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চেয়ারম্যান 

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর সচেব) 

বাাংলাদেশ চেড এন্ড ট্যাচরফ কচিশন

                                                 

মুখবন্ধ 

চেশীয় চশদের স্বার্ থরক্ষা, আন্তজথাচতক বাচণজয সম্প্রসারণ ও অসাধু বাচণজয প্রচতদরাধকদে জাচতর জনক বঙ্গবন্ধু চশখ 

মুচজবুর রহিাদনর প্রতযক্ষ তত্ত্বাবধাদন ১৯৭৩ সাদল বাচণজয িন্ত্রণালদয়র একটি েপ্তর চহদসদব ‘ট্যাচরফ কচিশন’ যাত্রা আরম্ভ কদর। 

১৯৯২ সাদল একটি স্বাধীন ও কায থকর প্রচতষ্ঠান চহদসদব গদে চতালার লদক্ষয ‘ট্যাচরফ কচিশন’চক চবলুপ্ত কদর একটি চবচধবদ্ধ 

সাংস্থারূদে (Statutory public authority) ‘বাাংলাদেশ ট্যাচরফ কচিশন’ প্রচতষ্ঠা করা হয়। েরবতীদত আন্তজথাচতক বাচণজয ব্যবস্থা, 

এবাং বাাংলাদেদশর ক্রিবধ থিান বাচণজয চবদবেনাপূব থক ২৮ জানুয়াচর ২০২০ কচিশদনর নাি েচরবতথন কদর ‘বাাংলাদেশ চেড এন্ড 

ট্যাচরফ কচিশন’ করা হয়। চবদ্যিান আইন অনুযায়ী কচিশন প্রচতবছর বাচষ থক প্রচতদবেন প্রণয়ন  কদর র্াদক। ববচিক চকাচিড-

১৯ িহািারীর িদেও অন্যান্য বছদরর ন্যায় ২০১৯-২০ অর্ থবছদর কচিশন নানাচবধ কায থ সম্পােন কদরদছ। চবগত অর্ থ বছদরর 

সম্পাচেত কি থকান্ড ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগচত এবাং িচবষ্যৎ কি থেন্থা তুদল ধরার জন্য বাচষ থক প্রচতদবেন ২০১৯-২০ স্বাধীনতার 

িহান স্থেচত বঙ্গবন্ধু চশখ মুচজবুর রহিান-এর জন্মশতবাচষ থকী ও ‘মুচজববষ থ’ উেযােদনর এ িাদহন্দ্রক্ষদণ প্রকাশ করা হদলা।   

  চেশীয় চশদের স্বার্ থ সাংরক্ষণ, অসাধু বাচণজয প্রচতদরাধকদে বাচণজয প্রচতচবধান চিজাস থ (এচি-ডাচম্পাং, 

কাউিারদিইচলাং ও চসইফগাড থ) গ্রহদণর লদক্ষয তেন্ত েচরোলনা এবাং বচহচব থদি এসকল শুদের সম্মুখীন হদল চেশীয় চশদের স্বার্ থ 

সাংরক্ষদণ সরকাদরর েদক্ষ কচিশন কাজ কদর র্াদক। োশাোচশ চবি বাচণজয সাংস্থার স্যাচনটাচর ও ফাইদটাস্যাচনটাচর এবাং 

চটকচনকযাল ব্যাচরয়ারস টু চেডসহ নানা চবষদয় কচিশন হদত িতািত প্রস্তুত করা হয়। চেশীয় চশদের স্বার্ থ সাংরক্ষদণর চিৌচলক 

োচয়ত্ব চনদয় যাত্রা শুরু করদলও েরবতীদত কচিশন বহুোচক্ষক,  আঞ্চচলক ও  চি-োচক্ষক বাচণজয ও বাচণজয সাংক্রান্ত চুচি এবাং 

শুে সাংচিষ্ট চবষদয়  েয থাদলােনা পূব থক সরকারদক প্রদয়াজনীয় েরািশ থ প্রোন কদর আসদছ।  

 নতুন সাংদশাচধত আইদন বতথিাদন সম্পাচেত কায থাবচলর সাদর্ সঙ্গচত চরদখ কচিশদনর কায থাবচল সুচনচে থষ্ট এবাং 

সুচবন্যস্ত করা হদয়দছ। ফলশ্রুচতদত, সাংদশাচধত আইন অনুযায়ী কচিশদনর কায থক্রি অব্যাহত রাখদত কচিশদনর জনবল বৃচদ্ধ 

অবশ্যম্ভাবী হদয় োঁচেদয়দছ। 

স্বাক্ষচরত/- 

২৯.০৯.২০২০ 

 (মুনশী শাহাবুদ্দীন আহদিে) 

            চেয়ারম্যান 
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চিচে (Raw Sugar) আিোচের চবষনয় িিািি প্রিয়ে.................................... 

৫৯ 
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ওমফযনদভ ধমভমঘমঢ 

১. ভূমফওা  

 

াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদ ট্রতযী মযনেভ স্বাণ থ সুভক্ষা, অাদৄ ামডচয প্রমঢনভানথ প্রমঢমথাদ 

ব্যস্থা গ্রলড এাং আন্তচথামঢও ামডচয মরন ধভাফয থ প্রতানদ ভওানভভ এওটি মনযরামঢ প্রমঢষ্ঠাদ। 

১৯৯২ ানম াাংমানতয ট্যামভন ওমফযদনও এওটি মমথদ্ধ াংস্থা মলনন প্রমঢষ্ঠা ওভা ল। ধভঢীনঢ 

২০২০ ানম ওমফযনদভ ওফ থধমভমথ বৃমদ্ধ ওনভ দতুদ দাফওভড ওভা ল ‘াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন 

ওমফযদ’ বাভ প্রযামদও  ফন্ত্রডামনভ  তামনে ভননঙ ামডচয ফন্ত্রডাম। এমি -টামপাং, 

ওাউিাভনপইমমাং  ট্রইনকাট থ শুল্ক আনভানধ ওমফযদ ভওাভ ওর্তথও মদথ থামভঢ এওফাত্র তামেপ্রাপ্ত 

ওর্তথধক্ষ। ট্রতযী মযনেভ স্বাণ থ াংভক্ষনড মমপন্ন ধনেভ আফতামদ  উৎধাতদ ধব থান শুল্কলাভ হ্রা/বৃমদ্ধ 

মরন ট্রবৌমিওঢাল ভওাভনও বণাবণ ধভাফয থ প্রতানদভ ফাধ্যনফ ওমফযদ তামে ধামদ ওনভ ণানও।  

এ ওম ট্রক্ষনত্র, মযে প্রমঢষ্ঠাদ া মমপন্ন ামডচয াংকঞনদভ আনতনদভ ধমভনপ্রমক্ষনঢ ধনেভ উৎধাতদ 

ঔভঘ, ওাঁঘাফানমভ আফতামদ ব্য, ম্পূড থামঢ ধনেভ আফতামদ ব্য, চদম, উৎধাতদ ক্ষফঢা, ভল্য 

াংনবাচদ, উৎধামতঢ ধনেভ গুডকঢফাদ ইঢযামত মনেরড ওনভ ওমফযদ সুধামভয প্রডদ ওনভ। ঢথ্য 

মনেরনডভ ওানচ ওমফযদ অণ থনদমঢও মদনত থযও-ইননওটিপ ট্রভইঝ অ প্রনঝওযদ (ই.আভ.মধ), 

টনফমিও মভনা থ ওি (মট.আভ.ম) ইঢযামত ব্যলাভ ওনভ ণানও। মদ্রৃ-ধামক্ষও, আঞ্চমমও  হু-

ধামক্ষও ামডচয চু্মি পনওথ আনমাঘদা এাং াস্তানদ ওমফযদ ভওাভনও প্রনাচদী লাঢা 

মতন ণানও। এঙাড়া ওমফযদ স্যামদঝামভ, নাইনঝা স্যামদঝামভ, ট্রঝওমদওযাম ব্যামভাভ টু ট্রেট, ট্যামভন 

 দদ-ট্যামভন ব্যামভাভ ইঢযামত মরন ভওাভনও ধভাফয থ প্রতাদ ওনভ ণানও। এওম ট্রক্ষনত্র ওমফযদ 

মশ্ব ামডচয াংস্থাভ (টমিটি) যঢথামী  চমি এাং  ট্রতনযভ প্রঘমমঢ আইদনও মনঘদা মদন 

সুধামভয প্রতাদ ওনভ ণানও। ট্রিওনলাল্ডাভ ওদামনঝযনদভ চন্য ওমফযদ পা, ট্রমফদাভ, াওথযধ 

এাং প্রনাচনদ কডশুদামডভ আনাচদ ওনভ ণানও। এঙাড়া, অঢযাশ্যওী ধনেভ াচাভ মস্থমঢযীম 

ভাঔনঢ ওমফযনদভ ‘ফমদঝমভাং ট্রম’ ামডচয ফন্ত্রডামনভ ট্রনাওাম ধনি মলনন এাং এঢৎমরন 

কঠিঢ চাঢী ওমফটিনও ামঘমও লাঢা প্রতাদ ওনভ ণানও। ২০২০ ানম দতুদ (াংনযাথদী) আইদ 

ধানভ ননম ওমফযনদভ ওফ থধমভমথ ব্যাধও বৃমদ্ধ ধা এাং ট্র অনুবাী ওমফযদ পমষ্যনঢ অমধ থঢ 

তামে ধামনদ দৃঢ় প্রমঢজ্ঞ।  

  

১.১ াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদ প্রমঢষ্ঠা 

মশ্বানদভ ক্রফথ থফাদ প্রপানভ ধঝভূমফনঢ স্থাদী মযনেভ স্বাণ থ সুভক্ষা , অাদৄ ামডচয প্রমঢনভানথ 

প্রমঢমথাদ ব্যস্থা গ্রলড , আঞ্চমমও, মদ্রৃ-ধামক্ষও এাং হুধামক্ষও ামডচয ওাব থক্রফ /চমি পাতনদ 

ভওাভনও স্তুমদষ্ঠ  প্রানামকও ধভাফয থ প্রতানদভ মনক্ষয Protective Duties Act, 1950 (Act 

No. LXI of 1950) অনুবাী ১৯৭৩ ানম চামঢভ মধঢা ঙ্গন্ধু ট্রযঔ ভৄমচবুভ ভলফানদভ প্রঢযক্ষ 

ঢত্ত্বাথানদ ামডচয ফন্ত্রডামনভ এওটি তপ্তভ মলনন ‘ট্যামভন ওমফযদ ’ ওাচ শুরু ওনভ। ধভঢীনঢ ৬ 

দনপম্বভ, ১৯৯২ ঢামভনঔ াাংমানতয ট্রকনচঝ এ প্রওামযঢ "াাংমানতয ট্যামভন ওমফযদ আইদ , ১৯৯২ 

(১৯৯২ নদভ ৪৩ দাং আইদ)" অনুবাী ট্যামভন ওমফযদনও পুদক থঞদ ওনভ এওটি মমথদ্ধ াংস্থা মলনন 

“াাংমানতয ট্যামভন ওমফযদ” প্রমঢষ্ঠা ওভা ল। ২৮ চানুামভ ২০২০ ঢামভনঔ মশ্ব ামডনচযভ কমঢ 

প্রকৃমঢ মনঘদা  ফনভ দীমভনঔ ওমফযনদভ ওাব থধমভমথ বৃমদ্ধ ওনভ ১৯৯২ ানমভ আইদ াংনযাথদ 

ওনভ ওমফযনদভ দাফ “াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদ” ওভা ল। 
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১.২ াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদ এভ কঞদ  

ওমফযদ আইদ , ১৯৯২ (১৯৯২ ানমভ ৪৩ দাং আইদ) এভ ৫ থাভা অনুানভ এওচদ ট্রঘাভম্যাদ এাং 

অনূর্ধ্থ মঢদচদ তস্য ফন্বন ওমফযদ কঠিঢ। এই ওমফযদই লম মদ্ধান্ত গ্রলনডভ ন থাচ্চ ওর্তথধক্ষ।  

ট্রঘাভম্যাদ  তস্যকড ভওাভ ওর্তথও মদভেি লদ এাং ঢানতভ ঘাকুভীভ যঢথামী ভওাভ ওর্তথও 

মদথ থামভঢ ল। ট্রঘাভম্যাদ ওমফযনদভ প্রথাদ মদ থালী ওফ থওঢথা মলনন ওাচ ওনভদ এাং ওমফযনদভ 

তস্যনতভ ফনধ্য তামে  ণ্টদ ওনভদ। ওমফযদ প্রমঢষ্ঠাভ ধভ ট্রণনও এ ধব থন্ত ৪৩ চদ ট্রঘাভম্যাদ 

ওমফযনদ তামে ধামদ ওনভনঙদ । াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযনদভ ট্রঘাভম্যাদ ভওানভভ মঘ 

ধতফব থাতাভ এাং তস্যকড ভওানভভ অমঢমভি মঘ/ভেগ্ম মঘ ধতফব থাতাভ ওফ থওঢথা। ঢাঙাড়া 

আইনদভ ১১ থাভা ফনঢ ওমফযনদভ এওচদ মঘ আনঙদ মবমদ ভওাভ ওর্তথও মদভেি লদ। াাংমানতয 

ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযনদ  ট্রঘাভম্যাদ মলনন  তামে ধামদওাভী ওফ থওঢথানতভ দানফভ ঢামমওা  

ধমভমযষ্ট-১ এ ট্রতঔানদা লম। 

 

১.৩ ওমফযনদভ ওাব থামম 
 

াাংমানতয ট্যামভন ওমফযদ  (াংনযাথদ)  আইদ , ২০২০ এভ ৭ থাভা ট্রফাঢানও ট্রতময ধে  ট্রা 

ভপ্তামদ বৃমদ্ধওনে ট্রতময মযনেভ স্বাণ থ াংভক্ষড  মওানয মযেধে উৎধাতদ  মধডনদ তক্ষঢাবৃমদ্ধ , 

প্রমঢনবামকঢাভমও ধমভনয সৃমষ্ট এাং আফতামদ  ভপ্তামদভ ট্রক্ষনত্র তুমদাভমও সুমথা (comparative 

advantage) মদরূধডওনে মদম্নমড থঢ মরন ওমফযদ ভওাভনও ধভাফয থ প্রতাদ ওনভ: 

 

(ও) শুল্কদীমঢ ধব থানমাঘদাক্রনফ শুল্কলাভ ট্রবৌমিওীওভড ; 

(ঔ) আন্তচথামঢও, আঞ্চমমও  হু-ধামক্ষও ামডচয চমি; 

(ক) এমি টামপাং , ওাউিাভনপইমমাং  ট্রইনকাট থ াংক্রান্ত আইদ  মমথ অনুবাী ট্রতময 

মযনেভ স্বাণ থ াংভক্ষড ; 

(খ) োদমচঝ  োন্পমযধনফি ট্রেট , মচএমধ (Generalized System of Preference), 

রুম অ অমভমচদ (Rules of Origin)   অন্যান্য অগ্রামথওাভভমও ামডচয; 

(গ) মযে, ামডচয, মমদনাক  শুল্কদীমঢ প্রডদ; 

(ঘ) বনতমযও ামডচয মরন উদূ্ভঢ ট্রব ট্রওানদা ফস্যা ফাথানদ ওাব থওভ ব্যস্থা গ্রলড ; 

(ঙ) Protective Duties Act, 1950 (Act. No. LXI of 1950) এভ আনমানও সুমদমত থষ্ট 

ট্রফানত াংভক্ষডভমও আফতামদ শুল্ক (Protective Duties of Customs) আনভাধ; 

(চ) মযে পনতভ সুষ্ঠু ব্যলাভ মদমিঢওভডপূ থও ট্রতময ধে  ট্রাভ ভপ্তামদ বৃমদ্ধ ; 

(ছ) আফতামদ  ভপ্তামদনবাগ্য ধে া ট্রাভনলভ লাভনফাদাইচট মনিফ ট্রওাট ; 

(জ) বনতমযও ামডচয ধমভীক্ষড; এাং  

(ঝ) আন্তচথামঢও  আঞ্চমমও ামডচয ব্যস্থা প্রঢযক্ষ া ধনভাক্ষপান প্রপা মস্তাভওাভী 

দীমঢফামা  ভীমঢদীমঢ। 

 

উমিমঔঢ মরন ভওাভনও ধভাফয থ প্রতাদ ঙাড়া ওমফযদ মদনম্নাি ওাব থামম পাতদ ওনভ : 

(ও) এমি-াভওাফট্রপদযদ াংক্রান্ত ঢতন্ত ওাব থক্রফ ধমভঘামদা ; 

(ঔ) াাংমানতয লইনঢ ভপ্তামদকৃঢ ধে  ামডনচযভ ধভ অন্য ট্রতয ওর্তথও গৃলীঢ ামডচয 

প্রমঢমথাদ াংক্রান্ত ধতনক্ষধ (এমি টামপাং , ওাউিাভনপইমমাং, ট্রইনকাট থ ট্রফচা থ  এমি 

াভওাফনপদযদ) এভ ধমভনপ্রমক্ষনঢ ওাব থওভ ব্যস্থা গ্রলনডভ মদমফত্ত ট্রতময ভপ্তামদওাভওকডনও 

লাঢা প্রতাদ ; 
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(ক) মদঢয প্রনাচদী দ্রব্যামতভ আন্তচথামঢও  অপযন্তভীড াচাভতভ মদভীক্ষড  ধব থানমাঘদা ; 

(খ) মশ্ব-ামডচয াংস্থাভ আঢা মমপন্ন ামডচয চমি পমওথঢ মনভাথ মদষ্পমত্তনঢ 

ভওাভনও লাঢা প্রতাদ; 

(গ) বনতমযও ামডচয পনওথ ঢথ্যামত াংগ্রল , টাঝানচ াংভক্ষড , ধব থানমাঘদা  মনেরড 

এাং চদস্বানণ থ উি ঢথ্যভল ভওাভ  স্বাণ থাংমেষ্ট ব্যমি া প্রমঢষ্ঠাদনও ভভাল ; 

(ঘ) অন্যান্য ট্রতনযভ মলঢ াাংমানতনযভ অগ্রামথওাভভমও া ভৄি ামরচয চমি ফধাতনদভ 

ম্ভাব্যঢা বাঘাই এাং এঢতাংক্রান্ত চমিভ ননম বনতমযও ামডনচযভ ধভ ম্ভাব্য প্রপা 

ভল্যাদ; 

(ঙ) ম্ভাব্য ক্ষমঢগ্রস্ত মযে , ট্রপািা  চদাথাভনডভ স্বাণ থ মনঘদাভ উনেনশ্য কড শুদামদভ 

ফাধ্যনফ প্রচদী ধতনক্ষধভল মঘমিঢওভড; 

(চ) ট্রতময মযে  ামডচয াংমেষ্ট মরন অাংযীচদনতভ তক্ষঢা  নঘঢদঢা বৃমদ্ধভ মনক্ষয 

প্রনাচদী ওাব থক্রফ গ্রলড; এাং 

(ছ) ট্রতময মযে  ামডনচযভ স্বাণ থ াংক্রান্ত মরন কনরডা া ফীক্ষা ধমভঘামদা।  

 

সুধামভয াস্তানদভ ননম ম্ভাব্য ক্ষমঢগ্রস্ত মযে , ট্রপািা  চাথাভনডভ স্বাণ থ মনঘদা ওনভ ওমফযদ 

ক্ষমঢ মাখনভ চন্য প্রনাচদী সুধামভয ভওানভভ মদওঝ ট্রধয ওনভ । উনিখ্য, ওমফযদ ওর্তথও ট্রধযকৃঢ 

সুধামভযনও ভওাভ স্বীকৃমঢ মতন এাং বণাবণপান মনঘদা ওভন।  

 

১.৪ াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযনদভ াাংকঞমদও ওাঞানফা 

াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযনদ ট্রঘাভম্যাদ , তস্যবৃন্দ  মঘ ব্যঢীঢ মমপন্ন ধব থানভ ৩ ৪ চদ 

ওফ থওঢথা এাং ৭৬ চদ ওফ থঘাভীভ অনুনফামতঢ ধত ভননঙ  (াভমড-০১) । ২০১৯-২০২০ অণ থঙনভ 

ওমফযনদভ ফঞ্জুভীকৃঢ ধতভনলভ মধভীনঢ  ওফ থভঢ চদম এাং শূন্য ধনতভ মভডী  াভমড-০২ এাং 

াাংকঞমদও ওাঞানফা ধমভমযষ্ট-২ এ ট্রতঔানদা লম। 

 

াভমড-০১: অনুনফামতঢ চদম 

ক্রমফও দাং ধনতভ  দাফ ধনতভ াংখ্যা 

০১। ট্রঘাভম্যাদ (ভওানভভ মঘ ধতফব থাতা)  ১ (এও) 

০২। তস্য (অমঢমভি/ ভেগ্মমঘ ধতফব থাতা) ৩ (মঢদ) 

০৩। ভেগ্ম-প্রথাদ  ৪ (ঘাভ) 

০৪। মঘ  ১ (এও) 

০৫। মনিফ এদামমষ্ট  ১ (এও) 

০৬। উধপ্রথাদ  ৮ (আঝ) 

০৭। লওাভী প্রথাদ ৮ (আঝ) 

০৮। কনরডা ওফ থওঢথা  ৮ (আঝ) 

০৯। এওান্ত মঘ ১ (এও) 

১০। লওাভী মঘ (প্রযাদ) ১ (এও) 

১১। মলাভক্ষড ওফ থওঢথা  ১ (এও) 

১২। মাইনেভীাদ ১ (এও) 

১৩। ধামমও মভনমযদ এন্ড ধামমনওযদ অমনাভ ১ (এও) 

১৪। প্রথাদ লওাভী ১ (এও) 
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ক্রমফও দাং ধনতভ  দাফ ধনতভ াংখ্যা 

১৫। এওান্ত লওাভী ৪ (ঘাভ) 

১৬। াঁঝমমমধওাভ ওাফ ওমপউঝাভ অধানভঝভ ৫ (ধাঁঘ) 

১৭। াঁঝভৄদ্রাক্ষমভও ওাফ ওমপউঝাভ অধানভঝভ ৪ (ঘাভ) 

১৮। উচ্চফাদ লওাভী ২ (দুই) 

১৯। উচ্চফাদ লওাভী ওাফ মলা ভক্ষও ১ (এও) 

২০। ওযামযাভ/ট্রওারাধ্যক্ষ  ১ (এও) 

২১। ট্রওাভনঝওাভ ১ (এও) 

২২। অপযণ থদাওাভী ১ (এও) 

২৩। মলা লওাভী  ২ (দুই) 

২৪। অমন লওাভী ওাফ ওমপউঝাভ ভৄদ্রাক্ষমভও  ৯ (দ) 

২৫। ওমপউঝাভ ভৄদ্রাক্ষমভও  ৪ (ঘাভ) 

২৬। কামড়ঘামও ৮ (আঝ) 

২৭। ট্রটপ্যাঘ ভাইটাভ  ১ (এও) 

২৮। অমন লাও  ২৬ (ঙামিয) 

২৯। মদভাধত্তা প্রলভী  ৪ (দুই) 

৩০। ধমভচ্ছন্নঢা ওফী  ২ (দুই) 

 

াভমড-০২: ওফ থভঢ চদম এাং শূন্য ধনতভ মভডী 

ট্রেডী মন্যা ফঞ্জুভীকৃঢ ধতাংখ্যা ওফ থভঢ চদম শূন্য ধনতভ াংখ্যা 

১ফ ট্রেডী ৩৯ ২৯ ১০ 

২ ট্রেডী -- -- -- 

৩ ট্রেডী ৪৩ ৩৩ ১০ 

৪ণ থ ট্রেডী ৩৩ ৩১ ০২ 

ট্রফাঝ ১১৫ ৯৩ ২২ 

 

 

ওমফযনদভ ঘাকুভী মমথফামা , ১৯৯৩ অনুবাী ভেগ্ম-প্রথাদ  উধ-প্রথাদ ধব থান ৫০% ধনত ভওাভ 

ট্রপ্ররনড ওফ থওঢথা মদনাক ওনভ ণানও এাং ওমফযনদভ অন্যান্য ওফ থওঢথা  ওফ থঘাভী ভামভ/ধনতান্নমঢভ 

ফাধ্যনফ মদনাকপ্রাপ্ত লন ণানওদ। 
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১.৫ প্রযাদ 

ওমফযনদভ প্রযামদও ওাব থামম পাতনদভ চন্য ভওাভ ওর্তথও মদনামচঢ এওচদ মঘ ভননঙদ। 

মঘ ওমফযনদভ ানচঝ প্রস্তুঢ ওনভ অনুনফাতনদভ চন্য ওমফযনদভ মদওঝ উধস্থাধদ , ওমফযনদভ মলা 

াংভক্ষড, মলানভ ামর থও মভডী প্রডদ , অণ থ  পমত্ত াংভক্ষড , মদন্ত্রড  ধমভঘামদা ওনভদ এাং 

তমমম  ওাকচধত্র াংভক্ষড ওনভদ। ওমফযনদভ প্রযামদও ওাচ সুষ্ঠুপান পাতদ ওভা ঢাঁভ তামে। 

প্রযামদও, আমণ থও  অন্যান্য ওাব থক্রনফ মঘনও লাঢা প্রতানদভ চন্য এওচদ লওাভী মঘ 

(প্রযাদ), এওচদ মলা ভক্ষড ওফ থওঢথা , এওচদ গ্রন্থাকামভও এাং এওচদ চদাংনবাক  প্রওাযদা 

ওফ থওঢথা ভননঙদ। 

 

১.৬ ব্য ভাে 

  

ওমফযনদভ ানচঝ ভওানভভ ভাচস্ব ানচনঝভ প্রামঢষ্ঠামদও ট্রওাট/অধানভযদ ট্রওাট দাং ১৩১ ০০২৮০০-

াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদ ৩৬৩১-আঢথও অনুতাদ  ৩৬৩২ ভমথদ অনুতাদ এভ অন্তভূ থি। 

২০১৯-২০২০ অণ থঙনভ ওমফযনদভ চন্য  ৩৬৩১-আঢথও অনুতাদ ঔানঢ ১১,৬৩,৫০ ,০০০.০০ (একাভ 

ট্রওাটি ট্রঢরমি মক্ষ ধঞ্চায লাচাভ) ঝাওা এাং ৩৬৩২-ভমথদ অনুতাদ ঔানঢ ৬৯,৫০,০০০.০০ (ঊদত্তভ 

মক্ষ ধঞ্চায লাচাভ) ঝাওাল  থনফাঝ ১২,৩৩,০০,০০০.০০ (াভ ট্রওাটি ট্রঢমত্রয মক্ষ) ঝাওা  ফাত্র ভাে 

ধাা বা। 

 

১.৭ ভওামভ ট্রওারাকানভ চফা 

 

এ ভানেভ মধভীনঢ মড থঢ অণ থঙনভ প্রকৃঢ ব্য লননঙ ৯,৫৮,৬৪,৫৪৯.১৫ (দ ট্রওাটি আঝান্ন মক্ষ 

ট্রঘৌরমি লাচাভ ধাঁঘযঢ ঊদধঞ্চায ঝাওা ধনদভ ধা) ফাত্র। ০৪  চদ ওফ থওঢথাভ তমীচমদঢ ওাভনড ধত 

শূে ণাওা, ০১ চদ কনরডা ওফ থওঢথা  ০২ চদ াঁঝভৄদ্রাক্ষমভও ওমফযনদভ ঘাওমভ ঢযাক ওভাভ ওাভনড 

শুে ণাওা এাং ১১ চদ ওফ থওঢথা/ওফ থঘামভভ ০১-০৯-২০১৫ ঢামভনঔ গৃলীঢ মনযর মথ থঢ ট্রঢদ ামঢম 

লা  ট্রঢদ ঔানঢ ০১  ট্রওাটি ১৩ মক্ষ ৪৪ লাচাভ ঝাওা এাং দুইচদ  ওফ থঘামভভ ভানভ দতুদ 

ভওামভ াা ভাে লা, কাড়ী ঘামওনতভ অমঢমভি ওানচভ পাঢা হ্রা ধাা, ভ্রফড পাঢা 

ঔানঢভ ৫০ মক্ষ ঝাওা ভাে ধে  ট্রা াত লাঢাভ অথীনদ ভ্রফড ব্য ঔানঢ স্থাদান্তমভঢ লাল 

মনতয ভ্রফড ওফ লা পাঢামত ঔানঢ ৭২  মক্ষ ৪৬ লাচাভ ঝাওা অব্যমঢ  ট্রণনও বা। এঙাড়া, 

COVID-19 এভ প্রপান  ৪ণ থ মওমস্তভ অণ থ মমনম্ব প্রামপ্তভ ওাভনড স্বে ফনভ ফনধ্য তভধত্র আহ্বাদ 

ওভা ম্ভ দা লা, ট্রঝমমননাদ ব্যলানভভ ফামও মম হ্রা ধাা এাং প্রওাযদা, ভঝাভ, 

ট্রঝমমননাদ  গ্যানভ মম ফফঢ দা ধাা ধে  ট্রা াত লাঢা ঔানঢ ৮৭ মক্ষ ৫২ লাচাভ 

ঝাওা অব্যমঢ ণাওা ানচঝ ভাে লনঢ অণ থ উদৃ্রৃত্ত ণাওাভ প্রথাদ ওাভড।  অব্যমঢ ২,৭৪,৩৫,৪৫০.৮৫ 

(দুই ট্রওাটি চাত্তভ মক্ষ পঁমত্রয লাচাভ ঘাভযঢ ধঞ্চায ঝাওা পঁঘাময ধা) ফাত্র ট্রেচাভী ঘামানদভ 

ফাধ্যনফ ভওানভভ াংমেষ্ট ঔানঢ চফা ট্রতা লননঙ। ওমফযনদভ ানচঝ ভাে  ব্য মভডী াভমডিঃ 

০৩-এ ট্রতঔানদা লনমা। 
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াভমড-০৩: ওমফযনদভ ানচঝ ভাে  ব্য মভডী 

ট্রওাট দম্বভ  

ঔভনঘভ 

ঔাঢ/উধঔাঢ 

ানচঝ ভাে 

(ঝাওা) 

২০১৯-২০২০ 

াংনযামথঢ ভাে 

(ঝাওা) 

২০১৯-২০২০ 

২০১৯-২০২০  

ানমভ প্রকৃঢ ঔভঘ 

(ঝাওা) 

২০১৯-২০২০  

ানমভ অব্যমঢ 

(ঝাওা) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৩৬৩১-

আঢথও 

অনুতাদ 

১১,৪৬,৫০,০০০ ১১,৬৩,৫০,০০০ ৮,৮৯,২৫,৬৫০.১৫ ২,৭৪,২৪,৩৪৯.৮৫ 

 

৩৬৩২-ভমথদ 

অনুতাদ 

৫৬,৫০,০০০ ৬৯,৫০,০০০ ৬৯,৩৮,৮৯৯.০০ ১১,১০১.০০ 

 

 থনফাঝ = ১২,০৩,০০,০০০.০০ ১২,৩৩,০০,০০০.০০  ৯,৫৮,৬৪,৫৪৯.১৫ ২,৭৪,৩৫,৪৫০.৮৫ 

 

১.৮ নাইঝ  আইটি াংক্রান্ত ওাব থামম 

াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযনদ নাইঝ  আইটি াংক্রান্ত ওাব থামম পাতনদভ চন্য 

এওচদ মনিফ এদামমষ্ট ভননঙদ । ঢাঙাড়া ওমফযনদভ ওফ থওঢথা  ওফ থঘাভীকড আইটি াংক্রান্ত 

ওানচভ ানণ চমড়ঢ। ২০১৯-২০ অণ থঙনভ এ াংক্রান্ত ওাব থামম মদম্নরূধ:  

১।  াাংমানতয  ট্রেট এন্ড  ট্যামভন ওমফযনদভ ইিাভনদঝ ওানদওটিমপটি স্পীট ঢথফানদ াংনবামচঢ ৩৫ 

এফমমধএ ব্যান্ডউইণ এভ স্থনম ৯০ এফমমধএ ব্যান্ডউইণ এ উন্নীঢ ওভা লননঙ বা ওমফযনদভ টাঝা 

াংগ্রনল ইমঢাঘও অতাদ ভাঔনঙ।  

২। ওমফযনদ স্থামধঢ ট্রমাওাম এমভা ট্রদঝানওথ ব্যান্ডউইণ ম্যানদচনফি নঝযাভ স্থাধদ ওনভ 

ইউচাভ ট্রভাম অনুানভ ব্যান্ডউইণ এভ ফ ব্যলানভ িদ। 

৩।  নাাভাম নঝযাভ স্থাধদ ওনভ ট্রমাওাম এমভা ট্রদঝাওথটিনও আভ সুভমক্ষঢ ওভা 

লননঙ। 

৪।  ওমফযনদভ অঢযাশ্যওী ধে মধ ডদ ফমদঝমভাং ট্রনম স্থামধঢ আন্তচথামঢও াচানভ অঢযাশ্যওী 

ধনেভ াচাভ ভল্য ধব থনক্ষনডভ চন্য THOMSON REUTERS নঝযাভটিভ পুভাঢদ পা থদ 

ট্রণনও দতুদ পা থনদ  Upgrade ওভা লননঙ। 

৫। অমননভ ওম ওফ থওঢথানও আইটি এদানম ট ামপ থ , টাঝা এদামাইম  টাঝা ফাইনগ্রযদ এভ 

ওানচ লনবামকঢা প্রতাদ ওভা লননঙ।  

৬।  াাংমানতয  ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযনদভ ওম ওফ থওঢথানতভ দাফ  ধতীভ মধভীনঢ তাপ্তমভও ই-

ট্রফইম ট্রঔামা লননঙ এাং তাপ্তমভও ই-ট্রফইম ব্যলাভ ওভা লনচ্ছ। 

৭।  ২০১৯-২০ অণ থঙনভ ওমফযনদভ কনরডা ওফ থ , প্রমঢনতদ  ওম প্রওাভ মভনধাঝ থ এভ  ওাপাভ 

ট্রধইচ মটচাইদ  ভৄদ্রড ওভা লননঙ।   

৮।  ওমফযনদভ ১২ঢমা অমস্থঢ ট্রমাওাম এমভা ট্রদঝথাও উন্নঢ বন্ত্রধামঢ স্থাধদ ওভঢিঃ আভ 

আদৄমদওীওভড ওভা লননঙ। 

৯। চাঢী ভাচস্ব ট্রাট থ লনঢ প্রাপ্ত ASYCUDA world নঝযাভ এভ টাঝা ওমফযনদভ মমপন্ন 

তপ্তনভভ ঘামলতা ট্রফাঢানও টাঝা Manipulation ওনভ  ব্যলাভ উধনবামক ওভা লননঙ।  

১০। ভওানভভ মমপন্ন গুরুেপূড থ আইমটি াংক্রান্ত নঝযাভ ট্রবফদ: ই-দমণ , এমধএএফএ, ই-মচমধ, 

মচআভএ ব্যলাভ ওনভ মটমচঝাম ওাব থক্রনফভ আঢা আদা লননঙ।  
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১১। াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযনদভ কনরডা ওানচভ চন্য আন্তচথামঢও ক্লামনাইট নঝযাভ 

বণািঃ ১। GTAP Data Base ২। GEU Executable – Image GEM PACK: Unlimited  

৩। Trade Sift ক্র  স্থাধদ ওভা লননঙ। 

 

১.৯ গ্রন্থাকাভ 

াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযনদ এওটি ভদ্ধ গ্রন্থাকাভ ভননঙ। গ্রন্থাকানভভ তামে ওমফযদ মঘনভ 

ঢত্ত্বাথানদ এওচদ গ্রন্থকামভনওভ ধভ ন্যস্ত ভননঙ। গ্রন্থাকানভ াংগ্রল াংক্রান্ত াংমক্ষপ্ত মভড মদম্নরুধ: 

১।  অণ থদীমঢ, ব্যস্থাধদা, ব্যা প্রযাদ, ধমভাংখ্যাদ এাং াংমেষ্ট আইদ  মমথ াংক্রান্ত পুস্তওামত।  

২।  ওমফযদ ওর্তথও প্রওামযঢ ামর থও প্রমঢনতদ এাং মমপন্ন ট্রক্টনভভ ধভ প্রডীঢ প্রমঢনতদ  ।  

৩।  াাংমানতয ব্যাাংও ওর্তথও প্রওামযঢ ামর থও প্রমঢনতদ , ামর থও আফতামদ ব্য , ামর থও ভপ্তামদ আ , 

বত্রফামও ব্যাাংও বুনমটিদ , Economic Trends (Monthly), Balance of Payments, 

Schedule Bank Statistics ইঢযামত প্রওাযদা  টকুনফি ।  
৪। াাংমানতয ধমভাংখ্যাদ বুযনভা , ভপ্তামদ উন্নদ বুযনভা , আফতামদ-ভপ্তামদ অমথতপ্তভ এাং অণ থ ফন্ত্রডাম 

ওর্তথও  প্রওামযঢ মমপন্ন প্রওাযদা । 

৫।   চাঢী ভাচস্ব ট্রাট থ ওর্তথও প্রওামযঢ ভওামভ এ.আভ. , ট্যামভন পযালু , ানচঝ িৃঢা , অণ থ 

মম, অণ থ আইদ, ট্যামভন মমটউম, শুল্ক প্রজ্ঞাধদ, পযাঝ  ম্পূভও শুল্ক এভ ট্রকনচঝ । 

৬।  WTO, UNCTAD, World Bank, IMF, ADB ইঢযামত আন্তচথামঢও প্রমঢষ্ঠানদভ ামডচয 

ঢথ্য মপমত্তও  প্রওাযদা । 

৭।   FBCCI, DCCI, MCCI ইঢযামত ট্রতযী প্রমঢষ্ঠানদভ মনযর প্রমঢনতদভল ।  

৮।  মমপন্ন াফমওী/চাদ থাম ট্রবফদ- Development Dialogue, SAARC News (Monthly), 

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

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

৯। ওমফযনদভ ওানচভ ানণ পৃি ব্যা-ামডচয  ঘাকুমভ াংক্রান্ত মথাদামী ভ ধভ পুস্তওামত 

২০১৯-২০২০ অণ থঙনভভ ানচঝ লনঢ ক্র ওভা ল বা ওমফযনদভ গ্রন্থাকানভ াংগ্রনল ভননঙ।   

 

১.১০ প্রওাযদা 

 

াাংমানতয ট্রেট এন্ড  ট্যামভন ওমফযনদভ প্রওাযদা াংক্রান্ত ওাব থামম পাতনদভ চন্য মঘনভ 

ঢত্ত্বাথানদ এওচদ চদাংনবাক  প্রওাযদা ওফ থওঢথা ভননঙ। ওমফযনদভ প্রমঢ অণ থঙনভভ াফমগ্রও 

ওাব থামীভ ধভ প্রডীঢ ামর থও প্রমঢনতদ , ওমফযদ প্রডীঢ “Bangladesh Journal of Tariff and 

Trade” যীর থও চাদ থাম  প্রওাযদাভ তামে চদাংনবাক  প্রওাযদা ওফ থওঢথাভ ধভ ন্যস্ত । এঙাড়া 

ওমফযদ ামডচয ফন্ত্রডামনভ আঢাথীদ ভমঢ: এওটি কনরডাথফী াংস্থা লা ভওাভ মদনত থমযঢ 

ট্রতনযভ অপযন্তভীড ব্যা ামডচয াংক্রান্ত মর ঙাড়া মনশ্বভ মমপন্ন ট্রতনযভ ানণ আন্তচথামঢও 

ামডচয চমি পমওথঢ সুধামভয এাং স্বপ্রনডামতঢপান ট্রতনযভ ম্ভাদাফ স্থাদী মমপন্ন ঔানঢভ 

উন্নদ াংক্রান্ত সুধামভয প্রমঢনতদ আওানভ ভওানভভ ওানঙ ট্রপ্রভড ওনভ ণানও । এ প্রমঢনতদ  

প্রণনফ ওমফযনদভ নাইনঝ এাং ধভঢীনঢ াাংমানত য ভওামভ ভৄদ্রডাম (মমচ ট্রপ্র) , ট্রঢচকাঁ, 

ঠাওা লনঢ প্রওাযদাভ ব্যস্থা ওভা ল। ২০১ ৯-২০২০ অণ থঙনভ মমচ ট্রপ্র , ট্রঢচকাঁ, ঠাওা লনঢ  

ওমফযনদভ মকঢ  ২০১৮-১৯ অণ থঙনভভ ামর থও প্রমঢনতদ প্রওামযঢ ল। 
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১.১১ ঢথ্য অমথওাভ আইদ, ২০০৯ াস্তাদ 

 

াাংমানতয চাঢী াংনত ২৯ এমপ্রম ২০০৯ ঢামভনঔ ঢথ্য অমথওাভ আইদ ধা ল। ফলাফান্য ভাষ্ট্রধমঢ 

৫ এমপ্রম ২০০৯ এটিনঢ স্বাক্ষভ ওনভদ এাং ৬ এমপ্রম ২০০৯ ঢামভনঔ আইদটিভ ট্রকনচঝ প্রওামযঢ ল। ১ 

জুমাই ২০০৯ ট্রণনও আইদটি াভা ট্রতনয ওাব থওভ ল। এ আইদ মওছু মদথ থামভঢ ঢথ্য ব্যঢীঢ ওর্তথধনক্ষভ 

ওম ঢনথ্য চদকনডভ প্রনযামথওাভ মদমিঢ ওনভনঙ। ট্রওানদা দাকমভও ঢথ্য ঘাইনম ট্রই ঢথ্য প্রতানদ এ 

আইনদ ওর্তথধনক্ষভ ধভ াধ্যাথওঢা আনভাধ ওভা লননঙ। 

আইদ াস্তানদ ঢথ্য ওমফযদ প্রডীঢ ঢথ্য অভৄিওভড দীমঢফামা প্রডদ মদনত থমযওা অনুভনড  

প্রডদকৃঢ াাংমানতয  ট্রেট এন্ড  ট্যামভন ওমফযনদভ ঢথ্য অভৄিওভড দীমঢফামা , ২০১৫ াাংমানতয 

ভওামভ ভৄদ্রডাম (মমচ ট্রপ্র), ট্রঢচকাঁ, ঠাওা লনঢ প্রওামযঢ ল । ঢথ্য অমথওাভ আইদ , ২০০৯-এভ 

থাভা ১০ (১) অনুানভ াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযনদ ঢথ্য প্রতানদ তামেপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা  মওে 

তামেপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা মদনাক প্রতাদ ওভা লননঙ । আধীম ওর্তথধক্ষল ঢানতভ দাফ  মস্তামভঢ ঢথ্য 

ওমফযনদভ নাইনঝ প্রওায ওভা লননঙ এাং ঢথ্য ওমফযনদ ট্রপ্রভড ওভা লননঙ। আধীম 

ওর্তথধক্ষল াাংমানতয ট্রেট এন্ড  ট্যামভন ওমফযনদভ মদনাককৃঢ তামেপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা  মওে 

তামেপ্রাপ্ত ওফ থওঢথাভ মস্তামভঢ ঢথ্য মদম্নরূধ: 

 

াভমড-০৪: ঢথ্য প্রতানদ তামেপ্রাপ্ত ওফ থওঢথাভ মস্তামভঢ মভড 

তামেপ্রাপ্ত ওফ থওঢথাভ দাফ  

ধতম 

ট্রনাদ, ট্রফাাইম, নযাক্স,  

ই-ট্রফইম 

ট্রবাকানবানকভ ঠিওাদা 

এইঘ.এফ.যমভপৄম ইমাফ 

ধামমও মভনমযদ এন্ড 

ধামমনওযদ অমনাভ    

াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন 

ওমফযদ। 

ট্রনাদ: ৪৮৩১৬১৪০ 

ট্রফাাইম: ০১৭২৪৮৯৪০৩৬ 

নযাক্স: ৯৩৪০২৪৫ 

ই-ট্রফইম: prandpo@btc.gov.bd       

াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন 

ওমফযদ 

১ফ ১২ ঢমা ভওামভ অমন 

পদ, ট্রগুদামকঘা, ঠাওা। 

 

াভমড-০৫: মওে তামেপ্রাপ্ত ওফ থওঢথাভ মস্তামভঢ ঢথ্য 

মওে তামেপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা ট্রনাদ, ট্রফাাইম, নযাক্স,   

ই-ট্রফইম 

ট্রবাকানবানকভ ঠিওাদা 

ট্রফালাম্মত হুফায়ূদ ওীভ 

লওাভী মঘ  (প্রযাদ) 

াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন 

ওমফযদ। 

ট্রনাদ: ৪৮৩১৬১৪০ 

ট্রফাাইম: ০১৭১৫৪৪০৪৭৮ 

নযাক্স: ৯৩৪০২৪৫ 

ই-ট্রফইম: asstsecretary@btc.gov.bd 

াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন 

ওমফযদ 

১ফ ১২ ঢমা ভওামভ অমন পদ 

ট্রগুদামকঘা, ঠাওা। 
 

াভমড-০৬: আমধম ওর্তথধনক্ষভ ঢথ্য 
 

আমধম ওর্তথধক্ষ ট্রনাদ, ট্রফাাইম, নযাক্স, ট্রফাাইম, 

ই-ট্রফইম 

ট্রবাকানবানকভ ঠিওাদা 

ট্রঘাভম্যাদ 

াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন 

ওমফযদ। 

 

ট্রনাদ: ৯৩৪০২০৯ 

ট্রফাাইম: ০১৭৮৭৬৬২৮৯৯ 

নযাক্স: ৯৩৪০২৪৫ 

ই-ট্রফইম: chairrman@btc.gov.bd 

াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন 

ওমফযদ 

১ফ ১২ ঢমা ভওামভ অমন 

পদ, ট্রগুদামকঘা, ঠাওা। 

mailto:chairrman@btc.gov.bd
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ামডচয প্রমঢমথাদ মপাক 

২. ভূমফওা  

টামপাং  পতুথমওপ্রাপ্ত ধে আফতামদভ ন্যা অাদৄ ামডচয প্রমঢওানভভ ফাধ্যনফ স্থাদী মযনেভ 

ন্যাঙ্গঢ স্বাণ থভক্ষাভ ওানচ াাংমানতয  ট্রেট এন্ড  ট্যামভন ওমফযনদভ ামডচয প্রমঢমথাদ মপাক 

মদনামচঢ। টামপাং এভ মরুনদ্ধ এমি-টামপাং, পতুথমওপ্রাপ্ত ধে আফতামদভ মরুনদ্ধ  ওাউিাভনপইমমাং 

এাং অঢযমথও ধে আফতামদভ মরুনদ্ধ ট্রইনকাট থ শুল্ক আনভাধ মরন ভওাভনও বণাবণ সুধামভয 

প্রতাদ এ মপানকভ ওাব থক্রনফভ ফনধ্য   অন্যঢফ। মশ্ব ামডচয াংস্থাভ  চমি অনুবাী বমত ট্রওাদ মনতময 

ধে স্বাপামও ভল্য (াথাভডঢ স্থাদী াচাভ ভল্য) অনধক্ষা ওফভনল্য াাংমানতনয ভপ্তামদ ল , ঢন ঢা 

াাংমানতনয টামপাং লট্রচ্ছ ফনফ থ কে লন। এটি স্থাদী মযনেভ চন্য ক্ষমঢওভ। এরূধ ট্রক্ষনত্র মশ্ব ামডচয 

াংস্থাভ মদফ অনুানভ ট্রতযী মযেনও ক্ষমঢভ লাঢ ট্রণনও ভক্ষাভ চন্য এমি-টামপাং শুল্ক আনভাধ ওভা 

বা। এওইপান ট্রওাদ ধে পতুথমও ভনল্য াাংমানতনয ভপ্তামদ ওভা লনম ঢা স্থাদী প্রমঢনবাকী ধনেভ 

ানণ ট্রতযী াচানভ অফ প্রমঢনবামকঢা সৃমষ্ট ওনভ, বা াংমেষ্ট ট্রতযী মযেনও এভ ওাব থক্রফ াংনওাঘদ 

া ন্ধ ওভনঢ াধ্য ওনভ। ন্যায্য ামডচয মদমিঢ ওভাভ চন্য এনক্ষনত্র ওাউিাভনপইমমাং শুল্ক আনভাধ 

ওভা বা। ঢাঙাড়া , ট্রওাদ ধনেভ আফতামদ অস্বাপামওপান বৃমদ্ধ ধাাভ ওাভনড স্থাদী মযেভল 

ক্ষমঢগ্রস্ত লনম, ট্রইনকাট থ শুল্ক আনভাধ ওভা বা।  ট্রওাদ ধনেভ ধভ এমি-টামপাং শুল্ক আনভাধ ওভাভ 

ওাভনড আফতামদওাভওকড বমত এওই থভনদভ ধে অন্য এইঘ.এ ট্রওানটভ আঢা আফতামদ ওনভ, 

ঢালনম এমি-াভওাফনপদযদ ঢতন্ত ওভাভ ফাধ্যনফ এওই থভনদভ ধনেভ ধভ এমি-টামপাং শুল্ক 

আনভাধ ওভা বা।   

 

ামডচয প্রমঢমথাদ মরও শুল্কভল আনভানধভ মরন ভওাভনও বণাবণ সুধামভয প্রডনদভ চন্য 

ওমফযনদভ ট্রঘাভম্যাদ ভওাভ ওর্তথও মদথ থামভঢ তামেপ্রাপ্ত ওর্তথধক্ষ এাং ামডচয প্রমঢমথাদ মপাক 

ঢাঁভ ধনক্ষ উধ ভে থি ওাব থামী পাতদ ওনভ  ণানও। এমি-টামপাং, ওাউিাভনপইমমাং, ট্রইনকাট থ এাং 

এমি-াভওাফনপদযদ ওাব থক্রনফভ ধাযাধাময াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযনদভ ামডচয 

প্রমঢমথাদ মপাক টমিউটি এভ স্যামদঝামভ  নাইনঝাস্যামদঝামভ ওাব থক্রফ এাং ট্রঝওমদওযাম 

ব্যামভাভ টু ট্রেট পমওথঢ চমি াংক্রান্ত ওাচ পাতদ ওনভ। 
 

 

২.১. ২০১৯-২০২০ অণ থঙনভ ামডচয প্রমঢমথাদ মপানকভ পামতঢ ওাব থক্রনফভ মভড 

 

২.১.১ ঠাওা ট্রচমা এমি-টামপাং, ওাউিাভনপইমমাং  ট্রইনকাট থ ট্রফচা থ যীর থও 

নঘঢদঢা ট্রমফদাভ 

 

২০১৯-২০ অণ থঙনভভ ামর থও ওফ থপাতদ চমিভ অাংয মলান এমি-টামপাং , ওাউিাভনপইমমাং এাং 

ট্রইনকাট থ াংক্রান্ত নঘঢদঢা যীর থও ২ (দুই)টি ট্রমফদাভ আনাচনদভ চন্য মদথ থামভঢ মঙম। উি 

নঘঢদঢা যীর থও ট্রমফদানভভ প্রণফটি কঢ ২০ চানুামভ ২০২০  ঢামভনঔ ট্রফনোধমমট্যাদ ট্রঘম্বাভ অ 

ওফা থ এন্ড ইন্ডামষ্ট্র , ঠাওানঢ  অনুমষ্ঠঢ ল।  াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফয দ  ট্রফনোধমমট্যাদ  

ট্রঘম্বাভ অ ওফা থ এন্ড ইন্ডামষ্ট্র, ঠাওা এভ ট্রবৌণ  উনযানক ট্রফনোধমমট্যাদ ট্রঘম্বানভভ নম্মমদ ওনক্ষ ট্রতযী 

মযনেভ স্বাণ থ াংভক্ষনড াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযনদভ ভূমফওা এাং এমি-টামপাং , 

ওাউিাভনপইমমাং  ট্রইনকাট থ ট্রফচা থ মরন মযনোনযািা  ব্যাীনতভ ফনধ্য নঘঢদঢা সৃমষ্টভ 

মদমফত্ত ট্রমফদাভটি অনুমষ্ঠঢ ল। ট্রমফদানভ াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদ   ট্রফনোধমমট্যাদ 

ট্রঘম্বাভ অ ওফা থ এন্ড ইন্ডামষ্ট্রচ এাং াংমেষ্ট ওম অাংযীচদ উধমস্থঢ মঙনমদ।  
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এমি-টামপাং, ওাউিাভনপইমমাং এাং ট্রইনকাট থ াংক্রান্ত নঘঢদঢা যীর থও মদ্রৃঢী ট্রমফদাভটি ওফ থধমি 

অনুবাী ফাঘ থ ২০২০ এভ ট্রযর মতনও অনুষ্ঠানদভ চন্য মদথ থামভঢ ণাওনম ট্রওামপট-১৯ এভ ওাভনড ঢা 

পন্ন ওভা ম্ভ লমদ।  

২.১.২ এমি-টামপাং, ওাউিাভনপইমমাং  ট্রইনকাট থ ট্রফচা থ যীর থও মনযরামঢ প্রমযক্ষড 

 

২০১৯-২০২০ অণ থঙনভভ ামর থও ওফ থপাতদ চমিনঢ এওটি মনযরামঢ প্রমযক্ষড ওফ থযামা মদথ থামভঢ 

মঙম।  এভই অাংয  মলান পাভঢ ওর্তথও ধাঝচাঢ ধনেভ ধভ  এমি-টামপাং শুল্ক আনভাধ  ধভঢী 

ওভডী যীর থও মনযরামঢ ওফ থযামাটি ২৪  ট্রেব্রুামভ ২০২০ াাংমানতয ট্রেট এন্ড  ট্যামভন ওমফযনদভ 

নম্মমদ ওনক্ষ অনুমষ্ঠঢ ল। ওফ থযামা ামডচয ফন্ত্রডাম, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, এনমমমমআই, 

মটমমআই, স্ত্র  ধাঝ ফন্ত্রডাম, ধাঝধনেভ উৎধাতও, ভপ্তামদওাভও  অন্যান্য ভপ্তামদ ামডচয  

উৎধাতনদভ ানণ পৃি অাংযীচদনতভ ফধ্য লনঢ প্রমঢমদমথ উধমস্থঢ মঙনমদ। মড থঢ ওফ থযামা ভমঢিঃ  

পাভঢ ওর্তথও ধাঝচাঢ ধনেভ ধভ  এমি-টামপাং শুল্ক আনভাধ  ধভঢী ওভডী মদন আনমাঘদা 

ওভা ল। 

 

২.১.৩ াাংমানতয  জুঝ গুট এক্সনধাঝ থা থ এনামনযদ (মনচমচইএ) ভুি ধাঝধে 

ভপ্তাদীওাভওনতভ ভপ্তাদীকৃঢ ধনেভ এনম ভনল্যভ ধভ মদমত থষ্ট লানভ প্রনডাতদা/দকত 

লাঢা প্রতাদ মরন ফঢাফঢ প্রতাদ 

 

াাংমানতয জুঝ গুট এক্সনধাঝ থা থ এনামনযদ (মনচমচইএ) ধাঝধে ভপ্তাদীওাভওনতভ ভপ্তাদীকৃঢ 

ধনেভ এনম ভনল্যভ ধভ ৫ যঢাাংয লানভ প্রনডাতদা/দকত লাঢা প্রতানদভ চন্য স্ত্র  ধাঝ 

ফন্ত্রডামন আনতদ ওনভ। আনতদটিভ মরন প্রনাচদী ব্যস্থা গ্রল ট্রডভ চন্য স্ত্র  ধাঝ ফন্ত্রডাম 

লনঢ ামডচয ফন্ত্রডামন ট্রপ্রভড ওভা লনম প্রমঢনতদটি ধভঢীনঢ াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযনদ 

ট্রপ্রভড ওভা ল। এ মরন ওমফযদ পূন থ সুধামভয ট্রপ্রভড ওভনম ফন্ত্রডাম ওর্তথও মঢদটি মরন ফঢাফঢ 

ট্রপ্রভনডভ চন্য পুদভা অনুনভাথ ওভা ল। মর মঢদটি লনমা: ও) ধাঝচাঢ ধেঔানঢ মযফাদ ভপ্তামদ 

পতুথমওভ অমঢমভি ২%লানভ পতুথমও প্রতানদভ ফাধ্যনফ এওই ঔানঢ দুটি  entity (উৎধাতও/মফম ফামমও 

এাং ামডমচযও ভপ্তাদীওাভও) এভ অনুকুনম ভপ্তামদ পতুথমও প্রতানদভ সুধামভয ওভা লননঙ মওদা এাং 

প্রনডাতদা প্রতানদ পুদভাবৃমত্ত লাভ ম্ভাদা ভননঙ মওদা ঢা স্পষ্টীওভড প্রনাচদ। ঔ) এ ঔানঢভ 

ামডমচযও ভপ্তামদওাভওনতভ ভপ্তামদ পতুথমও প্রতাদ ওভা লনম অন্য ঔানঢভ এ থভনদভ ভপ্তামদওাভওকনডভ 

তাীতাভ লাভ ট্রবৌমিওঢা ভননঙ মওদা ঢা স্পষ্টীওভড। ক) ২% ভপ্তামদ পতুথমও FoB ভনল্যভ ধভ 

দামও ামডমচযও ভপ্তামদওাভও ওর্তথও ভল্য াংনবাচনদভ ধভ ট্রতা লন ট্র মরন ট্রবৌমিওঢা প্রতাদ। 

উধভে থি মঢদটি মরন স্পষ্টীওভড ওনভ ওমফযদ লনঢ পূড থাঙ্গ প্রমঢনতদ ট্রপ্রভড ওভা ল।  

২.১.৪ াাংমানতয লনঢ আনচথমিদা ভপ্তাদীকৃঢ ট্রলা (এইঘ.এ.ট্রওাট ৬১১৬.১০.০০)-

এভ ধভ এমি-টামপাং শুল্ক আনভানধভ মনক্ষয  আনচথমিদাভ ন্যাযদাম ননভদ ট্রেট 

ওমফযদ ওর্তথও ঢতন্ত আভম্ভ 

 

৫ আকষ্ট ২০১৯ ঢামভনঔ RANDON SA ওর্তথও আনতনদভ ট্রপ্রমক্ষনঢ আনচথমিদাভ ন্যাযদাম ট্রেট 

