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চেয়ািম্যান 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন 

মুখবন্ধ 

কাদলি পরিক্রিায় একটি বছি অরিবারিি িদয়দছ। অন্যান্য বছদিি ন্যায় বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন রবগি 

২০১৬-১৭ অর্ থ বছদি বহুরবধ কি থকান্ড সম্পন্ন কদিদছ। আইনী বাধ্যবাধকিা রিদসদব বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন 

রনয়রিিভাদব সম্পারেি কাজকদি থি বারষ থক  প্ররিদবেন প্রকাশ কদি র্াদক। রবগি এক বছদিি কি থপরিকল্পনা ও িাি 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি তুদল ধিাি জন্য এবাি বারষ থক প্ররিদবেন ২০১৬-১৭ প্রকাশ কিা িদে।                               

 চেশীয় রশদল্পি স্বার্ থ িক্ষাদর্ থ বারিজয িন্ত্রিালদয়ি িত্ত্বাবধানাধীন একটি রবরধবদ্ধ সাংস্থা রিদসদব বাাংলাদেশ 

ট্যারিফ করিশন ১৯৯২ সন চর্দক রনিলসভাদব কাজ কদি যাদে। বারষ থক প্ররিদবেনটি ২০১৬-১৭ অর্ থ বছদি করিশন 

কর্তথক সম্পারেি কি থকাদন্ডি েপ থি রিদসদব কাজ কিদব। এি িাধ্যদি রবগি অর্ থবছদি সম্পারেি ুরুত্বপূরি থ কাজকি থ 

সম্পদকথ সম্যক ধািিা লাদভি পাশাপারশ করিশদনি গঠন, কাঠাদিা, কি থপরিরধ ও কি থরবন্যাদসি রবষয়টি পরি্ফুট  

িদব। 

 আিোরন পদেি চযৌরিক শুল্কিাি রনধ থািদিি িাধ্যদি চেশীয় রশদল্পি স্বার্ থ িক্ষা, অসাধু ববদেরশক বারিজয 

প্ররিদিাদধি িাধ্যদি চেশীয় রশল্প রবকাদশি প্ররিবন্ধকিা দূিীকিি; এবাং িপ্তারন বৃরদ্ধি লদক্ষয রি-পারক্ষক, আঞ্চরলক ও 

বহুপারক্ষক বারিজয চুরি সম্পােদনি সম্ভাব্যিা যাোইসি রবদ্যিান চুরিি আওিায় শুল্ক আোয় ও অশুল্ক বাধা 

দূিীকিদিি জন্য বাস্তবসম্মি চকৌশল রনধ থািদিি রনরিত্ত সিকািদক কায থকি সুপারিশ প্রোদন ২০১৬-১৭ অর্ থ বছদি 

করিশন িাৎপয থূরি থ অবোন চিদখদছ। করিশন আইদনি প্রদয়াজনীয় সাংদশাধনী,  পয থাপ্ত অর্ থ বিাদ্ধ ও জনবদলি েক্ষিা 

বৃরদ্ধি িাধ্যদি করিশনদক আিও শরিশালী কিা িদল এটি চেশীয় রশদল্পি রবকাশ এবাং অভযন্তিীি ও আন্তজথারিক 

বারিজয সম্প্রসািদি অরধকিি ফলপ্রসূ অবোন িাখদি সির্ থ িদব বদল দৃঢ়ভাদব আশা কিা যায়।  

 প্ররিদবেনটি প্রিয়দন চযসব কি থকিথা-কি থোিী রনিলস পরিশ্রি কদিদছন িাঁদেিদক আন্তরিক ধন্যবাে 

জানারে।  

 

 

০৮ অদটাবি, ২০১৭                                                                                            (মুশদফকা ইকফাৎ) 
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1 

 

করিশদনি পরিরেরি 

১. ভূরিকা  

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন বারিজয িন্ত্রিালদয়ি প্রশাসরনক রনয়ন্ত্রিাধীন সিকাদিি একটি রবরধবদ্ধ সাংস্থা। 

করিশদনি প্রধান কাজ চেশীয় রশদল্পি স্বার্ থ সাংিক্ষি কিা। রবরভন্ন পদেি আিোরন ও উৎপােন পয থাদয় 

শুল্কিাি  হ্রাস/বৃরদ্ধ সাংক্রান্ত রবষদয় সিকািদক পিািশ থ প্রোন করিশদনি মূল োরয়্বপ। চেশীয় ও আন্তজথারিক 

বারিজয, ট্যারিফ ও বারিজয সাংক্রান্ত রবরভন্ন রবষদয়ি উপি এ প্ররিষ্ঠান গদবষিা/সিীক্ষা পরিোলনা কদি। 

চেশীয় রশল্প ও উৎপােন ব্য বস্থাি স্বার্ থ সাংিক্ষদিি চিৌরলক োরয়্বপ রনদয় যাত্রা শুুত কিদলও পিবিীকাদল 

বাাংলাদেশ WTO এি সেস্য িওয়াি পি করিশন আন্তজথারিক, রি-পারক্ষক, আঞ্চরলক ও বহুপারক্ষক 

বারিজয চুরি ও শুল্ক সমৃ্পি রবষয়াবলীি উপি সিকািদক প্রদয়াজনীয় পিািশ থ রেদয় আসদছ। এছাড়া,  

বরিরব থদে বাাংলাদেশী পে ও চসবাি শুল্কমুি সুরবধা আোদয় ও সিকািদক অব্যািি সিায়িা রেদয় যাদে।  

 

২. বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন প্ররিষ্ঠা 

রবোয়দনি ক্রিবধ থিান প্রভাদবি প ভূরিদি স্থানীয় রশদল্পি স্বার্ থ সুিক্ষা, রশল্প সম্পে উৎপােদন প্ররিদযারগিা 

উৎসারিিকিিসি আন্তজথারিক, আঞ্চরলক, রি -পারক্ষক ও বহুপারক্ষক বারিজয কায থক্রি ও চুরি সম্পােদন- 

সিকািদক বস্তুরনষ্ঠ ও প্রাদয়ারগক পিািশ থ প্রোদনি লদক্ষয Protective Duties Act, 1950 (Act No. 

