ ব্যবহৃি সসলাই সির্শবনি েযাবন্ডি যন্ত্রাাংশ প্রস্তুিকািী এস. এ ইন্ডার্েজ্ বাাংলাবদশ ট্যার্িফ 

কর্িশবন আববদন কবি। এস. এ ইন্ডার্েজ্ সসলাই সির্শবনি যন্ত্রাাংশ সযিন: PITMAN, TRADLE, 

HINGES ইিযার্দ প্রস্তুি কবি োবক। সসলাই সির্শবনি Stand table, ঢালাই েযান্ড এবাং এি র্ফটিাংসসমূি 

আসবাব পবেি অন্তর্ভ িি। গৃিস্থালী কাবজ্ ব্যবহৃি (ক) সসলাই সির্শন (খ) সসলাই সির্শবনি আসবাব (ি) সসলাই 

সির্শবনি অন্যান্য যেপার্ি এই ৩টি র্শবিানাবি আিদার্ন িবয় োবক।  সসলাই সির্শবনি অন্যান্য যন্ত্রপার্ি 

আিদার্নি উপি র্সর্ে ১%, আির্ে ০%, এসর্ে ০%, ভযাট ১৫%, এআইটি ৫% ও এটির্ভ ৪% সি সিাট 

২৬.২৭% শুল্ক আবিার্পি আবছ। সসলাই সির্শবনি আসবাবপবেি উপি র্সর্ে ৫ %, আির্ে ০%, এসর্ে ০%, 

ভযাট ১৫%, এআইটি ৫% ও এটির্ভ ৪% সি সিাট ৩১.০৭% শুল্ক আবিার্পি আবছ। ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ও 

২০১৪-১৫ অে ি বছবি সসলাই সির্শবনি আসবাব (এইচএসবকাে ৮৪.৫২.৯০.১০) এ সকান আিদার্ন িয়র্ন। 

অপির্দবক অন্যান্য পাট িস (এইচএসবকাে ৮৪.৫২.৯০.৯০) এ ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অে ি বছবি 

যোক্রবি ৭৭০, ৬৬৭ এবাং ১০৪৬ সি. ট. আিদার্ন িবয়বছ। 

 

অন্যান্য যন্ত্রপার্ি আিদার্ন সকাবে সিাট শুল্ক কি র্বধায় সসলাই সির্শবনি আসবাবসমূি উি সকাবে আিদার্ন 

িবে। আিদার্নকৃি পেসমূি সদশীয় র্কছু প্রর্িষ্ঠান প্রস্তুি কিবছ। সদশীয় র্শবে প্রস্তুি যন্ত্রাাংশসমূবিি উপপাদন 
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খিচ আিদার্ন মূবল্যি সচবয় সবশী িওয়ায় সদশীয় র্শে পেসমূি প্রর্িবযার্িিায় টিকবি পািবছনা ববল র্শে 

কািখানাগুবলা ক্ষর্িি সেুর্খন িবে। িাছাড়া সসলাই সির্শবনি আসবাব অন্যান্য সকাবে কি শুবল্ক আিদার্ন 

কিায় সিকাি র্বপুল পর্িিাি িাজ্স্ব িািাবে। সযবিতু স্থানীয় কািখানাসমূবিি উপপাদন ক্ষিিা িািা স্থানীয় 

চার্িদা প্রায় ৮০% পূিি কিা সম্ভব িাই স্থানীয় উপপাদনকািী প্রর্িষ্ঠানসমূি আবিা সবশী ুপিক্ষা পাওয়াি 

দাবীদাি। 

 

সযৌর্িকিািঃ 

 

১। শুল্ক ফাঁর্ক ও র্িথ্যা সঘাষিা র্দবয় পে আিদার্নি ুপবযাি সিাধ কিা; 

২। সদশীয় র্শবেি স্বাে ি িক্ষাবে ি উপপাদকািী প্রর্িষ্ঠানবক সিায়িাি িাধ্যবি কি িসাংস্থান সৃর্ি কিা; 

৩। সসলাই সির্শবনি অন্যান্য যন্ত্রপার্ি উপপাদবন সদশীয় র্শবেি সক্ষিিা বৃর্দ্ধ কিা। 

 

শুল্ক র্নধ িািি সাংক্রান্ত জ্ািীয় কর্িটিি ুপপার্িশ: 

গৃিস্থালী কাবজ্ ব্যবহৃি সসলাই সির্শবনি অন্যান্য যন্ত্রপার্ি আিার্দকৃি এইচ এস সকাে ৮৪৫২.৯০.৯০সি 

আিদার্ন শুল্ক িাি ১% সেবক বৃর্দ্ধ কবি ৫% কিা সযবি পাবি। 

 

১.১৪।  র্বষয়: অপ্রচর্লি পে িরু ও ির্িবষি নার্ড়, ভূ ূঁর্ড়, র্শাং, িি ইিযার্দ িপ্তার্ন সক্ষবে নিদ সিায়িা 

৫% সেবক বৃর্দ্ধ কবি ১৫% কিা প্রসাংবি। 

 

বাাংলাবদশ ব্যাাংবকি বববদর্শক মুদ্রা নীর্ি র্বভাি এি িি ১৩ জুলাই ২০১৫ িার্িবখি এফ.ই.সাকুিলাি নাং- ০৮ 

অনুযায়ী িাবড়ি গুূঁড়া িপ্তার্ন খাবি নিদ সিায়িা ১৫% সেবক ৫% এ হ্রাস কিা িবয়বছ। ফবল বাাংলাবদশ ওিাসি 

এক্সবপাট িাি এবসার্সবয়শন অপ্রচর্লি পে িরু ির্িবষি নার্ড়-ভূ ূঁর্ড়, জ্নবনিীয়, র্শাং ও িি িপ্তার্নি সক্ষবে নিদ 

সিায়িা ৫% সেবক ৩০% এ বৃর্দ্ধ কিাি জ্ন্য বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় আববদন কবি। পয িাবলাচনায় সদখা যায় সয, 

িাবড়ি গুূঁড়াি র্বপিীবি এইচএসবকাে ০৫০৬.১০.০০ এবাং নার্ড় ভূ ূঁর্ড়ি র্বপিীবি এইচএসবকাে ০৫০৪.০০.০০ 

িবয়বছ। এ অবস্থায় এ খাবি বর্ি িি পে িপ্তার্নবি আববদনকািী এবসার্সবয়শন এির্দন ১৫% সিায়িা সপবয় 

আসর্ছল। উবিখ্য, িাবড়ি গুূঁড়া সেবক র্জ্বলটিন কযাপুপল বির্ি কিা িবল অর্ধক মূূ্ল্য সাংবযাজ্ন িয়। িাছাড়া  

উি কযাপুপল িপ্তার্ন কবি িাবড়ি গুূঁড়া  অবপক্ষা অর্ধক বববদর্শক মুদ্রা আয় িয় এবাং ১০ বছি যাবপ িাবড়ি গুূঁড়াি 
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উপি নিদ সিায়িা প্রদান কিা িবে র্বধায় িাবড়ি গুূঁড়াি জ্ন্য প্রদত্ত নিদ সিায়িাি পর্িিাি ১৫% সেবক হ্রাস 

কবি ৫% কিাি জ্ন্য কর্িশন ২০১২ সাবল সিকাবিি র্নকট ুপপার্িশ প্রদান কবি। ফবল অপ্রচর্লি পে িরু 

ির্িবষি নার্ড়-ভূ ূঁর্ড়, জ্নবনিীয়, র্শাং ও িি িপ্তার্নি সক্ষবে  নিদ সিায়িা ১৫% সেবক ৫% এ হ্রাস পায়। 

 

২০০২ সাবল বাাংলাবদশ িবি অপ্রচর্লি পে িরু ও ির্িবষি নার্ড়, ভূ ূঁর্ড়, র্শাং, িি ইিযার্দ িপ্তার্নি কায িক্রি শুরু 

িয়। বিিিাবন ২৫-২৭ জ্ন িপ্তার্নকািক এ িপ্তার্নি সাবে সম্পৃি িবয়বছ। প্রায় ০২ লক্ষ সলাবকি কি িসাংস্থান িবে 

এি িাধ্যবি। িরুি র্ভর্ড়, যা বাাংলাবদবশ সচিাচি খাওয়া িয়, এটি সস র্জ্র্নস নয় বিাং িরু/ির্িবষি সপবট সিাবি 

িাখাি সয ের্ল যা চট্টগ্রাি ও িাি আবশ পাবশি অঞ্চবল ‘সািপর্ি’ নাবি পর্ির্চি সসটিই প্রর্ক্রয়াজ্াি কবি িপ্তার্ন 

কিা িবে। এি সাবে আিও িবয়বছ িরু ির্িবষি জ্নবনর্িয়, কান প্রভৃর্ি। এটি বজ্িয ববল বাাংলাবদবশ এি সকান 

ব্যবিাি সনই এবাং এগুবলা সফবল সদয়া িয় এি িািা পর্িববশ দূষি িয়। এ সকল বজ্িয পেই বাইবিি সদবশ িপ্তার্ন 

কিা িবে। চীন, োইল্যান্ড, িাংকাং, র্ভবয়িনাি প্রভৃর্ি সদবশ এসব পবেি প্রচুি চার্িদা িবয়বছ। এ পে খুবই 

সাংববদনশীল। িরু-ির্িষ জ্বাইবয়ি ৩০ র্ির্নট ও ছািল জ্বাইবয়ি ১০ র্ির্নবটি িবধ্য সির্েজ্াবিটবি স্থানান্তি 

কিবি না পািবল এি গুিাগুি নি িবয়  যায় যা আি িপ্তার্নবযাগ্য োবক না। অর্ধকন্তু, এ সেবক খুবই বাবজ্ িন্ধ 

র্নি িি িওয়ায় সকান ব্যর্িই সাংগ্রবিি কাজ্ কিবি চাননা। এজ্ন্য পে যখন পর্িবিন কিবি িয়, িাি সলবাি 

খিচ সাধািি পে পর্িবিবিি সলবাি খিবচি প্রায় ৭-৮ গুি সবশী। শুধু িাই নয়, এগুবলা সয র্িিািাবি সাংিক্ষি 

কিা িয়, সসই র্িিািাবি র্ববশষ পদ্ধর্িবি িাপিাো -১০ র্েগ্রী সস: এি র্নবচ িাখবি িয় এবাং িবন্ধি কািবি সস 

র্িিািাবি অন্য সকান পেও িাখা যায় না। িাই, র্িিািাি খিচও পবড় সাধািি পে িাখাি চাইবি ৩-৪ গুি সবশী। 

িাছাড়া, সাংিক্ষবি অিযার্ধকিাোয় লবি ব্যবিাি কিবি িয়, িাই প্রর্ক্রয়া কিাি জ্ন্য সয সকল সলৌিজ্াি পদাে ি 

ব্যবিাি কিা িয়, িা দ্রুি নি িবয় পবড়। র্কন্তু, যর্দ সঠিকভাবব সাংিক্ষি ও প্রর্ক্রয়াকিি কবি সদবশি বাইবি 

িপ্তার্ন কিা যায় িািবল প্রচুি বববদর্শক মুদ্রা আিিি সম্ভব। বাাংলাবদশ সেবক প্রর্ি বছি ২০-২৫ কনবটইনাি পে 

র্ববদবশ িপ্তার্ন কিা িবে যাি প্রর্ি কনবটইনাবিি িড় মূল্য ১.৫০ সকাটি টাকা এবাং প্রর্ি সি.টন এি মূল্য ৫,০০০-

৮,০০০ ইউএস েলাি। ঔষর্ধ গুিাগুবিি কািবিই এ পবেি এি দাি। িরু-ির্িবষি িাড় র্কাংবা িাবড়ি গুূঁড়া এি 

এইচএসবকাে আি িরু-ির্িবষি নার্ড়, ভূ ূঁর্ড়, র্শাং, িি ইিযার্দি এইচএসবকাে র্ভন্ন িবাি পিও সকন িাবড়ি 

গুূঁড়াি উপি সেবক িপ্তার্ন প্রবিাদনা ১৫% সেবক কবি ৫% এ চবল আসবল িা িরু ির্িবষি নার্ড়, ভূ ূঁর্ড়, র্শাং, িি 

ইিযার্দি িপ্তার্ন প্রবিাদনাি উপি প্রভাব সফলবব িা সবাধিম্য নয়। বাাংলাবদবশি পর্িববশ বান্ধব এ ব্যবসাবক 

টির্কবয় িাখা ও এবি উপসাি প্রদাবনি জ্ন্যই এই িপ্তার্ন প্রবিাদনা আিও বৃর্দ্ধ কবি ৩০% কিা প্রবয়াজ্ন।    
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শুল্ক র্নধ িািি সাংক্রান্ত জ্ািীয় কর্িটিি ুপপার্িশ: 

ওিাসি িপ্তার্নবি ২০% নিদ সিায়িা প্রদান কিা সযবি পাবি এবাং ০২ (দুই) বছি পিপি িপ্তার্নি র্বষয়টি 

গ্রিি/র্বববচনা কবি প্ররবিাদনা  হ্রাস বা বৃর্দ্ধ কিা সযবি পাবি। 

 

২। অিযাবশ্যকীয় পে র্বপিন ির্নটর্িাং সসল 

 

২.১।  ২০১৫-১৬ অে িবছবি বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি ‘ির্নটর্িাং সসল’ এি কায িক্রি র্নম্নরূপ:   

 

অিযাবশ্যকীয় পে র্বপিন ও পর্িববশক র্নবয়াি আবদশ, ২০১১ এি অনুবেদ ২০ সিািাববক বার্িজ্য নীর্ি 

র্বভাবিি সদবস্যি সনর্তবত্ব একজ্ন যুগ্ম-প্রধান, একজ্ন উপ-প্রধান ও দুই জ্ন িববষিা কি িকিিাি সিন্ববয় 

বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবন অিযাবশ্যকীয় পে র্বপিন ির্নটর্িাং সসল িঠন কিা িয়, যা বার্িজ্য িন্ত্রিালবয়ি 

সফাকাল পবয়ন্ট র্িবসবব কাজ্ কিবছ। ২০১৫-১৬ অে িবছবি বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবন িঠিি অিযাবশ্যকীয় পে 

র্বপনন ‘ির্নটর্িাং সসল’ র্নম্নরূপ প্রর্িববদন ও িথ্য-উপাত্ত বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় সপ্রিি কবি।   

 

ক.  চেগ্রাি কােিস িাউজ্ িবি অিযাবশ্যকীয় পবেি ইনবন্ড ও আউটবন্ড িথ্য-উপাত্ত সাংগ্রি ও র্ববিষি: 

 

অিযাবশ্যকীয় পবেি ইনবন্ড ও আউটবন্ড িথ্য-উপাত্ত র্নবয় সদশীয় বাজ্ািমূল্য সযৌর্িক পয িাবয় ও সিবিাি সঠিক 

িাোয় আবছ র্কনা িা র্ববিষি পূব িক প্রর্িববদন বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় সপ্রিি কবিবছ। 

 

খ. বাাংলাবদশ ব্যাাংক িবি অিযাবশ্যকীয় পবেি এলর্স সখালা ও এলর্স িীিাাংর্সি এি িথ্য সাংগ্রি পূব িক 

র্ববিষি এবাং পবেি  সাোই সচইন এি সঠিকিা যাচাইকিি।  

 

পবেি অর্িমূল্যায়ন (Over invoicing) ও অবমূল্যায়ন (Under invoicing) র্ববিষি এবাং পবেি 

সাোই সচইন (Supply-chain) সঠিক পয িাবয় আবছ র্কনা িাি র্ববিষি প্রর্িববদন বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় সপ্রিি 

কিা িবয়বছ। 

 

ি.  র্বর্ভন্ন সকাম্পানী কর্তিক প্রদত্ত পবেি কে শীট র্ববিষি পূব িক পবেি সযৌর্িক র্িলবিট মূল্য র্নধ িািি কবি 

িা ুপপার্িশ আকাবি সপ্রিি: 
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পবেি কে শীট র্ববিষিপূব িক পবেি সযৌর্িক র্িলবিট মূল্য র্নধ িািি কবি পবেি বাজ্াি মূল্য ির্নটর্িাংসি উি 

র্বষবয় প্রর্িববদন বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় র্নয়র্িি সপ্রিি কিা িবয়বছ। 

 

ঘ.  জ্ািীয় ির্নটর্িাং কর্িটিবক সকল প্রকাি দাপ্তর্িক সিবযার্িিা প্রদান: 

 

আবদশ অনুযায়ী িঠিি বার্িজ্য িন্ত্রিালবয়ি জ্ািীয় ির্নটর্িাং কর্িটিবক সকল প্রকাি দাপ্তর্িক সিবযার্িিা প্রদান 

কিা িবয়বছ। 

 

 ঙ.  জ্ািীয় ির্নটর্িাং কর্িটি কর্তিক গৃিীি র্সদ্ধান্ত বাস্তবার্য়ি িবে র্কনা িা পয িববক্ষি: 

 

সফব্রুয়ার্ি ২০১১ িবি অর্প িি দার্য়বত্বি অনুবৃর্ত্তক্রবি জ্ািীয় ির্নটর্িাং কর্িটি কর্তিক গৃিীি র্সদ্ধান্ত বাস্তবার্য়ি 

িবে র্কনা িা পয িববক্ষি ও পয িাবলাচনা কবি প্রর্ি িাবস জ্ািীয় ির্নটর্িাং কর্িটিি র্নকট িার্সক প্রর্িববদন 

সপ্রিি কিা িবয়বছ। 

 

চ.  সিকাি কর্তিক অর্প িি র্বর্বধ দার্য়ত্ব পালন: 

 

সিকাি র্ববশষ প্রবয়াজ্বন র্বর্ভন্ন সিবয় অিযাবশ্যকীয় পেসি অন্যান্য পবেি মূল্য, সিবিাি, চার্িদা সাংক্রান্ত 

র্বষবয় বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবন স্থার্পি অিযাবশ্যকীয় পে র্বপিন ির্নটর্িাং সসল এি সিায়িা র্নবয় োবক। 

বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন প্রর্ি িিজ্ান িাস, ঈদুল র্ফিি, ঈদুল আযিা উদযাপনকালীন সিবয় সিকাবিি 

প্রবয়াজ্বন পবেি সিবিাি ও মূবল্যি র্বষবয় ুপপার্িশ প্রদান কবি। সস অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অে ি বছবিও সস সকল 

কায িার্দ সম্পাদন কবিবছ যা বাজ্াবি পে মূল্য স্বাভার্বক িাখবি সিায়ক ভূর্িকা পালন কবিবছ।  
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২.২।  অিযাবশ্যকীয় প  র্বপিন ‘ির্নটর্িাং সসল’ ২০১৫-১৬ অে িবছবি র্নম্নরূপ ুপপার্িশ সপ্রিি 

কবি: 

 

(১) িশুি োবলি উপপাদন, আিদার্ন, চার্িদা এবাং আন্তজ্িার্িক ও স্থানীয় বাজ্াি মূবল্যি উপি প্রর্িববদন বার্িজ্য 

িন্ত্রিালবয় সপ্রিি; 

(২) সছালাি োবলি উপপাদন, আিদার্ন, চার্িদা এবাং আন্তজ্িার্িক ও স্থানীয় বাজ্াি মূবল্যি উপি প্রর্িববদন 

বার্িজ্য িন্ত্রিালবয়  সপ্রিি; 

(৩) কযাবনালা অবয়ল আিদার্নবি শুল্ক িাি হ্রাস র্বষবয় প্রর্িববদন বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় সপ্রিি; 

(৪) র্পঁয়াবজ্ি উপি প্রর্িববদন প্রিয়ন কবি বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় সপ্রিি;  

(৫) িশুবনি মূল্য বৃর্দ্ধি উপি প্রর্িববদন প্রিয়ন কবি বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় সপ্রিি;  

(৬) চাবলি খুদ ও সলার্জ্য়াই চাল িপ্তার্নি উপি িিািি বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় সপ্রিি; 

(৭) শ্রীলাংকাবি র্জ্ টু র্জ্ পয িাবয় চাল িপ্তার্নি র্বষবয় িিািি বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় সপ্রিি; 

(৮) পর্বে িাবি িিজ্ান ২০১৫ উপলবক্ষ অিযাবশকীয় পবেি বাজ্াি পর্ির্স্থর্িি উপি প্রর্িববদন বার্িজ্য 

িন্ত্রিালবয় সপ্রিি; 

(৯) র্সটি গ্রুবপি র্চর্ন িপ্তার্নি র্বষবয় িিািি বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় সপ্রিি; 

(১০) র্চর্নি িজুদ ও বিিিান বাজ্াি পর্ির্স্থর্িি উপি প্রর্িববদন বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় সপ্রিি; 

(১১) র্চর্ন িপ্তার্নি  উপি প্রর্িববদন বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় সপ্রিি; 

(১২) র্চর্নি উপি আিদার্ন শুল্ক প্রিযািাবিি র্বষবয় প্রর্িববদন বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় সপ্রিি; 

(১৩) লববনি চার্িদা, উপপাদন, আিদার্ন ও বিিিান বাজ্াি পর্ির্স্থর্ি অবর্িিকিি র্বষবয় িিািি প্রদান; 

(১৪) সভাজ্য সিল আিদার্নবি ৩ স্তবিি পর্িববিি ১ স্তবি ট্যার্িফ র্নধ িািবিি ুপপার্িশ সপ্রিি; 

(১৫) সভাজ্য সিবলি ব্যয় র্ববিিী িালনািাদকিি ও সস অনুযায়ী প্রর্িববদন সপ্রিি; 

(১৬) ‘র্বশ্ব বাজ্াবি অিযাবশ্যকীয় পবেি দাি কিবলও সদবশি বাজ্াবি দাি বাড়বছ’-শীষ িক জ্ািীয় বদর্নবক 

প্রকার্শি সাংবাবদি র্বষবয় িন্ত্রিালবয় িিািি সপ্রিি;  

(১৭) ১০ জ্ািীয় সাংসবদ বার্িজ্য িন্ত্রিালয় সম্পর্কিি প্রবশ্নি উত্তি সপ্রিি; 

(১৮) ১০ জ্ািীয় সাংসবদি ১১িি অর্ধববশবনি ববঠবক র্লর্খি প্রবশ্নি উত্তিদান; 

(১৯) অিযাবশ্যকীয় পে র্বপিন ও পর্িববশক র্নবয়াি আবদশ-২০১১ বাস্তবায়বনি পদবক্ষপ গ্রিি;  

(২০) অিযাবশ্যকীয় পবেি চার্িদা, সযািান ও বাজ্াি পর্ির্স্থর্িি উপি িার্সক প্রর্িববদন সপ্রিি; 
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(২১) সকল সজ্লা প্রশাসক ও উপবজ্লা র্নব িািী কি িকিিাবক আধা-সিকার্ি পে সপ্রিি; 

(২২) সদবশি সকল সজ্লা, উপবজ্লা পয িাবয় বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি সদস্যিি সি অন্যান্য কি িকিিা কর্তিক 

বাজ্াি পর্ির্স্থর্ি সবিজ্র্িবন পর্িদশ িন কয িক্রি বাস্তবায়বন পদবক্ষপ গ্রিি। 

 

৩। সিীক্ষা প্রর্িববদবনি খর্িয়ান 

 

৩.১ । ২০১৫-১৬ অে িবছবি বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি বার্িজ্য নীর্ি র্বভাি িবি র্বর্ভন্ন িন্ত্রিালবয় 

সপ্রর্িি সিীক্ষা প্রর্িববদবনি খর্িয়ান র্নম্নরূপ:   

    

 

 

২৩ জুন ২০১৬ কর্িশবনি সবেলন কবক্ষ “বাাংলাবদবশি র্চর্ন র্শবেি উপি সিীক্ষা” শীষ িক সসর্িনাবি সচয়ািম্যান িবিাদয় ও 

অন্যান্য কি িকিিাবৃন্দ। 

 

(১)  A Study on Steel Industries (MS road and billed) in Bangladesh. 

(২)  A Study on Sugar Industries in Bangladesh.  
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(৩)  Impact of Tourism on Local Residents: A case Study on the Sea Beach Area 

of Cox’s Bazar.  

(৪)   Hide & Skin, Leather & Leather Goods Manufacturing Industry in 

Bangladesh  

  

 

২৯ জুন ২০১৬ কর্িশবনি সবেলন কবক্ষ  “সদবশ উপপার্দি এনাজ্ী সসর্ভাং বাল্ব এি উপি সিীক্ষা”  শীষ িক সসর্িনাবি সচয়ািম্যান 

িবিাদয় ও অন্যান্য কি িকিিাবৃন্দ। 

 

৪। র্বর্ভন্ন িন্ত্রিালবয় সপ্রর্িি প্রর্িববদন  

৪.১ ।  ২০১৫-১৬ অে িবছবি বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি বার্িজ্য নীর্ি র্বভাি িবি র্বর্ভন্ন িন্ত্রিালবয় 

সপ্রর্িি প্রর্িববদবনি খর্িয়ান র্নম্নরূপ: 

 

(১) র্শে িন্ত্রিালবয়ি র্নয়ন্ত্রিাধীন বাাংলাবদশ র্চর্ন ও খাদ্য র্শে কিবপাবিশবনি জ্ন্য ‘বাাংলাবদশ র্চর্ন (িাস্তাঘাট 

উন্নয়ন উপকি) আইন-২০১৫’ এি খসড়াি উপি িিািি প্রদান; 

(২) আিদার্নকৃি ুপপার্ি িপ্তার্নি সক্ষবে ভযালু এর্েশবনি প্রকৃি পর্িিান এবাং ইর্পবজ্ে বর্িভূ িি এলাকায় ুপপার্ি 

িপ্তার্নি র্নবষধাজ্ঞা প্রিযািাি/বলবপ িাখাি র্বষবয় পয িাবলাচনাপূব িক প্রর্িববদন সপ্রিি; 

(৩) িপ্তার্নিব্য পে উপপাদবন ব্যবহৃি আিদার্নকৃি কাঁচািাবলি জ্ন্য বববদর্শক মুদ্রায় প্রবয়াজ্নীয় ঋি প্রার্প্তি 

র্নর্িত্ত মূল্য সাংবযাজ্বনি িাি ও র্নি িায়ক র্নধ িািি সম্পর্কিি প্রর্িববদন সপ্রিি; 



 

 54 

(৪) র্বর্ভন্ন ব্যবসার্য়ক এবসার্সবয়শবনি সাবে িির্বর্নিয় সভা আবয়াজ্নপূব িক উি সভাি র্সদ্ধান্তসমূি বার্িজ্য 

িন্ত্রিালবয় সপ্রিি; 

(৫) র্বর্ভন্ন ব্যবসার্য়ক সচম্বাবিি সাবে িির্বর্নিয় সভা আবয়াজ্নপূব িক উি সভাি র্সদ্ধান্তসমূি বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় 

সপ্রিি;  

(৬) র্শে িন্ত্রিালবয় সপ্রিবিি র্নর্িত্ত িটি সাইবকল র্শবেি জ্ন্য নীর্িিালাি খসড়া প্রিয়ন; 

(৭) প্রস্তার্বি জ্ািীয় লবননীর্ি - ২০১৬ এি উপি িিািি সপ্রিি; 

(৮) ‘বিিিান শুল্ক ধাপসমূিবক অর্ধকিি যুবিাবপাবযািী কিা’ র্বষবয় ুপপার্িশিালা বার্িজ্য িন্ত্রিালয় এবাং 

জ্ািীয় িাজ্স্ব সবাবে ি সপ্রিি; 

(৯) সদশীয় ভািী প্রযুর্িিি র্শে র্বকাবশ প্রর্িবযার্িিামূলক িপ্তার্নি লবক্ষয স্থানীয়ভাবব উপপার্দি সির্েজ্াবিটি, 

র্েজ্াি ও িটি সাইবকল উপপাদবন জ্ািীকৃি প্রবিাদনা সাংক্রান্ত এস.আি.ও এি সিয়াদ বৃর্দ্ধ র্বষবয় অে ি এবাং 

বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় প্রর্িববদন সপ্রিি; 

(১০) ‘মূলধনী যন্ত্রপার্ি উপপাদবন ব্যবহৃি উপকিবিি সক্ষবে শুল্ক হ্রাস এবাং মূসক অব্যাির্ি প্রদান’ র্বষবয় 

বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় প্রর্িববদন সপ্রিি;  