ওমফযদ াাংমানতযল ৫টি ট্রতয লনঢ ভপ্তাদীকৃঢ ট্রলা এভ ধভ এমি-টামপাং শুল্ক আনভানধভ মনক্ষয 

ঢতন্ত ওাব থক্রফ শুরু ওনভ। এ মরন ভেিভানষ্ট্র অমস্থঢ আনচথমিদা দূঢাা মটট্রলাট্রফটিও ট্রদাঝ ফাভনঢ 

ামযাংঝনদ অমস্থঢ াাংমানতয দূঢানও অমলঢ ওনভ। উনিখ্য, আনচথমিদাভ দূঢাা ওর্তথও 

চাদানদা ল ট্রব, এ মরন ভপ্তামদওাভওনতভ প্রশ্নফামা পূভডপূ থও  ২০ ট্রনন্ফম্বভ ২০১৯ ঢামভনঔভ ফনধ্য 
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ট্রপ্রভড ওভনঢ লন। ঢন মদফ অনুবাী এ ফীফা বৃমদ্ধ ওভাভ চন্য ভপ্তামদওাভওকড অনুনভাথ ওভনঢ 

ধানভ। আনভা উনিখ্য ট্রব, আনচথমিদাভ আইদ অনুবাী এ ওম প্রশ্নফামা স্পযামদয পারা পূভড ওভনঢ 

লন। আনচথমিদা াাংমানতনযভ ট্রলা ভপ্তামদভ  ধভ ম্ভাব্য এমি-টামপাং শুল্ক আনভাধ লনঢ 

প্রমঢওাভ ধাাভ মনক্ষয াংমেষ্ট ভপ্তামদওাভওকড প্রশ্নফামা পূভনডভ ফীফা বৃমদ্ধভ চন্য ওমফযদ 

ওর্তথও অনুনভাথ চাদানদা ল। প্রশ্নফামা পূভড ওনভ আনচথমিদাভ ন্যাযদাম ট্রেট ওমফযনদ ট্রপ্রভনডভ চন্য 

ওমফযদ লনঢ াাংমানতয বঢভী ট্রধারাও ভপ্তামদওাভও মফমঢ এাং াাংমানতয দীঝযাভ প্রস্তুঢওাভও 

 ভপ্তামদওাভও মফমঢট্রও ধত্র ট্রপ্রভড ওভা ল। ঢাঙাড়া প্রনাচনদ াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন 

ওমফযনদ ট্রবাকানবানকভ চন্য ধনত্র মা ল। আনচথমিদাভ ভপ্তামদওাভওনতভ ঢামমওা লনঢ ট্রতঔা বা 

ট্রব, াাংমানতনযভ ট্রওাদ ভপ্তামদওাভও ভামভ ঐ ট্রতনয ভপ্তামদ ওনভ দা ভাং াাংমানতনযভ ধে র্তঢী 

ট্রওাদ ধনক্ষভ ফাধ্যনফ আনচথমিদা ভপ্তামদ ল। মরটি এঔনদা ঢতন্তাথীদ ভননঙ।  
 

২.১.৫ ধামওস্তাদ ভওাভ ওর্তথও াাংমানতয লনঢ ভপ্তাদীকৃঢ লাইনরানচদ ধাভ অক্সাইট্রটভ 

ধভ এমি-টামপাং মটউটি আনভাধ মরন মভমপউ (Review) 
 

াাংমানতয লনঢ ভপ্তাদীকৃঢ লাইনরানচদ ধাভঅক্সাইনটভ ধভ ইনঢাপূন থ আনভামধঢ এমি-টামপাং শুনল্কভ 

ট্রক্ষনত্র স্থাদী মযে লনঢ মভমপউ আনতনদভ  ট্রপ্রমক্ষনঢ মভমপউ এভ চ ন্য ২১ ট্রনব্রুামভ ২০২০ ঢামভনঔ  

ধামওস্তাদ National Tariff Commission ট্রদাটিয চামভ ওনভ এাং াাংমানতনযভ  মঢদটি 

ভপ্তামদওাভও/উৎধাতদওাভী প্রমঢষ্ঠাদ মঘমিঢ ওনভ ঢানতভ প্রশ্নফামা ট্রপ্রভড ওনভ। এ মরন ১৬ ফাঘ থ 

২০২০ ঢামভনঔ াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদ লনঢ ট্রিওনলাল্ডাভ ওদামনঝযদ ওনভ  ওমফযনদভ 

ফঢাফঢ ধামওস্তানদভ National Tariff Commission ভাভ ট্রপ্রভড ওভা ল। 
 

২.১.৬ াাংমানতয   পাভনঢভ ফনধ্য Expert Group on Trade Remedy 

Measures কঞদ মরন MoU পাতদ 
 

াাংমানতয  পাভনঢভ  ফনধ্য পামতঢব্য “Expert Group on Trade Remedy Measures to 

Promote Cooperation in Areas of Mutual Interest” মরন  াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন 

ওমফযনদভ ফঢাফঢ ামডচয ফন্ত্রডামন ট্রপ্রভড ওভা ল। 

২.১.৭ াাংমানতয লনঢ ভপ্তাদীকৃঢ ধাঝধনেভ ধভ পাভঢ ওর্তথও ওাউিাভনপইমমাং শুল্ক 

আনভানধভ মনক্ষয ওদামনঝযদ আলাদ 

 

পাভনঢভ ট্রেট ট্রভনফমট ওর্তথধক্ষ (মটমচটিআভ) াাংমানতয লনঢ ভপ্তাদীকৃঢ ধাঝধনেভ ধভ 

ওাউিাভনপইমমাং শুল্ক আনভানধভ মনক্ষয ঢতন্ত শুরুভ পূন থ াাংমানতয ভওানভভ ানণ ওদামনঝযনদভ 

আলাদ চাদাদ।  ট্রওামপট-১৯ এভ  াম থও অস্থা মনঘদা মদন পাভঢী ওর্তথধক্ষ  ওর্তথও  মপমট 

ওদনানভমন্পাং এভ ফাধ্যনফ ১১ -১৫ ট্রফ ২০২০ এভ ফনধ্য এই ওদামনঝযনদভ আলাদ চাদানদা ল । 

াাংমানতনয াথাভড ছুটি এাং ট্রওামপট -১৯ এভ ওাভনড ওদামনঝযদ টি জুদ ২০২০ ফানভ র্তঢী 

প্তানল লনঢ ধানভ ফনফ থ চামদন পাভঢী ওর্তথধনক্ষভ মদওঝ অনুনভাথ  চাদানঢ াাংমানতয ট্রেট এন্ড 

ট্যামভন ওমফযদ ওর্তথও ামডচয ফন্ত্রডামন ধত্র ট্রপ্রভড ওভা ল । ধভঢীনঢ ফন্ত্রডাম লনঢ উধভে থি 

মরন পাভঢী ওর্তথধনক্ষভ মদওঝ ধত্র ট্রপ্রভড ওভা ল। 

 



12 

২.১.৮ অন্যান্য ওাব থামী 

২০২০-২০২১ অণ থঙনভ ানচঝ সুধামভয প্রডনদভ চন্য ওনওটি ট্রতযী মযে প্রমঢষ্ঠাদ ফাঘ থ ২০২০ 

ফান আনতদ ওনভ। আনতদ গুনমা লনমা: ও) ট্রতযী মযে ঢণা  প্রাইফাভী  ট্রঝক্সঝাইম  ট্রক্টনভভ 

মফমগুনমাভ ন্যায্য স্বাণ থ  াংভক্ষনডভ মনক্ষয ট্রনমেনক্সভ ট্যামভন পযালু পুদিঃমদথ থাভড; ঔ) স্থাদীপান 

উৎধামতঢ গ্যা ট্রিাপ প্রস্তুঢওাভী মযে ভক্ষানণ থ আফতাদীনবাগ্য ধেভল  ঢানতভ ধাঝ থনভ 

আফতামদনঢ নূযদঢফ ভল্য মদথ থাভড; ক) চাঢী ানচঝ প্রস্তান অন্তভূ থমিভ চন্য ট্রলাফ ট্রঝক্সঝাইম  

ট্রঝমভঝানম ভপ্তামদঔাঢ াংমেষ্ট আওভ, আফতামদ শুল্ক এাং ভও াংক্রান্ত সুধামভয প্রডদ; খ) 

এাভওমন্ডযদাভ এভ মমপন্ন বন্ত্রাাংয উৎধাতদওাভী প্রমঢষ্ঠানদভ ট্রফৌমমও ওাঁঘাফানমভ আফতামদ ধব থান 

ট্যামভন পযালু আনভাধ ; গ)  ট্রতযী মচধাফ ট্রাট থ , যীঝ এাং নাাভ ট্রভমচনেযদ ট্রটাভ উৎধাতদওাভী 

মযনেভ প্রমঢভক্ষনডভ চন্য ট্যামভন পযালু আনভাধ । ট্রওামপট-১৯ এভ ওাভনড ভওাভী াথাভড ছুটি  

প্রনাচদী ঢথ্য উধাত্ত াংগ্রনলভ অপান ওাচগুনমা পন্ন ওভা ম্ভ লমদ। ধভমঢথ অণ থঙনভ 

ওাচগুনমা পনন্নভ মনক্ষয ট্রিওনলাল্ডাভবৃন্দনও পুদভা আনতদ ওভনঢ মা ল।  

 

২.২ ামডচয প্রমঢমথাদ মপানকভ ২০২০-২১ অণ থঙনভভ ওফ থধমভওেদা 
 

০১. এমি-টামপাং, ওাউিাভনপইমমাং এাং ট্রইনকাট থ ট্রফচা থ এভ ধভ ট্রতনযভ মমপন্ন ট্রঘম্বাভ, 

এনামনযদ এাং মযে প্রমঢষ্ঠানদ নঘঢদঢাভমও ওফ থসূমঘ গ্রলড; 

০২. এমি-টামপাং, ওাউিাভনপইমমাং এাং ট্রইনকাট থ ট্রফচা থ এভ ধভ াংমেষ্ট ট্রিওনলাল্ডাভনতভ মদন 

মনযরামঢ ওফ থযামা গ্রলড; 

০৩. ট্রওাদ ধনেভ টামপাংকৃঢ আফতামদভ মরুনদ্ধ ম্ভাব্য এমি-টামপাং মটউটি আনভানধভ আনতনদভ 

ধমভনপ্রমক্ষনঢ াংমেষ্ট ট্রতযী মযেনও লাঢা প্রতাদ; 

০৪. ট্রওাদ ধনেভ পতুথমওপ্রাপ্ত আফতামদভ মরুনদ্ধ ম্ভাব্য ওাউিাভনপইমমাং মটউটি আনভানধভ আনতনদভ 

ধমভনপ্রমক্ষনঢ াংমেষ্ট ট্রতযী মযেনও লাঢা প্রতাদ; 

০৫. ট্রওাদ ধনেভ মথ থঢ আফতামদভ মরুনদ্ধ ম্ভাব্য ট্রইনকাট থ মটউটি আনভানধভ আনতনদভ 

ধমভনপ্রমক্ষনঢ াংমেষ্ট ট্রতযী মযেনও লাঢা প্রতাদ; 

০৬. এমি-াভওাফনপদযদ মটউটি আনভানধভ আনতনদভ ধমভনপ্রমক্ষনঢ াংমেষ্ট ট্রতযী  মযেনও লাঢা 

প্রতাদ; 

০৭. স্যামদঝাভী  নাইনঝাস্যামদঝাভী (এমধএ) ওাব থক্রফ াংক্রান্ত ফঢাফঢ প্রডদ;  

০৮. ট্রঝওমদওযাম ব্যামভাভ টু ট্রেট (টিমটি) ওাব থক্রফ াংক্রান্ত ফঢাফঢ প্রডদ;  

০৯. আফতামদওাভও ট্রতনয মশ্ব ামডচয াংস্থাভ ামডচয প্রমঢমথাদ াংক্রান্ত চমিভ আঢা 

াাংমানতযী ভপ্তামদওাভনওভ মরুনদ্ধ আদননাভপান ভপ্তামদভ অমপনবানকভ ধমভনপ্রমক্ষনঢ াংমেষ্ট মযেনও 

লাঢা প্রতাদ। 
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ামডচয দীমঢ মপাক 

৩. ভূমফওা  

াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন  ওমফযনদভ ামডচয দীমঢ মপানকভ  প্রথাদ ওাচ ট্রতযী মযনেভ স্বাণ থ 

াংভক্ষড। মমপন্ন ধনেভ আফতামদ  উৎধাতদ ধব থান শুল্কলাভ হ্রা বৃমদ্ধ মরন ট্রবৌমিওঢাল 

ভওাভনও বণাবণ ধভাফয থ প্রতানদভ ফাধ্যনফ ওমফযদ তামে ধামদ ওনভ ণানও। মযে প্রমঢষ্ঠাদ া 

াংকঞনদভ আনতনদভ ধমভনপ্রমক্ষনঢ ধনেভ উৎধাতদ ঔভঘ, ওাঁঘাফানমভ আফতামদ ব্য, ম্পূড থামঢ 

ধনেভ আফতামদ ব্য, চদম, উৎধাতদ ক্ষফঢা, ভল্য াংনবাচদ, উৎধামতঢ ধনেভ গুডকঢফাদ ইঢযামত 

মনেরড ওনভ ওমফযদ সুধামভয প্রডদ ওনভ। ঢথ্য মনেরনডভ ওানচ ওমফযদ ওঢগুমম অণ থনদমঢও 

মদনত থযও [ট্রবফদ: ইননওটিপ ট্রভইঝ অ প্রনঝওযদ (ই.আভ.মধ), টনফমষ্টও মভনা থ ওি (মট.আভ.ম) 

ইঢযামত] ব্যলাভ ওনভ ণানও। এঙাড়া, াচাভ অণ থদীমঢ, অণ থনদমঢও ধমভনয, মদ্রৃ-ধামক্ষও  

হুধামক্ষও ামডচয  শুল্ক চমি, চদফঢ ইঢযামত মর মনঘদা ওভা ল। প্রনাচনদ ওমফযদ 

কডশুদামদভ আনাচদ ওনভ ণানও। এ ঙাড়া, মদমফঢ  ফন্ত্রডামনভ ঘামলতা অনুবাী ঢথ্য-উধাত্ত 

মনেরড ওনভ ওমফযনদভ ‘ফমদঝমভাং ট্রম’ামডচয ফন্ত্রডামন প্রমঢনতদ ট্রপ্রভড ওনভ, বাভ আনমানও 

ামডচয ফন্ত্রডাম ফগ্র াাংমানতনযভ ‘দ্রব্যভল্য ফমদঝমভাং’- এভ ওাচ ধমভঘামদা ওভনঙ। উনিখ্য, 

Control of Essential Commodities Act, 1956) section-3 এ প্রতত্ত ক্ষফঢানম 

অঢযাশ্যওী ধে মধডদ  ধমভনযও মদনাক আনতয, ২০১১ এভ অনুনচ্ছত ২০ অনুবাী াাংমানতয 

ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযনদভ ফমদঝমভাং ট্রম ামডচয ফন্ত্রডামনভ ট্রনাওাম ধনি মলনন তামে ধামদ 

ওভনঙ। এ আনতনযভ আঢা মঘমদ  ট্রপাচযনঢম প্রাণমফওপান অন্তভু থি ওভা ল। ধভঢীনঢ ১৫ 

জুমাই, ২০১২ ঢামভনঔ ামডচয ফন্ত্রডামনভ এওটি আনতনয ট্রপঁাচ, ভসুদ, ফশুভ টাম, ট্রঙামা, ওম 

থভনদভ ফযমা এাং ঔাাভ মড অঢযাশ্যওী ধে মলনন ট্রখারডা ওভা ল। ট্র ট্রফাঢানও ওম 

ধনেভ আন্তচথামঢও  স্থাদী ভল্য ধব থানমাঘদা ওনভ ফঢাফঢ প্রডদ ওনভ ট্রপ্রভড ওভা ল। প্রাংকঢিঃ 

উনিখ্য, ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ পাধমঢনে কঢ ২০ জুদ, ২০১২ ঢামভনঔ অনুমষ্ঠঢ চাঢী মযে উন্নদ 

ধমভরনতভ (এদমআইমট) পা গৃলীঢ মদ্ধান্ত ট্রফাঢানও মযনেভ মমপন্ন ঔাঢ-উধঔাঢ মপমত্তও ট্যামভন 

ওাঞানফাভ সুধামভয প্রডনদভ মনক্ষয ট্রঘাভম্যাদ, াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযনদভ ট্রদর্তনে মযে 

ফন্ত্রডাম, চাঢী ভাচস্ব ট্রাট থ, ামডচয ফন্ত্রডাম এাং াংমেষ্ট ঔানঢভ প্রমঢমদমথ ফন্বন “মযে 

ওাঁঘাফাম  ভমথদী বন্ত্রধামঢ আফতামদভ ট্রক্ষনত্র শুল্ক মদথ থাভড” মরও এওটি ওমফটি কঠিঢ লননঙ। 

এই ওমফটিভ অনুনফাতদক্রনফ শুল্ক াংক্রান্ত সুধামভয ানচনঝ প্রমঢনমনদভ চন্য চাঢী ভাচস্ব ট্রানট থ 

ট্রপ্রভড ওভা ল।   

৩.১ ামডচয দীমঢ মপানকভ ওাব থামী  

৩.১.১ স্থাদীপান উৎধামতঢ মি-হুইমাভ অনঝামভক্সা উৎধাতনদ ব্যহৃঢ ইমিদ 

আফতামদনঢ শুল্ক হ্রা মরন ফঢাফঢ  

এদ.আই.মমন্ডনওঝ অনঝা-ইন্ডামষ্ট্রচ মি-হুইমাভ অনঝামভক্সা উৎধাতনদভ চন্য মমদনাক উন্নদ ওর্তথধক্ষ 

ট্রণনও মদন্ধদ গ্রলডপূ থও াাংমানতয ট্রভাট োন্পনধাঝ থ অণমভটি ট্রণনও আভই ভাহুম (মমট) োনন্ডভ আভ-

১৭৫ মি-হুইমাভ অনঝামভক্সাভ ঝাইধ অনুনফাতদ গ্রলড ওনভনঙ। াাংমানতনয মি-হুইমাভ অনঝামভক্সা 

উৎধাতদওাভী মলনন এ থভনদভ প্রমঢষ্ঠাদ  ট্রতনয প্রণফ।  ঢথফানদ প্রমঢষ্ঠাদটি ঘিগ্রানফ মদচস্ব 

ওাভঔাদা  ট্রঘম, হুট, ভট, মভাভ মট, ঝধ ট্রভমক্সদ  মঝ ওপাভ প্রভৃমঢ ধাঝ থ বঢমভ ওনভ এভ 
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ানণ আফতামদকৃঢ ইমিদ, ইনমওমেওযাম ভিাফামত, ঝাাভ, মষ্টামভাং, লযানন্ডম  ট্রেমওাং মনিফ  

ফন্বন ট্রতমযপান  মি-হুইমাভ অনঝামভক্সা উৎধাতদ ওভনঙ। স্থাদীপান উৎধামতঢ মি-হুইমাভ 

অনঝামভক্সাভ উৎধাতদ ব্য ধব থানমাঘদা ট্রতঔা বা, স্থাদী ভল্য াংনবাচদ প্রা ৪০%। প্রমঢষ্ঠাদটিভ 

ামর থও উৎধাতদ ক্ষফঢা প্রা  ২০০০ টি । ঢথফানদ ম্পূড থামঢ মি-হুইমাভ অনঝামভক্সা আফতামদনঢ 

২৫% মমট  ২০% এমটল ট্রফাঝ ৯১.৮৮% আফতামদ শুল্ক আনভামধঢ আনঙ। অন্যমতনও মি-হুইমাভ 

অনঝামভক্সা উৎধাতনদ ব্যহৃঢ ইমি ট্রদভ (এইঘএনওাট ৮৪০৭.৩২.২০ ) আফতামদ শুল্ক  এওই ভওফ 

ণাওা ট্রতময  উৎধাতদওাভী ম্পূড থামঢ মি-হুইমাভ অনঝামভক্সা   আফতামদওাভওনতভ ানণ অফ 

প্রমঢনবামকঢাভ ম্মুঔীদ লনচ্ছ।  

ট্রবৌমিওঢা: স্থাদীপান উৎধামতঢ মি-হুইমাভ অনঝামভক্সা আফতামদকৃঢ মি-হুইমাভ অনঝামভক্সাভ ানণ 

প্রমঢনবামকঢা টিনও ণাওাভ মদমফত্ত স্থাদী উৎধাতনদ ব্যহৃঢ ইমিদ এইঘ.এ.ট্রওাট ৮৪০৭ .৩২২০ 

এভ শুল্ক হ্রা ওভা ট্রবনঢ ধানভ ।  মি-হুইমাভ অনঝামভক্সা উৎধাতনদ ব্যহৃঢ ইমিদ (এইঘ.এ.ট্রওাট 

৮৪০৭.৩২২০) আফতামদনঢ পযাঝ মদমন্ধঢ মি-হুইমাভ অনঝামভক্সা উৎধাতদওাভীনতভ চন্য ম্পূভও শুল্ক 

প্রঢযালাভ এাং আফতামদ শুল্ক ২৫% ট্রণনও হ্রা ওনভ ১৫% ওভা লনম ট্রতময মি-হুইমানভভ উৎধাতদ 

ঔভঘ ওফন এাং স্থাদী এ মযেটি মওমযঢ লন  বনতমযও ভৄদ্রাভ াে লন।  

৩.১.২ ভপ্তামদ প্রমক্রাওভড এমাওা (ইমধনচট) অমস্থঢ ওম মমদনাকওাভীনতভ চন্য 

সুরফ প্রমঢনবামকঢাভমও ট্রক্ষত্র (Level playing field) চা ভাঔাভ মরন ফঢাফঢ   

 

ভপ্তামদ প্রমক্রাওভড  এমাওা (ইমধনচট) অমস্থঢ ওম মমদনাকওাভীনতভ চন্য সুরফ 

প্রমঢনবামকঢাভমও ট্রক্ষত্র (Level playing field) চা ভাঔাভ মর এাং াংমেষ্ট আমণ থও, ভাচস্ব  

শুল্ক পমওথঢ আইদ মমথ-মথাদ ধব থানমাঘদাভ মদমফত্ত ামডচয ফন্ত্রডামন কঢ ৩০  ট্রনন্ফম্বভ ২০১ ৯ 

ঢামভনঔ এওটি পা অনুমষ্ঠঢ ল। পা ইমধনচটস্থ Type A, Type B এাং Type C 

ট্রওাপামদভনলভ ভপ্তামদভ ধমভফাড , Type C এভ অনুকূনম প্রতত্ত ভপ্তামদ পতুথমওভ মধভীনঢ ভওানভভ 

আমণ থও াংনের, ইমধনচটস্থ ট্রওাপামদভনলভ ট্রক্ষনত্র fiscal এাং non-fiscal সুমথামত, অন্যান্য 

সুমথামত এাং আন্তচথামঢও মমথ-মথাদ ধব থানমাঘদাপূ থও াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদ সুমদমত থষ্ট 

প্রস্তা ট্রপ্রভড ওভন ফনফ থ মদ্ধান্ত গৃলীঢ ল । এ মরন প্রমঢনতদ প্রডনদভ মদমফত্ত ইমধনচটস্থ 

ট্রওাপামদভনলভ ট্রক্ষনত্র fiscal এাং non-fiscal সুমথামত, অন্যান্য সুমথামত এাং আন্তচথামঢও 

মমথ-মথাদ ধব থানমাঘদা ওভা লননঙ।   

 

মনতযী  স্থাদী মমদনাকনও উৎামলঢ ওভনডভ মদমফত্ত মযোনদভ ফাধ্যনফ ট্রতনযভ াম থও 

অণ থনদমঢও উন্নদ, ভপ্তামদ বৃমদ্ধ, ট্রতযী ধনেভ াচাভ ম্প্রাভড  ধনেভ হুভৄঔীওভট্রডভ ফাধ্যনফ 

ব্যাধও ওফ থাংস্থাদ সৃমষ্টভ মনক্ষয ১৯৮০ ানম The Bangladesh Export Processing Zones 

Authority Act, 1980 (Act No. XXXVI of 1980) চামভ ওভা ল। এ আইদ অনুানভ ১৯ ফাঘ থ 

১৯৮১ ানম ECNEC এভ পা ইমধনচটস্থ মযে মমদনাকনও ৩ টি ট্রেমডট্রঢ পাক ওভা ল। বণািঃ  

Type A:  ১০০% মনতযী ফামমওাদাথীদ প্রমঢষ্ঠাদ (মনতনয াভঢ াাংমানতযী দাকমভওল)। 

Type B:  মনতযী এাং াাংমানতনয মদাী াাংমানতযী উনযািা ফন্বন সৃষ্ট ট্রবৌণ উনযাক  (Joint 

venture)। 

Type C:  াাংমানতনয মদাী াাংমানতযী উনযািাভ ১০০% ফামমওাদা।  
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১৯৮৩ ানম ঘিগ্রাফ ভপ্তামদ প্রমক্রাওভড অঞ্চম প্রমঢষ্ঠাভ ফনধ্য মতন ঢথফানদ াাংমানতনয ট্রফাঝ ৮টি 

ভপ্তামদ প্রমক্রাওভড অঞ্চম প্রমঢষ্ঠা ওভা ল। ভপ্তামদ প্রমক্রাওভড অঞ্চনম প্রমঢমষ্ঠঢ মযে প্রমঢষ্ঠাদভল 

াথাভডঢ আমণ থও  দদ-আমণ থও সুমথা ট্রধন ণানও। 

Foreign Private Investment (Promotion & Protection) Act, 1980 এভ ৪ অনুনচ্ছট্রত 

উনিঔ ভননঙ ট্রব,  “The Government shall accord fair and equitable treatment to 

foreign private investment which shall enjoy full protection and security in 

Bangladesh.”  

WTO Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) recognizes 

that certain investment measures can restrict and distort trade.  It states that WTO 

members may not apply any measure that discriminates against foreign products 

or that leads to quantitative restrictions, both of which violate basic WTO 

principles.   

  

ভপ্তামদ প্রমক্রাওভড অঞ্চনম অমস্থঢ ট্রওাপামদভনলভ ভপ্তামদনঢ দকত লাঢা : ভপ্তামদ প্রমক্রাওভড 

অঞ্চনম অমস্থঢ Type C ট্রওাপামদভল াথাভডঢ ভপ্তামদনঢ দকত লাঢা ট্রধন ণানও।  ম 

ওযানঝকমভ মযনেভ ফনধ্য ভপ্তামদভৄঔী বঢমভ ট্রধাযাও ঔাঢ  (শুল্ক  মটউটি র -ব্যাও এভ ধমভনঢথ , দতুদ 

ধে/দতুদ াচাভ (স্ত্র ঔাঢ) ম্প্রাভড, ইউনভা অঞ্চনম ভপ্তামদভ ট্রক্ষনত্র) , নঝযাভ, আইটিএ 

(Information Technology Enabled Service)  লাট থযাভ এাং প্রমক্রাচাঢ 

(এনগ্রানপ্রানমাং) কৃমর ধে ভপ্তামদওাভও প্রমঢষ্ঠাদভল  ভপ্তামদনঢ দকত লাঢা ট্রধন ণানও।  এ ওম 

ঔানঢ ইমধনচটস্থ Type A  Type B মমদনাকওাভীনতভনও Type C মমদনাকওাভীনতভ ন্যা দকত 

লাঢা প্রতাদ ওভা লনম ওম ঝাইনধভ মমদনাকওাভীনতভ ফনধ্য ফঢা আন নম প্রঢীফাদ। 

 

ওমফযনদভ ধব থনক্ষড  

(ও) ইমধনচট  অমস্থঢ Type A, B  C ট্রওাপামদভল অঞ্চমট্রপনত ০৫  ঙভ ধব থন্ত ওভ অওায 

(Tax holiday) সুমথা ট্রধন ণানও;  

(ঔ)  অণ থনদমঢও অঞ্চনম স্থামধঢ ওম ট্রওাপামদভল ১ফ ৩ ঙভ ১০০% ২ ৩ ঙভ ৫০% ৩  ১ 

ঙভ ২৫% লানভ ১০ ঙভ ধব থন্ত আওভ সুমথা ধা;     

(ক) Type A, B  C ট্রওাপামদভল শুল্কভৄিপান ওাঁঘাফাম, বন্ত্রধামঢ, অমন ইকুইধনফি  মদফ থাড 

াফগ্রী আফতামদ ওভনঢ ধানভ;  

(খ)  Type A  B ট্রওাপামদভল ভমথদ, মপযাাংয এাং াংস্থাধদ ব্য পূড থ প্রঢযাদ ওভনঢ ধানভ; 

(গ) ইমধনচটস্থ মযে প্রমঢষ্ঠাদ ওর্তথও আফতামদকৃঢ কাড়ী (ওাভ) মধওাধ, চীধ এাং ফাইনক্রাা ট্রভ 

ধভ আনভাধী ভত ধমভফাড ওািফ মটউটি যঢথ ানধনক্ষ ফকুন;  

(ঘ) Type A  B এভ তুমদা  C ট্রওাপামদভল ওফ অননযাভ ব্যাাংমওাং সুমথা ট্রধন ণানও;  

(ঙ) ইধনচটস্থ Type C ট্রওাপামদভল দতুদ ধে/দতুদ াচাভ ( স্ত্র ঔাঢ) ম্প্রাভড লাঢা দকত 

প্রনডাতদা ট্রধন ণানও;  

(চ) Foreign Private Investment (Promotion & Protection) Act, 1980 অনুানভ 

মনতযী এাং ট্রতযী মমদনাকওাভীনও ফাদ সুমথা প্রতাদ , মনতযী মমদনাকওাভীনও  সুভক্ষা   

মদভাধত্তা আইদ দ্রৃাভা মদমিঢ ওভা লননঙ;   
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(ছ) াাংমানতট্রয ইমধনচনট অমস্থঢ Type A এাং Type B এাং Type C ট্রওাপামদভল আমণ থও 

সুমথা, দদ-আমণ থও সুমথা এাং  অন্যান্য সুমথা প্রামপ্তভ ট্রক্ষনত্র মওছু ট্রক্ষত্র ব্যমঢঢ ট্রঢফদ ট্রওাদ ধাণ থওয 

ধমভমমক্ষঢ ল দা;  

(জ) মযফাদ অস্থা ম ঝাইনধভ মমদনাক ওাভীভ ট্রক্ষনত্র ট্রব লানভ প্রনডাতদা প্রতাদ ওভা ল, ট্র লানভ 

এ  ম ঝাইনধভ মমদনাকওাভীভ ট্রক্ষনত্র প্রনডাতদা প্রতাদ ওভা লনম প্রতত্ত প্রনডাতদাভ ধমভফাড ৫ গুড বৃমদ্ধ 

ধান। 

(ঝ) ওম ঝাইনধভ মমদনাকওাভীনতভ ফনধ্য ফঢা আদনদভ ট্রক্ষনত্র  এ  ম ঝাইনধভ 

মমদনাকওাভীট্রও ম ঝাইনধভ ন্যা  প্রনডাতদা প্রতানদ ভ ধমভনঢথ ম ঝাইধ মমদনাকওাভীনও  প্রতত্ত 

প্রনডাতদা প্রঢযালাভ ওনভ অন্য ট্রওাদ সুমথা প্রতাদ ওভা উত্তফ; 

(ঞ) ঢথফানদ এওফাত্র Type C ট্রওাপামদভলট্রও প্রতত্ত দকত লাঢা বনতমযও মমদনাক আকৃষ্ট 

ওভনড ট্রদমঢাঘও প্রপা ট্রনমট্রঙ নম প্রঢীফাদ;    

(ট) ইমধনচটস্থ  ম ওযাঝাকমভ ট্রওাপামদভনলভ ফনধ্য ভপ্তামদভৄঔী বঢমভ ট্রধাযাও ঔাঢ, নঝযাভ, 

আইটিএ (Information Technology Enabled Service)   লাট থযাভ   ব্যাক এাং 

প্রমক্রাচাঢ (এনগ্রানপ্রানমাং) কৃমর ধে ভপ্তামদওাভও প্রমঢষ্ঠাদভল ভপ্তামদনঢ দকত সুমথা ট্রধন ণানও;   

 

ফঢাফঢ: ভপ্তামদ প্রমক্রাওভড এমাওা অমস্থঢ ওম মমদনাকওাভীনতভ চন্য সুরফ প্রমঢনবামকঢা 

মদমিঢওভড  মনতযী মমদনাক আকৃষ্টওভনড ট্রদমঢাঘও উধাতাদ দূভ ওভাভ মনক্ষয ইমধনচটস্থ 

Type C ট্রওাপামদভ ন্যা Type A, Type B ট্রওাপামদভনলভ ফনধ্য বঢমভ ট্রধাযাও ঔাঢ , 

নঝযাভ, আইটিএ (Information Technology Enabled Service)  লাট থযাভ এাং 

প্রমক্রাচাঢ (এনগ্রানপ্রানমাং) কৃমর ধে ভপ্তামদনঢ দকত লাঢা প্রতাদ ওভা ট্রবনঢ ধানভ।    

 

৩.১.৩ ফানঙভ আঁয (মনয ট্রেম) ভপ্তামদভ মধভীনঢ দকত লাঢা প্রতাদ মরন ফঢাফঢ 

প্রতাদ 

 

ফানঙভ আঁয (মনয ট্রেম) ভপ্তামদভ মধভীনঢ দকত লাঢা প্রতাদ মরন ভপ্তামদওাভও প্রমঢষ্ঠাদ ট্রফা থ 

ম্যামক্সফনওা এিাভপ্রাইচ , খুমদা ট্রঘম্বাভ অ ওফা থ এন্ড ইন্ডামে খুমদা ভাভ আনতদ ওনভ। খুমদা 

ট্রঘম্বাভ অ ওফা থ এন্ড ইন্ডামে আনতদটি ধব থানমাঘদা ওনভ ফানঙভ আঁয (মনয ট্রেম) ভপ্তামদনঢ দকত 

লাঢা প্রতানদভ চন্য ামডচয ফন্ত্রডামন আনতদ ওনভ। ামডচয ফন্ত্রডাম এ মরন ফঢাফঢ প্রতানদভ 

চন্য াাংমানতয ট্যামভন ওমফযনদ ট্রপ্রভড ওনভ। আনমতঢ ধনত্রভ ধভ ফঢাফঢ প্রতানদভ চন্য ওমফযদ 

ওর্তথও ফানঙভ আঁয াংগ্রল ধদ্ধমঢ , প্রমক্রাচাঢওভড, ভপ্তামদভ ধমভফাড , ভপ্তামদ ভল্য , ভল্য াংনবাচনদভ 

লাভ এাং ভপ্তামদনঢ ভওাভ প্রতত্ত প্রনডাতদা ধব থানমাঘদা ওভা ল।  

 

ফানঙভ আঁযাংগ্রল ধদ্ধমঢ  প্রমক্রাচাঢওভড 

ফানঙভ আঁয ভমঢিঃ ট্রতনযভ মমপন্ন ট্রচমা , উধনচমা, মটি ওনধ থানভযনদভ ড় ড় ফাঙাচাভ ট্রণনও 

াংগ্রল ওভা ল। ড় াচাভগুনমানঢ এও ট্রেমডভ ট্রমাও ফাঙ ওাঁঝাভ ওাচ ওনভ ণানও। ফাঙ ওাঁঝাভ ফ 

ফানঙভ উমচ্ছষ্ট অাংয মলনন ফানঙভ আঁয ট্রননম ট্রতা ল। ট্রননম ট্রতা এ আঁয ফাঙ ওাঁঝাভ ওানচ 

মদনামচঢ ব্যমি ওর্তথও াংভক্ষড পূ থও মক্র ওভা ল। ভপ্তামদওাভও প্রমঢষ্ঠানদভ ফনদাদীঢ ট্রচমা 

এনচি অণা এও থভনদভ ব্যাীকড ঢা াংগ্রল ওনভ প্রণফ থানধ ট্রভানত শুমওন ট্রথৌঢ ওনভ াংভক্ষড 

ওনভ ণানও। ধভঢীনঢ ট্রচমা এনচি/ব্যাী ওর্তথও ভপ্তামদওাভনওভ গুতানফ ট্রপ্রভড ওভা ল। 

প্রমক্রাচাঢওভনডভ অাংয মলনন মমপন্ন স্থাদ লনঢ প্রাপ্ত ফানঙভ আঁয ভপ্তামদওাভও ওর্তথও শুষ্কওভড , 

ঘালুমদওভড, ফানঙভ আঁয ব্যমঢঢ অন্যান্য স্তু অধাভড , অভৄিওভড, ট্রেমডমন্যাওভড, চদ া 
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ওযামমাফ চাঢী ধতাণ থ অধাভড এাং আফতামদওাভনওভ ঘামলতা অনুবাী প্যানওঝচাঢওভড ওভা 

ল।  থনযর ভপ্তামদওাভও ওর্তথও ধে ভপ্তামদ ওভা ল।মদনম্ন ফানঙভ আঁয ভপ্তামদভ মদমফত্ত 

প্রমক্রাচাঢওভনডভ প্রাল মঘত্র প্রতাদ ওভা লনমািঃ 

 
 

 
 

াাংমানতনয ফানঙভ আঁয-এভ ভভাল  ভপ্তামদ 

 

াাংমানতনয ফানঙভ আঁয ভপ্তামদওাভও প্রমঢষ্ঠানদভ মলনন প্রমঢমতদ ২৫ ট্রফ. ঝদ ফানঙভ আঁয াংগ্রল 

ওভা ম্ভ। ঢথফানদ ভপ্তামদওাভও ওনওটি প্রমঢষ্ঠাদভল প্রমঢমতদ মমপন্ন াচাভ ট্রণনও প্রা ১০ ট্রফ. 

ঝদ ওনভ ফানঙভ আঁয াংগ্রল ওনভ ণানও। প্রমঢমতদ ১০ ট্রফ. ঝদ ওনভ ফান প্রা ৩০০ ট্রফ. ঝদ ফানঙভ 

আঁয ভপ্তামদভ চন্য প্রস্তুঢ ওভা ল। স্থাদী াচানভ প্রাপ্ত ফানঙভ আঁয ম্পূড থ অাংয ভপ্তামদ উধনবাকী ওভা 

ট্রকনম এভ ধমভফাড তাড়ান প্রমঢ ফান প্রা ৭৫০ ট্রফ. ঝদ। স্থাদীপান ফানঙভ আঁনযভ ট্রওাদ ব্যলাভ দা 

ণাওা প্রাপ্ত আনেঁভ ম্পূড থ অাংয মনতনয ভপ্তামদ লন ণানও। াাংমানতয ভপ্তামদ উন্নদ বুযনভাভ মলনন 

মকঢ ওনও ঙনভ ফানঙভ আঁয ভপ্তামদভ ধমভফাড াভমড- ৭ এ প্রতাদ ওভা লনমা। াভমড- ৭ 

ধব থানমাঘদা ট্রতঔা বা , ২০১৬-১৭ অণ থঙনভ ফানঙভ আঁনযভ ভপ্তামদ ভল্য প্রা ৩.৪৫ মক্ষ  ফামওথদ 

টমাভ, ২০১৭-১৮ অণ থঙনভ ফানঙভ আঁয ভপ্তামদ ভল্য প্রা ৫.০২ মক্ষ ফামওথদ টমাভ এাং ২০১৮-১৯ 

অণ থঙনভফানঙভ আঁয ভপ্তামদ ভল্য প্রা ৩০.৯ মক্ষ ফামওথদ টমাভ।াাংমানতয ট্রণনও ফানঙভ আঁয 

াথাভদঢ ঘীনদ ভপ্তামদ ওভা ল।  

 

াভমড-০৭: ফানঙভ আঁয ভপ্তামদ ভল্য 

HS Code&  Description 
Export Value (USD) 

2016-17 2017-18 2018-19 

05119100: Products Of Fish, 

Crus,Mollus,Other Aquati 

345,322.36 502,106.07 3,090,254.78 

উৎ: াাংমানতয ভপ্তামদ উন্নদ বুযনভা 

 

ভপ্তামদকৃঢ ফানঙভ আঁনযভ স্থাদী ভল্য াংনবাচদ লাভ 
 

াাংমানতনযভ মফঞা ধামদনঢ প্রাপ্ত ফানঙভ আঁয উন্নঢফানদভ ট্রপ্রাটিদ মলনন ব্যহৃঢ পৄট ামলনফি 

ট্রওামানচদ প্রস্তুনঢভ ওাঁঘাফাম মলনন ব্যলাভ ওভা ল। াাংমানতয ট্রণনও ট্রব অস্থা ফানঙভ আঁয 

ভপ্তামদ ওভা ল ট্রঔানদ ফানঙভ আঁয াথাভড ধামদনঢ ট্রথৌঢওভড , ট্রভানত শুওানদা , াইচ অনুবাী 

মপাচদ এাং আফতামদকৃঢ ট্রওমফওযাম ব্যলাভ পূ থও পুদভা ট্রথৌঢওভনডভ ফাধ্যনফ ওযামমানফভ 

ফাত্রা মদন্ত্রড , প্যানওঝচাঢওভড এাং ভপ্তামদওভড াংক্রান্ত ওাব থক্রফ পাতদ ওভা ল। ভপ্তামদওাভও 

ওর্তথও প্রমক্রাচাঢওভনডভ থাধ ধব থানমাঘদা ট্রতঔা বা স্থাদী ভল্য াংনবাচনদভ লাভ প্রা ৯৩.৫০%।  
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াভমড-০৮: ফানঙভ আঁনযভ ভল্য াংনবাচনদভ লাভ 

          Particulars           Taka 

Fish scale 94 

Imported Chemical 10 

Factory Over 25 

Marketing & distribution Expense 10 

Financial Expense 6.5 

Total Cost 45.5 

Profit before Tax 8 

Export Price 154 

Value Addition(output value – Import value)/ output value 93.50% 
উৎ:ফানঙভ আঁয ভপ্তামদওাভও প্রমঢষ্ঠাদ 

 

ফানঙভ আঁয স্থাদীপান াংগৃলীঢ এওথভনদভ চথয ধে। ফানঙভ আঁয ভপ্তামদ শুরুভ মতনও স্থাদী াচাভ 

ট্রণনও প্রমঢ ট্রওমচ ১৫-২০ ঝাওা তনভ াংগ্রল ওভা ম্ভ লনম ঢথফানদ  প্রমঢ ট্রওমচ ৪৫-৪৭ ঝাওা তনভ 

ক্র ওভনঙ বা ক্রফথ থফাদ। ওাভড প্রাণমফও অস্থা মপাকী যলনভভ াচাভ ট্রণনও ফানঙভ আঁয াংগ্রল 

ওভা লনম এঔদ এভ ব্যামপ্ত ট্রচমা-উধনচমা ঙমড়ননঙ এাং ভপ্তামদওাভনওভ াংখ্যা বৃমদ্ধ ট্রধননঙ। 

ট্রচমা/উধনচমা ট্রণনও াংগ্রনলভ ননম ধমভলড ব্য , ফজুতওভড ব্য  ওমফযদ াত ব্য বৃমদ্ধ 

ট্রধননঙ। ফানঙভ আঁয প্রমক্রাচাঢওানম ৫০% প্রমক্রাচাঢওভড ক্ষমঢ (প্রন ম) ল। ঢথফানদ প্রমঢ 

ট্রওমচ ফানঙভ আঁয আন্তচথামঢও াচানভ প্রা ১.৭ ট্রণনও ১.৯ ফামওথদ টমানভ মক্র ল। স্থাদী াচানভ 

ফানঙভ আনেঁভ ভল্য বৃমদ্ধ ধাা ভপ্তামদনঢ ভৄদানাভ লাভ ধব থাক্রনফ হ্রা ধানচ্ছ।  
 

াভমড-০৯: াাংমানতয ট্রণনও ধে ভপ্তামদভ ট্রক্ষনত্র মযফাদ সুনবাক সুমথাভল  

১. আওভ সুমথা; 

২. উৎন আওভ সুমথা; 

৩. নন্ডট যাভলাউ সুমথা; 

৪. মটউটি রব্যাও সুমথা; 

৫. ব্যাওব্যাও এমম-টু-; 

৬. ভপ্তামদভ ট্রক্ষনত্র ব্যাাংও ঋড  সুত সুমথা; 

৭. ভপ্তামদ ঋড গ্যাভামি মেফ সুমথা; 

৮. দকত লাঢা; 

 

ফানঙভ আঁয ভপ্তামদভ ট্রক্ষনত্র মযফাদ সুমথা 
 

াাংমানতয ট্রণনও ফানঙভ আঁয ভপ্তামদনঢ ট্রওাদ প্রওাভ দকত লাঢা/পতুথমও সুমথা প্রতাদ ওভা ল দা। 

ঢন, ভপ্তামদওাভও মলনন ওাঁঘাফাম আফতামদনঢ মটউটি র-ব্যাও সুমথা  ভপ্তামদ আনভ ধভ ট্যাক্স 

সুমথা মযফাদ। ধব থনক্ষড  ফঢাফঢ: ধব থনক্ষড: (ও)ফানঙভ আঁয াাংমানতনয চথয মলনন কে ; 

(ঔ) মফঞা ধামদভ ফানঙভ আঁয ট্রপ্রাটিনদভ উৎ ট্রওামানচদ এভ ওাঁঘাফাম মলনন মলিঃমনশ্ব ব্যহৃঢ ল ; 

(ক)আাংমযও প্রমক্রাচাঢকৃঢ ফানঙভ আঁনযভ ভপ্তামদ বৃমদ্ধভ ননম স্থাদী াচানভ ওাঁঘাফাম মলনন 

ব্যহৃঢ ফানঙভ আঁনযভ ভল্য বৃমদ্ধ ধানচ্ছ ; (খ) াাংমানতনয প্রমঢ ফান প্রা ৭৫০ ট্রফ. ঝদ মফঞা ধামদভ 

ফানঙভ আঁনযভ ভভাল ণাওনম ঢথফানদ ভপ্তামদ লনচ্ছ প্রা ১৬০-১৮০ ট্রফ. ঝদ ; (গ) ফানঙভ আঁয 

ভপ্তামদনঢ ঢথফাদ প্রনডাতদা মলনন দকত লাঢা/পতুথমও প্রতাদ ওভা ল দা ; (ঘ) ফানঙভ আঁয 

ভপ্তামদনঢ স্থাদী ভল্য াংনবাচদ লাভ প্রা ৯৪%; (ঙ) ভপ্তামদভ কন্তব্যস্থম লনচ্ছ এওফাত্র ট্রতয ঘীদ; 

 

ফঢাফঢ 

স্থাদীপান প্রাপ্তফানঙভ আঁয চথয মলনন কে দা ওনভ অণ থওাভী ধে মলনন মনঘদা এনদ ভপ্তামদভ 

ধমভফাড বৃমদ্ধ  আন্তচথামঢও াচাভ ম্প্রাভনডভউনেনশ্যউি ধে ভপ্তামদনঢ ১৫% লানভ  দকত লাঢা 

প্রতানদভ মরটি মনঘদা ওভনঢ ধানভ। 
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৩.১.৪ স্থাদীপান  উৎধামতঢ (Biaxially oriented polypropylene) BOPP 

মনল্ম ভপ্তামদনঢ দকত লাঢা প্রতাদ মরন ফঢাফঢ  

 

স্থাদীপান উৎধামতঢ  (Biaxially oriented polypropylene) BOPP মনল্ম ভপ্তামদনঢ দকত  

লাঢা প্রতানদভ চন্য ট্রফা থ আমওচ াাক্স মনল্ম মমিঃ ামডচয ফন্ত্রডামন আনতদ ওনভ। আমওচ 

াাক্স মনল্ম মমিঃ াাংমানতনয এওফাত্র BOPP মনল্ম উৎধাতদওামভ প্রমঢষ্ঠাদ। ২০১৮ ানম ভ 

মটনম্বভ ফান  প্রমঢষ্ঠাদটি ামডমচযওপান উৎধাতদ ওাব থক্রফ শুরু ওনভ । প্রমঢষ্ঠাদটি ফফদমাংল  এভ 

মত্রযানম আমওচ ইওনদামফও ট্রচানদ অমস্থঢ । আনতদওাভী প্রমঢষ্ঠাদ লনঢ চাদা বা ট্রব, আমওচ 

াাক্স মমিঃ  BOPP মনল্মফ উৎধাতদওাভী মযনে প্রা ৩০০ ট্রওাটি ঝাওা মমদনাক ওনভনঙ।  

প্রমঢষ্ঠাদটিভ উৎধাতদ ক্ষফঢা ৪২,০০০ ট্রফ. ঝদ। আমওচ াাক্স মনল্ম  মমিঃ এভ ওাভঔাদা ৮(আঝ) 

থভনদভ BOPP মনল্ম উৎধাতদ ওভা ল। এভফনধ্য দদ-মলঝ মনমম োন্পধানভি মনল্ম াাংমানতনয 

হুম ব্যহৃঢ মনল্ম । প্রাপ্ত ঢথ্য ধব থানমাঘদা ট্রতঔা বা, BOPP মননল্মভ ঢথফাদ ঘামলতা প্রা 

৩০,০০০ ট্রফ.ঝদ। পৄট ট্রক্টনভ ঘামলতা ১৫,০০০ ট্রফ. ঝদ এাং দদ-পৄট ট্রক্টনভ ঘামলতা ১৫,০০০ ট্রফ. ঝদ। 

ঢন BOPP মনল্ম এভ হুভৄমঔ ব্যলাভ  ফানুনরভ চীদবাত্রাভ ফানদা ন্ননদভ ানণ ানণ প্রমঢঙভ 

এভ ব্যলাভ উনিঔনবাগ্য লানভ বৃমদ্ধ ধানচ্ছ।  BOPP মনল্ম ভমঢিঃ ধামদ  ায়ু প্রমঢনভাথও মলনন 

প্যানওমচাং মযনে হুম ব্যহৃঢ এওটি ওাঁঘাফাম। াাংমানতনয মদম্নমমমঔঢ মযেঔাঢভল ঢানতভ 

ওাঁঘাফাম মলনন BOPP মনল্ম ব্যলাভ ওনভ: 

(ও) ঔায প্রমক্রাচাঢওভড মযে; 

(ঔ) ঢাফাওচাঢ ধে প্রস্তুঢওাভী মযে; 

(ক) প্যানওমচাং মযে; 

(খ) এটনলমপ ট্রঝধ ইন্ডামেচ;   

(গ) কানফ থি মযে  

এ ঙাড়া, ট্রৌন্দব থ থ থনদ ব্যহৃঢ ব থাযমধাং ধমম, মনযরামঢ ধে প্যানওঝচাঢওভনড   ধামদ প্রমঢনভাথও 

ওাকচ ট্রমমফনদযনদ BOPP মনল্ম ব্যহৃঢ ল। 

BOPP মনল্ম আফতামদনঢ সুমদমত থষ্ট এইঘ.এ.ট্রওাট দা ণাওা এইঘ.এ.ট্রওাট ৩৯২০.২০.৯০ 

(Other polymers of propylene(excel printed form) এভ ফাধ্যনফ াাংমানতনয আফতামদ লন 

ণানও। উি এইঘ.এ.ট্রওানট ওািফ মটউটি (মমট)ল ট্রফাঝ ৪৩% শুল্ক আনভামধঢ আনঙ। ওমফযনদভ 

চাদা ফনঢ মমপন্ন মযে প্রমঢষ্ঠাদ ঢানতভ ওাঁঘাফাম মলনন BOPP মনল্ম আফতামদ ওনভ । এ ঙাড়া , 

ামডমচযও আফতামদওাভওকড স্থাদী াচানভ মক্রনভ উনেনশ্য BOPP মনল্ম আফতামদ ওনভ ণানও। 

এ ট্রক্ষনত্র ামডমচযও আফতামদওাভও ওর্তথও BOPP মনল্ম আফতামদভ ধভ ৪৩% শুল্ক আনভাধ ওভা 

ল, অন্যমতনও মযে প্রমঢষ্ঠাদ ওর্তথও ধেটি আফতামদভ উধনভ ৩১% শুল্ক আনভামধঢ আনঙ।  এঙাড়া, 

াাংমানতনয কানফ থি মযে  নন্ডভ ফাধ্যনফ এাং ভপ্তামদ প্রমক্রাচাঢ এমাওা শুল্কভৄি BOPP মনল্ম 

ওভা ল।  স্থাদী পান উৎধামতঢ BOPP মননল্মভ প্রথাদ ওাঁঘাফাম আফতামদনঢ ৫% মমটল ট্রফাঝ 

আফতামদ শুল্ক প্রা ৩১%। BOPP মনল্ম  উৎধাতদওাভী প্রমঢষ্ঠাদ ওর্তথও ভভালকৃঢ ঢথ্য বণা: 

উৎধাতদ ক্ষফঢা, উৎধাতনদভ ধমভফাড  ভপ্তামদভ ধমভফাড ওমফযদ ট্রণনও ধব থানমাঘদা ওভা ল। 

ধব থানমাঘদা ট্রতঔা বা, ২০১৮ ানম ামডমচযওপান উৎধাতদ শুরু ওনভ। ২০১৯ ানম ট্রফাঝ উৎধাতদ 

ক্ষফঢাভ ২৫.২২% ব্যলাভ ওভনঢ ক্ষফ ল। বাভ ফনধ্য ৩০১.১১ ট্রফ.ঝদ BOPP মনল্ম  মনতনয 

ভপ্তামদ ওনভ।  
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আমওচ াাক্স মমিঃ ওর্তথও প্রতত্ত দদ-মলঝ-মনমম োন্পধানভি মিফ প্রমঢ ট্রফ.ঝনদভ উৎধাতদ ব্য 

ওমফযদ ওর্তথও ধব থানমাঘদা ওভা ল এাং এ ধেটিভ স্থাদী ভল্য াংনবাচনদভ লাভ মনেরড ওভা ল। 

মনেরনড ট্রতঔা বা, উৎধামতঢ ধনেভ স্থাদী ভল্য াংনবাচনদভ লাভ ৩০%। ঢথফানদ BOPP মনল্ম 

উৎধাতনদ ব্যহৃঢ প্রাণমফও ওাঁঘাফানমভ ম্পূড থ অাংয মনতয ট্রণনও আফতামদ ওভনঢ ল। স্থাদীপান 

ওাঁঘাফাম উৎধাতনদভ ওনওটি ব্যাওাট থ মযে ইমঢফনধ্য াাংমানতনয ঘালু লননঙ। ট্রবফদ: এমটটিপ  

ফািাভব্যাঘ বা স্থাদী পান াংগ্রল ওভা লনম স্থাদী ভল্য াংনবাচনদভ লাভ আভ বৃমদ্ধ ধান।  

ওমফযদ BOPP মনল্ম উৎধাতদওাভী মযনেভ প্রমঢভক্ষড  মমদনাক সুভক্ষা মনঘদা ভ চন্য ওমফযদ 

ওাব থওভ প্রমঢভক্ষড লাভ (Effective Rate of Protection) ওমফযনদভ মলান ট্রতঔা বা ট্রব,  

ওাঁঘাফাম আফতামদনঢ মযফাদ ট্রব শুল্কলাভ এাং ম্পূড থামঢ ধে আফতামদনঢ ট্রব শুল্ক ঢা থনভ 

প্রমঢষ্ঠাদটিভ IRR তাড়ান -২.২১%। প্রাণমফও ধব থান মযশু মযে মলনন উৎধাতদওাভী প্রমঢষ্ঠানদভ 

উৎধাতদ ক্ষফঢাভ ড় অাংযই অব্যহৃঢ ণাওা উৎধাতদ ব্য ট্রযী লনচ্ছ। স্থাদী াচানভ পযাঝ 

মদমন্ধঢ উৎধাতদওাভী প্রমঢষ্ঠাদভলনও মযে ওাঁঘাফাম মলনন BOPP মনল্ম আফতামদনঢ শুল্ক 

ট্রভামঢ সুমথা প্রতাদ এাং ভপ্তামদভৄঔী মযেভলনও ন্ড সুমথা প্রতাদ ওভা স্থাদী এ মযেটিভ 

গুডকঢফাদ পন্ন ধে উৎধাতদ ওভাভ ধভ স্থাদী াচানভ মক্র ওভনঢ ক্ষফ লনচ্ছ দা।  

স্থাদী এ মযেনও সুভক্ষা প্রতানদভ ফাধ্যফ লনচ্ছ ভপ্তামদ বৃমদ্ধ ওনভ উৎধাতদ ক্ষফঢাভ ব্যলাভ বৃমদ্ধ, 

ওাঁঘাফাম আফতামদনঢ শুল্ক হ্রা, অণা ম্পূড থামঢ ধে আফতামদনঢ শুল্ক বৃমদ্ধ । ওাঁঘাফাম আফতামদনঢ 

শুল্ক ওফ ণাওা হ্রা ওভা চটিম। পযাঝ মদমন্ধঢ মযেভৄল শুল্ক ট্রভামঢ সুমথা ধাা এাং 

ভপ্তামদভৄমঔ মযেভল ন্ড সুমথা ধাা  ম্পূড থামঢ ধনে শুল্ক বৃমদ্ধ ওভা লনম সুভমক্ষঢ লাভ 

ম্ভাদা ওফ। আন্তচথামঢও াচানভ এ ধেটিভ ব্যাধও ঘামলতা ণাওা ভপ্তামদ বৃমদ্ধভ ফাধ্যনফ উৎধাতদ 

ক্ষফঢা ব্যলানভভ ফাধ্যনফ উৎধাতদ ব্য হ্রা ওভা ম্ভ। ইমঢফনধ্য প্রমঢষ্ঠাদটি ট্রওমদা, দাইনচমভা, 

ঢাদচামদা  চামম্বা ইঢযামত ট্রতনয ভপ্তামদ ওনভনঙ। মম অ এক্সনধাঝ থ ধব থানমাঘদা ট্রতঔা বা, প্রমঢ 

ট্রওমচভ মএন্ডএন ভল্য ১.৫৫ – ১.৬৩ ফামওথদ টমানভ ভপ্তামদ ওভা লননঙ। প্রমঢ ট্রওমচনঢ ট্রেইট .১৫ 

ট্রণনও .২০ ট্রি ানত কড় এনম ভল্য প্রা ১.৩৫ ফা. টমাভ। প্রমঢ টমানভভ মমদফ ভল্য ৮৫ ঝাওা 