LXI of 1950) অনুযায়ী ১৯৭৩ সাদল জারিি রপিা বঙ্গবন্ধু চশখ মুরজবি িিিাদনি প্রিযক্ষ িত্ত্বাবধাদন 

বারিজয িন্ত্রিালদয়ি একটি েপ্তি রিদসদব ‘ট্যারিফ করিশন’ কাজ শুুত কদি। পিবিীদি ৬ নদভম্বি, ১৯৯২ 

িারিদখ বাাংলাদেশ চগদজ  এ প্রকারশি "বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন আইন, ১৯৯২" (১৯৯২ সদনি ৪৩ নাং 

আইন) অনুযায়ী ট্যারিফ করিশনদক পুনগ থঠন কদি একটি রবরধবদ্ধ সাংস্থা রিদসদব ‘বাাংলাদেশ ট্যারিফ 

করিশন’ প্ররিষ্ঠা কিা িয়।   

৩. বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি গঠন  

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন আইন, ১৯৯২ ( ১৯৯২ সাদলি ৪৩ নাং আইন) এি ৫ ধািা অনুসাদি একজন 

চেয়ািম্যান এবাং অনূর্ধ্থ রিনজন সেস্য সিন্বদয় করিশন গঠিি িয়। চেয়ািম্যান ও সেস্যগি সিকাি কর্তথক 

রনযুি িন এবাং িাদেি োকুিীি শিথাবলী সিকাি কর্তথক রনধ থারিি িয়। চেয়ািম্যান করিশদনি প্রধান 

রনব থািী কি থকিথা রিদসদব কাজ কদিন এবাং করিশদনি অন্যান্য সেস্যদেি োরয়্বপ বিন কদিন। ১৯৯২ সাদল 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন প্ররিষ্ঠাি পি চর্দক এ পয থন্ত ৩৮ জন চেয়ািম্যান রিদসদব করিশদন োরয়্বপ 

পালন কদিদছন (পরিরশষ্ট-১)।  বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি চেয়ািম্যান সিকাদিি সরেব পেিয থাোি এবাং 
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সেস্যগি সিকাদিি অরিরিি সরেব/যুগ্ম সরেব পেিয থাোি কি থকিথা । িাছাড়া আইদনি ১১ ধািা িদি 

করিশদনি একজন সরেব সিকাি কর্তথক রনযুি িন।  

৪. বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি সাাংগঠরনক কাঠাদিা 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদন চেয়ািম্যান, সেস্যবৃন্দ ও সরেব ব্যরিি রবরভন্ন পয থাদয়ি ৩৪ জন কি থকিথা এবাং 

৭৬ জন কি থোিীি অনুদিারেি পে িদয়দছ। ২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছদি করিশদনি িঞ্জুিীকৃি কি থিি, 

চলাকবল এবাং শূন্য পদেি রববিিী রনম্নরূপঃ 

চশ্রিী রবন্যাস িঞ্জুিীকৃি পেসাংখ্যা কি থিি চলাকবল শূন্য পদেি সাংখ্যা 

১ি চশ্রিী ৩৯ ৩১ ০৮ 

২য় চশ্রিী -- -- -- 

৩য় চশ্রিী ৪৩ ৩৮ ০৫ 

৪র্ থ চশ্রিী ৩৩ ২৯ ০৪ 

চিা  ১১৫ ৯৮ ১৭ 

 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি সাাংগঠরনক কাঠাদিা পরিরশষ্ট-২ এ চেখাদনা িল। 

৫. বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি অনুদিারেি জনবল  

ক্ররিক নাং পদেি  নাি পদেি সাংখ্যা 

০১। চেয়ািম্যান (সিকাদিি সরেব পেিয থাো)  ১ (এক) 

০২। সেস্য (অরিরিি/ যুগ্ম-সরেব পেিয থাো) ৩ (রিন) 

০৩। যুগ্ম-প্রধান  ৪ (োি) 

০৪। সরেব  ১ (এক) 

০৫। রসদেি এনারলষ্ট  ১ (এক) 

০৬। উপ-প্রধান  ৮ (আ ) 

০৭। সিকািী প্রধান ৮ (আ ) 

 

০৮। গদবষিা কি থকিথা  ৮ (আ ) 

০৯। একান্ত সরেব ১ (এক) 

১০। সিকািী সরেব (প্রশাসন) ১ (এক) 
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ক্ররিক নাং পদেি  নাি পদেি সাংখ্যা 

১১। রিসাব িক্ষি কি থকিথা  ১ (এক) 

১২। লাইদেিীয়ান ১ (এক) 

১৩। পাবরলক রিদলশনস এন্ড পাবরলদকশন অরফসাি ১ (এক) 

১৪। প্রধান সিকািী ১ (এক) 

১৫। একান্ত সিকািী ৪ (োি) 

১৬। সাঁ -রলরপকাি কাি করম্পউ াি অপাদি ি ৫ (পাঁে) 

১৭। সাঁ -মুদ্রাক্ষরিক ৪ (োি) 

১৮। উচ্চিান সিকািী ২ (দুই) 

১৯। উচ্চিান সিকািী কাি রিসাব িক্ষক ১ (এক) 

২০। কযারশয়াি/চকাষাধ্যক্ষ  ১ (এক) 

২১। চকয়াি-চ কাি ১ (এক) 

২২। অভযর্ থনাকািী ১ (এক) 

২৩। রিসাব সিকািী  ২ (দুই) 

২৪। অরফস সিকািী কাি করম্পউ াি মুদ্রাক্ষরিক  ৯ (নয়) 

২৫। করম্পউ াি মুদ্রাক্ষরিক  ৪ (োি) 

২৬। গারড়োলক ৮ (আ ) 

২৭। চডসপ্যাে িাইডাি  ১ (এক) 

২৮। অরফস সিায়ক  ২৬ (ছারিশ) 

২৯। রনিাপত্তা প্রিিী  ২ (দুই) 

৩০। পরিেন্নিা কিী  ২ (দুই) 

 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন (কি থকিথা ও কি থোিী) োকুিী রবরধিালা, ১৯৯৩ অনুযায়ী যুগ্ম-প্রধান ও উপ-

প্রধান পয থাদয় ৫০% পদে সিকাি চপ্রষদি কি থকিথা রনদয়াগ কদি র্াদক এবাং করিশদনি অন্যান্য কি থকিথা ও 

কি থোিী সিাসরি/পদোন্নরিি িাধ্যদি রনদয়াগপ্রাপ্ত িদয় র্াদকন। 



4 

 