(১১) ‘ব্যাটািীি Re-melted Led িপ্তার্নি উপি Levy বা Export Price আবিাপ সাংক্রান্ত িথ্য সম্বর্লি 

প্রর্িববদন বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় সপ্রিি;  

(১২) ভািি সেবক িটি সাইবকল আিদার্নি সক্ষবে আবিার্পি শুল্ক র্বষবয় প্রর্িববদন অে ি িন্ত্রিালবয় সপ্রিি; 

(১৩) শিভাি িপ্তার্নমুখী র্শে প্রর্িষ্ঠাবনি িপ্তার্নি সক্ষবে ২০% নিদ প্রবিাদনা প্রদান সাংক্রান্ত প্রর্িববদন বার্িজ্য 

িন্ত্রিালবয় সপ্রিি; 

(১৪) সগ্রর্ভউয়াি/িাবক্সা ছাপাি কার্লি উপি প্রর্িববদন প্রিয়নপূব িক িা জ্ািীয় িাজ্স্ব সবাবে ি সপ্রিি। 

 

৫। বার্িজ্য নীর্ি র্বভাবিি কি িপর্িকেনা 

 

৫.১ ।  ২০১৬-১৭ অে িবছবি বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি বার্িজ্য নীর্ি র্বভাবিি কি িপর্িকেনা র্নম্নরূপ:  

 

 সদশীয় র্শবেি স্বাে ি সাংিক্ষিিঃ  

 

কিপবক্ষ ১২টি সদশীয় র্শে প্রর্িষ্ঠাবনি স্বাে ি িক্ষাি জ্ন্য র্শে প্রর্িষ্ঠান পর্িদশ িন, িথ্য সাংগ্রি, িথ্য র্ববিষি, 

প্রর্ক্রয়াকিি ও সাংর্িি সেকবিাল্ডািবদি সাবে সভা কবি প্রর্িববদন প্রিয়ন। 

 

 অিযাবশ্যকীয় পবেি মূল্য িদাির্কিঃ  
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বাাংলাবদশ ব্যাাংক, চেগ্রাি কােিস িাউজ্ িবি অিযাবশ্যকীয় পবেি ইনবন্ড ও আউটবন্ড িথ্য-উপাত্ত র্নবয় 

সদশীয় বাজ্ািমূল্য সযৌর্িক পয িাবয় ও সিবিাি সঠিক িাোয় আবছ র্কনা িা র্ববিষি এবাং িয়টাস ি সেবক 

আন্তজ্িার্িক বাজ্াি দি সাংগ্রি ও সাংর্িি সেকবিাল্ডািবদি সাবে সভা কবি কিপবক্ষ ০৩টি অিযাবশ্যকীয় পবেি 

মূবল্যি উপি প্রর্িববদন প্রিয়ন। 

 

 িববষিা সিীক্ষা সম্পাদনিঃ  

 

 

২৭ জুন ২০১৬ কর্িশবনি সবেলন কবক্ষ “পয িটন এি সািার্জ্ক সাাংস্কৃর্িক প্রভাব” শীষ িক সসর্িনাবি সচয়ািম্যান িবিাদয় ও 

অন্যান্য কি িকিিাবৃন্দ  

 

০৩টি র্বষবয়ি উপি সিীক্ষা র্বষয়ক প্রস্তাব প্রস্তুি ও অনুবিাদন, র্লটাবিচাি র্ির্ভউ, প্রশ্নপে প্রিয়ন ও সাংর্িি  

অাংশীজ্নবদি র্নকট , িথ্য সাংগ্রি, িথ্য র্ববিষি, প্রর্ক্রয়াকিি ও সাংর্িি অাংশীজ্নবদি সাবে সভা কবি 

খসড়া  প্রর্িববদন প্রিয়ন, সসর্িনাি আবয়াজ্ন ও চূড়ান্ত প্রর্িববদন প্রিয়ন । িববষিাি র্বষয় ০৩টি র্নম্নরূপ: 

 

(১)   A Study on Motor Cycle Industries in Bangladesh 

(২)   A Study on Writing Paper Industries in Bangladesh: Aspects & Prospects 

(৩)   A Study on By Products from Tyre Industries in Bangladesh  
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আন্তজ্িার্িক সিবযার্িিা র্বভাি 

 

ভূর্িকা :  

 
 

সদবশি আে ি-সািার্জ্ক উন্নয়নবক সবিবান কিাি লবক্ষয বাাংলাবদশ সিকাি উপপাদনশীলিা এবাং িপ্তার্ন বৃর্দ্ধ ও 

িা বহুমুখীকিি, আিদার্নি র্বকে উপপাদন (Production of Import Substitutes), বার্িজ্য ও 

র্বর্নবয়াি সম্প্রসািি, অবকাঠাবিা র্নি িাি ও উন্নয়ন কি িকাবন্ড নতুন ির্ি সঞ্চাি এবাং জ্নিবিি  জ্ীবনযাোি 

িাবনান্নয়ন ও দার্িদ্রয র্ববিাচবন অর্বিাি প্রয়াস চার্লবয় যাবে। সিকাবিি উন্নয়নমুখী কি িকাবন্ডি অাংশ র্িবসবব 

কর্িশবনি আন্তজ্িার্িক সিবযার্িিা র্বভাি সদর্শ পে িপ্তার্নি উন্নয়ন ও বার্িজ্য সম্প্রসািবিি লবক্ষয সকৌশলিি 

সিায়িা প্রদান কবি যাবে। বিিিান ক্রিবধ িিান বার্িজ্য উদার্িকিি ও র্বশ্বায়ন প্রর্ক্রয়াি সাবে িাল র্ির্লবয় 

কাজ্ কবি যাওয়াি উবদ্দবশ্য বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি আন্তজ্িার্িক সিবযার্িিা র্বভাি র্ি-পার্ক্ষক, আঞ্চর্লক 

ও বহুপার্ক্ষক বার্িজ্য চুর্ি এবাং র্পটিএ (Preferential Trade Arrangement) ও এফটিএ (Free 

Trade Agreement) সম্পৃি র্বষয় ও িপ্তার্ন বার্িজ্য বৃর্দ্ধি লবক্ষয র্বর্ভন্ন সনবিার্সবয়শবনি সকৌশলপে 

প্রিয়বনি কাবজ্ র্নবয়ার্জ্ি িবয়বছ।          ৪০টিি অর্ধক সদবশি  সাবে বাাংলাবদবশি র্ি-পার্ক্ষক ও ৫টি 

আঞ্চর্লক বার্িজ্য চুর্ি আবছ। অে র্বভাি র্বশ্ব বার্িজ্য সাংস্থাসি বহুপার্ক্ষক বার্িজ্য চুর্ি ও আন্তজ্িার্িক বার্িজ্য 

সাংর্িি র্বর্ভন্ন র্বষবয়ও সিকািবক প্রবয়াজ্নীয় সনবিার্সবয়শন সকৌশলপে, ুপপার্িশ, পর্জ্শন সপপাি, িথ্য-উপাত্ত 

ও ইনপুটস্ সিবিাি কবি োবক। িাছাড়া সিকাবিি FTA Policy Guidelines              

   /  সলি      FTA/PTA              Feasibility Study                          

      । আন্তজ্িার্িক সিবযার্িিা র্বভাবিি ২০১৫-২০১৬ অে িবছবি সম্পার্দি গুরুত্বপূি ি কাজ্সমূি যো: (১) 

আঞ্চর্লক বার্িজ্য চুর্ি সাংক্রান্ত র্বষয়ার্দ (RTA) (২) মুি বার্িজ্য চুর্ি ও অগ্রার্ধকািমূলক বার্িজ্য চুর্ি 

সাংক্রান্ত র্বষয়ার্দ (FTA&PTA) (৩) র্ি-পার্ক্ষক বার্িজ্য ও বার্িজ্য চুর্ি সাংক্রান্ত র্বষয়ার্দ    (BT Issues) 

এবাং (৪) অন্যান্য কায িার্দি  শিকিা িাি সলখর্চে-১ এ এবাং কায িার্দি সাংর্ক্ষপ্ত র্ববিিী র্নবম্ন সদয়া িবলা। 
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সলখর্চে-১: ২০১৫-২০১৬ অে িবছবি আন্তজ্িার্িক সিবযার্িিা র্বভাবিি সম্পার্দি গুরুত্বপূি ি কাজ্সমূবিি শিকিা 

িাি 

 

 

১. আঞ্চর্লক বার্িজ্য ও বার্িজ্য চুর্ি সাংক্রান্ত র্বষয়ার্দ   

 

                                              (South Asian Association for 

Regional Cooperation) (SAARC) 

 

 

১.১।  সাফটা (SAFTA) চুর্িি আওিায় শ্রীলাংকাি সসনর্সটিভ পবেি িার্লকা িবি কািজ্ ও কািজ্ জ্ািীয় 

পে প্রিযািাবিি জ্ন্য বাাংলাবদশ সপপাি র্িলস এবসার্সবয়শন কর্তিক আববদবনি সপ্রর্ক্ষবি ব্যবস্থা গ্রিি। 

 

 

সাফটা চুর্িি আওিায় শ্রীলাংকাি সসনর্সটিভ         অন্তর্ভ িি কর্িপয় কািজ্ ও কািজ্ জ্ািীয় পে  প্রিযািাি 

কিাি র্বষবয় প্রবয়াজ্নীয় ব্যবস্থা র্নবি বাাংলাবদশ সপপাি র্িলস এবসার্সবয়শন বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশনবক 

অনুবিাধ জ্ানায়। কর্িশন বাাংলাবদবশি কািজ্ ও কািজ্জ্াি পবেি িপ্তার্ন এবাং ইবিাপূবব ি শ্রীলাংকাি র্নকট 

সপ্রর্িি বাাংলাবদবশি অনুবিাধ িার্লকা পয িাবলাচনা কবি সদবখ সয, বাাংলাবদবশি প্রধান প্রধান কািজ্ ও কািজ্ 

জ্াি পে শ্রীলাংকাি সসনর্সটিভ িার্লকা িবি প্রিযািাবিি জ্ন্য বার্িজ্য িন্ত্রিালয় ইবিািবধ্য শ্রীলাংকাি র্নকট 

অনুবিাধ কবিবছ। সিকাি যর্দ অনুবিাধ িার্লকাটিবি কর্িপয় পে সাংবযাজ্ন কিবি চায়, সসবক্ষবে কর্িপয় 

কািজ্ ও কািজ্জ্াি পে অন্তর্ভ িি কিা সযবি পাবি ববল কর্িশন িি প্রদান কবি।  
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         (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and 

Economic Cooperation) 

 

১.২।                        “Concept Note for the Workshop on Promotion of 

Agricultural Trade and Investment among the BIMSTEC Member States”  

র্বষবয় িিািি প্রিয়ন। 

 

বার্িজ্য িন্ত্রিালবয়ি চার্িদা সিািাববক ভূটান সিকাি কর্তিক প্রস্তুিকৃি “Concept Note for the 

Workshop on Promotion of Agricultural Trade and Investment among the 

BIMSTEC Members States” র্বষবয় র্বস্তার্িি পিীক্ষাপূব িক কর্িশবনি িিািি প্রস্তুি কিা িবয়বছ। 

উি ওয়াকিশবপ অন্তর্ভ ির্িি জ্ন্য অন্যান্য িিািবিি  সাবে র্নম্নর্লর্খি র্বষবয় ুপপার্িশ প্রদান কিা িবয়বছ: 

 

 এই কি িশালাি িাধ্যবি উপপাদন বৃর্দ্ধ, খাদ্য র্নিাপত্তা বৃর্দ্ধ এবাং খাদ্য র্নিাপত্তাি উন্নয়বনি জ্ন্য র্বশ্বব্যাপী   

স্বীকৃি পদ্ধর্ি সম্পবকি অাংশীজ্নবক পর্িচয় কর্িবয় সদয়া সযবি পাবি। 

 র্বিসবটক সদস্য সদশগুবলাি িবধ্য উদ্ভাবনী কৃর্ষ উপপাদবনি প্রযুর্ি চালুি ব্যবস্থা গ্রিি কিা সযবি পাবি। 

 সযৌর্িক জ্ননীর্িি ( public policy) গুরুত্ব র্বষবয় উি কি িশালায় আবলাচনা কিা উর্চি। 

   খাদ্য ও কৃর্ষ সাংক্রান্ত সটকসই উন্নয়বনি ভর্বষ্যি চযাবলঞ্জসমূি র্চর্িি কিা উর্চি। 

 বাবয়াবটক ফসবলি র্নম্ন স্তবিি উপর্স্থর্ি এবাং আইনী অসািঞ্জবস্যি র্বষয়সমূি র্চর্িি কিা উর্চি। 

 খাদ্য ও কৃর্ষ খাি সম্পর্কিি র্বর্ধ-র্বধানগুবলা বৃর্দ্ধি কািবি সৃি অশুল্ক ব্যবস্থা (NTMs ) র্বিসবটক 

সদশগুবলাি বার্িজ্যবক প্রভার্বি কিবছ। অশুল্ক ব্যবস্থা (NTMs ) গ্রিি র্বষবয় স্বেিা বজ্ায় িাখাি সচিা 

সজ্ািদাি কিাি এবাং িাবদি প্রভাব পর্িিাপ কিাি ক্ষিিা উন্নি কিাি প্রবয়াজ্ন িবয়বছ। উি সিস্যা এই 

কি িশালাি িাধ্যবি ুপিািা কিা সযবি পাবি। 

 

১.৩। র্বিসবটক                       (TNC) এি ২০ িি সভায় বাাংলাবদবশি সকৌশলিি অবস্থান। 

            

০৭-০৯ সসবেম্বি, ২০১৫ র্রিঃ সিবয় োইল্যাবন্ডি সকান কুন (Khon Keon)-এ অনুর্ষ্ঠিব্য         TNC-

এি ২০ িি সভায় বাাংলাবদবশি সকৌশলিি অবস্থান র্নম্নরূপ িওয়া সিীচীন িবি ি কর্িশন িবি িিািি প্রদান 

কিা িয়িঃ 
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 রুলস অব অর্ির্জ্ন (Rules of Origin) এি িানদন্ড ইবিািবধ্য চূড়ান্ত িবয়বছ র্বধায় এ র্নবয় নতুন কবি 

আবলাচনা শুরু কিা সিীচীন িবব না। 

 িবব শুল্ক অেীকাি (Tariff Commitment) এইচ, এস, সকাে ২০০৭ ভাস িন িবি ২০১২ ভাস িন এ 

রূপান্তবিি র্বষয়টি সিয়সাবপক্ষ র্বধায় বাাংলাবদশ ২০ িি টিএনর্স এি সভাি পিবিী ২ (দুই) িাবসি িবধ্য 

শুল্ক িফর্সল ( Tariff Schedule) রূপান্তর্িি কিবব-এই িবি ি অর্ভিি ব্যি কিা যায়। 

 ইবিািবধ্য যর্দ সকান সদশ পে ুপর্নর্দ িি র্বর্ধিালা (Product Specific Rules)এি এইচ, এস, সকাে 

২০০৭ ভাস িন িবি ২০১২ ভাস িবন রূপান্তি কবি োবক, িািবল িা পিীক্ষাপূব িক িিািি সদয়া সযবি পাবি। 

 সসবাখাি সাংক্রান্ত চুর্িটি চূড়ান্তকিবিি সক্ষবে খসড়া চুর্ি’ি উপি সিকাবিি র্বর্ভন্ন িন্ত্রিালয়/দপ্তি/সাংস্থা ও 

অন্যান্য অাংশীজ্নবদি িিািি সনয়া প্রবয়াজ্ন। িবব এবক্ষবে র্বর্ভন্ন খাবি অেীকাি কিাি সক্ষবে SAARC 

Agreement on Trade in Services (SATIS) এি সাবে সািঞ্জস্য িাখা সিীচীন। 

 

১.৪।  র্বিসবটক-২০ িি সেে সনবিার্সবয়শন কর্িটিি সভায় উপস্থার্পিব্য েকুবিন্টস র্বষবয় িিািি 

সপ্রিি।  

 

 

বার্িজ্য িন্ত্রিালবয়ি চার্িদা সিািাববক ০৭-০৯ সসবেম্বি, ২০১৫ র্রিঃ সিবয় োইল্যাবন্ডি Khon Keon-এ 

অনুর্ষ্ঠিব্য BIMSTCE Trade Negotiation (TNC)-এি ২০ িি সভাি এবজ্ন্ডাভূি র্নম্নর্লর্খি র্বষবয় 

কর্িশবনি িিািি প্রস্তুি কিা িয়িঃ 

 

 Agreement on Trade in Goods and Protocol to Amend the Framework 

Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area; 

 Agreement on Dispute Settlement Procedures and Mechanism of the 

Framework Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area; 

 Agreement on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters for 

BIMSTEC FTA; 

 Protocol to Amend the Framework Agreement on BIMSTEC Free Trade 

Area;  
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উি ৪টি েকুবিন্ট ২০িি Trade Negotiating Committee সভায় চূড়ান্ত কিা িবব যাবি পিবিীবি 

বাাংলাবদবশ অনুর্ষ্ঠিব্য ৬ষ্ঠ  BIMSTEC Trade and Economic Ministerial সভায় স্বাক্ষবিি জ্ন্য 

উপস্থাপন কিা যায়। 

 

১.৫।   র্বিসবটক এি আওিা’য় Trade in Service সাংক্রান্ত চুর্িি অনুবেদ-২২ এবাং অনুবেদ-২৬ 

সাংক্রান্ত বাাংলাবদবশি অবস্থানপে প্রিয়ন। 

 

র্বিি ০৭-০৯ সসবেম্বি, ২০১৫ র্রিঃ সিবয় োইল্যাবন্ডি সকান কুন (Khon Keon)-এ অনুর্ষ্ঠি BIMSTCE 

Trade Negotiation (TNC)-এি ২০ িি সভায় গৃিীি র্সদ্ধাবন্তি আবলাবক Trade in Service 

সাংক্রান্ত চুর্িি অনুবেদ-২২ এ উর্ির্খি “Special and Differential Treatment for LDC’s এবাং 

অনুবেদ-২৬ এ উর্ির্খি Denial of Benefit সাংক্রান্ত বাাংলাবদবশি খসড়া অবস্থানপে প্রস্তুি কিা িবয়বছ। 

 

১.৬।  র্বিসবটক এি আওিা’য় HS 2007 িবি HS 2012 ভাস িবন রূপান্তর্িি বাাংলাবদবশি 

Schedule of Tariff Commitment প্রিয়ন। 
 

িি ৭-৯ সসবেম্বি ২০১৫ সিবয় োইল্যাবন্ড অনুর্ষ্ঠি BIMSTEC TNC এি ২০ িি সভাি র্সদ্ধান্ত অনুযায়ী 

বাাংলাবদবশি Schedule of Tariff Commitment HS 2007 ভাস িন িবি HS 2012 ভাস িবন রূপান্তি 

কিাি লবক্ষয বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশনবক দার্য়ত্ব প্রদান কিা িবল কর্িশন কর্তিক বার্িজ্য িন্ত্রিালয়, জ্ািীয় 

িাজ্স্ব সবাে ি ও বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন এি প্রর্ির্নর্ধবদি সিন্ববয় ৬ সদস্য র্বর্শি একটি কর্িটি িঠন কিা 

িয়। উি কর্িটিি ৪টি সভায় গৃিীি র্সদ্ধান্ত এবাং জ্ািীয় িাজ্স্ব সবাবে িি িিািবিি আবলাবক বাাংলাবদবশি 

র্সর্েউল (১৩৪৭ পািা) HS-2012 ভাস িবন রূপান্তি কবি রূপান্তর্িি র্সর্েউল এবাং এির্িষবয় র্বস্তার্িি বি িনাসি 

প্রিীি প্রর্িববদন পিবিী কায িক্রি গ্রিবিি জ্ন্য বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় সপ্রিি কিা িয়।  

 

প্রাের্িকভাবব বাাংলাবদবশি র্সর্েউল এি পেসমূি World Customs Organization (WCO) এি HS 

2007 িবি HS 2012 এ রূপান্তি কবি সদখা যায় সয, HS 6 digit level এ ২০ টি পে র্বর্ভন্ন কর্িটবিন্ট 

সলবভল সযিন, সনবিটিভ র্লি, ফাে েযাক, নিিাল েযাক এর্লর্িবনশন ও নিিাল েযাক র্িোকশন-এি িবধ্য 

ওভািল্যার্পাং িবে। ওভািল্যার্পাং িওয়া এই ২০টি পে কর্িটবিন্ট সলবভবল িাখাি ব্যাপাবি প্রেবি সনবিটিভ 

র্লেবক গুরুত্ব সদয়া িয়। অে িাপ, সয পে সনবিটিভ র্লে এ আবছ সস পে অন্য এক বা একার্ধক র্লবে োকবলও 

HS 2012 এ িা সনবিটিভ র্লবে অন্তর্ভ িি িয়। একইভাবব পয িায়ক্রবি NTR, NTE এবাং FT র্লবে পে 

অন্তর্ভ িি কিা িয়। বর্ি িি ২০টি পবেি িবধ্য Negative list-এ ৮টি, Fast Track-এ ০টি, Normal 
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Track Elimination-এ ৩টি এবাং Normal Track Reduction-এ ৯টি পে অন্তর্ভ িি কিা িবয়বছ। 

এভাবব অন্তর্ভ ির্িি ফবল Negative list-এ সিাট পবেি সাংখ্যা ১,২২৩টি, Fast Track-এ ৫১৪টি, 

Normal Track Elimination-এ ২,৪২৭টি এবাং Normal Track Reduction-এ ১,০৪০টি সি 

সব িবিাট পবেি সাংখ্যা (৬ র্ের্জ্ট সলবভল) ৫,২০৪টি। র্কন্তু HS 2012 এি Correlation Table অনুযায়ী 

৬ র্ের্জ্ট সলবভবল পবেি সাংখ্যা িবব ৫,২০৫টি অথ্যিাপ ০১ (এক)টি পে কি যাি এইচএস সকাে ৮৫১৬.৭২ 

(Toaster) যা ২০০৭-২০০৮, ২০০৮-২০০৯ এি Operative Tariff Schedule এ অন্তর্ভ িি কিা িয়র্ন, 

পিবিীবি ২০০৯-২০১০ এি র্সর্েউবল িা অন্তর্ভ িি কিা িবয়বছ। এ জ্ািীয় অন্যান্য সকল পে  NTR-এি 

অন্তর্ভ িি িওয়ায় বর্ি িি পেটি (৮৫১৬.৭২) NTR-এ অন্তর্ভ িি কবি ৬ র্ের্জ্ট সলবভবল ৫,২০৫টি পে পাওয়া 

সিবছ। অর্ধকন্তু, HS 2012 ভাস িবন রুপান্তবিি সক্ষবে ৮ র্ের্জ্বটি স্থবল ৬ র্ের্জ্বট কর্িটবিন্ট কিাি কািবি 

সকান Sub Heading (৬ র্ের্জ্ট) এি িবধ্য একার্ধক National Tariff Line (৮ র্ের্জ্ট) োকবল 

সবব িাচ্চ সবইজ্ সিট গ্রিি কবি ৬ র্ের্জ্বট কর্িটবিন্ট বির্ি কিা িবয়বছ। িাছাড়া, ২০ িি TNC সভায় নতুন 

সকান র্সদ্ধান্ত না োকায় র্বর্ভন্ন কর্িটবিন্ট সলবভবল পূব িবিী TNC সভায় গৃিীি র্সদ্ধান্ত সিািাববক পবেি 

শিকিা িাি (FT=10%, NTE=19%, NTR=48% and NL=23%) অনুসিি কিা সম্ভব িয়র্ন। 

 

উি প্রর্িববদবন র্নম্নর্লর্খি র্বষবয় পিবিী TNC-সভায় আবলাচনা কিা সযবি পাবি িবি ি জ্ানাবনা িয়- 

 

ক. HS-2012 ভাস িবন রুপান্তবিি ফবল র্বর্ভন্ন কর্িটবিন্ট সলবভবল পূব িবিী TNC সভায় গৃিীি র্সদ্ধান্ত 

সিািাববক পবেি শিকিা িাি (FT=10%, NTE=19%, NTR=48% and NL=23%) অনুসিবিি 

র্বষয়টি পিবিী TNC সভায় আবলাচনা কিা সযবি পাবি। 

খ. HS-2012 ভাস িবন রুপান্তবিি ফবল Base Rate সাংক্রান্ত উদ্ভূি সিস্যাি র্বষবয় পিবিী TNC- এি সভায় 

আবলাচনা ও র্সদ্ধাবন্তি জ্ন্য উত্থাপন কিা সযবি পাবি।  

ি. HS-2012 ভাস িবন রূপান্তবিি সক্ষবে সকল কর্িটবিন্ট সলবভল সাংবশাধবনি জ্ন্য পিবিী TNC সভায় 

আবলাচনা কিা সযবি পাবি। 

ঘ. HS-2012 ভাস িবন রুপান্তর্িি র্সর্েউলটি ১ জুলাই ২০১৬ র্রিঃ সেবক কায িকি িওয়াি কো োকবলও িা না 

িওয়ায় পিবিী অে ি বছবি িা বাস্তবায়ন কিবি িবল র্সর্েউলটি HS-2017 ভাস িবন রুপান্তবিি প্রবয়াজ্ন র্বধায় 

এ র্বষবয় পিবিী TNC-সভায় স্থায়ী র্সদ্ধান্ত গ্রিবিি জ্ন্য উত্থাপন কিা সযবি পাবি। 
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           (Trade Preferential System among OIC) 

 

১.৭।  The Protocol on the Preferential Tariff Scheme for the TPS-OIC 

(PRETAS) এি আওিায় বাাংলাবদবশি Concession List (Offer List) আপবেট কিা। 

 

The Protocol on the Preferential Tariff Scheme for the TPS-OIC (PRETAS) এি 

আওিায় বাাংলাবদবশি অফাি        ২০০৩-২০০৪ অে িবছি িবি ২০১৪-২০১৫ অে িবছবি িালনািাদ কিা িয়। 

িার্লকাটি িালনািাদ কিাি ফবল ২০১৪-২০১৫ অে িবছবিি জ্ািীয় ট্যার্িফ লাইবন রূপান্তি কিায় পে সাংখ্যা হ্রাস 

সপবয় ৪৭৬টি িবি ৪৩৯টিবি দাড়ায়। কর্িশন কর্তিক প্রিীি িালনািাদ িার্লকা বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় সপ্রিি কিা িয় 

এবাং বার্িজ্য িন্ত্রিালয় িালনািাদ িার্লকাটিি উপি জ্ািীয় িাজ্স্ব সবাবে িি িিািি গ্রিি কবি। জ্ািীয় িাজ্স্ব 

সবাে ি শুধুিাে ০১ (একটি) এইচ.এস সকাে পর্িবিিবনি ুপপার্িশ কবি। কর্িশন জ্ািীয় িাজ্স্ব সবাবে িি ুপপার্িবশি 

আবলাবক ৪৪০টি পবেি িার্লকা বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় সপ্রিি কবি। 

১.৮।             (Trade Preferential System among OIC) এ বাাংলাবদবশি অবস্থান 

সম্পর্কিি িথ্য প্রদান। 

 

১৪-১৫ এর্প্রল, ২০১৬ িার্িবখ তুিবেি ইস্তামু্ববল অনুর্ষ্ঠিব্য ১৩িি                  সভাি র্নর্িত্ত িথ্য 

প্রদাবনি জ্ন্য বার্িজ্য িন্ত্রিালয় কর্িশনবক অনুবিাধ কবি। কর্িশন এ র্বষবয় বাাংলাবদবশি আপবেবটে অফাি 

িার্লকা                       (PRETAS),               (RoO) সাংর্িি িথ্যসি িিািি 

বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় সপ্রিি কবি। 

 

      (Asian-Pacific Trade Agreement) 

 

১.৯।       (APTA) কনবসশন র্লে এি বি িনা সাংবশাধন সাংক্রান্ত কায িার্দ। 

 

    ’  আওিায় বাাংলাবদবশি National List of Concession প্রায় ছয় বছি পূবব ি ২০১০ সাবল 

ির্ন্ত্রসভায় অনুবিার্দি িয়। উি িার্লকাটি ২০১২ সাবল   চ        পর্িবিিবনি কািবি িালনািাদ কিা িয়। 

পিবিীবি,     ’  সদস্য িাষ্ট্র দিঃ সকার্িয়া র্কছু   চ       -এি বি িনায় সাংবশাধনীি প্রবয়াজ্নীয়িা উবিখ 