থনভ প্রমঢ ট্রওমচভ ভপ্তামদ ভল্য তাঁড়া প্রা ১১৫ ঝাওা। প্রমঢ ট্রওমচভ স্থাদী উৎধাতদ ব্য প্রা ১৭১ 

ঝাওা। ভপ্তামদনঢ মটউটি র-ব্যাও ণাওা ওাঁঘাফাম আফতামদনঢ প্রমঢ ট্রওমচনঢ শুল্ক  পযাঝ াত প্রতাদ 

ওভা ল ৩০ ঝাওা। ট্র মলনন ভপ্তামদভ ট্রক্ষনত্র উৎধাতদ ব্য প্রমঢ ট্রওমচনঢ ১৪১ ঝাওা। ভপ্তামদ বৃমদ্ধভ 

ফাধ্যনফ উৎধাতদ ক্ষফঢাভ ব্যলাভ বৃমদ্ধ ওনভ এ ব্য আভ হ্রা ওভা ম্ভ। আন্তচথামঢও ম্প্রাভড  

ভপ্তামদনঢ ট্রমাওাদ হ্রানভ মনক্ষয দকত লাঢা প্রতানদভ মরটি মনঘদা ওভা বা। ঢন উৎধাতদ 

ক্ষফঢা বৃমদ্ধ ট্রধনম এ থভনদভ লাঢা প্রঢযালাভ ওভা ট্রবনঢ ধানভ।  

াাংমানতয ট্রণনও BOPP মনল্ম ভপ্তামদনঢ ট্রওাদ প্রওাভ দকত লাঢা/পতুথমও সুমথা প্রতাদ ওভা ল দা। 

ঢন, ভপ্তামদওাভও মলনন ওাঁঘাফাম আফতামদনঢ মটউটি র-ব্যাও সুমথা  ভপ্তামদ আনভ ধভ ট্যাক্স 

সুমথা মযফাদ ভননঙ। 

 

ফঢাফঢ 

 

মযশুমযে  উৎধাতদ  ক্ষফঢাভ ব্যলাভ মনঘদা এনদ স্থাদীপান উৎধামতঢ BOPP মনল্ম ভপ্তামদনঢ 

১০% লানভ দকত লাঢা প্রতানদভ মরটি মনঘদা ওভানবনঢ ধানভ। 
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৩.১.৫ মনফি মযঝ ভপ্তামদভ মধভীনঢ দকত লাঢা/পতুথমও প্রতাদ মরন ফঢাফঢ 

  

মনফি মযঝ ভপ্তামদভ মধভীনঢ দকত লাঢা/পতুথমও প্রতাদ মরন ট্রফা থ আনদাাভ মনফি মযঝ 

মমমফনঝট ঢানতভ উৎধামতঢ মনফি মযঝ ভপ্তামদনঢ ২০% দকত লাঢা প্রতানদভ চন্য ামডচয 

ফন্ত্রডামন আনতদ ওনভ। আনদাাভ মনফি মযঝ মমমফনঝট ওর্তথও তামঔমকৃঢ আনতদটি ামডচয 

ফন্ত্রডামনভ ফাধ্যনফ ফঢাফঢ প্রতানদভ চন্য াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদ প্রাপ্ত লননঙ। এ 

মরন ফঢাফঢ প্রতানদভ চন্য াাংমানতনয মনফি মযনঝভ ঘামলতা , উৎধাতদ, ভল্য াংনবাচনদভ লাভ  

মকঢ ওনও ঙনভভ ভপ্তামদ ধব থানমাঘদা ওভা ল। 

মনফি মযনঝভ উৎধাতদ  ঘামলতা  
 

মনফি মযঝ ভমঢিঃ মনফি মতন বঢমভ গ্যামপাদাইমচাং যীঝ (ট্রঠউ টিদ) এভ মওে এওটি ধে মলনন 

াাংমানতনয ব্যহৃঢ ল। াাংমানতনয প্রা ২.২৫ মক্ষ ট্রফ. ঝদ মনফি মযনঝভ াৎমভও ঘামলতা 

ভননঙ। অন্যমতনও মনফি মযনঝভ স্থাদী উৎধাতদ ক্ষফঢা প্রা ৫ মক্ষ ট্রফ. ঝদ। উৎধাতদ ক্ষফঢাভ 

৪৫% ব্যলানভভ ফাধ্যনফ স্থাদী ঘামলতা পূভড ওভা ম্ভ। াাংমানতনয ট্রঙাঝ ড় মফমমন ০৪টি মনফি 

মযঝ উৎধাতদওাভী মফম ভননঙ। এ ওম মফনমভ ফনধ্য আনতদওাভী প্রমঢষ্ঠাদ আনদাাভ মনফি মযঝ 

মমমফনঝট এভ উৎধাতদ ক্ষফঢা প্রা ০৩ মক্ষ ট্রফ.ঝদ। 

 

াাংমানতয ট্রণনও মনফি মযনঝভ ভপ্তামদ 
 

াাংমানতয ট্রণনও এওফাত্র প্রমঢষ্ঠাদ আনদাাভ মনফি মযঝ মমমফনঝট ২০১৯ ানমভ ফাঘ থ ফা ট্রণনও 

ঢানতভ উৎধামতঢ মনফি মযঝ ভপ্তামদ শুরু ওনভ। উৎধামতঢ এ ধে ভমঢ পাভনঢই ভপ্তামদ ওভা লন 

ণানও । ২০১৯ ানমভ ফাঘ থ ট্রণনও এ ধব থন্ত ট্রফাঝ ভপ্তামদভ ধমভফাড ২৭৪.৫ ট্রফমেও ঝদ । ট্রফাঝ ভপ্তামদ ভল্য 

৪৩,১৭৫ ফামওথদ টমাভ এাং কড় ভপ্তামদ ভল্য ১৫০ ফামওথদ টমাভ। 

 

স্থাদী পান উৎধামতঢ মনফি মযনঝভ ভল্য াংনবাচদ লাভ 
 

াাংমানতনয উৎধামতঢ মনফি মযনঝভ উৎধাতদ ব্য ধব থানমাঘদা স্থাদী ভল্য াংনবাচনদভ লাভ 

ধব থানমাঘদা ট্রতঔা বা , প্রমঢ ট্রফ. ঝদ মনফি মযঝ উৎধাতনদ আফতামদকৃঢ ওাঁঘাফানমভ ভল্য প্রা 

৬৪৩৩.৮২ ঝাওা এাং স্থাদী ভল্য াংনবাচদ প্রা ১১৮১১.৭০ ঝাওা। স্থাদী ভল্য াংনবাচনদভ লাভ 

তাঁড়া প্রা ৬৪%।  মনফি মযঝ ভপ্তামদভ ট্রক্ষনত্র মযফাদ সুমথা াাংমানতয ট্রণনও এফএ ধে 

ভপ্তামদনঢ ট্রওাদ প্রওাভ দকত লাঢা/পতুথমও সুমথা প্রতাদ ওভা ল দা। ঢন , ভপ্তামদওাভও মলনন 

মটউটি র-ব্যাও সুমথা  ভপ্তামদ আনভ ধভ ট্যাক্স সুমথা মযফাদ। উনিখ্য ট্রব , াাংমানতয ব্যাাংনওভ 

এনই াকুথমাভ দাং ৩৫ ঢামভঔ ২২ ট্রনন্ফম্বভ ২০১৯ এভ ক্রমফও ৩৫ এ Galvanised Sheet/Coils 

Coated with Zinc, Coated with Aluminium  Zinc এাং Color Coated মযঝ ভপ্তামদভ 

মধভীনঢ ১০% ভপ্তামদ পতুথমও প্রতাদ ওভা লনম ফচাঢী ধে মনফি মযঝ ভপ্তামদনঢ দকত 

লাঢা/পতুথমও প্রতাদ ওভা ল দা। Galvanised Sheet/Coils (Coated with Zinc, Coated 

with Aluminium  Zinc এাং Color Coated মযঝ অনধক্ষা মনফি মযঝ উৎধাতনদ স্থাদী ভল্য 

াংনবাচনদভ লাভ অনদও ট্রময। স্থাদী ভল্য াংনবাচদ  Galvanised Sheet/Coils (Coated 

with Zinc,Coated with Aluminium  Zinc এাং Color Coated মযঝ এভ ফচাঢী ধে 

মনঘদা মনফি মযঝ ভপ্তামদনঢ দকত লাঢা/পতুথমও প্রতানদভ মরটি মনঘদা ওভা বা।  
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ওমফযনদভ সুধামভয 
 

স্থাদী ভল্য াংনবাচদ   Galvanised Sheet/Coils (Coated with Zinc, Coated with 

Aluminium  Zinc এাং Color Coated মযঝ এভ ফচাঢী ধে মনঘদা মনফি মযঝ 

ভপ্তামদনঢ ফধমভফাড দকত লাঢা/পতুথমও প্রতানদভ মরটি মনঘদা ওভা ট্রবনঢ ধানভ।  

 

৩.১.৬ M/S WAQIAH Bd International ওর্তথও আফতামদকৃঢ কৃমরচ বন্ত্রধামঢ 

ঙাড়ওভড মরন সুধামভয প্রতাদ 

 
 

M/S WAQIAH Bd International ওর্তথও আফতামদকৃঢ কৃমরচ বন্ত্রধামঢ ঙাড়ওভড  মরনভ M/S 

WAQIAH Bd International ওর্তথও আফতামদকৃঢ কৃমরচ বন্ত্রধামঢ ঙাড়ওভনড ভ মদমফত্ত াাংমানতয 

ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযনদ আনতদ ওভা  ল। আনতদটি াাংমানতয ট্যামভন  ওমফযদ লনঢ ধব থানমাঘদা 

ওভা ল।  

 

আনতদওাভী প্রমঢষ্ঠাদ M/S WAQIAH Bd International  ভমঢিঃ উন্নঢ চানঢভ কৃমর ধে 

উৎধাতদওাভী প্রমঢষ্ঠাদ। প্রমঢষ্ঠাদটি ১২ মটনম্বভ, ২০১৮ ানম মদমন্ধঢ ল বাভ আফতামদ মদন্ধদ দত 

(IRC) দাং-০২১৩৮২০। প্রমঢষ্ঠাদটি ধভীক্ষাভমওপান ঝাঙ্গাইম ট্রচমা ৩ এওভ চমফভ ধভ 

Sesame (মঢম ীচ) ল অন্যান্য উন্নঢচানঢভ কৃমর ধে  ঘানরভ ধমভওেদা গ্রলড ওনভনঙ। ইনঢাফনধ্য 

ধভীক্ষাভমওপান মঢম ীচ ঘার ওনভ নম লা চাধামদ প্রভেমিনঢ ব্যাধওপান ঘানরভ 

ধমভওেদা চাধামদ কৃমর বন্ত্রধামঢ আফতামদভ অাংয মলনন মওছু কৃমর বন্ত্রধামঢভ প্রাণমফও ঘামাদ 

আফতামদ ওনভনঙ। উনিখ্য ট্রব, আফতামদকৃঢ এ ওম কৃমর বন্ত্রধামঢ এওমতনও কৃমর ওাচনও ট্রবফদ 

লচঢভ ওভন অন্যমতনও কৃমর ওানচ মদনামচঢ কৃরওনতভ মদভাধত্তাভ মরটি মদমিঢ ওভন।  

আনতদওাভী প্রমঢষ্ঠাদটিভ উনযািা এওচদ চাধামদ দাকমভও এাং প্রনওৌযমী।  াাংমানতনয কৃমর  ধে 

উৎধাতনদভ ম্ভাদা মনঘদা মঢমদ  এওটি উন্নঢ কৃমর ঔাফাভ প্রমঢ ষ্ঠাভ অমপপ্রা  ট্রণনও ঝাাংকাইনম 

কৃমর ঔাফাভটি শুরু ওনভদ।  মঢমদ উি ঔাফানভ াাংমানতময প্রভেমি ব্যলাভ ওনভ প্রাণমফও ধব থান উন্নঢ 

মঢম ীচ উৎধাতদ ওভনঢ ক্ষফ লনম চাধামদ কৃমর প্রভেমি ব্যলানভভ ফাধ্যনফ স্বে ব্যন কৃরনওভ 

মদভাধত্তা মদমিঢপূ থও আভ ট্রময উৎধাতদ ম্ভ নম আযাাতী। ট্র মনঘদা চাধানদ  ট্রব ওম 

কৃমর বন্ত্রধামঢ ব্যহৃঢ ল ট্র ওম বন্ত্রধামঢ াাংমানতনয আফতামদ ওনভ । প্রমঢষ্ঠাদটি ট্রটল্টা মেচ মমট 

(াাংমানতয) মমিঃ এভ ফাধ্যনফ ট্রব ওম কৃমর বন্ত্রধামঢ আফতামদ ওনভ এভ মভড মদম্নরূধ : 
 

1. Harvesting Combine,  
2. Agriculture Transport,   

3. Battery,  

4. Farm Tractor,  

5. Farm Rotary,  

6. Small Hand Tiller,  

7. Rice Measure Box,  

8. Rice Measure,  

9. Rice Planter Machine,   

10. Hand Nursery,  

11. Rice Seedling Box,  

12. Engine Grass Cutter,  

13. Engine Sprayer,  

14. Water Pump. 
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উধনভাি ধেভনলভ আফতামদ াংক্রান্ত ওাকচধত্র ওািফ লাউন তামঔম ওভা লনম ঢানঢ ট্রতঔা বা 

(Used Chainsaw- 20 pcs HS Code. 8467.81.00, Used Helmet- 30 pcs HS Code. 

6506.10.00, Used Rice Measure box SHIZUOKA SDN22-1pcs, HS Code. 

8419.31.00, Used Rice Measure box SATAKE GDR28-1 pcs, HS Code. 

8419.31.00, Used Rice Measure box SATAKE GDR25- HS Code. 8419.31.00) 

ধেভল ভপ্তামদওাভও ট্রতনয ব্যহৃঢ  (Used) লননঙ ফনফ থ উনিঔ ণাওা ঢা আফতামদ দীমঢ 

আনতনযভ মঙ্ঘদ মথা ঘিগ্রাফ ওািফ লাউ ঔামানভ অনুনফাতদ প্রতাদ দা ওনভ ামডচয ফন্ত্রডাম 

ট্রণনও ধে ঔামানভ অনুফমঢ (মমধ) াংগ্রনলভ মরন আফতামদওাভও প্রমঢষ্ঠাদনও মদনত থযদা প্রতাদ 

ওনভ।  

 

আফতামদ দীমঢ আনতয ২০১৫-১৮ এভ ২ অধ্যান ৪(গ) অনুনচ্ছনত “ট্রওাদ ধনেভ আফতামদ 

মদমরদ্ধওভড অণা াথা-মদনরথ আনভানধভ মদ্ধান্ত পনওথ বমত ওালাভ ট্রওাদ আধমত্ত ণানও, ঢালা 

লইনম উি ব্যমি া প্রমঢষ্ঠাদ মরটি াাংমানতয ট্যামভন ওমফযনদভ মদওঝ উধস্থাধদ ওমভন এাং 

ট্যামভন ওমফযদ মরটি ধভীক্ষাভ ধভ সুধামভয আওানভ ামডচয ফন্ত্রডামন মনঘদাভ চন্য ট্রধয 

ওমভন।” এ থাভাভ আনমানও আনতদওাভী প্রমঢষ্ঠাদ M/S WAQIAH Bd International  

আফতামদকৃঢ ধে ঙাড়ওভনডভ মদমফত্ত াাংমানতয ট্যামভন ওমফযনদ আনতদ ওনভনঙ। আফতামদ দীমঢ 

আনতয ২০১৫-১৮ এভ আফতামদ মদমরদ্ধ ধনেভ ঢামমওাভ ‘ঔ’ অাংনযভ ক্রমফও ৪ এ “এই আনতয 

মপন্নরূধ মথাদ দা ণামওনম, ট্রনওন্ডাভী া া-িযান্ডাট থ ট্রওাামমটি া মদম্নফানদভ অণা পুভাঢদ, 

ব্যহৃঢ, পুদিঃাংস্কৃঢ (মভওমন্ডযন্ড) ধে অণা ওাভঔাদা ামঢমকৃঢ া চ মঝ  িও মনঝভ ধে” 

উনিঔ ণাওা ব্যহৃঢ এ ওম ধে আফতামদ ওভা ওািফ লাউ ঔামানভ অনুফমঢ প্রতাদ ওনভমদ।  

 

ব্যহৃঢ ধে আফতামদওাভও প্রমঢষ্ঠাদ ওর্তথও আফতামদকৃঢ এ ওম ধনেভ ফনধ্য ট্রলমনফঝ কৃমর ওাচ 

ওভাভ ফ কৃমর ওানচ মদনামচঢ কৃরনওভ মদভাধত্তা াংক্রান্ত ওানচ ব্যলাভ ওভা লন। কৃমর ওানচ 

অঢযাদৄমদও প্রভেমি ব্যলানভভ ফ কৃরনওভ মদভাধত্তাভ মরটি অঢযন্ত গুরুেপূড থ। ট্রঘইদ ওভাঢ 

ভমঢিঃ উৎধামতঢ কৃমর ধে ফাড়াই ওাচল চমফ প্রস্তুঢওামমদ ফন মমপন্ন প্রওাভ আকাঙা 

ধমভনযাথদ ওানচ ব্যলাভ ওভা লন ণানও। মমপন্ন াইনচভ যস্য ধমভফাধও ক্স াথাভডঢিঃ ননমভ 

ীচ ট্রভাধদ  উৎধামতঢ নম ধমভফাধ ওভাভ ট্রক্ষনত্র াথাভড কৃরও া কৃমর ওানচ মদনামচঢ 

মতদফজুভকড ধমভফাধ াংক্রান্ত থাভডা অচথনদভ চন্য ব্যলাভ ওনভ ণানও। আফানতভ ট্রতনযভ কৃরওকড 

ঠিও ধমভফানধভ অপান ীচঢমা অনদও ফ অমঢ/স্বেফাত্রা ীচধদ ওভা ওামিঢ নম 

উৎধাতদ লনঢ মঞ্চঢ ল। এ ঙাড়া, আফতামদওাভও প্রমঢষ্ঠানদভ ফামমও এওচদ চাধামদ দাকমভও 

লা াাংমানতনয চাধানদভ ন্যা উন্নঢ প্রভেমি ব্যলানভভ ফাধ্যনফ কৃমর ওাব থক্রফ ধমভঘামদাভ চন্যই 

ব্যহৃঢ এ ওম ধে আফতামদ ওনভনঙ। আফতামদকৃঢ এ ওম ধনেভ মওে ব্যলানভভ ম্ভাদা 

ওফ। াাংমানতনয কৃমর ঔানঢভ উন্নদ  উৎধাতদ বৃমদ্ধভ মর মনঘদা আঝওকৃঢ কৃমর ধে 

ঔামানভ অনুফমঢভ মরটি মনঘদা ওভা ট্রবনঢ ধানভ।  

 

ফঢাফঢ 

আফতামদকৃঢ এ ওম কৃমর বন্ত্রধামঢ াাংমানতনয কৃমরঔাঢ উন্নদ   উৎধাতদ বৃমদ্ধনঢ  লাও 

মনঘদা M/S WAQIAH Bd International  ওর্তথও আফতামদকৃঢ ধে বণা:- Used 

Chainsaw- 20 pcs HS Code. 8467.81.00, Used Helmet- 30 pcs HS Code. 

6506.10.00, Used Rice Measure box SHIZUOKA SDN22-1pcs, HS Code. 

8419.31.00, Used Rice Measure box SATAKE GDR28- 1 pcs, HS Code. 

8419.31.00  Used Rice Measure box SATAKE GDR25- HS Code. 8419.31.00 

ঔামানভ অনুফমঢ প্রতাদ ওভা ট্রবনঢ ধানভ।  
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৩.১.৭ আফতামদকৃঢ  Organic Photo Conductor (OPC) এভ ঠিও ব্যলাভ 

মরন  প্রমঢনতদ প্রতাদ 

আফতামদকৃঢ Organic Photo Conductor (OPC) এভ ঠিও ব্যলাভ  মরন ামডচয ফন্ত্রডাম 

লনঢ মদ-াাংমা মমিঃ ওর্তথও ট্রওামভা লনঢ আফতামদকৃঢ OPC রানফভ ঠিও ব্যলাভ াংক্রান্ত 

ফমদঝমভাং প্রমঢনতদ প্রতানদভ মদমফত্ত াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদনও অনুনভাথ ওভা ল।  

মদ-াাংমা মমিঃ ওমপউঝাভ মপ্রিাভ  ননঝাওমধানভভ ট্রঝাদানভ ব্যহৃঢ অক থামদও ননঝা ওদটাক্টভ 

(OPC) রাফ উৎধাতদওাভী যঢপাক ভপ্তামদভৄমঔ এওটি প্রমঢষ্ঠাদ। প্রমঢষ্ঠাদটি আতফচী ইমধনচট 

দাভাদকনি অমস্থঢ। এভ উৎধামতঢ ধে মনশ্বভ মমপন্ন ট্রতনয ভপ্তামদ লন ণানও। মমপন্ন ট্রতনযভ 

ঘামলতা অনুবাী এ থভনদভ ধে ভভানলভ মদমফত্ত প্রমঢষ্ঠাদটি ভপ্তামদ ম্ভাদাফ ট্রতয ট্রণনও 

আভএন্ডমট’ভ (মভাঘ থ এন্ড ট্রটপমধনফি) ওানচ ব্যলানভভ চন্য পুভাঢদ ননঝাওমধাভ  ওমপউঝাভ 

মপ্রিাভ আফতামদ ওনভ ণানও । আফতামদকৃঢ এ ওম ধনেভ ন্যা OPC রাফ উৎধাতদ ওনভ ণানও। 

উনিখ্য ট্রব, OPC রানফভ গুডকঢফাদ মমপন্ন ট্রতনযভ ঘামলতা, ব্যলাভ, আলাা  আফতামদওাভও 

ট্রতনযভ ওফলানন্প অনুবাী মমপন্ন পা থনদ প্রস্তুঢ ওভা ল।  
 

মদ-াাংমা মমিঃ ২০১৪ ানম (OPC)  রাফ উৎধাতনদভ চন্য মভাঘ থ এন্ড ট্রটপমধনফনিভ ওানচ 

ব্যলানভভ মদমফত্ত তমক্ষড ট্রওামভা লনঢ ১৬৬টি পুভাঢদ মপ্রিাভ এাং ১৩টি পুভাঢদ ননঝাওমধাভ 

ইদপন দাং- PT-14J02N-6 এভ ফাধ্যনফ আফতামদ ওনভ। আফতামদকৃঢ এ ওম ধে আফতামদ 

দীমঢ আনতনযভ আফতামদ মদমরদ্ধ ধনেভ ঢামমওাভূি লা ওািফ লাউ ওর্তথও আফতামদকৃঢ এ 

ওম ধে আঝও ওভা ল। আফতামদ দীমঢ আনতনযভ ৪(গ) অনুনচ্ছত অনুবাী াাংমানতয ট্যামভন 

ওমফযদ আফতামদকৃঢ এ ওম ধনেভ ব্যলাভ মনঘদা ামডচয ফন্ত্রডামনও ধে ঙাড়ওভনডভ 

সুধামভয ওভা ল। ট্র অনুবাী ামডচয ফন্ত্রডাম ট্রণনও মদম্নমড থঢ যনঢথ ধে  ঙাড়ওভনডভ অনুফমঢ 

প্রতাদ ওভা ল: 

ও)  শুল্ক ওভ  চমভফাদা ধমভনযাথ ওভনঢ লন; 

ঔ)  আফতামদকৃঢ ধেগুনমা মমক্র/অন্য পান ব্যলাভ বানঢ দা ল মরটি ট্যামভন ওমফযদ ওর্তথও 

ফমদঝমভাং ওভনঢ লন। 

   

উধভে থি যঢথ ‘ঔ’ অনুবাী  মদ-াাংমা মমিঃ ওর্তথও পূন থ আফতামদকৃঢ ১৬৬টি পুভাঢদ মপ্রিাভ এাং 

১৩টি পুভাঢদ ননঝাওমধাভ ট্রফমযনদভ ব্যলাভ াাংমানতয  েট এন্ড  ট্যামভন ওমফযনদভ প্রমঢমদমথতম 

ওর্তথও কঢ ২০ জুমাই, ২০১৯ ঢামভনঔ ধমভতয থদ ওভা ল। প্রমঢষ্ঠাদটি  ধমভতয থনদ আফতামদকৃঢ এ ওম 

পুভাঢদ মপ্রিাভ  ননঝাওমধাভ ট্রফমযদ  মভাঘ থ এন্ড ট্রটপমধনফনিভ ওানচ বণাবণ ব্যলানভভ 

মরটি ধমভমমক্ষঢ ল। ঢন ওনওটি মপ্রিাভ  ননঝাওমধাভ ট্রফমযদ ইমঢফনধ্য ওাব থক্ষফঢা 

লামভননঙ বা ট্রফভাফনঢভ ট্রঘষ্টা ওভা লন। ট্রফভাফঢ অনবাগ্য লনম ট্রধচাভ অনুফমঢক্রনফ ধমভঢযি 

ফামাফাম মলনন মক্র া অধাভড ওভা লন। 

ফঢাফঢ 

মদ-াাংমা মমিঃ এভ এমম দাং- PT- 14JOIN-6 ঢামভঔ- ২৮-০৯-২০১৪, ট্রধচা আইমধ দাং-

০২২২১৬ ঢামভঔ- ২১-১০-২০১৪ এভ ফাধ্যনফ আফতামদকৃঢ পুভাঢদ মপ্রিাভ  ননঝাওমধাভ 

প্রমঢষ্ঠাদটিভ মভাঘ থ এন্ড ট্রটপমধনফনিভ ওানচ বণাবণপান ব্যহৃঢ লনচ্ছ। 
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৩.১.৮ স্থাদীপান উৎধামতঢ মচনমটিদ  লাট থ মচনমটিদ ওযাধসুমনও সুভক্ষা মরন 

সুধামভয প্রতাদ 

 

স্থাদীপান উৎধামতঢ মচনমটিদ  লাট থ মচনমটিদ ওযাধসুমনও সুভক্ষা প্রতাদ মরন  ট্রলাাম ওযাধসুম 

মমিঃ স্থাদীপান উৎধামতঢ মচনমটিদ  লাট থ মচনমটিদ ওযাধসুম সুভক্ষা প্রতানডভ চন্য আনতদ 

ওনভনঙ। এ মরন ফঢাফঢ প্রতানদভ মদমফত্ত  ট্রলাাম ওযাধসুম মমিঃ এভ মচনমটিদ  লাট থমচনমটিদ 

ওযাধসুম উৎধাতনদভ ধমভফাড , স্থাদী ঘামলতা , উৎধাতদ ঔভঘ , মযফাদ শুল্কলাভ এাং আফতামদভ 

ধমভফাড  মনেরড ওভা লননঙ। 

প্রমঢষ্ঠাদটিভ আনতদ মনেরনড ট্রতঔা বা , মচনমটিদ  লাট থমচনমটিদ ওযাধসুম উৎধাতনদভ চন্য 

াাংমানতনয এওফাত্র প্রমঢষ্ঠাদ ট্রলাাম ওযাধসুম মমিঃ। মচনমটিদ উৎধাতনদভ চন্য প্রথাদ ওাঁঘাফাম লনচ্ছ 

করু  ফমলনরভ লাড় এাং লাট থমচনমটিদ ওযাধসুম উৎধাতনদভ অন্যঢফ ওাঁঘাফাম করু  ফমলনরভ লাড় 

ট্রণনও উৎধামতঢ মচনমটিদ। প্রমঢষ্ঠানদভ মচনমটিদ  লাট থমচনমটিদ ওযাধসুম উৎধাতদ ক্ষফঢা , 

উৎধাতনদভ ধমভফাড  স্থাদী ঘামলতা মদনম্নভ াভমড -১০ এ প্রতাদ ওভা লম:   

াভমড-১০: মচনমটিদ  লাট থমচনমটিদ ওযাধসুম উৎধাতদ ক্ষফঢা , উৎধাতনদভ ধমভফাড  স্থাদী 

ঘামলতা 

 Description  Empty Hard Gelatin capsule PC  

Annual Local Demand 10,000 Million 

Annual Production Capacity 7,200 Million 

Annual Sales (Local & Export) 6360 Million 

At present Global Capsules Ltd. meet  60% of Local Demand 

  উৎ :ট্রলাাম ওযাধসুম মমিঃ 

 

উধনভভ াভমড মনেরনদ ট্রতঔা বা , প্রমঢষ্ঠাদটিভ ামর থও লাট থ মচনমটিদ ওযাধসুম উৎধাতদ ক্ষফঢা 

৭,২০০ মফমমদ মধ। অন্যমতনও াাংমানতনয লাট থ মচনমটিদ ওযাধসুনমভ ঘামলতা ১০ ,০০০ মফমমদ 

মধ। ঢথফানদ ঙনভ ৬ ,৩৬০ মফমমদ মধ লাট থ মচনমটিদ ওযাধসুম উৎধাতদ ওনভ ণানও। 

াাংমানতনয লাট থ মচনমটিদ ওযাধসুম মওছু প্রমঢষ্ঠাদ মনতয ট্রণনও আফতামদ ওভনম স্থাদী ঘামলতাভ 

প্রা ৬০% পূভড ওভাভ ধভ াওী অাংয মনতনয ভপ্তামদ ওনভ ণানও।  

মচনমটিদ উৎধাতনদ ব্যহৃঢ ওাঁঘাফাম করু  ফমলনরভ লাড় স্থাদী উৎ লনঢ াংগ্রল ওভা ল। 

াংগৃমলঢ ওাঁঘাফাম প্রনাচদী ওম প্রমক্রা ১৫টি থানধ পন্ন ওভাভ ধভ রূধাঢমী মভযানম 

অমস্থঢ মদচস্ব ওাভঔাদা ম্পূথডামঢ ধে মচনমটিদ প্রস্তুঢ ওভা ল। ধভঢীনঢ ম্পূড থামঢ ধে 

মচনমটিনদভ এওটি অাংয স্থাদী  আন্তচথামঢও াচানভ মক্র ওভা ল। অন্য এওটি অাংয 

লাট থমচনমটিদ ওযাধসুম উৎধাতনদভ চন্য ওাঁঘাফাম মলনন ব্যলাভ ওভা ল। লাট থমচনমটিদ ওযাধসুম 

পৃণও এওটি ওাভঔাদা ১৫টি থানধ প্রমক্রাচাঢওভনডভ ফাধ্যনফ প্রস্তুঢ ওভা ল। উৎধামতঢ ধে 

াাংমানতনযভ ঘামলতা মফটিন ট্রতনযভ ীফাদা অমঢক্রফ ওনভ মলম থনশ্ব ভপ্তামদ লন ণানও। এ প্রমঢষ্ঠাদ 

ওর্তথও ২০১৫-১৬ অণ থঙনভ ভপ্তামদভ ধমভফাড ২.৩৬ মফমমদ ইউএ টমাভ  ২০১৬-১৭ অণ থঙনভ 

ভপ্তামদভ ধমভফাড ২.১৪ মফমমদ ইউএ টমাভ ২০১৭-১৮ অণ থঙনভ ভপ্তামদভ ধমভফাড ২.৩৪ মফমমদ 

ইউএ টমাভ। াাংমানতনয উৎধামতঢ মচনমটিদ  লাট থমচনমটিদ ওযাধসুনমভ লামাম দত ণাওা 

ভৄমমফ মনশ্ব এ ধনেভ ব্যাধও ঘামলতা ভননঙ।  
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ট্রলাাম ওযাধসুম মমিঃ এভ ওাভঔাদা স্থাদীপান াংগ্রলকৃঢ ওাঁঘাফাম করু  ফমলনরভ লাড়নও ১৫টি 

থানধ প্রমক্রাওভনডভ ফানধ্যনফ ম্পূড থামঢ ধে মচনমটিদ প্রস্তুঢ ওভা ল। মচনমটিদ উৎধাতনদভ 

থাধভনলভ প্রন ট্রিা-ঘাঝ থ মদনম্ন প্রতাদ ওভা লনমা: 

 

 

 

 

 

 

উৎ :ট্রলাাম ওযাধসুম মমিঃ 

 

ট্রলাাম ওযাধসুম মমিঃ ওর্তথও মমকুইট  লাট থমচনমটিদ উৎধাতদ ওভা ল । এ ঙাড়া মমপন্ন াইনচভ 

(াইচ- ০০ ,০ el,০,১,২,৩,৪  ৫) লাট থ মচনমটিদ ওযাধসুম উৎধাতদ ওভা ল। উৎধামতঢ এ ওম 

ধনেভ স্থাদী ভল্য াংনবাচনদভ লাভ মদড থনভ মদমফত্ত প্রমঢ ইউমদঝ (২৭৭৫ ট্রওমচ) মচনমটিদ  প্রমঢ 

ইউমদঝ লাট থমচনমটিদ ওযাধসুম (০ াইনচভ ১ মক্ষ মধ) এভ উৎধাতদ ব্য ধব থানমাঘদা ওভা লননঙ।  

মেধ চমিভ সুমথামতভ বণাবণ ব্যলাভ ওনভ ২০৩২ াম এভ ফনধ্য এমধআই ল্যানভঝমভ মওাভও 

উৎধাতদ ঔানঢ ন থাচ্চ ম্ভ উৎধাতদ ক্ষফঢা অচথদ এাং SDG এভ ৩ মক্ষয (Good Health and 

Well-Being for people)  ৭ফ ধঞ্চামর থও ধমভওেদা মড থঢ ভপ্তামদ হুভৄঔীওভনডভ উনেনশ্য 

ভওাভ “চাঢী এমধআই (Active Pharmaceutical Ingredients)  ল্যানভঝমভ মওাভও 

(Reagents) উৎধাতদ  ভপ্তামদ দীমঢ ” প্রডদ ওনভনঙ। প্রডীঢ দীমঢনঢ এমধআই (Active 

Pharmaceutical Ingredients)  ল্যানভঝমভ মওাভও মযে ম্প্রাভনডভ চন্য ভওাভ এওগুচ্ছ 

প্রনডাতদা/লাঢাভ প্রতাদ ওভনম এমক্সমধনি (Excipient) মযনেভ আঢাথীদ ধে ট্রবফদ: 

মচনমটিদ  লাট থ মচনমটিদ ওযাধসুনমভ উৎধাতদ , ভপ্তামদ  ভপ্তামদ ম্প্রাভনড ট্রওাদ প্রওাভ প্রনডাতদা/  

লাঢা মরন উি দীমঢফামা াংনবামচঢ লমদ এাং এ মরন ঢন্ত্র ট্রওাদ দীমঢফামা ট্রদই। ঢাই 

দীমঢফামা মরটি াংনবাচদ অণা ঢন্ত্র দীমঢফামা প্রডনদভ ফাধ্যনফ স্থাী ফাথাদ এাং 

অন্তমঢথওামীদ ব্যস্থা মলনন প্রজ্ঞাধদ চাভী পূ থও এ মক্সমধনি (Excipient) ধে মচনমটিদ  লাট থ 

মচনমটিদ ওযাধসুম ভপ্তামদনঢ দকত লাঢা/প্রনডাতদা প্রতানদভ আশ্যওঢা ভননঙ।  

ফঢাফঢ 

স্থাদীপান উৎধামতঢ মচনমটিদ  লাট থ মচনমটিদ ওযাধসুম ভপ্তামদনঢ স্থাদী ভল্য াংনবাচনদভ লাভ  

আন্তচথামঢও াচাভ ম্প্রাভনডভ মর মনঘদা দকত লাঢা/প্রনডাতদা প্রতাদ ওভা ট্রবনঢ ধানভ।  
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৩.১.৯ ধামভামভওপান ব্যলাভ ওভাভ চন্য আফতামদকৃঢ ১ (এও) ইউমদঝ কামড় ঝনাঝা 

মপ্রমফউ ঙাড়ওভনডভ চন্য মক্লানভন্প ধাভমফঝ (মমধ) প্রতাদ মরন ফঢাফঢ প্রতাদ 

ধামভামভওপান ব্যলাভ ওভাভ চন্য আফতামদকৃঢ ১(এও) ইউমদঝ কামড় ঝনাঝা মপ্রমফউ ঙাড়ওভনডভ 

চন্য মক্লানভন্প ধাভমফঝ (মমধ) প্রতাদ, ধামভামভও প্রনাচনদ ব্যলানভভ চন্য চনদও ট্রফািঃ ট্রলানদ 

চাওামভা ট্রফদদ ট্রফা থ আওাকী অনঝা এভ ফাধ্যনফ ১(এও) ইউমদঝ ঝনাঝা মপ্রমফউ কামড় আফতামদ 

ওনভনঙদ। আফতামদকৃঢ কামড়টি ৫  (ধাঁঘ) ঙনভভ অমথও পুভাঢদ মথা আফতামদ দীমঢ আনতনযভ যঢথ 

মমঙ্ঘঢ লা ঘিগ্রাফ ওািফ লাউ ওর্তথও কামড়টি ঙাড়ওভনডভ চন্য ামডচয ফন্ত্রডামনভ মক্লানভন্প 

ধাভমফঝ (মমধ) গ্রলনডভ মদনত থযদা প্রতাদ ওভা ল। ামডচয ফন্ত্রডাম লনঢ মক্লানভন্প ধাভমফঝ (মমধ) 

প্রতানদভ চন্য মযফাদ আফতামদ দীমঢ আনতয ধব থানমাঘদা ওনভ ট্যামভন ওমফযনদভ ফঢাফঢ প্রতানদভ 

চন্য অনুনভাথ ওভা ল। এ মরন ফঢাফঢ প্রতানদভ মদমফত্ত াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদ লনঢ 

মযফাদ আফতামদ দীমঢ আনতয (২০১৫-২০১৮) ধব থানমাঘদা ওভা ল।  
 

আফতামদ দীমঢ আনতয (২০১৫-২০১৮) এভ মদমন্ত্রঢ ধনেভ ঢামমওা ধমভমযষ্ট-১ এভ ‘ও’ অাংনয 

এইঘ.এ ট্রলমটাং ৮৭.০১ লনঢ ৮৭.০৪ এভ ওম এইঘ.এ.ট্রওাট ব্যলানভভ ফাধ্যনফ পুভাঢদ কামড় 

আফতামদভ ট্রক্ষনত্র ট্রব ওম যঢথ আনভাধ ওভা লননঙ ঢা লনমা- চালাচীওভড ওমভাভ ট্রক্ষনত্র ট্রওাদ 

বাদালদই ৫(ধাঁঘ) ৎনভভ অমথও পুভাঢদ লইন দা, আফতামদকৃঢ পুভাঢদ কামড় বঢমভভ ঢামভঔ া 

 মদথ থাভনডভ ট্রক্ষনত্র কামড়ভ ট্রঘম বঢমভভ ঢামভনঔভ ধভঢী ৎনভভ ১ফ মতদ লইনঢ কামড় বঢমভভ 

ঢামভঔ া  কডদা শুরু ওমভনঢ লইন।  
 

আনতদওাভী ব্যমি ট্রফািঃ ট্রলানদ চাওামভা ট্রফদদ ওর্তথও আফতামদকৃঢ কামড়টিভ এমম দাং -

০০০০২২২৮১৯০ ১০৫৭৭ , ঢামভঔ ০৭ -০৩-২০১৯ এাং কামড়টিভ ম্যানুনযাওঘামভাং ঢামভঔ ২০১৪ ফনফ থ 

উনিঔ ভননঙ। ঢন , ওািফ ওর্তথধনক্ষভ ওামও ধভীক্ষা কামড় বঢমভভ দ ২০১৩ ধাা বা । 

আফতামদ দীমঢ আনতয অনুবাী ট্রঘমন উমিমঔঢ উৎধাতদ ানম ধভঢী ঙনভভ ১ফ মতদ লনঢ 

উৎধাতনদভ ঢামভঔ কডদা ওভা লনম কামড়টি মম অ এমি ঢামভঔ ১৬ এমপ্রম ২০১৯ মনঘদা 

আফতামদকৃঢ কামড়টিভ  ৫ (ধাঁঘ) ঙভ ৪ ফা ১৬ মতদ । আফতামদ দীমঢ আনতনযভ যঢথানুবাী 

কামড়টি ৫ (ধাঁঘ) ঙনভভ অমথও পুভাঢদ লা আফতামদভ সুনবাক ট্রদই। ঘিগ্রাফ ওািফ লাউ ওর্তথও 

ভভালকৃঢ ঢথ্য ধব থানমাঘদা ট্রতঔা বা আফতামদকৃঢ কামড়টিভ শুল্কাদনবাগ্য ভল্য প্রা ৮ .৪১ মক্ষ 

ঝাওা এাং চমড়ঢ ভাচনস্বভ ধমভফাড প্রা ১০ .৭৫ মক্ষ ঝাওা। 
  

আফতামদ মদমন্ত্রঢ ধে আফতামদভ ট্রক্ষনত্র আফতামদভ যঢথ মঙ্ঘদ ওভা লনম আফতামদকৃঢ ধে ানচাপ্ত 

ওভা ল। অণা আফতামদওাভও আফতামদভ স্ব -ধনক্ষ ট্রবৌমিওঢা উধস্থাধদ ওনভ ামডচয ফন্ত্ররডামন 

মক্লানভন্প ধাভমফঝ (মমধ)’ভ চন্য আনতদ ওভনঢ ধানভ।  ামডচয ফন্ত্রডাম মমধ চামভ ওভনম 

আফতামদওাভও মমধ ’ভ যঢথানুবাী ধে ঔামা ওভনঢ ক্ষফ ল। আনতদওাভী ব্যমি আনতনদ 

উনিঔ ওনভনঙদ ট্রব , মঢমদ কামড়টি ব্যমিকঢ ব্যলানভভ উনেনশ্য আফতামদ ওনভনঙদ , ামডমচযও 

উনেনশ্য দ। এ ট্রক্ষনত্র ভপ্তামদওাভও ামফমাফী ট্রেমটাং ট্রওাপামদ মমিঃ , চাধাদ  অওদ লাউনচভ 

ন াইনঝ প্রতময থঢ কামড়ভ ড থদা ভপ্তামদকৃঢ কামড়টিভ উৎধাতদ ঢামভঔ ২০১৪ উনিঔ ওভা ল। 

ব্যমিকঢ ব্যলানভভ উনেনশ্য আফতামদকৃঢ এ কামড়টি ভপ্তামদওানম নভচমফনদ ধভীক্ষনডভ সুনবাক 

লমদ, শুদৄ অদমাইনদ ট্রপ্রমভঢ ওাকচধত্র বাঘাই ওভা ল। অদমাইনদ বাঘাইওানম কামড় উৎধাতনদভ াম 

২০১৪ প্রতয থদ ওনভ , বা আনতদওাভীভ অমদচ্ছাকৃঢ  অমপজ্ঞঢাভ অপাচমদঢ ভুম ফনফ থ আনতনদ 

উনিঔ ওনভনঙদ।  
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আফতামদওাভও চদা ট্রফািঃ ট্রলানদ চাওামভা ট্রফদদ, ব্যমিকঢ ওানচ ব্যলানভভ উনেনশ্য কামড়টি ক্র 

ওভাভ চন্য চাধানদভ হুম ব্যহৃঢ ন াইঝ https://jpcenter.ru/r-NZT260-3140546 

ব্যলাভ ওনভদ। ন াইনঝ আফতামদকৃঢ কামড়টিভ উৎধাতদ াম ২০১৪ ট্রতঔানদা আনঙ; বা ওমফযদ 

ওর্তথও বাঘাই ওভা ল। বাঘাইওানম উৎধাতদ াম ২০১৪ ধাা বা। ঢন, ট্রঘম উৎধাতনদভ ঢামভঔ 

মড থঢ াইনঝ ধাা বামদ। ট্রঘম উৎধাতনদভ ঢামভঔ পুভাঢদ কামড় আফতামদভ অন্যঢফ মনঘয যঢথ। 

এ মরন আফতামদওাভও ঢাভ অমদচ্ছাকৃঢ ভুম এাং অদমপজ্ঞঢাভ ওাভনড লননঙ নম চাদাদ।  

ধমভনয দূরড  ধমভননযভ পাভাম্য মনঘদা ভওাভ ৫ (ধাঁঘ) ঙনভভ অমথও পুভাঢদ কামড় 

আফতামদনও মদরুৎামলঢ ওভাভ চন্য ভওাভ পুভাঢদ কামড়নও আফতামদ মদমন্ত্রঢ ধনেভ ঢামমওা 

অন্তভূ থি ওনভনঙ। আফতামদ মদমন্ত্রঢ ধে আফতামদভ ট্রক্ষনত্র আফতামদভ যঢথ মঙ্ঘদ লনম াংমেষ্ট 

ওািফ লাউ আফতামদকৃঢ ধে ানচাপ্ত ওনভ মদমানফ মক্র ওনভ ণানও। এ ট্রক্ষনত্র মদমানফ 

অাংযগ্রলডওাভী ব্যমি া প্রমঢষ্ঠাদ মদমানফ প্রাপ্ত ধে াাংমানতনযভ অপযন্তনভই ব্যলাভ ওনভ ণানও। বা 

আফতামদ মদমন্ত্রঢ ধনেভ ট্রক্ষনত্র মযফাদ ব্যস্থা মদন্ত্রনডভ প্রকৃঢ উনেশ্য ব্যলঢ লনচ্ছ।  

ওমফযনদভ ধব থনক্ষড 
 

ও) মযফাদ আফতামদ দীমঢ আনতয ২০১৫-২০১৮ অনুবাী ৫ (ধাঁঘ) ঙনভভ অমথও পুভাঢদ কামড় 

আফতামদভ সুনবাক ট্রদই; 

ঔ) আফতামদকৃঢ কামড়টিভ  ট্রঘমন উমিমঔঢ উৎধাতনদভ ঢামভঔ মনঘদা ৫ (ধাঁঘ) ঙভ ৪ ফা 

১৬ মতদ; 

ক) অওযদ লাউনচভ ন াইনঝ উৎধাতনদভ ঢামভঔ ২০১৪ উনিঔ ভননঙ (https://jpcenter.ru/r-

NZT260-3140546); 
 
  

ওমফযনদভ ফঢাফঢ 
 

মযফাদ আফতামদ দীমঢ আনতয, ২০১৫-২০১৮ অনুবাী ৫ (ধাঁঘ) ঙনভভ অমথও পুভাঢদ কামড় 

আফতামদভ সুনবাক দাই। ঢন ওমফযনদভ ধব থনক্ষনডভ আনমানও ামডচয ফন্ত্রডাম প্রনাচদী ব্যস্থা  

গ্রলড ওভনঢ ধানভ। 
 

৩.১.১০ ওনভাদা পাইভানভ সুভক্ষা াফমগ্র ট্রনমযনল্ডভ ওাঁঘাফাম ট্রধঝমনল্ম আফতামদনঢ 

শুমঔাভ হ্রা ওভা মরন সুধামভয প্রতাদ 

 

াম্প্রমঢও ফন মশ্বস্বাস্থয াংস্থা ওর্তথও ট্রখামরঢ ফলাফামভ ওনভাদা পাইভা (ট্রওামপট-১৯) াভামনশ্ব 

ঙমড়ন ধনড়নঙ এাং এওইানণ াাংমানতনয এভ প্রাদুপথা ট্রতঔা বানচ্ছ। ভওামভ  ট্র-ভওামভ ধব থান 

ওনভাদা পাইভানভ প্রাদু থপা ট্রফাওামমা ইনঢাফনধ্য মমপন্ন ধতনক্ষধ গ্রলড ওভা লননঙ। ওনভাদা 

পাইভা ট্রণনও সুভক্ষাভ মদমফত্ত সুভক্ষা াফমগ্র মলনন হুম ব্যহৃঢ এওটি ধে ট্রনমযল্ড এইঘ.এ 

ট্রওাট ৩৯২৬.২০.৯০। অপযন্তভীড পত মপানকভ এআভ দাং-১১৮-আইদ/২০২০/৭০/ওািফ এভ 

ফাধ্যনফ ওনভাদা পাইভা ট্রফাওামমা ব্যহৃঢ ওমঢধ ধে আফতামদনঢ আফতামদ শুল্ক (মমট), 

ট্রভগুনমঝমভ মটউটি (আভমট), ম্পূভও শুল্ক (এ.মট), ভল্য াংনবাচদ ওভ (পযাঝ), আকাফ ওভ (এটি)  

অমগ্রফ আওভ (এআইটি) লনঢ অব্যালমঢ প্রতাদ ওনভনঙ। ট্রবঔানদ লামিও ট্রনমযল্ড এইঘ.এ.ট্রওাট 

৩৯২৬.২০.৯০ উনিঔ ভননঙ। 
 

স্থাদী প্রমঢষ্ঠাদ ট্রফা থ ট্রিধ মফমটা মমিঃ ট্রতনয ওনভাদা পাইভানভ প্রাদুপথা ট্রফাওামমা াপানভভ 

আশুমমা ম্পূড থ অনঝানফটিও ট্রফমযনদভ ফাধ্যনফ প্রমঢমতদ ৮০,০০০ ট্রণনও ১ মক্ষ ইউমদঝ ট্রনমযল্ড 

https://jpcenter.ru/r-NZT260-3140546
https://jpcenter.ru/r-NZT260-3140546
https://jpcenter.ru/r-NZT260-3140546
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উৎধাতদ ক্ষফঢা পন্ন ওাভঔাদাভ উৎধাতদ ওাব থক্রফ শুরু ওনভনঙ। প্রমঢষ্ঠাদটি ইমঢফনধ্য মশ্বস্বাস্থয 

াংস্থাভ কাইট মাইদ অনুবাী ষুথ প্রযাদ অমথতপ্তনভভ অদাধমত্তধত্র ানধনক্ষ স্বাস্থযনা মপাক, 

াাংমানতয পুমময, েফ মদপথভ মযে  মমপন্ন ট্রভওামভ প্রমঢষ্ঠানদ ভভাল ওনভ আনঙ। প্রমঢষ্ঠাদটি 

ভমঢিঃ গুডকঢফানদভ মপমত্তনঢ দু’থভনদভ ট্রনমযল্ড উৎধাতদ ওনভ ণানও বণা- ট্রধঝ মনল্ম ট্রণনও 

উৎধামতঢ লামিও ট্রনমযল্ড  এমক্রমমও ধমমফাভ ট্রণনও উৎধামতঢ এমক্রমমও ধমমফাভ ট্রনমযল্ড। 

াথাভড ফানুনরভ সুভক্ষাভ মদমফত্ত হুম ব্যহৃঢ ট্রনমযল্ড লনচ্ছ লামিও ট্রনমযল্ড। ওনভাদা আক্রান্ত 

ট্রভাকীনতভ মঘমওৎা  ট্রা প্রতানদ মদনামচঢ ব্যমিনতভ সুভক্ষাভ চন্য এমক্রমমও ধমমফাভ ট্রনমযল্ড 

ব্যহৃঢ লন ণানও। স্থাদীপান উৎধামতঢ ট্রনমযনল্ডভ ওাঁঘাফাম আফতামদনঢ ২০১৯-২০ অণ থঙনভভ 

শুল্ক ওাঞানফা অনুবাী শুল্কলাভ াম্প্রমঢও ফন মশ্বস্বাস্থয াংস্থা ওর্তথও ট্রখামরঢ ফলাফামভ ওনভাদা 

পাইভা (ট্রওামপট-১৯) াভামনশ্ব ঙমড়ন ধনড়নঙ এাং এওইানণ াাংমানতনয এভ প্রাদুপথা ট্রতঔা 

বানচ্ছ। ভওামভ  ট্র-ভওামভ ধব থান ওনভাদা পাইভানভ প্রাদু থপা ট্রফাওামমা ইনঢাফনধ্য মমপন্ন 

ধতনক্ষধ গ্রলড ওভা লননঙ। ওনভাদা পাইভা ট্রণনও সুভক্ষাভ মদমফত্ত সুভক্ষা াফমগ্র মলনন হুম 

ব্যহৃঢ এওটি ধে ট্রনমযল্ড এইঘ.এ ট্রওাট ৩৯২৬.২০.৯০। অপযন্তভীড পত মপানকভ এআভ 

দাং-১১৮-আইদ/২০২০/৭০/ওািফ এভ ফাধ্যনফ ওনভাদা পাইভা ট্রফাওামমা ব্যহৃঢ ওমঢধ ধে 

আফতামদনঢ আফতামদ শুল্ক (মমট), ট্রভগুনমঝমভ মটউটি (আভমট), ম্পূভও শুল্ক (এ.মট), ভল্য 

াংনবাচদ ওভ (পযাঝ), আকাফ ওভ (এটি)  অমগ্রফ আওভ (এআইটি) লনঢ অব্যালমঢ প্রতাদ ওনভনঙ। 

ট্রবঔানদ লামিও ট্রনমযল্ড এইঘ.এ.ট্রওাট ৩৯২৬.২০.৯০ উনিঔ ভননঙ।  
 

স্থাদী প্রমঢষ্ঠাদ ট্রফা থ ট্রিধ মফমটা মমিঃ ট্রতনয ওনভাদা পাইভানভ প্রাদুপথা ট্রফাওামমা াপানভভ 

আশুমমা ম্পূড থ অনঝানফটিও ট্রফমযনদভ ফাধ্যনফ প্রমঢমতদ ৮০,০০০ ট্রণনও ১ মক্ষ ইউমদঝ ট্রনমযল্ড 

উৎধাতদ ক্ষফঢা পন্ন ওাভঔাদাভ উৎধাতদ ওাব থক্রফ শুরু ওনভনঙ। প্রমঢষ্ঠাদটি ইমঢফনধ্য মশ্বস্বাস্থয 

াংস্থাভ কাইট মাইদ অনুবাী ষুথ প্রযাদ অমথতপ্তনভভ অদাধমত্তধত্র ানধনক্ষ স্বাস্থযনা মপাক, 

াাংমানতয পুমময, েফ মদপথভ মযে  মমপন্ন ট্রভওামভ প্রমঢষ্ঠানদ ভভাল ওনভ আনঙ। প্রমঢষ্ঠাদটি 

ভমঢিঃ গুডকঢফানদভ মপমত্তনঢ দু’থভনদভ ট্রনমযল্ড উৎধাতদ ওনভ ণানও বণা- ট্রধঝ মনল্ম ট্রণনও 

উৎধামতঢ লামিও ট্রনমযল্ড  এমক্রমমও ধমমফাভ ট্রণনও উৎধামতঢ এমক্রমমও ধমমফাভ ট্রনমযল্ড। 

াথাভড ফানুনরভ সুভক্ষাভ মদমফত্ত হুম ব্যহৃঢ ট্রনমযল্ড লনচ্ছ লামিও ট্রনমযল্ড। ওনভাদা আক্রান্ত 

ট্রভাকীনতভ মঘমওৎা  ট্রা প্রতানদ মদনামচঢ ব্যমিনতভ সুভক্ষাভ চন্য এমক্রমমও ধমমফাভ ট্রনমযল্ড 

ব্যহৃঢ লন ণানও। স্থাদীপান উৎধামতঢ ট্রনমযনল্ডভ ওাঁঘাফাম আফতামদনঢ ২০১৯-২০ অণ থঙনভভ 

শুল্ক ওাঞানফা অনুবাী শুল্কলাভ মদনম্নভ াভমড-১১ এ প্রতাদ ওভা লনমা। াভমড-১১ ধব থানমাঘদা ট্রতঔা 

বা, ট্রনমযনল্ডভ ওাঁঘাফানমভ ধভ উচ্চলানভ শুল্ক আনভামধঢ আনঙ।  

াভমড-১১: ট্রনমযনল্ডভ ওাঁঘাফাম আফতামদনঢ মযফাদ শুল্ক লাভ 

HSCODE Description CD SD  VA

T 

AI

T  

AT RD TTI  

3920.62.9

0 

Other poly(ethylene 

terepthalate) excl 

printed  

15.0

0 

0.00  15.0

0 

5.0

0 

5.00 0.0

0 

43.0

0 

3920.51.0

0 

Plates..., Of Polymethyl 

Methacrylate, 

Laminated Not 

Reinforced, Etc 

25.0

0 

0.00  15.0

0 

5.0

0 

5.00 3.0

0 

58.6

0 

উৎ: চাঢী ভাচস্ব ট্রাট থ 
 

এআভ দাং-১১৮ অনুবাী ম্পূড থামঢ ট্রনমযল্ড আফতামদনঢ ওম প্রওাভ শুল্ক ওভ অব্যালমঢ প্রতাদ 

ওভা লননঙ। স্থাদীপান ট্রনমযল্ড উৎধাতদওাভী প্রমঢষ্ঠানদভ উৎধাতদ ক্ষফঢা স্থাদী ঘামলতা অনধক্ষা 
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ট্রময লনম ওাঁঘাফাম আফতামদনঢ উচ্চলানভ শুল্ক আনভামধঢ ণাওা স্থাদী এ প্রমঢষ্ঠাদটি ট্রক্রঢা 

াথাভনডভ ক্রক্ষফঢাভ ফনধ্য  আফতামদকৃঢ ট্রনমযনল্ডভ ানণ প্রমঢনবামক ভনল্য ট্রনমযল্ড 

াচাভচাঢ ওভনঢ ক্ষফ লনচ্ছ দা। মশ্বস্বাস্থয াংস্থা  মমপন্ন আন্তচথামঢও চাদ থানমভ প্রমঢনতদ 

অনুবাী লা ওনভাদা পাইভা ট্রণনও ভৄমিভ ট্রওাদ পূ থাপা মফমনঙ দা। ঢাই এ ফলাফামভ তীখ থমতদ 

অব্যালঢ ণাওাভ আযাংওা ভননঙ মথা সুভক্ষা াফগ্রী স্থাদীপান উৎধামতঢ লনম এভ স্থাদী াচাভ 

ম্প্রাভডল ভপ্তামদভ ম্ভাদা ভননঙ। ট্র মনঘদা পযাঝ মদমন্ধঢ উৎধাতদওাভী প্রমঢষ্ঠানদভ ট্রক্ষনত্র 

ট্রনমযল্ড উৎধাতনদ ব্যহৃঢ ওাঁঘাফাম আফতামদনঢ ভল্য াংনবাচদ ওভ (পযাঝ) ব্যমঢঢ ওম প্রওাভ 