করিশদনি কায থাবরল 

১. করিশদনি প্রশাসন 

করিশদনি প্রশাসরনক কায থাবরল সম্পােদনি জন্য সিকাি কর্তথক রনদয়ারজি একজন সরেব িদয়দছন। সরেব 

করিশদনি বাদজ  প্রস্তুি কদি অনুদিােদনি জন্য করিশদনি রনক  উপস্থাপন, করিশদনি রিসাব সাংিক্ষি, 

রিসাদবি বারষ থক রববিিী প্রিয়ন, অর্ থ ও সম্পরত্ত সাংিক্ষি, রনয়ন্ত্রি ও পরিোলনা কদিন এবাং েরলল ও 

কাগজপত্র সাংিক্ষি কদিন। করিশদনি প্রশাসরনক কাজ সুষ্ঠুভাদব সম্পােন কিা িাঁি োরয়্বপ। প্রশাসরনক, 

আরর্ থক ও অন্যান্য কায থক্রদি সরেবদক সিায়িা প্রোদনি জন্য একজন সিকািী সরেব )প্রশাসন( , একজন 

রিসাব িক্ষি কি থকিথা, একজন গ্রন্থাগারিক এবাং একজন জনসাংদযাগ ও প্রকাশনা কি থকিথা িদয়দছন। 

২. করিশদনি বাদজ   

করিশদনি বাদজ  সিকাদিি িাজস্ব বাদজদ ি প্রারিষ্ঠারনক চকাড নাং ১৭০৫-স্বায়্বপশারসি ও অন্যান্য 

প্ররিষ্ঠান পরিোলনা চকাড নাং ২৯৩১-বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন ৫৯০০-সািায্য, িঞ্জুিী এি অন্তর্ভ থি। 

২০১৬-১৭ অর্ থবছদি করিশদনি জন্য ৯,৫৩,৩০,০০০.০০ (নয় চকাটি চিপ্পান্ন লক্ষ রত্রশ িাজাি)  াকা বিাদ্দ 

পাওয়া যায়। 

৩. করিশদনি আয় 

করিশদনি কি ব্যিীি প্রারপ্ত ও কি ব্যিীি অন্যান্য িাজস্ব প্রারপ্তি রববিিী রনম্নরূপ: 

চকাড নম্বি ও আদয়ি 

খাি 

বাদজ  

(লক্ষযিাত্রা) 

( াকা) 

২০১৬-২০১৭ 

সাংদশারধি 

লক্ষযিাত্রা ( াকা) 

২০১৬-২০১৭ 

২০১৬-২০১৭            

সাদলি প্রকৃি 

আয় ( াকা) 

হ্রাস/বৃরদ্ধি কািি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২৯৩১ : বাাংলাদেশ 

ট্যারিফ করিশন 

    

১৫০০-২৯৯৯ : কি 

ব্যিীি প্রারপ্ত 

    

চসবা বাবে প্রারপ্ত     

২০৩৭-সিকারি 

যানবািদনি ব্যবিাি 

৭৩,০০০.০০ ৭৩,০০০.০০ ৬১,০০০.০০  
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অ-বারিরজযক রবক্রয়     

২৩৬৬-চ ন্ডাি ও 

অন্যান্য েরলল পত্র 

৫,০০০.০০ ৫,০০০.০০ ০.০০  

কি ব্যিীি অন্যান্য 

িাজস্ব ও প্রারপ্ত 

    

২৬৭১-অরিরিি 

প্রেত্ত  াকা আোয় 

২০,০০,০০০.০০ ৬০,০০,০০০.০০ ১৪,০০০.০০ ৩০চশ জুন এি 

অব্যরয়ি অর্ থ 

করিশদনি চকান 

আয় রিদসদব গে না 

কিায় আয় হ্রাস 

চপদয়দছ। 

২৬৮১-রবরবধ িাজস্ব 

ও প্রারপ্ত 

২৫,০০০.০০ ২৫,০০০.০০ ১৩,০০০.০০  

সব থদিা  ২১,০৩,০০০.০০ ৬১,০৩,০০০.০০ ৮৮,০০০.০০  

 

৪. করিশদনি ব্যয় 

এ বিাদদ্দি রবপিীদি আদলােয অর্ থ বছদি প্রকৃি ব্যয় িদয়দছ ৮,২৫,৩৮,৮১৮.৬৬  াকা (আ  চকাটি পঁরেশ 

লক্ষ আ রত্রশ িাজাি আ শি আঠাি  াকা চছষরি পয়সা) িাত্র। ০২জন কি থকিথাি োকুিী সাংক্রান্ত 

জটিলিাি কািদি লািগ্রযাি প্রোন কিা সম্ভব না িওয়ায় ও ০১ জন সেস্য (অরিঃ সরেব) এি েীর্ থ সিদয়ি 

বদকয়া রবল পরিদশাদধ রবলম্ব িওয়া, বিখাস্তকৃি ০৪জন কি থোিীি চবিন পরিদশাধ কিদি না পািা, ০৪জন 

কি থকিথা ও ০১জন কি থোিী নতুন সিকারি বাসা বিাদ্দ পাওয়া, একজন    কি থোিী োকুিী িযাগসি ০৪জন 

কি থোিী বিখাস্ত র্াকা, চেল/২০১৫-চি অন্যান্য ভািা উঠিদয় চনয়া, গাড়ীোলকদেি ওভাি াইদিি ব্যয় 

কদি যাওয়া, গদবষিা খাদিি অর্ থ ব্যয় সাংক্রান্ত রনদে থশনা না পাওয়া, রবদেশ ভ্রিি কি িওয়া, সিবিাি ও 

চসবা খাদি ৪র্ থ রকরস্তি অর্ থ রবলদম্ব পাওয়া, করিশদনি ৬টি অনুদিারেি গদবষিা প্রস্তাব সম্পন্ন কিদি না 

পািা সি িয় াি, চ রলদফান ও গ্যাদসি রবল সিয়িি না পাওয়ায় বাদজ  বিাদ্দ িদি অর্ থ উিৃত্ত র্াকাি 

প্রধান কািি। অব্যরয়ি ১,২৭,৯১,১৮১.৩৪  াকা (এক চকাটি সািাশ লক্ষ একানিই িাজাি একশি একারশ 

 াকা চেৌরত্রশ পয়সা) িাত্র চেজািী োলাদনি িাধ্যদি সিকাদিি সাংরিষ্ট খাদি জিা চেয়া িদয়দছ। করিশদনি 