কবি। যাি সপ্রর্ক্ষবি র্বষয়টি পিীক্ষাবন্ত   চ       সমূবিি বি িনাসমূি সাংবশাধন কিাি প্রস্তাব কিা িয়।  
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২. মুি বার্িজ্য চুর্ি ও অগ্রার্ধকািমূলক বার্িজ্য চুর্ি সাংক্রান্ত র্বষয়ার্দ  

২.১।        (Trans-Pacific Partnership) চুর্িি ফবল বাাংলাবদবশি বববদর্শক বার্িবজ্যি উপি 

র্ক প্রভাব পড়বব এবাং বাাংলাবদবশি এ চুর্িবি সযািদান কিা সিীচীন িবব র্ক না এ র্বষবয় প্রর্িববদন 

প্রিয়ন।  

 

সফব্রুয়ার্ি’২০১৬ িাবস িার্কিন যুিিাষ্ট্র, কানাো, সির্ক্সবকা, সপরু, র্চর্ল, ব্রূনাই, অবষ্ট্রর্লয়া, র্নউর্জ্ল্যান্ড, র্সোপুি, 

িালবয়র্শয়া, জ্াপান ও র্ভবয়িনাি – এ ১২টি সদবশি িবধ্য       চুর্ি স্বাক্ষর্িি িয়। চুর্িটি স্বাক্ষবিি ফবল 

বাাংলাবদবশি বববদর্শক বার্িবজ্য সকান সনর্িবাচক প্রভাব পড়বব র্কনা এবাং বাাংলাবদবশি পবক্ষ এ চুর্িবি 

সযািদান কিা সিীচীন িবব র্কনা – এ র্বষবয় বার্িজ্য িন্ত্রিালয় কর্তিক বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি র্নকট 

জ্ানবি চাওয়া িয়। এ সপ্রর্ক্ষবি কর্িশন টির্পর্প চুর্িি সপ্রক্ষাপট, চুর্ি স্বাক্ষি ও বাস্তবায়বনি অগ্রির্ি, 

বাাংলাবদবশি সাবে টির্পর্প-র্ভি সদশসমূবিি র্ি-পার্ক্ষক বার্িজ্য, বাাংলাবদবশি প্রধান প্রধান িপ্তার্নপে ও প্রধান 

প্রধান আিদার্নকািক সদশ ও সসসব সদবশ বাাংলাবদবশি সম্ভাব্য প্রর্িবযািী সদশ, টির্পর্প-র্ভি সদশসমূি িবি 

বাাংলাবদবশি শুল্কমূি ুপর্বধা প্রার্প্ত, টির্পর্প চুর্িি ইাংবির্জ্বি অনূর্দি সটক্সট, রুলস অব অর্ির্জ্ন, র্বর্ভন্ন 

টির্পর্প-র্ভি সদবশি ট্যার্িফ কর্িটবিন্ট, নতুন সকান সদশ টির্পর্পবি অন্তর্ভ িি কিাি পদ্ধর্ি ইিযার্দ পয িাবলাচনা 

কবি কর্িশন প্রর্িববদন প্রিয়ন কবি।  

উি প্রর্িববদবন উবিখ কিা িয় টির্পর্প িঠবনি পূবব িই 

টির্পর্প-র্ভি সদশসমূবিি িবধ্য র্বর্ভন্ন র্ি-পার্ক্ষক ও 

আঞ্চর্লক মুি বার্িজ্য চুর্ি র্বদ্যিান র্ছল। র্চবে 

টির্পর্প-র্ভি সদশসমূবিি িবধ্য Dashed line 

িািা র্বর্ভন্ন সদবশি িবধ্য মুি বার্িজ্য চুর্ি ও বৃবত্তি 

িাধ্যবি আঞ্চর্লক বার্িজ্য িক সদখাবনা  িবয়বছ। সযিন 

ব্রুনাই, র্চর্ল, র্সোপুি ও র্নউর্জ্ল্যাবন্ডি িবধ্য  
 

প্যার্সর্ফক সফাি (P-4) নাবি একটি মুি বার্িজ্য এলাকা চুর্ি ২০০৫ িবি র্বদ্যিান র্ছল। উবিখ্য, এই P-4 

চুর্ি সেবকই টির্পর্প চুর্িি উপপর্ত্ত। টির্পর্প এ   সিিা এফটিএ র্িবসবব র্বববর্চি কািি, এ সদশসমূি র্বশ্ব 

র্জ্র্ের্পি প্রায় ৪০% সক প্রর্ির্নর্ধত্ব কবি। টির্পর্প চুর্ি বাাংলাবদবশি জ্ন্য গুরুত্ত্বপূি ি কািি একক সদশ র্িবসবব 

বাাংলাবদবশি বিিী সপাশাবকি সববচবয় বৃিপ আিদার্নকািক সদশ িার্কিন যুিিাষ্ট্র এবাং চীন ও বাাংলাবদবশি পি 

র্ববশ্বি বৃিত্তি বিিী সপাশাক িপ্তার্নকািক সদশ র্ভবয়িনাি এ চুর্িি অন্তর্ভ িি।   
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বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন বার্িজ্য সাংক্রান্ত র্বর্ভন্ন র্নবদ িশক পর্িিাপ কবি টির্পর্প-র্ভি সদশসমূবিি িবধ্য 

বাাংলাবদশী পবেি িপ্তার্নি উপি র্বরূপ প্রভাব পড়বব র্কনা এ র্বষবয় র্বস্তার্িি র্ববিষি কবি সদবখ সয, 

টির্পর্পর্ভি চািটি সদশ িো িার্কিন যুিিাষ্ট্র, কানাো, অবষ্ট্রর্লয়া ও জ্াপান  বাাংলাবদশী পবেি আিদার্নকািক। 

এি িবধ্য িার্কিন যুিিাষ্ট্র সববচবয় গুরুত্বপূি ি বাজ্াি। টির্পর্প-র্ভি সদশসমূবিি িবধ্য র্ভবয়িনাি র্বশ্ববাজ্াবি বিিী 

সপাশাবকি অন্যিি িপ্তার্নকািক সদশ। এিনর্ক িার্কিন যুিিাবষ্ট্র নীটওয়যাি পে িপ্তার্নবি র্ভবয়িনাি 

বাাংলাবদবশি সচবয় এির্নবিই সবশ এর্িবয়। িাই টির্পর্প বাস্তবার্য়ি িবল বাাংলাবদশ প্রধান টির্পর্প-র্ভি িপ্তার্ন 

বাজ্ািসমূবি র্ববশষ কবি িার্কিন যুিিাবষ্ট্র প্রর্িবযার্িিাি মুবখ পড়বি পাবি ববল প্রর্িববদবন উবিখ কিা িয়।  

িবব টির্পর্প’ি ুপর্বধা র্নবি িবল র্ভবয়িনািবক টির্পর্প’ি পে র্ভর্ত্তক রুলস অব অর্ির্জ্ন শিি পূিি কিবি িবব 

যা অিযন্ত জ্টিল। িাই টির্পর্প বাস্তবায়ন কিা িবল ঠিক কিটুকু ক্ষর্ি িবব িা র্নভ িি কিবব র্ভবয়িনাি টির্পর্পি 

রুলস অব অর্ির্জ্ন শিি পূিি কিবি পািবব র্কনা িাি উপি। িাছাড়া টির্পর্প সম্পূি িরূবপ বাস্তবার্য়ি িবব 

র্নধ িার্িি সিয়সীিা অনুযায়ী। িাই খুব শীঘ্রই সিিন সকান ক্ষর্ি না িবলও দীঘ ি সিয়াবদ টির্পর্পি সনর্িবাচক 

প্রভাব পড়বি পাবি ববল প্রর্িববদবন উবিখ কিা িয়।  

টির্পর্প অিযন্ত উচ্চ িাবনি একটি চুর্ি। এখাবন সিধাস্বত্ব,  েি, পর্িববশ প্রভৃর্ি র্বষবয় আন্তজ্িার্িক িান র্নর্িি 

কিা িবয়বছ। টির্পর্পি আওিায় ুপর্বধা র্নবি িবল এ চুর্িি সকল সদস্যবক টির্পর্পি িান র্নর্িি কিবি িবব। 

িাছাড়া, স্ববোন্নি সদশ র্িবসবব বাাংলাবদশ িার্কিন যুিিাষ্ট্র ব্যিীি অর্ধকাাংশ প্রধান টির্পর্প বাজ্ািসমূবি শুল্কমুি 

ুপর্বধা পাবে। টির্পর্পবি সযািদান কিবল সসসব সদশসি সকল সদস্য সদশবক শুল্কমুি ুপর্বধা র্দবি িবব। ফবল 

টির্পর্পবি সযািদান কিা সিীচীন িবব না ববল প্রর্িববদবন অর্ভিি প্রকাশ কিা িয়।  

 

২.২।  বাাংলাবদশ-িালবয়র্শয়া র্ি-পার্ক্ষক মুি বার্িজ্য চুর্ি সাংক্রান্ত কায িার্দ। 

িালবয়র্শয়াি সাবে বাাংলাবদবশি র্িপার্ক্ষক বার্িজ্য বৃর্দ্ধি লবক্ষয মুি বার্িজ্য চুর্ি সম্পাদবনি সম্ভাব্যিা যাচাই 

কিাি জ্ন্য ২০১৫-১৬ অে িবছবি দুটি প্রর্িববদন প্রস্তুি কিা িয়। উি প্রর্িববদনসমূবি বাাংলাবদশ ও িালবয়র্শয়াি 

িবধ্য মুি বার্িবজ্যি সম্ভাব্যিা র্ববিষি কিবি র্িবয় উভয় সদবশি সভৌির্লক, অে িননর্িক, বববদর্শক বার্িজ্য 

(পে ও সসবা), আঞ্চর্লক বার্িজ্য চুর্ি, শুল্কিাি, িাজ্স্ব হ্রাবসি সম্ভাবনা, অে িননর্িক কল্যািসি অন্যান্য র্বষয়ার্দ 

আবলাচনা এবাং র্ববিষি কিা িয়। উি প্রর্িববদনসমূবি বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন সসবা বার্িজ্যবক অন্তর্ভ িি 

কিিিঃ িালবয়র্শয়াি সাবে মুি বার্িজ্য চুর্ি সম্পাদবনি জ্ন্য সনবিার্শবয়শবনি পবক্ষ িি সদয়। উবিখ্য, 

প্রর্িববদনসমূবি র্বর্ভন্ন র্সমুবলশন (Partial Equilibrium Model) এি জ্ন্য            SMART 

         টি ব্যবিাি কিা িবয়বছ। এছাড়া ASYCUDA-এি          ব্যবিাি কবি িাজ্স্ব ক্ষর্িি 

র্সমুবলশনও আলাদাভাবব কিা িবয়বছ। 
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২.৩।  বাাংলাবদশ-চীন র্িপার্ক্ষক মুি বার্িজ্য চুর্ি (FTA) িঠবনি সম্ভাব্যিা যাচাই সাংক্রান্ত সিীক্ষা 

প্রর্িববদন প্রিয়ন। 

 

চীবনি সাবে বাাংলাবদবশি মুি বার্িজ্য চুর্ি সম্পাদবনি সম্ভাব্যিা যাচাই র্বষবয় বাাংলাবদশ সিকাি কর্তিক 

প্রিীি Policy Guidelines on Free Trade Agreement (২০১০)-এি আবলাবক বাাংলাবদশ ও 

চীবনি অে িননর্িক পর্িববশ, বার্িবজ্যি ির্ি-প্রকৃর্ি, শুল্ক কাঠাবিা, নন-ট্যার্িফ সিজ্ািস সসবাখাবি র্বদ্যিান 

বার্ির্জ্যক অবস্থা ও ভর্বষ্যি  সম্ভাবনা, র্বর্নবয়াি, বাাংলাবদশ ও চীবনি িবধ্য র্িপার্ক্ষক বার্িজ্য ও র্বর্নবয়াি 

পর্ির্স্থর্ি, এসব সদবশি সাবে র্বদ্যিান র্বর্ভন্ন চুর্ি, এ সদশ সেবক বাাংলাবদবশি আিদার্ন এবাং চীবন 

বাাংলাবদবশ িপ্তার্নি সম্ভাবনা, আিদার্ন বাবদ িাজ্বস্বি উপি সম্ভাব্য প্রভাব ইিযার্দ র্বষয়সি র্ির্ভল্ড 

কম্পাবিটিভ এেভাবন্টজ্ (RCA), র্সর্িলার্িটি ইনবেক্স (FKI) ইিযার্দ র্ববিষি কবি ুপর্নর্দ িি ুপপার্িশ সম্বর্লি 

প্রর্িববদন প্রিয়ন কবি িা বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় সপ্রিি কিা িয়।  

 

২.৪।  সির্সবোর্নয়াি সবে এফটিএ/ র্পটিএ এি উপযুিিা যাচাই সম্পর্কিি সিীক্ষা প্রর্িববদন প্রিয়ন । 

 

সির্সবোর্নয়াি সাবে বাাংলাবদবশি FTA/PTA কিাি উপযুিিা যাচাই কিাি জ্ন্য বার্িজ্য িন্ত্রিালয় বাাংলাবদশ 

ট্যার্িফ কর্িশনবক অনুবিাধ জ্ানায়। এ সপ্রর্ক্ষবি বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন সির্সবোর্নয়াি অে িনীর্িি ির্ি-

প্রকৃর্ি, র্বশ্ব বার্িবজ্য সির্সবোর্নয়াি অবস্থান, র্িপার্ক্ষক বার্িজ্য পর্ির্স্থর্ি, শূল্ক কাঠাবিা,            

(Consumption Pattern), র্বর্নবয়াি কাঠাবিা, েি বাজ্াি সাংক্রান্ত র্বষয়গুবলা র্ববিষিপূব িক উি র্ববিষি 

এবাং র্নবদ িশক পয িাবলাচনা (Indicator Analysis) এি সপ্রর্ক্ষবি একটি সিীক্ষা প্রর্িববদন প্রিয়ন কবি 

বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় সপ্রিি কবি। 

 

২.৫।  Impact Analysis of SAFTA: Bangladesh Perspective শীষ িক সিীক্ষা প্রর্িববদন 

প্রিয়ন। 
 

২০০৪ সাবলি ৬ জ্ানুয়ার্ি South Asian Free Trade Area চুর্ি স্বাক্ষর্িি িয়। সাকির্ভি সদশসমূবিি 

িবধ্য বার্িজ্য বৃর্দ্ধি িাধ্যবি উি সদশসমূবিি উন্নয়বনি জ্ন্য আন্তিঃসাকি অে িননর্িক সিবযার্িিা বৃর্দ্ধ র্ছল 

SAFTA’  মূল উবদ্দশ্য । ১৯৮৫ সাবল সাকি এবাং ১৯৯৫ সাবল সাপটা কায িকি িওয়াি সপ্রর্ক্ষবি  র্ির্জ্ওনাল 

ইর্ন্টবগ্রশন (Integration) এি িাো র্নধ িািবিি জ্ন্য গৃিীি র্বর্ভন্ন সিীক্ষায় সদখা যায় সাকির্ভি সদশসমূবিি 

িধ্যকাি আঞ্চর্লক বার্িবজ্যি পর্িিাি সবন্তাষজ্নক নয়। এ সপ্রর্ক্ষবি সাকির্ভি সদশসমূবিি  িধ্যকাি আঞ্চর্লক 

বার্িজ্য,বাাংলাবদবশি বার্িবজ্য সাকির্ভি সদশসমূি এবাং সাফটাি আওিায় আন্তিঃআঞ্চর্লক বার্িবজ্যি অবদান 

ইিযার্দ র্বষয়সমূি পয িাবলাচনাি জ্ন্য বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন একটি সিীক্ষা প্রর্িববদন প্রিয়বনি র্সদ্ধান্ত 
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সনয়। সাকির্ভি সদশসমূবিি  অে িননর্িক ও বার্িজ্য কাঠাবিা, বাাংলাবদবশি বার্িজ্য কাঠাবিা, ববর্শ্বক বার্িবজ্য 

বাাংলাবদবশি অবস্থান, সাকির্ভি সদশসমূবিি সাবে এবাং সাফটাি আওিায় বাাংলাবদবশি বার্িজ্য কাঠাবিা এবাং 

এি ির্ি প্রকৃর্ি,               ইিযার্দ র্বষয়সমূি র্বববচনা এবাং পয িাবলাচনা কবি একটি সিীক্ষা প্রর্িববদন 

প্রিয়ন কিা িয়।   

 

২.৬ ।  “ইউবিার্পয়ান ইউর্নয়ন আর্সয়ান র্ে সেে এর্গ্রবিন্ট (এফটিএ): বাাংলাবদবশি উপি সম্ভাব্য প্রভাব” শীষ িক 

োর্ে প্রর্িববদন প্রিয়ন। 

 

বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি র্নজ্স্ব উবদ্যাবি European Union-র্ভি ২৫টি এবাং ASEAN-র্ভি ১০টি 

সদবশি িবধ্য বার্িজ্য চুর্ি সম্পার্দি িবল বাাংলাবদবশি ওপি িাি সম্ভাব্য প্রভাব যাচাইবয়ি উবদ্দবশ্য র্বর্ভন্ন উপস 

সেবক িথ্য/উপাত্ত ও অন্যান্য প্রাসর্েক উপাদান সাংগ্রি ও পয িাবলাচনাপূব িক একটি প্রর্িববদন প্রিয়ন কিা িয়। 

EU-ASEAN র্ভি সদশগুবলাি িবধ্য বার্িজ্য সম্পকি, বিিিান বার্ির্জ্যক অবস্থা, র্ি-পার্ক্ষক আিদার্ন ও 

িপ্তার্ন, বাাংলাবদবশি সিাট আিদার্ন ও িপ্তার্ন সাংক্রান্ত িথ্য/উপাত্ত, র্বর্নবয়াি সম্পকি এবাং বহুপার্ক্ষক সিস্যা ও 

সম্ভাবনা ইিযার্দ পিীক্ষা ও পয িাবলাচনা কবি ুপস্পি ুপপার্িশ সম্বর্লি একটি প্রর্িববদন প্রিয়ন কিা িয়। উি 

প্রর্িববদবনি পয িববক্ষি র্নম্নরূপ :    

 ইউবিার্পয়ান ইউর্নয়ন বাাংলাবদবশি জ্ন্য একটি গুরুত্বপূি ি িপ্তার্ন বাজ্াি সযখাবন িপ্তার্নি পর্িিান 

বাাংলাবদবশি সিাট িপ্তার্নি ৫৭%। 

 ইউবিার্পয় বাজ্াবি সির্িিি পয িাবয় (Aggregate level) বাাংলাবদবশি প্রাপ্ত সপ্রফাবিন্স িার্জ্িন 

আর্সয়ান এি তুলনায় ৬% অর্ধক এবাং এই িার্জ্িন অসির্িিি পয িাবয় (Disaggregate)আিও সবশী (প্রায় 

১৪%)। এই ৬% অগ্রার্ধকাি িার্জ্িন ইর্েি কবি সয, সির্িিি পয িাবয় বাাংলাবদবশি িপ্তার্নি ওপি প্রভাব কি 

িবি পাবি। 

 ইউবিার্পয় বাজ্াবি আর্সয়ান এবাং বাাংলাবদবশি িপ্তার্ন পবেি কাঠাবিা র্কছুটা একই ধিবনি িওয়ায় 

এফটিএ চুর্িি অধীবন এই বাজ্াবি আর্সয়ানর্ভি সদশসমূি বাাংলাবদবশি প্রর্িবযািী িবি পাবি।  

 বাাংলাবদশ িবি ইউবিার্পয় বাজ্াবি সববচবয় সবশী িপ্তার্নকৃি পে (সযগুবলা প্রায় ৬.৬% শুল্ক ুপর্বধা 

সভাি কবি) বাাংলাবদবশি িবিা, আর্সয়ানও সস সকল পবে তুলনামূলক অুপর্বধাি (Comparative 

Disadvantage) মুবখামুর্খ িবি পাবি। এ সেবক সবাো যায় সয, ইইউ ও আর্সয়াবনি িবধ্য সম্ভাব্য এফটিএ 

চুর্িি আওিায় ট্যার্িফ বাধা অপসার্িি িবল পবেি পয িাবয় (Product Level) বাাংলাবদবশি িপ্তার্নি ওপি 

র্কছুটা প্রর্িকূল প্রভাব পড়বি পাবি।  
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 বাাংলাবদশ র্নর্দ িি র্কছু পবে আর্সয়াবনি সবে প্রর্িবযার্িিামূলক। র্কন্তু এটা সদখা যায় সয, র্কছু পে 

সযখাবন বাাংলাবদশ ইউবিার্পয় বাজ্াবি প্রর্িবযার্িিামূলক র্কন্তু যুিিাবষ্ট্রি বাজ্াবি প্রর্িবযার্িিামূলক নয় অে িাপ, 

ইইউ ও আর্সয়াবনি িবধ্য সম্ভাব্য এফটিএ চুর্িি আওিায় শুল্ক অপসার্িি িবল  ইউবিার্পয় বাজ্াবি বাাংলাবদবশি 

িপ্তার্নি পর্িিান (Export Share) কিবি  পাবি। 

 আর্সয়ান এি বাজ্াবি বাাংলাবদশ ও ইউবিার্পয় ইউর্নয়ন র্ভন্ন ধিবনি পে িপ্তার্ন কবি ববল এ বাজ্াবি 

বাাংলাবদবশি িপ্তার্ন হুির্কি মুবখ পড়বব না।  

 একটি পবেি িপ্তার্ন শুধুিাে এি মূবল্যি উপি র্নভ িি কবি না, এটা কখবনা সভািাি পছন্দ, দৃর্িভর্ে, 

ক্রবয়ি আচিি এবাং সবব িাপর্ি ব্র্যান্ড মূবল্যি উপি র্নভ িি কবি। যর্দ ইইউ’ি বাজ্াবি আর্সয়াবনি উপি 

বাাংলাবদবশি আর্ধপবিযি একিাে কািি অগ্রার্ধকািমূলক ুপর্বধা িয়, িািবল এই ুপর্বধা হ্রাবসি ফবল আর্সয়ান 

এি কাছ সেবক প্রর্িবযার্িিামূলক চাপ (Competitive Pressure) বৃর্দ্ধি ফবল বাাংলাবদর্শ 

িপ্তার্নকািকবদি িপ্তার্নি পর্িিান (Export Share) কিবি  পাবি। এই প্রভাব বস্ত্র ও সপাশাক খাবি সববচবয় 

দৃর্িবিাচি িবি পাবি। 

উি পয িববক্ষবিি আবলাবক কর্িশন কর্তিক র্নম্নরূপ ুপপার্িশিালা প্রদান কিা িয়িঃ 

একটি সদশ অন্য একটি সদবশি সাবে মুি বার্িজ্য চুর্ি কিবি পাবি। এ ধিবনি চুর্ি িাজ্ননর্িক সর্দো বা 

বার্িজ্য উন্নয়বনি উপি র্ভর্ত্ত কবি িবি পাবি। অিএব, উি চুর্িি আওিাধীন সদস্য নয় এিন একটি সদবশি 

(বাাংলাবদশ) জ্ন্য বর্ি িি চুর্িবক প্রভার্বি কিা সিজ্ কাজ্ নয়। িবব, উপযু িি পর্ির্স্থর্ি র্ববিষি পূব িক বলা যায় 

সয, বাাংলাবদশ সিকাি র্নবচি কায িক্রিসমূি র্বববচনা কিবি পাবি : 

১। ইইউ ও আর্সয়াবনি িবধ্য সম্ভাব্য এফটিএ চুর্ি স্বাক্ষর্িি িবল বাাংলাবদবশি উপি িাি সম্ভাব্য র্বরূপ প্রভাব 

সম্পবকি ইউবিার্পয় ইউর্নয়নবক অবর্িি কিবি পাবি। 

২। বাাংলাবদবশি প্রধান িপ্তার্ন পেসমূিবক র্ববশষ কবি সপাশাক খািবক উি চুর্িি আওিা বর্িভূ িি িাখা অেবা 

আর্সয়াবনি জ্ন্য সকাটা পদ্ধর্ি িাখাি জ্ন্য ইউবিার্পয় ইউর্নয়নবক অনুবিাধ কিা সযবি পাবি। 

৩। এই চুর্িি আওিায় শুল্কিাি কিাবনাি সিয়সীিা (Phase Out Period) বৃর্দ্ধি জ্ন্য ইউবিার্পয় 

ইউর্নয়নবক অনুবিাধ কিা সযবি পাবি। 

৪। িপ্তানী িন্তব্য একটি সদশ র্কাংবা একটি অঞ্চল িওয়া ঝূঁর্কপূি ি র্বধায় বাজ্াি বহুমুখীকিি (Market 

Diversification) র্বষবয় বাাংলাবদবশি সক্ষিিা বৃর্দ্ধ কিা প্রবয়াজ্ন। 
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৫। সপাশাক খাবিি উপি অর্ধকিি িপ্তানী র্নভ িিিা অদূি ভর্বষ্যবি বাাংলাবদবশি িপ্তার্ন বার্িবজ্যি জ্ন্য 

িািাত্মক হুির্কি কািি িবি পাবি। সস কািবি পে বহুমূখীকিবি (Product Diversification) অর্ধকিি 

গুরুত্ব আবিাপ কিা প্রবয়াজ্ন।  

৬। উন্নিিাবনি পে উপপাদন এবাং আন্তজ্িার্িক র্বপিন প্রচািার্ভযান িাধ্যবি (সযিন র্বর্বর্স, র্সএনএন) 

বাাংলাবদবশি পবেি প্রচািার্ভযান র্নর্িি কিাি িধ্য র্দবয় বাাংলাবদবশি ব্র্যান্ড ইবিজ্ সজ্ািদাি কিাি ব্যবস্থা 

সনয়া সযবি পাবি। 

৭। কায িকি ও দক্ষ প্রর্শক্ষবিি িাধ্যবি আবিা দক্ষ ও েিশর্ি প্রবিিবনি িািা উপপাদনশীলিা বৃর্দ্ধ কিা সযবি 

পাবি। 

৮। সেে ফযার্সর্লবটশন ব্যবস্থা সজ্ািদািকিবিি িবধ্য র্দবয় ব্যবসাি খিচ (Cost of Doing Business) 

কিাবনাি ব্যবস্থা সনয়া সযবি পাবি। 

৯। িপ্তার্নি লীে টাইি কিাবনাি জ্ন্য অব্যািি প্রবচিা চালাবনা সযবি পাবি। 

১০। সপাশাক খাবি সেে ফাইন্যার্ন্সাং এি জ্ন্য র্ববশষ ব্যবস্থা র্নর্িি কিা আবশ্যক। 

১১। ইইউ ও আর্সয়াবনি িবধ্য সম্ভাব্য এফটিএ চুর্িি ফবল ইউবিার্পয় বাজ্াবি ক্ষর্িি সম্ভাবনািয় বাাংলাবদবশি 

িপ্তানীকািকবদি সবচিন কিাি জ্ন্য প্রবয়াজ্নীয় পদবক্ষপ সনয়া সযবি পাবি। িপ্তানীকািকিিও এই পর্ির্স্থর্ি 

সিাকাববলায় িাবদি র্নজ্স্ব পদবক্ষপ গ্রিি কিবি পাবি। 

১২। মূল্য হ্রাসকিি এবাং উপপাদনশীলিা বৃর্দ্ধি িািা মূবল্যি সক্ষবে িপ্তার্ন বার্িবজ্য প্রর্িবযার্িিামূলক িওয়া 

সযবি পাবি।  

১৩। বাাংলাবদবশি বির্ি সপাশাকবক যুিিাবষ্ট্র িপ্তার্নি সক্ষবেও অর্ধক শুল্ক প্রদান কিবি িয়। ইইউ- আর্সয়ান 

এফটিএ এি ফবল বাাংলাবদশ ক্ষর্িগ্রস্ত িবি পাবি। র্কন্তু সবচিনিা বৃর্দ্ধ এবাং প্রবয়াজ্নীয় পদবক্ষপ গ্রিবিি 

িাধ্যবি এই ক্ষর্িি পর্িিাি কিাবনা সযবি পাবি।  এ ভাবব ইউবিার্পয় বাজ্াবি বাাংলাবদবশি প্রধান প্রধান িপ্তার্ন 

পেসমূবিি তুলনামূলক ুপর্বধা অব্যািি িাখা সযবি পাবি। 
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৩. র্ি-পার্ক্ষক বার্িজ্য ও বার্িজ্য চুর্ি সাংক্রান্ত র্বষয়ার্দ 