শুল্ক অব্যালমঢ প্রতাদ ওভা। 
 

এফঢাস্থা, ওনভাদা পাইভানভ সুভক্ষা াফমগ্র ট্রনমযনল্ডভ ওাঁঘাফাম ট্রধঝমনল্ম এইঘ.এ ট্রওাট 

৩৯২০.৬২.৯০, এমক্রমমও ধমমফাভ (মফণাইম মফণামক্রমমও) এইঘ.এ ট্রওাট ৩৯২০.৫১.০০ আফতামদনঢ 

ভল্য াংনবাচদ ওভ (পযাঝ) ব্যমঢঢ ওম প্রওাভ শুল্ক অব্যালমঢ প্রতাদ ওভাভ মদমফত্ত প্রনাচদী ব্যস্থা 

গ্রলনডভ চন্য মদনত থযক্রনফ অনুনভাথ ওভা লনমা। ট্রনমযনল্ডভ ওাঁঘাফানমভ ধভ উচ্চলানভ শুল্ক আনভামধঢ 

আনঙ। 
  

১৪। াম্প্রমঢও ফন মশ্বস্বাস্থয াংস্থা ওর্তথও ট্রখামরঢ ফলাফামভ ওনভাদা পাইভা (ট্রওামপট-১৯) 

াভামনশ্ব ঙমড়ন ধনড়নঙ এাং এওইানণ াাংমানতনয এভ প্রাদুপথা ট্রতঔা বানচ্ছ। ভওামভ  ট্র-

ভওামভ ধব থান ওনভাদা পাইভানভ প্রাদু থপা ট্রফাওানমা ইমঢফনধ্য মমপন্ন ধতনক্ষধ গ্রলড ওভা 

লননঙ। মমপন্ন রথ উৎধাতদওাভী প্রমঢষ্ঠাদ ঢানতভ উৎধামতঢ ওনভাদা পাইভা াংক্রফডনভাথ  

প্রমঢনরথও মলনন ব্যহৃঢ মমপন্ন রথ মদাভনল্য ভওামভ  ট্র-ভওামভ লাধাঢানম ভভাল 

ওভাভ আগ্রল প্রওায ওনভ রথ প্রযাদ অমথতপ্তভনও ধত্র ট্রপ্রভড ওনভনঙ বা সূত্র-১ এভ ফাধ্যনফ 

াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদ প্রাপ্ত লননঙ। মদাভনল্য ভওামভ-ট্রভওামভ লাধাঢানম 

ভভালকৃঢ এ ওম রথ, ধমভোভও, মধমধই, ফাে  চীানুদাযও াফগ্রী ভভানলভ ট্রক্ষনত্র 

ব্যা ধব থান ভল্য াংনবাচদ ওভ (পযাঝ) অব্যালমঢ প্রতাদ ওভা লনম এ থভনদভ ভভানলভ ধমভফাড 

বৃমদ্ধ ধান- বা অনদও ভল্যাদ চীদ ভক্ষানণ থ লাও ভূমফওা ভাঔন নম প্রঢীফাদ ল। এফঢাস্থা, 

চদস্বানণ থ মদাভনল্য ভওামভ-ট্রভওামভ লাধাঢানম ভভালকৃঢ এ ওম রথ, ধমভোভও, মধমধই, 

ফাে  চীানুদাযও াফগ্রী ভভানলভ ট্রক্ষনত্র ব্যা ধব থান ৩০ জুদ, ২০২০ ধব থন্ত ফওানম ভল্য 

াংনবাচদ ওভ (পযাঝ) অব্যালমঢ প্রতাদ ওনভ চরুভী মপমত্তনঢ  এ.আভ. চামভভ প্রনাচদী ব্যস্থা 

গ্রলনডভ চন্য মদনত থযক্রনফ অনুনভাথ ওভা লনমা। 
 

৩.১.১১ ওনভাদা পাইভানভ প্রাদুপ থা ট্রফাওানমা মদঢয ব্যলাব থ ধমভোভও াফগ্রী 

প্রস্তুনঢভ ওাঁঘাফাম  মঘমওৎা াংক্রান্ত ওানচ ব্যহৃঢ রথ  সুভক্ষা াফগ্রী 

আফতামদনঢ শুল্ক  ওভ ট্রভামঢ সুমথা প্রতাদ 

 

াম্প্রমঢও ফন মশ্ব স্বাস্থয াংস্থা ওর্তথও ট্রখামরঢ ফলাফাভী ওনভাদা পাইভা (ট্রওামপট-১৯) াভা মনশ্ব 

ঙমড়ন ধড়নঙ এওইানণ াাংমানতনয এভ প্রাদুপথা ট্রতঔা বানচ্ছ। ভওাভী  ট্রভওাভী ধব থান ওনভাদা 

পাইভানভ প্রাদুপথা ট্রফাওানমা মমপন্ন ধতনক্ষধ গ্রলড ওভা লনচ্ছ। চদাথাভড  মঘমওৎা ট্রা 

মদনামচঢ ব্যমিক থনও ওনভাদা পাইভানভ প্রাদুপথা ট্রণনও প্রমঢনভানথ অধমভলাব থ াফগ্রী চদকনডভ চন্য 

লচমপয ওভা অমঢ চরুভী।  
 

ওনভাদা পাইভা প্রমঢনভানথ অধমভলাব থ াফগ্রী ন্যয্যভনল্য ভভাল মদমিঢ ওভাভ মনক্ষয ামডচয 

ফন্ত্রডামন অনুমষ্ঠঢ আন্তিঃফন্ত্রডাম পা লযান্ডস্যামদঝাইচাভ, অমক্সনচদ মমমন্ডাভ, আইমপ ফ্লুইট, মট-
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ইদনননক্টি, ট্রিা-মফঝাভ  ট্রপ্রানঝমক্টপ মকাভ ওম াফগ্রী হ্রাকৃঢ ভনল্য ভভাল মদমিঢ ওভাভ 

মদ্ধান্ত গ্রলড ওভা ল। এফঢাস্থা, মদম্নমমমঔঢ ধনে আফতামদনঢ আনভামধঢ CD, SD, RD, VAT, 

AT চরুভীপান ফকুন ওভা প্রনাচদ। উনিখ্য ট্রটঙ্গুভ প্রাদুপথা ট্রফাওানমা এআভ দাং-২৫৬-

আইদ/২০১৯/৪৪/শুল্ক, ঢামভঔ ০৫-০৮-২০১৯ চাভী পূ থও শুল্ক  ওভ ট্রভামঢ সুমথা প্রতাদ ওভা ল। 
 

াভমড-১২: মদঢয ব্যলাব থ ধমভোভও াফগ্রী প্রস্তুনঢভ ওাঁঘাফাম  মঘমওৎা াংক্রান্ত ওানচ ব্যহৃঢ 

রথ  সুভক্ষা াফগ্রী আফতামদনঢ শুল্ক  ওভ ট্রভামঢ সুমথা  

 মযফাদ শুল্ক ওাঞানফা প্রস্তা 

HSCODE Description CD SD VAT AIT  AT RD TTI  
এআভ দাং ২৫৬-

আইদ/২০১৯/৪৪/ 

শুল্ক, ঢামভঔ      

০৫-০৮-২০১৯    

এভ ন্যা 

29051190 Methanol (Methyl Alcohol) 10 0 15 5 5 0 37.00  

73110090 Containers For Compressed 

Or Liquefied Gas 
(Ex.Capacity >5000l, Ckd) 

1 0 15 5 5 0 26.20  

30049099 Other(excl.anti-malaria, 

anti-TB, anti-leprosy....and 
kidney dialysis solution 

5 0 15 5 5 0 31.00  

38089491 Disinfectants Cetrimide In 

bulk, Excl. For Dairy, 

Poultry and Agricultural, In 
bulk 

10 0 15 5 5 0 37.00  

62113300 Men's or boys' garments of 

man-made fibres, nes 

25 20 15 5 5 3  89.32 

62113900 Men's or boys' garments of 

other textiles, nes 

25 20 15 5 5 3 89.32 

62114200 Women's or girls' garments 

of cotton, nes 

25 20 15 5 5 3 89.32 

62114300 Women's or girls' garments 

of man-made fibres, nes 

25 20 15 5 5 3 89.32 

90261000 Instruments... For 

Measuring/Checking The 
Flow Or Level Of Liquids, 

Nes 

1 0 15 5 5 0 26.20 

 

৩.১.১২ মদুযৎ, জ্বামামদ  ঔমদচ পত ফন্ত্রডাম লনঢ প্রাপ্ত Power Purchase 

Agreement (PPA)  Implementation  Agreement (IA) মরন 

ট্রপটিাং/ফঢাফঢ প্রতাদ 

 

মদুযৎ, জ্বামামদ  ঔমদচ পত ফন্ত্রডাম লনঢ প্রাপ্ত Power Purchase Agreement (PPA)  

Implementation  Agreement (IA) মরন ট্রপটিাং/ফঢাফঢ প্রতাদ  মরন ধটুাঔামী ট্রচমাভ 

ঔমমযা ঔামীনঢ ১৫০ ট্রফকাাঝ ক্ষফঢাপন্ন HFO মদুযৎ ট্রওন্দ্র প্রওে স্থাধদওনে াাংমানতয মদুযৎ 

উন্নদ ট্রাট থ এাং ভওানভভ ানণ প্রওনেভ স্পন্পভ ওর্তথও কঠিঢব্য ট্রওাপামদভ চূমি স্বাক্ষনভভ চন্য 

প্রস্তুঢকৃঢ PPA (Power (Purchase Agreement) এাং IA (Implementation Agreement) 

এভ ট্রপটিাং/ফঢাফঢ প্রতানদ ভ মদমফনত্ত „Power Purchase Agreement (PPA) এভ Section 13: 

Tariff, Billing and Payment এভ ওফাময থাম ঝাফ থ  মমমাং অযান্ড ট্রধনফি-এ মড থঢ মরন 

ধভীক্ষা-মদভীক্ষাভ চন্য ামডচয ফন্ত্রডাম লনঢ াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযনদ ধত্র ট্রপ্রভড ওভা 

ল। এ মরন ফঢাফঢ প্রতানদভ মদমফত্ত ঔড়া চমিভ মরন ট্রমমচনমটিপ  াংত মরও মপাক 

ওর্তথও ট্রপটিাং/ফঢাফঢ াংক্রান্ত ট্রদাঝাাংনযভ ওমধ (ওমধ াংভেি) ধব থানমাঘদা ট্রতঔা বা, 

Implementation Agreement এভ “ Section 7.1: Import Controls মথানদভ আঢা ট্রব 

ওম বন্ত্রধামঢ  ভিাফ আফতামদ ওভা লন উলা আফতামদ দীমঢ আনতনযভ ানণ াফিস্যপূড থ লনঢ 

লন, ট্র ওাভনড উি মরন ামডচয ফন্ত্রডামনভ ফঢাফঢ গ্রলড ওভাভ ধভাফয থ ট্রতা লনমা। ” ফনফ থ 

উনিঔ ভননঙ। উনিখ্য ট্রব, স্পন্পভ ওর্তথও চমি পামতঢ লাভ ধভ মদুযৎ ট্রওন্দ্র স্থাধনদভ চন্য 
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প্রনাচদী ট্রফমযদামভচ  ভিাফামত ভভানলভ মরন ভভালওাভী প্রমঢষ্ঠানদভ ানণ 

আনমাঘদাপূ থও মদথ থামভঢ লন। চমি পাতদ দা লা ধব থন্ত আফতামদঢব্য প্রনাচদী ট্রফমযদামভচ  

ভিাফামতভ ঢামমওা মদথ থাভড ওভা ম্ভ দ। ঢন মদুযৎ ট্রওনন্দ্র ব্যহৃঢ ট্রফমযদামভচ  ভিাফামত 

আফতামদভ মরন অপযন্তভীড পত মপানকভ এআভ-১০০-আইদ/২০০০/১৮৩২/শুল্ক ঢামভঔ ১৮ 

এমপ্রম ২০০০  এআভ-৭৩-আইদ/৯৭/১৭০০/শুল্ক ঢামভঔ ১৯ ফাঘ থ ১৯৯৭ অনুভড ওভা ল। 

এআভ অনুভনডভ ননম আফতামদ দীমঢ আনতনযভ ানণ অাফিস্যপূড থ বন্ত্রধামঢ  ভিাফামত 

আফতামদভ সুনবাক ট্রদই ফনফ থ প্রঢীফাদ ল।  
 

৩.২ ফমদঝমভাং ট্রনমভ ওাব থামী  

 

৩.২.১ ঘাম ভপ্তামদভ মধভীনঢ ভপ্তামদ পতুথমও প্রতাদ মরন ফঢাফঢ  

ঘাম ভপ্তামদভ মধভীনঢ ভপ্তামদ পতুথমও প্রতানদভ মনক্ষয কৃমর ধনেভ ঢামমওা ঘাম অন্তভু থমিওভড মরন 

ামডচয ফন্ত্রডামন কঢ ২২ ট্রনন্ফম্বভ ২০১৯ ঢামভনঔ পা অনুমষ্ঠঢ ল। উি পা গৃলীঢ মদ্ধান্ত 

অনুবাী ঘাম ভপ্তামদনঢ পতুথমওপ্রতানদভ পূন থ মরটি কপীভপান ধব থানমাঘদা ওভা প্রনাচদ। এ চন্য 

ঘাম উৎধাতদ, পতুথমও, আফতামদ ভল্য, ঔায মদভাধত্তা ইঢযামত মতও মনঘদা ওনভ াাংমানতয ট্রেট এন্ড 

ট্যামভন ওমফযদ এওটি প্রমঢনতদ প্রতাদ ওভন, ফনফ থ মদ্ধান্ত গৃলীঢ ল। এ মরন প্রমঢনতদ প্রডনদভ 

মদমফত্ত াাংমানতনয ঘানমভ উৎধাতদ, আফতামদভ ধমভফাড, শুল্ক ওাঞানফা, ঘানমভ ঘামলতা, আফতামদ 

ভল্য,ভপ্তামদ দীমঢ ২০১৮-২১  ঔায মদভাধত্তা ইঢযামত মতও ধব থানমাঘদা ওভা লননঙ। াথাভডঢ, 

াাংমানতয ট্রণনও ঘাম মদমফঢ ভপ্তামদ ল দা। ামডচয ফন্ত্রডামনভ অনুফমঢ ানধনক্ষ সুকমদ্ধ ঘাম ভপ্তামদ 

লন ণানও। ২০১৭-১৮ অণ থ ঙনভ প্রাকৃমঢও দুনব থাক  অন্যান্য ওাভনড থাদ দষ্ট লা প্রচভ ধমভফানড 

ঘাম আফতামদ ওভনঢ ল। াাংমানতয ভওাভ ঔায মদভাধত্তা স্বাংম্পূড থ লাভ চন্য ওাচ ওভনঙ।  

ঘাম উৎধাতদ : ঘাম প্রথাদঢ স্থাদী উৎধাতদ মদপথভ ধে। ঘানমভ ঘামলতাভ মাংলপাক স্থাদী উৎধাতদ 

দ্রৃাভা পূভড ওভা ল। কঢ মঢদ ঙনভ াাংমানতনয ঘানমভ উৎধাতনদভ ধমভফাড মদনম্নভ াভমড-১৩ এ ট্রতা 

লনমা: 

াভমড-১৩: ঘানমভ উৎধাতনদভ ধমভফাড (মক্ষ ট্রফ. ঝদ) 

অণ থ ঙভ মক্ষযফাত্রা ট্রফাঝ উৎধাতদ 

২০১৬-১৭ ৩৫০.০২ ৩৩৮.০৫ 

২০১৭-১৮ ৩৫৫.৫৫ ৩৬২.৭৯ 

২০১৮-১৯ ৩৬৪.৫৯ ৩৭৩.৬৩ 

উৎ: কৃমর ফন্ত্রডাম 

 

ধনভভ াভমড মনেরনড ট্রতঔা বা ট্রব , ২০১৬-১৭ অণ থঙনভ মক্ষযফাত্রা ট্রণনও  উৎধাতদ ওফ লনম 

২০১৭-১৮  ২০১৮-১৯ অণ থঙনভ মক্ষযফাত্রা অনধক্ষা উৎধাতদ ট্রময লননঙ। ২০১৯-২০ অণ থঙনভ ঘাম 

উৎধাতনদভ মক্ষযফাত্রা ৩৮৭.১৪ মক্ষ ট্রফমেও । 

 

ঘানমভ উৎধাতদ  ঘামলতা 

 

কৃমর ফন্ত্রডামনভ ঢথ্য ফনঢ ২০১৮ -১৯ অণ থঙনভ ঘানমভ ট্রফাঝ ঘামলতা ৩৩৮ .৬৮মক্ষ ট্রফমেও ঝদ এাং 

২০১৮-১৯ অণ থঙনভ ঘানমভ ট্রফাঝ উৎধাতদ ৩৭৩ .৬৩ মক্ষ ট্রফমেও ঝদ। কৃমর  ফন্ত্রডামনভ ঢথ্য ফনঢ 

ট্রতনয ঘানমভ উদ্রৃৃত্ত ৩৪ .৯৫ মক্ষ ট্রফমেও ঝদ। প্রাকৃমঢও দুনব থাক  অন্য ট্রওাদ ওাভনড স্থাদী উৎধাতদ 

ব্যালঢ লনম আন্তচথামঢও াচাভ ট্রণনও ঘাম আফতামদ ওভা লন ণানও। আফতামদ মদরুৎামলঢ ওভাভ 
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মনক্ষয ঘাম আফতামদনঢ ভওাভ ২৫% মমট , পযাঝ ০.০% , ২৫%আভমট, এআইটি ৫%  এটিমপল 

ট্রফাঝ ৬২.৫০% আফতামদ শুল্ক মদথ থাভড ওনভনঙ।  

 

স্থাদী াচানভ ঘানমভ উৎধাতদ খাঝমঢ লনম ভওাভ ঘানমভ াচাভ মস্থমঢযীম ভাঔাভ মদমফত্ত মনযর 

এআভ এভ ফাধ্যনফ শুল্ক হ্রা ওনভ ঘাম আফতামদনও উৎামলঢ ওভাভ ট্রঘষ্টা ওনভ। ট্রবফদ : এ,আভ, 

দাং-২০৪-আইদ/২০১৭/৪৯/ওািফ চাভী ওনভ ভওাভ ঘাম আফতামদনঢ আফতামদ শুল্ক মমট ১০% এভ 

অমঢমভি ধমভফাড  ট্রভগুনমঝভী মটউটি অব্যালমঢ প্রতাদ ওনভ। ননম ২০১৭ ানম প্রাকৃমঢও দুনব থানকভ 

ওাভনড ঘানমভ উৎধাতনদ খাঝমঢ লনম আন্তচথামঢও াচাভ ট্রণনও অমথও ধমভফাড ঘাম আফতামদ ওভা 

ল। মদনম্নভ াভমড-১৪ এ মকঢ মঢদ অণ থঙনভ ঘাম আফতামদভ ধমভফাড ট্রতঔানদা লনমা : 

 

াভমড-১৪: ঘাম আফতামদভ মদমফত্ত এমম ট্রঔামা  মদষ্পমত্তভ ধমভফাড: (ট্রফ. ঝদ)  

অণ থ ঙভ এমম ট্রঔামাভ ধমভফাড এমম মদস্পমত্তভ ধমভফাড 

২০১৫-১৬ 3,52,875.82 4,42,035.64 

২০১৬-১৭ 6,90,771.75 1,88,313.54 

২০১৭-১৮ 46,93,926.5৫ 42,16,105.72 

২০১৮-১৯ ১,৪৬,৫৫৬.৮৩ ২,৫৯,৭৬০.৮৭ 

২০১৯-২০ (জুমাই ট্রণনও ১৬, দনপম্বভ ২০২০) ১,২০৪.১৫ ৪,৩০১.৩৬ 
                                    

উৎ: াাংমানতয ব্যাাংও 

 

ধনভভ াভমড মনেরনড ট্রতঔা বা, আফতামদ মদরুৎামলঢ ওভাভ মনক্ষয ২০১৯ ানম ভওাভ ঘাম 

আফতামদনঢ  উচ্চ লানভ শুল্ক আনভাধ ওভা আফতামদভ ধমভফাড নূযদঢফ ধব থান ট্রধৌৌঁট্রঙট্রঙ। 
 

ভপ্তামদ দীমঢ ধব থানমাঘদা 

 

ভপ্তামদ দীমঢ ২০১৮-২১ এভ ধমভমযষ্ট-১ অনুানভ ভপ্তামদ মদমরদ্ধ ধে ঢামমওাভ অনুনচ্ছত ৯.৩ ট্রফাঢানও 

ঘাম (ভওাভ লনঢ ভওাভ ধব থান ঘাম এাং সুকমন্ধ ঘাম ব্যমঢঢ) ভপ্তামদ মদমরদ্ধ। ভপ্তামদ দীমঢ ২০১৮-

২১ এভ ধমভমযষ্ট-২ অনুানভ যঢথ ানধনক্ষ ভপ্তামদ ধে ঢামমওাভ অনুনচ্ছত ১০.৮ ট্রফাঢানও ামডচয 

ফন্ত্রডামনভ পূ থানুফমঢক্রনফ সুকমন্ধ ঘাম ভপ্তামদ ওভা বান।  

 

ভপ্তামদ দীমঢ ২০১৮-২১ এভ র্তঢী অধ্যানভ ভপ্তামদভ াথাভড মথাদামম এভ অনুনচ্ছত ৩.৩ ট্রফাঢানও 

“ভপ্তামদ মদন্ত্রড মযমণম ওভাভ ক্ষফঢা-উধভেি ওাভড ট্রতমঔন ভওাভ ধমভমযষ্ট-১ এ মড থঢ ট্রওাদ মদমরদ্ধ 

ধে ভপ্তামদভ অনুফমঢ প্রতাদ ওভনঢ ধাভন। এ ঙাড়া ভওাভ মনযর মনঘদা ট্রওাদ ধে ভপ্তামদ, 

ভপ্তামদ-ওাফ-আফতামদ অণা পুদিঃভপ্তামদভ অনুফমঢধত্র (authorization) চামভ ওভনঢ ধাভন”। 
 

ঘাম আফতামদ ভল্য 
 

চাঢী ভাচস্ব ট্রানট থভ ২০১৭-১৮ অণ থঙনভভ আফতামদভ ঢথ্য অনুানভ প্রমঢ ট্রওমচ ঘানমভ কড় 

আফতামদ ভল্য (Assesable value) ৩৫ ঝাওা এাং ২০১৮-১৯ অণ থঙনভ প্রমঢ ট্রওমচ ঘানমভ কড় 

আফতামদ ভল্য (Assesable value) ৩৬ ঝাওা। 

ঔায মদভাধত্তা 
 

াাংমানতয ভওাভ দাকমভওনতভ ঔায অমথওাভ মদমিঢ ওভাভ মনক্ষয ঔায উৎধাতদ , ফজুত, আফতামদ, 

পুমষ্টফাদ মদথ থাভডল ঔাযধে ভভাল  ভল্য মস্থমঢযীম ভাঔাভ প্রান ওাচ ওভনঙ। ভওামভপান 

ঔায অমথতপ্তনভভ ফাধ্যনফ ট্রফৌসুফমপমত্তও থাদ , ঘাম  কফ াংগ্রনলভ ফাধ্যনফ ঔায মদভাধত্তা মদমিঢ 

ওভনঙ। ওাব থওভ ঔায মদভাধত্তা মমদনাক বৃমদ্ধ , অণ থনদমঢও সুভক্ষা  মস্থমঢযীমঢা ভদ্ধ াাংমানতয 

কঞনদ গুরুেপূড থ ভুমফওা ধামদ ওভন। ঔায ফন্ত্রডাম ঔায মদভাধত্তা ব্যস্থা সুদৃঢ় ওভনঢ উত্তভাঞ্চনম ১ 
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মাঔ ৮৭ লাচাভ ট্রফ.ঝদল াভানতনয ৪. ১৪ মক্ষ ট্রফ. ঝদ থাভড ক্ষফঢা পন্ন দতুদ ঔায গুতাফ মদফ থাড 

ওাচ ইনঢাফনধ্য পন্ন ওনভনঙ।  

ধব থনক্ষড  
 

(ও) মযফাদ ভপ্তামদ দীমঢনঢ ঘাম ভপ্তামদ মদমরদ্ধ ণাওনম আনতনযভ র্তঢী অধ্যানভ  অনুনচ্ছত ৩.৩  

অনুবাী ভওাভ প্রনাচদীঢা মনঘদা ভপ্তামদভ অনুফমঢ প্রতাদ ওভনঢ ধানভ ;  

(ঔ) ঘানমভ স্থাদী উৎধাতদ  ঘামলতা ধব থানমাঘদা ট্রতঔাবা ট্রব , ২০১৮-১৯ অণ থঙনভ ঘানমভ ট্রফাঝ 

ঘামলতা ৩৩৮.৬৮  মক্ষ ট্রফমেও ঝদ এাং উৎধাতদ ৩৭৩.৬৩ মক্ষ ট্রফমেও ঝদ। ট্র মনঘদা উদ্রৃৃত্ত 

৩৪.৯৫ মক্ষ ট্রফমেও ঝদ।   

(ক) স্থাদী ঘামলতা অনধক্ষা উৎধাতনদভ উদ্রৃৃত্ত মনঘদা এনদ স্থাদী াচানভ ঘানমভ ভনল্যভ ট্রদমঢাঘও 

প্রপানভ ম্ভাদা দূভীভূঢওভনডভ মনক্ষয এাং কৃরনওভ ন্যায্যভল্য প্রামপ্ত মদমিঢওভনড যঢথ ানধনক্ষ 

ট্রওই-টু-ট্রওই মপমত্তনঢ ভপ্তামদনও উৎামলঢ ওভা ট্রবনঢ ধানভ।   

(খ) ঘানমভ আন্তচথামঢও  স্থাদী াচাভতভ মনঘদা ভপ্তামদ ভল্য প্রমঢনবাকী দা লনম প্রমঢনবাকীওভড  

 াচাভ সৃমষ্টভ মনক্ষয ঘাম ভপ্তামদনঢ দকত লাঢা/পতুথমওভ মরটি ভওাভ মনঘদা ওভনঢ ধানভ;  

 

ফঢাফঢ 
 

আন্তচথামঢও াচানভ ঘানমভ ভপ্তামদভল্য প্রমঢনবাকী ওভা এাং াচাভ সৃমষ্টভ মর মনঘদা ঘাম 

ভপ্তামদনঢ দকত লাঢা প্রতানদ ভওাভ মনঘদা ওভনঢ ধানভ। 

৩.২.২ ট্রপাচযনঢনমভ আফতামদ ধব থান পযাঝ মদথ থাভড ওভাভ মরন সুধামভয প্রতাদ  

 

অনযামথঢ ামদ , ধাফ  ধাফ মমদ এভ আফতামদ , উৎধাতদ  ব্যাী এই মঢদ ধব থানভ পযাঝ 

‘‘ট্রওমফাত্র আফতামদ ধব থান ’’ প্রমঢ ট্রফ.ঝনদ ১৫,০০০ (ধনদভ লাচাভ) ঝাওা প্রতাদ মরন াাংমানতয 

ট্রপমচনঝম অনম মভনাইদা থ এন্ড দস্পমঢ ম্যানুনযাওঘাভা থ এনামনযদ ওর্তথও াাংমানতয ট্রেট 

এন্ড ট্যামভন ওমফযনদ প্রনাচদী ধতনক্ষধ গ্রলনডভ চন্য আনতদ ওনভ। উনিখ্য ট্রব , ঢথফানদ 

ট্রপাচযনঢম ধমভনযাথদওাভী প্রমঢষ্ঠাদভল আফতামদ ধব থান ১৫ পযাঝ  ৫% এটি এাং উৎধাতদ 

ধব থান ভল্য াংনবাচনদভ ধভ ১৫% লানভ পযাঝ  ব্যাী ধব থান ভল্য াংনবাচনদভ ধভ ১৫% 

অণা ন থাচ্চ খুঘভা ভনল্যভ ধভ ৫% লানভ পযাঝ প্রতাদ ওনভ ণানও।  

াাংমানতয ট্রপমচনঝম অনম মভনাইদা থ এন্ড দস্পমঢ ম্যানুনযাওঘাভা থ এনামনযদ ঢানতভ 

আনতনদ উনিঔ ওনভনঙ ট্রব , ট্রপাচযনঢম মদঢয প্রনাচদী ধে। মযফাদ পযাঝ আলভড ধদ্ধমঢনঢ 

অঢযাশ্যওী এ ধেটিভ ভল্য মস্থমঢযীম ভাঔা ওঠিদ ওাভড আন্তচথামঢও াচানভ অধমভনযামথঢ 

ট্রপাচযনঢনমভ ভল্য প্রমঢমদঢ উঞাদাফা ওনভ । এ উঞাদাফাভ ননম ঢথফাদ ধদ্ধমঢনঢ ভওাভনও প্রনত 

পযানঝভ অাংয ধমভঢথদ ল। এ ঙাড়া , ভভালওাভী  ব্যাী ধব থান পযাঝ ফন্ব ওভা অঢযন্ত 

ওঠিদ ওাভড ভভাল  খুঘভা ব্যাী ধব থানভ ব্যাীভা বণাবণ মলা াংভক্ষড দা ওভা ভল্য 

াংনবাচনদভ ধভ ১৫% পযাঝ দা মতন ট্রভামঢ লাভ ৫% লানভ পযাঝ প্রতাদ ওভনঙ বা ভল্য াংনবাচদ 

অনধক্ষা অনদও ট্রযী , ননম ট্রপাচযনঢনমভ ভল্য বৃমদ্ধ ধানচ্ছ । শুদৄঢাই দ উৎধাতদওাভী প্রমঢষ্ঠাদ ওর্তথও 

মদনাককৃঢ অনদও ভভালওাভী ঢানতভ ওাঙ ট্রণনও ধে মদনঢ আগ্রল লাভানচ্ছ নম ওমফযদনও 

চামদননঙ।  

াাংমানতয ট্রপমচনঝম অনম মভনাইদা থ এন্ড দস্পমঢ ম্যানুনযাওঘাভা থ এনামনযদ এভ প্রস্তা 

াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদ ওর্তথও ধব থানমাঘদা ওভা ল। ট্রই ানণ এ প্রস্তা াস্তাদ ওভা 
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লনম ভওানভভ ভাচনস্ব ট্রওাদ প্রওাভ প্রপা ধড়ন মওদা ঢা ধব থানমাঘদা ওভা ল। াাংমানতনয 

াথাভদঢ ৮ মক্ষ ট্রফ.ঝদ অধমভনযামথঢ ামদ  ১২ মক্ষ ট্রফ.ঝদ ধমভনযামথঢ/অধমভনযামথঢ ধাফ 

ট্রঢম আফতামদ ওভা ল। অধমভনযামথঢ ামদ ট্রঢনমভ ৩০% প্যানওঝচাঢ ওনভ াচাভচাঢ ওভা ল 

অন্যমতনও অধমভনযামথঢ ধাফনঢম/অমমনদভ ১০% প্যানওঝচাঢ ওনভ াচাভচাঢ ওভা ল। 

আফতামদকৃঢ এ ট্রঢনমভ মকঢ ওনও ঙনভ ন থাচ্চ   থমদম্ন আন্তচথামঢও াচাভতভনও মপমত্ত থনভ 

মযফাদ ভল্যাংনবাচদ ওভ ওাঞানফানঢ ভাচনস্বভ ধমভফাড এাং আনতদওাভীভ প্রস্তা অনুবাী 

ভাচনস্বভ ধমভফাড মনেরড ওভা ল (াংমাক-১)। াংমাক-১ মনেরনড ট্রতঔা বা , প্রমঢ ট্রফ.ঝদ 

অধমভনযামথঢ ট্রঢম আফতামদনঢ আফতামদ ধব থান ট্যামভন পযাঝ ১৬ ,০০০ ঝাওা মদথ থাভড ওভা লনম 

ভওানভভ ভাচনস্বভ ধমভফাড াড়ন। এ ট্রক্ষনত্র , অধমভনযামথঢ ামদ ট্রঢনমভ ন থাচ্চ ভল্য ৮৫০ 

ফামওথদ টমাভ এাং অধমভনযামথঢ ধাফ ট্রঢনমভ ভল্য ৮০০ ফামওথদ টমাভ লনম ভওানভভ ভাচস্ব 

ওফন দা নম প্রঢীফাদ। ঢাই ট্রপাচযঢনমভ াচাভভল্য  ভভাল মাইনদ মস্থমঢযীমঢা আদানদভ 

মনক্ষয শুদৄ আফতামদ ধব থান প্রমঢ ট্রফ. ঝনদ আফতামদ ধব থান ট্যামভন পযাঝ ১৬ ,০০০ (ট্ররাম লাচাভ) ঝাওা 

মদথ থাভদ ওভনঢ ধানভ। উনিখ্য ট্রব, ২০১৩-১৪ অণ থ ঙভ ট্রণনও অঢযাশ্যওী ধে মলনন ট্রপাচযনঢনমভ 

াচাভ ভনল্য মস্থমঢযীমঢা আদানদভ মনক্ষয অধমভনযামথঢ ট্রপাচযনঢম আফতামদনঢ মঢদ স্তনভভ 

ধমভনঢথ ভওাভ এআভ চাভীভ ফাধ্যনফ শুদৄ আফতামদ ধব থান ১৫% লানভ প্রতানদভ সুনবাক প্রতাদ 

ওনভনঙ বা ৩০ট্রয জুদ ২০১৯ ধব থন্ত অব্যালঢ মঙম। 

ফঢাফঢ 
 

ট্রপাচযনঢনমভ আফতামদ , উৎধাতদ  ব্যাী ধব থান আনভামধঢ পযাঝ অঢযাশ্যওী ধে মলনন শুদৄ 

আফতামদ ধব থান প্রমঢ ট্রফ.ঝনদ ১৬,০০০ (ট্ররাম লাচাভ) ঝাওা মদথ থাভড ওভা ট্রবনঢ ধানভ। 

৩.২.৩ অঢযাশ্যওী ধে আতা  ভসুনদভ স্থাদী ঘামলতা, উৎধাতদ, আফতামদ, স্থাদী 

 আন্তচথামঢও াচাভ ভল্য ধব থানমাঘদাপূ থও প্রমঢনতদ ট্রপ্রভড  
 

ামডচয ফন্ত্রডাম ট্রণনও অঢযাশ্যওী  ধে আতা  ভসুনদভ স্থাদী ঘামলতা, উৎধাতদ, আফতামদ, মকঢ 

ওনও ঙনভভ স্থাদী  আন্তচথামঢও াচাভ ভল্য ধব থানমাঘদা ওনভ স্থাদী ভনল্য মস্থমঢযীমঢা 

আদনদভ মনক্ষয সুধামভয ম্বমমঢ প্রমঢনতদ ট্রপ্রভনডভ চন্য াাংমানতয ট্যামভন ওমফযদনও অনুনভাথ 

ওভা ল। এ মরন প্রমঢনতদ ট্রপ্রভনডভ মদমফত্ত ওমফযদ লনঢ স্থাদী ঘামলতা, উৎধাতদ, আফতামদ, 

স্থাদী  আন্তচথামঢও াচাভভল্য ধব থানমাঘদা ওভা ল।  

 

আতা  ভসুনদভ স্থাদী ঘামলতা  উৎধাতদ 

 
  

াাংমানতনয আতা  ভসুনদভ স্থাদী ঘামলতা ধব থানমাঘদা ট্রতঔা বা, আতাভ ঘামলতা প্রা ৩.০০ মক্ষ ট্রফ. 

ঝদ  ভসুনদভ ঘামলতা প্রা ৬.০০ মক্ষ ট্রফ. ঝদ। কৃমর ফন্ত্রডামনভ মলনন ২০১৮-১৯ অণ থঙনভ ভসুনদভ 

উৎধাতদ প্রা ৬.১৩ মক্ষ ট্রফ. ঝদ এাং আতাভ উৎধাতদ প্রা ১.৯২ মক্ষ ট্রফ. ঝদ। ২০১৯-২০ অণ থঙনভ 

ভসুদ উৎধাতনদভ মক্ষযফাত্রা প্রা ৬.৯২ মক্ষ ট্রফ. ঝদ এাং আতা উৎধাতনদভ মক্ষযফাত্রা প্রা ২.৩৪ মক্ষ 

ট্রফ. ঝদ। াাংমানতনয ভসুদ উৎধাতনদভ ট্রফৌসুফ ট্রনব্রুামভ ফানভ ১৫ ঢামভঔ ট্রণনও এমপ্রম ফানভ ১৫ 

ঢামভঔ অধভমতনও আতা উৎধাতনদভ ট্রফৌসুফ মটনম্বভ ট্রণনও চানুামভ ধব থন্ত । স্থাদীপান উৎধামতঢ 

আতা  ভসুনদভ াংভক্ষড ওানম আতা’ প্রা ১৫% এাং ভসুনদ  প্রা ১০% লানভ  প্রমক্রাচাঢওভড 

ক্ষমঢ ল। ট্র মলনন ২০১৮-১৯ অণ থঙনভ আতা  ভসুনদভ প্রকৃঢ উৎধাতদ বণাক্রনফ প্রা ১.৭৩ মক্ষ 

ট্রফ. ঝদ  ৫.২২ মক্ষ ট্রফ. ঝদ। ভসুনদভ আফতামদ মদপথভঢা প্রা ১৩% এাং আতাভ আফতামদ মদপথভঢা 

প্রা ৪২% বা আন্তচথামঢও াচাভ ট্রণনও আফতামদভ ফাধ্যনফ পূভড ওভা ল।   
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আতা  ভসুনদভ আফতামদ 

 
 

ট্রবনলতু স্থাদীপান উৎধাতদ দ্রৃাভা আতা  ভসুনদভ ঘামলতা পূভড ওভা ম্ভ দ, ঢাই আন্তচথামঢও 

াচাভ ট্রণনও আফতামদভ ফাধ্যনফ স্থাদী  ঘামলতা পূভড ওভা ল। ২০১৮  ২০১৯ (চানুামভ ট্রণনও 

ট্রনন্ফম্বভ) ানমভ ফামপমত্তও আতা  ভসুনদভ আফতামদ ধব থানমাঘদা ট্রতঔা বা,  ২০১৮ ানম আতা 

আফতামদভ ধমভফাড ৯১,৯৮২ ট্রফ. ঝদ এাং ভসুদ আফতামদভ ধমভফাড ৬১,৫৯১ ট্রফ. ঝদ এাং ২০১৯ 

ানম (চানুামভ ট্রণনও ১৪ মটনম্বভ) ধব থন্ত ফন আতা আফতামদভ ধমভফাড ৯৩,১২৫ ট্রফ. ঝদ এাং ভসুদ 

আফতামদভ ধমভফাড ৫৭,০৯৩ ট্রফ. ঝদ। আফতামদভ উৎ ধব থানমাঘদা ট্রতঔা বা, আফতামদকৃঢ আতাভ 

৮০% ঘীদ এাং ২০% পাভঢ ট্রণনও আফতামদ ল। অধভমতনও আফতামদকৃঢ ভসুনদভ ৯৫% ঘীদ এাং 

৫% পাভঢ ট্রণনও আফতামদ ল। 

 

স্থাদী াচানভ আতা  ভসুনদভ ভভানলভ ধমভফাড 

 

স্থাদী াচানভ  আতা  ভসুনদভ ভভাল ধব থানমাঘদাভ মদমফত্ত আতা  ভসুনদভ ঘামলতা স্থাদী 

উৎধাতদ, স্থাদীপান উৎধামতঢ আতা  ভসুনদভ াংভক্ষডওামীদ ফন প্রমক্রাচাঢওভড ক্ষমঢ 

মনঘদা ওনভ প্রকৃঢ উৎধাতদ মদথ থাভড এাং আফতামদভ ধমভফাড মনঘদা ওভা ল (াভমড-  

স্থাদী াচানভ আতাভ উৎধাতদ  আফতামদ মনঘদা ১৪ মটনম্বভ, ২০১৯ ধব থন্ত ফন াচানভ 

ভভানলভ ধমভফাড প্রা ২.৬৬ মক্ষ ট্রফ. ঝদ বা এই ফন স্থাদী ঘামলতাভ তুমদা বনণষ্ট নম 

প্রঢীফাদ। অধভমতনও এওই ফন স্থাদী উৎধাতদ  আফতামদ মনঘদা ভসুনদভ ভভাল ৫.৭৯ 

মক্ষ ট্রফ. ঝদ বা এই ফন স্থাদী ঘামলতাভ অমঢমভি নম প্রঢীফাদ।  

 

আতা  ভসুনদভ স্থাদী  আন্তচথামঢও াচাভতভ 

 

২০১৮ াম ট্রণনও ২০১৯ ানমভ অনক্টাভ ধব থন্ত ফন প্রমঢ ফামপমত্তও আতা  ভসুনদভ স্থাদী 

াচাভতভ মদনম্ন ট্রভঔা মঘনত্রভ ফাধ্যনফ প্রতাদ ওভা লনমা:  

 

ট্রভঔা মঘত্র-১ আতা  ভসুনদভ স্থাদী াচাভতভ  

  
 

উৎ: ট্রেমটাং ওনধ থানভযদ অ াাংমানতয 

উধনভভ ট্রভঔামঘত্র ধব থানমাঘদা ট্রতঔা বা, ২০১৮ ানমভ অনক্টাভ ফান প্রমঢ ট্রওমচ স্থাদীপান 

উৎধামতঢ ভসুদ ৪০-৪৫ ঝাওা ট্রওমচ এাং আফতামদকৃঢ  প্রমঢ ট্রওমচ ভসুদ ৭০-৮০ ঝাওা মমক্র 

লননঙ। ২০১৯ ানমভ অনক্টাভ ফান প্রমঢ ট্রওমচ স্থাদীপান উৎধামতঢ ভসুনদভ াচাভতভ ১২০-১৩০ 

ঝাওা এাং আফতামদকৃঢ প্রমঢ ট্রওমচ ভসুদ ১৬০-১৮০ ঝাওা ট্রওমচনঢ মমক্র লনচ্ছ। ২০১৮ ানমভ 

অনক্টাভ ফান প্রমঢ ট্রওমচ স্থাদীপান উৎধামতঢ আতা ১৫০-১৮০ ঝাওা ট্রওমচ এাং আফতামদকৃঢ 

প্রমঢ ট্রওমচ আতা ১১০-১৪০ ঝাওা মমক্র লননঙ। ২০১৯ ানমভ অনক্টাভ ফান প্রমঢ ট্রওমচ 

স্থাদীপান উৎধামতঢ আতাভ াচাভতভ ১৮০-২০০ ঝাওা এাং আফতামদকৃঢ প্রমঢ ট্রওমচ আতা ১৩০-

১৪০ ঝাওা ট্রওমচনঢ মমক্র লনচ্ছ। কঢ ঙনভভ তুমদা এ ফন ভসুনদভ ভল্য প্রা ১০০% বৃমদ্ধ ট্রধনম 
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আতাভ ভল্য বৃমদ্ধ ট্রধননঙ প্রা ৫০% । কঢ ঙনভভ তুমদা এ ঙনভ আতা  ভসুনদভ স্থাদী ভল্য 

বৃমদ্ধনঢ এ দু’টি ধনেভ আন্তচথামঢও াচাভ ভনল্যভ প্রপা ধব থানমাঘদা ওভা প্রনাচদ। ঢাই ২০১৮ ানম 

চানুামভ ট্রণনও ২০১৯ ানমভ ২৬ অনক্টাভ ধব থন্ত ফন আতা  ভসুনদভ আন্তচথামঢও াচাভ ভনল্যভ 

প্রডঢা মদনম্নভ ট্রভঔা মঘনত্রভ ফাধ্যনফ প্রতাদ ওভা লনমা:  

 

ট্রভঔা মঘত্র-১ আতা  ভসুনদভ আন্তচথামঢও াচাভ ভনল্যভ প্রডঢা 

উৎিঃ ভঝা থ  
 

উধনভভ ট্রভঔামঘত্র মনেরনড ট্রতঔা বা, ২০১৮ ানমভ অনক্টাভ ফান আন্তচথামঢও াচানভ (ঘীদ) প্রমঢ 

ট্রফ. ঝদ আতাভ ভল্য ৬৭৮ ফামওথদ টমাভ এাং প্রমঢ ট্রফ. ঝদ ভসুনদভ ভল্য মঙম ৪৯৮ ফামওথদ টমাভ। 

২০১৯ ানমভ অনক্টানভ আতা  ভসুনদভ আন্তচথামঢও াচাভ ভল্য বৃমদ্ধ ট্রধন তাঁড়া বণাক্রনফ ১ ,১০৫ 

 ১,১৩০ ফামওথদ টমাভ। বা কঢ ঙনভভ তুমদা আতা’ ৬২.৯% এাং ভসুনদ ১২৭% বৃমদ্ধ ট্রধননঙ। 

আন্তচথামঢও াচানভ ভল্য বৃমদ্ধভ এ প্রপা স্থাদী াচানভ ধনড়নঙ নম প্রঢীফাদ।  

 

ধব থনক্ষড  ফঢাফঢ 

ধব থনক্ষড  

 আতা’ভ স্থাদী ঘামলতা ৩ মক্ষ ট্রফ. ঝদ এাং ভসুনদভ স্থাদী ঘামলতা ৬ মক্ষ ট্রফ. ঝদ;  

 ২০১৮-১৯ অণ থঙনভ াংভক্ষডওামীদ প্রমক্রাচাঢওভড ক্ষমঢ ব্যমঢঢ আতাভ উৎধাতদ ১.৭৩ 

মক্ষ ট্রফ. ঝদ এাং ভসুনদভ উৎধাতদ ৫.২২ মক্ষ ট্রফ ঝদ;  

 ভসুনদভ আফতামদ মদপথভঢা ১৩% এাং আতাভ আফতামদ মদপথভঢা ৪২%;  

 আতা  ভসুদ আফতামদভ অন্যঢফ উৎ ঘীদ। ভসুদ ৯৫% এাং আতা ৮০% ঘীদ ট্রণনও 

আফতামদ লন ণানও; 

 আতা  ভসুদ আফতামদনঢ ৫% মমট  ৫% এআইটিল ১০% শুল্ক আনভামধঢ;  

 ২০১৮ ানমভ অনক্টাভ ফান স্থাদী াচানভ প্রমঢ ট্রওমচ স্থাদীপান উৎধামতঢ  

আফতামদকৃঢ আতা  ভসুনদভ মক্র ভল্য মঙম বণাক্রনফ ৪৫ ট্রণনও ৮০ ঝাওা এাং ১৩০ 

ট্রণনও ১৮০ ঝাওা । ২০১৯ ানমভ অনক্টাভ ফান আতা  ভসুনদভ ভল্য বৃমদ্ধ ট্রধন তাঁড়া 

বণাক্রনফ ১১০ ট্রণনও ১৪০ ঝাওা এাং ১৩০ ট্রণনও ১৮০ ঝাওা;  

 আন্ন ধমত্র ভফচানদভ ফ আতা  ভসুনদভ পভা ট্রফৌসুফ ণাওাভ ওাভনড াচানভ ঘামলতা  

ভভানল ট্রওাদ খাঝমঢ ণাওাভ ওাভড ট্রদই (উনিখ্য ট্রব, াাংমানতনয ভসুদ উৎধাতনদভ ট্রফৌসুফ 

ট্রনব্রুামভ ফানভ ১৫ ঢামভঔ ট্রণনও এমপ্রম ফানভ ১৫ ঢামভঔ অধভমতনও আতা উৎধাতনদভ 

ট্রফৌসুফ মটনম্বভ ট্রণনও চানুামভ ধব থন্ত);  
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 আন্তচথামঢও াচানভ ২০১৮ ানমভ অনক্টানভ প্রমঢ ট্রফ. ঝনদ আতাভ ভল্য মঙম ৬৭৮ ফামওথদ 

টমাভ এাং ভসুনদভ ভল্য মঙম ৪৯৮ ফামওথদ টমাভ। ২০১৯ ানমভ অনক্টানভ প্রমঢ ট্রফ. ঝনদ 

আতাভ ভল্য তাঁড়া ১,১০৫ ফামওথদ টমাভ এাং ভসুনদভ ভল্য তাঁড়া ১ ,১৩০ ফামওথদ টমাভ; 

 আন্তচথামঢও াচানভ আতা  ভসুনদভ ভল্য বৃমদ্ধভ লাভ বণাক্রনফ ৬২.৯% এাং ১২৭%;  

 আতা  ভসুনদভ আন্তচথামঢও াচাভ তভ ট্রব লানভ বৃমদ্ধ ট্রধননঙ স্থাদী াচানভ ঢাভ ট্রঘন ওফ 

লানভ বৃমদ্ধ ট্রধননঙ; 

 আতা  ভসুনদভ স্থাদী াচানভ ভল্য বৃমদ্ধ ট্রধনম স্থাদী াচানভ ভভাল মস্থমঢযীম নম 

প্রঢীফাদ। 

 

ফঢাফঢ 

স্বে ট্রফানত াস্তাদনবাগ্য 

 আতা  ভসুনদভ আন্তচথামঢও াচাভভল্য বৃমদ্ধভ ওাভনড স্থাদী াচাভভল্য বৃমদ্ধ ট্রধননঙ। ঢাই 

আন্তচথামঢও াচাভ প্রমঢমদঢ ধব থনক্ষড ওভা ট্রবনঢ ধানভ; 

 আতা  ভসুনদভ এমম ট্রঔামা  মদষ্পমত্তভ প্রডঢা াাংমানতয ব্যাাংও ওর্তথও ধব থনক্ষড ওভা 

ট্রবনঢ ধানভ। এমম ট্রঔামা  মদষ্পমত্তভ প্রডঢা ট্রদমঢাঘও প্রপা ণাওনম াাংমানতয ব্যাাংও 

ভওাভনও প্রনাচদী ব্যস্থা গ্রলনডভ মদমফত্ত অমলঢ ওভনঢ ধানভ।  

 

তীখ থ ট্রফানত াস্তাদনবাগ্য 

 ভসুনদভ আফতামদ মদপথভঢা প্রা ১৩%। দতুদ চাঢ উদ্ভানদভ ফাধ্যনফ এ স্বে ধমভফাড 

আফতামদ মদপথভঢা ওাটিন উঞনঢ কৃমর ফন্ত্রডাম প্রনাচদী ব্যস্থা গ্রলড ওভনঢ ধানভ;  

 আতাভ আফতামদ মদপথভঢা প্রা ৪২%। দতুদ চাঢ উদ্ভানদভ ফাধ্যনফ ধব থাক্রনফ আফতামদ 

মদপথভঢা ওফানদাভ মরন কৃমর ফন্ত্রডাম প্রনাচদী ধতনক্ষধ গ্রলড ওভনঢ ধানভ;  

 কৃমর ফন্ত্রডাম আকাফী ঙভ আতা  ভসু ট্রদভ উৎধাতদ ট্রফৌসুফ ট্রযর লাভ ানণ ানণ এ 

ধে দুটি উৎধাতনদভ ঠিও মলা ট্রভ ওনভ ামডচয ফন্ত্রডামনও অমলঢ ওভনঢ ধানভ। 

ামডচয ফন্ত্রডাম ওর্তথও  ধে দুটিভ মও ধমভফাড খাঝমঢ ঢা আফতামদভ মদমফত্ত প্রনাচদী 

ধতনক্ষধ গ্রলড ওভা ট্রবনঢ ধানভ।  

 

৩.২.৪ ট্রপঁানচ ভ উৎধাতদ  ঢথফাদ াচাভ ধমভমস্থমঢ  এাং পমষ্যৎ ওভডী 

(আধতওামীদ) মরন প্রমঢনতদ  প্রতাদ 

অঢযাশ্যওী ধে মধডদ  ধমভনযও মদনাক আনতয, ২০১১ এভ ফাধ্যনফ ভওাভ ওনওটি ধেনও 

অঢযাশ্যওী ধে মলনন ট্রখারডা ওনভ। ট্রখামরঢ এ ওম ধনেভ আফতামদ, উৎধাতদ, মধডদ, 

ধাইওাভী  খুঘভা ভল্য ামডচয ফন্ত্রডাম মদমফঢপান ধব থনক্ষড  দচভতামভ ওনভ ণানও । ভওানভভ 

ধনক্ষ াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযনদ কঠিঢ অঢযাশ্যওী ধে মধডদ ফমদঝমভাং ট্রম 

এঢতাংক্রান্ত ওাব থক্রফ ধমভঘামদা ওনভ।  ট্রপঁাচ অঢযাশ্যওী ধে মধডদ  ধমভনযও মদনাক 

আনতয, ২০১১ এভ অন্তভু থি এওটি অঢযাশ্যওী ধে। 

ঘামলতা 
 

ট্রতনয ট্রপঁানচভ ামর থও ঘামলতা প্রা ২৪ মক্ষ ট্রফ.ঝদ।  াথাভডঢ স্থাদী পান উৎধাত দ  আফতামদ ভ 

ফাধ্যনফ ট্রপঁানচভ ঘামলতা পূভড ওভা ল। কঢ ১৩ ট্রনন্ফম্বভ ২০১৯ ঢামভনঔ পাভঢ ট্রপঁাচ ভপ্তামদনঢ 

নূযদঢফ ভপ্তামদ ভল্য (Minimum Export Price-MEP) প্রমঢ ট্রফ.ঝদ ৮৫০ ফামওথদ টমাভ মদথ থাভড 
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ওনভ। এভই ট্রপ্রমক্ষনঢ, ঢথফানদ াচানভ স্থাদী পান উৎধামতঢ  আফতামদকৃঢ উপ প্রওাভ ট্রপঁানচভ 

ভল্য অস্বাপামওলানভ বৃমদ্ধ ধা । ধভন্তু, ২৯ ট্রনন্ফম্বভ ২০১৯ ঢামভনঔ পাভনঢভ ামডচয ফন্ত্রডাম  

চামদননঙ ধভঢী মদ ট্রত থয দা ট্রতা ধব থন্ত পাভঢ ট্রণনও ট্রপঁাচ ভপ্তামদ ম্পূড থ ন্ধ ণাওন। পাভনঢভ 

ফলাভানষ্ট্রভ দাম ট্রও নঘন ট্রময ট্রপঁাচ উৎধাতদ লন ণানও। এ ঙাড়া  তমক্ষড পাভঢ , ফধ্যপ্রনতয, 

উত্তভ প্রনতয, গুচভাঝ অঞ্চনম ট্রপঁাচ উৎধাতদ ল । এ ঙভ পাভনঢভ এ ওম অঞ্চনম প্রম বৃমষ্টভ  

ওাভনড সৃষ্ট আওমিও ন্যাভ ননম  উৎধামতঢ ট্রপঁানচভ বৃলতাাংয দষ্ট লননঙ। ননম পাভনঢ স্থাদী 

াচানভ অস্বাপামও লানভ ট্রপঁানচভ ভল্য বৃমদ্ধ ট্রধননঙ। ভমঢিঃ এই মরটিই পাভঢ লনঢ ট্রপঁাচ 

ভপ্তামদ নন্ধভ ভম ওাভড। 

ট্রতময উৎধাতদ 
 

াাংমানতয কৃমর ম্প্রাভড অমথতপ্তট্রভভ ঢথ্য ফনঢ ২০১৮-১৯  অণ থ ঙনভ ট্রপঁানচভ ট্রফাঝ উৎধাতদ মক্ষয 

ফাত্রা  ২৩.৭৬ মক্ষ ট্রফ: ঝদ। ঢন এভ ফনধ্য ৩০% াংগ্রলওামীদ এাং াংভক্ষডওামীদ ক্ষমঢ াত মতনম 

ট্রফাঝ  ভভাল  ফজুনতভ ধমভফাড তাঁড়া ১৬.৬৩ মক্ষ ট্রফ.ঝদ।  

ট্রপঁাচ আফতামদনঢ মযফাদ শুল্ক লাভ 
 

াাংমানতনয ধে আফতামদভ ট্রক্ষনত্র ওািফ মটউটি  (মমট), ম্পূভও শুল্ক (এমট), ভল্য াংনবাচদ ওভ 

(পযাঝ), অমগ্রফ  ওভ  (এআইটি), মদন্ত্রডভমও শুল্ক(আভমট)  অমগ্রফ ভল্য াংনবাচদ ওভ (এটিমপ) এভ 

প্রনাক ভননঙ। ঢন ট্রপঁাচ আফতামদনঢ ২০১৯-২০ অণ থঙনভ চাঢী ভাচস্ব ট্রানট থভ শুল্কালাভ  

ধব থানমাঘদা ট্রতঔা বা ট্রব, বৃল ৎ ধমভনভ ট্রপঁাচ আফতামদনঢ ট্রওাদ প্রওাভ শুল্ক আনভাধ ওভা ল দা। 

ঢন ২.৫ ট্রওমচ ধব থন্ত প্যানওঝ/ওযাদচাঢ ট্রপঁাচ আফতামদভ ধভ ভল্য াংনবাচদ ওভ আনভামধঢ 

আনঙ।  

াাংমানতনয াথাভডঢিঃ এইঘ.এ.ট্রওাট ০৭০৩.১০.১৯ এভ আঢা বৃলৎ ধমভনভ ট্রপঁাচ আফতামদ 

ল বাভ ধভ ট্রওাদ শুল্কানভাধ ট্রদই। 

াভমড-১৫: ট্রপঁাচ আফতামদনঢ মযফাদ শুল্ক লাভ 

HS 

CODE 

DESCRIPTION CD SD VAT AIT RD ATV TT

I 

07031019 Onions (other) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00.

00 

07031011 Onions, Fresh Or 

Chilled, 

Wrapped/Canned upto 

2.5 kg 

0.0 0.0 15.0 5.0 0.0 5.0 26.