বাদজ  বিাদ্দ ও ব্যয় রববিিী সািরিঃ০১-এ চেখাদনা িদলা। 
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সািরিঃ ০১ 

চকাড নম্বি ও খিদেি 

খাি/উপখাি 

বাদজ  বিাদ্দ ( াকা) 

২০১৬-২০১৭ 

সাংদশারধি বিাদ্দ ( াকা) 

২০১৬-২০১৭ 

২০১৬-২০১৭ সাদলি 

প্রকৃি খিে ( াকা) 

১ ২ ৩ ৪ 

৫৯০১-সাধািি িঞ্জুিী ৮,২৬,৪০,০০০.০০ ৮,৬৮,১০,০০০.০০ ৭,৪৬,১৯,৬১০.৬৬ 

৫৯৯৮-মূলধন িঞ্জুিী          ৭৯,২০,০০০.০০ ৮৫,২০,০০০.০০ ৭৯,১৯,২০৮.০০ 

সব থদিা ঃ ৯,০৫,৬০,০০০.০০ ৯,৫৩,৩০,০০০.০০ ৮,২৫,৩৮,৮১৮.৬৬ 

 

৫. ওদয়বসাই  ও আইটি সাংক্রান্ত কায থাবরল  

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদন ওদয়বসাই  ও আইটি সাংক্রান্ত কায থাবরল সম্পােদনি জন্য একজন রসদেি 

এনারলষ্ট িদয়দছন। িাছাড়া করিশদনি কি থকিথা ও কি থোিীগিও আইটি সাংক্রান্ত কাদজি সাদর্ জরড়ি। 

২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছদি এ সাংক্রান্ত কায থাবরল রনম্নুতপঃ 

১।  বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি ইিািদন  কাদনকটিরভটি স্পীড বিথিাদন সাংদযারজি ৭.৫ এি.রব.রপ.এস 

ব্যান্ডউইর্  এি স্থদল ১৬ এি.রব.রপ.এস ব্যান্ডউইর্ এ উন্নীি কিা িদয়দছ যা করিশদনি ডা া সাংগ্রদি 

ইরিবােক অবোন িাখদছ। 

২।  করিশদনি পুিািন ওদয়ব সাই টিি চডাদিন চনইি www.bdtariffcom.org পরিবিথন কদি 

www.btc.gov.bd  সিকাদিি  জািীয় িথ্য বািায়দনি সাদর্ সাংদযাজন প্রোন কিা িদয়দছ। 

৩।  করিশদন স্থারপি চলাকাল এরিয়া চন ওয়াদকথ ব্যান্ডউইর্ ম্যাদনজদিি সফ ওয়যাি স্থাপন কদি ইউজাি 

চিাল অনুসাদি ব্যান্ডউইর্ এি সি ব্যবিাদি বিন রনিরবরেন্ন ও রনরিি কিা িদয়দছ।  

৪।  ফায়ািওয়াল সফ ওয়যাি স্থাপন কদি চলাকাল এরিয়া চন ওয়াকথটিদক আিও সুিরক্ষি কিা িদয়দছ। 

৫।  করিশদনি অিযাবশ্যকীয় পে রবপনন িরন রিাং চসদল স্থারপি আন্তজথারিক বাজাদি অিযাবশ্যকীয় 

পদেি বাজাি মূল্য পয থদবক্ষদিি জন্য THOMSON REUTERS সফ ওয়যািটিি পুিািন ভাস থন চর্দক 

নতুন ভাস থদন  Upgrade কিা িদয়দছ। 

৬। অরফদসি সকল কি থকিথাদক আইটি এনাদবল সারভ থস, ডা া এনালাইরসস ও ডা া িাইদগ্রশন এি কাদজ 

সিদযারগিা প্রোন কিা িদয়দছ।  

৭।  বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি সকল কি থকিথাদেি নাি ও পেবীি রবপিীদি োপ্তরিক ই-চিইল চখালা 

িদয়দছ এবাং োপ্তরিক ই-চিইল ব্যবিাদিি রনদে থশ প্রোন কিা িদয়দছ। 

http://www.bdtariffcom.org/
http://www.btc.gov.bd/
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৮।  ২০১৬-১৭ অর্ থ বছদি করিশদনি গদবষিা কি থ, প্ররিদবেন ও সকল প্রকাি রিদপা থ এি  কাভাি চপইজ 

রডজাইন ও মুদ্রি কিা িদয়দছ। 

৯।  বাাংলাদেশ জান থাল অব ট্যারিফ এন্ড চেড এি প্রকাশনা কাদজ  সকল প্রকাি আইটি সিদযারগিা প্রোন 

কিা িদয়দছ। 

১০।  করিশদনি ১২িলায় অবরস্থি চলাকাল এরিয়া চন ওয়থাক উন্নি যন্ত্রপারি স্থাপন কিিঃ আিও 

আধুরনকীকিি কিা িদয়দছ। 

১১। জািীয় িাজস্ব চবাড থ িদি প্রাপ্ত ASYCUDA world সফ ওয়যাি এি ডা া করিশদনি রবরভন্ন েপ্তদিি 

োরিো চিািাদবক ডা া  Manipulation কদি  ব্যবিাি উপদযারগ কিা িদয়দছ।  

 

৬. করিশদনি গ্রন্থাগাি 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদন একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগাি িদয়দছ। গ্রন্থাগাদিি োরয়্বপ করিশন সরেদবি িত্ত্বাবধাদন 

একজন  গ্রন্থগারিদকি উপি ন্যস্ত িদয়দছ। গ্রন্থাগাদি সাংগ্রি সাংক্রান্ত সাংরক্ষপ্ত রববিি রনম্নুতপঃ 

১।  অর্ থনীরি, ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায় প্রশাসন, পরিসাংখ্যান এবাং সাংরিষ্ট আইন ও রবরধ সাংক্রান্ত পুস্তকারে।  

২।  করিশন কর্তথক প্রকারশি বারষ থক প্ররিদবেন এবাং রবরভন্ন চসটদিি উপি প্রিীি প্ররিদবেন ।  

৩।  বাাংলাদেশ ব্যাাংক কর্তথক প্রকারশি বারষ থক প্ররিদবেন, বারষ থক আিোরন ব্যয়, বারষ থক িপ্তারন আয়, 