৩.১।  োর্জ্ল, র্চর্ল ও আবজ্ির্ন্টনা’ি শুল্ক ও অশুল্ক বাধা র্চর্িিকিি সাংক্রান্ত কায িার্দ। 

িপ্তার্ন আয় বৃর্দ্ধি জ্ন্য িপ্তার্ন বাজ্াি সম্প্রসািি ও বহুমুখীকিি কিা অিীব জ্রুর্ি। র্কন্তু শুল্ক ও অশুল্ক বাধাি 

কািবি অবনক সদবশই িপ্তার্ন সম্প্রসািি কিা সম্ভব িয় না। যাি কািবি এ সকল বাধা সম্পবকি যবোপযুি িথ্য 

উপাত্ত সাংগ্রি কিা জ্রুর্ি। িপ্তার্ন উন্নয়ন বুযবিা (ইর্পর্ব) ২০১৫ র্রিঃ োর্জ্ল, র্চর্ল ও আবজ্ির্ন্টনায় বার্িজ্য র্িশন 

সপ্রিি কিাি উবদ্যাি গ্রিি কবি, যাি প্রাক্কাবল উি সদশসমূবি শুল্ক ও অশুল্ক বাধা র্চর্িিকিি প্রবয়াজ্ন িয়। 

কর্িশন অাংশীজ্নবদি সাবে সভা কবি শুল্ক ও অশুল্ক বাধাসমূি র্চর্িিকিিিঃ একটি প্রর্িববদন প্রস্তুি কবি। উি 

প্রর্িববদন িবি সদখা যায় সয, উি ৩টি সদবশি িবধ্য র্চর্লবি সববচবয় কি এবাং োর্জ্বল সববচবয় সবর্শ শুল্ক ও 

অশুল্ক বাধা র্বদ্যিান। 

  

৩.২।  বাাংলাবদশ ও ইর্েওর্পয়াি িবধ্য বার্িজ্য সম্ভাবনাি র্বষবয় িিািি প্রদান সাংক্রান্ত কায িার্দ। 

 

িি ২৩-২৫ িাচ ি, ২০১৫ িার্িবখ িাননীয় পিিাষ্ট্র প্রর্িিন্ত্রী ইর্েওর্পয়া সফি কবিন। উি সফবিি ফলশ্রুর্িবি 

Trade and Investment Promotion and Protection শীষ িক একটি খসড়া চুর্ি প্রিয়বনি জ্ন্য 

পিিাষ্ট্র িন্ত্রিালবয়ি পক্ষ িবি পদবক্ষপ গ্রিি কিা িয়। এ সপ্রর্ক্ষবি বার্িজ্য িন্ত্রিালয় র্িপার্ক্ষক বার্িজ্য চুর্ি 

সম্পাদবনি পূবব ি উভয় সদবশি িবধ্য বার্িজ্য সম্ভাবনাি র্বষয়টি পয িাবলাচনা কিা প্রবয়াজ্ন ববল িবন কবি। 

এিিাবস্থায়, বার্িজ্য িন্ত্রিালয় বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশনবক বার্িজ্য সম্ভাবনা যাচাই/পয িাবলাচনা কবি যোযে 

িিািি প্রিয়নপূব িক অবর্িি কিবি অনুবিাধ কবি। যাি সপ্রর্ক্ষবি কর্িশন একটি সাংর্ক্ষপ্ত প্রর্িববদন বার্িজ্য 

িন্ত্রিালবয় সপ্রিি কবি। প্রর্িববদনটিবি র্নবম্নাি র্বষয়সমূি উবিখ কিা িবয়র্ছবলািঃ 

(ক) সভৌির্লক এবাং সযািাবযাি ব্যবস্থা (দুই সদবশি তুলনা) 

(খ) জ্নর্ির্ি তুলনা  

(ি) ইর্েওর্পয়াি আঞ্চর্লক চুর্িসমূি 

(ঘ)  অে িননর্িক পর্ির্স্থর্িি পয িাবলাচনা 

(ঙ)  পে বার্িজ্যিঃ বাাংলাবদশ ও ইর্েওর্পয়া 

(চ) সসবা বার্িজ্যিঃ বাাংলাবদশ ও ইর্েওর্পয়া 

(ছ)  পে পয িাবয় র্ববিষি 

(জ্)  শুল্ক কাঠাবিা 

(ে)  বার্িজ্য সম্ভাবনা (সম্ভাবনািয় িপ্তার্ন পে িার্লকা) 
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উি প্রর্িববদন িবি সদখা যায় সয, ইর্েওর্পয়ায় স্বে সিবয় বাাংলাবদবশি িপ্তার্ন বৃর্দ্ধি সম্ভাবনা কি োকবলও 

ভর্বষ্যবি ইর্েওর্পয়াি সাবে বার্িজ্য বৃর্দ্ধকবে এবাং বন্ধুবত্বি র্নদশ িনস্বরূপ চুর্িটি কিা সযবি পাবি ববল কর্িশন 

িি প্রদান কবি।  

 

৩.৩।  িার্শয়া ও জ্াি িার্নি সাবে বাাংলাবদবশি বার্িজ্য সম্ভাবনািয় পে িার্লকা প্রস্তুিকিি সাংক্রান্ত 

কায িার্দ। 

 

বাাংলাবদবশি বববদর্শক র্িশবনি বার্ির্জ্যক উইাংসমূবিি কায িক্রি ির্িশীল কিাি লবক্ষয িঠিি “নীর্ি র্নধ িািিী 

কর্িটি”-এি সভাি র্সদ্ধান্ত অনুসাবি জ্াি িার্ন ও িার্শয়াি সাবে বাাংলাবদবশি বার্িজ্য পর্ির্স্থর্ি পয িাবলাচনাি জ্ন্য 

বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় একটি সভা অনুর্ষ্ঠি িয়। উি সভায় র্সদ্ধান্ত গ্রিি কিা িয় সয, বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন 

জ্াি িার্ন ও িার্শয়ায় িপ্তার্ন সম্ভাবনািয় ১০টি পবেি িার্লকা প্রস্তুি কিবব। সস অনুসাবি, উি সদশসমূবিি 

আিদার্ন পবেি চার্িদা, বাাংলাবদবশি িপ্তার্নি পর্িিাি, র্িপার্ক্ষক িপ্তার্নি পর্িিাি এবাং িাবদি িড় প্রবৃর্দ্ধি 

িাি ইিযার্দ র্বষবয়ি সপ্রর্ক্ষবি ১০টি পেবক বাছাই কিা িয়। উি পেসমূবিি িবধ্য সদখা যায় সয, সবর্শিভাি 

পেই বিিী সপাশাবকি অন্তর্ভ িি।  

 

৩.৪।  Preferential Offer List of Nepal to Bangladesh এি উপি িিািি প্রদান 
 

িি ২২-২৩ এর্প্রল, ২০১৫ িার্িবখ সনপাবলি কাঠিান্ডুবি অনুর্ষ্ঠি সটকর্নকযাল কর্িটিি সভাি র্সদ্ধান্ত সিািাববক 

সনপাল ৫০টি পবেি (এইচএস সকাে ৬ র্ের্জ্ট সলবভল)  একটি িার্লকা বাাংলাবদবশি র্নকট িস্তান্তি কবি। বর্ি িি 

৫০টি পে সনপাবলি বাজ্াবি বাাংলাবদশবক শুল্ক ুপর্বধায় িপ্তার্ন কিাি ুপবযাি সদয়া িয়। সনপাবলি ৫০টি পবেি 

(এইচএস সকাে ৬ র্ের্জ্ট সলবভল) িার্লকাি উপি িিািি প্রদাবনি জ্ন্য বার্িজ্য িন্ত্রিালয় কর্িশনবক অনুবিাধ 

কবি। র্বষয়টি পিীক্ষা ও পয িববক্ষিপূব িক িিািি প্রিয়ন কবি বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় সপ্রিি কবি। 

 

৩.৫।  সনপাবলি র্নকট শুল্ক-মুি ুপর্বধা চাওয়াি লবক্ষয বাাংলাবদবশি িপ্তার্নবযাগ্য পে িার্লকা প্রিয়ন। 

 

২০১২ সাবল বাাংলাবদশ-সনপাল বার্িজ্য সর্চব পয িাবয়ি সভা অনুর্ষ্ঠি িয়। সভাি কায ির্ববিিী অনুসাবি সনপাবলি 

র্নকট শুল্ক-মুি ুপর্বধা চাওয়াি লবক্ষয বাাংলাবদবশি িপ্তার্নবযাগ্য পে িার্লকা প্রিয়বনি র্সদ্ধান্ত সনয়া িয়। 

সনপাবলি বাজ্াবি বাাংলাবদবশি িপ্তার্নবযাগ্য পে িার্লকা প্রিয়বনি র্বষবয় বার্িজ্য িন্ত্রিালয় ট্যার্িফ কর্িশনবক 

অনুবিাধ জ্ানায়। এ পর্িবপ্রর্ক্ষবি কর্িশন সাংর্িি অাংশীজ্নবদি সাবে সভা কবি সনপাবলি জ্ন্য ৫৫টি পবেি 

(এইচএস সকাে ৬ র্ের্জ্ট সলবভল) িার্লকা প্রিয়ন কবি এবাং িা বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় সপ্রিি কবি। বার্িজ্য 

িন্ত্রিালয় ৫৫টি পবেি িার্লকা পুনিঃপিীক্ষা কিাি জ্ন্য কর্িশনবক অনুবিাধ জ্ানায়। এ সপ্রর্ক্ষবি কর্িশন 
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এফর্বর্সর্সআই, এির্সর্সআই, র্ের্সর্সআইসি সাংর্িি অাংশীজ্নবদি সাবে সভা কবি ১টি পে সাংবযাজ্নপূব িক 

৫৬টি পবেি একটি িার্লকা প্রিয়ন কবি।  

 

 

৩.৬।  ইস্তামু্বল সপ্রাগ্রাি অব এযাকশন (IPoA) বাস্তবায়ন র্বষবয় প্রর্িববদন প্রিয়ন। 

বার্িজ্য িন্ত্রিালবয়ি চার্িদাি সপ্রর্ক্ষবি ইস্তামু্বল সপ্রাগ্রাি অব একশন (IPoA) বাস্তবায়বনি অগ্রির্ি প্রর্িববদন 

প্রস্তুবিি লবক্ষয ‘সগ্লাবাল ভযালু সচইন’ এ বাাংলাবদবশি সম্পৃিিা র্বষবয় প্রর্িববদন প্রিয়ন কিা িবয়বছ। উি 

প্রর্িববদবন ‘সগ্লাবাল ভযালু সচইন’ এ বাাংলাবদবশি সম্পিৃিা র্বষবয় র্নম্নর্লর্খি সিস্যাগুবলা র্চর্িি কিা িবয়বছিঃ 

 বার্িজ্য সকিীকিি  

 র্শে সম্পবদি দুষ্প্রাপ্যিা 

 বার্িজ্য সিজ্ীকিি সম্পর্কিি র্বষয়ার্দ   

 আঞ্চর্লক মুি বার্িজ্য চুর্িি অভাব 

 শুল্ক কাঠাবিা  

 অশুল্ক বাধা  

 প্রযুর্ি িস্তান্তবিি  অভাব  

 ব্যবসাি খিচ  

 প্রর্িশ্রুর্ি প্রর্িপালন  

 িাজ্ননর্িক অর্স্থর্িশীলিা  

 সদশীয় মূল্য সাংবযাজ্ন 
  

 

৩.৭ ।  বাাংলাবদশ এবাং ভািবিি িবধ্য িঠিি ব্লু-ইবকানর্ি ও সির্িটাইি সিবযার্িিা র্বষয়ক জ্বয়ন্ট 

ওয়ার্কিাং গ্রুপ (JWG) এি সভাি জ্ন্য িিািি। 

 

বার্িজ্য িন্ত্রিালবয়ি চার্িদা সিািাববক বাাংলাবদশ এবাং ভািবিি িবধ্য িঠিি ব্লু-ইবকানর্ি ও সির্িটাইি 

সিবযার্িিা র্বষয়ক জ্বয়ন্ট ওয়ার্কিাং গ্রুপ (JWG) এি প্রেি সভা উপলবক্ষয পিিাষ্ট্র িন্ত্রিালয় কর্তিক প্রস্তুিকৃি 

“Ocean/Blue Economy for Bangladesh” শীষ িক কনবসে সনাট র্বষবয় বাাংলাবদশ ট্যার্িফ 

কর্িশবনি িিািি প্রস্তুি  কিা িয়। 

 

৩.৮।  ভািবিি  DFTP Scheme এি আওিায় বাাংলাবদবশি িপ্তার্নবি সম্ভাব্য প্রভাব র্বষয়ক 

প্রর্িববদন । 

 

ভািবিি   t   ree Tariff  reference         (DFTP Scheme) এি আওিায় ২০০৮ সাল 

সেবক ভািি সিকাি স্ববোন্নি সদশসমূিবক শুল্ক ুপর্বধা প্রদান কবি আসবছ। ২০১৫ সাবল ১০ িাচ ি DFTP 
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Scheme  এি আওিায় স্ববোন্নি সদশসমূি িবি ভািবিি বাজ্াবি পে িপ্তার্নি সক্ষবে পদ্ধর্িিি পর্িবিিনসি 

                     র্কছু  পর্িবিিন আনা িয়। এ পর্িবিিবনি ফবল বাাংলাবদবশি িপ্তার্নবি র্ক ধিবিি 

প্রভাব পড়বি পাবি সস র্বষয়টি পয িাবলাচনাি জ্ন্য বার্িজ্য িন্ত্রিালয় বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশনবক অনুবিাধ 

জ্ানায়। এ সপ্রর্ক্ষবি ভািবি বাাংলাবদবশি িপ্তার্ন পে, র্বদ্যিান শুল্ক কাঠাবিা, DFTP Scheme এি আওিায় 

প্রদত্ত শুল্ক ুপর্বধা এবাং উি েীবিি আওিায় আনীি পর্িবিিনসমূি র্ববিষিপূব িক িিািি প্রিয়ন কবি বার্িজ্য 

িন্ত্রিালবয় সপ্রিি কিা িয়।  

. 

৩.৯।                Bangladesh Africa Bilateral Relations  শীষ িক প্রর্িববদন প্রিয়ন। 

 

আর্েকাি ৫৪টি সদবশি সাবে বাাংলাবদবশি িপ্তার্ন বার্িজ্য বৃর্দ্ধ কিা, র্বদ্যিান বার্িজ্য ব্যবধান হ্রাস কিা এবাং 

আর্েকাি বাজ্াবি সম্ভাবনািয় িপ্তার্ন পে িার্লকা প্রিয়বনি জ্ন্য বার্িজ্য িন্ত্রিালয় বাাংলাবদশ ট্যার্িফ 

কর্িশনবক অনুবিাধ জ্ানায়। উর্ির্খি র্বষয়গুবলা পয িাবলাচনা কবি সদখা যায়, ২০১৪ সাবল বাাংলাবদবশি সাবে 

আর্েকাি (৫৪টি সদশ)           র্ছল ৬৪.৩৯ র্ির্লয়ন িার্কিন েলাি। বিিী সপাশাক সাির্গ্র, সটর্বলওয়যাি ও 

র্কবচন ওয়যাি, পাটপে আর্েকাি বাজ্াবি বাাংলাবদবশি অন্যিি প্রধান িপ্তার্ন পে। এছাড়াও আর্েকাি বাজ্াবি 

িাছ, আলু, অন্যান্য সবর্জ্, সাংির্ক্ষি িাাংস (Preserved Meat), সপাট িল্যাে র্সবিন্ট, জুিা, োর্েক সািগ্রী 

ইিযার্দ পবেি িপ্তার্ন সম্ভাবনা র্বদ্যিান। উপযু িি র্বষয়গুবলা র্বববচনায় র্নবয় বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন  

ুপপার্িশ প্রিয়ন কবি বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় সপ্রিি কবি।  

 

 

৩.১০। র্জ্-৭ আউটর্িচ সপ্রাগ্রাি (G-7 Outreach Programme) এি জ্ন্য বাাংলাবদশ-জ্াপান 

র্িপার্ক্ষক বার্িজ্য র্বষয়াবলী সাংক্রান্ত র্েফ/ইনপুটস      ।  

 
 

িি ২৫ সেবক ২৭ সি ২০১৬ িার্িবখ জ্াপাবনি ইবস-সীিাবি অনুর্ষ্ঠি G-7 Outreach Programme  এ 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীি সনর্তবত্ব একটি প্রর্ির্নর্ধ দল অাংশগ্রিি কবি। এ সপ্রর্ক্ষবি বার্িজ্য িন্ত্রিালয় জ্াপাবনি সাবে 

বাাংলাবদবশি স্বাে ি সাংর্িি র্বষবয় আবলাকপািপূব িক একটি র্েফ প্রিয়বনি অনুবিাধ জ্ানায়। বাাংলাবদশ ট্যার্িফ 

কর্িশন জ্াপাবনি সাবে র্বদ্যিান র্ি-পার্ক্ষক বার্িজ্য, জ্াপাবনি শুল্ক কাঠাবিা, জ্াপান কর্তিক প্রদত্ত DFQF 

ুপর্বধা, র্বদ্যিান অশুল্ক বাধা,                      পয িাবলাচনাপূব িক একটি র্েফ প্রিয়ন কবি বার্িজ্য 

িন্ত্রিালবয় সপ্রিি কবি। 
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৩.১১।  ‘বাাংলাবদশ ভািি জ্বয়ন্ট ওয়ার্কিাং গ্রুপ অন সেে’ এি ১০ি সভায় নতুন এবজ্ন্ডা অন্তর্ভ ির্িি প্রস্তাব 

ও বাাংলাবদশ ভািি র্িপার্ক্ষক বার্িবজ্য র্বদ্যিান প্যািা ট্যার্িফ এবাং নন ট্যার্িফ বাধা সাংক্রান্ত িথ্য 

প্রদান সাংক্রান্ত কাজ্। 

 

‘বাাংলাবদশ ভািি জ্বয়ন্ট ওয়ার্কিাং গ্রুপ অন সেে’ এি ১০ি সভায় আবলাচনাি জ্ন্য ভািবি পে 

আিদার্ন/িপ্তার্নবি র্বদ্যিান প্যািাট্যার্িফ ও ননট্যার্িফ বাধা সাংক্রান্ত িথ্য প্রদাবনি জ্ন্য বার্িজ্য িন্ত্রিালয় 

বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশনবক অনুবিাধ জ্ানায়। বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন এ সপ্রর্ক্ষবি অাংশীজ্নবদি র্নকট 

িবি প্রাপ্ত িথ্য এবাং ভািি সিকাি কর্তিক সিবয় সিবয় প্রকার্শি সনাটির্ফবকশবনি র্ভর্ত্তবি ইনপুটস প্রিয়ন কবি 

বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় সপ্রিি কবি। 

 

  

৩.১২।  বাাংলাবদশ -উজ্ববর্কস্তান র্িপার্ক্ষক বার্িজ্য ও র্বর্নবয়াি র্বষবয় র্েফ প্রিয়ন । 

 

বাাংলাবদশ উজ্ববর্কস্তাবনি িবধ্য বার্িজ্য ও অে িননর্িক সম্পকি উন্নয়বনি সক্ষবে পািস্পর্িক সিবযার্িিা বৃর্দ্ধি 

লবক্ষয উজ্ববর্কস্তাবনি বববদর্শক অেননর্িক সম্পকি, র্বর্নবয়াি এবাং বার্িজ্য র্বষয়ক িন্ত্রিালবয়ি আিন্ত্রবি 

িাননীয় বার্িজ্য িন্ত্রীি সনর্তবত্ব একটি প্রর্ির্নর্ধদল উজ্ববর্কস্তান সফি কিবব ববল বার্িজ্য িন্ত্রিালয় সূবে জ্ানা 

যায়। এ সপ্রর্ক্ষবি বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন উি প্রর্ির্নর্ধ দবলি সদস্য র্িসাবব উজ্ববর্কস্তাবনি অেননর্িক ও 

বার্িজ্য ও র্বর্নবয়াি কাঠাবিা, র্িপার্ক্ষক বার্িবজ্যি ির্ি প্রকৃর্ি, উজ্ববর্কস্তাবনি বাজ্াবি বাাংলাবদবশি িপ্তার্ন 

সম্ভাবনািয় পেসমূি এবাং র্বর্নবয়াি সম্ভাবনাি উপি আবলাকপাি কবি  টর্কাং পবয়ন্টস প্রস্তুি কবি। 

 

 

৩.১৩।  বাাংলাবদশ -তুিে র্ি-পার্ক্ষক বার্িজ্য সাংক্রান্ত িথ্য উপাত্ত যাচাই। 

 

প্রস্তার্বি বাাংলাবদশ-তুিে র্িপার্ক্ষক মুি বার্িজ্য চুর্িি টাি িস অব সিফাবিন্স অনুযায়ী উভয় সদবশি িবধ্য 

বার্িজ্য সাংক্রান্ত িথ্য উপাত্ত র্বর্নিবয়ি কো িবয়বছ। সস সিািাববক তুিে কর্তিক িাবদি বববদর্শক বার্িজ্য 

সাংক্রান্ত িথ্য উপাত্ত সপ্রিি কবি। বার্িজ্য িন্ত্রিালবয়ি অনুবিাধক্রবি বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন বাাংলাবদবশি 

সিকার্ি িথ্য উপাত্ত ও র্বর্ভন্ন আন্তজ্িার্িক িথ্যবকাষ িবি প্রাপ্ত িথ্য উপাত্ত পয িাবলাচনাপূব িক তুিে কর্তিক সপ্রর্িি 

িথ্য উপাত্ত িবি প্রাপ্ত কর্িপয় অসের্ি ও িাি সম্ভাব্য কািি উবিখপূব িক প্রর্িববদন প্রিয়ন কবি।  
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৩.১৪ িায়ানিাবিি সপাশাক র্শবেি উন্নয়বন ১০ বছি সিয়াদী সির্ন্বি উন্নয়ন সকৌশবলি উপি িিািি 

প্রদান। 

িায়ানিাি সিকাি িাবদি বিিী সপাশাক র্শবেি উন্নয়বনি জ্ন্য ১০ বছি সিয়াদী পর্িকেনা গ্রিি কবি। এ 

পর্িকেনাি উপি িিািি প্রদাবনি জ্ন্য বার্িজ্য িন্ত্রিালয় বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশনবক অনুবিাধ কবি। কর্িশন 

পর্িকেনাি র্বর্ভন্ন র্দক, িায়ানিাবিি বিিী সপাশাক র্শবেি বিিিান অবস্থা ইিযার্দ পয িাবলাচনা কবি িিািি 

প্রিয়ন কবি। কর্িশন িবি িায়ানিাবিি প্রাকৃর্িক সম্পবদি প্রাচুবয িি কািবি সসখাবন প্রচুি বববদর্শক র্বর্নবয়াি 

আকৃি িবে ববল সসখাবন বিিী সপাশাক র্শবেি র্বকাবশি সম্ভাবনাি কো উবিখ কবি িিািি সদয়া িয়। এ 

সপ্রর্ক্ষবি বাাংলাবদবশি বিিী সপাশাক র্শবেি Competitive advantage ধবি িাখাি লবক্ষয কিিীয় 

র্নধ িািবিি জ্ন্য BGMEA, BKMEA, BTMA, FBCCI, EPB ও অন্যান্য অাংশীজ্নবদি িিািবিি আবলাবক 

বার্িজ্য িন্ত্রিালবয়ি বস্ত্র সসল বাাংলাবদবশি বিিী সপাশাক ও বস্ত্র সাংক্রান্ত নীর্ি পয িাবলাচনা কিবি পাবি ববল িি 

প্রকাশ কিা িয়। 

৩.১৫    বাাংলাবদশ ও সনপাবলি িবধ্য জুন ২০১৬ সিবয় ঢাকায় অনুর্ষ্ঠিব্য Foreign Office 

Consultation (FOC)                              
 

 

বাাংলাবদশ ও সনপাবলি িবধ্য পিিাষ্ট্র িন্ত্রিালয় পয িাবয় Foreign Office Consultation (FOC) সভাি 

জ্ন্য পিিাষ্ট্র িন্ত্রিালয় সনপাবলি সাবে বাাংলাবদবশি বার্িজ্য সাংর্িি র্বষবয় র্েফ/ইনপুটস/িিািি সপ্রিবিি জ্ন্য 

বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশনবক অনুবিাধ জ্ানায়। উি অনুবিাবধি সপ্রর্ক্ষবি বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন 

বাাংলাবদশ-সনপাল বার্িজ্য সাংর্িি র্বষয়সমূি পয িাবলাচনা কবি র্নম্নবর্ি িি র্বষবয় র্েফ/ইনপুটস/িিািি পিিাষ্ট্র 

িন্ত্রিালবয় সপ্রিি কবি: 

(ক) সনপাবলি অে িননর্িক ও বার্িজ্য পর্ির্স্থর্ি; 

(খ)  সনপাবলি র্বশ্ব বাজ্াি; 

(ি) র্বশ্ব বাজ্াবি সনপাবলি প্রধান ২০টি িপ্তার্নবযাগ্য পে; 

(ঘ)  র্বশ্ব বাজ্াি িবি সনপাবল ২০টি আিদার্নবযাগ্য পে; 

(ঙ)  বাাংলাবদশ-সনপাল র্িপার্ক্ষক বার্িজ্য; 

(চ)  সনপাবলি বাজ্াবি বাাংলাবদবশি প্রধান প্রধান িপ্তার্নবযাগ্য পে; 

(ছ)  সনপাল িবি বাাংলাবদবশি প্রধান প্রধান আিদার্নবযাগ্য পে; 

(জ্)  র্িপার্ক্ষক অগ্রার্ধকািমূলক শুল্ক র্বর্নিয় র্বষবয় সাম্প্রর্িক অবস্থা; 

(ে)  কর্িশবনি িিািি। 
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৪. অন্যান্য কায িার্দ 

 

৪.১। বিিী সপাশাক সাংক্রান্ত আইন ও নীর্িিালা র্বষয়ক কায িার্দ 

বির্ি সপাষাক বাাংলাবদবশি প্রধানিি িপ্তার্ন পে িওয়ায় এই র্শবেি গুরুত্ব বাাংলাবদবশি জ্ন্য অপর্িসীি। যাি 

কািবি সিকাি এই র্শবে শৃঙ্খলা, স্বেিা ও জ্বাবর্দর্িিা র্নর্িিকবে আইন ও নীর্িিালা প্রিয়বনি উবদ্যাি 

গ্রিি কবি। এি িবধ্য বস্ত্র ও পাট িন্ত্রিালয় “বস্ত্রর্শে প্রর্িষ্ঠান আইন ২০১৫”ও বার্িজ্য িন্ত্রিালয়“ বির্ি সপাষাক 

র্শবেি সাবকিার্ক্টাং নীর্িিালা” প্রিয়বনি উবদ্যাি গ্রিি কবি। উি আইন ও নীর্িিালা সম্পবকি বার্িজ্য 

িন্ত্রিালবয় কর্িশবনি িিািি সপ্রিি কিা িয়। 

 

৪.২।  র্বর্বআইএনএির্ভএ (BBINMVA)           Draft Protocol for Movement of 

Regular, Non-Regular and Personal Vehicle এি উপি িিািি প্রদান 
 

 

Motor Vehicle Agreement for the Regulation of Passenger, Personal and 

Cargo Vehicle Traffic between Bangladesh, Bhutan, India and Nepal এি অধীবন 

Draft Protocol for Movement of Regular, Non-Regular and Personal Vehicle 

under BBIN-MVA র্বষবয় বার্িজ্য িন্ত্রিালবয়ি িাধ্যবি সড়ক পর্িবিন ও িিাসড়ক র্বভাি রাফট 

প্রবটাকবলি উপি িিািি প্রদাবনি জ্ন্য কর্িশনবক অনুবিাধ কবি। কর্িশন রাফট প্রবটাকবলি সার্ব িক র্বষয় 

পয িাবলাচনাপূব িক সেে ফযার্সর্লবটশনসি রাফট প্রবটাকবলি প্যািা নাং৬, ৯, ১০, ১২.৪.১, ১৫.১.১, ১৫.২.৩(iv) 

এবাং ১৫.৩ এি উপি িিািি প্রদান কবি। িাছাড়া Provisional Arrangement সাংক্রান্ত একটি 