33 

উৎ: চাঢী ভাচস্ব ট্রাট থ 

াভমড-১৬: ট্রপঁাচ আফতামদভ ঢথ্য  (ট্রফমেও ঝদ)  

Month 
Import Data 

LC Opened LC  Settled 

July to June (2018-19) 11,31,764 10,91,875 

July to 21 September  (2019-20) 2,14,419 2,32,369 

Total 13,46,183 13,24,244 

Source: Bangladesh Bank 
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ট্রতনয ট্রপঁানচভ স্থাদী উৎধাতদ, আফতামদ  ভভাল 
 

াাংমানতয ধমভাংখ্যা দ বুযনভাভ ঢথ্যানুবাী ১৩  (ট্রঢভ)  মক্ষামথও ধমভাভ ট্রপঁাচ ঘানরভ ওানচ 

ঢট্রপ্রাঢপান চমড়ঢ।  ট্রতনযভ প্রা  ট্রচমানঢই ট্রপঁাচ ঘার ল এাং প্রা ২.৩০ মক্ষ ট্রলক্টভ 

চমফনঢ এভ ঘারাাত ল। ট্রপঁাচ উৎধাতদওাভী ট্রচমা ভনলভ ফনধ্য  ধাদা, নমভতপুভ, ভাচামড়, 

ফামদওকি, কুমষ্টা, মতদাচপুভ  ভাংপুভ  অন্যঢফ । কঢ ৫ ঙনভভ ধমভাংখ্যা ট্রদ ট্রতঔা বা ট্রব, 

াাংমানতনয ট্রপঁাচ উৎধাতদ ক্রফন্বন বৃমদ্ধ ধানচ্ছ। ঢন চদাংখ্যা বৃমদ্ধ  ট্রপঁাট্রচভ হুভৄঔী ব্যলানভভ 

ওাভনড ট্রতযী উৎধাতদ দ্রৃাভা ট্রতনযভ ট্রফাঝ ঘামলতা ট্রফঝানদা ম্ভ ল  দা । এ ওাভনড প্রমঢ ঙনভ মনতয 

লনঢ ট্রপঁাচ আফতামদ ওভনঢ ল। কঢ ৫ ঙনভ  স্থাদী াচানভভ ভভাল ঢথ্য ট্রণনও প্র ঢীফাদ ল 

ট্রব, ট্রপঁা ট্রচভ আফতামদ মদপথভঢা ট্রফাঝ ভভানলভ ২৫ ট্রণনও ৩৫ যঢাাংনযভ ফনধ্য উঞা-দাফা ওনভ । 

মক্ষযডী ট্রব, ২০১৪-১৫  ২০১৫-১৬ অণ থ ঙনভ ট্রপঁানচভ আফতামদ ওফনম ধভঢী অণ থঙ ভভনল 

আফতামদভ ঘামলতা বৃমদ্ধ ট্রধননঙ।  ২০১৮-১৯ অণ থঙনভ ৭ ফান (জুমাই’১৮-চানুাভী’১৯)  াাংমানতনয 

ইট্রঢাফনধ্য ট্রপঁাচ উৎধাতট্রদভ মক্ষযফাত্রাভ ২৮% আফতামদ লননঙ। ঢথফাদ অণ থঙনভ এ থাভা অব্যালঢ 

ণাওনম ট্রতযী ভভানল আফতামদভ অাংযীতামভে াড়ন , বমত ঢথফাদ অণ থঙনভ ট্রপঁাচ উৎধাতনদভ 

মক্ষযফাত্রা ২ মক্ষ ঝদ ট্রময ।  উনিখ্য ট্রব, ট্রপঁানচভ উৎধাতদ ট্রণনও মধডদ ধব থন্ত ফন স্থাদী 

উৎধামতঢ ট্রপঁানচ ২৫% এাং আফতামদকৃঢ ট্রপঁানচ ১২-১৫% প্রমক্রাচাঢওভড ক্ষমঢ  ল। 

আফতামদকৃঢ ট্রপঁানচভ আফতামদ ট্রণনও ট্রপািা ধব থন্ত ট্রধৌৌঁঙানদা (মমট ঝাইফ) ফ স্বেঢাভ ওাভনড 

প্রমক্রাচাঢওভড ক্ষমঢ ওফ ল। কনড় প্রমক্রাচাঢওভড ক্ষমঢ ২০% থনভ ২০১৮-২০১৯ অণ থঙনভ ট্রফাঝ 

ঘামলতা তাঁড়া প্রা ২৪ মক্ষ ট্রফ.ঝদ। ২০১৯-২০২০ অণ থঙনভ এই ঘামলতা মওছুঝা বৃমদ্ধ ধান নম 

প্রঢীফাদ লনচ্ছ।  

াভমড-১৭: াাংমানতনয ট্রপঁানচভ উৎধাতদ, আফতামদ  ভভাল  

অণ থঙভ উৎধাতনদভ ধমভফাড 

   ) মক্ষ ট্রফ.ঝদ) 

আফতামদভ ধমভফাড 

) মক্ষ ট্রফ.ঝদ) 

ট্রফাঝ ভভাল 

(উৎধাতদ+ আফতামদ) 

মক্ষ ট্রফ.ঝদ 

ট্রফাঝ ভভানল 

আফতামদভ লাভ 

২০১২-২০১৩ ১৩.৫৮ ৭.৪৮ ২১.০৬ ৩৫.৫% 

২০১৩-২০১৪ ১৭.০১ ৯.১০ ২৬.১১ ৩৪.৯% 

২০১৪-২০১৫ ১৯.৩০ ৬.২৬ ২৫.৫৬ ২৪.৫% 

২০১৫-২০১৬ ২১.৩০ ৭.০১ ২৮.৩১ ২৪.৮% 

২০১৬-২০১৭ ২১.৫৩ ১০.৪১ ৩১.৯৪ ৩২.৬% 

২০১৭-২০১৮ ২১.৬০ ৯.৩২ ৩০.৯২ ৩০.১% 

২০১৮-২০১৯ ২৩.৭৬ (মক্ষযফাত্রা) ৬.৬৫  (চানুামভ,১৯) ৩০.৪১ ২৮.০% 

উৎ: াাংমানতয কৃমর ম্প্রাভড অমথতপ্তভ  াাংমানতয ব্যাাংও 

উনিখ্য ট্রব, ট্রফ ট্রণনও জুমাই ফা ধব থন্ত কনড় ট্রপঁাচ আফতামদভ ধমভফাড ১ মক্ষ ট্রফমেও ঝদ ট্রণনও ১.২০ 

মক্ষ ট্রফমেও ঝদ লনম Link Period এ (আকি ট্রণনও ১৫ দনপম্বভ/১৯) ট্রপঁাচ আফতামদভ ধমভফাড 

প্রা ৯০,০০০ ট্রণনও ১,০৫,০০০ ট্রফমেও ঝদ লন ণানও। ঢন দনপম্বভ ট্রণনও এমপ্রম ধব থন্ত ট্রপঁাচ 

আফতামদভ ধমভফাড ওফনঢ ণানও ওাভড, দনপম্বনভভ ট্রযর প্তাল লনঢ াাংমানতনযভ াচানভ ভৄমড়ওাঝা 

ট্রপঁানচভ ভভাল াড়নঢ ণানও।     

ঢন াথাভডঢ উৎধামতঢ ট্রপঁানচভ ২৫% প্রন ম মলন ওভনম ট্রফাঝ ট্রতযী ট্রপঁানচভ ভভানলভ 

ধমভফাড তাঁড়া ১৭.৮২ মক্ষ ট্রফমেও ঝদ। আফতামদকৃঢ ট্রপঁানচভ ১৫% প্রন ম মলন ওভনম ট্রফাঝ 



41 

আফতামদভ ধমভফাড তাঁড়া প্রা ৯ মক্ষ ট্রফমেও ঝদ। আফতামদ ঢথ্য  স্থাদী উৎধাতদ ঢথ্য মনেরড 

ওভনম ট্রতঔা বা ট্রব, ট্রফাঝ ঘামলতাভ মধভীনঢ কনড় াৎমভও ট্রবাকানদভ ধমভফাড প্রা (১৭.৮২+৯)= 

২৬.৮২ মক্ষ ট্রফমেও ঝদ। উধভে থি ঢথ্য/উধাত্ত মনঘদা ট্রতঔা বা ট্রব, ঢথফানদ আধতওামীদ অনক্টাভ 

 দনপম্বভ/১৯ ধব থন্ত ট্রতনয ঘামলতা ট্রফঝানদাভ ফঢ  ট্রপঁানচভ বনণষ্ট ফজুত ভননঙ।  

াভমড-১৮: মনশ্বভ প্রথাদ ট্রপঁাচ ভপ্তামদওাভও ট্রতনযভ ঢামমওা 

ক্রমফও দাং ট্রতনযভ দাফ 

০১ পাভঢ 

০২ ফাাদফাভ (াফ থা) 

০৩ আনকামদস্তাদ 

০৪ মফযভ 

০৫ তুভে 

০৬ ঘীদ 

০৭ ফামনমযা 

০৮ ধামওস্তাদ 
 

মকঢ ৩ অণ থঙনভ ট্রপঁানচভ আফতামদ উৎ ধব থানমাঘদা ওভা লনম আফতামদকৃঢ ট্রপঁানচভ 

উৎ পনওথ থাভডা মাপ ওভা ম্ভ। মদনঘভ াভমডনঢ কঢ মঢদ অণ থঙনভ ট্রপঁাচ আফতামদভ 

উৎ  আফতামদভ লাভ প্রতাদ ওভা লনমা:   

 

 

াভমড-১৯: ট্রপঁাচ আফতামদভ উৎ  লাভ 

অণ থ ঙভ 

ট্রতনযভ দাফ 

পাভঢ ঘীদ মফযভ ধামওস্তাদ ফাাদফাভ 

২০১৫-১৬ ৯৫% ০.৪২% ২% ২% ০.৬১% 

২০১৬-১৭ ১০০% ০ ০ ০ ০ 

২০১৭-১৮ ৯৯.৫ ০.০২% ০.৩৭% ০ ০ 

উৎিঃ চাঢী ভাচস্বনাট থ  

উধনভভ াভমড ধব থানমাঘদা ট্রতঔা বা াাংমানতনয ট্রফাঝ ট্রপঁাচ আফতামদভ ৯৫% এভ অমথও ধমভফাড 

ট্রপঁাচ পাভঢ ট্রণনও আফতামদ ওভা লন ণানও।  

াভমড-২০: ফাদনপনত ট্রপঁানচভ আন্তচথামঢও াচাভতভ    

ক্র: 

দাং 

ট্রতনযভ দাফ ভল্য 

ট্রওমচ (ঝাওা) খুঘভা 

াচাভ 

ট্রওমচ (ঝাওা) ধাইওামভ 

াচাভ 

ট্রফ.ঝদ (ফা.ট.) ধাইওামভ 

াচাভ 

০১। পাভঢ ৬০-৮০ ৫৭-৭৫ ৬৭০-৮৮২ 

০২। ফাাদফাভ 

(াফ থা) 

৩৫-৫০ ৩০-৪৭ ৩৫২ - ৫৫২ 

০৩। ঘীদ ৩০-৪৩ ২৭-৪২ ৩২০-৫০০ 

০৪। তুভে ২৯-৪০ ২৬-৩৮.২৫ ৩০৫-৪৭০ 

উৎিঃ https://www.reuters.com,https://www.csostat.gov.mm,http://agmarknet.gov.in,https://www.tridge.com, 

www.commodityonline.com, https://www.alibaba.com, http://agroprice.net 

https://www.reuters.com/
https://www.csostat.gov.mm/
https://www.tridge.com/
https://www.alibaba.com/
http://agroprice.net/
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াভমড-২১: ট্রপঁানচভ স্থাদী াচাভতভ     

      ধনেভ দাফ ফানধভ এওও ঢথফাদ ভল্য এও প্তাল পূন থভ ভল্য 

মপঁাচ (ট্রতযী) প্রমঢ ট্রওমচ ৭০-৮০ ৬০-৭০ 

মপঁাচ (আফতামদ) প্রমঢ ট্রওমচ ৬০-৭৫ ৫৫-৬৫ 

উৎিঃ টিমম ( ২৯-০৯-২০১৯) 

ধব থনক্ষড   

ও) পাভঢ ম্পূড থপান ভপ্তামদ ন্ধ (২৯ ট্রনন্ফম্বভ, ২০১৯) ওভা স্বপাঢই  াাংমানতনযভ 

আফতামদওাভওকড মওে াচাভ ট্রঔাঁচাভ ট্রঘষ্টা ওভ ট্রঙ। মওে াচাভ মল ট্রট্র ফাাদফাভ , ঘীদ, 

ধামওস্তাদ, আনকামদস্তাদ,  মফযভ  তুভে  ইঢযামত াচাভ আফানতভ ট্রতনযভ আফতামদওাভওনতভ 

ধঙনন্দভ ঢামমওা ঘনম আন। উনিখ্য ট্রব , পাভঢ ট্রপঁাচ  ভপ্তামদ  ম্পূড থপান ন্ধ ওভা ভপ্তামদওাভও  

ট্রতযভনল ট্রপঁা ট্রচভ ভল্য বৃমদ্ধ ধান নম থাভডা ওভা বা । ইনঢাফনধ্য এ ওম ট্রতয ট্রণনও ট্রপঁা চ 

আফতামদ শুরু লননঙ। অধভমতনও ট্রপঁানচভ ভল্য ট্রপািা ধব থান লদযীম ভাঔাভ মদমফত্ত ামডচয 

ফন্ত্রডাম টিমম’ভ ফাধ্যনফ াভা ট্রতনয ট্রঔামা াচানভ ট্রপঁাচ মমক্রভ ধমভফাড বৃমদ্ধ ওভনঢ ধানভ। এ 

ঙাড়া ভওাভ টিমম ফাধ্যনফ, মচ-টু-মচ   এাং মচ-টু-ম এভ ফাধ্যনফ ট্রপঁাচ  আফতামদভ উনযাক 

গ্রলড ওভনঢ ধানভ। 

  

ঔ) ঢথফানদ ট্রপঁা ট্রচভ স্থাদী াচাভ অস্বাপামওপান বৃমদ্ধ ধাা াফমও ব্যস্থা মলান 

ট্রপঁাট্রচভ আফতামদ ভ ট্রক্ষনত্র ব্যাাংও সুনতভ লাভ পুদিঃমদথ থাভনডভ ব্যস্থা ট্রদা ট্রবনঢ ধানভ। ট্রই ানণ 

এমম ফামচথদ ওফানদাভ ব্যস্থা ট্রদা ট্রবনঢ ধানভ। ঘীদ  ধামওস্তাদ ট্রণনও আফতামদকৃঢ ট্রপঁাচ ট্রবনলতু 

ঘেগ্রাফ ন্দভ লন আন ঢাই আফতামদকৃঢ ট্রপঁাচ দ্রুঢ ঔামানভ ব্যস্থা ট্রদা ট্রবনঢ ধানভ। অন্যমতনও 

ফাাদফাভ ট্রণনও আফতামদকৃঢ ট্রপঁাচ ট্রঝওদান লন ট্রতনয প্রনয ওভা ট্রঝওদান ট্রণনও ট্রবদ লনচ 

াাংমাট্রতনযভ মমপন্ন এমাওা ট্রধৌৌঁনঙ ট্রতা বা , ট্র মরন প্রনাচদী ব্যস্থা ট্রদা ট্রবনঢ ধানভ। 

ট্রপঁাচ আফতামদভ ট্রক্ষনত্র ওনওচদ আফতামদওাভও এওানণ এওটি চালাচ পাড়া ওনভ ট্রপঁাচ 

আফতামদ ওভনঢ ধানভ এভ ননম আফতামদ ঔভঘ   প্রন ম ওফন।   

ক) ট্রপঁাচ উৎধামতঢ এমাওা প্রামন্তও কৃরওনতভ স্বে সুনত কৃমর ঋড প্রতাদ ওভনম ট্রপঁানচভ 

উৎধাতনদভ ধমভফাড বৃমদ্ধ ধান। ট্রই ানণ প্রামন্তও কৃরওনতভ ট্রপঁানচভ ন্যায্যভল্য প্রামপ্তভ মনক্ষয ট্রতযী 

ট্রপঁাচ াংগ্রল ট্রফৌসুফ  চানুামভ লনঢ এমপ্রম ধব থন্ত ফন  আফতামদকৃঢ ট্রপঁানচভ ধভ মচদাম 

ট্যামভন আনভাধ ওভা ট্রবনঢ ধানভ।  

উধনভাি প্রমঢনতনদভ মপমত্তনঢ াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযনদভ সুধামভয/ফঢাফঢ মদম্নরূধ  

ও) ট্রপঁাচ  আফতামদভ মওে উৎ ফাাদফাভ , ধামওস্তাদ, আনকামদস্তাদ, মফযভ, ঘীদ   তুভে  এভ 

ফনধ্য ামডমচযও পওথ ট্রচাভতাভওভনডভ ফাধ্যনফ আফতামদওাভনতভনও লাঢা ওভা ট্রবনঢ ধানভ ; 

ঔ) ট্রতযী ট্রপঁাচ াংগ্রল ট্রফৌসুফ  চানুামভ লনঢ এমপ্রম ধব থন্ত  ফন  আফতামদকৃঢ ট্রপঁানচভ ধভ 

মচদাম ট্যামভন আনভাধ ওভা ট্রবনঢ ধানভ। 

ক) টিমম’ভ ফাধ্যনফ াভা ট্রতনয ট্রঔামা াচানভ ট্রপঁাচ মমক্রভ ধমভফাড বৃমদ্ধ ওভা ট্রবনঢ ধানভ;  

খ) ভওাভ টিমমভ ফাধ্যনফ, মচ-টু-মচ এাং মচ-টু-ম এভ ফাধ্যনফ ট্রপঁাচ  আফতামদভ উনযাক গ্রলড 

ওভনঢ ধানভ; 

গ) ট্রপঁাচ আফতামদনঢ ব্যাাংও সুনতভ লাভ পুদিঃমদথ থাভড ওভা ট্রবনঢ ধানভ; 

ঘ) ট্রপঁাচ আফতামদনঢ এমম ফামচথদ পুদিঃমদথ থাভড ওভা ট্রবনঢ ধানভ; 
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ঙ) ট্রপঁাচ আফতামদভ ফ চালামচওভনডভ ট্রক্ষনত্র ওনওচদ আফতামদওাভও এওনত্র ধে ধমভলনদ 

প্রনাচদী ব্যস্থা ট্রদা ট্রবনঢ ধানভ; 

চ) স্থাদী াচানভ ট্রপঁাচ ভভানলভ ট্রক্ষনত্র ধমভলদ াংক্রান্ত াথা অধাভডল ন থাচ্চ গুরুে 

ট্রতাভ চন্য প্রনাচদী ব্যস্থা ট্রদা ট্রবনঢ ধানভ  ;   

ছ) অপযন্তভীড াচানভ ফমদঝমভাং ব্যস্থা ট্রচাভতাভ ওভা;  

জ) াাংমানতনযভ ট্রব ওম এমাওা ট্রপঁাচ উৎধাতদ ল ট্রবফদ (বৃলত্তভ নমভতপুভ, বনযাভ, গুড়া, 

মভাচকি, ধাদা প্রভৃমঢ) এমাওা ট্রপঁানচভ াংভক্ষড  মঢভড ব্যস্থাধদাভ ফমদঝমভাং ট্রচাভতাভ 

ওভা ট্রবনঢ ধানভ; 

 

৩.২.৫ আন্ন ট্রওাভা মদ ঈত ২০২০ উধম ট্রক্ষ াচাভ মস্থমঢযীম ভাঔাভ মনক্ষয ওাঁঘা 

ঘাফড়াভ ম্ভাব্য াচাভ ভল্য পনওথ ফঢাফঢ প্রতাদ 

 

আন্তচথামঢও াচানভ ঘাফড়াভ মওে ধে মলনন মদনণটিও ট্রনমেক্স  মদনণটিও ট্রমতানভভ ধে 

ব্যলাভ বৃমদ্ধ ধাা ঘাফড়াভ াচাভতভ মশ্বব্যাধী হ্রা ট্রধননঙ। আন্তচথামঢও াচানভ Salted wet 

blue hide এভ াচাভ ভল্য প্রমঢ ক থ পৄঝ ০.৫০ ট্রণনও ১.৫০ ফামওথদ টমাভ (প্রমঢ টমানভভ মমদফ 

লাভ ৮৬ ঝাওা থনভ প্রমঢ ক থ পৄনঝভ ভল্য তাঁড়া ৪৩-১২৯ ঝাওা)। াাংমানতনয ট্রওাভামদভ ফ 

প্রাণমফও াচানভ মড মলীদ ওাঁঘা ঘাফড়া মমক্র ওভা ল। পূন থভ থাভাামলওঢা াাংমানতনযভ 

াচানভ ঘাফড়াভ মদথ থামভঢ াচাভভল্য, ঢথফাদ স্থাদী  আন্তচথামঢও াচাভভল্য ধব থানমাঘদা ওনভ 

ওাঁঘা ঘাফড়াভ ম্ভাব্য ভল্য মদম্নরূনধ মদথ থাভড ওভা ট্রবনঢ ধানভ: 

াভমড-২২: ওাঁঘা ঘাফড়াভ ম্ভাব্য াচাভ ভল্য  

ক্রমফও দাং মভড এওও ২০১৯ ানম ট্রখামরঢ 

ভল্য   

২০২০ ানম ভল্য 

মদথ থাভনদভ প্রস্তা  

১. ওাঁঘা ঘাফড়া (করু)  প্রমঢ ক থ পৄঝ ৪৫ -৫০ ঝাওা ৩০ -৪০ ঝাওা 

২. ওাঁঘা ঘাফড়া 

(ঙাকম)  

প্রমঢ ক থ পৄঝ ১৮ -২০ ঝাওা ১৫ -২৫ ঝাওা 

 

াাংমানতনয ওাঁঘা ঘাফড়াভ ট্রফাঝ ঘামলতাভ ৫০% াংগ্রল ওভা ল ট্রওাভামদভ ফ। মকঢ ওনও 

ঙনভভ ঢথ্য /উধাত্তমনেরনড ট্রতঔা বা আন্তচথামঢও াচানভ ঘাফড়াভ ব্যলাভ  ভল্য হ্রা ধাা 

স্থাদী ঘাফড়া ব্যাীনতভ ঘাফড়া ক্রন আগ্রনলভ খাঝমঢ ভননঙ। ঢাই প্রাণমফও াচানভ ঘাফড়া ঘাফড়া 

মক্র  াংগ্রনল অমদলাভ ওাভনড ওাঁঘা ঘাফড়াভ এওটি ড় অাংয প্রমক্রাচাঢ দা লন দষ্ট লন বা। 

এফঢাস্থা, ঘাফড়া দষ্ট লা ট্রণনও ভক্ষাভ স্বানণ থ আন্তচথামঢও াচাভভল্য মনঘদা প্রমঢ ক থ পৄঝ 

ঘাফড়াভ  থ মদম্ন ভপ্তামদ ভল্য মদথ থাভডপূ থও ওাঁঘা ঘাফড়া ভপ্তামদভ অনুফমঢ প্রতাদ ওভা ট্রবনঢ ধানভ।   

ওাঁঘা ঘাফড়াভ াংভক্ষনড মনডভ ব্যাধও ব্যলাভ লন ণানও। ঘাফড়াভ ভল্য ওফ ণাওা ঘাফড়া 

াংভক্ষনড ধব থাপ্ত ধমভফাড মনডভ ব্যলানভ ব্যাীকড মদরুৎামলঢ লনচ্ছ। অধভমতনও স্থাদী াচানভ 

ঘাফড়া ব্যলাভনবাগ্য মনডভ ভল্য প্রমঢনওমচ ১৫ -১৮ ঝাওা লা ঘাফড়া াংভক্ষনড ব্য বৃমদ্ধ 

ধানচ্ছ। ঢাই ট্রওাভামদভ ফ াচানভ ন্যায্যভনল্য  মনডভ ভভাল মদমিঢ ওভাভ মনক্ষয ওমফযদ 

ট্রণনও ২৫ ফাঘ থ ২০২০ ঢামভনঔ িাভও দাং -২৬.০১.০০০০.০০২.২৯.০০১.২০.৩৫  অঢযাশ্যওী ধে 

মনডভ ঘামলতা , উৎধাতদ, আফতামদ, মধডদ  স্থাদী াচাভ ধমভমস্থমঢ ধব থানমাঘদা মরন ট্রপ্রমভঢ 

প্রমঢনতনদভ আনমানও প্রনাচদী ব্যস্থা গ্রলড ওভা ট্রবনঢ ধানভ। 
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৩.৩ ফীক্ষা প্রমঢনতনদভ ঔমঢাদ 
 

৩.৩.১ ২০১৯-২০ অণ থঙনভ াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযনদভ ামডচয দীমঢ মপাক ওর্তথও পন্ন 

ফীক্ষা প্রমঢনতনদভ ঔমঢাদ মদম্নরূধ: 
     

৩.৩.১.১ অঢযাশ্যওী ধে মনডভ ঘামলতা , উৎধাতদ, আফতামদ, মধদড  স্থাদী 

াচাভ ধমভমস্থমঢ মরন ফীক্ষা  

 

ভওাভ ট্রখামরঢ অঢযাশ্যওী ধনেভ ঢামমওা অনুবাী মড এওটি অঢযাশ্যওী ধে। ম্প্রমঢ 

ামডচয  মযে ফন্ত্রডাম লনঢ মনডভ স্থাদী  ঘামলতা, উৎধাতদ, আফতামদ, মধডদ এাং স্থাদী 

াচাভ ধমভমস্থমঢ ধব থানমাঘদাপূ থও প্রমঢনতদ ট্রপ্রভনডভ মদমফত্ত াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদনও 

মদনত থযদা প্রতাদ ওভা ল। এ ঙাড়া, াাংমানতয মড মফমফামমও মফমঢ  দাভাডকি মড মফম 

ফামমও গ্রুধ ট্রতযী মড মযনেভ মমপন্ন ফস্যাভ ফাথাদপূ থও সুভক্ষা প্রতানদভ মদমফত্ত াাংমানতয ট্রেট 

এন্ড ট্যামভন ওমফযনদ আনতদ ওনভ। মযে  ামডচয ফন্ত্রডামনভ মদনত থযদা এাং মফমঢভনলভ 

আনতদ ধব থানমাঘদা ওনভ প্রমঢনতদ প্রডনদভ মনক্ষয াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদ ট্রণনও 

অধমভনযামথঢ মনডভ ঘামলতা, অধমভনযামথঢ মনডভ স্থাদী উৎধাতদ,মড ঘানর ব্যহৃঢ ভূমফভ 

ধমভফাড, এওভ প্রমঢ উৎধাতদ, স্থাদী উৎধাতদ ব্য, মনডভ আফতামদ াংক্রান্ত দীমঢফামা, ঔাঢ 

অনুবাী ধমভনযামথঢ মনডভ ব্যলাভ, ধমভনযামথঢ মনডভ উৎধাতদ ধদ্ধমঢ, উৎধাতদ ব্য, স্থাদী 

ভভাল ইঢযামত ধব থানমাঘদা ওভা ল। এ ঙাড়া, এ মরন মদ্ধান্ত গ্রলনডভ চন্য মড াংমেষ্ট 

অাংযীচদনতভ মদন পা ওভা, ওমফযনদভ প্রমঢমদমথ তম ওর্তথও মড ঘার এমাওা ধমভতয থদ এাং ট্রতময 

মড ঘার  মড ধমভনযাথদওামভ মযে সুভক্ষা প্রতাদ াংক্রান্ত মরন ওমফযনদ কডশুদামদ ওভা ল। 

ওমফযনদভ ধব থানমাঘদা, মড ঘার এমাওা ধমভতয থদ, পা  কডশুদামদ ট্রণনও প্রাপ্ত ঢনথ্যভ মপমত্তনঢ 

প্রমঢনতদটি প্রডদ ওভা ল।  
 

৩.২ ামডচয দীমঢ মপানকভ ২০২০-২১ অণ থ ঙনভভ ওফ থধমভওেদা  
 

১।  ট্রতযী মযনেভ স্বাণ থ াংভক্ষড  

(ও) ওফ ধনক্ষ ১৫টি ট্রতযী মযে প্রমঢষ্ঠানদভ স্বাণ থ ভক্ষাভ চন্য মযে প্রমঢষ্ঠাদ ধমভতয থদ , ঢথ্য াংগ্রল , 

ঢথ্য মনেরড, প্রমক্রাওভড  াংমেষ্ট ট্রিওনলাল্ডাভনতভ ানণ পা ওনভ প্রমঢনতদ প্রডদ। 

(ঔ) ট্রতযী  মযনেভ স্বাণ থ াংভক্ষনড শুল্ক াংক্রান্ত লাঢা মরন ১টি নঘঢদঢাভমও  ট্রমফদাভ 

আনাচদ। 
 

২।  অঢযাশ্যওী ধনেভ ভল্য ঢতাভমও  

াাংমানতয ব্যাাংও, ঘেগ্রাফ ওািফ লাউচ লনঢ অঢযাশ্যওী ধনেভ ইদন্ড  আউঝন্ড ঢথ্য-উধাত্ত 

মদন ট্রতযী াচাভভল্য ট্রবৌমিও ধব থান  ভভাল ঠিও ফাত্রা আনঙ মওদা ঢা মনেরড এাং 

ভঝা থ ট্রণনও আন্তচথামঢও াচাভতভ াংগ্রল  াংমেষ্ট ট্রিওনলাল্ডাভনতভ ানণ পা ওনভ  ওফধনক্ষ 

০৫টি অঢযাশ্যওী ধনেভ ভনল্যভ ধভ প্রমঢনতদ প্রডদ।    

 

৩।  কনরডা ফীক্ষা পাতদ 

Prospect of  stainless steel sector in Bangladesh যীর থও ফীক্ষা মরও কনরডা  প্রস্তা 

প্রস্তুঢ  অনুনফাতদ , মমঝানভঘাভ মভমপউ , প্রশ্নধত্র প্রডদ  াংমেষ্ট  অাংযীচদনতভ মদওঝ, ঢথ্য াংগ্রল , 

ঢথ্য মনেরড, প্রমক্রাওভড  াংমেষ্ট অাংযীচদনতভ ানণ পা ওনভ ঔড়া  প্রমঢনতদ প্রডদ , 

ট্রমফদাভ আনাচদ  চূড়ান্ত প্রমঢনতদ প্রডদ।  
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আন্তচথামঢও লনবামকঢা মপাক 

৪. ভূমফওা 

ঙ্গন্ধুভ স্বপ্ননও ধানণ ওনভ এাং ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ট্রবাগ্য ট্রদর্তনে াাংমানতয আচ স্বনোন্নঢ ট্রতয 

লনঢ উত্তভনডভ ধনণ। স্বনোন্নঢ ট্রতয লনঢ উত্তভনডভ এ বাত্রানও ভৄন্নঢ ভাঔনঢ আন্তচথামঢও ামডনচয 

াাংমানতনযভ অতাদ অন্যঢফ মনযর ভূমফওা ধামদ ওভনঙ। বাভ ওাভনড ভওাভ মমপন্ন 

ট্রদনকামযননদ াাংমানতনযভ স্বাণ থ াংভক্ষডওভঢিঃ াচাভ ম্প্রাভড ওভা, মমপন্ন ফীক্ষা প্রমঢনতদ 

পাতদ, অওাঞানফাভ উন্নদ, ব্যা লচীওভড ইঢযামতভ ফাধ্যনফ আন্তচথামঢও ামডনচয 

াাংমানতনযভ ক্ষফঢা বৃমদ্ধভ ট্রঘষ্টা অব্যালঢ ট্রভনঔনঙ। ভওানভভ  এ ওম ওাব থক্রনফভ অাংয মলনন 

ওমফযনদভ আন্তচথামঢও লনবামকঢা মপাক ট্রতময ধে ভপ্তামদভ উন্নদ  ভপ্তামদ ামডচয ম্প্রাভনডভ 

মনক্ষয মমপন্ন  ট্রদনকামযননদ ইদপুঝ মলনন াাংমানতনযভ স্বাণ থ াংভক্ষনডভ চন্য অনাভ/অনুনভাথ 

ঢামমওা, ম্ভাব্যঢা বাঘাই প্রমঢনতদ, ফঢাফঢ ইঢযামত প্রডদল মমপন্ন সুধামভয ট্রপ্রভনডভ ফাধ্যনফ 

ট্রওৌযমকঢ লাঢা প্রতাদ ওনভ বানচ্ছ। এঙাড়া  এ মপানকভ পামতঢ ২০১৯-২০ অণ থঙনভভ ওাব থামত 

ধব থানমাঘদা ওনভ ট্রতঔা বা ট্রব, ভপ্তামদ ামডচয বৃমদ্ধভ মনক্ষয মমপন্ন ট্রদনকামনযনদভ ট্রওৌযমধত্র প্রডদ  

ঙাড়া দাদামথ মদ্রৃ-ধামক্ষও, আঞ্চমমও  হুধামক্ষও ামডচয চমি এাং  অগ্রামথওাভভমও ামডচয চমি  

(মধটিএ)  ভৄি ামডচয চমি  (এনটিএ) াংমেষ্ট মরন মমপন্ন  ওাব থামম পাতদ ওভা লননঙ। এ 

ওম পামতঢ ওাব থামত বনতমযও ামডনচয াাংমানতনযভ অস্থাদ সুদৃঢ় ওভাভ চন্য ভওানভভ মমপন্ন 

উনযানকভ ম্পূভও মলনন ওাচ ওভনঙ। অমথওন্তু, মশ্ব ামডচয াংস্থাল হুধামক্ষও ামডচয চমি  

আন্তচথামঢও ামডচয াংমেষ্ট মমপন্ন মরন ভওাভনও প্রনাচদী ধভাফয থ, সুধামভয, ধমচযদ 

ট্রধধাভ, ঢথ্য-উধাত্ত  ইদপুঝস্ ইঢযামত  কঢ অণ থঙনভ পামতঢ অন্যান্য ওাব থামতভ ফানছ উনিঔনবাগ্য 

মঙনমা। এফঢাস্থা, আন্তচথামঢও লনবামকঢা মপানকভ ২০১৯-২০২০ অণ থঙনভ পামতঢ ওাচভলনও  

মদনম্নািপান ট্রেডীদ্ধ ওভা বা:  

১) মমপন্ন ট্রতনযভ ানণ ভৄি/অগ্রামথওাভভমও ামডচয চমিভ ম্ভাব্যঢা বাঘাই;  

২) মমপন্ন ট্রতনযভ ানণ ঘমফাদ অগ্রামথওাভভমও ামডচয চমি াংক্রান্ত আনমাঘদাভ চন্য 

াাংমানতনযভ অস্থাদধত্র প্রস্তুমঢভ উনেনশ্য সুধামভয প্রডদ; 

৩) াাংমানতয ওর্তথও পামতঢ মমপন্ন ামডচয চমিনঢ অন্তভু থি মমপন্ন মরন ফঢাফঢ 

প্রডদ; 

৪) আন্তচথামঢও ামডনচযভ মমপন্ন মরনভ ধভ ফঢাফঢ প্রডদ;  

৫) ফন্ত্রী  মঘ ধব থানভ মমপন্ন আনমাঘদাভ চন্য মদ্রৃধামক্ষও ামডনচযভ ধভ মেন,ইদপুঝ 

প্রস্তুঢ; 

৬) মশ্ব ামডচয াংস্থাভ ইমিনকনঝট ট্রটঝানইচ লামাদাকাতওভড;  

৭) মশ্ব ামডচয াংস্থাভ াাংমানতনযভ মমটউম অন ওমফিনফি াংক্রান্ত ফঢাফঢ প্র তাদ; 

৮) আন্তচথামঢও ামডচয াংমেষ্ট অন্যান্য মর। 

 

 

 

৪.১ ২০১৯-২০ অণ থঙনভ আন্তচথামঢও লনবামকঢা মপাক ওর্তথও পামতঢ ওাব থামম 

৪.১.১ মমপন্ন ট্রতনযভ ানণ ভৄি/অগ্রামথওাভভমও ামডচয চমিভ ম্ভাব্যঢা বাঘাই 
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৪.১.১.১ াাংমানতয-ওাদাটা মদ্রৃ-ধামক্ষও ভৄি/অগ্রামথওাভভমও ামডচয চমিভ ম্ভাব্যঢা 

বাঘাইওভড ফীক্ষা প্রমঢনতদ প্রডদ 

২০২৪ ানম স্বনোন্নঢ ট্রতয লনঢ উত্তভনডভ ধভ াাংমানতয ওাদাটানঢ ধে ভপ্তামদনঢ মযফাদ শুল্কভৄি 

সুমথা ধান দা মথা ম্ভাব্য প্রমঢনবামকঢাভমও অস্থা লনঢ উত্তভনডভ চন্য ওাদাটা'ভ ানণ 

াাংমানতনযভ ভৄি ামডচয চমি স্বাক্ষনভভ ম্ভাব্যঢা ধব থানমাঘদা ওভা প্রনাচদ। এফঢাস্থা, ওাদাটা'ভ 

ানণ াাংমানতনযভ ভৄি ামডচয চমি মরন এওটি ম্ভাব্যঢা বাঘাইওভড ফীক্ষা প্রমঢনতদ প্রডদ 

ওভাভ চন্য ামডচয ফন্ত্রডাম ওর্তথও াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদ এভ মদওঝ অনুনভাথ ওভা ল।  

ওমফযদ াাংমানতয  ওাদাটা উপ ট্রতনযভ অণ থদীমঢভ কমঢ প্রকৃমঢ, দু’ট্রতনযভ মশ্বামডচয ধমভমস্থমঢ, 

শুল্ক দীমঢ, অশুল্ক াথা, ওাদাটা ওর্তথও পামতঢ মমপন্ন ভৄি ামডচয চমিনঢ অন্তভু থি গুরুেপূড থ 

মরভল, ওাদাটাভ ানণ াাংমানতনযভ ধে  ট্রা-ঔানঢ  মদ্রৃ-ধামক্ষও ামডচয  ামডচয 

ম্ভাদাফ ঔাঢ, মদ্রৃ-ধামক্ষও মমদনাক ধমভমস্থমঢ প্রভৃমঢ মর মনেরড ওনভ কনরডা-থফী প্রমঢনতদ 

প্রডদ ওনভ।ঢথফানদ মচএমধভ আঢা শুল্কভি সুমথা ট্রধনম স্বনোন্নঢ ট্রতয লনঢ উত্তভনডভ ধভ 

াাংমানতয ওাদাটা ধে ভপ্তামদনঢ উচ্চলানভ শুনল্কভ ম্মুঔীদ লন মথা  স্বনোন্নঢ ট্রতয লনঢ উত্তভনডভ 

ধভ শুল্কভৄি সুমথা থনভ ভাঔাভ দ্রৃাভ উনন্াঘনদভ চন্য এ প্রমঢনতনদ ধে ঔানঢ ভৄি ামডচয চমি 

পাতদ াাংমানতনযভ চন্য সুনম ন আদন ফনফ থ ফঢাফঢ প্রতাদ ওভা ল। এ প্রমঢনতনদ আনভা 

উনিঔ ওভা  ল, ওাদাটা ট্রা-ঔাঢ, ট্রফথা-স্বে, মমদনাক, েফ ইঢযামত ল অন্যান্য মর চমিনঢ 

অন্তভু থি ওভনঢ ঘাইনঢ ধানভ, বা াাংমানতনযভ চন্য ওঠিদ লট্রঢ ধানভ, ওাভড ট্রনক্ষনত্র এ মরন 

ট্রতনযভ মমথমথানদ অনদও ড় থভনদভ ধমভঢথদ আদাভ প্রনাচদ লনঢ ধানভ।   

৪.১.১.২ াাংমানতয  ট্রমাদদ-এভ ফনধ্য ভৄি/অগ্রামথওাভভমও ামডচয চমিভ কঞনদভ 

ম্ভাব্যঢা বাঘাই মরও প্রাণমফও প্রমঢনতদ প্রডদ 

 

কঢ এমপ্রম ২০১৯-এ ট্রমাদনদভ ফাদদী অণ থদীমঢ  ামডচয ফন্ত্রী (Economy and Trade 

Minister) এভ ানণ  ট্রমাদনদ মদভেি াাংমানতনযভ ফান্যভ ভাষ্ট্রদূট্রঢভ াক্ষাঢওামীদ আনমাঘদা 

এাং  আনমাঘদা ধভঢী ফন াাংমানতয ট্রমাদনদভ ানণ ভৄি/অগ্রামথওাভভমও ামডচয চমি মরন 

আগ্রল প্রওায ওনভ। এ ট্রপ্রমক্ষনঢ ট্রমাদদ াাংমানতনযভ ানণ ১০টি আইনঝফ-এ অগ্রামথওাভভমও ামডচয 

চমি -পাতনদভ মরন আগ্রল প্রওায ওনভ। মরটি ট্রমাদনদ অমস্থঢ াাংমানতয দূঢাা লনঢ 

ামডচয ফন্ত্রডামনও অমলঢ ওভাভ ট্রপ্রমক্ষনঢ  ামডচয ফন্ত্রডাম াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন 

ওমফযদনও ট্রমাদনদভ ানণ ভৄি/অগ্রামথওাভভমও ামডচয চমিভ মরন এওটি ম্ভাব্যঢা ফীক্ষা 

পাতদ ওভাভ অনুনভাথ চাদা। এ ট্রপ্রমক্ষনঢ ওমফযদ উপ ট্রতনযভ অণ থদীমঢ  ামডচয ধমভমস্থমঢ, 

মশ্ব ামডচয  মদ্রৃধামক্ষও ামডট্রচয উপ ট্রতনযভ অস্থাদ,  মযফাদ শূল্ক ওাঞানফা, ভপ্তামদ ম্ভাদাফ 

ধে ধব থানমাঘদা ওনভ । উি ধব থানমাঘদাভ ট্রপ্রমক্ষনঢ ট্রমাদদ ওর্তথও প্রস্তামঢ অগ্রামথওাভভমও ামডচয 

চমিভ থভদ  এাং ট্রমাদনদ াাংমানতনযভ ভপ্তামদ ম্প্রাভট্রডভ ম্ভাব্যঢা মনঘদা মদন ট্রমাদদ 

ভৄি/অগ্রামথওাভভমও ামডচয চমিভ লনবাকী মলনন াাংমানতনযভ চন্য অগ্রামথওাভ (Priority 

FTA/PTA Partner) দ ফনফ থ ওমফযদ এওটি প্রাণমফও প্রমঢনতদ প্রডদ ওনভ ামডচয ফন্ত্রডামন 

ট্রপ্রভড ওনভ। 
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৪.১.১.৩ াাংমানতয-ণাইল্যান্ড ভৄি ামডচয চমিভ ম্ভাব্যঢা ফীক্ষা প্রমঢনতদ প্রডদ 

 

ণাইল্যান্ড এভ ানণ াাংমানতনযভ ভৄি ামডচয চমিভ ম্ভাব্যঢা বাঘাই ওভাভ চন্য ামডচয ফন্ত্রডাম 

লনঢ াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযনদভ মদওঝ অনুনভাথ চাদানদা ল। এ ট্রপ্রমক্ষনঢ উপ ট্রতনযভ 

আণ থ-াফামচও এাং বমশ্বও ামডচয ধমভমস্থমঢ, ধে মপমত্তও ামডচয ওাঞানফা, শুল্ক ওাঞানফা, 

বনতমযও মমদনাক ধমভমস্থমঢ, মদ্রৃধামক্ষও ামডচয  মমদনাক ওাঞানফা, চদযমি আফতামদ  ভপ্তামদ 

ধমভমস্থমঢ, াাংমানতয  ণাইল্যানন্ডভ ামডচয  মমদনাক াংক্রান্ত দীমঢ ইঢযামত ধব থানমাঘদা  

মনেরড ওভা ল। এঙাড়া ম্ভাব্য ট্রেট মক্রনযদ (Trade Creation), ট্রেট টাইপাভযদ (Trade 

Diversion) এাং ভাচস্ব ক্ষমঢ  মরও প্রপা মনেরট্রড ধাময থাম ইকুইমমমোফ ফনটম (Partial 

Equilibrium Model) মলনন মশ্ব ব্যাাংনওভ িাঝ থ নঝযাভ (SMART Software) ব্যলাভ 

ওভা ল। উি ধব থানমাঘদাভ ট্রপ্রমক্ষনঢ াাংমানতনযভ ম্ভাব্য অচথদ  ক্ষমঢভ তুমদাভমও মনেরড ওনভ 

মযফাদ ট্রপ্রমক্ষনঢ ভৄি ামডচয চমিভ লনবাকী মলনন ণাইল্যান্ড াাংমানতনযভ চন্য অগ্রামথওাভ 

(Priority FTA Partner) দ ফনফ থ ওমফযদ এওটি প্রমঢনতদ প্রডদ ওনভ ামডচয ফন্ত্রডামন ট্রপ্রভড 

ওনভ। 
 

৪.১.১.৪ াাংমানতয  পাভনঢভ ফনধ্য Comprehensive Economic Partnership 

Agreement  (CEPA) এভ ম্ভাব্যঢা বাঘাই াংক্রান্ত প্রমঢনতদ প্রডদ 

Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) লনমা ভৄিামডচয চমিভ 

ট্রঘন মস্তৃঢ চমি, বানঢ তস্য ভাষ্ট্রভল মদনচনতভ ফনধ্য অণ থনদমঢও পওথ দৃঢ়ওভনডভ অওায 

ধা। CEPA-এভ  ফাধ্যনফ অণ থনদমঢও ক্ষফঢা বৃমদ্ধ, উতাভীওভড, মদফ-দীমঢভ ফন্বাথদ ইঢযামত 

ওভা ল, বানঢ ওনভ তস্য ভাষ্ট্রভনলভ ফনধ্য ামডনচযভ ানণ ানণ অণ থদীমঢভ অন্যান্য ট্রক্ষনত্র 

লনবামকঢা বৃমদ্ধ ধা  লচীওভড ম্ভ ল। ামডচয ফন্ত্রডামনভ অনুনভানথভ ট্রপ্রমক্ষনঢ াাংমানতয 

ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদ পাভনঢভ ানণ CEPA-এভ ম্ভাব্যঢা াংক্রান্ত এওটি ফীক্ষা প্রমঢনতদ 

প্রস্তুঢ ওনভ।  

ওমফযদ ওর্তথও  উি প্রমঢনতদ  প্রস্তুনঢভ চন্য াাংমানতয  পাভনঢভ বমশ্বও ট্রা  ধে ামডচয, 

মমদনাক, অণ থদীমঢ ইঢযামত ধমভমস্থমঢভ ধাযাধাময মদ্রৃধামক্ষও ধমভমস্থমঢ ধব থানমাঘদা  মনেরড ওভা 

ল। এঙাড়া পাভনঢভ ানণ াাংমানতনযভ ামডচয ম্ভাদা , ভাচস্ব হ্রানভ ম্ভাদা ইঢযামত মনঘদা 

ট্রদা লনমঙনমা। ধে ামডচয ধমভমস্থমঢ  শুল্কলাভ মনঘদা এাং ট্রা ামডনচয াাংমানতনযভ 

ঢথফাদ ধমভমস্থমঢ মনঘদা পাভনঢভ ানণ আধাঢঢ CEPA-এভ প্রনাচদীঢা ট্রদই ফনফ থ প্রঢীফাদ 

ল, বা উি প্রমঢনতনদ ওমফযনদভ সুধামভয মলনন উনিঔ ওভা লনট্রঙ। 

৪.১.১.৫ াাংমানতয  তুভনেভ ফনধ্য প্রস্তামঢ অগ্রামথওাভভমও ামডচয চমি (মধটিএ) 

এভ ম্ভাব্যঢা বাঘাইওভড ফীক্ষা প্রমঢনতদ প্রডদ  

২০১১ ানম বঢমভ ট্রধাযাও ধনেভ আফতামদভ ধভ তুভে ওর্তথও ১৭ % অমঢমভি আফতামদ শুল্ক 

আনভানধভ ননম তুভনে াাংমানতনযভ বঢমভ ট্রধাযাও ধে ভপ্তামদনঢ ট্রদমঢাঘও প্রপানভ ট্রপ্রক্ষাধনঝ উি 

শুল্ক লনঢ অব্যালমঢ ট্রতাভ যনঢথ তুভনেভ ানণ ভৄি ামডচয চমি (এনটিএ) পাতদ ওভাভ ধনক্ষ 

অস্থাদ মদন ২০১২ ানম াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদ লনঢ প্রমঢনতদ প্রডদ ওভা 

লনমঙনমা। ২০১২ াম ট্রণনও শুরু লা াাংমানতয-তুভে এনটিএ এভ আনমাঘদা আযানুরূধ অগ্রকমঢ 

ামথঢ দা লাভ ট্রপ্রক্ষাধনঝ এনটিএ এভ স্থনম ীমফঢ াংখ্যও ধে মদন এওটি অগ্রামথওাভভমও 
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ামডচয চমি (মধটিএ) পাতদ ওভা বা মওদা এ মরন ফঢাফঢল এওটি প্রমঢনতদ প্রডনদভ চন্য 

ামডচয ফন্ত্রডাম ওর্তথও াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদনও অনুনভাথ ওভা ল।      

ওমফযদ তুভে  াাংমানতনযভ অণ থনদমঢও ঘামমঘত্র, মশ্ব ামডচয ধমভমস্থমঢ, তুভনেভ শুল্ক দীমঢ, তুভে 

ওর্তথও পামতঢ মমপন্ন আঞ্চমমও ামডচয চমি, মদ্রৃ-ধামক্ষও ামডচয, ম্ভাদাফ ধে প্রভৃমঢ মর 

মনঘদা মদন এওটি প্রমঢনতদ প্রডদ ওনভ। উি প্রমঢনতনদ তুভনেভ ানণ এনটিএ এভ স্থনম 

ীমফঢ াংখ্যও ধে মদন মধটিএ পাতনদভ ফাধ্যনফ তুভে ওর্তথও আনভামধঢ অমঢমভি আফতামদ শুল্ক 

লনঢ অব্যালমঢ ধাা ম্ভ লন দা মথা মধটিএ চমি াাংমানতনযভ চন্য ট্রঢফদ ট্রওাদ সুনম ন 

আদন দা ফনফ থ ফঢাফঢ প্রতাদ ওভা ল।       

৪.১.১.৬ াাংমানতয-ঘীদ ভৄি ামডচয চমিভ ট্রবৌণ ম্ভাব্যঢা বাঘাইওভড াংক্রান্ত ফীক্ষা 

প্রমঢনতদ প্রডদ 

াাংমানতয-ঘীদ মদ্রৃ-ধামক্ষও ভৄি ামডচয এমাওা চমি (মধটিএ) এভ ম্ভাব্যঢা বাঘাইওভনডভ মনক্ষয 

ামডচয ফন্ত্রডাম ওর্তথও কঠিঢ ওমফটিভ কঢ ২৩ মটনম্বভ ২০১৮ ঢামভনঔ অনুমষ্ঠঢ পা ট্রবৌণ ফীক্ষাভ 

াাংমানতয অাংনযভ ঔড়া াাংমানতয ট্যামভন ওমফযদ প্রস্তুঢ ওভন ফনফ থ মদ্ধান্ত গৃলীঢ ল।  

এ মদ্ধানন্তভ ধমভনপ্রমক্ষনঢ াাংমানতয-ঘীদ প্রস্তামঢ ভৄি ামডচয চমিভ ম্ভাব্যঢা বাঘাই াংক্রান্ত 

ামওথাং গ্রুনধভ পা প্রডীঢ রূধনভঔা (আউঝমাইদ) অনুবাী এওটি প্রমঢনতদ প্রডদ ওভা ল। 

প্রমঢনতদ প্রডদ ওানম এ রূধনভঔা ধব থানমাঘদাপূ থও ভৄি ামডচয চমিভ মমপন্ন মরন াাংমানতনযভ 

অস্থাদ প্রডনদ াাংমানতনযভ মযফাদ ভৄি ামডচয চমিভনল বা ঘঘ থা ওভা লন ণানও ট্র মরন 

আনমাওধাঢ ওভঢ: মমপন্ন মরন াাংমানতনযভ ম্ভাব্য অস্থাদ (ইদমটনওটিপ ধমচযদ) প্রতাদ ওভা 

ল  এাং সুমদমত থষ্ট অস্থাদ প্রডদ ওভাভ চন্য বৃলৎ ধমভনভ অাংযীচনদভ ানণ আনমাঘদা ওভা ফীঘীদ 

নম ফঢাফঢ প্রতাদ ওভা ল। উনিখ্য, এ প্রমঢনতদ প্রডদ ওানম রূধনভঔাভ মওছু অাংয ঘীদ ওর্তথও 

প্রডনদভ ওণা ণাওনম প্রস্তুমঢভ অাংয মলনন প্রমঢনতনদ অন্তভু থি ওভা ল। 

৪.১.১.৭ াাংমানতয- ভেিভাষ্ট্র ভৄি ামডচয চমিভ ম্ভাব্যঢা ফীক্ষা মরন অনুমষ্ঠঢ 

পাভ মদ্ধান্ত াস্তাদ 

 

াাংমানতয ট্রেট  ট্যামভন ওমফযদ ওর্তথও ইট্রঢাপূন থ প্রডীঢ াাংমানতয-ভেিভাষ্ট্র ভৄি ামডচয চমিভ 

ম্ভাব্যঢা প্রমঢনতদ মরন ামডচয ফন্ত্রডামন অনুমষ্ঠঢ পাভ মদ্ধান্ত ট্রফাঢানও ওনওটি মর 

ট্রবফদ-অন্যান্য ট্রতনযভ ানণ ভেিভানষ্ট্রভ ভৄি ামডচয চমিভ থভদ ধব থানমাঘদা, াাংমানতয-ভেিভাষ্ট্র ভৄি 

ামডচয চমিভ ওাভট্রড ম্ভাব্য ভাচস্ব ক্ষমঢ, বঢমভ ট্রধারাও মযে ানত অন্যান্য ট্রক্ষনত্র ভেিভানষ্ট্রভ াচানভ 

াাংমানতনযভ ামডচয ধভমস্থমঢ ইঢযামত মরন াাংমানতয ট্রেট  ট্যামভন ওমফযদনও মনেরডপূ থও 

ইদপুঝ প্রডনদভ অনুনভানথভ ট্রপ্রমক্ষনঢ ওমফযদ ওর্তথও উমিমঔঢ মরভনলভ ধভ  ইদপুঝ প্রডদ 

ওনভ ামডচয ফন্ত্রডামন ট্রপ্রভড ওভা ল। 

৪.১.২ মমপন্ন ট্রতনযভ ানণ ঘমফাদ অগ্রামথওাভভমও ামডচয চমি াংক্রান্ত আনমাঘদাভ 

চন্য অস্থাদধত্র প্রস্তুমঢভ উনেনশ্য সুধামভয প্রডদ 
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৪.১.২.১ ১৬টি ধনে শুল্ক  ওভভৄি সুমথাভ চন্য ভুঝাদ এভ অনুনভানথভ মরন ফঢাফঢ 

প্রতাদ 

াাংমানতয-ভুঝাদ অগ্রামথওাভভমও ামডচয চমি (মধটিএ) াংক্রান্ত ২ পাভ প্রস্তুমঢভ অাংয মলনন কঢ 

৮ ফাঘ থ ২০২০ ঢামভনঔ  ামডচয ফন্ত্রডামন অনুমষ্ঠঢ আন্তিঃফন্ত্রডাম পাভ মদ্ধান্ত াস্তানদভ মনক্ষয 

১৬টি ধনে শুল্ক  ওভভৄি সুমথাভ চন্য ভুঝাদ এভ অনুনভানথভ  মরন ফঢাফঢ প্রতাদ ওভাভ চন্য 

ামডচয ফন্ত্রডাম ওর্তথও াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযনদভ মদওঝ অনুনভাথ ওভা ল। উনিখ্য, 

ভুঝাদ প্রাণমফওপান বৃলৎ ধমভনভ ১৬টি ধনে শুল্ক  ওভভৄি সুমথাভ চন্য অনুনভাথ ওভনম 

ধভঢীনঢ ঢা ধমভফাচথদ ওনভ এইঘ এ ৬ মটমচঝ ট্রমনপনম এ ১৬টি ধনেভ চন্য অনুনভাথ ওনভ। 

 

ামডচয ফন্ত্রডামনভ অনুনভানথভ ধমভনপ্রমক্ষনঢ াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদ প্রাণমফও  

াংনযামথঢ উপ অনুনভাথ ঢামমওা ধব থানমাঘদা ওনভ। এইঘ এ ৮ মটমচঝ ট্রমনপনম প্রাণমফও ধে 

ঢামমওা ৪২টি ধে  াংনযামথঢ ধে ঢামমওা ২০টি ধে ধাা বা। াংনযামথঢ ঢামমওাভ ওম 

ধেই প্রাণমফও ঢামমওা অন্তভু থি মঙম। শুল্ক  ওভ অব্যালমঢভ ননম বমত ট্রতযী মযে  ভাচস্ব 

আতানভ ধভ ট্রদমঢাঘও প্রপা ধনড় ঢবু ভপ্তামদনঢ ভুঝানদভ ীমফঢ াফথ্যথ মনঘদা মদনম ভাচস্ব 

আতানভ ধভ ট্রদমঢাঘও প্রপা ওফ ধড়ন নম প্রঢীফাদ ল। ভাচস্ব আতা  ট্রতযী মযনেভ স্বাণ থ 

মনঘদা মদন ওমফযদ ভুঝাদ ওর্তথও ট্রপ্রমভঢ াংনযামথঢ ঢামমওাভ  প্রমঢটি ধনেভ (৮ মটমচঝ ট্রমনপনম 

২০টি এইঘ এ মাইদ)  চন্য পৃণও পৃণও ফঢাফঢ ট্রপ্রভড ওনভ। প্রাণমফও ঢামমওাভ ট্রব ধেভল 

াংনযামথঢ ঢামমওা অন্তভু থি লমদ (৮ মটমচঝ ট্রমনপনম ২০টি এইঘ এ মাইদ), ট্র ধনেভ ট্রক্ষনত্র 

ভল্য াংনবাচদ ওভ ব্যঢীঢ, আফতামদ শুল্ক, ম্পূভও শুল্ক  ট্রভগুনমঝমভ মটউটি ফকুন ওভা ট্রবনঢ 

ধানভ ফনফ থ ওমফযদ ফঢাফঢ প্রতাদ ওনভ।    
 

৪.১.২.২ প্রস্তামঢ াাংমানতয-ভুঝাদ অগ্রামথওাভভমও ামডচয চমিভ (মধটিএ) এভ রুম 

অ অমভমচদ এভ ঔড়া প্রডদ 

প্রস্তামঢ াাংমানতয-ভুঝাদ অগ্রামথওাভভমও ামডচয চমিভ (মধটিএ) ঔড়াভ মরন কঢ ১৮ জুদ ২০১৯ 

ঢামভনঔ ামডচয ফন্ত্রডামন অনুমষ্ঠঢ আন্ত:ফন্ত্রডাম পা াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদ 