বত্রিারসক ব্যাাংক বুদলটিন, Economic Trends (Monthly), Balance of Payments, Schedule 

Bank Statistics ইিযারে প্রকাশনা ও ডকুদিি । 

৪। বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান বুযদিা, িপ্তারন উন্নয়ন বুযদিা, আিোরন-িপ্তারন অরধেপ্তি এবাং অর্ থ িন্ত্রিালয় 

কর্তথক  প্রকারশি রবরভন্ন প্রকাশনা । 

৫।   জািীয় িাজস্ব চবাড থ কর্তথক প্রকারশি সিকারি এস.আি.ও, ট্যারিফ ভযালু, বাদজ  বিৃিা, অর্ থ রবল, 

অর্ থ আইন, ট্যারিফ রসরডউল, শুল্ক প্রজ্ঞাপন, ভযা  ও সম্পূিক শুল্ক এি চগদজ  । 

৬।  WTO, UNCTAD, World Bank, IMF, ADB ইিযারে আন্তজথারিক প্ররিষ্ঠাদনি বারিজয িথ্য 

রভরত্তক  প্রকাশনা । 

৭।    FBCCI, DCCI, MCCI ইিযারে চেশীয় প্ররিষ্ঠাদনি রবদশষ প্ররিদবেনসমূি ।  

৮।  রবরভন্ন সািরয়কী/জান থাল চযিন - Development Dialogue, SAARC News (Monthly), 

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

(Monthly), PPS-B-News (Quarterly), CUTS (Quarterly)।  
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৯।  English to Bengali Dictionary, বাাংলা বানান অরভধান, বাাংলাদেশ চকাড (ভরলউি ১-৩৮), 

বাাংলাদেশ চগদজ -২০১৪, সরেবালয় রনদে থশিালা-২০১৪, অর্ থননরিক সিীক্ষা-২০১৬, শুল্ক এস.আি.ও 

সাংকলন-২০১৬, বাাংলাদেশ কাষ্টিস ট্যারিফ ২০১৬-২০১৭, োকরিি রবধানাবলী (৫৭ িি সাংেিি), 

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

Study  ইিযারে পুস্তকসি অন্যান্য প্রকাশনা। 

 

৭. ই-নরর্ বাস্তবায়ন  

একটি আধুরনক, েক্ষ এবাং চসবামূলক জনপ্রশাসন গদড় তুলদি সিকারি কাদজ িথ্য ও চযাগাদযাগ প্রযুরিি 

সদব থাত্তি প্রদয়াগ প্রদয়াজন। িথ্য প্রযুরিি ব্যবিাদিি িাধ্যদি োপ্তরিক কাদজ গরিশীলিা আনয়দনি 

পাশাপারশ স্বেিা এবাং জবাবরেরিিা রনরিি কিা সম্ভব িদব। বিথিাদন িথ্য-প্রযুরি ব্যবিাি কদি স্বল্প 

সিদয় চসবা প্রোদনি লদক্ষয নরর্-পত্রারে ব্যবস্থাপনায় রবরভন্ন চেদশ ইদলকেরনক পদ্ধরি ব্যবহৃি িদে।  

প্রধানিন্ত্রীি কায থালদয়ি এটুআই চপ্রাগ্রাদিি িাধ্যদি সািাদেদশ সকল সিকারি অরফদস নরর্-পত্রারে 

ব্যবস্থাপনা পদ্ধরি ইদলকেরনক পদ্ধরিদি সম্পন্ন কিাি জন্য ই-ফাইরলাং (নরর্) নািক একটি সফ ওয়াদিি 

উন্নয়ন কিা িদয়দছ। নরর্ সফ ওয়ািটি যাদি সকল অরফদস ব্যবহৃি িয় এ ব্যাপাদি িরন্ত্রপরিষে রবভাদগি 

ই-গভদন থন্স শাখা বাস্তবায়ন ও সিন্বদয়ি োরয়্বপ পালন কিদছ। 

 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি বারষ থক কি থসম্পােনা চুরিদি বাধ্যবাধকিা িদয়দছ এিন একটি কাদজি িদধ্য 

উদেখদযাগ্য কাজ িল নরর্ ব্যবস্থাপনা ২৮ চফব্রুয়ারি-২০১৭ এি িদধ্য োলু কিা। করিশদনি রিন সেস্য 

রবরশষ্ট ০১টি টিি ২৬ রডদসম্বি ২০১৬ িদি ২৯ রডদসম্বি ২০১৬ িারিখ পয থন্ত ০৪ রেদনি টিওটি (Training 

of Trainers) চকাস থটি সম্পন্ন কদি। উি চকাস থ সম্পন্নকািী প্ররশক্ষকগদিি িত্ত্বাবধাদন ২১ জানুয়ািী ২০১৭ 

িারিখ িদি  ২৬ জানুয়ারি ২০১৭ িারিখ পয থন্ত  ০৩টি ব্যাদে করিশদনি সকল কি থকিথাগিদক ই-ফাইরলাং 

(নরর্) রবষয়ক প্ররশক্ষি প্রোন কিা িয়। প্ররশক্ষি প্রোন চশদষ প্রার্রিকভাদব প্রদিযক রবভাগ িদি ০১টি 

কদি ফাইল নরর্ ব্যবস্থাপনা পদ্ধরিদি সম্পন্ন কিাি িাধ্যদি ২৮ চফব্রুয়ারি ২০১৭ িদি করিশদন নরর্ 

ব্যবস্থাপনা পদ্ধরিটি প্রবিথন কিা িয়। বিথিাদন সকল নরর্-পত্রারে নরর্ ব্যবস্থাপনা সফ ওয়যাদিি িাধ্যদি 

সম্পন্ন কিাি কাজ েলিান িদয়দছ।  
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৮. করিশদনি প্রকাশনা 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি প্রকাশনা সাংক্রান্ত কায থাবরল সম্পােদনি জন্য সরেদবি িত্ত্বাবধাদন একজন 

জনসাংদযাগ ও প্রকাশনা কি থকিথা িদয়দছ। করিশদনি প্ররি অর্ থবছদিি সািরগ্রক কায থাবলীি উপি প্রিীি 

বারষ থক প্ররিদবেন, করিশন প্রিীি “Bangladesh Journal of Tariff and Trade” শীষ থক বত্রিারসক 