প্যািা সাংযুি কিাি জ্ন্য কর্িশন িবি িি সদয়া িয়। 

 

 

৪.৩।  র্বর্বআইএন এির্ভএ [BBIN MVA (Bangladesh-Bhutan-India-Napal Motor 

Vehicle Agreement)] এি অধীবন প্রিীি যােীবািী যানবািন চলাচল সাংক্রান্ত প্রবটাকল (Protocol 

for Movement of Passenger Vehicle) এবাং িালািালবািী যানবািন চলাচল সাংক্রান্ত প্রবটাকল 

(Protocol for Movement of Cargo Vehicle)- র্বষবয় িিািি প্রিয়ন। 

 

িি ১৫ জুন ২০১৫ িার্িবখ “Motor Vehicle Agreement for the Regulation of 

Passenger, Personal and Cargo Vehicle Traffic between Bangladesh, Bhutan, 

India and Nepal” স্বাক্ষর্িি িবয়বছ। বর্ি িি চুর্ি বাস্তবায়বনি উবদ্দবশ্য সড়ক পর্িবিন ও িিাসড়ক র্বভাি 

কর্তিক BBIN MVA এি অধীবন প্রিীি যােীবািী যানবািন চলাচল সাংক্রান্ত প্রবটাকল (Protocol for 
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Movement of Passenger Vehicle) এবাং িালািালবািী যানবািন চলাচল সাংক্রান্ত প্রবটাকল 

(Protocol for Movement of Cargo Vehicle)-এি খসড়া র্বষবয় কর্িশবনি িিািি প্রিয়ন কিা 

িবয়বছ। উবিখ্য সয, ইবিাপূবব ি র্বর্বআইএন এির্ভএ’ি আওিায় র্নয়র্িি, অর্নয়র্িি এবাং ব্যর্িিি যানবািন 

চলাচল সাংক্রান্ত খসড়া প্রবটাকল (Draft Protocol for Movement of Regular, Non-Regular 

and Personal Vehicle under BBIN-MVA) এি উপিও িিািি প্রিয়ন কিা িবয়বছ।  

 

 

৪.৪ ।  কিবসক (COMCEC)-                           এি জ্ন্য ইনপুটস প্রদান 
 

২৩-২৬ নবভম্বি, ২০১৫ িার্িবখ তুিবেি ইস্তামু্ববল অনুর্ষ্ঠিব্য Standing Committee for Economic 

and Commercial Cooperation (COMCEC)এি ৩১িি অর্ধববশবনি জ্ন্য বর্ি িি র্বষবয় 

িিািি/ইনপুটস প্রিয়নপূব িক বার্িজ্য িন্ত্রিালবয় সপ্রিি কিা িয়:  

                                 -       

                    

                                

                                

 

৪.৫।  “োয়ািনর্েক সেে ইর্ন্টবগ্রশন োর্ে” (র্েটিআইএস) একশন ম্যার্েক্স বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত িিািি 

সপ্রিি। 
 

বাাংলাবদশ ২০০৯ সাবলি র্েবসম্বি িাবস র্বশ্ব বার্িজ্য সাংস্থা (ের্িউটিও) এি এইে ফি সেে কি িসূর্চি আওিায় 

গৃিীি এনবিন্সে ইর্ন্টবগ্রবটে সেিওয়াকি (ইআইএফ) সপ্রাগ্রাবি সযািদান কবি। এই ইআইএফ কি িসূর্চি উবদ্দশ্য 

িবে স্ববোন্নি সদশসমূবিি (এলর্ের্স) বার্িজ্য সক্ষিিা বৃর্দ্ধবি সিায়িা প্রদান কিা। এ উবদ্দবশ্য ইআইএফ-র্ভি 

প্রর্িটি সদস্য িাবষ্ট্রি বার্িজ্য প্রর্িবন্ধকিা র্চর্িি কবি িা সিাধাবনি সকৌশল র্নধ িািবিি জ্ন্য ইআইএফ এি 

অে িায়বন র্বশ্বব্যাাংবকি িাধ্যবি োয়ািনর্েক সেে ইর্ন্টবগ্রশন োর্ে (র্েটিআইএস) সম্পন্ন কিা িয়। এ োর্ে 

সম্পূি িভাবব সদস্য িাবষ্ট্রি চার্িদাি র্ভর্ত্তবি কিা িয়। বাাংলাবদশ ইআইএফ এি অে িায়বন র্বশ্ব ব্যাাংবকি িাধ্যবি 

র্েটিআইএস সম্পন্ন কবি। উি র্েটিআইএস এি একশন ম্যার্েক্স অাংবশ বাাংলাবদবশি বার্িজ্য সাংর্িি র্বষবয় 

র্বদ্যিান প্রর্িবন্ধকিা দূি কিাি র্বষবয় র্কছু পদবক্ষপ গ্রিবিি ুপপার্িশ কিা িবয়বছ। প্রস্তার্বি ুপপার্িশিালা 

বাস্তবায়বনি সাবে বার্িজ্য িন্ত্রিালবয়ি সিাসর্ি সম্পিৃিা িবয়বছ। উবিখ্য, ইআইএফ কি িসূর্চবি র্েটিআইএস 

একশন ম্যার্েক্স এ প্রস্তার্বি ুপপার্িশসমূবিি ুপষু্ঠ বাস্তবায়বনি জ্ন্য জ্ািীয় অে িননর্িক উন্নয়ন পর্িকেনাি অন্তর্ভ িি 
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কিাি র্বধান আবছ। র্েটিআইএস একশন ম্যার্েক্স এ সর্ন্নববর্শি সাংর্িি ুপপার্িশিালা জ্ািীয় অে িননর্িক উন্নয়ন 

পর্িকেনায় র্কভাবব অন্তর্ভ িি কিা যায় সস র্বষবয় কর্িশবনি র্ববিষিধ িিী িিািি সপ্রিি কিা িবয়বছ। 

 

৪.৬।  ের্িউটিওি ১০ি র্ির্নিার্িয়াল  কনফাবিবন্সি প্রস্তুর্িি জ্ন্য িাননীয় বার্িজ্য িন্তীি সভাপর্িবত্ব 

ের্িউটিও সাংক্রান্ত উচ্চ পয িাবয়ি কর্িটিি সভায় উপস্থাপসনি জ্ন্য িিািি প্রিয়ন। 

 
 

সকর্নয়াি নাইববিীবি অনুর্ষ্ঠি ের্িউটিওি ১০ি র্ির্নোর্িয়াল  কনফাবিবন্সি প্রস্তুর্িি জ্ন্য িাননীয় বার্িজ্য 

িন্ত্রীি সভাপর্িবত্ব ের্িউটিও সাংক্রান্ত উচ্চ পয িাবয়ি কর্িটিি সভায় উপস্থাপবনি জ্ন্য বাাংলাবদবশি স্বাে ি সাংর্িি 

র্বষবয় আবলাকপাি পূব িক একটি র্েফ প্রিয়ন কিা িয়।  

 

৪.৭ ।            Zero draft of the outcome document of the 14 the UNCTAD (17-

22 July, 2016, Nairobi, Kenya) and initial input of the mission সাংক্রান্ত িিািি 

প্রিয়ন। 
 

২০১৬ সাবল নাইবিার্ববি অনুবষ্ঠয় UNCTAD এি ১৪ িি  কনফাবিবন্সি  Zero draft এি উপি িিািি 

প্রদাবনি জ্ন্য বার্িজ্য িন্ত্রিালয় বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশনবক অনুবিাধ কবি। কর্িশন Zero draft এ 

উর্ির্খি একটি র্েি ও চািটি সাব র্েি এি মূল র্বষয়বস্তু এবাং এবক্ষবে আবিা সকান সকান র্বষয় অন্তর্ভ িি কিা 

সযবি পাবি এ র্বষবয় িিািি প্রিয়ন কবি। 

 

৪.৮।  অপ্রচর্লি পে র্ববদবশ িপ্তার্নি র্বষবয় িিািি প্রদান  

 

ইউবিার্পয়ান ইউর্নয়নসি সকান সকান সদবশ বাাংলাবদশ অপ্রচর্লি পে র্ববশষ কবি অস্ত্র িপ্তার্ন কিবি পাবি এ 

র্বষবয় বার্িজ্য িন্ত্রিালয় বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশনবক প্রর্িববদন প্রিয়বনি জ্ন্য অনুবিাধ কবি। কর্িশন 

ইউবিাপীয় ইউর্নয়বনি সাবে বাাংলাবদবশি বার্িজ্য সম্পকি, সদশীয় ও আন্তজ্িার্িক আইন, অবস্ত্রি বার্িজ্য 

সম্পর্কিি িথ্য উপাত্ত পয িাবলাচনা কবি িিািি সের্লি প্রর্িববদন প্রিয়ন কবি। 

 

৪.৯।  বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন কর্তিক জ্ািীয় শুল্কনীর্ি ২০১৫ এি খসড়া প্রিয়ন   

 

সিকাবিি Allocation of business অনুযায়ী শুল্কনীর্ি প্রিয়ন কিা বার্িজ্য িন্ত্রিালবয়ি আওিাধীন একটি 

র্বষয়। বাাংলাবদবশ অে ি িন্ত্রিালবয়ি অভযন্তিীি সম্পদ র্বভাি িো জ্ািীয় িাজ্স্ব সবাে ি আিদার্ন ও িপ্তার্নি উপি 

শুল্কিাি র্নধ িািি কবি োবক। র্কন্তু শুল্কিাি র্নধ িািবিি সকান র্লর্খি নীর্িিালা সনই।  এ র্বষয়টি উপলর্ি কবি 

বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন স্ব-উবদ্যাবি একটি খসড়া জ্ািীয় শুল্ক নীর্ি প্রিয়ন কবি। এ নীর্িি উবদ্দশ্য র্ছল মূলি 

শুল্ক িাি র্নধ িািবিি এিন একটি সাধািি নীর্িিালা বা িাইেলাইন বির্ি কিা যা শুল্কিাি সযৌর্িকীকিবিি 

পাশাপার্শ র্শশু র্শবেি (Infant Industry) র্বকাবশি পাশাপার্শ প্রর্িবযার্িিামূলক বাজ্াি সম্প্রসািবি 
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র্ভর্িকা িাখবব। খসড়া নীর্িিালায় আিদার্ন ও িপ্তার্ন পবেি উপি র্বদ্যিান শুল্ক ও কি আবিাবপি পাশাপার্শ 

সদবশ র্বদ্যিান আইবনি আবলাবক নতুন ধিবিি শুল্ক আবিাবপি র্দক র্নবদ িশনা প্রদান কিা িবয়বছ। এছাড়া, সদশীয় 

র্শেবক সিায়িা প্রদাবনি একটি িাপকাঠি  খসড়া জ্ািীয় শুল্কনীর্ি ২০১৫    অন্তর্ভ িি কিা  িবয়বছ। 

৪.১০।    “Bangladesh’s Alignment to the WTO Trade  acilitation Agreement’’ 

শীষ িক প্রর্িববদবনি উপি িিািি প্রস্তুিকিি। 

বার্িজ্য িন্ত্রিালবয়ি চার্িদা সিািাববক International Finance Corporation (IFC) কর্তিক প্রিীি 

“Bangladesh’s Alignment to the WTO Trade Facilitation Agreement” শীষ িক 

প্রর্িববদবনি উপি িিািি প্রস্তুি কিা িয়। 

 

৪.১১।     বাাংলাবদশ এবাং ভািবিি িবধ্য িঠিি ব্লু-ইবকানর্ি ও সির্িটাইি সিবযার্িিা র্বষয়ক জ্বয়ন্ট 

ওয়ার্কিাং গ্রুপ (JWG) এি সভাি জ্ন্য িিািি। 

 

বার্িজ্য িন্ত্রিালবয়ি চার্িদা সিািাববক বাাংলাবদশ এবাং ভািবিি িবধ্য িঠিি ব্লু-ইবকানর্ি ও সির্িটাইি 

সিবযার্িিা র্বষয়ক জ্বয়ন্ট ওয়ার্কিাং গ্রুপ (JWG) এি প্রেি সভা উপলবক্ষয পিিাষ্ট্র িন্ত্রিালয় কর্তিক প্রস্তুিকৃি 

“Ocean/Blue Economy for Bangladesh” শীষ িক কনবসে সনাট র্বষবয় বাাংলাবদশ ট্যার্িফ 

কর্িশবনি িিািি প্রস্তুি  কিা িয়। 

৪.১২। সপ্রফাবিনর্শয়াল রুলস অব অর্ির্জ্ন র্বষবয় িিািি সপ্রিি।  

 

বার্িজ্য িন্ত্রিালবয়ি চার্িদা সিািাববক বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন কর্তিক র্বশ্ব বার্িজ্য সাংস্থাি আওিায় 

“সপ্রফাবিনর্শয়াল রুলস অব অর্ির্জ্ন   বাস্তবায়ন” শীষ িক প্রর্িববদবনি উপি িিািি প্রস্তুি কিা িয়। 

৫. আন্তজ্িার্িক সিবযার্িিা র্বভাবিি কি িপর্িকেনা 

আন্তজ্িার্িক সিবযার্িিা র্বভাবিি ২০১৬-২০১৭ অে িবছবিি কি িপর্িকেনা 

 

১। South Asian Free Trade Area (SAFTA) চুর্িি আওিায় বাাংলাবদবশি সনবিার্সবয়শন সকৌশল র্নধ িািি। 

২। SAARC Trade in Services (SATIS) চুর্িি আওিায় বাাংলাবদবশি সসবাখাি সম্পিৃ র্বর্ভন্ন আইন-

কানুন, র্বর্ধ-র্বধান ও িথ্য পয িাবলাচনামূলক ুপপার্িশ প্রিয়ন।  

৩। Asia Pacific Trade Agreement (APTA) চুর্িি আওিায় বাাংলাবদবশি সনবিার্সবয়শন সকৌশল 

র্নধ িািি। 
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৪। Trade Preferential System among OIC Countries (TPS-OIC) চুর্িি আওিায় বাাংলাবদবশি 

সনবিার্সবয়শন সকৌশল র্নধ িািি। 

৫। Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation 

(BIMSTEC) চুর্িি আওিায় বাাংলাবদবশি সনবিার্সবয়শন সকৌশল র্নধ িািি। 

৬। Preferential Trade Agreement among D-8 Member States চুর্িি আওিায় বাাংলাবদবশি 

সনবিার্সবয়শন সকৌশল র্নধ িািি। 

৭।  Preferential Trade Agreement (PTA) among the Countries of Indian Ocean Rim -

Association for Regional Cooperation (IOR-A) চুর্িবি অাংশগ্রিবি বাাংলাবদবশি সনবিার্সবয়শন 

সকৌশল র্নধ িািি। 

৮।  র্বর্ভন্ন সদবশি সাবে র্ি-পার্ক্ষক মুি বার্িজ্য চুর্ি/অগ্রার্ধকািমূলক বার্িজ্য চুর্ি (FTA/PTA) িঠবনি 

সম্ভাব্যিা যাচাই প্রর্িববদন প্রিয়ন। 

৯।  র্বর্ভন্ন সদবশি সাবে মুি বার্িজ্য এলাকা িঠন র্বষবয় সনবিার্সবয়শন সকৌশল র্নধ িািি। 

১০।  র্ি-পার্ক্ষক বার্িজ্য ও বার্িজ্য চুর্ি র্বষয়ক অন্যান্য কাজ্।   

১১। General Agreement on Trade in Services (GATS) এি আওিায় সসবাখাি সাংক্রান্ত ইুপযসমূি 

র্ববিষিপূব িক বাাংলাবদবশি সনবিার্সবয়শন সকৌশল র্নধ িািি। 

১২। World Trade Organisation (WTO) এি আওিায় Trade Facilitation সি অন্যান্য র্বষয়সমূি 

পয িাবলাচনাপূব িক বাাংলাবদবশি সনবিার্সবয়শন সকৌশল র্নধ িািি। 

১৩। BREXIT এি ফবল বাাংলাবদবশি বার্িবজ্যি উপি প্রভাব র্ববিষি সাংক্রান্ত সিীক্ষা প্রর্িববদন প্রিয়ন। 

১৪। Protection and Promotion of Potential Geographical Indication (GI) in Bangladesh: 

Challenges and Way Forward সাংক্রান্ত সিীক্ষা প্রর্িববদন প্রিয়ন। 

১৫। Trade in Services: Selected Sectors: র্বষবয় সিীক্ষা প্রর্িববদন প্রিয়ন। 

 

১৬। সিয় সিয় সিকাবিি চার্িদা সিািাববক অন্যান্য কাজ্। 
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কর্িশবনি র্বদ্যিান সিস্যাবলী ও ুপপার্িশিালা 

 

সিস্যাবলী 

 

 ১৯৯২ সবন বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন প্রর্িষ্ঠাি ৩ বছি পি ১৯৯৫ সবন র্বশ্ব বার্িজ্য সাংস্থা প্রর্ির্ষ্ঠি 

িয়। ফবল সদবশি র্শোয়বনি ব্যাপক প্রসাি ও বার্িজ্য উদািীকিবি র্বশ্ব বার্িজ্য সাংস্থাি রুল-সবজ্ে সের্োং 

র্সবেি র্নর্বঢ়ভাবব প্রর্িপালবনি জ্ন্য বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি কাবজ্ি পর্ির্ধ র্বস্তৃি িবয়বছ। এর্ন্ট-

োর্ম্পাং, কাউন্টািবভইর্লাং ব্যবস্থাি পাশাপার্শ সিকাি সসইফিাে ি র্বর্ধিালা জ্ার্ি কবিবছ, যা আিদার্ন বার্িবজ্যি 

অস্বাভার্বক স্ফীর্ি িবি সদশীয় র্শবেি ন্যায়সেি স্বাে ি িক্ষা কিবব। বর্ি িি সপ্রক্ষাপবট উর্ির্খি র্বষবয় কর্িশবনি 

পয িাপ্ত সক্ষিিা বৃর্দ্ধি আবশ্যকিা িবয়বছ। 

 বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন আইন, ১৯৯২ এ কর্িশনবক র্কছু র্কছু ক্ষিিা প্রদান কিা িবলও বিিিান 

সপ্রক্ষাপবট শুল্কিাি সযৌর্িকীকিিসি বার্িজ্য নীর্ি ও আন্তজ্িার্িক বার্িজ্য র্বষয়ক পিািশ িক প্রর্িষ্ঠান র্িবসবব 

কর্িশন িাি পূি িাে ক্ষিিা প্রবয়াি কিবি পািবছ না। ুপিিাাং বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন আইন, ১৯৯২-সক 

যুবিাপবযািী কিাি জ্ন্য এি সাংবশাধন প্রবয়াজ্ন।  

 র্নিযপ্রবয়াজ্নীয় পবেি বদনর্ন্দন বাজ্াি ির্নটর্িাং, শুল্ক ববষবম্যি কািি অনুসন্ধান ও এি প্রর্িকাি, 

আন্তজ্িার্িক বার্িজ্য সাংক্রান্ত ইুপযবি র্ববশষজ্ঞ পিািশ ি প্রদান, সসক্টিাল োর্ে- ইিযার্দ গুরুত্বপূি ি কাবজ্ি জ্ন্য 

কর্িশবন পয িাপ্ত িির্ববলি অভাব িবয়বছ। একটি িববষিাধিী প্রর্িষ্ঠান র্িবসবব নানার্বধ িববষিাকি ি পর্িচালনাি 

জ্ন্য কর্িশবন আিও অে ি বিাবদ্দি প্রবয়াজ্ন।   

 র্বশ্ব বার্িজ্য ব্যবস্থাি পর্িবিিবনি কািবি শুল্ক নীর্ি ও আন্তজ্িার্িক বার্িজ্য র্বষবয় কর্িশবনি কায িাবলী 

সম্পাদন ও পর্িচালনাি জ্ন্য র্ববশষার্য়ি জ্ঞাবনি প্রবয়াজ্ন। িাছাড়া সিকাবিি র্ভশন ২০২১ বাস্তবায়নসি একটি 

িধ্যি আবয়ি সদবশ রুপান্তবিি সক্ষবে িপ্তার্ন বার্িজ্য ও প্রবৃর্দ্ধ অজ্িবনি লবক্ষয এবাং উন্নয়নশীল সদবশ উন্নীি 

িওয়াি পি বিিিান শুল্ক মুি ও সকাটামুি ুপর্বধা বন্ধ িওয়াি ফবল সৃি প্রর্িবযার্িিামূলক ববর্শ্বক চযাবলঞ্জ 

সিাকাববলায় একটি দক্ষ ও সক্ষি প্রর্িষ্ঠান র্িবসবব ট্যার্িফ কর্িশনবক িবড় সিালা প্রবয়াজ্ন। এ র্বষবয় 

কর্িশবনি কি িকিিাবদি দক্ষিা ও সক্ষিিা বৃর্দ্ধি জ্ন্য সদবশ / র্ববদবশ উচ্চ র্শক্ষাি ব্যবস্থা এবাং প্রর্শক্ষি, 

সসর্িনাি ইিযার্দবি অাংশগ্রিবিি ুপবযাি বৃর্দ্ধ ও এিদসাংক্রান্ত প্রকে গ্রিি কিা প্রবয়াজ্ন।  
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 কর্িশবনি কি িকিিাবদি জ্ন্য অর্ফবসি স্থান সাংকুলাবনি র্বষয়টি সিাধান কিা আশু প্রবয়াজ্ন। 

কর্িশবনি র্নজ্স্ব অর্ফস ভবন র্নি িাি অেবা পয িাপ্ত সস্পস বিাদ্দ র্দবয় কি িকিিাবদি প্রাপ্যিা অনুযায়ী অর্ফবসি 

স্থান সাংকুলান কিা প্রবয়াজ্ন। 

 সযৌর্িক শুল্কিাি র্নধ িািি ও স্থানীয় বাজ্াবি ুপষি প্রর্িবযার্িিা বজ্ায় িাখাি লবক্ষয বাজ্াি ির্নটর্িাং এি 

পাশাপার্শ পবেি এইচ.এস.সকাে র্নধ িািি কর্িশবনি কায িপর্ির্ধি িবধ্য অন্তর্ভ িি োকা দিকাি। এ সপ্রর্ক্ষবি 

সদশীয় ও আন্তজ্িার্িক বার্িজ্য সাংক্রান্ত িথ্য-উপাবত্তি ভান্ডাি, সিন্বয়কািী ও সিবিািকািী র্িবসবব ট্যার্িফ 

কর্িশবনি আিও ক্ষিিায়ন প্রবয়াজ্ন। বিিিান আে ি-সািার্জ্ক সপ্রক্ষাপবট একটি সির্ন্বি িথ্য সকি র্িবসবব 

কর্িশনবক িবড় সিালা অপর্িিায ি। আিদার্ন-িপ্তার্ন বার্িজ্য সাংক্রান্ত িথ্য সিবিাবিি সাবে সম্পিৃ এবজ্র্ন্সসমূি 

সযিন- জ্ািীয় িাজ্স্ব সবাে ি, বাাংলাবদশ ব্যাাংক, বাাংলাবদশ পর্িসাংখ্যান বুযবিা, িপ্তার্ন উন্নয়ন বুযবিা,          

র্বর্নবয়াি উন্নয়ন কর্তিপক্ষ, আিদার্ন িপ্তার্ন র্নয়ন্ত্রক অর্ধদপ্তি ও বার্িজ্য সাংিঠনসমূবিি সাবে কর্িশবনি অন-

লাইন সাংবযাবিি িাধ্যবি একটি সকিীয় িথ্য ভান্ডাি র্িবসবব কর্িশনবক িবড় সিালা আবশ্যক।  

 আন্তজ্িার্িক বার্িজ্য ব্যবস্থাপনায় আবলার্চি র্বষয় িবে বার্িজ্য সিজ্ীকিি। আিদার্ন- িপ্তার্ন পয িাবয় 

শুল্ক বর্িভূ িি র্বর্ভন্ন িকি সিস্যা োকাি কািবি বার্িজ্য খিচ বৃর্দ্ধ পাবে এবাং সিয়ও সবশী লািবছ। বার্িজ্য 

সিজ্ীকিি র্বষয়টি সদবশি একক সকান প্রর্িষ্ঠাবনি সাবে যুি নয়। র্বষয়টি র্বর্ভন্ন প্রর্িষ্ঠাবনি সাবে যুি।  

উবিখ্য, র্বশ্ব ব্যাাংক কর্তিক প্রকার্শি Doing Business, 2015 র্িবপাবট িি Ease of Doing Business 

ি যাাংক অনুয়ায়ী ১৮৯টি সদবশি িবধ্য বাাংলাবদশ ১৭৩ িি স্থাবন িবয়বছ। বার্িজ্য সিজ্ীকিবি এখনও 

বাাংলাবদবশি অবনক র্কছু কিাি ুপবযাি আবছ।  

 

ুপপার্িশিালা 

 মুি বাজ্াি অে িনীর্িি ফবল সৃি প্রর্িবযার্িিামূলক বাজ্াি ব্যবস্থা একর্দবক সযিন িাষ্ট্রগুবলাবক র্বশ্ব 

বার্িবজ্য টিবক োকাি ুপবযাি সৃর্ি কবি র্দবয়বছ, সিির্ন অবনক সিয় এই প্রর্িবযার্িিাি কািবি স্বে বার্িজ্য 

ক্ষিিাসম্পন্ন সদশগুবলাি র্শে ক্ষর্িগ্রস্ত িবে। প্রর্িবযার্িিাি এসব ক্ষর্িকি প্রভাব সেবক সদশীয় 

উপপাদনকািীবদি িক্ষা কিাি জ্ন্য বার্িজ্য প্রর্ির্বধান ব্যবস্থা (Trade Remedy Measures) সযিন এর্ন্ট-

োর্ম্পাং, কাউন্টািবভইর্লাং এবাং সসইফিাে ি গ্রিি কিা িয়। সাংর্িি আইন ও র্বর্ধ সাংবশাধবনি িাধ্যবি কর্িশবনি 

ক্ষিিা বৃর্দ্ধ কিা আবশ্যক। 
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 আন্তজ্িার্িক বার্িজ্য ব্যবস্থাি সবে বাাংলাবদবশি সম্পিৃিা বৃর্দ্ধি সাবে সাবে বাাংলাবদশ ট্যার্িফ 

কর্িশবনি কাবজ্ি ধািায়ও পর্িবিিন এবসবছ। বাাংলাবদবশি বার্িজ্য ও শুল্ক নীর্ি র্বষবয় সিকািবক পিািশ ি 

সদয়াি পাশাপার্শ কর্িশন র্বশ্ব বার্িজ্য সাংস্থা, আঞ্চর্লক এবাং র্ি-পার্ক্ষক বার্িজ্য চুর্ি র্বষবয় সিকািবক র্বর্ভন্ন 

সিয় পিািশ ি  প্রদান কবি োবক। পর্িবর্িিি ববর্শ্বক সপ্রক্ষাপবট বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন আইন, ১৯৯২-সক 

যুবিাপবযািী কিাি জ্ন্য এি সাংবশাধন, সাংবযাজ্ন ও পর্িিাজ্িন কিা প্রবয়াজ্ন।  

 একটি িববষিাধিী প্রর্িষ্ঠান র্িবসবব র্নিযপ্রবয়াজ্নীয় পবেি বদনর্ন্দন বাজ্াি ির্নটর্িাং, শুল্ক ববষবম্যি 

কািি অনুসন্ধান, আন্তজ্িার্িক বার্িজ্য সাংক্রান্ত ইুপযবি র্ববশষজ্ঞ পিািশ ি প্রদান, সসক্টিাল োর্ে- ইিযার্দ গুরুত্বপূি ি 

নানার্বধ িববষিাকি ি পর্িচালনাি জ্ন্য কর্িশবন আিও অে ি বিাবদ্দি জ্ন্য প্রবয়াজ্নীয় পদবক্ষপ গ্রিি কিা 

আবশ্যক।  

 কর্িশবনি কি িকিিাবদি দক্ষিা ও সক্ষিিা বৃর্দ্ধি জ্ন্য সদবশ / র্ববদবশ উচ্চ র্শক্ষাি ব্যবস্থা এবাং 

প্রর্শক্ষি, সসর্িনাি ইিযার্দবি অাংশগ্রিবিি ুপবযাি বৃর্দ্ধ ও এিদসাংক্রান্ত প্রকে গ্রিবিি ব্যবস্থা সনয়া সযবি পাবি।  