প্রস্তামঢ াাংমানতয-ভুঝাদ মধটিএ এভ রুম অ অমভমচদ প্রডদ ওভন ফনফ থ মদ্ধান্ত গৃলীঢ ল। এ 

মদ্ধানন্তভ ধমভনপ্রমক্ষনঢ  প্রস্তামঢ াাংমানতয-ভুঝাদ মধটিএ- এভ রুম অ অমভমচদ এভ ঔড়া ট্রঝক্সঝ 

প্রডদ ওভা ল। উনিখ্য, এ ঔড়া রুম অ অমভমচদ প্রডনদ াউণ এমযাদ মে ট্রেট এমগ্রনফি 

(ানঝা) চমিভ রুম অ অমভমচদ বণাম্ভ অনুভড ওভা লননঙ এাং এটিনও বঢঝা ম্ভ লচ 

ভাঔাভ ট্রঘষ্টা ওভা লননঙ। শুদৄফাত্র ম্পূড থ উৎধামতঢ  (wholly produced) ধনেভ ট্রক্ষনত্র রুম 

গুনমানও ভম ভাঔাভ চন্য াল্ডথ ওািফ অক থাদাইনচযদ এভ মভপাইট মওনানঝা ওদনপদযদ এভ 

মমথফামা অনুভড ওভা ল। 
 

৪.১.২.৩ ইনন্দানদমযা-াাংমানতয অগ্রামথওাভভমও ামডচয চমি এভ আঢা 

ইনন্দানদমযা প্রস্তামঢ শুল্কহ্রা মরও ট্রফাটামমটি (Modalities on Tariff 

Reduction /Elimination) এভ ধভ ফঢাফঢ/মওে প্রস্তা প্রডদ 

ইনন্দানদমযা-াাংমানতয অগ্রামথওাভভমও ামডচয চমিভ আঢা ইনন্দানদমযা ওর্তথও প্রস্তামঢ 

শুল্কহ্রা মরও ট্রফাটামমটি (Modalities on Tariff Reduction/Elimination) এভ ওওয 

ফঢাফঢ/ মওে প্রস্তা প্রডনদ ামডচয ফন্ত্রডামনভ অনুনভানথভ ট্রপ্রমক্ষনঢ মযফাদ মদ্রৃ-ধামক্ষও ামডচয 
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ধমভমস্থমঢ এাং শুল্ক ওাঞানফা মনেরডপূ থও ইনন্দানদমযা-াাংমানতয অগ্রামথওাভভমও ামডচয চমি 

এভ আঢা ধাভস্পমভও অচথদ (Mutual Benefit) মদমিঢওভনডভ মনক্ষয ওমফযদ লনঢ মঢদটি 

মওে প্রস্তা প্রডদপূ থও ফঢাফঢ ামডচয ফন্ত্রডামন ট্রপ্রভড ওভা ল। 

৪.১.২.৪ ইনন্দানদমযা-াাংমানতয অগ্রামথওাভভমও ামডচয চমি স্বাক্ষনভভ মনক্ষয  

ইনন্দানদমযাভ মদওঝ াাংমানতনযভ প্রাণমফও অনুনভাথ ঢামমওা প্রডদ  চূড়ান্তওভড 

ইনন্দানদমযা-াাংমানতয অগ্রামথওাভভমও ামডচয চমি এভ টিএদম (TNC) া ট্রেট ট্রদনকামনটিাং 

ওমফটিভ (Trade Negotiating Committee) মদ্রৃঢী পা উপ ট্রতয ঢানতভ অনুনভাথ ঢামমওা 

আতাদ-প্রতাদ ওভন ফনফ থ মদ্ধান্ত গৃলীঢ ল। এভই থাভাামলওঢা অাংযীচদনতভ ানণ পা ওনভ 

াাংমানতনযভ প্রাণমফও অনুনভাথ ঢামমওা প্রডনদভ চন্য ামডচয ফন্ত্রডাম লনঢ ওমফযনদভ মদওঝ 

অনুনভাথ চাদানদা ল। এ ট্রপ্রমক্ষনঢ প্রাপ্ত ঢনথ্যভ মপমত্তনঢ সুমদমত থষ্ট মওছু মদড থাও (criteria) ব্যলানভভ 

ফাধ্যনফ এাং ০৭ অকাি ২০১৯ ঢামভঔ অনুমষ্ঠঢ অাংযীচদ পাভ মদ্ধান্ত  অাংযীচদকনডভ মদওঝ লনঢ 

প্রাপ্ত ফঢাফনঢভ মপমত্তনঢ এইঘ এ ৮-মটমচঝ ধব থান ৩০১টি ধনেভ এওটি প্রাণমফও অনুনভাথ ঢামমওা 

প্রডদ ওনভ ামডচয ফন্ত্রডামন ট্রপ্রভড ওভা ল। 

৪.১.২.৫ ইনন্দানদমযা-াাংমানতয অগ্রামথওাভভমও ামডচয চমি মরন প্রমঢনতদ 

প্রডদ 

ইনন্দানদমযা-াাংমানতয অগ্রামথওাভভমও ামডচয চমি এভ টিএদম (TNC) া ট্রেট ট্রদনকামনটিাং 

ওমফটিভ (Trade Negotiating Committee) প্রণফ পাভ মদ্ধান্ত ট্রফাঢানও উপ ট্রতয ঢানতভ 

আফতামদ-ভপ্তামদ াংক্রান্ত ঢথ্য আতাদ-প্রতাদ ওনভ। এ ট্রপ্রমক্ষনঢ ইনন্দানদমযা লনঢ প্রাপ্ত ঢনথ্যভ 

মপমত্তনঢ, মদ্রৃঢী টিএদম (TNC)-এভ পূন থ, ইনন্দানদমযাভ াচানভ াাংমানতনযভ ম্ভাদাফ ধনেভ 

অনুনভাথ ঢামমওা (Request List), াাংমানতনযভ ম্ভাব্য অনাভ মমি (Offer List) এাং 

াাংমানতনযভ চন্য ট্রদনকামনযনদভ ধমভওেদা/ ট্রওৌযমধত্র প্রডনদভ চন্য ামডচয ফন্ত্রডাম লনঢ 

াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযনদভ মদওঝ অনুনভাথ চাদানদা ল। এ ট্রপ্রমক্ষনঢ ওমফযদ এইঘ এ ৬-

মটমচঝ ধব থান ইনন্দানদমযাভ াচানভ াাংমানতনযভ ২২০টি ধনেভ এওটি ম্ভাব্য অনুনভাথ ঢামমওা 

এাং উি ঢামমওা লনঢ ৯৪ টি ধনেভ এওটি অগ্রামথওাভ ঢামমওা প্রস্তুঢ ওনভ। এঙাড়া, ওমফযদ লনঢ 

অগ্রামথওাভভমও ামডচয চমিভ ঔড়া এাং চমিটিভ ঝাফ থ অন ট্রভনানভন্প (Terms of Reference 

(ToR))-এভ মরন ফঢাফঢল প্রমঢনতদ ামডচয ফন্ত্রডামন ট্রপ্রভড ওভা ল। 

৪.১.২.৬ ইনন্দানদমযা-াাংমানতয অগ্রামথওাভভমও ামডচয চমি স্বাক্ষনভভ মনক্ষয 

ইনন্দানদমযা প্রস্তামঢ প্রাণমফও অনুনভাথ ঢামমওাভ ধভ ফঢাফঢ প্রতাদ 

ইনন্দানদমযা-াাংমানতয অগ্রামথওাভভমও ামডচয চমি এভ টিএদম (TNC) া ট্রেট ট্রদনকামনটিাং 

ওমফটিভ (Trade Negotiating Committee) মদ্রৃঢী পাভ মদ্ধান্ত ট্রফাঢানও উপ ট্রতয ঢানতভ 

অনুনভাথ ঢামমওা আতাদ-প্রতাদ ওনভ। এই থাভাামলওঢা ইনন্দানদমযা লনঢ এইঘ এ ৮-মটমচঝ 

ধব থান ৩০৯টি ধনেভ এওটি প্রাণমফও অনুনভাথ ঢামমওা প্রামপ্তভ ট্রপ্রমক্ষনঢ এ মরন াাংমানতয ট্রেট 

এন্ড ট্যামভন ওমফযনদভ ফঢাফনঢভ চন্য ামডচয ফন্ত্রডাম লনঢ অনুনভাথ চাদানদা ল। এ ট্রপ্রমক্ষনঢ ৩০ 

মটনম্বভ ২০১৯ ঢামভনঔ াংমেষ্ট অাংযীচদনতভ মদন ওমফযদ ওর্তথও এওটি অাংযীচদ পাভ আনাচদ 

ওভা ল। অাংযীচদ পাভ মদ্ধান্ত মনঘদা মদন উি ঢামমওাভুি ধেভনল াাংমানতনযভ ট্রতযী 
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উৎধাতদ, মযফাদ শুল্ক এাং ানঝা (SAFTA)-এভ আঢা াাংমানতয ওর্তথও অনাভকৃঢ 

ধেমপমত্তও শুল্ক মনঘদা মদন াাংমানতনযভ চন্য ওনওটি ম্ভাব্য মওে অস্থাদ এাং উি 

মওেভনলভ ম্ভাব্য ট্রেট মক্রনযদ (Trade Creation), ট্রেট টাইপাভযদ (Trade Diversion) 

এাং ভাচস্ব ক্ষমঢ  মরও প্রপা মনেরডপূ থও প্রমঢনতদ প্রডদ ওনভ ামডচয ফন্ত্রডামন ট্রপ্রভড ওভা 

ল। 

৪.১.২.৭ ইনন্দানদমযা-াাংমানতয অগ্রামথওাভভমও ামডচয চমি স্বাক্ষনভভ মনক্ষয 

ইনন্দানদমযা ট্রপ্রমভঢ চূড়ান্ত অনুনভাথ ঢামমওাভ ধভ মনেরডভমও ফঢাফঢ প্রডদ 

ইনন্দানদমযা-াাংমানতয অগ্রামথওাভভমও ামডচয চমি  স্বাক্ষনভভ মনক্ষয ইনন্দানদমযাভ মদওঝ লনঢ 

এইঘ এ ৮-মটমচঝ ধব থান ৩০০টি ধনেভ এওটি চূড়ান্ত অনুনভাথ ঢামমওা প্রামপ্তভ ট্রপ্রমক্ষনঢ এ মরন 

াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযনদভ ফঢাফনঢভ চন্য ামডচয ফন্ত্রডাম লনঢ অনুনভাথ চাদানদা ল। 

এ ট্রপ্রমক্ষনঢ উি ঢামমওাভুি ধেভনল াাংমানতনযভ ট্রতযী উৎধাতদ, মযফাদ শুল্ক এাং 

ানঝা(SAFTA)-এভ আঢা াাংমানতয ওর্তথও অনাভকৃঢ ধেমপমত্তও শুল্ক মনঘদা মদন 

াাংমানতনযভ চন্য ওনওটি ম্ভাব্য মওে অস্থাদ এাং উি মওেভনলভ ম্ভাব্য ট্রেট মক্রনযদ 

(Trade Creation), ট্রেট টাইপাভযদ (Trade Diversion) এাং ভাচস্ব ক্ষমঢ  মরও প্রপা 

মনেরডপূ থও প্রমঢনতদ প্রডদ ওনভ ামডচয ফন্ত্রডামন ট্রপ্রভড ওভা ল। 

৪.১.২.৮ ইনন্দানদমযা-াাংমানতয অগ্রামথওাভভমও ামডচয চমি স্বাক্ষনভভ মনক্ষয 

ইনন্দানদমযা প্রস্তামঢ অনুনভাথ ঢামমওা মরন চাঢী ভাচস্ব ট্রানট থভ 

ধব থনক্ষড/প্রস্তানভ ধভ ফঢাফঢ প্রতাদ 

ইনন্দানদমযা লনঢ প্রাপ্ত প্রাণমফও অনুনভাথ ঢামমওা এাং এ মরন াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন 

ওমফযদ-এভ প্রস্তাভনলভ ট্রপ্রমক্ষনঢ চাঢী ভাচস্ব ট্রাট থ ামডচয ফন্ত্রডাম ভাভ এ মরন ঢানতভ 

ধব থনক্ষড ট্রপ্রভড ওনভ। চাঢী ভাচস্ব ট্রানট থভ অস্থানদভ ট্রপ্রমক্ষনঢ ামডচয ফন্ত্রডাম াাংমানতয ট্রেট 

এন্ড ট্যামভন ওমফযনদভ মদওঝ ফঢাফঢ প্রতানদভ অনুনভাথ চাদানম ওমফযদ চাঢী ভাচস্ব ট্রানট থভ 

ধব থনক্ষড মনেরড পূ থও সুমদমত থষ্ট ফঢাফঢল প্রমঢনতদ ামডচয ফন্ত্রডামন ট্রপ্রভড ওনভ। 

৪.১.৩ াাংমানতয ওর্তথও পামতঢ মমপন্ন ামডচয চমিভ অন্তভু থি মমপন্ন মরন 

ফঢাফঢ প্রডদ 

৪.১.৩.১ এমযা-প্রযান্ত ফলাাকভী ামডচয চমি (APTA)-এভ আঢা  রুম অ 

অমভমচদ াংমেষ্ট াংনযাথদ প্রস্তা মরন ফঢাফঢ ট্রপ্রভড 

এমযা-প্রযান্ত ফলাাকভী ামডচয চমি (APTA) এমযা-প্রযান্ত ফলাাকভী অঞ্চনমভ ট্রতযগুনমাভ 

ফনধ্য অগ্রামথওাভভমও এওটি ামডচয চমি। ২০১৭ ানমভ ১৩ চানুামভ ব্যাাংওনও ফন্ত্রী ধব থানভ বঞও 

অনুষ্ঠানদভ ফাধ্যনফ  ৪ণ থ ভাউনন্ডভ ট্রদনকামযনযদ ফাপ্ত ল। ঢথফানদ ৫ফ ভাউনন্ডভ ট্রদনকামযনদ 

ঘমফাদ আনঙ। উি ট্রদনকামযনদ নমপ্রসূ ওভাভ  চন্য মমপন্ন মরন াংমেষ্ট ামওথাং গ্রুধ  কঞদ ওভা 

ল, বাভ এওটি রুম অ অমভমচদ াংক্রান্ত। কঢ ২৮-২৯ অনক্টাভ, ২০১৯ ফন আধঝা-এভ িযামন্ডাং 

ওমফটিভ ৫৬ঢফ পা রুম অ অমভমচদ-এভ ামওথাং গ্রুনধভ ৫ফ পা অনুমষ্ঠঢ ল ট্রবঔানদ, ঘীদ, 

মভধামমও অ ট্রওামভা (তমক্ষড ট্রওামভা) এাং পাভঢ রুম অন অমভমচনদভ আঢা Operational 
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প্রস্তাদা ট্রয মওছু াংনযাথদীভ প্রস্তা ওনভ। এ মরন ফঢাফঢ ঘাা লনম ওমফযদ তস্য 

ভাষ্ট্রভনলভ ফঢাফঢ, আধঝা মঘামনভ  ফঢাফঢ, মযফাদ ানঝা, াধঝা চমিল াংমেষ্ট অন্যান্য 

চমিভল মনেরডপূ থও ফঢাফঢ প্রডদ ওনভ এাং সুধামভয মলনন ঢা ামডচয ফন্ত্রডামন ট্রপ্রভড 

ওনভ। 

৪.১.৩.২ এমযা  প্যামমনও ট্রেট এমগ্রনফি (আধঝা) চমিভ আঢা ট্রেফাওথ 

এমগ্রনফি অদ ট্রেট ইদ ামপ থন এভ াংনযাথদ প্রস্তা মরন ফঢাফঢ প্রডদ 

এমযা প্যামমনও ট্রেট এমগ্রনফি (আধঝা) িযামন্ডাং ওমফটিভ অথীনদ কঠিঢ ামওথাং গ্রুধ অদ ট্রেট ইদ 

ামপ থন এভ ৫ফ পা কঢ ২৮-২৯ অনক্টাভ ২০১৯ ণাইল্যানন্ডভ ব্যাাংওও এ অনুমষ্ঠঢ ল। উি পা, 

ট্রেফাওথ এমগ্রনফিটিভ াংনযাথদীভ মনক্ষয পাভঢ ওর্তথও প্রডীঢ ঔড়াভ ধভ তস্য ট্রতযভল 

প্রাণমফওপান ফঢাফঢ প্রতাদ ওনভ। এ মরন াাংমানতনযভ অস্থাদ মদথ থাভনডভ মনক্ষয প্রস্তামঢ 

াংনযাথদীভনলভ ধভ ফঢাফঢ প্রতাদ ওভাভ চন্য ামডচয ফন্ত্রডাম ওর্তথও াাংমানতয ট্রেট এন্ড 

ট্যামভন ওমফযদ এভ মদওঝ অনুনভাথ ওভা ল।  

ওমফযদ াংনযাথদ প্রস্তাভনলভ ট্রক্ষনত্র ভম ট্রেফাওথ এমগ্রনফি অদ ট্রেট ইদ ামপ থন এভ ট্রঝক্সঝ, 

পাভঢ ওর্তথও প্রস্তামঢ ট্রঝক্সঝ, মমপন্ন তস্য-ট্রতনযভ প্রাণমফও ফঢাফঢ ধাযাধাময ম্যামেক্স আওানভ 

ট্রভনঔ প্রমঢটি মরনভ ট্রক্ষনত্র াাংমানতনযভ অস্থাদ পনওথ ফঢাফঢ প্রডদ ওনভ।   

৪.১.৩.৩ াউণ এমযাদ মে ট্রেট এমগ্রনফি (ানঝা) চমিভ আঢা াাংমানতয ট্রণনও 

পাভনঢ ভপ্তামদকৃঢ ধে উৎধাতনদভ ভল্য াংনবাচনদভ লাভ নভচমফনদ ধভীক্ষা ওভাভ 

চন্য এওটি পাভঢী ট্রঝওমদওাম টিফ এভ াাংমানতনযভ উৎধাতদওাভীভ নযাক্টমভ 

ধমভতয থনদভ অনুনভানথভ মরন ফঢাফঢ প্রডদ 

ানঝা চমিভ আঢা াাংমানতয ট্রণনও পাভনঢ ভপ্তামদকৃঢ ধমভনযামথঢ ট্রপাচয-ট্রঢম উৎধাতনদভ ভল্য 

াংনবাচনদভ লাভ নভচমফনদ ধভীক্ষা ওভাভ চন্য এওটি পাভঢী ট্রঝওমদওাম টিফ ওর্তথও াাংমানতনযভ 

ভপ্তামদওাভওনতভ উৎধাতদ ওাভঔাদা ধমভতয থনদভ অনুফমঢ প্রতাদল এ ওাভঔাদা ধমভতয থনদভ মতদ-

ঢামভঔ মদথ থাভনডভ চন্য পাভঢ াাংমানতনযভ মদওঝ অনুনভাথ চামদননঙ। পাভনঢভ অনুনভানথভ মরন 

ফঢাফঢ প্রতানদভ চন্য ামডচয ফন্ত্রডাম ওর্তথও াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদ এভ মদওঝ 

অনুনভাথ ওভা ল।  

এ মরন পাভনঢভ  প্রস্তানভ  ট্রপ্রমক্ষনঢ ানঝা চমিভ রুম অ অমভমচদ এভ রুম-১৬(ম) এভ উনেশ্য 

পূভড-ওনে রুম-১৬(ম) ট্রফাঢানও পাভনঢভ ট্রঝওমদওাম টিফনও াাংমানতনযভ প্রমঢমদমথতনমভ ানণ 

ট্রবৌণপান াাংমানতয লনঢ পাভনঢ ভপ্তামদকৃঢ ধমভনযামথঢ ট্রপাচয ট্রঢনমভ উৎধাতদ ব্যস্থা ধমভতয থনদভ 

অনুফমঢ প্রতাদ ওভা বা ফনফ থ ওমফযদ ফঢাফঢ প্রতাদ ওনভ। ওমফযদ এভ ফঢাফনঢ ট্রবৌণ ধমভতয থনদভ 

উনেনশ্য অাংযীচনদভ (ধমভনযামথঢ ট্রপাচযনঢম উৎধাতদওাভী, াাংমানতয লনঢ পাভনঢ ট্রঢম 

ভপ্তামদওাভও, ভপ্তামদ উন্নদ বুযনভা, মলা ভক্ষড মনযরজ্ঞ, ওািফ   অন্যান্য) ফন্বন াাংমানতনযভ 

প্রমঢমদমথতম  কঞনদভ প্রস্তা ওভা ল। ানঝা চমিভ আঢা াাংমানতয লনঢ ইসুযকৃঢ াটি থমননওঝ 

অ অমভমচদ এভ গ্রলডনবাগ্যঢা চা ভাঔাভ স্বানণ থ মরটি অঢযন্ত গুরুেপূড থ নম ওমফযদ এভ 

ফঢাফনঢ উনিঔ ওভা ল। 
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৪.১.৩.৪ BIMSTEC Investment Agreement-এভ মরন ফঢাফঢ প্রডদ  

 

মকঢ ১৮ -১৯ দনপম্বভ ২০১৮ ফন ঠাওা অনুমষ্ঠঢ BIMSTEC Trade Negotiating 

Committee (TNC) পা BIMSTEC Investment Agreement চূড়ান্ত ওভনঢ লন ফনফ থ 

মদ্ধান্ত গৃলীঢ ল । এ মরন মকঢ ২২ -০৫-২০১৯ ঢামভনঔ মযে ফন্ত্রডামন অনুমষ্ঠঢ আন্ত :ফন্ত্রডাম 

পা ঔড়া BIMSTEC Investment Agreement-এভ ধভ াংমেষ্ট ওম ফন্ত্রডামনভ ফঢাফঢ 

মযে ফন্ত্রডামন ট্রপ্রভনডভ চন্য মদ্ধান্ত গৃলীঢ ল । উি মদ্ধানন্তভ ধমভনপ্রমক্ষনঢ এ মরন ওমফযনদভ 

ফঢাফঢ ট্রঘন ামডচয ফন্ত্রডাম লনঢ অনুনভাথ চাদানদা ল । এ মনক্ষয , পাভঢ ওর্তথও প্রতত্ত „Model 

Bilateral Investment Treaty, মফনঝও-এভ মমপন্ন ামওথাং গ্রুধ  টিএদম পাভ মদ্ধান্ত এাং 

মফনঝও-এভ আঢা মযফাদ „Agreement on Investment‟  এঢৎাংক্রান্ত অন্যান্য 

এমগ্রনফি মনেরড পূ থও ওমফযনদভ ফঢাফঢ ধভঢী ওাব থক্রফ গ্রলনডভ চন্য ামডচয ফন্ত্রডামন ট্রপ্রভড 

ওভা ল। 

 

৪.১.৩.৫ মফনঝও এভ আঢা ট্রপ্রাটাক্ট ট্রস্পমমনও রুম অ অমভমচদ (মধএআভ) 

াংক্রান্ত ফঢাফঢ প্রডদ 

ামডচয ফন্ত্রডামনভ ঘামলতা অনুবাী মফনঝও এভ আঢা ট্রপ্রাটাক্ট ট্রস্পমমনও রুম অ অমভমচদ 

(মধএআভ) মরন ওমফযনদভ ফঢাফঢ মকঢ ১৬ ট্রন্ফম্বভ ২০১৯ ঢামভনঔ ামডচয ফন্ত্রডামন ট্রপ্রভড 

ওভা ল। এ মরন পাভঢ ওর্তথও প্রতত্ত ফঢাফঢ অনুপুি মনেরড পূ থও ওমফযদ লনঢ ফঢাফঢ প্রডদ 

ওভা লননঙ। 

৪.১.৪   আন্তচথামঢও ামডনচযভ মমপন্ন মরনভ ধভ ফঢাফঢ প্রডদ 

৪.১.৪.১   ট্রেমক্সঝ ধভঢী শুল্ক ওাঞানফা াংক্রান্ত ভেিভাচয-এভ প্রস্তানভ ধভ ফঢাফঢ 

প্রডদ 

 

কঢ ২৩ জুদ, ২০১৬ ঢামভনঔ অনুমষ্ঠঢ কডনপাঝ-এভ ভান ভেিভাচয-এভ কমভষ্ঠ াংখ্যও চদকড 

ইউনভামধাদ ইউমদদ ঢযানকভ ধনক্ষ ফঢ মতনম ভেিভাচয ভওাভ ট্র অনুবাী প্রস্তুমঢ ট্রদ এাং 

ইউনভামধাদ ইউমদনদভ ানণ ট্রদনকামযনদ পন্ন ওনভ। ট্র ট্রফাঢানও কঢ ৩১ চানুামভ, ২০২০ 

ঢামভনঔ ভেিভাচয ইউনভামধাদ ইউমদদ ঢযাক ওনভ। ভেিভাচয াাংমানতনযভ র্তঢী বৃলত্তফ ভপ্তামদ 

াচাভ। াাংমানতয এ াচানভ অস্ত্র ঙাড়া ওম ধনে শুল্কভৄি সুমথা ট্রধন ণাওঢ এাং এ শুল্ক ব্যস্থা 

২০২০ াম ধব থন্ত ওাব থওভ ণাওন। ২০২১ াম ট্রণনও ভেিভাচয ভওাভ দতুদ শুল্ক ব্যস্থা প্রনাক ওভাভ 

ধমভওেদা গ্রলড ওনভ। এ মরন ওমফযনদভ মদওঝ ফঢাফঢ ঘাা লনম প্রস্তামঢ শুল্ক ব্যস্থা 

ধব থানমাঘদা ওনভ ওমফযদ ফঢাফঢ ট্রপ্রভড ওনভ। প্রস্তামঢ শুল্ক ওাঞানফা  ব্যস্থা লনঢ ট্রতঔা বা 

ভেিভাচয শুল্ক ওাঞানফা লচীওভনদভ ধতনক্ষধ মলনন ট্রবওম ধনে ট্রতযী উৎধাতদ ট্রদই  স্বে শুল্ক 

মমযষ্ট ধে এাং উৎধাতনদভ ওাঁঘাফাম, কৃমরধে ইঢযামতনঢ শুল্ক হ্রা ওভনঢ বানচ্ছ। এনঢ ট্রতঔা বা 

ট্রব, বমত স্বনোন্নঢ ট্রতয এাং উন্নদযীম ট্রতনযভ চন্য শুল্কভৄি সুমথাভল পূন থভ ন্যা লাম ণান, 

ঢণামধ শুল্ক লাভ হ্রানভ ওাভনড াাংমানতনযভ অগ্রামথওানভ অদফদ লাভ ওাভনড  প্রমঢনবামকঢাভ 

ক্ষফঢা ওনফ বান। এ ওম ঢথ্য মনঘদা  াাংমানতনযভ ভপ্তামদ ঢথ্য  মনেরডপূ থও ওমফযদ 
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ফঢাফঢ প্রস্তুঢ ওনভ এাং বঢমভ ট্রধাযাও, াইাইনওম, ফৎস্য, ট্রলাফ ট্রঝক্সঝাইম  ধাদুওা ধেভনলভ 

ধভ শুল্ক লাভ দা ওফানদাভ অনুনভাথ চাদানদাভ চন্য সুধামভয ওনভ।   
 

৪.১.৪.২ EU এভ দতুদ মচএমধ প্রমথাদ (GSP Regulation)-এভ অদমাইদ ধামমও 

ওদানল্টযদ াংক্রান্ত প্রশ্নফামা পূভড 

 

আন্তচথামঢও ামডনচযভ ট্রক্ষনত্র ইউনভামধাদ ইউমদদ স্বনোন্নঢ ট্রতযভলল উন্নদযীম ট্রতযভৄলনও 

Generalised Scheme of Preferences (GSP) সুমথাভ আঢা ধে ভপ্তামদভ সুনবাক প্রতাদ 

ওনভ ণানও। উি সুনবানকভ আঢা াাংমানতয স্বনোন্নঢ ট্রতয মলনন ধে ভপ্তামদ ওনভ ণানও এাং 

অঞ্চম মলনন ইউনভামধাদ ইউমদদ া ইইউ াাংমানতনযভ প্রথাদঢফ ভপ্তামদ াচাভ। এ ওাভনড ইইউ-

এভ মচএমধ মেনফ ট্রওাদরূধ ধমভঢথদ আদা লনম ঢা াাংমানতনযভ চন্য খুই গুরুেপূড থ।  
 

ইইউ-এভ ঢথফাদ মচএমধ মেফটি ১ চানুামভ, ২০১৪ ট্রণনও ১০ ঙনভভ চন্য মৎ ভননঙ, বা 

আকামফ ৩১ মটনম্বভ, ২০২৩ দাকাত মনমাধ লন। ইইউ-এভ পাষ্যফনঢ, ২০১৮ ানম ইইউ ওর্তথও 

ধমভঘামমঢ ফধ্যঢী প্রপা মনেরডভমও কনরডা উনঞ আন ট্রব, ঢথফাদ মচএমধ মেফটি 

ওাব থওভপান ওাচ ওভনম মওছু চাকা আভ পানমা ওভাভ সুনবাক ভননঙ। দতুদ মচএমধ মেফ 

প্রডনদ প্রনাচদী ঢথ্যামত াংগ্রনলভ উনেনশ্য প্রশ্নফামাটি ইইউ ওর্তথও ভভাল ওভা ল এাং াংগৃলীঢ 

ঢথ্যামত মচএমধ মেফ প্রডনদ মনযর গুরুেপূড থ ভূমফওা ভাঔন নম ইইউ ওর্তথধক্ষ মশ্বা ওনভ। 

এফঢাস্থা, ওনভাদা ধভঢী ধমভমস্থমঢ, ভপ্তামদ াচাভ এাং স্বনোন্নঢ ট্রতয লনঢ উত্তভড ধভঢী 

ঘযানমি ইঢযামত মনঘদা মদন প্রশ্নফামাটি পূভড ওভা ল এাং ঢা মদনত থযদা অনুবাী  ট্রপ্রভড ওভা 

ল। 

৪.১.৪.৩ শ্রীমাংওা ওর্তথও ইউনভামধাদ ইউমদদ-এভ াচানভ  মচএমধ লা মেফ-এভ 

সুমথা প্রামপ্তভ উনেনশ্য মভমচদাম মওউভৄনমযদ প্রমপযদ (Regional Cumulation 

Provision)-এভ আঢা াাংমানতয লনঢ  ওাধড় আফতামদ াংক্রান্ত ফঢাফঢ প্রডদ 

  

শ্রীমাংওাভ ট্রধাযাও উৎধাতওকড ইউনভামধাদ ইউমদদ (European Union)-এভ াচানভ  মচএমধ 

লা মেফ (GSP Plus Scheme)-এভ সুমথা প্রামপ্তভ উনেনশ্য মভমচদাম মওউভৄনমযদ প্রমপযদ 

(Regional Cumulation Provision)-এভ আঢা াাংমানতয লনঢ  ওাধড় (Fabric) আফতামদ 

ওনভ ট্রধাযাও উৎধাতনদ আগ্রলী ফনফ থ ভপ্তামদ উন্নদ বুযনভা লনঢ প্রাপ্ত ধত্র ট্রফাঢানও চাদা বা। এ 

ট্রপ্রমক্ষনঢ ভপ্তামদ উন্নদ বুযনভা শ্রীমাংওাভ প্রস্তানভ গ্রলডট্রবাগ্যঢা এাং এ মরন মশ্ব ামডচয াংস্থা 

ট্রদাটিনাই (notify) ওভাভ মথাদ মরন াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযনদভ ফঢাফঢ প্রতানদভ 

চন্য অনুনভাথ চাদা। ওমফযদ ইউনভামধাদ ইউমদদ (European Union)- এভ  মচএমধ লা  

মেফ (GSP Plus Scheme)-এভ আঢা মযফাদ মভমচদাম মওউভৄনমযদ প্রমপযদ (Regional 

Cumulation Provision), এ মরন াওথ  ( SAARC) ট্রতযভৄনলভ অস্থাদ, এাং  ইউনভামধাদ 

ইউমদদ (European Union)- এ মচএমধ সুমথা প্রামপ্তভ উনেনশ্য াাংমানতনযভ ট্রধা যাও মযনেভ 

চন্য মযফাদ  রুম অন অমভমচদ  (Rules of Origin) মনেরড ওনভ শ্রীমাংওাভ প্রস্তাটি গ্রলডট্রবাগ্য 

ফনফ থ ভপ্তামদ উন্নদ বুযনভানও অমলঢ ওনভ। এওই ানণ এ মরন মশ্ব ামডচয াংস্থা notify ওভাভ 

ট্রওাদ মথাদ/ প্রনাচদীঢা ট্রদই ফনফ থ মরটি ভপ্তামদ উন্নদ বুযনভানও অমলঢ ওভা ল।  
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৪.১.৪.৪ ওনভাদা পাইভা-এভ প্রাদুপ থানভ ওাভনড াাংমানতনযভ ামডনচযভ ধভ ম্ভাব্য 

প্রপা াংক্রান্ত প্রাভমম্ভও প্রমঢনতদ প্রডদ 

 

ঘীদ-এভ উলানদ প্রণফ ওনভাদা পাইভা-এভ প্রাদুপথা ট্রতঔা বাাভ ধভ এাং প্রনওাধ বৃমদ্ধ ধাা, 

উলাদল হুনই প্রনতনযভ অন্যান্য যলনভ মওটাউদ এভ ফাধ্যনফ ফলাফামভ ধমভমস্থমঢ ট্রফাওানমাভ 

মরটি মক্ষয ওভা বা। এনঢ ওনভ ঘীদ লনঢ ধে আফতামদ অমদিঢা ধড়াভ ম্ভাদা সৃমষ্ট ল। ঘীদ 

াাংমানতনযভ প্রথাদঢফ আফতামদ উৎ। ঘীদ লনঢ আফতামদ ধনেভ ড় অাংযই ট্রতযী মযনে ধে 

উৎধাতনদ ব্যলাভ ওভা লন ণানও, বা ট্রতযী াচাভ এভ ানণ ানণ ভপ্তামদভ ট্রবাকাদ মতন ণানও। 

এভ ননম মরটি াাংমানতনযভ অণ থদীমঢভ চন্য খুই গুরুেপূড থ মলনন মঘমিঢ ওভা ল এাং ওমফযদ 

এ াংক্রান্ত াংমক্ষপ্ত প্রমঢনতদ ট্রপ্রভড ওনভ। উি প্রমঢনতনদ ট্রতনযভ অপযন্তভীড ট্রপাক এাং ভপ্তামদভৄঔী 

মযনেভ ট্রক্ষনত্র ট্রওাদ ট্রওাদ ধনে প্রপা ধড়ন ঢা মনেরড ওভা ল। অপযন্তভীড ট্রপানকভ ট্রক্ষনত্র ট্রতঔা 

বা ট্রব, ইনমমিওযাম ট্রফমযদামভ, ট্রমৌল/ইস্পাঢ, ওাঁঘ/ওাঁঘ ধে, মভামফও, ধাণভ, আাধত্র ইঢযামত 

ধেভনল  থানধক্ষা ট্রময প্রপা ধড়ন। অন্যমতনও, ভপ্তামদভমঔ ধনেভ ট্রক্ষনত্র তুমা, কৃমত্রফ ঢন্তু, ওাধড় 

ইঢযামত ধেভনল  থানধক্ষা ট্রময প্রপা ধড়ন নম প্রঢীফাদ ল । মওে উৎ মনঘদা মদন 

ট্রতঔা ট্রকনঙ ট্রব, মওে উৎভল লনঢ আফতামদ ওভা ট্রকনম ঢা ঘামলতাভ তুমদা স্বে লাভ ম্ভাদা 

ট্রময। ভপ্তামদ ধনেভ ট্রক্ষনত্র ওাঞচাঢ ধে, বঢমীচ, কৃমত্রফ ঢন্তু, ভাামদও ধে, ঘাফড়া ইঢযামত 

ধনেভ ভপ্তামদ হ্রানভ ম্ভাদা ভননঙ নম প্রঢীফাদ ল। 
    

৪.১.৪.৫ SAGIA লনঢ প্রাপ্ত Agreement for the Promotion and Protection of 

Mutual Investment-যীর থও মমদনাক চমিভ ঔড়া মরন ফঢাফঢ প্রডদ 

 

 

Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA) ট্রণনও প্রাপ্ত “ Agreement for 

the promotion and Protection of Mutual Investment”-যীর থও মমদনাক চমিভ ঔড়া মযে 

ফন্ত্রডাম ট্রণনও ট্রপ্রভড ওভা ল এাং এ াংক্রান্ত ফঢাফঢ ট্রপ্রভড ওভাভ চন্য ওমফযদনও অনুনভাথ ওভা 

ল। ঢতানুবাী ওমফযদ ঔড়া চমিটিভ দুটি াংনযাথদীভ মরন ফঢাফঢ ট্রপ্রভড ওনভ।  

৪.১.৫ ফন্ত্রী  মঘ ধব থানভ মমপন্ন আনমাঘদাভ চন্য মদ্রৃধামক্ষও ামডনচযভ ধভ 

মেন,ইদপুঝ প্রস্তুঢ 

৪.১.৫.১ াাংমানতয  ওাঢাভ ভওানভভ ফনধ্য ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামনভ প্রমঢফন্ত্রী ধব থান মদ্রৃ-

ধামক্ষও পা (ননভদ অমন ওদানল্টযদ) এ উধস্থাধনদভ মনক্ষয ঢথ্যামত াংওমদ 

কঢ ১৭ ট্রনব্রুামভ ২০২০ ঢামভনঔ মদথ থামভঢ াাংমানতয  ওাঢাভ ভওানভভ ফনধ্য ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামনভ 

প্রমঢফন্ত্রী ধব থান মদ্রৃ-ধামক্ষও ধভাফয থ পা ননভদ অমন ওদানল্টযদ পা উধস্থাধনদভ মনক্ষয মদ্রৃ-

ধামক্ষও ামডচয াংক্রান্ত মওছু ঢথ্যল পা উত্থাধদনবাগ্য মর পনওথ ধভাফয থ প্রতাদ ওভাভ চন্য 

ামডচয ফন্ত্রডাম ওর্তথও াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদ এভ মদওঝ অনুনভাথ ওভা ল। 

ওমফযদ ওাঢানভভ ানণ াাংমানতনযভ মদ্রৃ-ধামক্ষও ামডচয ধমভমস্থমঢ, প্রথাদ প্রথাদ আফতামদ  

ভপ্তাদীকৃঢ ধেভল, ম্ভাদাফ ভপ্তাদীনবাগ্য ধেভল ইঢযামত মরন ঢথ্য াংওমদ পূ থও  ননভদ 

অমন ওদানল্টযদ এ আনমাঘদাভ মনক্ষয াাংমানতনযভ ভপ্তাদীনবাগ্য ধেভনল শুল্কভৄি সুমথা প্রতাদ, 

াাংমানতয ট্রণনও তক্ষ  অতক্ষ েমফও মদনাক, ইমধনচট  ট্রস্পযাম ইওনদামফও ট্রচাদভনল মমদনাক 

 মদ্রৃ-ধামক্ষও ামডচয চমি পাতদ মরন ওমঢধ ধভাফয থ ম্বমমঢ ইদপুঝ প্রডদ ওনভ।    
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৪.১.৫.২ াাংমানতয-তমক্ষড ট্রওামভা ননভদ অমন ওদানল্টযদ-এভ চন্য ইদপুঝ 

 

কঢ ১০ ফাঘ থ, ২০২০ ঢামভনঔ ঠাওা াাংমানতয  তমক্ষড ট্রওামভাভ ফনধ্য Foreign Office 

Consultation অনুষ্ঠানদভ সূঘী মদথ থাভদ ওভা ল। উি পা উধমনক্ষয ামডচয ফন্ত্রডাম আফতামদ-

ভপ্তামদভ ঢথ্য  স্বনোন্নঢ ট্রতয লনঢ উত্তভড ধভঢী ামডচয ধমভমস্থমঢনঢ ওভডী, ভপ্তামদ ম্ভাদাফ 

ধেঢামমওা, ইঢযামত মরন সুমদমত থষ্ট ঢথ্য ট্রপ্রভড ওভাভ চন্য অনুনভাথ ওনভ। এভ ট্রপ্রমক্ষনঢ দু’ট্রতনযভ 

মদ্রৃধামক্ষও ামডচয ধমভমস্থমঢ, আফতামদ-ভপ্তামদভ ধমভফাড, আফতামদ-ভপ্তামদ ধে ঢামমওা, ম্ভাদাফ 

ধে ঢামমওা ইঢযামত মনেরডপূ থও াাংমানতনযভ চন্য গুরুেপূড থ মরভল উনিঔপূ থও ইদপুঝ ট্রপ্রভড 

ওভা ল। এঙাড়া ঘামলতানুবাী াাংমানতনযভ স্বনোন্নঢ ট্রতয লনঢ উত্তভনডভ ননম তমক্ষড ট্রওামভাভ 

ানণ ামডট্রচয ট্রওাদ প্রপা ধড়ন মওদা ঢা উনিঔপু থও ফঢাফঢ ট্রপ্রভড ওভা ল। উি ফঢাফনঢ 

অন্যান্য মরনভ ানণ, স্বনোন্নঢ ট্রতয লনঢ উত্তভড ধভঢী ফন ট্রওাদ মরূধ প্রপা ট্রফাওানমা 

তমক্ষড ট্রওামভাভ মদওঝ ঢথফানদ প্রাপ্ত শুল্কভৄি সুমথাভল অন্তঢ আনভা ধাঁঘ ঙনভভ চন্য লাম ভাঔাভ 

অনুনভাথ ওভাভ চন্য সুধামভয ওভা ল। 
 

৪.১.৫.৩ াাংমানতয-ট্রৌমত আভ ট্রবৌণ ওমফযনদভ ১৩ঢফ পাভ চন্য মেন প্রডদ 

 

কঢ ১২-১৩ ট্রনব্রুামভ, ২০২০ ঢামভঔ ফন াাংমানতয-ট্রৌমত আভনভ ট্রবৌণ ওমফযদ-এভ ১৩ঢফ পা 

অনুষ্ঠানদভ ফ মদথ থাভড ওভা লনমঙনমা। উি পা ামডচয াংমেষ্ট মরট্র প্রস্তুমঢভ চন্য কঢ ২৮ 

চানুামভ, ২০২০ ঢামভনঔ মমপন্ন অাংযীচদনতভ মদন ামডচয ফন্ত্রডামন এওটি প্রস্তুমঢভমও পা 

অনুমষ্ঠঢ ল। উি পা অন্যান্য মদ্ধানন্তভ ানণ এ মদ্ধান্ত ট্রদা ল ট্রব, ট্রৌমত আভনভ মদওঝ ট্রওাঝা 

 শুল্কভৄি াচাভ সুমথা ঘাাভ চন্য এওটি ধে ঢামমওা প্রস্তুঢ ওনভ াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন 

ওমফযদ ফন্ত্রডামন ট্রপ্রভড ওভন। এ ট্রপ্রমক্ষনঢ উি ঢামমওাল এওটি মেন প্রস্তুঢ ওভা ল। উি মেনন 

মদ্রৃধামক্ষও আফতামদ-ভপ্তামদ ধমভমস্থমঢভ ানণ ানণ ধেমপমত্তও আফতামদ ভপ্তামদভ ধমভফাড উনিঔ ওভা 

ল এাং অন্যান্য অশুল্ক াথা পমওথঢ মর উনিঔ ওভা ল। ট্রৌমত আভ াাংমানতয ট্রণনও ফাাং 

 ঘারকৃঢ ফানঙভ ধভ াফমও আফতামদ মদনরথাজ্ঞা আনভাধ ওনভনঙ, বা ামঢম লা উমঘৎ নম 

ওমফযদ ফনদ ওনভ । এফঢাস্থা, াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদ মরটি পনওথ াাংমানতয-

ট্রৌমত আভ ট্রবৌণ ওমফযনদভ ১৩ঢফ পা উত্থাধদ ওভাভ চন্য সুধামভয ওনভ।  

 

৪.১.৫.৪ াাংমানতয-ণাইল্যান্ড ট্রবৌণ ামডচয ওমফযদ -এভ ৫ফ পাভ চন্য প্রমঢনতদ 

প্রডদ 

কঢ ০৮-০৯ চানুামভ, ২০২০ ঢামভঔ ফন াাংমানতয-ণাইল্যান্ড ট্রবৌণ ামডচয ওমফযনদভ ৫ফ পা 

অনুষ্ঠানদভ ফ মদথ থাভড ওভা লনমঙনমা। উি পাভ চন্য ামডচয ফন্ত্রডাম লনঢ প্রমঢনতদ ঘাা 

লনম এ মরন এওটি প্রমঢনতদ ট্রপ্রভড ওভা ল। প্রমঢনতদটিনঢ াাংমানতয  ণাইল্যানন্ডভ বমশ্বও 

ামডনচযভ ধমভফাড, প্রথাদ ভপ্তামদ  আফতামদ াচাভ, মদ্রৃধামক্ষও ামডচয ধমভফাড, শুল্ক লাভ, ট্রা 

ামডচয ধমভমস্থমঢ, মমদনাক ইঢযামত মর উনিঔ ওভা ল। এঙাড়া পা আনমাঘদাভ চন্য 

াাংমানতনযভ স্বনোন্নঢ ট্রতয লনঢ উত্তভনডভ ধনভ বানঢ শুল্কভৄি সুমথাভল অন্তঢ আনভা ধাঁঘ ঙনভভ 

চন্য লাম ণানও ঢা অনুনভাথ ওভাভ চন্য সুধামভয ওভা ল।    
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৪.১.৫.৫ ধঞ্চফ টিওনা (TICFA)-এভ অগ্রকমঢ ধব থানমাঘদাভ উনেনশ্য অনুমষ্ঠঢব্য 

অগ্রকমঢ পা (Follow Up Meeting) এয চন্য ঢথ্য প্রডদ 

 

কঢ ৫ ফাঘ থ ২০২০ ঢামভঔ াাংমানতয  ভেিভাষ্ট্র-এভ ফনধ্য স্বাক্ষমভঢ “ট্রেট এন্ড ইদনপিনফি ট্রওা-

অধানভযদ ট্রনাভাফ এমগ্রনফি” (Trade and Investment Co-operation Forum Agreement),  

টিওনা (TICFA)- এভ ধঞ্চফ পা অনুমষ্ঠঢ ল। উি পাভ আনমাঘয মরনভ অগ্রকমঢ ধব থানমাঘদাভ 

উনেনশ্য অনুট্রষ্ঠ অগ্রকমঢ পা াাংমানতয ভওানভভ ধনক্ষ মও মও মরন আনমাঘদা লনঢ ধানভ ট্র 

মরন ঢথ্য  ফঢাফঢ ট্রপ্রভনডভ চন্য াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযনদভ মদওঝ অনুনভাথ চাদানদা 

ল। এ ট্রপ্রমক্ষনঢ ইউ এ টি আভ ( USTR) ওর্তথও প্রস্তামঢ মরভল ট্রবফদ-কৃমর ামডচয, ই- 

নি(E-waste) এাং মমদনাক ধমভনয মরন াাংমানতনযভ অস্থাদ এাং ট্রধাযাও মযনে 

ভেিভানষ্ট্র াাংমানতনযভ াচাভ ম্প্রাভট্রড াাংমানতনযভ ধক্ষ লনঢ ট্রপ্রাটাওযদ ট্রযামভাং (Production 

Sharing) মরও প্রস্তাল ওমফযনদভ ফঢাফঢ ামডচয ফন্ত্রডামন ট্রপ্রভড ওভা ল। 
 

৪.১.৫.৬ াাংমানতয-মপনঢদাফ ট্রবৌণ ামডচয ওমফটিভ মদ্রৃঢী পাভ চন্য ফঢাফঢ 

প্রডদ 

 

াাংমানতয মপনঢদাফ ট্রবৌণ ামডচয ওমফটিভ মদ্রৃঢী পা উধস্থাধনদভ চন্য াাংমানতয মপনঢদানফভ 

ফনধ্য আফতামদ ভপ্তামদ াংক্রান্ত ট্রওাদ ফস্যা, দতুদ ধে ভপ্তামদ মওাংা প্রামঙ্গও ট্রব ট্রওাদ মরন  

ফঢাফঢ ট্রপ্রভনডভ চন্য ামডচয ফন্ত্রডাম াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযনদভ মদওঝ অনুনভাথ 

চাদা। এ ট্রপ্রমক্ষনঢ দু’ট্রতনযভ ফনধ্য মযফাদ মদ্রৃধামক্ষও ামডচয, মপনঢদানফ াাংমানতনযভ প্রথাদ 

আফতামদ  ভপ্তামদ ধে ঢামমওা এাং মপনঢদানফভ াচানভ াাংমানতনযভ ভপ্তামদ ম্ভাদাফ ধে 

ঢামমওা ইঢযামত মনেরডপূ থও ফঢাফঢল প্রমঢনতদ ামডচয ফন্ত্রডামন ট্রপ্রভড ওভা ল।  

৪.১.৫.৭ াাংমানতয-ওনম্বামটাভ ফনধ্য অনুমষ্ঠঢব্য প্রণফ চনি ওমফযদ পাভ চন্য ঢথ্য 

প্রডদ 

 

কঢ ২৭ ট্রনব্রুাভী ২০২০ ফন অনুমষ্ঠঢ াাংমানতয-ওনম্বামটা প্রণফ চনি ওমফযদ পাভ চন্য 

ামডচয ফন্ত্রডাম ওর্তথও দু’ট্রতনযভ ফনধ্য মযফাদ ামডচয পাভাম্য , ওনম্বামটা াাংমানতনযভ প্রথাদ 

আফতামদ  ভপ্তামদ ধে ঢামমওা এাং ওনম্বামটাভ াচানভ াাংমানতনযভ ভপ্তামদ ম্ভাদাফ ধে 

ঢামমওা ইঢযামত মরন ঢথ্য প্রতানদভ চন্য াাংমানতয ট্রেট  ট্যামভন ওমফযদনও অনুনভাথ চাদানদাভ 

ট্রপ্রমক্ষনঢ ওমফযদ লনঢ াংমেষ্ট মরন ঢথ্য ট্রপ্রভড ওভা ল। 
 

৪.১.৫.৮ ফাদদী ামডচযফন্ত্রীভ উচনমওস্তাদ নভ উধমনক্ষয আনমাঘয মর পমওথঢ 

ইদপুঝ প্রডদ 

 

কঢ ০৮-১০ ট্রনন্ফম্বভ, ২০১৯ ঢামভঔ ফন ফাদদী ামডচযফন্ত্রীভ উচনমওস্তাদ  নভ অনুমষ্ঠঢ লাভ 

ফ মদথ থাভড ওভা লনমঙনমা। উি নভ উধমনক্ষয ামডচয পমওথঢ মর উনিঔপূ থও এওটি ইদপুঝ 

ট্রপ্রভনডভ চন্য ামডচয ফন্ত্রডাম অনুনভাথ ওনভ। ইদপুঝটিনঢ াাংমানতয  উচনমওস্তানদভ ফনধ্য 

আফতামদ-ভপ্তামদ, অণ থদীমঢ, ামডচয, মমদনাক, শুল্ক ইঢযামতভ তুমদাভমও ধমভমস্থমঢ তুনম থভা ল। 

এঙাড়া ইদপুঝটিনঢ উচনমওস্তানদ ম্ভাদাফ ভপ্তামদ ধনেভ ঢামমওা  আনমাঘয মর পনওথ 

আনমাওধাঢ ওভা ল। 
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৪.১.৬ মশ্ব ামডচয াংস্থাভ ইমিনকনঝট ট্রটঝানইচ লামাদাকাতওভড 

৪.১.৬.১ মশ্ব ামডচয াংস্থাভ আইমটম (Integrated Data Base) লামদাকাতওভড 

 

ামডচয ফন্ত্রডাম মশ্ব ামডচয াংস্থাভ আইমটম ঢণা Integrated Data Base এ াাংমানতয াংমেষ্ট 

ঢথ্য লামদাকাতওভনডভ চন্য অনুনভাথ চাদা । ট্র অনুবাী ২০১৬ -১৭, ২০১৭-১৮ এাং ২০১৮-১৯ 

অণ থঙনভভ আফতামদ এাং শুল্ক াংক্রান্ত লামদাকাতকৃঢ ঢথ্য মন্ননয ওভা ল। 
 

উি ট্রটঝাননচ আফতামদ াংক্রান্ত ঢনথ্যভ ট্রক্ষনত্র শুদৄফাত্র অপযন্তভীড ব্যলাভ ( Home 

Consumption) এাং এইঘ.ট্রওাট. অনুবাী প্রনঢযও অণ থঙনভভ ফামপমত্তও উধাত্ত মন্ননয ওভা 

লননঙ। ট্যামভন াংক্রান্ত ঢনথ্যভ ট্রক্ষনত্র ওম ট্রতনযভ চন্য প্রনবাচয লাভ ( MFN Rate) এাং 

ট্রভাঢপ্রাপ্ত শুল্ক লানভভ ট্রক্ষনত্র ানঝা চমিভ প্রনবাচয লাভ ( SAFTA Rate)  আধঝা চমিভ প্রনবাচয 

লাভ (APTA Rate) ইঢযামত ঢথ্য মন্ননয ওভা ল।  

 

৪.১.৭ মশ্ব ামডচয াংস্থাভ াাংমানতনযভ মমটউম অন ওমফিনফি াংক্রান্ত ফঢাফঢ 

প্রডদ 

 

৪.১.৭.১ মশ্ব ামডচয াংস্থাভ াাংমানতনযভ মমটউম অন ওমফিনফি এইঘ. এ. ২০১২ 

পা থনদ রুধান্তনভভ চন্য ফঢাফঢ ট্রপ্রভড 

 

মশ্ব ামডচয াংস্থা প্রননযভ ফ ওম তস্য এইঘ. এ . ট্রওাট অনুবাী মওছু ধনেভ ন থাচ্চ 

প্রনবাচয শুল্ক া াউন্ড মটউটি, পতুথমও প্রতাদ ইঢযামত মরন অঙ্গীওাভ প্রতাদ ওনভ। াাংমানতয এওটি 

ধে ঢামমওা (Schedule LXX-Bangladesh ) প্রতাদ ওনভনঙ। মশ্ব ামডচয াংস্থা উি ঢামমওা 

এইঘ. এ . ট্রওাট-এভ ধমভঢথনদভ ট্রপ্রমক্ষনঢ লামদাকাত ওনভ এাং তস্য ভানষ্ট্রভ অনুনফাতনদভ চন্য 

ট্রপ্রভড ওনভ। মশ্ব ামডচয াংস্থা  থনযর ২০০৭ ানমভ এইঘ. এ . ট্রওাট ট্রণনও ২০১২ ানমভ এইঘ. 

এ. ট্রওানট রুধান্তভ ওনভ। ট্র অনুবাী রুধান্তমভঢ ধে ঢামমওা া মমটউমটি ামডচয ফন্ত্রডাম লনঢ 

বাঘাই-এভ চন্য ট্রপ্রভড ওভা লনম ওমফযদ ঢা পুিানুপুিপান ধভীক্ষা ওনভ ফঢাফঢ ট্রপ্রভড ওনভ। বাঘাই 

ওভাভ ফ ট্রতঔা বা ট্রব এইঘ. এ . ২০১২-এ ট্রফাঝ এইঘ. এ. মাইদ তাঁড়া ৯৫৫টি, বা এইঘ. এ . 