জান থাল রনয়রিি প্রকাশনাি োরয়্বপ জনসাংদযাগ ও প্রকাশনা কি থকিথাি উপি ন্যাস্ত। এছাড়া করিশন বারিজয 

িন্ত্রিালদয়ি অরধনস্ত মূলি: একটি গদবষিাধিী সাংস্থা িওয়ায় সিকাি রনদে থরশি চেদশি অভযন্তিীি ব্যবসা 

বারিজয সাংক্রান্ত সকল রবষয় ছাড়াও রবদেি রবরভন্ন চেদশি সাদর্ আন্তজথারিক বারিজয চুরি সম্পরকথি 

সুপারিশ এবাং স্বপ্রদিারেিভাদব চেদশি স্থানীয় সম্ভাবনািয় রবরভন্ন খাদিি উন্নয়ন সাংক্রান্ত সুপারিশ 

প্ররিদবেন আকাদি সিকাদিি কাদছ চপ্রিি কদি র্াদক। এসব প্ররিদবেন করিশন পয থাপ্ত পরিিাি সিীক্ষা ও 

গদবষিা পরিোলনা কদি  প্রস্তুি কদি যা প্রর্দি করিশদনি ওদয়বসাইদ  এবাং পিবিীদি বাাংলােদশ 

সিকারি মুদ্রিালয় (রবরজ চপ্রস), চিজগাঁও, ঢাকা িদি প্রকাশনাি ব্যবস্থা কিা িয়। ২০১৬-২০১৭ অর্ থবছদি 

করিশদনি প্রকাশনা সাংক্রান্ত কায থাবরল রনম্নুতপ: 

ক্ররিক নাং প্রকাশনাি রবষয় প্রকাশকাল িাধ্যি িন্তব্য 

১। করিশদনি  রবগি     ২০১৫-১৬ 

অর্ থবছদিি বারষ থক প্ররিদবেন 

২৪/০৬/২০১৭ করিশদনি 

ওদয়বসাই  

রবরজ চপ্রদস মুদ্রদিি 

অদপক্ষায় 

২। করিশন প্রিীি বত্রিারসক জান থাল 

৪র্ থ সাংখ্যা 

০৪/০১/২০১৭ করিশদনি 

ওদয়বসাই  

রবরজ চপ্রদস মুদ্রদিি 

অদপক্ষায় 

৩। বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি িথ্য 

অবমুিকিি নীরিিালা, ২০১৫ 

২৪/০৫/২০১৬ করিশদনি 

ওদয়বসাই  

রবরজ চপ্রদস মুদ্রদিি 

অদপক্ষায় 

৪। সিীক্ষা/গদবষিা প্ররিদবেন -- করিশদনি 

ওদয়বসাই  

প্ররিদবেন বাাংলায় 

প্রিীি নয়। 

 

৯. িথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯  বাস্তবায়ন 

বাাংলাদেশ জািীয় সাংসদে ২৯ এরপ্রল ২০০৯ িারিদখ িথ্য অরধকাি আইন পাস িয়। িিািান্য িাষ্ট্রপরি ৫ 

এরপ্রল ২০০৯ এটিদি স্বাক্ষি কদিন এবাং ৬ এরপ্রল ২০০৯ িারিদখ আইনটিি চগদজ  প্রকারশি িয়। ১ জুলাই  

২০০৯ চর্দক আইনটি সািা চেদশ পুদিাপুরিভাদব কায থকি িয়। এই আইন রকছু রনধ থারিি িথ্য ব্যিীি 

কর্তথপদক্ষি সকল িদথ্য জনগদিি প্রদবশারধকাি রনরিি কদিদছ। চকাদনা নাগরিক িথ্য োইদল চসই িথ্য 

প্রোদন এই আইদন কর্তথপদক্ষি ওপি বাধ্যবাধকিা আদিাপ কিা িদয়দছ। 
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আইন বাস্তবায়দন িথ্য করিশন প্রিীি িথ্য অবমুিকিি নীরিিালা প্রিয়ন রনদে থরশকা অনুসিদি বাাংলাদেশ 

ট্যারিফ করিশদনি িথ্য অবমুিকিি নীরিিালা, ২০১৫ প্রিয়ন কিা িয় এবাং িথ্য করিশন কর্তথক চুড়ান্ত 

অনুদিােদনি পি গি ২৪/০৫/২০১৬িারিদখ করিশদনি ওদয়বসাইদ  িা প্রকাশ কিা িয়। পিবিীদি 

প্রকাশনাি লদক্ষয নীরিিালাটি বাাংলাদেশ সিকারি মুদ্রিালয় (রবরজ চপ্রস), চিজগাঁও, ঢাকায় চপ্রিি কিা 

িদয়দছ । িথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯-এি ধািা ১০(১) অনুসাদি বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদন িথ্য প্রোদন 

োরয়্বপপ্রাপ্ত কি থকিথা ও রবকল্প োরয়্বপপ্রাপ্ত কি থকিথা রনদয়াগ প্রোন কিা িদয়দছ। আপীল কর্তথপক্ষসি িাদেি 

নাি ও রবস্তারিি িথ্য করিশদনি ওদয়বসাইদ  প্রকাশ কিা িদয়দছ এবাং িথ্য করিশদন চপ্রিি কিা িদয়দছ। 

আপীল কর্তথপক্ষসি বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি রনদয়াগকৃি োরয়্বপপ্রাপ্ত কি থকিথা ও রবকল্প োরয়্বপপ্রাপ্ত 

কি থকিথাি রবস্তারিি িথ্য রনম্নরূপ: 

 

৯.১ িথ্য প্রোদন োরয়্বপপ্রাপ্ত কি থকিথাি রবস্তারিি িথ্য 

োরয়্বপপ্রাপ্ত কি থকিথাি নাি ও 

পেরব 

চফান, চিাবাইল, ফযাক্স,  
ই-চিইল 

চযাগাদযাদগি ঠিকানা 

এইে.এি.শরিফুল ইসলাি 

পাবরলক রিদলশন এন্ড 

পাবরলদকশন অরফসাি।    

 

৮৮০২- ৯৩৩৫৯৩৩ 

০১৭২৪৮৯৪০৩৬ 

৮৮-০২-৯৩৪০২৪৫ 

prandpo@btc.gov.bd       

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন,  

১ি ১২ িলা সিকারি অরফস ভবন, 

চসুরনবারগো, ঢাকা। 

 

 