 কর্িশবনি কি িকিিাবদি জ্ন্য অর্ফবসি স্থান সাংকুলাবনি র্বষয়টি সিাধানকবে র্নজ্স্ব অর্ফস ভবন 

র্নি িাি অেবা পয িাপ্ত সস্পস বিাদ্দ র্দবয় কি িকিিাবদি প্রাপ্যিা অনুযায়ী অর্ফবসি স্থান সাংকুলাবনি ব্যবস্থা গ্রিি 

কিা প্রবয়াজ্ন। 

 সদশীয় ও আন্তজ্িার্িক বার্িজ্য সাংক্রান্ত িথ্য-উপাবত্তি ভান্ডাি, সিন্বয়কািী ও সিবিািকািী র্িবসবব 

ট্যার্িফ কর্িশনবক একটি সির্ন্বি িথ্য সকি র্িবসবব িবড় সিালাি জ্ন্য প্রবয়াজ্নীয় পদবক্ষপ গ্রিি কিা 

আবশ্যক।  

 বার্িজ্য সিজ্ীকিবিি লবক্ষয কর্িশনবক  সফাকাল পবয়ন্ট র্িবসবব সিন্বয়বকি দার্য়ত্ব অপ িি কিা সযবি 

পাবি।  কর্িশন এ র্বষবয় সাংর্িি সেকবিাল্ডািবদি সাবে পিািশ িক্রবি র্বর্ভন্ন িথ্য/উপাত্ত র্ববিষিপূব িক কর্িশন 

বার্িজ্য সিজ্ীকিবিি একটি র্দক র্নবদ িশনা র্দবি পাবি। কর্িশবনি র্দক র্নবদ িশনা ও ুপপার্িশ সিািাববক সাংর্িি 

প্রর্িষ্ঠানগুবলা কাজ্ কিবল বার্িজ্য ব্যয় ও সিয়  কবি যাবব ফবল সভািািি  কি দাবি পে পাবব। এবি বার্িজ্য 

সম্প্রসার্িি িবব এবাং জ্ীবনযাোি িাবনি উন্নর্ি ঘটবব। 
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পর্ির্শি - ১ 

                 বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি বিিিান ও প্রািন সচয়ািম্যানিি  

 

ক্রর্িক নাং কি িকিিাি নাি ও ঠিকানা কায িকাল িন্তব্য 

৩৯। সবিি মুশবফকা ইকফাপ 

৯৩/এ দর্ক্ষি ফুলাি সিাে 

ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালয় কযাম্পাস 

সিাবাইল ০১৭১৩১৭১৬২৪ 

২৪-০২-২০১৬ 

িবি বিিিান  

কি িিি আবছন 

৩৮। জ্নাব এটিএি মুিিজ্া সিজ্া সচৌধুিী এনর্ের্স  

িাধবীলিা িযাট-০৯, 

এবলনবার্ড় সিকার্ি অর্ফসাস ি সকায়াট িাি 

সিজ্িাঁও, ঢাকা। 

সিাবাইল: ০১৭৩০৩৫৬৫৬ 

১৪-০৯-২০১৫ 

িবি 

১২-০১-২০১৬ 

অবসিপ্রাপ্ত 

৩৭। ে. সিািঃ আর্জ্জুি িিিান 

কনকচাঁপা-৬ 

এবলন বার্ড় সিকার্ি অর্ফসাস ি সকায়াট িাি 

সিজ্িাঁও, ঢাকা-১২০৮ 

সিাবাইলিঃ ০১৭১৭০১৫০৪২/৫৮১৫০৮১৮ 

২৮-০৯-২০১৪ 

িবি 

১৩-০৯-২০১৫ 

অবসিপ্রাপ্ত 

৩৬। জ্নাব সিািঃ ইকবাল খান সচৌধুিী 

েট নাং-৩০১, বার্ড় নাং-১১৭ 

অর্ফসাস ি সকায়াটাি 

গুলশান এর্ভর্নউ, ঢাকা 

সিাবাইলিঃ ০১৭১৬৯১১৯৫৬/৮৮ 

০৪-০৩-২০১৪ 

িবি 

২৮-০৯-২০১৪ 

অবসিপ্রাপ্ত 

৩৫। জ্নাব সিািঃ সািাব উিাি 

অরুর্নিা-৮, ৪ে ি িলা (পর্িি) 

ইোটন িাবে িন অর্ফসাস ি সকায়াটাি 

ইোটন, ঢাকা। 

সিাবাইল : ০১৭১১৮১৭১৭৮/৮৯৬০৫২৫ 

২২-০৭-২০১২ 

িবি 

০৬-০৩-২০১৪ 

র্ভবয়িনাবি িাষ্ট্রদূি 

র্িবসবব কি িিি 

৩৪। ে. সিািঃ ির্জ্বুি িিিান 

বার্ড় নম্বি-৩৩, সলকরাইভ সিাে 

সসক্টি-৭, উত্তিা, ঢাকা। 

সিাবাইল: ০১৭১১৮১৭১৭৮/৮৯৬০৫২৫ 

২০-০৭-২০০৯ 

িবি 

১৯-০৭-২০১২ 

অবসিপ্রাপ্ত 

৩৩। জ্নাব এ সক এি আর্জ্জুল িক 

ফযাট-২/৪০৪, সিার্ল্ডাং নম্বি-১৫২/২/র্জ্/২ 

প্রান্ত ছায়া, পান্থপে, ঢাকা 

সিাবাইলিঃ ০১৭২৪৬১৯১৯৮ 

১৮-০১-২০০৯ 

িবি 

১৯-০৭-২০০৯ 

অবসিপ্রাপ্ত 

৩২। ে. বসয়দ নকীব মুসর্লি 

২/৬, শািস টাওয়াি 

শািজ্ািান সিাে, সিািােদপুি, ঢাকা 

সিাবাইলিঃ০১৫৫২৪৭২০০১ 

১২-০২-২০০৮ 

িবি 

১৭-১২-২০০৮ 

অবসিপ্রাপ্ত 
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৩১। জ্নাব সিািঃ শর্ফকুল ইসলাি 

বার্ড় নাং- ১৪, সড়ক নম্বি ১৯/এ 

বনানী, ঢাকা 

সিাবাইলিঃ ০১৭৪২৩৮৮৮৪৯ 

০৯-০১-২০০৭ 

িবি 

০৩-০২-২০০৮ 

অবসিপ্রাপ্ত 

৩০। জ্নাব সিািঃ আবদুল ওয়ািাব 

এপাট িবিন্ট-ই/৩ সটাটাল ির্িজ্ 

৪১, র্দলু সিাে, িিবাজ্াি 

ঢাকা-১০০০ 

সিাবাইল:০১৭২০৩৩৩৫৫৫ 

০৮-১০-২০০৬ 

িবি 

২৬-১২-২০০৬ 

অবসিপ্রাপ্ত 

২৯। জ্নাব এর্বএি আবদুল িক সচৌধুিী ২০-০৮-২০০৬ 

িবি 

১৯-০৯-২০০৬ 

র্ববদবশ 

অবস্থান কিবছন 

২৮। জ্নাব সিািঃ র্সিাজুল ইসলাি 

িযাট-৬ র্ে, সশলবটক-পিিা-১ 

শার্ন্তবাি, ঢাকা 

সিাবাইল:০১৯২৪৫৪২০২৮ 

০৩-০৫-২০০৬ 

িবি 

০৩-০৭-২০০৬ 

অবসিপ্রাপ্ত 

২৭। বসয়দ ুপজ্াউর্দ্দন আিেদ 

নকসই টাওয়াি, ৬/র্জ্, এপাট িবিন্ট-৯/র্জ্, 

সসগুনবার্িচা, ঢাকা 

সিাবাইল:০১৭১১৯৫৫৭৫১ 

১২-০৯-২০০৫ 

িবি 

২৭-০৪-২০০৬ 

অবসিপ্রাপ্ত 

২৬। জ্নাব সিািঃ আর্িনুল  ইসলাি র্ভ ূঁইয়া 

বার্ড় নম্বি-৭৫, সড়ক নম্বি-১২/এ 

ধানির্ন্ড আবার্সক এলাকা, ঢাকা 

সিাবাইল:০১৭৪৮৭৬৪২৩৮ 

০৫-০১-২০০৫ 

িবি 

১২-০৯-২০০৫ 

অবসিপ্রাপ্ত 

২৫। অধ্যাপক সিািােদ আলী িসর্লি  

সচয়ািম্যান 

অে িনীর্ি র্বভাি 

ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালয়, ঢাকা 

সিাবাইল:০১৭১২৬২৩৩৬৭ 

২৩-০৬-২০০২ 

িবি 

২২-০৬-২০০৪ 

ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়ি 

অে িনীর্ি র্বভাবিি 

সচয়ািম্যান র্িবসবব কি িিি 

২৪। জ্নাব সদবলায়াি সিাবসন ১১-০৯-২০০১ 

িবি 

১৪-১১-২০০১ 

ইবন্তকাল কবিবছন 

২৩। জ্নাব এি আই সচৌধুিী (ির্িবুল ইসলাি) ০৭-০৫-২০০১ 

িবি 

০৮-০৮-২০০১ 

িথ্য পাওয়া যায়র্ন 

২২। জ্নাব  এ. ওয়াই,র্ব,আই র্সর্দ্দকী 

ফযাট-৩ র্ব, বার্ড় নম্বি-৭, সড়ক নম্বি-৫১ 

কনকে ি-আশা, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ 

সিাবাইল:০১৭১১৫২৩১৬৭ 

০৭-০৬-২০০০ 

িবি 

২২-০৪-২০০১ 

অবসিপ্রাপ্ত 
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২১। জ্নাব সিািঃ সিািবশদ সিাবসন 

বার্ড় নম্বি-১০৫, সড়ক নম্বি-৭ 

সসক্টি-৪, উত্তিা-ঢাকা 

সিাবাইল:০১৯১১৩৫৬০৫৩ 

১৫-১১-১৯৯৯ 

িবি 

২৬-১০-১৯৯৯ 

অবসিপ্রাপ্ত 

২০। ে. সিািঃ ওসিান আলী 

সফান: ৮৯২৪১৪৬ 

১৫-১০-১৯৯৭ 

িবি 

২৬-১০-১৯৯৯ 

িথ্য পাওয়া যায়র্ন 

১৯। জ্নাব শািুপজ্জািান সচৌধুিী 

এপাট িবিন্ট-এ/৯, র্প্রয় নীড় 

১৩/এ, ইোটন িাবে িন সিাে 

ঢাকা-১০০০ 

সফান:৮৩১৬১৫০ 

১৫-১০-১৯৯৭ 

িবি 

০৯-১২-১৯৯৭ 

অবসিপ্রাপ্ত 

১৮। জ্নাব আজ্াদ রুহুল আর্িন 

প্রান্ত নীড়, র্ে/২, ৭/৩ 

আওিেবজ্ব সিাে 

সিািােদপুি, ঢাকা-১২১৭ 

সিাবাইল:০১৮১৯২১৯৪৩৩ 

০১-০৩-১৯৯৭ 

িবি 

০৭-১০-১৯৯৭ 

অবসিপ্রাপ্ত 

১৭। জ্নাব এ,এ,এি, র্জ্য়াউর্দ্দন 

িযাট-৬, র্ব-১, নাভানা মুন িাবে িন 

১১৫, বড় িিবাজ্াি 

কাজ্ী অর্ফস সলন, ঢাকা-১২১৭ 

সিাবাইল:০১৭২৬৯০৬৫৬২ 

২২-০৮-১৯৯৬ 

িবি 

২৩-০২-১৯৯৭ 

অবসিপ্রাপ্ত 

১৬। জ্নাব সিািঃ নজ্রুল ইসলাি ২৬-০৫-১৯৯৬ 

িবি 

২৩-০৭-১৯৯৬ 

ইবন্তকাল কবিবছন 

১৫। জ্নাব আবদুল িার্িদ সচৌধুিী 

ফযাট-১/এ, কনকে ি টাওয়াি 

িক-২১, সিাে নাং-৩২ 

গুলশান-১, ঢাকা 

সিাবাইল:০১৭১৭১০৬০৯২ 

০৫-১০-১৯৯৪ 

িবি 

২২-০৪-১৯৯৬ 

অবসিপ্রাপ্ত 

১৪। ে. ির্িউদ্দীন খান আলিিীি 

বাড়ী নম্বি-১৬, সড়ক নম্বি-২৫, িক-এ 

বনানী, ঢাকা 

সিাবাইল:০১৭৪১১১৬৩২২/০১৭৪৫৪৮০৯৯৮ 

২৩-১০-১৯৯১ 

িবি 

০৫-১০-১৯৯৪ 

জ্ািীয় সাংসবদি চাঁদপুি-১ 

আসবনি সদস্য 

১৩। জ্নাব আর্িনুল ইসলাি 

িযাট-৮/এ, নাভানা কনবোর্ির্নয়াি 

৭৬, সসগুনবার্িচা, ঢাকা 

সফানিঃ ৮৩১২৬১৪ 

১৯-০৬-১৯৯১ 

িবি 

২৩-১০-১৯৯১ 

অবসিপ্রাপ্ত 
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১২। জ্নাব বসয়দ িাসান আিিদ 

এপাট িবিন্ট-৪র্ব 

বার্ড় নম্বি-১০ র্স, সড়ক নম্বি -৮১ 

গুলশান-২, ঢাকা 

সিাবাইল: ০১৭২০১১৮৪১৫/৯৮৮৬৬০০ 

১৫-১২-১৯৯০ 

িবি 

১৯-০৬-১৯৯১ 

অবসিপ্রাপ্ত 

১১। জ্নাব এি.এ. িার্লক  

বার্ড় নম্বি-৮, সড়ক নম্বি-৭৬, 

গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ 

সিাবাইল: ০১৭৪১১২৪৩৪৮৯ 

১০-০১-১৯৯০ 

িবি 

১৫-১২-১৯৯০ 

অবসিপ্রাপ্ত 

১০। জ্নাব মুসবলি উদ্দীন আিবিদ ০৮-০৭-১৯৮৬ 

িবি 

২৯-১১-১৯৮৯ 

ইবন্তকাল কবিবছন 

৯। জ্নাব নার্সি উদ্দীন আিবিদ 

৭৫ এইচ, ইর্ন্দিা সিাে, ঢাকা 

সিাবাইল: ০১৭৬৬০৭৩০৩৮ 

০২-১১-১৯৮৫ 

িবি 

০৮-০৭-১৯৮৬ 

অবসিপ্রাপ্ত 

৮। জ্নাব িঞ্জুি সিাবশ িদ 

বার্ড় নম্বি-২, সড়ক নম্বি-৫০ 

গুলশান-২ (গুলশান ক্লাব সিাে), ঢাকা-১২১২ 

সিাবাইল: ০১৭১৩০১৪১৩৬ 

০৬-০৬-১৯৮৪ 

িবি 

৩১-১০-১৯৮৫ 

অবসিপ্রাপ্ত 

৭। জ্নাব খন্দকাি সিািঃ নুরুল ইসলাি ৩০-০১-১৯৮৪ 

িবি 

০৬-০৬-১৯৮৪ 

ইবন্তকাল কবিবছন 

৬। কবিােি এি, এ, িিিান (অিঃ প্রািঃ) 

িাট-এ/৫/ই, বার্ড় নম্বি-৭৫ 

সড়ক নম্বি-৮/এ 

ধানির্ন্ড আবার্সক এলাকা, ঢাকা 

সিাবাইল: ০১৭১১৫৬৩২২৮ 

২৭-১০-১৯৮০ 

িবি 

৩০-০১-১৯৮৪ 

অবসিপ্রাপ্ত 

৫। কাজ্ী সিাশািফ সিাবসন ১৫-০২-১৯৮০ 

িবি 

২৬-১০-১৯৮০ 

ইবন্তকাল কবিবছন 

৪। জ্নাব এ, এি, িায়দাি সিাবসন ২০-০১-১৯৭৭ 

িবি 

১৪-০২-১৯৮০ 

িথ্য পাওয়া যায়র্ন 

৩। জ্নাব  এ, এি, আর্নুপজ্জািান 

 বার্ড় নম্বি-২, সড়ক নম্বি-৭৭ 

গুলশান, ঢাকা। 

সফানিঃ৯৮৮৮৩৯১ 

২৬-১০-১৯৭৬ 

িবি 

১৯-০১-১৯৭৭ 

র্ববদবশ অবস্থান কিবছন 

২।  জ্নাব আবদুস সািাদ ১৯-০৭-১৯৭৬ 

িবি 

২৫-১০-১৯৭৬ 

ইবন্তকাল কবিবছন 

১। জ্নাব আবনায়ারুল িক খান ৩০-১২-১৯৭২ 

িবি 

১৫-০৩-১৯৭৬ 

িথ্য পাওয়া যায়র্ন 
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পর্ির্শি - ২ 

বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশবনি সাাংিঠর্নক কাঠাবিা

‡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-3) 

 

Dc-cÖavb 

(evwYR¨ cÖwZweavb-2) 

 

Dc-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-2) 

 

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 1wU 

  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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পর্ির্শি – ৩ 

The Customs Act, 1969 (IV of 1969) [Section 18A to 18D]    

18A. Imposition of countervailing duty – (1) Where any country or territory pays, 

bestows, directly or indirectly, any subsidy upon the manufacture or production therein or the 

exportation therefrom of any goods including any subsidy on transportation of such goods, then, 

upon the importation of any such goods into Bangladesh, whether the same is imported directly 

from the country of manufacture, production or otherwise, and whether it is imported in the same 

condition as when exported from the country of manufacture or production or has been changed 

in condition by manufacture, production or otherwise, the Government may, by notification in 

the official Gazette, impose a countervailing duty not exceeding the amount of such subsidy. 

Explanation. – For the purposes of this section, subsidy shall be deemed to exist, if –  

(a) there is financial contribution by a Government, or any public body within the 

territory of the exporting or producing country, that is, where –  

(i) a Government practice involves a direct transfer of funds 

including grants, loans and equity infusion) or potential direct 

transfer of funds or liabilities or both; 

(ii) Government revenue that is otherwise due is forgone or not 

collected (including fiscal incentives); 

(iii) a Government provides goods or services other than general 

infrastructure or purchases goods; 

(iv) a Government makes payments to funding mechanism, or 

entrusts or directs a private body to carry out one or more of the 

type of functions specified in clauses (i), (ii) and (iii) which 

would normally be vested in the Government and the practice, 

in no real sense, differs from practices normally followed by 

Governments; or 

(b) a Government grants or maintains any form of income or price support, which 

operates directly or indirectly to increase export of any goods from, or to 

reduce import of any goods to its territory, and a benefit is thereby conferred. 

(2) The Government may, pending the determination of the amount of subsidy, in 

accordance with the provisions of this section and the rules made thereunder impose a 

countervailing duty under this sub-section not exceeding the amount of such subsidy as 

provisionally estimated by it and if such countervailing duty exceeds the subsidy as so 

determined, - 

(a) the Government shall, having regard to such determination and 

as soon as may be after such determination reduce such 

countervailing duty; and  

(b) refund shall be made of so much of such countervailing duty 

which has been collected as is in excess of the countervailing 

duty as so reduced. 
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(3) Subject to any rules made by the Government, by notification in the official Gazette, 

the countervailing duty under sub-section (1) or sub-section (2) shall not be levied unless 

it is determined that – 

(a) the subsidy relates to export performance; 

(b) the subsidy relates to the use of domestic raw materials over imported raw materials 

in the exported goods; or 

(c) the subsidy has been conferred on a limited number of persons engaged in 

manufacturing, producing or exporting the goods unless such a subsidy is for – 

(i) research activities conduced by or on behalf of persons engaged in the 

manufacture, production or export; or 

(ii) assistance to disadvantaged regions within the territory of the exporting 

country; or  

(iii) assistance to promote adaptation of existing facilities to new 

environmental requirements. 

(4) If the Government, is of the opinion that the injury to the domestic industry which is 

difficult to repair, is caused by massive imports in a relatively short period, of the goods 

benefiting from subsidies paid or bestowed and where in order to preclude the recurrence of 

such injury, it is necessary to levy countervailing duty retrospectively, the Government may, 

by notification in the official Gazette, impose countervailing duty from a date prior to the date 

of imposition of countervailing duty under sub-section (2) but not beyond ninety days from the 

date of notification under that notwithstanding anything contained in any law for the time 

being in force, such duty shall be payable from the date as specified in the notification issued 

under this sub-section. 

 (5) The countervailing duty chargeable under this section shall be in addition to any 

other duty imposed under this Act or any other law for the time being in force. 
(6) The countervailing duty imposed under this section shall unless revoked earlier, 

cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition: 
Provided that if the Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such 

duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidization and injury, it may, from 

time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such 

further period shall commence from the date of order of such extension: 

Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period 

of five years has not come to a conclusion before such expiry, the countervailing duty may 

continue to remain in force pending outcome of such a review for a further period not 

exceeding one year. 

(7) The amount of any subsidy referred to in sub-section (1) or sub-section (2) shall, 

from time to time, be ascertained and determined by the Government, after such inquiry as it 

may consider necessary and the Government may, by notification in the official Gazette, make 

rules for the identification of such goods and for the assessment and collection of any 

countervailing duty imposed upon the importation thereof under this section. 
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(8) No proceeding for imposition of countervailing duty under this section shall 

commence unless the Bangladesh Tariff Commission, on receipt of a written application by or 

on behalf of a domestic industry, informs the Government that there is prima-facie evidence of 

injury which is caused by direct or indirect subsidy on any particular imported goods. 

18B. Imposition of anti-dumping duty. – (1) Where any goods are exported from any 

country or territory (hereinafter in this section referred to as the exporting country or territory) 

to Bangladesh at less than the normal value, then, upon the importation of such goods into 

Bangladesh, the Government may, by notification in the official Gazette, impose an anti-

dumping duty not exceeding the margin of dumping in relation to such goods. 

Explanation. – For the purposes of this section, - 

(a) “margin of dumping”, in relation to any goods, means the difference 

between its export price and its normal value; 

(b) “export price”, in relation to any goods, means the price of the goods 

exported from the exporting country or territory and in cases where there is 

no export price or where the export price is unreliable because of association 

or a compensatory arrangement between the exporter and the importer or a 

third party, the export price may be constructed on the basis of the price at 

which the imported goods are first resold to independent buyer, or if the 

goods are not resold to an independent buyer or not resold in the condition 

as imported, on such reasonable basis as may be determined in accordance 

with the rules made under sub-section (6); 

(c) “normal value”, in relation to any goods, means –  

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like 

goods when meant for consumption in the exporting country or 

territory as determined in accordance with the rules made under 

sub-section (6); or 

(ii) when there are no sales of the like goods in the ordinary course of 

trade in the domestic market of the exporting country or territory, 

or, when because of the particular market situation or low volume 

of the sales in the domestic market of the exporting country or 

territory, such sales do not permit a proper comparison the normal 

value shall be either – 

(a) comparable representative price of the like goods when 

exported from the exporting country or territory or an 

appropriate third country as determined in accordance with the 

rules made under sub-section (6); or 

(b) the cost of production of the said goods in the country of origin 

along with reasonable addition for administrative, selling and 

general costs and for profits, as determined in accordance with 

the rules made under sub-section (6): 

 Provided that in the case of import of the goods from a 

country other than the country of origin and where the goods have 

been merely transhipped through the country of export or such 

goods are not produced in the country of export, or there is no 
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comparable price in the country of export, the normal value shall 

be determined with reference to the price in country of origin. 

(2) The Government may, pending the determination of the normal value and the margin of 

dumping in relation to any goods, in accordance with the provisions of this section and the 

rules made thereunder, impose on the importation of such goods into Bangladesh an anti-

dumping duty on the basis of a provisional estimate of such value and margin and if such anti-

dumping duty exceeds the margin as so determined – 

(a) the Government shall, having regard to such determination and as soon as may be 

after such determination, reduce such anti-dumping duty; and  

(b) refund shall be made of so much of the anti-dumping duty which has been collected 

as is in excess of anti-dumping duty as so reduced. 

(3) If the Government, in respect of the dumped goods under inquiry, is of the opinion that – 

(i) there is a history of dumping which caused injury or that the importer was, or should 

have been, aware that the exporter practices dumping and that such dumping cause 

injury; and  

(ii) the injury is caused by massive dumping of goods imported in a relatively short time 

which in light of the timing and the volume of imported goods dumped and other 

circumstances, is likely to seriously undermine the remedial effect of the anti-dumping 

duty liable to be levied, the Government may, by notification in the official Gazette, 

levy anti-dumping duty retrospectively from a date prior to the date of imposition of 

anti-dumping duty under sub-section (2) but not beyond ninety days from the date of 

notification under that sub-section and notwithstanding anything contained in any law 

for the time being in force, such duty shall be payable at such rate and from such date 

as may be specified in the notification. 

(4) The anti-dumping duty chargeable under this section shall bin addition to any other duty 

imposed under this Act or any other law for the time being in force. 

(5) The anti-dumping duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to 

have effect on the expiry of five years from the date of such imposition: 
 Provided that if the Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such 

duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to 

time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further 

period shall commence from the date of order of such extension: 
 Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of 

five years has not come to a conclusion before such expiry, the anti-dumping duty may 

continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further period not 

exceeding one year. 

 (6) The margin of dumping as referred to in sub-section (1) or sub-section (2) shall, from 

time to time, be ascertained and determined by the Government after such inquiry as it may 

consider necessary and the Government may, by notification in the official Gazette, make rules 

for the purposes of this section and without prejudice to the generality of the forgoing, such 
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rules may provide for the manner in which goods liable for any anti-dumping duty under this 

section may be identified and for the manner in which the export price and the normal value of 

and the margin of dumping in relation to such goods may be determined and for the assessment 

and collection of such anti-dumping duty. 

 (7) No proceeding for imposition of anti-dumping duty under this section shall 

commence unless the Bangladesh Tariff Commission, on receipt of a written application by or 

on behalf of a domestic industry, informs the Government that there is prima facie evidence of 

injury which is caused by dumping on any particular imported goods. 
 18C. No imposition under section 18A or 18B in certain cases – (1) Notwithstanding 

any thing contained in section 18A or section 18B – 

(a) no goods shall be subjected to both countervailing duty and anti-dumping duty to 

compensate for the same situation of dumping or export subsidization; 

(b) the Government shall not levy any countervailing duty or anti-dumping duty   

(i) under section 18A or section 18B by reasons of exemption of such goods from duties 

or taxes borne by the like goods when meant for consumption in the country of origin 

or exportation or by reasons of refund of such duties or taxes; 

 (ii) under sub-section (1) of each of these sections, on the import into Bangladesh of any 

goods from a member country of the World Trade Organization or from a country with which 

the Government of the People’s Republic of Bangladesh has a most favoured nation agreement 

(hereinafter referred as a specified country), unless in accordance with the rules made under 

sub-section (2) of this section, a determination has been made that import of such goods into 

Bangladesh causes or threatens to cause material injury to any established industry in 

Bangladesh or materiality retards the establishment of any industry in Bangladesh; and 

(ii) under sub-section (2) of each of these sections on import into Bangladesh of any 

goods from the specified countries unless in accordance with the rules made under 

sub-section (2) of this section, preliminary findings have been made of subsidy or 

dumping and consequent injury to domestic industry; and a further determination 

has also been made that a duty is necessary to prevent injury being caused during 

the investigation: 

Provided that nothing contained in sub-clauses (ii) and (iii) of clause (b) shall apply if a 

countervailing duty or an anti-dumping duty has been imposed on any goods to prevent injury 

or threat of an injury to the domestic industry of a third country exporting the like goods to 

Bangladesh; 
(c)       the Government may not levy – 

(i) any countervailing duty under section 18A, at any time, upon receipt of 

satisfactory voluntary undertaking from the Government of the exporting country 

or territory agreeing to eliminate or limit the subsidy or take other measures 

concerning its effect, or the exporter agreeing to revise the price of the goods and 

if the Government is satisfied that injurious effect of the sunsidy is eliminated 

thereby; 
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(ii) any anti-dumping duty under section 18B, at any time upon receipt of satisfactory 

voluntary undertaking from any exporter to revise its prices or to cease exports to 

the area in question at dumped price and if the Government is satisfied that the 

injurious effect of dumping is eliminated by such action. 