২০০৭ এ ৮৭২টি মঙম । ভমঢ ৬ মটমচঝ ট্রমনপনম এইঘ. এ . মাইদ বৃমদ্ধ ধাা এই াংখ্যা বৃমদ্ধ 

খনঝনঙ। মস্তামভঢ ধভীক্ষানন্ত মমটউমটি অনুনফাতনদভ চন্য সুধামভয ট্রপ্রভড ওভা ল।   

৪.১.৮ াাংমানতনযভ অন্যান্য আন্তচথামঢও ামডচয মর 
 

৪.১.৮.১ মশ্ব ট্রফথাস্বে াংস্থা (টমিউআইমধ) -এভ লনবামকঢাভ ট্রক্ষত্র মঘমিঢওভড 

াংক্রান্ত ইদপুঝ/ফঢাফঢ প্রডদ 
 

মশ্ব ট্রফথা-স্বে াংস্থা া াল্ডথ ইনিনমওচাম প্রধাটি থ অক থাদাইনচযদ (টমিউআইমধ)-এভ 

লনবামকঢাভ ট্রক্ষত্র মঘমিঢওভড মরন মযে ফন্ত্রডামনভ ঘামলতাভ ট্রপ্রমক্ষনঢ ইদপুঝ/ফঢাফঢ প্রডদ ওভা 

লননঙ। এ মরন ট্রচনদপাস্থ াাংমানতয স্থাী মফযদ লনঢ প্রাপ্ত াংভেি ধনত্র মদম্নমমমঔঢ মরনভ উনিঔ 

ভননঙ-Accession to Madrid Union, Accession to WIPO Internet Treaties,  

Additional Technology and Innovation Support Centers (TISs), IP Education, 

Training and Human Resource Development, Enlisting/Depository of Traditional 

Knowledge and Genetic Resources এবং Enabling environment initiatives for 

Brands Designs। মযে ফন্ত্রডামনভ ঘামলতাভ ট্রপ্রমক্ষনঢ মড থঢ মরভনলভ ফনধ্য  “Accession of 
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Bangladesh to the Madrid Protocol” মরন ওমফযনদভ ইদপুঝ/ফঢাফঢ ধভঢী ওাব থক্রফ 

গ্রলনডভ মদমফত্ত মযে ফন্ত্রডাম ভানভ ট্রপ্রভড ওভা লননঙ।  উনিখ্য, ফামদ্রত ট্রপ্রানঝাওম লনমা মশ্ব ট্রফথা-

স্বে াংস্থা া াল্ডথ ইনিনমওচাম প্রধাটি থ অক থাদাইনচযদ (টমিউআইমধ) ওর্তথও ধমভঘামমঢ এওটি 

চমি বাভ ফাধ্যনফ মনশ্বভ এওামথও ট্রতনয এওটি এমলনওযনদভ ফাধ্যনফ ট্রেটফানওথভ চন্য অযালাই ওভাভ 

ব্যস্থা ভননঙ। মড থঢ ফঢাফঢ প্রডনদ ওমফযদ  ওর্তথও ফামদ্রত ট্রপ্রানঝাওম-এ াাংমানতনযভ অন্তভু থমিভ 

সুনম, কুনম এাং টমিউআইমধ ওর্তথও প্রতত্ত লনবামকঢাভ ট্রক্ষত্রভল , াাংমানতনযভ অস্থাদ মনঘদা 

ওভা লননঙ।  এ মরন াাংমানতনযভ অস্থাদ মদথ থাভনডভ পূন থ াাংমানতনয এ াংক্রান্ত আইনদ ট্রওাদ 

থভনদভ াংনযাথদ প্রনাচদ ঢা সুমদমিঢ লা এাং টমিউআইমধ ওর্তথও মদথ থামভঢ  “pre-

accession activities” পন্ন ওভাভ মরন ওমফযদ লনঢ ফঢাফঢ প্রতাদ ওভা ল।  
 

৪.১.৮.২ Protocol on Inland Water Transit and Trade (PIWT & T) এাং 

Coastal Shipping Agreement এভ আঢা দাভাডকি স্থম শুল্ক ট্রিযদ মতন 

অধমভনযামথঢ মঘমদ (Raw Sugar) আফতামদভ মরন ফঢাফঢ প্রডদ 
 

দাভাডকি স্থম শুল্ক ট্রিযদ মতন অধমভনযামথঢ মঘমদ (Raw Sugar) আফতামদভ অনুফমঢ প্রতানদভ 

চন্য পাভঢী লাই ওমফযদ লনঢ প্রাপ্ত অনুনভানথভ ট্রপ্রমক্ষনঢ চাঢী ভাচস্ব ট্রাট থ উি স্থম শুল্ক ট্রিযদ 

মতন মড থঢ ধে আফতামদভ ামডমচযও ম্ভাদা, ন্দনভভ অওাঞানফাকঢ অস্থা এাং াম থও 

অণ থনদমঢও ওাব থক্রফ মনেরড পূ থও ফঢাফঢ প্রতানদভ চন্য ামডচয ফন্ত্রডামনও অনুনভাথ ওনভ। এ 

ট্রপ্রমক্ষনঢ ামডচয ফন্ত্রডাম চাঢী ভাচস্ব ট্রানট থভ ঘামলঢ মরন মনেরডপূ থও ফঢাফঢ প্রতানদভ চন্য 

াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদনও অনুনভাথ চাদা। এ মরন ফঢাফঢ প্রতানদভ মদমফত্ত 

াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদ  ওর্তথও দাভাডকি স্থম শুল্ক ট্রিযদ  অপযন্তভীড ট্রদৌ-ন্দভ 

ধমভতয থদ, অাংযীচদ পা আনাচদ এাং অধমভনযামথঢ মঘমদভ াচাভ ধমভমস্থমঢ বাঘাইল 

এঢতাংমেষ্ট চমি, ট্রপ্রানঝাওম, এ.আভ. ধব থানমাঘদা ওভা ল। দাভাডকি স্থম শুল্ক ট্রিযদ  ট্রদৌ-

ন্দনভভ মযফাদ অওাঞানফাকঢ অস্থাল অন্যান্য অাংযীচনদভ ফঢাফঢ মনেরড, ধমভতয থদ 

প্রমঢনতদ এাং াম থও মতও মনঘদা পাভঢ ট্রণনও মঘমদ আফতামদভ অনুফমঢ প্রতানদভ মরটি 

ঢথফাদ ধমভমস্থমঢনঢ ট্রবৌমিও লনদা নম প্রঢীফাদ। ঢন ন্দনভভ অওাঞানফাকঢ অস্থাভ উন্নদ 

এাং চদম বৃমদ্ধওভডল স্থম শুল্ক ট্রিযনদভ শুল্কাদ প্রমক্রাভ আদৄমদওাদ মদমিঢওভড ানধনক্ষ 

পমষ্যনঢ মঘমদ আফতামদভ অনুফমঢ প্রতানদভ মরটি মনঘদা ওভা ট্রবনঢ ধানভ এাং ট্র ট্রক্ষনত্র  

দাভাডকি স্থম শুল্ক ট্রিযদ  ট্রদৌ-ন্দনভভ ম্ভাব্য চটিমঢা এড়ানদা ম্ভ ফনফ থ ওমফযদ লনঢ ফঢাফঢ 

প্রতাদ ওভা ল। 

৪.১.৮.৩ আঔাউড়া স্থম ন্দভ মতন আফাতামদ-ভপ্তাদীওাভও এনামনযদ-এভ ঘামলতা 

ট্রফাঢানও ধে আফতামদভ অনুফমঢ প্রতাদ প্রনঙ্গ ওমফযনদভ ফঢাফঢ প্রডদ 

আফতামদ-ভপ্তামদওাভও এনামনযদ , আঔাউড়া স্থম ন্দভ , আঔাউড়া , োহ্মডামড়া ওর্তথও আঔাউড়া 

স্থম ন্দনভভ ফাধ্যনফ আফতামদনবাগ্য ধনেভ ঢামমওা াংক্রান্ত অপযন্তভীড পত মপানকভ এআভ-

২৩৭-আইদ/২০১৮/ ৩৯/শুল্ক ঢামভঔ: ১৭ জুমাই ২০১৮ াংনযাথদপূ থও আভ মওছু ধে অন্তভু থমিভ 

মদমফত্ত চাঢী ভাচস্ব ট্রানট থ আনতদ ওভা ল। মড থঢ ধনত্রভ ট্রপ্রমক্ষনঢ চাঢী ভাচস্ব ট্রাট থ আঔাউড়া 

স্থম শুল্ক ট্রিযদ মতন আফতামদভ অনুফমঢপ্রাপ্ত ধনেভ ঢামমওা অন্যান্য ধে অন্তভু থমিভ ামডমচযও 

ম্ভাদা, অওাঞানফাকঢ অস্থা এাং াম থও অণ থনদমঢও ওাব থক্রফ মনেরড ওনভ ফঢাফঢ প্রতানদভ 

চন্য আনতদটি ামডচয ফন্ত্রডামন ট্রপ্রভড ওনভ। ামডচয ফন্ত্রডাম ওর্তথও এ মরন মনেরডােও 

ফঢাফঢ প্রতানদভ মদমফত্ত াাংমানতয ট্যামভন ওমফযনদ ট্রপ্রভড ওভা ল।  আঔাউড়া স্থম শুল্ক  ট্রিযদ, স্থম 
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ন্দভ  ট্রওাানভিাইদ ট্রিযনদভ মযফাদ অওাঞানফাকঢ অস্থাল অন্যান্য অাংযীচনদভ ফঢাফঢ 

মনেরড এাং াম থও মতও মনঘদা প্রঢীফাদ ল ট্রব , এনামনযদ-এভ ঘামলতা ট্রফাঢানও  

আফতামদনবাগ্য ধনেভ ঢামমওা লামদাকাত ওভা লনম ন্দনভভ অণ থনদমঢও ওাব থক্রফ বৃমদ্ধভ ট্রবফদ 

ম্ভাদা ভননঙ ট্রঢফমদ এভ ফাধ্যনফ ভওানভভ ভাচনস্বভ ধমভফাড বৃমদ্ধ ধান। এ মনক্ষয, স্থম শুল্ক 

ট্রিযদ আদৄমদওাদ, শুল্ক ট্রিযনদ প্রনাচদী াংখ্যও অমপজ্ঞ চদনমভ ধতাদ মদমিঢওভড  আইটি 

ভিাফ মদমিঢওভড ানধনক্ষ আঔাউড়া আফাতামদ-ভপ্তাদীওাভও এনামনযদ-এভ ঘামলতা ট্রফাঢানও  

আফতামদনবাগ্য ধনেভ ঢামমওা লামদাকাত ওভা ট্রবনঢ ধানভ ফনফ থ ওমফযদ লনঢ ফঢাফঢ ব্যি ওভা ল। 

৪.১.৮.৪ Trade Monitoring Report প্রওানযভ মদমফত্ত ঢথ্য ট্রপ্রভড 

মশ্ব ামডচয াংস্থা (টমিউটি) ওর্তথও Trade Monitoring Report (WTO-wide & G-20) 

প্রওানযভ উনযাক ট্রদা লননঙ। উি প্রমঢনতদ প্রস্তুঢ ওভাভ চন্য টমিউটি-এভ ফলাধমভঘামও Mr. 

Roberto Azevedo টমিউটি’ভ প্রমঢটি তস্যনও ট্রফ ২০১৯ লনঢ অনক্টাভ ২০১৯ ফন ঢাভ ট্রতনয 

ামডচয  ামডচয াংমেষ্ট ট্রব ওম (আইদ/মমথ/দীমঢ/আনতয) ব্যস্থা গ্রলড ওভা লননঙ ঢাভ ঢথ্য 

ট্রপ্রভনডভ অনুনভাথ চামদননঙদ। উি ধনত্রভ ঘামলতাভ আনমানও Trade Monitoring Report-এ 

অন্তভু থমিভ চন্য াংভেি ঙও ট্রফাঢানও ওমফযদ াংমেষ্ট ঢথ্য ঙও প্রস্তুঢ ওনভ ামডচয ফন্ত্রডামন ট্রপ্রভড 

ওভা ল। 

৪.১.৮.৫ “ চাঢী মটমচঝাম ওফা থ দীমঢফামা ২০১ ৮” মরন াাংমানতয ট্রেট এন্ড 

ট্যামভন ওমফযনদভ ফঢাফঢ প্রডদ 

ামডচয ফন্ত্রডামন ইনঢাপূন থ অনুমষ্ঠঢ অাংযীচদ পা ‘‘চাঢী মটমচঝাম ওফা থ দীমঢফামা ২০১৮ ”-

এভ অনুনচ্ছত ৩.৬.৭ এাং ওফ থ-ধমভওেদাভ ৭ দাং ক্রমফনও মনতযী মমদনাকওাভীনতভ চন্য ইকুযইটিভ 

লাভ এাং এ দীমঢফামা উমিমঔঢ অন্যান্য ওম মরন সুস্পষ্ট ফঢাফঢ প্রতাদ ওভনঢ লন ফনফ থ মদ্ধান্ত 

গৃলীঢ ল। উি পা গৃলীঢ মদ্ধানন্তভ আ  ট্রমানও ওমফযদ লনঢ ই-ওফান থভ ওম মতও মনেরড পূ থও  

মদম্নমমমঔঢ ফঢাফঢ প্রস্তুঢ ওভা ল: 

ও. ই-ওফা থ পমওথঢ প্রাপ্ত ঢথ্য লনঢ চাদা বা , মমপন্ন থভনদভ ই-ওফা থ মযফাদ ভননঙ । ট্রগুনমা 

ভমঢ মদম্নরূধ:  

 

১. Order through internet and physical delivery; 

২. Digitalization of products and services and delivery through internet; 

৩. Subscription of services through internet; 

৪. Cloud service-renting server space and services in „cloud‟; 

৫. Internet Data Model (Facebook, Google); 

৬. Internet Platform Model (Ubber, Pathao etc.); 

৭. Internet of Things (IoT);  

৮. FinTech. 
 

উনিখ্য ট্রব , উধভে থি ই-ওফান থভ ফনধ্য াাংমানতময উনযািাকড ট্রওমফাত্র “Order through 

internet and physical delivery” এাং “Internet Data Model (Facebook, Google)”-
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এভ ানণ পৃি । অন্যমতনও াাংমানতময ট্রপািাকড Internet of Things (IoT)  FinTech 

(ট্রবগুনমা াাংমানতনয এঔদ ধমভমঘমঢ মাপ ওনভমদ) ঙাড়া অন্যান্য ওম থভনদভ ই-ওফান থভ ানণ 

পৃি ভননঙ । মযফাদ ই-ওফা থ ধমমমনঢ ট্রওমফাত্র “Order through internet and 

physical delivery” থভনদভ ই-ওফা থ ওাব থক্রফনও মনঘদা ওভা লননঙ । অন্য থভনদভ ই-ওফা থ 

ওাব থক্রফনও এ দীমঢফামাভ আঢা আদা লমদ  মথা, এ দীমঢফামাভ ধমভমথ এাং আঢা াড়ানদা 

তভওাভ। এ ওাভনড ওম থভনদভ ই-ওফা থ ওাব থক্রফনও এ দীমঢফামাভ আঢা এনদ এওম মরন 

ওভডী ধতনক্ষধ মঘমিঢ ওভা আশ্যও নম ওমফযদ ফনদ ওনভ। এ ট্রক্ষনত্র অাংযীচদনতভ ানণ 

আনমাঘদা পূ থও মটমচঝাম ওফা থনও দতুদ পান  াংজ্ঞামঢ ওভা প্রনাচদ। 

ঔ. এঙাড়া , ঢথফানদ অনদও ধে  ট্রা মটমচঝাইচট ওভা লননঙ বা ইিাভনদনঝভ ফাধ্যনফ মক্র 

ওভা লনচ্ছ। অমথওন্তু , আন্তচথামঢও ামডনচযভ ধমভমথ মতদ মতদ ব্যাধও লানভ বৃমদ্ধ ধানচ্ছ। ব্যাধওঢা 

বৃমদ্ধভ ওাভনড , এ ওম ধে  ট্রাভ ট্রক্ষনত্র পমষ্যনঢ আওভ , ভও  শুল্ক াত মপুম ভাচস্ব 

ক্ষমঢভ ম্ভাদা ভননঙ। এওাভনড  মযফাদ দীমঢফামা এ মরন ওভডী পনওথ মতওমদনত থযদা ণাওা 

প্রনাচদ নম ওমফযদ ফনদ ওনভ।  

৪.১.৮.৬ “National Digital Commerce Policy of Bangladesh: Issues and 

Considerations” যীর থও কনরডা প্রমঢনতদ প্রডদ 

ওমফযনদভ আন্তচথামঢও লনবামকঢা মপানকভ ২০১৯-২০২০ অণ থঙনভভ ামর থও ওফ থপাতদ 

চমি (APA)-এভ আঢা গৃলীঢ “National Digital Commerce Policy of Bangladesh: 

Issues and Considerations” যীর থও কনরডা প্রমঢনতদ প্রস্তুঢ ওভা ল। উনিখ্য, ওমফযনদভ 

ামর থও ওফ থপাতদ চমিভ আঢাভুি এ ওাচটি ১৫ জুদ, ২০২০ এভ ফনধ্য মদষ্পন্ন ওভা ল। মড থঢ 

কনরডা প্রমঢনতনদ মদম্নমমমঔঢ মরল ই-ওফান থভ াম থও মতও অনুপুিপান মনেরড ওভা লননঙ:   

(i) Defining E-commerce; (ii) Determining scope and perspective; (iii) Foreign 

Direct Investment Policy; (iv) Robust online Transaction System; (v) Delivery 

Mechanisms; (vi) Secure Online payment System; (vii) Data Protection and 

Privacy Policy; (viii) Cybersecurity; (ix) E-commerce Licensing Authority; (x) 

Continuous Market Research and Monitoring; (xi) Return Policy; (xii) 

Intellectual Property Policy; (xiii) Consumer Right Protection Policy; (xiv) 

Taxation Policy; (xv) Digital Signatures and Electronic Contracts; (xvi) 

Certification and Certification Authorities; (xvii) Use of Latest Technology like 

Block Chain; (xviii) Implementation Roadmap. 

৪.১.৮.৭ Host Country Agreement with the Permanent Court of 

Arbitration াংক্রান্ত ফঢাফঢ প্রডদ 

 

Permanent Court of Arbitration (PCA) লনঢ আন্তচথামঢও মনভানথভ যামন্তপূড থ ফীফাাংাভ 

মনক্ষয াাংমানতযনও Host Country Agreement (HCA) স্বাক্ষনভভ অনুনভানথভ ট্রপ্রমক্ষনঢ “1899 

Convention for the Pacific Settlement of International Dispute”, “1907 

Convention for the Pacific Settlement of International Disputes” এাং এঢৎাংক্রান্ত 

অন্যান্য প্রন্ধ, কনরডা  মনেরডথফী ট্রমঔাভ আনমানও উি চমিটি স্বাক্ষনভভ ধনক্ষ  ওমফযনদভ 

ফঢাফঢ কঢ ০২ জুমাই ২০১৯ ঢামভনঔ ামডচয ফন্ত্রডামট্র ট্রপ্রভড ওভা ল। 
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৪.১.৮.৮ ট্রঝওই উন্নদ মক্ষযফাত্রা াংক্রান্ত ওাব থামত  

 

২০১৫-এভ ট্রনন্ফম্বনভ চামঢাংনখভ ৭০ঢফ াথাভড অমথনযনদ ২০৩০ াম দাকাত াস্তানদভ 

অঙ্গীওাভ মদন ট্রঝওই উন্নদ মক্ষযফাত্রা -এভ ১৭টি অপীষ্ট মক্ষয, ১৬৯টি মক্ষযফাত্রা এাং ২৩২ টি 

সূঘও (ঢথফানদ ২৩১) ট্রখামরঢ ল। াাংমানতয লস্রাব্দ উন্নদ মক্ষযফাত্রা অচথনদভ ফনঢা, ট্রঝওই 

উন্নদ মক্ষযফাত্রা াস্তানদভ ট্রক্ষনত্র নম  অগ্রকাফী এওটি প্রথাদ ট্রতয লন; এ মনক্ষযই ভওাভ 

মমপন্ন ধতনক্ষধ গ্রলড ওনভনঙ। এ ট্রপ্রমক্ষনঢ াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদ ামডচয ফন্ত্রডাম 

াংমেষ্ট ট্রঝওই উন্নদ মক্ষযফাত্রা  অচথনদভ চন্য ওফ থধমভওেদা প্রডনদ াংমেষ্ট ঢথ্য ফ ফ 

ামডচয ফন্ত্রডামন ট্রপ্রভড ওনভ। এঙাড়া, ট্রঝওই উন্নদ মক্ষযফাত্রাভ সূঘও ১৭.১০.১ (বমশ্বও পামভঢ 

শুল্ক লাভ)  ১৭.১২.১ (উন্নদযীম, স্বনোন্নঢ  ক্ষুদ্র উন্নদযীম ট্রতযভনলভ ধে ভপ্তামদনঢ প্রনবাচয কড় 

শুল্ক লাভ ) পমওথঢ ঢথ্যামত ামডচয ফন্ত্রডামন  াংমেষ্ট ট্রটঝা ট্রেওাভ নাইনঝ প্রওানযভ চন্য 

ট্রপ্রভড ওভা ল। 

৪.২ আন্তচথামঢও লনবামকঢা মপানকভ ২০২০-২০২১ অণ থঙনভভ ওফ থধমভওেদা 

 

১। তমক্ষড এমযা ভৄি ামডচয অঞ্চম (ানঝা)  চমিভ আঢা াাংমানতনযভ ট্রদনকামনযদ ট্রওৌযম 

মদথ থাভড। 

২। াওথ ট্রা ামডচয (SATIS) চমিভ আঢা াাংমানতনযভ ট্রাঔাঢ পৃি মমপন্ন আইদ-ওানুদ, 

মমথ মথাদ  ঢথ্য ধব থানমাঘদাভমও সুধামভয প্রডদ।   

৩। এমযা-প্রযান্ত ফলাাকভী ামডচয চমি (আধঝা) এভ আঢা াাংমানতনযভ ট্রদনকামনযদ ট্রওৌযম 

মদথ থাভড। 

৪। আইমভুি ট্রতযগুমমভ ফনধ্য অগ্রামথওাভভমও ামডচয (টিমধএ-আইম) চমিভ আঢা 

াাংমানতনযভ ট্রদনকামনযদ ট্রওৌযম মদথ থাভড। 

৫। ট্র অ ট্রঙ্গম ইমদমযনটিপ নভ ফামল্ট ট্রক্টভাম ট্রঝওমদওযাম এন্ড ইনওানদামফও ট্রওা-অধানভযদ 

(মফনঝও) চমিভ আঢা াাংমানতনযভ ট্রদনকামনযদ ট্রওৌযম মদথ থাভড।  

৬। মট-৮ ভুি ট্রতযগুমমভ ফনধ্য অগ্রামথওাভভমও ামডচয চমিভ আঢা াাংমানতনযভ ট্রদনকামনযদ 

ট্রওৌযম মদথ থাভড। 

৭। ওফধনক্ষ ৫ (ধাঁঘ) টি ট্রতয/অঞ্চনমভ ানণ মদ্রৃ- ধামক্ষও ভৄি ামডচয চমি (এনটিএ)/অগ্রামথওাভভমও 

ামডচয চমি (মধটিএ) কঞনদভ ম্ভাব্যঢা বাঘাই প্রমঢনতদ প্রডদ। 

৮। মদ্রৃ-ধামক্ষও ামডচয  ামডচয চমি মরও অন্যান্য ওাচ।    

৯। মশ্ব ামডচয াংস্থা (টমিউটি) এভ আঢা  ামডচয লচীওভড ল অন্যান্য  মরভল 

ধব থানমাঘদাপূ থও াাংমানতনযভ ট্রদনকামনযদ ট্রওৌযম মদথ থাভড। 

১০। মশ্ব ামডচয াংস্থা (টমিউটি) এভ আঢা ট্রাঔাঢ  াংক্রান্ত ইসুযভল ম ট্রেরডপূ থও 

াাংমানতনযভ ট্রদনকামনযদ ট্রওৌযম মদথ থাভড। 

১১। মমপন্ন ট্রতনযভ ানণ ভৄি ামডচয চমি পাতনদভ মনক্ষয এ াংক্রান্ত ২৬ টি চমি মনেরডপূ থও 

এওটি ভৄি ামডচয চমি ট্রঝফনলঝ প্রডদ।  

১২। ফ ফ ভওানভভ ঘামলতা ট্রফাঢানও মমপন্ন মরন ইদপুঝ প্রতাদ। 

১৩। মমথ ওাচ। 
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৫. ওমফযনদ মযফাদ ফস্যামী  সুধামভযফামা 
 

৫.১ ফস্যামী 

 

৫.১.১ এমি-টামপাং, ওাউিাভনপইমমাং  ট্রউনকাট থ শুল্ক আনভানধভ উনেনশ্য মমথফামা অনুবাী 

ধদ্ধমঢভল অনুভনড ফস্যামীিঃ 

মমপন্ন ফন মযে প্রমঢষ্ঠাদভল ধে আফতামদনঢ টামপাং এভ অমপনবাক আদনম মমপন্ন ওাভনড এভ 

প্রমঢওানভভ মরন ট্রওাদ পূড থাঙ্গ আনতদ ওনভদমদ অণা ওভনঢ ধানভদমদ। এ মরন াাংমানতয ট্রেট 

এন্ড ট্যামভন ওমফযদ ওর্তথও আনামচঢ মমপন্ন পা, ওফ থযামা এাং প্রমযক্ষড ওাব থক্রফ লনঢ প্রঢীফাদ 

ল ট্রব, প্রথাদঢ মদম্নমমমঔঢ মঢদটি ওাভনড মযে প্রমঢষ্ঠাদভল াাংমানতনয মযফাদ ামডচয প্রমঢমথাদ 

ব্যস্থাভ আে গ্রলড ওনভ দা: 

ও.  এমি-টামপাং, ওাউিাভনপইমমাং  ট্রইনকাট থ শুল্ক আনভানধভ চন্য মমথ অনুবাী মমপন্ন ওাব থক্রফ 

গ্রলড ওভনঢ ল বা ফানধক্ষ; 

ঔ. এমি-টামপাং, ওাউিাভনপইমমাং  ট্রইনকাট থ শুল্ক আনভানধভ উনেনশ্য আনতনদভ চন্য মযে 

প্রমঢষ্ঠাদভলনও মমপন্ন ঢথ্য-উধাত্ত ভভালপূ থও এওটি পূড থাঙ্গ আনতদ ট্রধয ওভনঢ ল, বা মযে 

প্রমঢষ্ঠাদভলনও আনতদ ওভনঢ মভঢ ভানঔ; 

ক. আইদ অনুবাী অফ প্রমঢনবামকঢা ট্রণনও স্থাদী মযেনও াংভক্ষড ওভাভ চন্য এমি-টামপাং, 

ওাউিাভনপইমমাং  ট্রইনকাট থ শুল্ক আনভানধভ মথাদ ণাওনম চাঢী ভাচস্ব ট্রাট থ ওর্তথও ম্পূভও 

শুল্ক, মদন্ত্রডভমও শুল্ক এাং আফতামদ ধনেভ ট্যামভন ভল্য মদথ থাভনডভ ফাধ্যনফ মযে প্রমঢষ্ঠাদনও 

াংভক্ষড ট্রতা ল। এ ওম ব্যস্থা গ্রলনডভ চন্য মযে প্রমঢষ্ঠাদনও মনযর ট্রওাদ ঢথ্য ভভাল ওভনঢ 

ল দা, বাভ ননম দ্রূঢই মযে প্রমঢষ্ঠানদভ ফস্যাভ ফাথাদ ওভা ম্ভ ল।  

৫.১.২ ামডচয দীমঢ মপাক, ামডচয প্রমঢমথাদ মপাক এাং আন্তচথামঢও লনবামকঢা মপানক ঢথ্য 

মনেরড এাং ফঢাফঢ প্রস্তুনঢভ চন্য মমপন্ন অণ থনদমঢও টুম ব্যলাভ ওভা প্রনাচদ মওন্তু এ মরন 

ওফ থওঢথানতভ ট্রতনয-মনতনয ট্রওাদ প্রমযক্ষড ট্রদই। মমপন্ন ট্রতনযভ ানণ ভৄি /অগ্রামথওাভভমও ামডচয 

চমি পাতদ ওভাভ মদমফত্ত ম্ভাব্যঢা বাঘাই প্রমঢনতদ প্রস্তুমঢনঢ াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদ 

অগ্রডী ভূমফওা ধামদ ওনভ আনঙ। এই  ম্ভাব্যঢা বাঘাই প্রমঢনতদ প্রস্তুমঢনঢ মমপন্ন ইনওাদমফও 

ফনটম ব্যলাভ ওভা লনম এ ট্রক্ষনত্র মদমফঢ উন্নঢ (এটপান্পট) ধব থানভ প্রমযক্ষড চরুমভ। এ থভনদভ 

প্রমযক্ষনডভ সুনবাক ট্রতনয অপ্রতুম ণাওা মনতনযভ মমপন্ন ট্রেট এওানটমফভ ানণ ফনছাঢা িাভও 

স্বাক্ষভ ণাওা চরুমভ। ওমফযনদভ ানণ এ ধব থন্ত এ থভনদভ ট্রওাদ ফনছাঢা িাভও স্বাক্ষভ ওভা লমদ।  

এঙাড়া, অঢযাশ্যওী ধে মধডদ  ফমদঝমভাং ওমফটিভ ওাব থক্রফ কমঢযীম ওভাভ চন্য ওািফাইচ 

নঝযাভ প্রনাচদ। 
 

৫.১.৩ াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদ আন্তচথামঢও ামডচয  মরন কনরডাথফী এওটি গুরুেপূড থ 

প্রমঢষ্ঠাদ। এঔানদ ামডচয  মরন  কনরডাভ চন্য ট্রতযী উৎধাতদ , াাংমানতনযভ আফতামদ -ভপ্তামদভ 

ধাযাধাময শুল্কলাভ , শুল্ক আলভনডভ ধমভফাড , ইঢযামত ঢথ্য  উধাত্ত মদমফঢ প্রনাচদ ল। মওন্তু এ 

ওম ঢথ্য াংগ্রলপূ থও এওটি  ফমন্বঢ  ঢথ্যপান্ডাভ (Database) দা ণাওা ঢথ্যভল প্রমক্রা া 

মনেরড উধনবাকী ওভনঢ ট্রময ফ প্রনাচদ ল। এ ওাভনড এওটি মদচস্ব  ফমন্বঢ  ঢথ্যপান্ডাভ  

(Database) চরুমভমপমত্তনঢ প্রনাচদ। 
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৫.১.৪ ওমফযনদভ চদনমভ স্বেঢা ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীনতভ স্থাদ াংকুমানদভ অপা। 
 

৫.১.৫ মদঢযপ্রনাচদী ধনেভ বতদমন্দদ াচাভ ফমদঝমভাং, শুল্ক বরনম্যভ ওাভড অনুন্ধাদ  এভ 

প্রমঢওাভ, আন্তচথামঢও ামডচয াংক্রান্ত ইসুযনঢ মনযরজ্ঞ ধভাফয থ প্রতাদ, ট্রক্টভাম িামট ইঢযামত 

গুরুেপূড থ ওানচভ চন্য ওমফযনদ ধব থাপ্ত ঢলমনমভ অপা ভননঙ। এওটি কনরডাথফী প্রমঢষ্ঠাদ মলনন 

দাদামথ কনরডাওফ থ ধমভঘামদা ওভাভ চন্য ওমফযনদ আনভা অণ থ ভাে প্রনাচদ। 

 

 

৫.১.৬ দতুদ মযে প্রমঢষ্ঠাদ কনড় তুমনঢ লাঢাতাদ, মযেচাঢ ধনেভ হুভৄঔীওভড, মযে ম্প্রাভড, 

আফতামদ-ভপ্তামদ  শুল্ক াংক্রান্ত ঢথ্যামত প্রতাদ, ধনেভ এইঘ.এ.ট্রওাট মদথ থাভড এ চাঢী ওানচ 

ব্যাীনতভ এওটি মনঙ্গম ট্রা থ ট্রাতাদওাভী প্রমঢষ্ঠাদ মলনন ওমফযদনও কনড় ট্রঢামা তভওাভ। 

ঢাঙাড়া ভওানভভ মপযদ ২০২১ াস্তাদল এওটি ফধ্যফ আনভ ট্রতনয রূধান্তনভভ ট্রক্ষনত্র ভপ্তামদ 

ামডচয  প্রবৃমদ্ধ অচথনদভ মনক্ষয এাং উন্নদযীম ট্রতনয উন্নীঢ লাভ ধভ ঢথফাদ শুল্ক ভৄি  

ট্রওাঝাভৄি সুমথা ন্ধ লাভ ননম সৃষ্ট প্রমঢনবামকঢাভমও বমশ্বও ঘযানমি ট্রফাওানমা এওটি তক্ষ  

ক্ষফ প্রমঢষ্ঠাদ মলনন ওমফযদনও কনড় ট্রঢামা প্রনাচদ। এ ওম ওাচ াস্তানদ ট্রতযী  মনতযী 

ালায্য প্রাপ্ত প্রওে গ্রলনডভ ফাধ্যনফ ভওাভ াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদনও এওটি মক্র  

অমথওঢভ যমিযামী প্রমঢষ্ঠাদ মলনন কনড় তুমনঢ ধানভ। 

 

৫.২ সুধামভযফামা 

 

৫.২.১ মযে প্রমঢষ্ঠাদভলনও এমি-টামপাং, ওাউিাভনপইমমাং  ট্রইনকাট থ শুল্ক আনভানধভ উনেনশ্য 

আনতদ ওভানও উৎামলঢ ওভাভ মনক্ষয মদম্নমড থঢ ধতনক্ষধ গ্রলড ওভা ট্রবনঢ ধানভ: 

ও. এমি-টামপাং, ওাউিাভনপইমমাং  ট্রইনকাট থ শুল্ক আনভাধ াংক্রান্ত ওম মমথফামা মশ্ব ামডচয 

াংস্থাভ চমি অনুবাী চামভ ওভা লননঙ। এ ওাভনড এওম শুল্ক আনভানধভ ট্রক্ষনত্র ট্রব তীখ থসূত্রঢা ভননঙ 

ঢা হ্রা ওভা ম্ভ দ । ঢন এ  মমথফামাভ আঢা ঢতন্ত শুরুভ রাঝ মতদ ধভ াফমও শুল্ক 

আনভাধ ওভা ম্ভ, বাভ ফাধ্যনফ মযে প্রমঢষ্ঠাদনও বণাম্ভ দ্রূঢ াংভক্ষড ট্রতা বা। এ ধমভনপ্রমক্ষনঢ 

ট্রতযী মযে প্রমঢষ্ঠানদ নঘঢদঢা বৃমদ্ধ এওান্ত আশ্যও। এ মনক্ষয াাংমানতয  ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদ 

মমপন্ন ওফ থযামা আ ট্রাচদ ওভনঙ এাং পমরনঢ আনাচদ ওভনঢ ধানভ। এঙাড়া মযে াংভক্ষনডভ 

ানণ ভামভপান পৃি ভওামভ াংস্থা/ফন্ত্রডাম বণা চাঢী ভাচস্ব ট্রাট থ  ামডচয ফন্ত্রডাম 

াংমেষ্ট মযে প্রমঢষ্ঠাদভলনও এমি-টামপাং, ওাউিাভনপইমমাং  ট্রইনকাট থ শুল্ক মমথফামাভ আে 

গ্রলড ওভনঢ উৎামলঢ ওভনঢ ধানভ। 

ঔ. মমথফামা অনুবাী াংভক্ষড প্রঢযাযী মযে প্রমঢষ্ঠাদনও টামপাং/পতুথমও ঢথ্য,আফতামদ বৃমদ্ধ, মযে 

প্রমঢষ্ঠানদভ ক্ষমঢ াংক্রান্ত ঢথ্য এাং এনতভ ফনধ্য ওাব থওাভড পওথ াংক্রান্ত মমপন্ন ঢথ্য ভভাল 

ওভনঢ ল। ট্রবনলতু মমথফামাভল মশ্ব ামডচয াংস্থাভ চমি অনুবাী প্রডীঢ লননঙ, ট্রনলতু এওম 

মদনফভ ব্যঢয ম্ভ দ। ঢন াংভক্ষড প্রঢযাযী মমপন্ন মযে প্রমঢষ্ঠানদভ ানণ আনমাঘদা প্রঢীফাদ 

লননঙ ট্রব, মযে প্রমঢষ্ঠাদভল আনতনদভ চন্য প্রনাচদী ঢথ্য বণা টামপাং/পতুথমওভ অমস্তে, ধমভফাড 

 প্রকৃমঢ, লামদাকাত আফতামদভ ঢথ্য, অমপনবাককৃঢ ট্রতনযভ াংমেষ্ট ধনেভ ভপ্তামদ ভল্য, অমপনবাককৃঢ 

ট্রতনযভ াংমেষ্ট ধনেভ াচাভ তভ, াংমেষ্ট ধনেভ ট্রফাঝ স্থাদী উৎধাতদ, াংমেষ্ট ধনেভ 

আফতামদওাভও  ভপ্তামদওাভওকনডভ দাফ, াংভক্ষড প্রঢযাযী মযে প্রমঢষ্ঠানদভ স্বাণ থলামদ াংক্রান্ত ঢথ্য 
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ইঢযামত ভভাল ওভনঢ ধানভদ দা। এওম ঢথ্য অনদও ফ ঢানতভ মদওঝ ণানও দা, ট্রব ওাভনড ঢাভা 

ঠিওপান ট্রওাদ আনতদ ওভনঢ ধানভদ দা। এওাভনড মদম্নমমমঔঢ ব্যস্থা গ্রলড ওভা ট্রবনঢ ধানভ:  

াভমড-২৩: ঢনথ্যভ উৎ  ফস্যা দূভীওভনডভ ম্ভাব্য উধা 

আমশ্যও ঢথ্য ঢনথ্যভ উৎ ফস্যা দূভীওভনড ম্ভাব্য উধা 

পতুথমওভ 

অমস্তে, 

ধমভফাড  

প্রকৃমঢ 

ভপ্তামদওাভও ট্রতনযভ ভওাভ ওর্তথও 

চামভকৃঢ প্রজ্ঞাধদ 

এওম ঢথ্য াংভক্ষড প্রঢযাযী মযে 

প্রমঢষ্ঠাদভল মদচস্ব উনযানক াংগ্রল ওভনঢ 

ধানভ। ঢন মনতনয অমস্থঢ াাংমানতয 

দূঢাাভল ওর্তথও  মযে প্রমঢষ্ঠাদভলনও 

লাঢা ওভাভ মরটি মনঘদা ওভা ট্রবনঢ 

ধানভ। 

লামদাকাত 

আফতামদভ 

ঢথ্য 

চাঢী ভাচস্ব ট্রাট থ ওর্তথও 

াংভমক্ষঢ ASYCUDA টাঝাননচ 

ট্রব ট্রওাদ ধনেভ আফতামদ াংক্রান্ত 

লামদাকাত ঢথ্য মযফাদ। ঢন 

এওম ঢথ্য চদকনডভ চন্য উনু্ি 

দ। 

ASYCUDA টাঝানচ এভ ানণ 

ওমফযনদভ মনিফনও ভামভ াংভেি ওনভ 

এথভনদভ ঢথ্য ওমফযদ ট্রণনও ঘামলতা 

ট্রফাঢানও াংভক্ষড প্রঢযাযী মযে 

প্রমঢষ্ঠাদনও ভভাল ওভা ট্রবনঢ ধানভ। 

অমপনবাককৃঢ 

ট্রতনযভ াংমেষ্ট 

ধনেভ ভপ্তামদ 

ভল্য 

চাঢী ভাচস্ব ট্রাট থ ওর্তথও 

াংভমক্ষঢ ASYCUDA টাঝাননচ 

আফতামদকৃঢ ধনেভ মএন্ডএন ভল্য 

াংক্রান্ত লামদাকাত ঢথ্য মযফাদ । 

ঢন এওম ঢথ্য চদকনডভ চন্য 

উনু্ি দ। 

ASYCUDA টাঝানচ এভ ানণ 

ওমফযনদভ মনিফনও ভামভ াংভেি ওনভ 

এথভনদভ ঢথ্য ওমফযদ ট্রণনও ঘামলতা 

ট্রফাঢানও াংভক্ষড প্রঢযাযী মযে 

প্রমঢষ্ঠাদনও ভভাল ওভা ট্রবনঢ ধানভ। 

অমপনবাককৃঢ 

ট্রতনযভ াংমেষ্ট 

ধনেভ াচাভ 

তভ 

অমপনবাককৃঢ ট্রতনয মকন ধেটি ক্র 

ওনভ ঢাভ ভমযত অণা আন্তচথামঢও 

প্রওাযদা অণা ইিাভনদঝ ট্রণনও 

প্রাপ্ত ঢথ্য অণা অমপনবাককৃঢ ট্রতনয 

ধেটিভ উৎধাতদ ঔভনঘভ মপমত্তনঢ 

মদড থকৃঢ াচাভ তভ অণা 

অমপনবাককৃঢ ট্রতয লনঢ র্তঢী ট্রওাদ 

ট্রতনয ভপ্তামদভ ভল্য 

এওম ঢথ্য াংভক্ষড প্রঢযাযী মযে 

প্রমঢষ্ঠাদভল মদচস্ব উনযানক াংগ্রল ওভনঢ 

ধানভ। ঢন মনতনয অমস্থঢ াাংমানতয 

দূঢাাভল ওর্তথও  মযে প্রমঢষ্ঠাদভলনও 

লাঢা ওভাভ মরটি মনঘদা ওভা ট্রবনঢ 

ধানভ। 

াংমেষ্ট ধনেভ 

ট্রফাঝ স্থাদী 

উৎধাতদ 

াাংমানতনয ঢথফানদ ট্রওাদ ধনেভ 

স্থাদী উৎধাতদ পনওথ ট্রওাদ ঢথ্য 

প্রস্তুঢ ওভা ল দা। াাংমানতয 

ব্যাাংও  াাংমানতয ধমভাংখ্যাদ 

বুযনভা ধনেভ স্থাদী উৎধাতদ 

পনওথ ট্রব ঢথ্য ভভাল ওনভ ঢা 

ঔাঢ মপমত্তও এাং এভ াংখ্যা 

ীমফঢ। ঢন পযাঝ ওর্তথধক্ষ ভল্য 

াংনবাচদ াংগ্রল ওভাভ চন্য ট্রব 

এমি-টামপাং, ওাউিাভনপইমমাং  

ট্রইনকাট থ শুল্ক আনভানধভ উনেনশ্য প্রাপ্ত 

আনতদ ধনত্রভ বথঢা মদমিঢ ওভাভ 

মনক্ষয াংমেষ্ট ধনেভ ট্রফাঝ উৎধাতদ চাদা 

প্রনাচদ। এমনক্ষয মদনম্ন উমিমঔঢ ট্রব ট্রওাদ 

এওটি ব্যস্থা গ্রলড ওভা ট্রবনঢ ধানভ: 

১. াংভক্ষড প্রঢযাযী মযে প্রমঢষ্ঠাদনও 

াংমেষ্ট ধনেভ ট্রফাঝ উৎধাতনদভ ধমভফানডভ 

ঢথ্য ভভাল ওভনঢ লন বা ওমফযদ 
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আমশ্যও ঢথ্য ঢনথ্যভ উৎ ফস্যা দূভীওভনড ম্ভাব্য উধা 

ঢথ্য াংগ্রল ওনভ ঢাভ মপমত্তনঢ ট্রওাদ 

ধনেভ ামর থও উৎধাতনদভ ভল্য 

মদড থ ওভা ম্ভ। এভ ফাধ্যনফ ট্রওাদ 

ধনেভ ামর থও উৎধাতনদভ ধমভফাড 

মদড থ ওভা ম্ভ দ। 

াংমেষ্ট ধনেভ পযাঝ াংক্রান্ত ঢথ্য লনঢ 

বাঘাই ওভনঢ ধানভ। এনক্ষনত্র চাঢী ভাচস্ব 

ট্রাট থ লনঢ ওমফযদনও মদমফঢ পান পযাঝ 

াংক্রান্ত ঢথ্য ভভাল ওভনঢ লন। 

২. মযে ফন্ত্রডাম অণা াংমেষ্ট প্রমঢষ্ঠাদ 

ট্রতযী ধনেভ উৎধাতদ াংক্রান্ত ঢথ্য 

ভভাল ওভনঢ ধানভ। 

৩. ট্রতনয মযফাদ ট্রেট এনামনযদভল 

ঢানতভ তস্যনতভ মদওঝ লনঢ উৎধাতদ 

াংক্রান্ত ঢথ্য াংগ্রলপূ থও ট্রওাদ ধনেভ 

ামর থও উৎধাতদ াংক্রান্ত ঢথ্য ভভাল 

ওভনঢ ধানভ। 

াংমেষ্ট ধনেভ 

আফতামদওাভ

ওকনডভ দাফ 

চাঢী ভাচস্ব ট্রাট থ ওর্তথও 

াংভমক্ষঢ ASYCUDA 
টাঝাননচ আফতামদওাভনওভ 

ssenisuB  noitartsugeR

rebmun াংক্রান্ত লামদাকাত ঢথ্য 
মযফাদ, বা লনঢ 
আফতামদওাভও পনওথ ঢথ্য 
াংগ্রল ওভা ম্ভ। এওম ঢথ্য 
চদকনডভ চন্য উনু্ি দ। 

ASYCUDA টাঝানচ এভ ানণ 

ওমফযনদভ মনিফনও ভামভ াংভেি ওনভ 

এথভনদভ ঢথ্য ওমফযদ ট্রণনও ঘামলতা 

ট্রফাঢানও াংভক্ষড প্রঢযাযী মযে 

প্রমঢষ্ঠাদনও ভভাল ওভা ট্রবনঢ ধানভ। 

াংমেষ্ট ধনেভ  

ভপ্তামদওাভওক

ট্রডভ দাফ 

চাঢী ভাচস্ব ট্রাট থ ওর্তথও 

াংভমক্ষঢ ASYCUDA টাঝাননচ 

ভপ্তামদওাভওকনডভ লামদাকাত ঢথ্য 

মযফাদ, বা লনঢ ভপ্তামদওাভও 

পনওথ ঢথ্য াংগ্রল ওভা ম্ভ। 

এওম ঢথ্য চদকনডভ চন্য উনু্ি 

দ। 

ASYCUDA টাঝানচ এভ ানণ 

ওমফযনদভ মনিফনও ভামভ াংভেি ওনভ 

এথভনদভ ঢথ্য ওমফযদ ট্রণনও ঘামলতা 

ট্রফাঢানও াংভক্ষড প্রঢযাযী মযে 

প্রমঢষ্ঠাদনও ভভাল ওভা ট্রবনঢ ধানভ। 

াংভক্ষড 

প্রঢযাযী মযে 

প্রমঢষ্ঠানদভ 

স্বাণ থলামদ 

ট্রব ট্রওাদ মযনেভ স্বাণ থলামদ াংক্রান্ত 

ঢথ্য াংভক্ষড প্রঢযাযী াংমেষ্ট মযে 

প্রমঢষ্ঠানদভ মদওঝ মযফাদ ভননঙ, 

ঢন এওম ঢথ্য-উধাত্ত 

Generally Accepted 

Accounting Principle 
(GAAP)অনুবাী াংভক্ষড 

ওভনঢ লন।  

ট্রতযী মযে প্রমঢষ্ঠাদভলনও GAAP 

অনুবাী ঢথ্য াংভক্ষড ওভাভ চন্য উদ্রৃুদ্ধ 

ওভনঢ লন। আনতদ ধত্র পূভনড লাঢা 

ওভাভ চন্য  াাংমানতয ট্রেট এন্ড  ট্যামভন 

ওমফযনদ অণা এনমমমআই-ট্রঢ ট্রলে 

ট্রটে স্থাধদ ওভা ট্রবনঢ ধানভ। 
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ক. মযফাদ মমথফামা অনুবাী ামডচয প্রমঢমথাদ ব্যস্থাভ আে মদনঢ লনম ওমফযদনও ফাদ্ধ 

ধদ্ধমঢ অনুভড ওভনঢ ল। এওাভনড াংভক্ষড প্রঢযাযী মযে প্রমঢষ্ঠাদভল চাঢী ভাচস্ব ট্রানট থভ 

মদওঝ ম্পূভও শুল্ক, মদন্ত্রডভমও শুল্ক অণা ট্যামভন ভনল্যভ চন্য আনতদ ওনভদ, বা লনচ প্রাপ্য। 

এঔানদ উনিখ্য ট্রব, ম্পূভও শুল্ক ভল্য াংনবাচদ আইদ ১৯৯১ এভ আঢা প্রনবাচয এওটি স্থাদী শুল্ক  

বা ফপান আফতামদকৃঢ ধনেভ ধভ আনভাধ ওভা লন ণানও। ঢন স্থাদী মযে প্রমঢষ্ঠানদভ 

াংভক্ষনডভ উনেনশ্য চাঢী ভাচস্ব ট্রাট থ ানচঝ ট্রখারডাভ ধভ ধভই পৃণও এওটি এআভ দ্রৃাভা 

ট্রতযী উৎধাতনদভ ধভ ম্পূভও শুল্ক ফকুন ওনভ। এঙাড়া আফতামদভ াফমগ্রও ধমভমস্থমঢ মদন্ত্রনডভ 

মনক্ষয মদন্ত্রডভমও শুল্ক আনভানধভ মথাদ ভাঔা লনম ম্প্রমঢ স্থাদী মযে াংভক্ষনডভ উনেনশ্য এই 

শুল্ক ব্যলানভভ প্রডঢা মক্ষযডী। অমথওন্তু, ভাচস্ব আলভনডভ ধাযাধাময স্থাদী মযেনও াংভক্ষনডভ 

উনেনশ্য ট্যামভন ভল্য ব্যলানভভ প্রডঢা ট্রতঔা বানচ্ছ, বা মশ্ব ামডচয াংস্থা াাংমানতনযভ 

অঙ্গীওানভভ ানণ াংকমঢপূড থ দ ।এ ওাভনড াংভক্ষড প্রঢযাযী মযে প্রমঢষ্ঠাদ মযফাদ ামডচয 

প্রমঢমথাদ ব্যস্থা গ্রলড ওনভ দা। এঝা অদস্বীওাব থ ট্রব ট্রতযী মযনেভ প্রাভ  াংভক্ষড ভওানভভ এওটি 

প্রথাদ ওাচ এাং এওাচটি মযফাদ আইদ অনুবাী ওভাই ফীমঘদ। এওাভনড, মযে াংভক্ষনডভ ানণ 

ভামভপান পৃি ভওামভ াংস্থা/ফন্ত্রডাম বণা চাঢী ভাচস্ব ট্রাট থ  ামডচয ফন্ত্রডাম ঢানতভ 

মদওঝ ম্পূভও শুল্ক, মদন্ত্রডভমও শুল্ক অণা ট্যামভন ভনল্যভ ফাধ্যনফ াংভক্ষড প্রঢযাযী মযে 

প্রমঢষ্ঠাদভলনও ামডচয প্রমঢমথাদ ব্যস্থাভ আে গ্রলড ওভাভ চন্য উৎামলঢ ওভনঢ ধানভ এাং 

াংভক্ষড প্রঢযাযী মযে প্রমঢষ্ঠাদভলনও ম্পূভও শুল্ক, মদন্ত্রডভমও শুল্ক অণা ট্যামভন ভনল্যভ ফাধ্যনফ 

াংভক্ষনডভ চন্য আনতদ ওভানও মদরূৎামলঢ ওভনঢ ধানভ। াাংমানতনযভ অণ থনদমঢও  ামডচয বৃমদ্ধভ 

ানণ ানণ াাংমানতনযভ ামডনচযভ ধভ মমপন্ন ট্রতনযভ দচভতামভ াড়ন এাং স্বনোন্নঢ ট্রতয লনঢ 

উত্তভনডভ ওাভনড এথভনদভ দচ ভতামভ আনভা বৃমদ্ধ ধান । এওাভনড স্বনোন্নঢ ট্রতয লনঢ উত্তভডনও নম 

ওভাভ মনক্ষয ামডচয ব্যস্থানও সুরফ ওভা প্রনাচদ এাং ম্পূভও শুল্ক, মদন্ত্রডভমও শুল্ক অণা 

ট্যামভন ভনল্যভ ফাধ্যনফ ট্রতযী মযেনও প্রমঢভক্ষড ট্রতাভ প্রমক্রানও ক্রফান্বন ওমফন মদন আা 

প্রনাচদ। 
 

৫.২.২ ামডচয দীমঢ, ামডচয প্রমঢমথাদ  আন্তচথামঢও লনবামকঢা মপানক মমপন্ন ইনওাদমফও 

ফনটম, ভৄি/অগ্রামথওাভভমও ামডচয চমিভ ম্ভাব্যঢা বাঘাই প্রমঢনতদ প্রস্তুমঢ াংক্রান্ত ওানচ 

ওফ থওঢথানতভ তক্ষঢা বৃমদ্ধভ চন্য মদমফঢ প্রমযক্ষড চরুমভ মথা এ াংক্রান্ত বনতমযও এাং অপযন্তভীড 

উন্নঢ (এটপান্পট) প্রমযক্ষড এাং তক্ষঢা  ক্ষফঢা বৃমদ্ধভ চন্য ট্রতনয/মনতনয উচ্চ মযক্ষা ওাব থক্রনফ  

ওফ থওঢথানতভ ট্রপ্রভড ওভনঢ লন।  অপযন্তভীড প্রমযক্ষনডভ চন্য মমপন্ন ভওামভ মশ্বমযামনভ আইদ , 

অণ থদীমঢ, ইঢযামত মপানকভ ানণ ফনছাঢা িাভও স্বাক্ষভ ওভা ট্রবনঢ ধানভ। ঢদ্রূধ , বনতমযও 

প্রমযক্ষনডভ চন্য মমপন্ন ট্রেট এওানটমফভ ানণ ফনছাঢা িাভও স্বাক্ষভ পূ থও ওফ থওঢথানতভ চন্য 

প্রমযক্ষনড ট্রপ্রভড ওভনঢ লন। 

 

৫.২.৩ মমপন্ন তপ্তভ লনঢ ঢথ্য াংগ্রলপূ থও অপযন্তভীড ঢথ্য পান্ডাভ প্রস্তুঢ ওভা ট্রবনঢ ধানভ। 

অঢযাশ্যওী ধে মধডদ  ফমদঝমভাং ওমফটিভ ওাব থক্রফ কমঢযীম ওভাভ চন্য ওািফাইচ 

নঝযাভ প্রস্তুনঢভ ব্যস্থা ট্রদা ট্রবনঢ ধানভ।  
 

৫.২.৪ ওমফযনদভ দতুদ আইদ প্রঢথনদভ ননম ওানচভ ধমভমথ বৃমদ্ধ ট্রধননঙ। ঢাঙাড়া পূ থ লনঢই 

চদনমভ খাঝমঢ মঙম, ঢাই চদনমভ স্বেঢা পূভনডভ চন্য দতুদ চদম অনুনফাতদ  মদনানকভ ব্যস্থা 

ট্রদা ট্রবনঢ ধানভ । ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীনতভ স্থাদ াংকুমনদভ মরটি ফাথানদভ চন্য ওমফযনদভ মদচস্ব 

অমন পদ মদফ থাড অণা ধব থাপ্ত ট্রস্প ভাে মতন ওনমভ প্রাপ্যঢা অনুবাী অমননভ স্থাদ  াংকুমদ 

ওভা ট্রবনঢ ধানভ। 



68 

 

৫.২.৫ এওটি কনরডাথফী প্রমঢষ্ঠাদ মলনন মদঢযপ্রনাচদী ধনেভ বতদমন্দদ াচাভ ফমদঝমভাং, শুল্ক 

বরনম্যভ ওাভড অনুন্ধাদ, আন্তচথামঢও ামডচয াংক্রান্ত ইসুযনঢ মনযরজ্ঞ ধভাফয থ প্রতাদ, ট্রক্টভাম 

িামট ইঢযামত গুরুেপূড থ দাদমথ কনরডাওফ থ ধমভঘামদাভ চন্য ওমফযনদ আনভা অণ থ ভানেভ 

প্রনাচদী ধতনক্ষধ গ্রলড ওভা আশ্যও। 

 

৫.২.৬ মপযদ ২০২১ াস্তানদ াাংমানতযনও এওটি ফধ্যফ আনভ ট্রতনয রূধান্তনভভ ট্রক্ষনত্র সৃষ্ট 

প্রমঢনবামকঢাভমও বমশ্বও ঘযানমি ট্রফাওানমা াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদনও এওটি তক্ষ  

ক্ষফ প্রমঢষ্ঠাদ কনড় ট্রঢামাভ মনক্ষয ট্রতযী  মনতযী প্রওে লাঢা গ্রলড ওভা ট্রবনঢ ধানভ।   



69 

ধমভমযষ্ট-১ 

ঢথফাদ/প্রািদ ট্রঘাভম্যাদ ফনলাতকনডভ দানফভ ঢামমওা  ওাব থওাম 

ক্রমফও দাং ওফ থওঢথাভ দাফ ওাব থওাম 

লনঢ ধব থন্ত 

১। আনদাারুম লও ঔাদ ৩০-১২-১৯৭২ ১৫-০৩-১৯৭৬ 

২। আদু াফাত ১৯-০৭-১৯৭৬ ২৫-১০-১৯৭৬ 

৩। এ, এফ, আমদসুজ্জাফাদ ২৬-১০-১৯৭৬ ১৯-০১-১৯৭৭ 

৪। এ, এফ, লাতাভ ট্রলানদ ২০-০১-১৯৭৭ ১৪-০২-১৯৮০ 

৫। ওাচী ট্রফাযাভন ট্রলানদ ১৫-০২-১৯৮০ ২৬-১০-১৯৮০ 

৬। ওনফাটভ এফ, এ, ভলফাদ (অিঃ প্রািঃ) ২৭-১০-১৯৮০ ৩০-০১-১৯৮৪ 

৭। ঔন্দওাভ ট্রফািঃ নুরুম ইমাফ ৩০-০১-১৯৮৪ ০৬-০৬-১৯৮৪ 

৮। ফঞ্জুভ ট্রফানয থত ০৬-০৬-১৯৮৪ ৩১-১০-১৯৮৫ 

৯। দামফ উেীদ আলনফত ০২-১১-১৯৮৫ ০৮-০৭-১৯৮৬ 

১০। ভৄনমল উেীদ আলনফত ০৮-০৭-১৯৮৬ ২৯-১১-১৯৮৯ 

১১। এফ.এ. ফামমও ১০-০১-১৯৯০ ১৫-১২-১৯৯০ 

১২। বত লাাদ আলফত ১৫-১২-১৯৯০ ১৯-০৬-১৯৯১ 

১৩। আমফনুম ইমাফ ১৯-০৬-১৯৯১ ২৩-১০-১৯৯১ 

১৪। ট. ফমলউেীদ ঔাদ আমফকীভ ২৩-১০-১৯৯১ ০৫-১০-১৯৯৪ 

১৫। আদুম লামফত ট্রঘৌদৄভী ০৫-১০-১৯৯৪ ২২-০৪-১৯৯৬ 

১৬। ট্রফািঃ দচরুম ইমাফ ২৬-০৫-১৯৯৬ ২৩-০৭-১৯৯৬ 

১৭। এ,এ,এফ, মচাউমেদ ২২-০৮-১৯৯৬ ২৩-০২-১৯৯৭ 

১৮। আচাত রুহুম আমফদ ০১-০৩-১৯৯৭ ০৭-১০-১৯৯৭ 

১৯। যাফসুজ্জাফাদ ট্রঘৌদৄভী ১৫-১০-১৯৯৭ ০৯-১২-১৯৯৭ 

২০। ট. ট্রফািঃ ফাদ আমী ১৫-১০-১৯৯৭ ২৬-১০-১৯৯৯ 

২১। ট্রফািঃ ট্রফাভনযত ট্রলানদ ১৫-১১-১৯৯৯ ২৬-১০-১৯৯৯ 

২২। এ. াই,ম,আই মমেওী ০৭-০৬-২০০০ ২২-০৪-২০০১ 

২৩। এফ আই ট্রঘৌদৄভী (ফমলবুম ইমাফ) ০৭-০৫-২০০১ ০৮-০৮-২০০১ 

২৪। ট্রতনমাাভ ট্রলানদ ১১-০৯-২০০১ ১৪-১১-২০০১ 

 