৯.২ রবকল্প োরয়্বপপ্রাপ্ত কি থকিথাি রবস্তারিি িথ্য 

রবকল্প োরয়্বপপ্রাপ্ত কি থকিথাি নাি 

ও পেরব 

চফান, চিাবাইল, 

ফযাক্স,  ই-চিইল চযাগাদযাদগি ঠিকানা 

চিািাম্মে চিলাল উরদ্দন  

সিকািী সরেব 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন। 

 

০১৭৭৮৪১৫৬৭২ 

৮৮-০২-৯৩৪০২৪৫ 

 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন। 

১ি ১২ িলা সিকারি অরফস ভবন, 

চসুরনবারগো, ঢাকা। 
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৯.৩ আরপল কর্তথপদক্ষি িথ্য 

 

আরপল কর্তথপদক্ষি নাি ও 

পেরব 

চফান, চিাবাইল, ফযাক্স,    

ই-চিইল 
চযাগাদযাদগি ঠিকানা 

মুশদফকা ইকফাৎ 

চেয়ািম্যান 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন। 

 

৮৮০২-৯৩৪০২০৯ 

৮৮০২-৯৩৪০২৪৫ 

chairman@btc.gov.bd 

চেয়ািম্যান 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন। 

১ি ১২ িলা সিকারি অরফস ভবন, 

চসুরনবারগো, ঢাকা।  

 

  

mailto:chairman@btc.gov.bd
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করিশদনি রবভাগওয়ািী কায থাবরল 

 

করিশদনি প্রধান কায থাবরল   

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন আইন, ১৯৯২ এি ৭ ধািা চিািাদবক করিশন রনম্নবরি থি রবষদয় সিকািদক 

পিািশ থ প্রোন কদি র্াদকঃ  

(ক)  চেশীয় রশদল্পি স্বার্ থ িক্ষা ; 

(খ)  রশল্প সম্পে উৎপােদন প্ররিদযারগিায় উৎসাি ; 

(গ)  রশল্প সম্পদেি সুষ্ঠু ব্যবিাি রনরিিকিি ; 

(র্)  চেশীয় পে িপ্তারনি উন্নয়ন ; 

(ঙ)  রিপারক্ষক ও বহুপারক্ষক চুরিি িাধ্যদি চেদশ এবাং রবদেদশ চেশীয় রশল্প সম্পে ব্যবিাদিি 

উন্নয়ন ; 

(ে)  ডারম্পাং ও রবদেশী পদেি আিোরন ও রবক্রদয়ি ব্যাপাদি অসাধু পন্থাি প্ররিদিাধকদল্প 

পেদক্ষপ গ্রিি ;  

(ছ)  েফা (ক), (খ), (গ), (র্) ও (ঙ) এ উরেরখি রবষদয় সিকাি কর্তথক করিশদনি রনক  চপ্ররিি 

রবষয় ; 

(২)  উপদিি অনুদেদে উরেরখি কায থ সম্পােদন করিশন, অন্যাদন্যি িদধ্য, রনম্নরলরখি রবষয়ুররল 

যর্াযর্ভাদব রবদবেনা কদি র্াদক, যর্াঃ- 

(ক) বাজাি অর্ থনীরি ; 

(খ) অর্ থননরিক পরিদবশ ; 

(গ) রিপারক্ষক ও বহুপারক্ষক বারিজয ও শুল্ক চুরি ; 

(র্) জনিি । 

(৩)  ক্ষরিগ্রস্ত রশল্প, চভািা ও জনসাধািদিি স্বার্ থ রবদবেনা কদি ক্ষরি লার্দবি জন্য করিশন প্রদয়াজনীয় 

বিব্য ও সুপারিশ সিকাদিি রনক  চপশ কদি র্াদক। 
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ডারম্পাং ও রবদেশী পদেি আিোরন ও রবক্রদয়ি ব্যাপাদি অসাধু পন্থা প্ররিদিাধকদল্প পেদক্ষপ 

গ্রিি  

 

ক)  এরি-ডারম্পাং 

রবে বারিজয সাংস্থা (WTO)  এি এ সাংক্রান্ত চুরি অনুযায়ী চকান চেদশ উৎপারেি পে চসই চেদশি 

স্বাভারবক মূল্য (সাধািিি স্থানীয় বাজাি মূল্য) অদপক্ষা কি মূদল্য িপ্তারন কিা িদল চসই পে ডারম্পাং কিা 

িদয়দছ বদল গে কিা িদব। Customs Act, 1969 (IV of 1969) এি  Section 18B  এি Sub-

Section (6) (সাংযুরি পরিরশষ্ট-৩) -এ প্রেত্ত ক্ষিিাবদল বাাংলাদেশ সিকাি ৩০-১১-১৯৯৫ ইাং িারিদখ 

বরিঃশুল্ক (ডাম্পকৃি পে সনািকিি, শুল্কায়ন ও ডারম্পাং রবদিাধী শুল্ক আোয় এবাং স্বার্ থিারন রনরূপি) 

রবরধিালা, ১৯৯৫ নাদি একটি রবরধিালা প্রিয়ন কদি। একই িারিদখ প্রজ্ঞাপদনি িাধ্যদি এ রবরধিালাি 

রবরধ-৩ এি উপ-রবরধ (১)-এ প্রেত্ত ক্ষিিাবদল সিকাি বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি চেয়ািম্যানদক উি 

রবরধিালাি উদদ্দশ্য ূরিিকদল্প োরয়্বপপ্রাপ্ত কর্তথপক্ষ রিদসদব রনদয়াগ প্রোন কদি । 

 

এরি-ডারম্পাংরবষয়ক চোরশওি 
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(খ) কাউিািদভইরলাং  

চকাদনা পদেি উৎপােন, প্ররক্রয়াজািকিি ও িপ্তারন পয থাদয়ি চয  চকাদনা এক বা একারধক চক্ষদত্র চকাদনা 

চেদশি সিকাি বা অন্য চকাদনা িাষ্ট্রীয় সাংস্থা কর্তথক প্রিযক্ষ বা পদিাক্ষভাদব চয আরর্ থক সিায়িা যা সাংরিষ্ট 

ব্যরি বা প্ররিষ্ঠানদক প্রোন কিা িদয় র্াদক, িা-ই ভতুথরক রিদসদব গে। অদনক চেশই িাদেি রনজস্ব 