 

(2) The Government may, by notification in the official Gazette, make rules for the purposes 

of this section, and without prejudice to the generality of the forgoing, such rules may 

provide for the manner in which any investigation may be made for the purposes of this 

section, the factors to which regard shall be paid in any such investigation and for all matters 

connected with such investigation. 
 18D. Appeal against imposition of countervailing or anti-dumping duty. – (1) An 

appeal against the order of determination or review thereof regarding the existence, degree 

and effect of any subsidy or dumping in relation to import of any goods shall lie to the 

Customs, Excise and Value Added Tax Appellate Tribunal constituted under section 196. 
 (2) Every appeal under this section shall be filed within ninety days of the date of order 

under appeal: 
 Provided that the Appellate Tribunal may entertain any appeal after the expiry of the said 

period of ninety days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause 

from filing the appeal in time. 
 (3) The Appellate Tribunal may, after giving the parties to the appeal, an opportunity of 

being heard, pass such orders thereon as it thinks fit, confirming, modifying or annulling the 

order appealed against. 
 (4) Every appeal under sub-section (1) shall be heard by a special Bench constituted by 

the President of the Appellate Tribunal for hearing such appeals and such Bench shall consist 

of the President and not less than two members and shall include one technical member and 

one judicial member. 
 18E. Imposition of safeguard duty.-(1) If the Government after conducting such enquiry 

as it deems fit, is satisfied that any article is being imported into Bangladesh in such 

increased quantities and under such conditions that such importation may cause or threaten to 

cause serious injury to domestic industry, it may, by notification in the official Gazette, 

impose a safeguard duty on that article: 
 Provided that the Government, may, by notification in the official Gazette, exempt any 

goods from the whole or any part of safeguard duty leviable thereon, subject to such 

conditions, limitations or restrictions as it thinks fit to impose. 
 (2) The Government may, pending the determination under sub-section (1) of the injury 

or threat thereof, impose a provisional safeguard duty on the basis of a preliminary 

determination in the prescribed manner that increased imports have caused or threatened to 

cause serious injury to a domestic industry: 
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 Provided that where, on final determination, the Government is of the opinion that 

increased imports have not caused or threatened to cause serious injury to a domestic 

industry, it shall refund the duty so collected: 
 Provided further that the provisional safeguard duty shall not remain in force for more 

than two hundred days from the date on which it was imposed.  
 (3) The duty chargeable under this section shall be in addition to any other duty imposed 

under this Act or under any other law for the time begin in force. 
 (4) The duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect 

on the expiry of four years from the date of such imposition: 
Provided that if the Government is of the opinion that the domestic industry has taken 

measures to adjust to such injury or threat thereof and it is necessary that the safeguard duty 

should continue to be imposed, it may extend the period of such imposition: 
 Provided further that in no case the safeguard duty shall continue to be imposed beyond a 

period of ten years from the date on which such duty was first imposed. 
 (5) The Government may, by notification in the official Gazette, make rules for the 

purposes of this section, and without prejudice to the generality of the foregoing, such rules 

may provide for the manner in which articles liable for safeguard duty may be identified and 

for the manner in which the causes of serious injury or causes of threat of serious injury in 

relation to such articles may be determined and for the assessment and collection of such 

safeguard duty. 

 (6) For the purposes of this section, - 

  (a) “domestic industry” means the producers- 

i) as a whole of the like article or a directly competitive article in 

Bangladesh; or 

(ii) whose collective output of the like article or a directly 

competitive article in Bangladesh constitutes a major share of the 

total production of the said article in Bangladesh; 

 (b) “serious injury” means an injury causing significant overall  

impairment in the position of a domestic industry; 

 (c) “threat of serious injury” means a clear and imminent danger of 

serious injury. 
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                                           পর্ির্শি - ৪ 

                              বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন আইন 

‡iwRóvW© bs wW G-1 

evsjv‡`k †M‡RU 

AwZwi³ msL¨v 

KZ…©cÿ KZ…©K cÖKvwkZ 

 
 

ïµevi, b‡f¤̂i 6, 1992 

 

evsjv‡`k RvZxq msm` 

 

 

XvKv, 6B b‡f¤̂i, 1992/ 22†k KvwZ©K, 1399 

 

msm` KZ…©K M„nxZ wb¤œwjwLZ AvBbwU 6B b‡f¤^i, 1992 (22‡k KvwZ©K, 1399) Zvwi‡L ivócwZi m¤§wZ jvf 

Kwiqv‡Q Ges GZØviv GB AvBbwU me©mvavi‡Yi AeMwZi Rb¨ cÖKvk Kiv nBqv‡Q:- 

 

1992 m‡bi 4৩ bs AvBb 

evsjv‡`k U¨vwid Kwgkb cÖwZôvK‡í cÖYxZ AvBb 

 

‡h‡nZz evsjv‡`k U¨vwid Kwgkb cÖwZôv Kiv mgxPxb I cÖ‡qvRbxq; 

‡m‡nZz GZØviv wb¤œiƒc AvBb Kiv nBj:- 

 

1| mswÿß wkibvg:Ñ GB AvBb evsjv‡`k U¨vwid Kwgkb AvBb, 1992 bv‡g AwewnZ nB‡e| 

 

2| msÁv:Ñ welq ev cÖms‡Mi cwicš’x †Kvb wKQz bv _vwK‡j, GB AvB‡bÑ  

  

(K) ÔÔKwgkb Ó A_© GB AvB‡bi Aaxb MwVZ evsjv‡`k U¨vwid Kwgkb| 

 (L) Ò‡Pqvig¨vbÓ A_© Kwgk‡bi †Pqvig¨vb; 

 (M) ÒcÖweavbÓ A_© GB AvB‡bi Aaxb cÖYxZ cÖweavb; 

 (N) ÒwewaÓ A_© GB AvB‡bi Aaxb cÖYxZ wewa; 

 (O) Òm`m¨Ó A_© Kwgk‡bi m`m¨; 

 (P) ÒmwPeÓ A_© Kwgk‡bi mwPe| 

 

 



 

 96 

 
 

3| Kwgkb cÖwZôv :Ñ (1) GB AvBb ejer nBevi ci hZkxNª m¤¢e, miKvi, miKvix †M‡R‡U cÖÁvcb Øviv, 

evsjv‡`k U¨vwid Kwgkb bv‡g GKwU Kwgkb cÖwZôv Kwi‡j| 

 

(2) Kwgkb GKwU ¯’vqx avivevwnKZv m¤úbœ wewae× ms¯’v nB‡e  Ges BnviÑ 

(K) GKwU mxj‡gvni _vwK‡e; 

(L) ’̄vei I A¯’vei Dfq cÖKvi m¤úwË AR©b Kivi, AwaKv‡i ivLvi I n Í̄všÍi Kivi  ÿgZv _vwK‡e; 

(M) weiæ‡× gvgjv `v‡qi Kiv hvB‡e Ges Bnv gvgjv `v‡qi Kwi‡Z cvwi‡e| 

 

4| Kwgk‡bi cÖavb Kvh©vjq:Ñ Kwgk‡bi cÖavb Kvh©vjq XvKvq _vwK‡e Ges Bnv, cÖ‡qvRb‡ev‡a, †h †Kvb ¯’v‡b kvLv 

Kvh©vjq ¯’vcb Kwi‡Z cvwi‡e| 

 

5| Kwgk‡bi MVb:Ñ (1) GKRb †Pqvig¨vb Ges Abya© wZbRb m`m¨ mgš̂‡q Kwgkb MwVZ nB‡e| 

 

(2) †Pqvig¨vb I m`m¨MY miKvi KZ…©K wbhy³ nB‡eb Ges Zvnv‡`i PvKzixi kZ©vejx miKvi KZ…©K wba©vwiZ nB‡e| 

 

(3) †Pqvig¨v‡bi c` k~b¨ nB‡j wKsev Abycw¯’wZ, Amy ’̄Zv ev Ab¨ †Kvb Kvi‡Y wZwb Zvnvi `vwqZ¡ cvj‡b Amg_© 

nB‡j, k~b¨ c‡` bewbhy³ †Pqvig¨vb Kvh©fvi MªnY bv Kiv ch©šÍ wKsev †Pqvig¨vb cybivq ¯^xq `vwqZ¡ cvj‡b mg_© bv nIqv 

ch©šÍ miKvi KZ…©K g‡bvbxZ †Kvb m`m¨ †Pqvig¨vbiƒ‡c Kvh© Kwi‡eb| 

 

6| cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v:Ñ †Pqvig¨vb Kwgk‡bi cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v nB‡eb Ges wZwb Kwgk‡bi Ab¨vb¨ m`m¨‡`i 

`vwqZ¡ e›Ub Kwi‡eb| 

 

7| Kwgk‡bi Kvh©vejx, BZ¨vw`:Ñ (1) Kwgkb wb¤œewY©Z wel‡q miKvi‡K civgk© cÖ`vb Kwi‡e h_v:Ñ 

 

(K) †`kxq wk‡íi ¯^v_© iÿv; 

(L) wkí m¤ú` Drcv`‡b cÖwZ‡hvwMZvq Drmvn; 

(M) wkí m¤ú‡`i myô e¨envi wbwðZKiY; 

(N) †`kx cY¨ ißvbxi Dbœqb; 

(O) wØ-cvwÿK I eûcvwÿK Pzw³i gva¨‡g †`‡k Ges we‡`‡k †`kxq wkí m¤ú` e¨env‡ii Dbœqb| 

(P) Wvw¤ús I we‡`kx c‡Y¨i Avg`vbx I weµ‡qi e¨vcv‡i Amvay cš’vq cÖwZ‡ivaK‡í c`‡ÿc MÖnY; 

(Q) `dv (K), (L), (M), (N) I (O) G DwjøwLZ wel‡q miKvi KZ…©K Kwgk‡bi wbKU †cÖwiZ welq| 
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(2) aviv 1 G DwjøwLZ Kvh© m¤úv`‡b Kwgkb, Ab¨v‡b¨i g‡a¨, wb¤œwjwLZ welq¸wj h_vh_fv‡e we‡ePbv Kwi‡e, h_v:Ñ 

  

(K) evRvi A_©bxwZ 

 (L) A_©‰bwZK cwi‡ek; 

 (M) wØ-cvwÿK I eûcvwÿK evwYR¨ I k~é Pzw³; 

 (N) RbgZ| 

 

(3) GB avivi Aaxb †ckK…Z mycvwik ev Í̄evq‡bi d‡j m¤¢ve¨ ÿwZMÖ¯Í wkí, †fv³v I Rbmvavi‡Yi ¯^v_© we‡ePbv 

Kwiqv Kwgkb ÿwZ jvN‡ei Rb¨, Dnvi g‡Z cª‡qvRbxq, e³e¨ I mycvwik miKv‡ii wbKU †ck Kwi‡e| 

 

(4) GB avivi Aaxb Kwgkb KZ…©K †ckK…Z mycvwik‡K miKvi ¯^xK…wZ w`‡q Ges h_vh_fv‡e we‡ePbv Kwi‡e| 

 

8| Z`šÍ Abyôvb:Ñ GB AvB‡bi D‡Ïk¨ c~iYK‡í Kwgkb †h †Kvb wkí I evwYR¨ cÖwZôvb AbymÜvb ev Z`šÍ Kwi‡Z 

cvwi‡e Ges D³iƒc Abyôvb ev Z`‡šÍi Rb¨ Kwgkb KZ…©K ÿgZv cÖ`Ë †h ‡Kvb e¨w³‡K mswkøó cÖwZôvb cÖ‡qvRbxq my‡hvM-

myweav cÖ`vb Kwi‡Z eva¨ _vwK‡e| 

 

9| KwZcq †ÿ‡Î Kwgk‡bi †`Iqvbx Av`vj‡Zi ÿgZv:Ñ Kwgkb KZ…©K GB AvB‡bi Aaxb AbymÜvb ev Z`šÍ 

Kvh©avivq Dnv wb¤œewY©Z welqmg~‡n †mB mKj ÿgZv cÖ‡qvM Kwi‡Z cvwi‡e †h mKj ÿgZv †Kvb †`Iqvbx Av`vjZ Code 

of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) Gi Aaxb D³ welqmg~‡n cÖ‡qvM Kwi‡Z cv‡i, h_v:Ñ 

 

(K)  Av`vj‡Z Dcw¯’Z nBevi Rb¨ †Kvb e¨vw³i Dci mgb Rvix Ges Zvnv‡K Av`vj‡Z Dcw¯’Z nB‡Z eva¨ Kiv 

Ges kc_ MÖnY KivBqv Zvnv‡K wRÁvmvev` Kiv; 

 

 (L) †Kvb Z_¨ mieivn Ges †Kvb Z`šÍ ev AbymÜv‡b cÖ‡qvRbxq †Kvb `wjj `vwLj; 

 

10|  mfv:Ñ  (1) GB avivi Ab¨vb¨ weavbvejx mv‡c‡ÿ, Kwgkb Dnvi mfvi Kvh© c×wZ wba©viY Kwi‡Z cvwi‡e| 

 

 (2) Kwgk‡bi mfv , Dnvi †Pqvig¨v‡bi m¤§wZµ‡g, Dnvi mwPe KZ…©K AvûZ nB‡e Ges †Pqvig¨vb KZ…©K wba©vwiZ 

¯’vb I mg‡q AbywôZ nB‡e| 

 

(3) Kwgk‡bi mfvq mfvcwZZ¡ Kwi‡eb Dnvi †Pqvig¨vb, Ges Zvnvi Abycw¯’wZ‡Z, †Pqvig¨vb KZ…©K g‡bvbxZ 

Kwgk‡bi †Kvb m`m¨| 

 

(4) ïaygvÎ †Kvb m`m¨ c‡` k~b¨Zv ev Kwgkb MV‡b µwU _vKvi Kvi‡Y Kwgk‡bi †Kvb Kvh© ev Kvh©aviv A‰ea 

nB‡e bv Ges Zrm¤ú‡K© †Kvb cÖkœI DÌvcb Kiv hvB‡e bv| 
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11| mwPe:Ñ (1) Kwgk‡bi GKRb mwPe _vwK‡eb| 

 

(2) mwPe miKvi KZ©„K wbhy³ nB‡eb Ges Zuvnvi PvKzixi kZ©vw` miKvi KZ…©K w¯’KK…Z nB‡e| 

 

(3) mwPeÑ 

(K)  Kwgk‡bi ev‡RU cÖ¯‘Z Kwiqv Aby‡gv`‡bi Rb¨ Dnv Kwgk‡bi wbKU Dc ’̄vcb Kwi‡eb; 

(L)  Kwgk‡bi wnmve msiÿb, wnmv‡ei evwl©K weeiYx cÖYqb Ges wnmve wbixÿvi e¨e¯’v   Kwi‡eb; 

(M)  Kwgk‡bi A_© I m¤úwË msiÿY, †ndvRZ, wbqš¿Y I cwiPvjbv Kwi‡eb Ges `wjj I KvMRcÎ 

msiÿY I †ndvRZ Kwi‡eb; 

(N)  Kwgk‡bi cÖkvmwbK KvR Z`viK Kwi‡eb Ges hvnv‡Z Zvnv myôzfv‡e m¤úvw`Z nq †mB w`‡K jÿ¨ 

ivwL‡eb; 

(O) Kwgkb ev †Pqvig¨vb KZ©„K Awc©Z ev wbw`©óK…Z Ab¨vb¨ `vwqZ¡ cvjb Kwi‡eb| 

 

12| Kwgk‡bi Ab¨vb¨ Kg©KZ©v I Kg©Pvix:Ñ (1) Kwgkb Dnvi KvR myôzfv‡e cwiPvjbvq cÖ‡qvR‡b Ab¨vb¨ 

Kg©KZ©v I Kg©Pvix wbhy³ Kwi‡Z cvwi‡e Ges Zvnv‡`i PvKzixi kZ©vejx wewa Øviv wba©vwiZ nB‡e: 

Z‡e kZ© _v‡K †h, miKv‡ii c~e©vby‡gv`b e¨wZ‡K‡K Kwgkb †Kvb Kg©KZ©v ev Kg©Pvixi c` m„wó Kwi‡Z cvwi‡e 

bv| 

13| KwgwU:Ñ Kwgkb Dnvi `vwqZ¡ cvj‡b Dnv‡K mnvqZv`v‡bi Rb¨ GK ev GKvwaK KwgwU wb‡qvM Kwi‡Z 

cvwi‡e| 

14| Kwgk‡bi Znwej:Ñ (1) Kwgk‡bi GKwU Znwej _vwK‡e Ges Dnv‡Z miKv‡ii Aby`vb Ab¨ †Kvb Drm 

nB‡Z cÖvß `vb I Aby`vb Ges Kwgkb KZ…©K cÖvß wd Ges Ab¨ †h †Kvb A_© Rgv nB‡e| 

(2) GB Znwej Kwgk‡bi bv‡g ZrKZ©„K Aby‡gvw`Z †Kvb Zdwmwj e¨vs‡K Rgv ivLv nB‡e Ges wewa Øviv 

wba©vwiZ c×wZ‡Z Znwej nB‡Z A_© DVv‡bv hvB‡e| 

(3) GB Znwej nB‡Z Kwgk‡bi cÖ‡qvRbxq e¨q wbe©vn Kiv nB‡e| 

15| ev‡RU:Ñ Kwgkb cÖwZ ermi miKvi KZ…©K wbw`©ó mg‡qi g‡a¨ cieZ©x A_© erm‡ii evwlsK ev‡RU weeiYx 

miKv‡ii wbKU †ck Kwi‡e Ges Dnv‡Z D³ A_© erm‡i miKv‡ii wbKU nB‡Z Kwgk‡bi wK cwigvY A‡_©i cÖ‡qvRb 

Dnvi D‡jøL _vwK‡e| 

16| wnmve iÿY I wbixÿv:Ñ (1) Kwgkb h_vh_fv‡e Dnvi wnmve iÿY Kwi‡e Ges wnmv‡ei evwl©K weeiYx 

cÖ¯‘Z Kwi‡e| 
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(2) evsjv‡`‡ki gnvwnmve wbixÿK I wbqš¿K, AZ:ci gnvwnmve wbixÿK bv‡g AwfwnZ, cÖwZ ermi Kwgk‡bi 

wnmve wbixÿv Kwi‡eb Ges wbixKlv wi‡cv‡U©i GKwU Kwiqv Abywjwc miKvi I Kwgk‡bi wbKU †ck Kwi‡eb| 

(3) Dc-aviv (2) †gvZv‡eK wnmve wbixÿvi D‡Ï‡k¨ gnvwnmve wbixÿK wKsev Zvnvi wbKU nB‡Z GZ`y‡Ï‡k¨ 

ÿgZvcÖvß †Kvb e¨w³ Kwgk‡bi mKj †iKW©, `wjj-`¯Ív‡eR, bM` ev e¨vs‡K Mw”QZ A_©, RvgvbZ, fvÛvi Ges Ab¨wea 

m¤úwË cixÿv Kwiqv †`wL‡Z cvwi‡eb Ges Kwgk‡bi †Kvb m`m¨, Kg©KZ©v ev Kg©Pvix‡K wRÁvmvev` Kwi‡Z cvwi‡eb| 

17| wb‡`©k cÖ`v‡b miKv‡ii ÿgZv:Ñ GB AvB‡bi D‡Ï‡k¨ c~iYK‡í miKvi Kwgkb‡K †h †Kvb wb‡ ©̀k cÖ`vb 

Kwi‡Z cvwi‡e Ges Kwgkb Dnv cvjb Kwi‡Z eva¨ _vwK‡e| 

18| cÖwZ‡e`b:Ñ (1) cÖwZ ermi 30 †k Ry‡bi g‡a¨ Kwgkb ZrKZ…©K c~e©eZ©x erm‡i m¤úvw`Z Kvh©vejxi LwZqvb 

m¤úwjZ GKwU cÖwZ‡e`b miKv‡ii wbKU †ck Kwi‡e| 

 (2) miKvi cÖ‡qvRbgZ Kwgk‡bi wbKU nB‡Z Dnvi †h †Kvb wel‡qi Dci cÖwZ‡e`b Ges weeiYx AvnŸvb Kwi‡Z 

cvwi‡e Ges Kwgkb Dnv miKv‡ii wbKU mieivn Kwi‡Z eva¨ _vwK‡e| 

19| mij wek¦v‡m K…Z KvRKg© iÿY:Ñ GB AvBb ev †Kvb wewa ev cÖweav‡bi Aaxb mij wek¦v‡m K…Z †Kvb Kv‡Ri 

d‡j †Kvb e¨w³ ÿwZMÖ¯Í nB‡j ev nIqvq m¤¢ebv _vwK‡j Ab¨vb¨ Kwgk‡bi †Pqvig¨vb, m`m¨ ev †Kvb Kg©KZ©v ev Kg©Pvixi 

weiæ‡× †Kvb †`Iqvbx ev †dŠR`vix gvgjv ev Ab¨ †Kvb AvBbMZ Kvh©aviv `v‡qi Kiv hvB‡e bv| 

20| Rb‡meK:Ñ Kwgk‡bi †Pqvig¨vb m`m¨, Kg©KZ©v I Kg©PvixMY Penal Code (Act XLV of, 1860) Gi 

section 21 G ``Public servant” (Rb‡meK) K_vwU †m A‡_© e¨eüZ nBqv‡Q †mB A‡_© ÒPublic servant” 

(Rb‡meK) ewjqv MY¨ nB‡eb| 

21| ÿgZv Ac©Y:Ñ Kwgkb Dnvi †h †Kvb ÿgZv ev `vwqZ¡ mywbw`©ó k‡Z© Dnvi †Pqvig¨vb, †Kvb m`m¨ ev †Kvb 

Kg©KZ©v‡K Ac©Y Kwi‡Z cvwi‡e| 

22| wewa cÖYq‡Yi ÿgZv:Ñ GB AvB‡bi D‡Ïk¨ c~iYK‡í miKvi, miKvix †M‡R‡U cÖÁvcb aviv, wewa cÖYqb Kwi‡Z 

cvwi‡e| 

 

23| cÖweavb cÖYq‡bi ÿgZv:Ñ GB AvB‡bi D‡Ïk¨ c~iYK‡í Kwgkb, miKv‡ii c~e©vby‡gv`bµ‡g Ges miKvix 

†M‡R‡U cªÁvcb aviv, GB AvBb ev †Kvb wewai mwnZ AmvgÄm¨c~Y© bq GBiƒc cÖweavb cÖYqb Kwi‡Z cvwi‡e| 

24| U¨vwid Kwgkb we‡jvc, BZ¨vw`:Ñ (1) evsjv‡`k U¨vwid Kwgkb cÖwZôvi ms‡M ms‡M evwYR¨ gš¿Yvj‡qi 28 †k 

RyjvB,1970 R‡bi wiwRwjDkb bs GWwgb-1B-20/70/606, AZ:ci D³ wiwRwjDkb ewjqv DwjøwLZ, evwZj nBqv hvB‡et 

 

(2) D³ wiwRwjDkb evwZj nBevi ms‡M ms‡M:Ñ 

 

 (K) D³ wiwRwjDk‡bi Aaxb MwVZ U¨vwid Kwgkb, AZ:ci wejyß Kwgkb ewjqv DwjøwLZ, wejyß nB‡e; 

 

(L) wejyß Kwgk‡bi ¯’vei I A ’̄vei mKj m¤úwË, bM` I e¨vs‡K Mw”QZ A_© Kwgk‡b n Í̄všÍwiZ nB‡e Ges 

Kwgkb Dnvi AwaKvix nB‡e; 
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(M) wejyß Kwgkb Ges Dnvi cÖvwZôvwbK Dbœqb cÖKí (IDTC Project) Gi mKj Kg©KZ©v I Kg©Pvix Kwgk‡b 

e`jx nB‡eb Ges Zvnviv Kwgkb KZ©„K wbhy³ Kg©KZ©v I Kg©Pvix ewjqv MY¨ nB‡eb Ges GBiƒc e`jxi c~‡e© 

Zvnviv †h k‡Z© PvKzix‡Z wb‡qvwRZ wQ‡jb, Kwgkb KZ…©K cwiewZ©Z bv nIqv ch©šÍ, †mB GKB k‡Z© Zvnviv 

Kwgk‡b PvKzix‡Z wb‡qvwRZ _vwK‡eb| 

 

Avãyj nv‡kg 

mwPe| 

 
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

ew`Di ingvb, Dc-wbqš¿K, evsjv‡`k miKvix gš¿Yvjq, XvKv KZ…©K gyw`ªZ| 

‡gvt Avãyi ikx` miKvi, Dc-wbqš¿K, evsjv‡`k digm| I cÖKvkbx Awdm, 

†ZRMuvI, XvKv KZ…©K cÖKvwkZ| 
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পর্ির্শি - ৫ 

  

  

THE PROTECTIVE DUTIES ACT, 1950  

 

(ACT NO. LXI OF 1950).  
 

  [23rd October, 195] 

  
   

 
     An Act to enable the immediate imposition of protective duties of 

customs on imported goods. 
1
  

  

     WHEREAS it is expedient to enable the Government to impose with 

immediate effect protective duties of customs on goods produced or 

manufactured outside Bangladesh and imported into Bangladesh where such 

imposition is urgently necessary in the interest of industries established in 

Bangladesh;  

 

It is hereby enacted as follows:- 
 

  
  

 
 

  Short title, extent 

and 

commencement   

1. This Act may be called the Protective Duties Act, 1950. 

 

(2) It extends to the whole of Bangladesh.  

 

(3) It shall come into force at once. 
    

 
  

 
 

 

  Powers of 

Government to 

impose duties of 

Customs 

  

2. (1) If the Government is of the opinion that it is urgently 

necessary to provide for the protection of the interests of any 

industry established in Bangladesh the Government may, by 

notification in the official Gazette-  

 

(a) impose on any goods produced or manufactured in any country 

outside Bangladesh and imported into Bangladesh a duty of 

customs of such amount and for such period as it thinks fit; or 

 
2
[ * * *] 

 

(2) Every duty imposed under sub-section (1) shall be deemed to be 

a duty leviable under the 
3
[ Customs Act, 1969], and shall be in 

addition to any duties imposed under that Act or any other law for 

the time being in force. 
    

 
1
 Throughout this Act, unless otherwise specified, the words “Government” and “Bangladesh” were substituted for the words “Central 

Government” and “Pakistan” respectively by section 6 of the Finance Act, 1980 (Act No. XXIII of 1980) 

 
2
 Clause (b) was omitted by section 6 of the Finance Act, 1980 (Act No. XXIII of 1980) 

 
3
 The words, comma and figures “Customs Act, 1969” were substituted for the words, comma and figures “Tariff Act, 1934,” by section 6 of the 

Finance Act, 1980 (Act No. XXIII of 1980) 

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_sections.php?id=239&sections_id=10000000
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=239
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_sections.php?id=239&vol=&sections_id=6483
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_sections.php?id=239&vol=&sections_id=6483
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=617
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=617
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=617
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=617
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  Power to alter 

rates of 

protective duty 

and to extend the 

duration of the 

protection and 

the continuance 

of certain 

protective duties 

  

3. (1) If, after such enquiry as it thinks necessary the Government is 

satisfied that the duty imposed on any goods under sub-section (1) 

of section 2 (altered, where necessary, in the manner hereinafter 

provided) has become unnecessary or excessive or that it is too low 

to provide adequate protection to the industry concerned in 

Bangladesh, it may, by notification in the official Gazette, reduce or 

raise the duty to such extent and for such period (which may be 

extended from time to time but by not more than three years at any 

one time) as it thinks fit. 

 

(2) On the expiration of the period specified in any notification 

issued under sub-section (1) of section 2 or sub-section (1) of this 

section, whichever is the later, there shall be levied and collected on 

the goods referred to therein customs duty at the rates for the time 

being in force under the 
4
[ Customs Act, 1969], and the provisions 

of the said Act and any other law for the time being in force relating 

to the levy and collection of the duty of customs shall apply 

accordingly 

 

(3) [Omitted by section 6 of the Finance Act, 1980 (Act No. XXIII 

of 1980).] 
    
 

 
 

  Powers of the 

Tariff 

Commission 

  

5
[ 3A. The Tariff Commission shall have all the powers of a civil 

court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, in 

respect of the following matters, namely: -  

   

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and 

examining him on oath; 

 

(b) requiring the supply of any information and production of any 

document which may be useful for the conduct of its enquiry.] 
    

 
 

 

  Power to make 

rules 

  

4. (1) The Government may, by notification in the official Gazette, 

make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of 

this Act. 

 

(2) In particular and without prejudice to the generality of the 

foregoing power such rules may prescribe the conditions subject to 

which any goods shall be deemed to be produced or manufactured 

in a particular country for the purposes of this Act. 
    