70 

ক্রমফও দাং ওফ থওঢথাভ দাফ ওাব থওাম 

লনঢ ধব থন্ত 

২৫। অধ্যাধও ট্রফালাম্মত আমী ঢমমফ ২৩-০৬-২০০২ ২২-০৬-২০০৪ 

২৬। ট্রফািঃ আমফনুম  ইমাফ ভু ৌঁইা ০৫-০১-২০০৫ ১২-০৯-২০০৫ 

২৭। বত সুচাউমেদ আলম্মত ১২-০৯-২০০৫ ২৭-০৪-২০০৬ 

২৮। ট্রফািঃ মভাজুম ইমাফ ০৩-০৫-২০০৬ ০৩-০৭-২০০৬ 

২৯। এমএফ আদুম লও ট্রঘৌদৄভী ২০-০৮-২০০৬ ১৯-০৯-২০০৬ 

৩০। ট্রফািঃ আদুম ালা ০৮-১০-২০০৬ ২৬-১২-২০০৬ 

৩১। ট্রফািঃ যমনকুম ইমাফ ০৯-০১-২০০৭ ০৩-০২-২০০৮ 

৩২। ট. বত দওী ভৄমমফ ১২-০২-২০০৮ ১৭-১২-২০০৮ 

৩৩। এ ট্রও এফ আমচজুম লও ১৮-০১-২০০৯ ১৯-০৭-২০০৯ 

৩৪। ট. ট্রফািঃ ফমচবুভ ভলফাদ ২০-০৭-২০০৯ ১৯-০৭-২০১২ 

৩৫। ট্রফািঃ ালা উিাল ২২-০৭-২০১২ ০৬-০৩-২০১৪ 

৩৬। ট্রফািঃ ইওাম ঔাদ ট্রঘৌদৄভী ০৪-০৩-২০১৪ ২৮-০৯-২০১৪ 

৩৭। ট. ট্রফািঃ আমচজুভ ভলফাদ ২৮-০৯-২০১৪ ১৩-০৯-২০১৫ 

৩৮। এটিএফ ভৄঢথচা ট্রভচা ট্রঘৌদৄভী এদমটম ১৪-০৯-২০১৫ ১২-০১-২০১৬ 

৩৯। ট্রকফ ভৄযননওা ইওনাৎ ২৪-০২-২০১৬ ২৬-১০-২০১৭ 

৪০। ট্রফািঃ চমলভ উমেদ আলনফত এদমটম ২৬-১০-২০১৭ ২৬-১২-২০১৮ 

৪১। ট্রচযামঢফ থ তত্ত ২৬-১২-২০১৮ ২৬-০৯-২০১৯ 

৪২। ট্রফািঃ নূভ-উভ-ভলফাদ ২৬-০৯-২০১৯ ০৮-১২-২০১৯ 

৪৩। ঢধদ ওামন্ত ট্রখার ০৮-১২-২০১৯ ০৭-০৭-২০২০ 
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ধমভমযষ্ট - ২ 

 াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযনদভ ঢথফাদ াাংকঞমদও ওাঞানফা

‡Pqvig¨vb 

m`m¨  

(evwYR¨ bxwZ) 
m`m¨  

(evwYR¨ cÖwZweavb) 

hyM¥-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-1) 
mwPe 

m`m¨ 
(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv 

) 

 

hyM¥-cÖavb 

(evwYR¨ cÖwZweavb) 

hyM¥-cÖavb 

 (evwYR¨ bxwZ) 

Dc-cÖavb 

(evwYR¨ bxwZ-1) 

Dc-cÖavb 

(evwYR¨ bxwZ-2) 

 

Dc-cÖavb 

(evwYR¨ bxwZ-3) 

 

Dc-cÖavb 

(evwYR¨ cÖwZweavb-

1) 

 

Dc-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

2) 

 

Dc-cÖavb 

(evwYR¨ cÖwZweavb-

2) 

 

Dc-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

3) 

 

Dc-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

1) 

) 

wm‡÷g 

Gbvwj÷ 

mnKvix-cÖavb 

(evwYR¨ bxwZ-1) 

 

mnKvix-cÖavb 

(evwYR¨ bxwZ-3) 

mnKvix-cÖavb 

(evwYR¨ bxwZ-2) 

mnKvix-cÖavb 

(evwYR¨ cÖwZweavb-

1) 

 

mnKvix-cÖavb 

(evwYR¨ cÖwZweavb-

2) 

 

mnKvix-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

1) 

 

mnKvix-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

2) 

 

mnKvix-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

3) 

 

 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(evwYR¨ bxwZ-1) 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(evwYR¨ bxwZ-2) 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(evwYR¨ cÖwZweavb-1) 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(evwYR¨ bxwZ-3) 

 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

2) 

 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(evwYR¨ cÖwZweavb-

2) 

 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-1) 

 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-3) 

 

wnmve i¶Y Kg©KZ©v jvB‡eªixqvb Rbms‡hvM I 

cÖKvkbv Kg©KZ©v 
 

mnKvix mwPe 

(cÖkvmb) 

 Mvoxi msL¨v t Kvi t  9wU 

gvB‡µvevm t  2wU 

gUimvB‡Kj t  1 wU 

  Aby‡gvw`Z Rbej t  Kg©KZ©v =  39 Rb 

            Kg©Pvix   =   76 Rb 

            me©‡gvU  =  115 Rb 

hyM¥-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-2) 
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ধমভমযষ্ট - ৩ 

াাংমানতয ট্যামভন ওমফযদ (াংট্রযাথদ) আইদ, ২০২০ 

ট্রভমচষ্টাট থ দাং মট এ-১ 

াাংমানতয ট্রকনচঝ 

অমঢমভি াংখ্যা 

 ওর্তথধক্ষ ওর্তথও প্রওামযঢ 

ফঙ্গমাভ, চানুামভ ২৮, ২০২০ 

াাংমানতয চাঢী াংত 

ঠাওা, ১৪ ফাখ, ১৪২৬/২৮ চানুামভ, ২০২০ 

     াংত ওর্তথও গৃলীঢ মদম্নমমমঔঢ আইদটি ১৪ ফাখ , ১৪২৬ ট্রফাঢানও ২৮  চানুামভ, ২০২০ ঢামভনঔ 

ভাষ্ট্রধমঢভ ম্মমঢমাপ ওমভানঙ এাং এঢদ্রৃাভা এই আইদটি   থাথাভনডভ অকমঢভ চন্য প্রওায ওভা 

বাইনঢনঙ:- 

২০২০ নদভ ০১ দাং আইদ 

াাংমানতয ট্যামভন ওমফযদ আইদ, ১৯৯২ এভ াংনযাথদওনে প্রডীঢ আইদ 

     ট্রবনলতু মদম্নমড থঢ উনেশ্যভল পূভডওনে াাংমানতয ট্যামভন  ওমফযদ আইদ , ১৯৯২ (১৯৯২ নদভ 

৪৩ দাং আইদ) এভ াংনযাথদ ওভা ফীঘীদ  প্রনাচদী; 

     ট্রনলতু এঢদ্দ্বাভা মদম্নরূধ আইদ ওভা লইম:- 

     ১। াংমক্ষপ্ত মযনভাদাফ    প্রঢথদ।- (১) এই আইদ াাংমানতয ট্যামভন ওমফযদ (াংনযাথদ) আইদ , 

২০২০ দানফ অমপমলঢ লইন। 

    (২) ইলা অমমনম্ব ওাব থওভ লইন। 

    ২। ১৯৯২ নদভ ৪৩ দাং আইনদভ প্রস্তাদাভ াংনযাথদ ।- াাংমানতয  ট্যামভন ওমফযদ আইদ , ১৯৯২ 

(১৯৯২ নদভ ৪৩ দাং আইদ) , অঢিঃধভ উি আইদ মমা উমিমঔঢ , এভ প্রস্তাদাভ ধমভনঢথ মদম্নরূধ 

প্রস্তাদা প্রমঢস্থামধঢ লইন, বণা:- 

     “ট্রবনলতু চামঢভ মধঢা ঙ্গন্ধু ট্রযঔ ভৄমচবুভ ভলফানদভ মদনত থনয  ঢাঁলাভ ভওানভভ আফনম ামডচয 

ফন্ত্রডামনভ ননভদ ট্রেট মটমপযনদভ ২৮ জুমাই ১৯৭৩  মিিাব্দ ঢামভনঔভ  ADMN-১E-২০/৭৩/৬৩৬ 

দাং ট্রভজুলুযযদনম এওটি ম্পূড থ ভওামভ তপ্তভ মলান ট্যামভন ওমফ যদ প্রমঢষ্ঠা মাপ  ওমভানঙ; এাং 

ট্রবনলতু াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদ প্রমঢষ্ঠাওনে এওটি আইদ  প্রডদ ওভা ফীঘীদ    

প্রনাচদী;’’। 

     ৩। ১৯৯২ নদভ ৪৩ দাং আইনদভ াংনযাথদ। - উি আইনদভ  থত্র উমিমঔঢ “াাংমানতয ট্যামভন 

ওমফযদ” যব্দগুমমভ ধমভনঢথ “াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন ওমফযদ” যব্দগুমম প্রমঢস্থামধঢ লইন। 
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     ৪। ১৯৯২  নদভ ৪৩ দাং আইনদভ থাভা ৭ এভ প্রমঢস্থাধদ।- উি আইনদভ থাভা ৭  এভ ধমভনঢথ 

মদম্নরূধ থাভা ৭ প্রমঢস্থামধঢ লইন, বণা:- 

     “৭। ওমফযনদভ ওাব থামী।-(১) ট্রতময ধে  ট্রা ভপ্তামদ বৃমদ্ধওনে ট্রতময মযনেভ স্বাণ থ াংভক্ষড 

 মওানয মযেধে উৎধাতদ  মধডনদ তক্ষঢাবৃমদ্ধ , প্রমঢনবামকঢাভমও ধমভনয সৃমষ্ট এাং  আফতামদ 

 ভপ্তামদভ ট্রক্ষনত্র তুমদাভমও সুমথা  (comparative advantage) মদরূধডওনে মদম্নমড থঢ মরন 

ওমফযদ ভওাভনও ধভাফয থ  প্রতাদ ওমভন, বণা:- 

      (ও) শুল্কদীমঢ ধব থানমাঘদাক্রনফ শুল্কলাভ ট্রবৌমিওীওভড; 

 

      (ঔ) আন্তচথামঢও, আঞ্চমমও  হু-ধামক্ষও ামডচয চমি; 
 

      (ক) এমি টামপাং, ওাউিাভনপইমমাং  ট্রইনকাট থ াংক্রান্ত আইদ  মমথ অনুাী ট্রতময মযনেভ  

স্বাণ থ াংভক্ষড; 

 

      (খ) োদমচঝ  োন্পমযধনফি ট্রেট , মচএমধ (Generalized System of Preference), রুম 

অ  অমভমচদ (Rules of Origin )  অন্যান্য অগ্রামথওাভভমও ামডচয; 

 

      (গ) মযে, ামডচয, মমদনাক  শুল্কদীমঢ প্রডদ; 

 

      (ঘ) বনতমযও ামডচয মরন উদূ্ভঢ ট্রব ট্রওানদা ফস্যা ফাথানদ ওাব থওভ ব্যস্থা  গ্রলড; 

 

      (ঙ) Protective Duties Act, 1950 ( Act No. LXI of 1950)  এভ আনমানও সুমদমত থষ্ট 

ট্রফানত াংভক্ষডভমও আফতামদ শুল্ক (Protective Duties of Customs) আনভাধ; 

 

     (চ)  মযে  পনতভ সুষ্ঠু ব্যলাভ মদমিঢওভডপূ থও ট্রতময ধে  ট্রাভ ভপ্তামদ বৃমদ্ধ; 

 

     (ছ)  আফতামদ  ভপ্তামদনবাগ্য ধে  া ট্রাভনলভ লাভনফাদাইচট মনিফ ট্রওাট ; 

 

     (জ) বনতমযও ামডচয ধমভীক্ষড; এাং 

 

     (ঝ) আন্তচথামঢও  আঞ্চমমও ামডচয ব্য স্থা প্রঢযক্ষ া ধনভাক্ষপান প্রপা মস্তাভওাভী 

দীমঢফামা  ভীমঢদীমঢ। 

 

     (২) উধ-থাভা (১) এ উমিমঔঢ মরন ভওাভনও ধভাফয থ প্রতাদ ঙাড়া ওমফযদ মদনম্নাি ওাব থামম 

পাতদ ওমভন, বণা:- 

 

(ও) এমি-াভওাফনপদযদ াংক্রান্ত  ঢতন্ত ওাব থক্রফ  ধমভঘামদা; 

 

(ঔ) াাংমানতয লইনঢ ভপ্তামদকৃঢ ধে  ামডনচযভ ধভ অন্য ট্রতয ওর্তথও গৃলীঢ ামডচয  

প্রমঢমথাদ াংক্রান্ত ধতনক্ষধ (এমি টামপাং , ওাউিাভনপইমমাং ট্রইনকাট থ ট্রফচা থ   

এমি াভওাফনপদযদ)  এভ ধমভনপ্রমক্ষনঢ ওাব থওভ ব্যস্থা গ্রলনডভ মদমফত্ত ট্রতময 

ভপ্তামদওাভওকডনও লাঢা প্রতাদ; 

(ক) মদঢয প্রনাচদী দ্রব্যামতভ আন্তচথামঢও  অপযন্তভীড াচাভতভ মদভীক্ষড   ধব থানমাঘদা ; 

(খ) মশ্ব-ামডচয াংস্থাভ আঢা মমপন্ন ামডচয চমি পমওথঢ মনভাথ মদষ্পমত্তনঢ 

ভওাভনও লাঢা প্রতাদ; 
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(গ) বনতমযও ামডচয পনওথ ঢথ্যামত াংগ্রল , টাঝানচ াংভক্ষড , ধব থানমাঘদা  মনেরড  

এাং চদস্বানণ থ উি ঢথ্যভল ভওাভ  স্বাণ থাংমেষ্ট ব্যমি া প্রমঢষ্ঠাদনও ভভাল ; 

(ঘ) অন্যান্য ট্রতনযভ মলঢ াাংমানতনযভ অগ্রামথওাভভমও া ভৄি ামডচয চমি পাতনদভ 

ম্ভাব্যঢা বাঘাই এাং এঢতাংক্রান্ত চমিভ ননম বনতমযও ামডনচযভ ধভ ম্ভাব্য প্র পা 

ভল্যাদ; 

(ঙ) ম্ভাব্য ক্ষমঢগ্রস্ত মযে , ট্রপািা  চদাথা ভট্রডভ স্বাণ থ মনঘদাভ উনেনশ্য কড শুদামদভ 

ফাধ্যনফ প্রনাচদী ধতনক্ষধভল মঘমিঢওভড; 

(চ) ট্রতময মযে  ামডচয াংমেষ্ট মরন অাংযীচদনতভ তক্ষঢা  নঘঢদঢা বৃমদ্ধভ মনক্ষয 

প্রনাচদী ওাব থক্রফ গ্রলড; এাং 

(ছ)  ট্রতময মযে  ামডনচযভ স্বাণ থ াংক্রান্ত মরন  কনরডা া ফীক্ষা ধমভঘামদা।  

     (৩) এই থাভাভ অথীদ ট্রধযকৃঢ সুধামভয াস্তানদভ ননম ম্ভাব্য ক্ষমঢগ্রস্ত মযে , ট্রপািা   

চদাথাভনডভ স্বাণ থ  মনঘদা ওমভা ওমফযদ  ক্ষমঢ মাখনভ চন্য , উলাভ ফনঢ প্রনাচদী সুধামভয 

ভওানভভ মদওঝ ট্রধয ওমভন; 

      (৪) এই থাভাভ অথীদ ওমফযদ ওর্তথও ট্রধযকৃঢ সুধামভযনও ভওাভ স্বীকৃমঢ মতন এাং 

বণাবণপান মনঘদা ওমভন''। 

      ৫। ১৯৯২ নদভ ৪৩ দাং আইনদভ থাভা ৮  এভ াংনযাথদ।-  উি আইনদভ থাভা ৮ এভ মযফাদ 

মথাদ উধ- থাভা (১) মলান াংখ্যামঢ লইন এাং উিরূনধ াংখ্যামঢ উধ-থাভা (১) এভ                                   

ধভ মদম্নরূধ উধ-থাভা (২) াংনবামচঢ লইন , বণা:- 

          ''(২) উধ-থাভা (১) এভ অথীদ ঢতনন্তভ ফাধ্যনফ প্রাপ্ত ঢনথ্যভ ট্রকাধদীঢা মদমিঢ ওমভনঢ লইন:  

ঢন যঢথ ণানও ট্রব, প্রাপ্ত ঢথ্য াংমেষ্ট প্রমঢষ্ঠাদ া ওর্তথধনক্ষভ মমমঔঢ অনুফমঢ ানধনক্ষ 

প্রওায ওভা বাইন।”।  

       ৬। ১৯৯২ নদভ ৪৩ দাং আইনদভ থাভা ১২  এভ াংনযাথদ।- উি আইনদভ থাভা ১২ এভ উধ- থাভা 

(১) এভ ধভ মদম্নরূধ উধ-থাভা (২) াংনবামচঢ লইন , বণা:- 

          ''(২) কনরডা া ফীক্ষা ওানচ লাঢা প্রতানদভ মনক্ষয ওমফযদ , ভওানভভ পূ থানুনফাতদক্রনফ, 

মদমত থষ্ট ট্রফানতভ চন্য প্রনাচদী াংখ্যও ধভাফয থও  কনরডা লাঢাওাভী মদনাক ওমভনঢ 

ধামভন।''। 

ট. চানভ আলনফত ঔাদ 

      মমদভ মঘ। 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
ট্রফািঃ ঢামভকুম ইমাফ ঔাদ, উধধমভঘামও, াাংমানতয ভওাভী ভৄদ্রডাম, ট্রঢচকাঁ, ঠাওা ওর্তথও ভৄমদ্রঢ। 

ট্রফািঃ আব্দুম ফানমও, উধধমভঘামও, াাংমানতয নভফ  প্রওাযদা অমন, 

ট্রঢচকাঁ, ঠাওা ওর্তথও প্রওামযঢ। website: www.bgpress.gov.bd 
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ধমভমযষ্ট -৪ 

২০১৯-২০ অণ থঙনভ ওমফযনদ ওফ থভঢ ওফ থওঢথানতভ দানফভ ঢামমওা  অন্যান্য ঢথ্য: 
 

ক্রিঃ 

দাং 

ওফ থওঢথাভ দাফ  ধতম  ট্রঝমমননাদ, ট্রফাাইম  

ই-ট্রফইম 

ঙম 

১। ঢধদ ওামন্ত ট্রখার 

ট্রঘাভম্যাদ 

৯৩৪০২০৯ 

৯৩৪০২৪৩ 

০১৭৮৭৬৬২৮৯৯ 

chairman@btc.gov.bd 
 

 

২। যাল ট্রফািঃ আবু ভালাদ 

আমনরুদী 

তস্য (ািঃ দীিঃ) 

৯৩৩৫৯৯২ 

০১৭১১৩১৬৯০০ 

member_trd@btc.gov.bd 

alberuni_5388@yahoo.com 

 
 

৩। ট. ট্রফাস্তনা আমত ঔাদ 

তস্য (আিঃ িঃ) 

 

 

৯৩৩৫৯৯১ 

০১৭১৩৩৬৬৭৮৮ 

member_trd@btc.gov.bd 

abid.khan@btc.gov.bd 

 

৪। আদুম াভী 

তস্য (ািঃ প্রিঃ) 

৯৩৩৩৫৬৫ 

০১৭৩০০২০৫০৩ 

member_icd@btc.gov.bd 

 

৫। ফদজুভ ট্রফানয থত ট্রঘৌদৄভী 

ভেগ্মপ্রথাদ (ািঃ দীিঃ) 

৯৩৩৬৪১১ 

০১৫৫২৪৭৯৯১০ 

manzur_chowdhury@yahoo.co

m 

 

 

৬। ভফা ট্রতাদ 

ভেগ্মপ্রথাদ (ািঃ প্রিঃ)  

 

৯৩৩৫৯৩৫ 

০১৬২৩৮৬১০৫২ 

jc_trd@btc.gov.bd 
rama.dewan@btc.gov.bd 

 

mailto:chairman@btc.gov.bd
mailto:member_trd@btc.gov.bd
mailto:alberuni_5388@yahoo.com
mailto:member_trd@btc.gov.bd
mailto:member_icd@btc.gov.bd
mailto:manzur_chowdhury@yahoo.com
mailto:manzur_chowdhury@yahoo.com
mailto:jc_trd@btc.gov.bd
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ক্রিঃ 

দাং 

ওফ থওঢথাভ দাফ  ধতম  ট্রঝমমননাদ, ট্রফাাইম  

ই-ট্রফইম 

ঙম 

৭। ট্রফািঃ আবুম ইমাফ 

মঘ (প্রযাদ) 

৯৩৩৫৯৩৩ 

০১৭১৬২০৫০১৯ 

secretary@btc.gov.bd 

 

৮। ট্রফািঃ ভমওবুম লাাদ 

উধপ্রথাদ (ািঃ দীিঃ) 

৯৩৩৫৯৩১ 

০১৯১৯৫৬৭০৫৮ 

dc_tpd_iaa@btc.gov.bd 
 
 

 

৯। ট্রফািঃ মাম ট্রলানদ 

উধপ্রথাদ (ািঃ প্রিঃ) 

৯৩৩৫৯৯৪ 

০১৭৫৫-৫৮৭৬২৪ 

dc_injury@btc.gov.bd 

 

 
 

১০। এফ এফ ফমলউমেদ ওমভ 

ফালীদ 

উধপ্রথাদ (আিঃ িঃ) 

৯৩৩৫৯৯৪ 

০১৮১৬৬৮২২৩৬ 

mahin197421@gmail.com 
 

 

১১। বত ইভমঢচা আলাদ 

উধপ্রথাদ (ািঃ প্রিঃ)   

 

৯৩৩২৩৮৯ 

০১৭৩৩০৭৪৩৫১ 

dc_investigation@btc.gov.bd 

 

 

১২। ট্রফািঃ ফমযউম আমফ 

উধপ্রথাদ (আিঃ িঃ)  

৯৩৩৫৯৯৩ 

০১৭১১২৪২৮২৩ 

dc_icd_gatt@btc.gov.bd 
 

 

১৩। ভৄ. আওভাফ ট্রলানদ 

মনিফ এদামমি 

৯৩৩০৮০৪ 

০১৯১১১১৮২৯৪ 

systemanalyst@btc.gov.bd 
 

 
 

mailto:secretary@btc.gov.bd
mailto:dc_tpd_iaa@btc.gov.bd
mailto:dc_injury@btc.gov.bd
mailto:mahin197421@
mailto:dc_investigation@btc.gov.bd
mailto:dc_icd_gatt@btc.gov.bd
mailto:systemanalyst@btc.gov.bd
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ক্রিঃ 

দাং 

ওফ থওঢথাভ দাফ  ধতম  ট্রঝমমননাদ, ট্রফাাইম  

ই-ট্রফইম 

ঙম 

১৪। ট্রফািঃ ফাভৄদ-উভ-ভযীত 

আওাভী 

উধপ্রথাদ (আিঃ িঃ) 

৯৩৩৬৪৪৬ 

০১৭১২১৬৯৮৫৫ 

dc_icd_ds@btc.gov.bd 

mamun.askari@btc.gov.bd 

 

 

 

 

১৫। ট্রফািঃ ভালাদ উাদুিাল 

উধপ্রথাদ (ািঃ দীিঃ) 

৯৩৩৫৯৩৪ 

০১৯১১২৩৩৬৪১ 

dc_tpd_sub@btc.gov.bd 

raihan.ubaidullah@btc.gov.bd 

 

 

১৬। ট্রফািঃ ফালভৄদুম লাাদ 

লওাভী প্রথাদ (ািঃ দীিঃ)  

 

৯৩৩৫৯৩০ 

০১৭১২২৮৪৬৯১ 

mahmodul.hasan@btc.gov.bd 

 

১৭। এ, এফ, সুফাইা চাীদ 

লওাভী প্রথাদ (আিঃ িঃ) 

৯৩৩৫৯৯৬ 

০১৭৫২৫২৯৭৬৫ 

sumaiya.zabeen@btc.gov.bd 

 

১৮। ট্রফািঃ আব্দুম মমঢন  

লওাভী প্রথাদ (ািঃ প্রিঃ) 

৯৩৩৫৯৯৩ 

০১৭১৭৪০৮৭৬৫ 

abdul.latif@btc.gov.bd 

 

১৯। মফচথা আবুম নচম ট্রফািঃ 

ট্রঢৌলীদুভ ভলফাদ  

লওাভী প্রথাদ (ঘমমঢ 

তামে) (আিঃ িঃ) 

৮৩১৬১০৪ 

০১৯৩৭৮৫৯৮৪৩ 

ro_icd_gats@btc.gov.bd 

mirza.rahman@btc.gov.bd 

 

২০। ট্রফািঃ ফনদ উমেদ ট্রফািা 

গ্রন্থাকামভও 

৮৩১৬১০৪ 

০১৯১২০২৩৫৫২ 

mayen.molla@btc.gov.bd 

 

mailto:dc_icd_ds@btc.gov.bd
mailto:mamun.askari@btc.gov.bd
mailto:dc_tpd_sub@btc.gov.bd
mailto:raihan.ubaidullah@btc.gov.bd
mailto:ro_icd_gats@btc.gov.bd
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ক্রিঃ 

দাং 

ওফ থওঢথাভ দাফ  ধতম  ট্রঝমমননাদ, ট্রফাাইম  

ই-ট্রফইম 

ঙম 

২১। ফমলনুম ওমভফ ঔন্দওাভ  

কনরডা অমনাভ (ািঃ প্রিঃ) 

৮৩১৬১০৪ 

০১৬৮৬২৬৭৩৯৬ 

ro_injury@btc.gov.bd 

mohinul.karim@gmail.com 

 

২২। এইঘ. এফ. যমভপৄম ইমাফ 

মধআভ এন্ড মধ 

 

৮৩১৬১০৪ 

০১৭২৪৮৯৪০৩৬ 

prandpo@btc.gov.bd 
info@btc.gov.bd 

shariftutul80@gmail.com 
 

 

২৩। ওাচী ফমদভ উেীদ 

কনরডা অমনাভ (আিঃিঃ-২) 

৮৩১৬১০৪ 

০১৯১১৭২১৮৯৮ 

ro_icd_gatt@btc.gov.bd 

kazi.monir@btc.gov.bd 

 

 

২৪। ট্রমাওফাদ ট্রলানদ 

কনরডা অমনাভ (ািঃদীিঃ,  

ফমদঝমভাংনম) 

৯৩৩৫৯৩০ 

০১৭১৭৩৪৪৮৯৩ 

ro_tpd_sub@btc.gov.bd 
lokman.hossain@btc.gov.bd 

 

 

২৫। ট্রফািঃ যমভপৄম লও 

কনরডা ওফ থওঢথা (ািঃ প্রিঃ) 

৮৩১৬১০৪ 

০১৬৮০৭৬৬৬৯৪ 

shariful.haque@btc.gov.bd 
০১৬৮০৭৬৬৬৯৪ 

 

 

২৬। ট্রফািঃ আমভন ট্রলানদ 

কনরডা ওফ থওঢথা (ািঃ দীিঃ) 

৮৩১৬১০৪ 

০১৭৪৮৭৫০৮৪৮ 

arif.hossen@btc.gov.bd 

 

২৭। ট্রফালাম্মত ভালাদ 

কনরডা ওফ থওঢথা (ািঃ দীিঃ) 

৮৩১৬১০৪ 

০১৫৩৪৬৫৮৪৯৬ 

mohammad.rayhan@btc.gov.bd 

 

mailto:ro_injury@btc.gov.bd
mailto:prandpo@btc.gov.bd
mailto:info@btc.gov.bd
mailto:ro_icd_gatt@btc.gov.bd
mailto:kazi.monir@btc.gov.bd
mailto:ro_tpd_sub@btc.gov.bd
mailto:lokman.hossain@btc.gov.bd
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ক্রিঃ 

দাং 

ওফ থওঢথাভ দাফ  ধতম  ট্রঝমমননাদ, ট্রফাাইম  

ই-ট্রফইম 

ঙম 

২৮। ট্রফালাম্মত হুফায়ূদ ওীভ 

লওাভী মঘ (প্রযাদ) 

৮৩১৬১০৪ 

০১৭১৫৪৪০৪৭৮ 

asstsecretary@btc.gov.bd 

 

২৯। ইউছুধ ট্রফালাম্মত ঢউমাত 

ইওাম 

মলা ভক্ষড ওফ থওঢথা  

(ঘমমঢ তামে) 

৯৩৩৫৯৯৫ 

০১৭১১০০১৭০২ 

accounts_office@btc.gov.bd 

 

 

 

mailto:accounts_office@btc.gov.bd
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ধমভমযষ্ট -৫ 

ওমফযনদভ ওফ থওঢথানতভ মনতয ভ্রফনডভ মভড 

ক্রিঃদাং ওফ থওঢথানতভদাফ মর আনাচদওাভী 

ট্রতয 

ভ্রফনডভনফাত 

১. ট্রচযামঢফ থ তত্ত 

ট্রঘাভম্যাদ (প্রািদ) 

Mercosur ভুি ট্রতযভৄনলভ 

ানণ ভৄি ামডচয চমি মরন 

আনমাঘদা  ামডচয বৃমদ্ধভ 

মনক্ষয নভ 

তমক্ষড 

আনফমভওা 

১৭-২৪ আকি 

২০১৯ 

২. আবু ভানা ট্রফালাম্মত  

আমভন 

উধ-প্রথাদ  

Seminar on Investment 

promotion and 

Investment Enrironment 

Imporvement for 

Bangladesh 

ঘীদ ০৭ আকি-২৬ 

আকি ২০১৯ 

 

৩. ট্রফািঃ ফালভৄদুম লাাদ 

লওাভী প্রথাদ  

Seminar on Construction 

of Modern Logistics and 

Crossborder Logistics for 

Bangladesh. 

ঘীদ ০৯ ট্রনন্ফম্বভ-২৮ 

ট্রনন্ফম্বভ ২০১৯ 

৪. ওাচী ফমদভ উেীদ 

কনরডা ওফ থওঢথা 

APTA Service 

Negotiation Working 

Group- এভ পা 

ণাইল্যান্ড ২৮-৩০ অনক্টাভ 

২০১৯ 

৫. ট্রফািঃ ফমযউম আমফ 

উধপ্রথাদ 

South Asian Free Trade 

Area (SAFTA)- এভ  ১০ফ 

পা 

ট্রদধাম ৫-৬ দনপম্বভ 

২০১৯ 

৬. এ.এফ.সুফাইা চাীদ 

লওাভী প্রথাদ 

াাংমানতয-মপনঢদাফ Joint 

Trade Committee- এভ 

২ পা 

মপনঢদাফ ২৫-২৬ মটনম্বভ 

২০১৯ 

৭. ট্রফািঃ ফাভৄদ-উভ-ভযীত 

আওাভী, উধপ্রথাদ 

াাংমানতয-পাভঢ চনি 

ামওথাং গ্রুধ অদ ট্রেট এভ 

১২ঢফ পা 

পাভঢ ১৩-১৪ চানুামভ 

২০২০ 

াাংমানতয-পাভঢ ামডচয 

মঘ ধব থানভ পা 

১৫-১৬ চানুামভ 

২০২০ 
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ধমভমযষ্ট -৬ 

 

ওমফযদ ওর্তথও আনামচঢ প্রমযক্ষনডভ মভড 

 

ক্রিঃদাং ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীভ দাফ 

 ধতী 

প্রমযক্ষনডভ মর আনাচদওাভী 

প্রমঢষ্ঠাদ 

প্রমযক্ষনডভ 

ট্রফাত 

০১. ৩ ট্রেমডভ ওফ থঘামভ চাঢী শুদ্ধাঘাভ ট্রওৌযম মরন 

বদমঢওঢা  ট্রা প্রতাদ প্রমযক্ষড 

াাংমানতয ট্রেট 

এন্ড ট্যামভন 

ওমফযদ 

১১ ট্রনন্ফম্বভ 

২০১৯ 

০২. ওম ওফ থওঢথা (১৬ চদ 

ওফ থওঢথা) 

ওফ থওঢথা/ওফ থঘামভনতভ অাংযগ্রলনড 

ঘাকুমভ াংক্রান্ত মমপন্ন মরন 

মতদব্যাধী প্রমযক্ষড 

াাংমানতয ট্রেট 

এন্ড ট্যামভন 

ওমফযদ 

২২ অনক্টাভ 

২০১৯  

০৩. ওমফযনদভ ৩৩ চদ 

ওফ থওঢথা  ওফ থঘামভ 

অাংযগ্রলড ওনভদ 

উদ্ভাদ  ট্রা লমচওভড মরন  

মতদব্যাধী ওফ থযামা অনুমষ্ঠঢ 

াাংমানতয ট্রেট 

এন্ড ট্যামভন 

ওমফযদ 

১৮ দনপম্বভ 

২০১৯ 

০৪. ২৬ চদ ঘতুণ থ ট্রেমডভ 

ওফ থঘামভ 

ওমফযনদভ ঘতুণ থ ট্রেমডভ 

ওফ থঘামভনতভ অাংযগ্রলনড অপযন্তভীড 

প্রমযক্ষড 

াাংমানতয ট্রেট 

এন্ড ট্যামভন 

ওমফযদ 

২৮ দনপম্বভ 

২০১৯ 

০৫. ১ফ ট্রেমডভ ওফ থওঢথা ১৩ 

চদ  ৩ ট্রেমডভ 

ওফ থঘাভী ২৫ চদ 

উদ্ভাদী ক্ষফঢা বৃমদ্ধভ মনক্ষয ০২ 

মতদব্যাধী প্রমযক্ষড 

াাংমানতয 

ট্রেট এন্ড 

ট্যামভন 

ওমফযদ 

১১  ১২ 

ট্রনব্রুামভ 

২০২০ 

০৬. ৩  ৪ণ থ ট্রেমডভ 

ওফ থঘামভ ৩১ চদ 

িীদী প্রমযক্ষড াাংমানতয ট্রেট 

এন্ড ট্যামভন 

ওমফযদ 

০৮-১২ ফাঘ থ 

২০২০ 

০৭. ওফ থওঢথা ১৩ চদ  

ওফ থঘাভী ২৫ চদ 

উদ্ভাদী ক্ষফঢা বৃমদ্ধভ মনক্ষয ০২ 

মতদব্যাধী প্রমযক্ষড 

াাংমানতয 

ট্রেট এন্ড 

ট্যামভন 

ওমফযদ 

১১  ১২ 

ট্রনব্রুামভ 

২০২০ 
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ধমভমযষ্ট -৭ 

ওমফযনদভ ওফ থওঢা  ওফ থঘামভকড অন্যান্য ট্রব  ওম প্রমযক্ষনড অাংযগ্রলড ওনভনঙদ ঢাভ  

মভড: 

ক্রিঃ 

দাং 

ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীভ দাফ 

 ধতম 

প্রমযক্ষনডভ মর আনাচদওাভী 

প্রমঢষ্ঠাদ 

প্রমযক্ষনডভ 

ট্রফাত 

০১. ট্রফািঃ যমভপৄম লও 

কনরডা ওফ থওঢথা 

”Economics of Tobacco abd 

Tobacco Taxation: Public 

Health Perspective” মরও 

প্রমযক্ষড। 

ধমভওেদা 

ফন্ত্রডাম 

০২-০৪  

জুমাই ২০১৯ 

০২. ট্রফালাম্মত নূরুম 

আঙাভ 

অমন লওাভী ওাফ 

ওমপউঝাভ ভৄদ্রাক্ষমভও  

“PPR, 2008 and Public 

Procurement Management”  

যীর থও এওটি প্রমযক্ষড। 

মযে  

ফন্ত্রডাম 

২৮-৩১ জুমাই 

২০১৯ 

০৩. ট্রফািঃ আমভন ট্রলানদ 

কনরডা ওফ থওঢথা 

“Project Management” যীর থও 

প্রমযক্ষড 

ামডচয 

ফন্ত্রডাম 

২৬-২৮ 

ট্রনন্ফম্বভ 

২০১৯  

০৪. ট্রফািঃ মাম ট্রলানদ 

উধপ্রথাদ 

“Trade Policy Issues for 

Negotiations” যীর থও প্রমযক্ষড 

ামডচয 

ফন্ত্রডাম 

১৯-২৪ 

অনক্টাভ 

২০১৯  

০৫. এ.এফ.সুফাইা চাীদ 

লওাভী প্রথাদ 

“Trade Policy Issues for 

Negotiations” যীর থও প্রমযক্ষড 

ামডচয 

ফন্ত্রডাম 

১৯-২৪ 

অনক্টাভ 

২০১৯  

০৬. ট্রমাওফাদ ট্রলানদ 

কনরডা ওফ থওঢথা 

“Training Course on Basic 

Principles of WTO Agreements 

and Notification Requirements” 

যীর থও প্রমযক্ষড 

ামডচয 

ফন্ত্রডাম 

২৬-২৮ 

দনপম্বভ ২০১৯  

০৭. ট্রফািঃ ফাভৄদ-উভ-ভযীত 

আওাভী, উধপ্রথাদ 

 

 

 

 

“Trade Data Analysis” যীর থও 

প্রমযক্ষড 

 

 

 

 

ামডচয 

ফন্ত্রডাম  

 

 

 

 

২৩-২৭ দনপম্বভ 

২০১৯ 

০৮. এ.এফ.সুফাইা চাীদ 

লওাভী প্রথাদ 

০৯. ট্রফািঃ আব্দুম মমঢন 

লওাভী প্রথাদ 

১০. মফচথা আবুম নচম ট্রফািঃ 

ট্রঢৌলীদুভ ভলফাদ, 

কনরডা ওফ থওঢথা 

১১. ওাচী ফমদভ উেীদ 

কনরডা ওফ থওঢথা 

১২. ফমলনুম ওমভফ ঔন্দওাভ 

কনরডা ওফ থওঢথা 

াাংমানতয মভমচদাম ওানদমক্টপটি 

প্রওে-১ এভ আঢা “Training 

Course on Basic Principles of 

WTO Agreements and 

Challenges after LDC 

Graduation” যীর থও প্রমযক্ষড 

ামডচয 

ফন্ত্রডাম 

০৩-০৫ 

মটনম্বভ 

২০১৯ 
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ক্রিঃ দাং ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীভ দাফ 

 ধতম 

প্রমযক্ষনডভ মর আনাচদওাভী 

প্রমঢষ্ঠাদ 

প্রমযক্ষনডভ 

ট্রফাত 

১৩. ট্রফািঃ আবুম াযাভ 

ওমপউঝাভ ভৄদ্রাক্ষমভও 

 PPR 2008 and Annual 

Procurement Planning যীর থও 

প্রমযক্ষড 

াাংমানতয 

ইদমিটিউঝ 

অ 

ম্যানদচনফি 

১২-১৬ 

চানুামভ 

২০২০ 

১৪. ট্রফালাম্মত হুফায়ূদ 

ওীভ, প্রথাদ লওাভী 

ভওামভ ঘাকুমভভ অঢযাশ্যওী 

মদফামী াংক্রান্ত প্রমযক্ষড ট্রওা থ 

াাংমানতয 

ইদমিটিউঝ 

অ 

ম্যানদচনফি 

০৪-০৫ 

চানুামভ 

২০২০ 

১৫. ট্রফািঃ ফাভৄদ-উভ-ভযীত 

আওাভী, উধপ্রথাদ 

The Agreement on Trade 

Related Aspects of Intellectual 

Properly Rights (TRIPS) যীর থও 

প্রমযক্ষড। 

ামডচয 

ফন্ত্রডাম 

২১-২২ 

চানুামভ 

২০২০ ১৬. ট্রফািঃ আমভন ট্রলানদ 

কনরাডা ওফ থওঢথা 

১৭. ট্রফািঃ আব্দুম মমঢন 

লওাভী প্রথাদ 

 

উদ্ভাদ ক্ষফঢা বৃমদ্ধভ মনক্ষয দুই মতনদভ 

প্রমযক্ষড। 

 

ামডচয 

ফন্ত্রডাম 

 

২১-২২ 

চানুামভ 

২০২০ 

১৮. মফচথা আবুম নচম ট্রফািঃ 

ট্রঢৌলীদুভ ভলফাদ 

কনরডা ওফ থওঢথা 

১৯. ট্রফািঃ ফালভৄদুম লাাদ 

লওাভী প্রথাদ 

“The WTO Agreements on 

Agriculture and Sanitary & 

Phytosanitary (SPS) and 

Technical Barriers to Trade 

(TBT)” যীর থও প্রমযক্ষড। 

ামডচয 

ফন্ত্রডাম 

০৫-০৬ 

ট্রনব্রুামভ 

২০২০ 

২০. আব্দুম মমঢন 

লওাভী প্রথাদ 

 

 

 

“LDC Graduation and 

Implication for Bangladesh” 

যীর থও প্রমযক্ষড। 

ামডচয 

ফন্ত্রডাম 

০৮-১২ 

ট্রনব্রুামভ 

২০২০ ২১. মফচথা আবুম নচম ট্রফািঃ 

ট্রঢৌলীদুভ ভলফদ 

কনরডা ওফ থওঢথা 

২২. ফমলনুম ওমভফ ঔন্দওাভ, 

কনরডা ওফ থওঢথা 

২৩. ট্রফািঃ আমভন ট্রলানদ 

কনরডা ওফ থওঢথা 

২৪. ভৄ. আওভাফ ট্রলানদ 

মনিফ এদামমি 

 

 

দুই মতদব্যাধী িীদী প্রমযক্ষড 

আইমটি 

অমথতপ্তভ 

১৭-১৮ 

ট্রনব্রুামভ 

২০২০ ২৫. ট্রফািঃ ভালাদ 

উাদুিাল 

উধপ্রথাদ 
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ক্রিঃ 

দাং 

ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীভ দাফ 

 ধতম 

প্রমযক্ষনডভ মর আনাচদওাভী 

প্রমঢষ্ঠাদ 

প্রমযক্ষনডভ 

ট্রফাত 

২৬. ট্রফািঃ ফাভৄদ-উভ-ভযীত 

আওাভী, উধপ্রথাদ 

 

 

 

“Modelling Trade Negotiation 

Outcomes and Simulation 

Analysis” যীর থও প্রমযক্ষড। 

 

 

 

ামডচয 

ফন্ত্রডাম 

 

 

 

২৯ 

ট্রনব্রুামভ 

২০২০ 

২৭. এ. এফ. সুফাইা 

চাীদ 

লওাভী প্রথাদ 

২৮. ট্রফািঃ আব্দুম মমঢন 

লওাভী প্রথাদ 

২৯. মফচথা আবুম নচম ট্রফািঃ 

ট্রঢৌলীদুভ ভলফাদ 

কনরডা ওফ থওঢথা 

৩০. ট্রফািঃ ফাভৄদ-উভ-ভযীত 

আওাভী, উধপ্রথাদ 

 

 

 

 

“Modelling Trade Negotiation 

Outcomes and Simulation 

Analysis” যীর থও প্রমযক্ষড 

 

 

 

ামডচয ফন্ত্রডাম 

 

 

 

১-৪ ফাঘ থ 

২০২০ 

৩১. এ. এফ. সুফাইা 

চাীদ 

লওাভী প্রথাদ 

৩২. ট্রফািঃ আব্দুম মমঢন 

লওাভী প্রথাদ 

৩৩. মফচথা আবুম নচম ট্রফািঃ 

ট্রঢৌলীদুভ ভলফাদ 

কনরডা ওফ থওঢথা 

৩৪. ওাচী ফমদভ উেীদ 

কনরডা ওফ থওঢথা 

৩৫. ট্রফািঃ নারুও ট্রলানদ 

ট্রওাভনঝওাভ 

অমন ব্যস্থাধদা  তক্ষঢা উন্নদ 

প্রমযক্ষড ট্রওা থ 

াাংমানতয 

ইদমিটিউঝ অ 

ম্যানদচনফি 

০৭-০৯ ফাঘ থ 

২০২০ 

৩৬. ট্রফািঃ যমভপৄম লও 

কনরডা ওফ থওঢথা 

 “Rules and Procedures for 

Import, Export and Customs” 

যীর থও প্রমযক্ষড। 

াাংমানতয 

ননভদ ট্রেট 

ইদমিটিউঝ 

০৯-১২ ফাঘ থ 

২০২০ 

৩৭. ট্রফালাম্মত ভালাদ 

কনরডা ওফ থওঢথা 

৩৮. মভোোম্মদ যোয়োন 

গবফলণো কভ মকর্মো 

“Basic Procurement Training” 

ট্রওা থ 

Central 

Procurem

ent 

Technical 

Unit 

১৪-৩১ ফাঘ থ 

২০২০ 

৩৯. ওাচী ফমদভ উমেদ 

কনরডা ওফ থওঢথা 

াাংমানতয মভমচদাম ওানদমক্টমপটি 

প্রওে-১ এভ আঢা “Capacity 

Building Training for the 

Officials of the Ministry of 

Commerce on the Trade Related 

Issues”  াংক্রান্ত অদমাইদ প্রমযক্ষড। 

ামডচয 

ফন্ত্রডাম 

১৫-১৭ জুদ 

২০২০ 
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ধমভমযষ্ট -৮ 

কমভবনয কভ মকর্ো ও কভ মচোমযগণ মম কর বো/মমভনোয/কভ মোরোয় অংগ্রণ 

কবযবেন র্োয মফফযণ: 

ক্রিঃদাং ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীভ দাফ 

 ধতম 

বো/মমভনোয ও কভ মোরোয  মফলয় আনাচদওাভী 

প্রমঢষ্ঠাদ 

প্রমযক্ষনডভ 

ট্রফাত 

১. মভোোঃ ভোমুন -উয-যীদ 

আকোযী, উপ্রধোন 

"Accession to Madrid 

Protocol System by 

Bangladesh and 

promotion of Trademark 

Use by Businesses" যীর থও 

ট্রমফদাভ। 

মযে 

ফন্ত্রডাম 

১৭ জুমাই 

২০১৯ 

২. ট্রমাওফাদ ট্রলানদ 

কনরডা ওফ থওঢথা 

৩. ট্রফািঃ াোফ ট্রলানদ 

কনরডা ওফ থওঢথা 

৪. মভোোঃ ভোমুন -উয-যীদ 

আকোযী, উপ্রধোন 

ামডচয ফন্ত্রডামন ভৄি ামডচয 

চমি াংক্রান্ত ফীক্ষাভ ওামভকমভ 

 ঢামত্ত্বও মরন াওথযধ। 

ামডচয ফন্ত্রডাম ২৮-২৯ জুরোই 

২০১৯ 

৫. এ. এফ. সুফাইা 

চাীদ 

লওাভী প্রথাদ 

৬. মফচথা আবুম নচম ট্রফািঃ 

ট্রঢৌলীদুভ ভলফাদ 

কনরডা ওফ থওঢথা  

৭. আবু ভানা ট্রফালাম্মত 

আমভন 

উধ-প্রথাদ  

Seminar on Investment 

promotion and 

Investment Enrironment 

Imporvement of 

Bangladesh 

ামডচয 

ফন্ত্রডাম 

০৭-২৬ 

আগস্ট 

২০১৯ 

৮. ওাচী ফমদভ উেীদ 

কনরডা ওফ থওঢথা 

“Trade in Services” ওফ থযামা ামডচয 

ফন্ত্রডাম 

১৭-১৮ 

মবেম্বয 

২০১৯ 

৯. ওাচী ফমদভ উেীদ 

কনরডা ওফ থওঢথা 

“EIF Tier-I” প্রওনেভ ওাব থক্রফ  

ভল্যানদভ উনেনশ্য ওফ থযামা 

ামডচয 

ফন্ত্রডাম 

২৬ ট্রনন্ফম্বভ 

২০১৯  

১০. ট্রফািঃ ফমযউম আমফ 

উধপ্রথাদ 

চাধাদ ট্রনাভ ট্রেট ওমফযদ 

(JFTC)-এভ মনযরজ্ঞ তনমভ 

ানণ অমপজ্ঞঢা মমদফ পা 

অাংযগ্রলড। 

াাংমানতয 

প্রমঢনবামকঢা 

ওমফযদ 

২৫  

দনপম্বভ 

২০১৯ 

১১. ট্রফািঃ ফমযউম আমফ 

উধপ্রথাদ 

“FTA Negotiation 

Capacity Development of 

Bangladesh” মরও পা। 

াাংমানতয 

ননভদ ট্রেট 

ইদমিটিউঝ 

১০ মটনম্বভ 

২০১৯ 
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ক্রিঃদাং ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীভ দাফ 

 ধতম 

বো/মমভনোয ও কভ মোরোয  মফলয় আনাচদওাভী 

প্রমঢষ্ঠাদ 

প্রমযক্ষনডভ 

ট্রফাত 

১২. ট্রফািঃ ফমযউম আমফ 

উধপ্রথাদ 

“FTA Negotiation 

Capacity Development of 

Bangladesh” মরও পা। 

াাংমানতয 

ননভদ ট্রেট 

ইদমিটিউঝ 

১১ মটনম্বভ 

২০১৯ 

১৩. মভোোঃ ভোমুন-উয-যীদ 

আকোযী, উপ্রধোন 

১৪. মভোোঃ ভোমুদুর োোন, 

কোযী প্রথাদ 

১৫. ট্রফািঃ ফমযউম আমফ 

উধপ্রথাদ 

“FTA Negotiation 

Capacity Development of 

Bangladesh” মরও পা। 

াাংমানতয 

ননভদ ট্রেট 

ইদমিটিউঝ 

১২ মটনম্বভ 

২০১৯ 

১৬. ৩ চদ ওফ থওঢথা  ৩ 

ট্রেমডভ ২৯ চদ ওফ থঘামভ  

দমণ ব্যস্থাধদা াংক্রান্ত ওফ থযামা াাংমানতয ট্রেট 

এন্ড ট্যামভন 

ওমফযদ 

১৮ দনপম্বভ 

২০১৯ 

১৭. ট্রফািঃ ফালভৄদুম লাাদ 

লওাভী প্রথাদ 

“Workshop on Trade 

Related Challenges for 

Graduate LDCs: 

Bangladesh Perspective” 

যীর থও ওফ থযামা 

ামডচয 

ফন্ত্রডাম 

০৮ চানুামভ 

২০২০ 

১৮. ট্রফািঃ ভালাদ 

কনরডা ওফ থওঢথা 

“Workshop for Developing 

Position of Bangladesh on 

E-Commerce issues in the 

WTO” যীর থও ওফ থযামা 

ামডচয ফন্ত্রডাম ০৯ চানুামভ 

২০২০ 

১৯. মভোোঃ ভোমুন-উয-যীদ 

আকোযী, উপ্রধোন 

Working Group on Rules 

of Origin (RoO) বো 

ামডচয ফন্ত্রডাম ২৫ -২৬ 

ট্রনব্রুামভ 

২০২০ 

২০. 

 

ো মভোোঃ আবুযোয়োন 

আরবফরুনী, দস্য 

“ফঙ্গফন্ধুয দ মন ও ফোংরোবদ ” 

ীল মক কভ মোরো 

চাঢী 

ধমভওেদা 

এওানটমফ 

১৯ 

ট্রনব্রুামভ 

২০২০ 

২১. ড. মভোস্তপো আমফদ খোন 

দস্য 

“Probable impacts of the 

graduation on 

Bangladesh‟s 

pharmaceutical industry” 

ীল মক কভ মোরো 

াউণ ট্রিাভ  

Support to 

Sustainable 

Graduation 

Project 

(SSGP) 

০৯ ট্রনব্রুামভ 

২০২০ 

২২. ট্রফািঃ ভালাদ উাদুিাল 

উধপ্রথাদ 

২৩. ড. মভোস্তপো আমফদ খোন 

দস্য 

মেড এন্ড ইনববস্টবভন্ট মকো -

অোবযন মপোযোভ এমগ্রবভন্ট 

(টিকপো)- এয ৫ভ বো 

ামডচয ফন্ত্রডাম ০৫ ফাঘ থ 

২০২০ 

২৪. ট্রফািঃ মাম ট্রলানদ 

উধপ্রথাদ 

WTO National Workshop 

on “the WTO & LDC 

Graduation” যীর থও ওফ থযামা 

ামডচয ফন্ত্রডাম ১১-১২ ভোচ ম 

২০২০ 

২৫. ফমলনুম ওমভফ ঔন্দওাভ 

কনরডা ওফ থওঢথা 
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ননঝাগ্যামামভ: 

২০১৯-২০২০ অর্ মফেবযয ফোংরোবদ মেড এন্ড ট্যোমযপ কমভন পামতঢ উনিঔনবাগ্য কভ মকোবন্ডয মকছু মিযমচত্র  

 
০৪ অনক্টাভ ২০১৯ ঢামভনঔ ওমফযনদভ দাকঢ ট্রঘাভম্যাদ ওর্তথও ঙ্গন্ধুভ ফাচানভ পুষ্পস্তও অধ থড 

 

 

 

১৪-২৫ অনক্টাভ, ২০১৯ সুইনটনদভ ষ্টওনলানফ “Trade Academy 2019-2020‟‟ যীর থও ট্রওান থ ওমফযট্রদভ উধপ্রথাদ 

ট্রফািঃ ফাভৄদ-উভ-ভযীত আওাভী অাংযগ্রলড ওনভদ।  
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২২ অনক্টাভ ২০১৯ ঢামভনঔ ওমফযনদভ পাওনক্ষ ওফ থওঢথানতভ অাংযগ্রলনড অপযন্তভীড প্রমযক্ষড অনুমষ্ঠঢ ল।  

 

 

 

১৩ নববম্বয ২০১৯ র্োমযবখ কমভবনয বোকবে জোর্ীয় ফোবজট ২০২০-২১ এ অন্তর্ভ মমিয জন্য মদীয় মফমবন্ন 

মল্পখোর্/উখোবর্য ভস্যো ও ম্ভোব্য ভোধোন মফলবয় বো অনুমির্ য়।     
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মটমচঝাম াাংমানতয মত উধমনক্ষয ১২ মটনম্বভ ২০১৯ ঢামভনঔ ওমফযনদভ ওফ থওঢথা  ওফ থঘামভকড ড থাঠয ব থামমনঢ 

অাংযগ্রলড ওনভদ। 

 

 

দমণ ব্যস্থাধদা াংক্রান্ত মরন ৩১ মটনম্বভ ২০১৯ ঢামভনঔ ওমফযনদভ পাওনক্ষ মতদব্যাধী প্রমযক্ষড অনুমষ্ঠঢ 

ল। 
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উদ্ভোফনী েভর্ো বৃমিয রবেে ১১-১২ মপব্রুয়োময ২০২০ র্োমযবখ কমভবনয বোকবে ০২ মদনব্যোী প্রমেণ 

অনুমির্ য়। 

 

 

২৪ মপব্রুয়োময ২০২০ র্োমযবখ কমভবনয বোকবে বোযর্ কর্তমক োটজোর্ বেয ওয এমন্ট-ডোমপং শুল্ক 

আবযো ও যফর্ী কযণীয় ীল মক কভ মোরো অনুমির্ য়। 
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২৮ মপব্রুয়োময ২০২০ র্োমযবখ সুফণ ম ভূমভ মযবোট ম, গজোমযয়ো, মুমিগবে কমভবনয ফোমল মক ক্রীড়ো প্রমর্বমোমগর্ো ২০২০ 

অনুমির্ য়  

 

 

 

২৮ ট্রনব্রুামভ ২০২০ ঢামভনঔ অনুমষ্ঠঢ ওমফযনদভ ামর থও ক্রীড়া প্রমঢনবামকঢা ট্রঘাভম্যাদ ফনলাত পুভোভ 

মঢভড ওনভদ। 
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২৮ ট্রনব্রুামভ ২০২০ ঢামভনঔ অনুমষ্ঠঢ ওমফযনদভ ামর থও ক্রীড়া প্রমঢনবামকঢা ট্রঘাভম্যাদ ফনলাত পুভোভ মঢভড 

ওনভদ। 

 

 
২৮ মপব্রুয়োময ২০২০ র্োমযবখ সুফণ ম ভূমভ মযবোট ম, গজোমযয়ো, মুমিগবে কমভবনয ফোমল মক ক্রীড়ো প্রমর্বমোমগর্ো ২০২০ 

অনুমির্ য়  
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১ ভোচ ম ২০২০ র্োমযবখ কমভবনয বোকবে রফণ চোল/মযবোধনোযী মবল্পয ভস্যো ও ভোধোন কবল্প গণশুনোমন 

অনুমির্ য়। 

 

 

৮-১২ ভোচ ম ২০২০ র্োমযবখ মফয়োভ পোউবন্ডন, কক্সফোজোবয অনুমির্ েীফনী প্রমেমণ কমভবনয কভ মচোমযগণ 

অংগ্রণ কবযন। 
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 ২০১৯-২০ অণ থঙনভ মমপন্ন ধত্র-ধমত্রওা প্রওামযঢ  াাংমানতয ট্রেট এন্ড ট্যামভন 

ওমফযনদভ উনিঔনবাগ্য ওফ থওান্ড াংক্রান্ত প্রমঢনতদ 

 

 
াপ্তামলও যীর থ ঔভ ধমত্রওা ১৮ দনপম্বভ ২০১৯ ঢামভনঔ প্রওামযঢ 

 
াপ্তামলও যীর থ ঔভ ধমত্রওা ১৮ দনপম্বভ ২০১৯ ঢামভনঔ প্রওামযঢ 

 
০৬ চানুামভ ২০২০ ঢামভঔ, াপ্তামলও যীর থ ঔভ ধমত্রওা প্রওামযঢ 

 
০৬ চানুামভ ২০২০ ঢামভঔ, াপ্তামলও যীর থ ঔভ ধমত্রওা প্রওামযঢ 

 
াপ্তামলও যীর থ ঔভ ধমত্রওা ২৭ চানুামভ ২০২০ ঢামভনঔ প্রওামযঢ 

 
াপ্তামলও যীর থ ঔভ ধমত্রওা ২৭ চানুামভ ২০২০ ঢামভনঔ প্রওামযঢ 
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াপ্তামলও যীর থ ঔভ ধমত্রওা ১৭ ট্রনব্রুামভ ২০২০ ঢামভনঔ প্রওামযঢ 

 
াপ্তামলও যীর থ ঔভ ধমত্রওা ১৭ ট্রনব্রুামভ ২০২০ ঢামভনঔ প্রওামযঢ 

 
Daily Financilal Express ধমত্রওা ০২ ফাঘ থ ২০২০ ঢামভনঔ প্রওামযঢ 

 
Daily Financilal Express ধমত্রওা ০২ ফাঘ থ ২০২০ ঢামভনঔ প্রওামযঢ 

 
বতমদও প্রমঢমতনদভ াংাত ধমত্রওা ০৩ ফাঘ থ ২০২০ ঢামভনঔ প্রওামযঢ 

 