  5[Repealed] 

  

5. [Repeal.- Repealed by section 2 and 1st Schedule of the 

Repealing and Amending Ordinance, 1965 (Ordinance No. X of 

1965). ] 
 

 

4
 The words, comma and figures “Customs Act, 1969” were substituted for the words, comma and figures “Tariff Act, 1934,” by section 6 of the 

Finance Act, 1980 (Act No. XXIII of 1980) 
5
 Section 3A was inserted by section 2 of the Protective Duties (Amendment) Ordinance, 1962 (Ordinance No. XXX of 1962) 

  

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_sections.php?id=239&vol=&sections_id=6484
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=617
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_sections.php?id=239&vol=&sections_id=6485
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=86
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=617
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=617
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পর্ির্শি - ৬ 

                                    কর্িশবন কি িিি কি িকিিািি  

 

ক্রিঃ 

নাং 

কি িকিিাি নাি ও পদর্ব  সটর্লবফান, সিাবাইল ও  ই-সিইল ছর্ব 

১। মুশবফকা ইকফাপ 

সচয়ািম্যান 

৯৩৪০২০৯ 

৯ ৪০২৪  

chairman@btc.gov.bd 

 

২। জ্নাব সশখ আব্দুল িান্নান 

সদস্য (     ) 

৯৩৩৩৫৬৫ 

০১৫৫২৪৫৭৮৪৫ 

member_icd@btc.gov.bd 

 

৩। জ্নাব সিািােদ িার্শদুল িাসান 

সদস্য (      ) 

৯৩৩৫৯৯  

০১৮১৭৫৩২১৬০ 

member_trd@btc.gov.bd 

 

৪। জ্নাব আব্দুল কাইয়ূি 

সদস্য (বািঃ নীিঃ) 

৯৩৩৫৯৯২ 

০১৯২৬৮৪৫২৭৬ 

member_tpd@btc.gov.bd 

 

৫। ে. সিািািঃ আব্দুস ছালাি  

যুগ্মপ্রধান (      -  ) 

৯৩৩৫৯৩৫ 

০১৫৫২৩০৮৭৯৪ 

jc_icd1@btc.gov.bd 

 

৬। জ্নাব আবদুল বািী  

যুগ্মপ্রধান (      - ২) 

৯৩৩৬৪১১ 

০১৭৩০০২০৫০৩ 

jc_icd2@btc.gov.bd 

 

mailto:chairman@btc.gov.bd
mailto:member_icd@btc.gov.bd
mailto:member_trd@btc.gov.bd
mailto:member_tpd@btc.gov.bd
mailto:jc_icd1@btc.gov.bd
mailto:jc_icd2@btc.gov.bd
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ক্রিঃ 

নাং 

কি িকিিাি নাি ও পদর্ব  সটর্লবফান, সিাবাইল ও  ই-সিইল ছর্ব 

৭। জ্নাব জ্ালাল উর্দ্দন আিবেদ  

সর্চব 

৯৩৩৫৯৩৩ 

০১৭৯৩৫৯৯৬৪২ 

secretary@btc.gov.bd 

 

৮। জ্নাব এ সক এি িার্ফজুি িিিান 

উপপ্রধান (     ) 

৯৩৩৬৪৪৬ 

০১৭৫৩৯০৪৫৩৪ 

dc_icd_ds@btc.gov.bd 

 

 

  

৯। র্িজ্ িিা সদওয়ান  

যুগ্মপ্রধান (বািঃ প্রিঃ) (চলর্ি দার্য়ত্ব) 

৯৩৩৬৪৪৭ 

jc_trd@btc.gov.bd 

 

১০। জ্নাব সশখ র্লয়াকি আলী  

যুগ্মপ্রধান (       ) (চলর্ি দার্য়ত্ব) 

৯৩৩৫৯৩৪ 

০১৬৭৪১৩১৪০১ 

jc_tpd@btc.gov.bd 

 

১১। জ্নাব সিািঃ নজ্রুল ইসলাি 

উপপ্রধান (আিঃ সিঃ) ও সচয়ািম্যান    

       চ  

 

৯৩৩২৩৮৯ 

৯৩৪০২৫১ 

০১৫৫৮৭৪৪০৯২ 

pschairman@btc.gov.bd 

dc_icd_gats@btc.gov.bd  

১২। জ্নাব সিািঃ ির্কবুল িাসান  

উপপ্রধান (       ) 

৯  ৫৯   

০১৯১৯৫৬৭০৫৮ 

dc_tpd_iaa@btc.gov.bd 

 

১৩। সবিি বসয়দা গুলশান নািাি 

উপপ্রধান (       ) 

৯৩৩২৩৮৯ 

dc_injury@btc.gov.bd 

 

 

mailto:secretary@btc.gov.bd
mailto:dc_icd_ds@btc.gov.bd
mailto:jc_trd@btc.gov.bd
mailto:pschairman@btc.gov.bd
mailto:dc_icd_gats@btc.gov.bd
mailto:dc_tpd_iaa@btc.gov.bd
mailto:dc_injury@btc.gov.bd
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ক্রিঃ 

নাং 

কি িকিিাি নাি ও পদর্ব  সটর্লবফান, সিাবাইল ও  ই-সিইল ছর্ব 

১৪। জ্নাব সিািােদ সিলাল উর্দ্দন  

উপপ্রধান (বািঃ নীিঃ) ও  

সিকািী সচর্ব (অর্িিঃ দািঃ) 

৯  ৫৯ ৪ 

০১৭১২৬৮৮৫৫৮ 

asstsecretary@btc.gov.bd 

 

১৫। জ্নাব মু. আকিাি সিাবসন  

র্সবেি এনার্লে 

৯৩৩০৮০৪ 

০১৯১১১১৮২৯৪ 

systemanalyst@btc.gov.bd 

 

১৬। জ্নাব সিািঃ ির্শউল আলি 

উপপ্রধান (     ) (চলর্ি দার্য়ত্ব) 

৯  ৫৯৯  

০১৭১১২৪২৮২৩ 

dc_icd_gatt@btc.gov.bd 

 

১৭। জ্নাব সবিাল সিাবসন সিািা  

উপপ্রধান (      ) (চলর্ি দার্য়ত্ব) 

০১৯১৮৭৯৭১২৩ 

dc_investigation@btc.gov.bd 

 
১৮। সবিি সিাির্সনা সবিি  

উপপ্রধান (       ) (চলর্ি দার্য়ত্ব) 

dc_tpd_tpm@btc.gov.bd 

 
১৯। জ্নাব ইউুপফ আলী িজুিদাি  

সিকািী প্রধান (      ) 

৯৩৩৫৯৯৬ 

০১৭১১০৬১৬৯২ 

ac_investigation@btc.gov.bd 

 

২০। জ্নাব সিািঃ িামুন-উি-িশীদ আসকািী 

সিকািী প্রধান (     ) 

০১৭১২১৬৯৮৫৫ 

ac_icd_ds@btc.gov.bd 

 

mailto:asstsecretary@btc.gov.bd
mailto:systemanalyst@btc.gov.bd
mailto:dc_icd_gatt@btc.gov.bd
mailto:dc_tpd_tpm@btc.gov.bd
mailto:ac_investigation@btc.gov.bd
mailto:ac_icd_ds@btc.gov.bd
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ক্রিঃ 

নাং 

কি িকিিাি নাি ও পদর্ব  সটর্লবফান, সিাবাইল ও  ই-সিইল ছর্ব 

২১। জ্নাব সিািঃ িায়িান উবায়দুিাি  

সিকািী প্রধান (       ) 

০১৯১১২৩৩৬৪১ 

ac_tpd_sub@btc.gov.bd 

 
২২। সবিি উিা সািা  

সিকািী প্রধান (      ) 

ac_tpd_tpm@btc.gov.bd 

 
২৩। জ্নাব সিািঃ িবয়ন উর্দ্দন সিািা 

সিকািী প্রধান (     ) (চলর্ি দার্য়ত্ব) 

০১৯১২০২৩৫৫২ 

ac_icd_gatt@btc.gov.bd 

 

২৪। জ্নাব সিািঃ িািমুদুল িাসান  

সিকািী প্রধান (      ) (চলর্ি দার্য়ত্ব) 

৯৩৩৫৯৩০ 

০১৭১২২৮৪৬৯১ 

ro_tpd_iaa@btc.gov.bd 

 
২৫। জ্নাব সিািঃ আব্দুল লর্িফ  

িববষিা অর্ফসাি (বািঃ প্রিঃ) 

০১৭১৭৪০৮৭৬৫ 

ro_investigation@btc.gov.bd 

 

২৬। জ্নাব ির্িনুল কর্িি খন্দকাি  

িববষিা অর্ফসাি (বািঃ প্রিঃ) 

০১৬৮৬২৬৭৩৯৬ 

ro_injury@btc.gov.bd 

 

২৭। জ্নাব র্িজ্িা আবুল ফজ্ল সিািঃ সিৌিীদুি 

িিিান  

িববষিা অর্ফসাি (আিঃ সিঃ) 

০১৯৩৭৮৫৯৮৪৩ 

ro_icd_gats@btc.gov.bd 

 

mailto:ac_tpd_sub@btc.gov.bd
mailto:ac_tpd_tpm@btc.gov.bd
mailto:ac_icd_gatt@btc.gov.bd
mailto:ro_tpd_iaa@btc.gov.bd
mailto:ro_investigation@btc.gov.bd
mailto:ro_injury@btc.gov.bd
mailto:ro_icd_gats@btc.gov.bd
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ক্রিঃ 

নাং 

কি িকিিাি নাি ও পদর্ব  সটর্লবফান, সিাবাইল ও  ই-সিইল ছর্ব 

২৮। এস, এি, ুপিাইয়া জ্াবীন  

িববষিা অর্ফসাি (আিঃ সিঃ-১) 

ro_icd_ds@btc.gov.bd 

 

২৯। জ্নাব কাজ্ী  ির্নি উদ্দীন 

িববষিা অর্ফসাি (আিঃ সিঃ-২) 

০১৯১১৭২১৮৯৮ 

ro_icd_gatt@btc.gov.bd 

 
৩০। জ্নাব এইচ.এি.শর্িফুল ইসলাি 

র্পআি এন্ড র্পও ও গ্রন্থািার্িক (অর্িিঃ দািঃ) 

০১৭২৪৮৯৪০৩৬ 

prandpo@btc.gov.bd 

 

 

৩১। জ্নাব সলাকিান সিাবসন  

িববষিা অর্ফসাি (       , ির্নটর্িাং সসল) 

৯৩৩৫৯৩০ 

০১৭১৭৩৪৪৮৯৩ 

ro_tpd_sub@btc.gov.bd 

 

৩২। জ্নাব সিািঃ জ্র্সি উর্দ্দন 

িববষিা অর্ফসাি (বািঃ নীিঃ) 

০১৭১৫৬৫৩৭৮৪ 

ro_tpd_tpm@btc.gov.bd 

 
৩৩। জ্নাব ইউছূপ সিািােদ িউলাদ ইকবাল  

র্িসাব িক্ষি কি িকিিা (চলর্ি দার্য়ত্ব) 

০১৭১১০০১৭০২ 

account_office@btc.gov.bd 

 

 

mailto:ro_icd_ds@btc.gov.bd
mailto:ro_icd_gatt@btc.gov.bd
mailto:prandpo@btc.gov.bd
mailto:ro_tpd_sub@btc.gov.bd
mailto:ro_tpd_tpm@btc.gov.bd
mailto:account_office@btc.gov.bd
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                                        পর্ির্শি - ৭ 

 

২০১৫-২০১৬ অে ি বছবি কি িকিিািবিি র্ববদশ ভ্রিি  

 

ক্রর্িক 

নাং 

কি িকিিাি নাি ও পদর্ব প্রর্শক্ষবিি র্বষয় স্থান/আবয়াজ্নকািী 

প্রর্িষ্ঠাবনি নাি 

প্রর্শক্ষবিি 

সিয়াদ 

১. সশখ আব্দুল িান্নান 

সদস্য 

UNCTAD 

 Ministerial Conference. 

 

নাইবিার্ব, সকর্নয়া 

১৫/০৭/১৬ 

িবি 

২২/০৭/১৬ 

২. জ্নাব সিািঃ খাবলদ আবু নাবছি 

যুগ্মপ্রধান 

Regional Workshop on WTO and 

Regional Trade Agreements in 

South Asia Negotiation And 

Implementation Challenges. 

 

ভািি 

১৪/০৯/১৫ 

িবি 

১৬/০৯/১৫ 

৩. জ্নাব জ্ালাল উর্দ্দন আিবেদ 

সর্চব 

ACAD Exposure Visit.  

ভািি 

১৫/০৫/১৬ 

িবি 

১০/০৫/১৬ 

৪. র্িজ্ িিা সদওয়ান 

যুগ্মপ্রধান (চিঃ দািঃ) 

1
st
 Meeting of Legal and 

Technical Working Group0 of the 

Interim inter governmental 

Steering Group on Gross-border 

Paperless Trade Facilitation এবাং 

Expert Group Meeting on 

Integrated Use of Single 

Windows for Trade Facilitation. 

 

োইল্যান্ড 

০৮/০৮/১৫ 

িবি 

১১/০৮/১৫ 

ঐ 2
st
 Meeting of Legal and 

Technical Working Group of the 

Interim Intergovernmental 

Steering Group on Gross-border 

Paperless Trade Facilitation এবাং-

Capacity Building Workshop on 

Cross-border Paperless Trade 

Facilitation: Lessions from 

Ongoing Initiatives and Way 

Forward Hearing of Anti-

dumping investigation on 

Hydrozen Peroxide against 

dumped imports in to Pakistan. 

 

পার্কস্তান 

০৪/১১/১৫ 

িবি 

০৬/১১/১৫ 
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 ঐ Commission of Anti-

subsidy/countervailing 

investigation on Jute Products 

against subsidized imports into 

india. 

 

ভািি 

০১/০২/১৬ 

ঐ 3
st
 Meeting of Legal and 

Technical Working Group of 

the Interim Intergovernmental 

Steering Group on Gross-

border Paperless Trade 

Facilitation এবাং Capacity 

Building Workshop on Cross-

border Paperless Trade 

Facilitation: Gains from 

Implementation. 

 

োইল্যান্ড 

২১/০৩/১৬ 

িবি 

২৫/০৩/১৬ 

ঐ Informal Consultation of Anti-

dumping investigation on Jute 

Product against dumped  

inports into india. 

 

ভািি 

৩০/০৪/১৬ 

 

৫. সবিি বসয়দা গুলশান নািাি 

উপ প্রধান 

Seminar on Capacity Building 

in FTA Negotiation for 

Bangladesh in 2015 

 

চীন 

১০/১১/১৫ 

িবি 

৩০/১১/১৫ 

৬. সবিি সফৌর্জ্য়া খান 

উপ প্রধান 

Seminar on Business 

Investment and Risk 

Management for Development 

Countries. 

 

চীন 

১৮/০৮/১৫ 

িবি 

০৭/০৯/১৫ 

৭. সবিি সিাির্সনা সবিি 

উপ প্রধান (চিঃ দািঃ) 

Seminar on Capacity Building 

in FTA Negotiation for 

Bangladesh in 2015 

 

চীন 

১০/১১/১৫ 

িবি 

৩০/১১/১৫ 

৮. জ্নাব কাজ্ী ির্নি উদ্দীন 

িববষিা কি িকিিা 

South Meeting of the Trade 

Negotiation Committee (TNC) 

 

োইল্যান্ড 

০৭/০৮/১৫ 

০৯/০৮/১৫ 

৯. 

 

জ্নাব আব্দুল লর্িফ 

িববষিা কি িকিিা 

Seminar on Capacity Building 

in FTA Negotiation for 

Bangladesh in 2015 

 

চীন 

১০/১১/১৫ 

িবি 

৩০/১১/১৫ 

ঐ ''Certificate of Proficiency in 

English Communication & 

Web Designing'' 

 

ভািি 

১৮/১০/২০১৬ 

িবি 

২০/০১/২০১৭ 

১০. জ্নাব এইচ.এি. শর্িফুল ইসলাি 

জ্নসাংবযাি ও প্রকাশনা কি িকিিা 

Seminar on Capacity Building 

in FTA Negotiation for 

Bangladesh in 2015 

 

চীন 

১০/১১/১৫ 

িবি 

৩০/১১/১৫ 

১১. জ্নাব সলাকিান সিাবসন 

িববষিা কি িকিিা 

Seminar on Capacity Building 

in FTA Negotiation for 

Bangladesh in 2015 

 

চীন 

১০/১১/১৫ 

িবি 

৩০/১১/১৫ 
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                                    পর্ির্শি - ৮ 

২০১৫-২০১৬ অে ি বছবি কি িকিিািবিি স্থানীয় প্রর্শক্ষি 

ক্রর্িক 

নাং 

কি িকিিাি নাি ও পদর্ব প্রর্শক্ষবিি র্বষয় স্থান/আবয়াজ্নকািী 

প্রর্িষ্ঠাবনি নাি 

প্রর্শক্ষবিি 

সিয়াদ 

১. জ্নাব সশখ আব্দুল িান্নান  

সদস্য 

পর্লর্স োর্নাং এন্ড ম্যাবনজ্বিন্ট 

(র্পর্পএির্স) সকাস ি 

বাাংলাবদশ সলাক-প্রশাসন 

প্রর্শক্ষি সকি, সাভাি 

০৭/০৮/১৬ 

িবি 

১৮/০৮/১৬ 

২. জ্নাব ইকবাল সিাবসন 

সর্চব 

English Language Proficiency 

Course 

জ্ািীয় পর্িকেনা ও 

উন্নয়ন একাবের্ি, ঢাকা 

১৬/০৮/১৫ 

িবি 

২৫/১১/১৫ 

৩. জ্নাব সিািঃ খাবলদ আবু 

নাবছি, যুগ্মপ্রধান 

Strengthening Inspirational 

Capacity and Human 

Resources Development for 

Trade Promotion. 

বাাংলাবদশ ফবিন সেে 

ইনর্েটিউট (র্বএফটিআই), 

ঢাকা 

০৮/০৫/১৬ 

৫. জ্নাব মু. আকিাি সিাবসন 

র্সবেি এনার্লি 

CNA with Network Security বাাংলাবদশ কর্ম্পউটাি 

কাউর্ন্সল, ঢাকা 

জ্ানুয়ািী-১৬ 

জুলাই/১৬ 

৬. জ্নাব সিািঃ আবদুস ছাত্তাি 

উপ প্রধান 

Project Feasibility Appraisal 

Study  

জ্ািীয় পর্িকেনা ও 

উন্নয়ন একাবের্ি, ঢাকা 

৩০/০৫/১৬ 

০২/০৬/১৬ 

৭. জ্নাব সিািঃ নজ্রুল ইসলাি 

সচয়ািম্যাবনি একান্ত সর্চব  

Personal Computer 

Troubleshooting 

জ্ািীয় পর্িকেনা ও 

উন্নয়ন একাবের্ি, ঢাকা 

২০/০৩/১৬ 

িবি 

২০/০৪/১৬ 

৮. জ্নাব সিািঃ ির্কবুল িাসান 

উপ প্রধান 

র্লোিশীপ এন্ড েযাবটর্জ্ক োর্নাং জ্ািীয় পর্িকেনা ও 

উন্নয়ন একাবের্ি, ঢাকা 

২৫/১০/১৫ 

িবি 

২৯/১০/১৫ 

৯. সবিি সফৌর্জ্য়া খান 

উপ প্রধান 

২য় প্রকে ব্যবস্থাপনা সকাস ি র্বর্সএস প্রশাসন 

একাবের্ি, ঢাকা 

১৩/০৩/১৬ 

িবি 

০৭/০৪/১৬ 

৮. সবিি সিাির্সনা সবিি 

উপ প্রধান (চিঃ দািঃ) 

Footwear Export from 

Bangladesh Existing Problems 

and its Solutions 

িপ্তার্ন উন্নয়ন বুযবিা, ঢাকা ১৫/০৩/১৬ 

 

ঐ নািী ও র্শশু অর্ধকাি র্বষয়ক কি িশালা আঞ্চর্লক সলাক-প্রশাসন 

প্রর্শক্ষি সকি, ঢাকা 

০৮/২২/১৫ 

৯. জ্নাব সিািঃ িামুন-উি-

িশীদ আসকািী, সিকািী 

প্রধান 

A brief Overview of Labour 

Law and its impact on export 

Trade. 

িপ্তার্ন উন্নয়ন বুযবিা, ঢাকা ০৮/০৩/১৬ 

 

ঐ Financial and Economic 

Appraisal of Project. 

জ্ািীয় পর্িকেনা ও 

উন্নয়ন একাবের্ি, ঢাকা 

২০/০৩/১৬ 

িবি 

২৪/০৩/১৬ 

ঐ "Training on General 

Agreement on Trade in 

Services (GATS) Opportunities 

for Bangladesh" 

বাাংলাবদশ ফবিন সেে 

ইনর্েটিউট (র্বএফটিআই), 

ঢাকা 

০১/০৮/১৬ 

িবি 

০৩/০৮/২০১৬ 

ঐ "Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights 

(TRIPS)" 

বাাংলাবদশ ফবিন সেে 

ইনর্েটিউট (র্বএফটিআই), 

ঢাকা 

২৩/০৮/২০১৬ 

িবি 

২৪/০৮/২০১৬ 
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ঐ বাাংলাবদবশি র্সর্েউল অব  ট্যার্িফ 

কর্িটবিন্ট HS  2007 ভাস িন িবি  HS 

2012 ভাস িন রূপান্তি 

বার্িজ্য িন্ত্রিালয়, ঢাকা ০৯/০৮/১৬ 

১১.০০ 

 ঐ Microsoft  Project  জ্ািীয় পর্িকেনা ও 

উন্নয়ন একাবের্ি, ঢাকা 

১৭/০৪/১৬ 

িবি 

২৬/০৪/১৬ 

১০. সবিি উিা সািা 

সিকািী প্রধান  

Modern Office Management Course. আঞ্চর্লক সলাক-প্রশাসন 

প্রর্শক্ষি সকি, ঢাকা 

১০/০৪/১৬ 

িবি 

২১/০৪/১৬ 

ঐ ‘পাবর্লক প্রর্কউিবিন্ট এযাক্ট-২০০৬ 

রুলস-২০০৮’  শীষ িক কি িশালা 

আঞ্চর্লক সলাক-প্রশাসন 

প্রর্শক্ষি সকি, ঢাকা 

২৩/০৭/১৫ 

১১. জ্নাব সিািঃ িবয়ন উর্দ্দন 

সিািা, সিকািী প্রধান  

(চিঃ দািঃ) 

Duty-Free Quota-Free Market 

Access: Generalised System of 

Preferences  

বাাংলাবদশ ফবিন সেে 

ইনর্েটিউট (র্বএফটিআই), 

ঢাকা 

১০/০৮/১৫ 

িবি 

১৩/০৮/১৫ 

১২. জ্নাব ির্িনুল কর্িি 

খন্দকাি 

িববষিা কি িকিিা 

আধুর্নক অর্ফস ব্যবস্থাপনা আঞ্চর্লক সলাক-প্রশাসন 

প্রর্শক্ষি সকি, ঢাকা 

০৬/০৯/১৫ 

িবি 

১৭/০৯/১৫ 

ঐ Project Formulation, Appraisal 

and ELA 

জ্ািীয় পর্িকেনা ও 

উন্নয়ন একাবের্ি, ঢাকা 

১৫/০১/১৫ 

িবি 

২৯/০৮/১৫ 

১৩. জ্নাব িািমুদুল িাসান 

িববষিা কি িকিিা 

আচিি ও শৃঙ্খলা আঞ্চর্লক সলাক-প্রশাসন 

প্রর্শক্ষি সকি, ঢাকা 

২৩/০৮/১৫ 

িবি 

২৭/০৮/১৫ 

ঐ Value added Tax in 

Bangladesh, Legal provisions 

and Compliance issues. 

বাাংলাবদশ ফবিন সেে 

ইনর্েটিউট (র্বএফটিআই), 

ঢাকা 

১৯/০১/১৫ 

িবি 

২২/০১/১৫ 

১৪. জ্নাব আব্দুল লর্িফ 

িববষিা কি িকিিা 

Human Resource Management জ্ািীয় পর্িকেনা ও 

উন্নয়ন একাবের্ি, ঢাকা 

০৯/০৮/১৫ 

িবি 

১৩/০৮/১৫ 

ঐ Personal Computer 

Troubleshooting 

জ্ািীয় পর্িকেনা ও 

উন্নয়ন একাবের্ি, ঢাকা 

২০/০৩/১৬ 

িবি 

২০/০৪/১৬ 

১৫. জ্নাব কাজ্ী ির্নি উদ্দীন 

িববষিা কি িকিিা 

Duty-Free Quota-Free Market 

Access: Generalised System of 

Preferences  

বাাংলাবদশ ফবিন সেে 

ইনর্েটিউট (র্বএফটিআই), 

ঢাকা 

১০/০৮/১৫ 

িবি 

১৩/০৮/১৫ 

 ঐ 

 

 

"Training on General 

Agreement on Trade in 

Services (GATS) 

Opportunities for Bangladesh" 

বাাংলাবদশ ফবিন সেে 

ইনর্িটিউট (র্বএফটিআই), 

ঢাকা 

০২/০৮/১৬ 

িবি 

০৩/০৮/১৬ 

১৬. জ্নাব এইচ,এ, শর্িফুল 

ইসলাি, র্প.আি এন্ড র্প.ও 

আর্ে িক ব্যবস্থাপনা সকাস ি জ্ািীয় পর্িকেনা ও 

উন্নয়ন একাবের্ি, ঢাকা 

০৪/১০/১৫ 

িবি 

০৮/১০/১৫ 

 ঐ Database Application 

Development using oracle with 

Database Administration 

বাাংলাবদশ কর্ম্পউটাি 

কাউর্ন্সল, ঢাকা 

১৪/০৩/১৫ 

িবি সপ্তাবি 

৩র্দন (১৫৬ 
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ঘন্টা) 

 ঐ িথ্য অর্ধকাি র্বষয়ক কি িশালা আঞ্চর্লক সলাক-প্রশাসন 

প্রর্শক্ষি সকি, ঢাকা 

২২/১০/১৫ 

১৭. জ্নাব সলাকিান সিাবসন 

িববষিা কি িকিিা 

Trade Policy Regime of 

Bangladesh 

বাাংলাবদশ ফবিন সেে 

ইনর্েটিউট (র্বএফটিআই), 

ঢাকা 

২৭/০৭/১৫ 

িবি 

৩০/০৭/১৫ 

 ঐ আচিি ও শৃঙ্খলা আঞ্চর্লক সলাক-প্রশাসন 

প্রর্শক্ষি সকি, ঢাকা 

১১/১০/১৫ 

িবি 

১৫/১০/১৫ 

 ঐ আর্ে িক ব্যবস্থাপনা সকাস ি জ্ািীয় পর্িকেনা ও 

উন্নয়ন একাবের্ি, ঢাকা 

২৩/০৮/১৫ 

িবি 

০৩/০৯/১৫ 

১৮. জ্নাব সিািঃ জ্র্সি উর্দ্দন 

একান্ত সর্চব 

Training Course on Computer 

Basics 

জ্ািীয় পর্িকেনা ও 

উন্নয়ন একাবের্ি, ঢাকা 

২০/১২/১৫ 

িবি 

২০/০১/১৬ 

 জ্নাব সিািঃ জ্র্সি উর্দ্দন 

িববষিা অর্ফসাি 

পাবর্লক প্রর্কউিবিন্ট ম্যাবনজ্বিন্ট জ্ািীয় পর্িকেনা ও 

উন্নয়ন একাবের্ি, ঢাকা 

২০/০৩/১৬ 

িবি 

০৭/০৪/১৬ 

১৯. 

 

জ্নাব ইউছুপ সিািােদ 

িউলাদ ইকবাল  

র্িসাব িক্ষি কি িকিিা 

(চিঃ দািঃ) 

Advance Microsoft 

 Excel 

জ্ািীয় পর্িকেনা ও 

উন্নয়ন একাবের্ি, ঢাকা 

২৩/০৮/১৫ 

িবি 

১৩/০৯/১৫ 

 ঐ Seminar on Medium Term 

Budget Framework (MTBF) 

আঞ্চর্লক সলাক-প্রশাসন 

প্রর্শক্ষি সকি, ঢাকা 

২৫/০৪/১৬ 

 ঐ Workshop on PPA 2006 and 

PPR2008 

জ্ািীয় পর্িকেনা ও উন্নয়ন 

একাবের্ি, ঢাকা 

১৪/০৭/১৬ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