রশদল্পি প্রসাি র্ াদনাি লদক্ষয রবরভন্ন ধিদনি ভতুথরক প্রোন কদি র্াদক যা বাাংলাদেদশি বাজাদি প্রদবশ 

কিদল বাাংলাদেদশি স্থানীয় রশল্প ক্ষরিগ্রস্ত িদি পাদি। এ ধিদিি অসাধু প্ররিদযারগিা িদি স্থানীয় রশল্পদক 

িক্ষাি উদদ্দদশ্য রবে বারিজয সাংস্থাি Agreement on Subsidies and Countervailing duties-এি 

আদলাদক বাাংলাদেশ সিকাি Customs Act, 1969 (IV of 1969) এি Section 18A-Gi Sub-

section (7) (সাংযুরি পরিরশষ্ট-৩) এ প্রেত্ত ক্ষিিাবদল বরিঃশুল্ক (ভতুথরকপ্রাপ্ত পে সনািকিি ও শুল্কায়ন 

এবাং কাউিািদভইরলাং শুল্ক আোয়কিি এবাং স্বার্ থিারন রনরূপি) রবরধিালা, ১৯৯৬ প্রিয়ন কদি। এ 

রবরধিালাি রবরধ-৩ এি উপ-রবরধ (১) এ প্রেত্ত ক্ষিিাবদল সিকাি বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি 

চেয়ািম্যানদক উি রবরধিালাি উদদ্দশ্য ূরিিকদল্প োরয়্বপপ্রাপ্ত কর্তথপক্ষ রিদসদব ১২ই এরপ্রল ১৯৯৭ইাং 

িারিদখ প্রজ্ঞাপদনি িাধ্যদি রনদয়াগ প্রোন কদি। 

 

কাউিািদভইরলাং রবষয়ক চোরশওি 
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(গ)  চসইফগাড থ   

চকাদনা পে আিোরনি পরিিাি যরে অপ্রিযারশি িাদি বৃরদ্ধ পায়,িদব িা চেশীয় অনুরূপ পে উৎপােনকািী 

রশল্প প্ররিষ্ঠাদনি স্বার্ থিারনি কািি অর্বা স্বার্ থিারনি হুিরকি কািি িদি পাদি। চসদক্ষদত্র চেশীয় 

উৎপােনকািীদেি ক্ষরিি/চলাকসাদনি িাি চর্দক িক্ষা কিদি সািরয়ক সাংিক্ষি ব্যবস্থা রিদসদব সিকাি 

চসইফগাড থ চিজািস গ্রিি বা চসইফগাড থ শুল্ক আদিাপ কদি র্াদক। Customs Act, 1969 (IV of 1969) 

এি Section 18E-এি Sub-section (5) (সাংযুরি পরিরশষ্ট-৩) এ প্রেত্ত ক্ষিিাবদল সিকাি চসইফগাড থ 

শুল্ক রবরধিালা, ২০১০ প্রিয়ন কদি। এ রবরধিালাি রবরধ-৩ এি উপ-রবরধ (১) এ প্রেত্ত ক্ষিিাবদল সিকাি 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি চেয়ািম্যানদক উি রবরধিালাি উদদ্দশ্য ূরিিকদল্প োরয়্বপপ্রাপ্ত কর্তথপক্ষ 

রিদসদব ৭ই জুন ২০১০ইাং িারিদখ প্রজ্ঞাপদনি িাধ্যদি রনদয়াগ প্রোন কদি । 

 

চসইফগাড থ  রবষয়ক চোরশওি 
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উপযু থি কায থাবলী সম্পােদন এবাং এি উপি অরপ থি োরয়্বপ পালদন বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন একটি 

পিািশ থক প্ররিষ্ঠান (Advisory body) রিদসদব কাজ কদি। করিশন বারিজয িন্ত্রিালয়দক জািীয় ও 

আন্তজথারিক বারিজয রবষদয় পিািশ থ প্রোন কদি র্াদক। এরি-ডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং ও চসইফগাড থ 

কায থক্রি রবষদয় চেয়ািম্যান, বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন োরয়্বপপ্রাপ্ত কর্তথপক্ষ রিদসদব োরয়্বপ পালন কদিন। 

করিশন পিািশ থক প্ররিষ্ঠান রিদসদব োরয়্বপ সম্পােদনি  রনরিত্ত সুপারিশ প্রিয়দন বাজাি অর্ থনীরি, 

অর্ থননরিক পরিদবশ, আঞ্চরলক, রি-পারক্ষক ও বহুপারক্ষক বারিজয চুরি ও শুল্ক নীরি এবাং জনিি রবদবেনা 

কদি র্াদক। 
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বারিজয প্ররিরবধান রবভাগ 

 

১. ভূরিকা  

 

ডারম্পাংসি রবরভন্ন অসাধু বারিজয প্ররিকাদিি িাধ্যদি স্থানীয় রশদল্পি ন্যায়সঙ্গি স্বার্ থিক্ষাি কাদজ 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি বারিজয প্ররিরবধান রবভাগ রনদয়ারজি। এ রবভাদগি কায থক্রদিি িদধ্য এরি-

ডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং এবাং চসইফগাড থ চিজাস থ অন্যিি। যরে চকান রবদেশী পদেি স্বাভারবক মূল্য 

(সাধািিি স্থানীয় বাজাি মূল্য) অদপক্ষা কি মূদল্য বাাংলাদেদশ িপ্তারন কিা িয়, িদব িা বাাংলাদেদশ 

ডারম্পাং কিা িদয়দছ িদি থ গে িদব। ইিা স্থানীয় রশদল্পি জন্য ক্ষরিকি এবাং অসাধু বারিজয রিদসদব 

পরিগরিি। এরূপ চক্ষদত্র চেশীয় রশল্পদক ক্ষরিি িাি চর্দক িক্ষাি জন্য এরি-ডারম্পাং রডউটি আদিাপ কিা 

চযদি পাদি। একইভাদব চকান পে ভতুথরক মূদল্য বাাংলাদেদশ িপ্তারন কিা িদল িা স্থানীয় প্ররিদযাগী পেদক 

চেশীয় বাজাদি প্ররিদযারগিায় িারিদয় রেদয় সাংরিষ্ট রশল্পদক এি কায থক্রি সাংদকােন বা বন্ধ কিদি বাধ্য 

কদি। চফয়াি বারিজয রনরিি কিাি জন্য এদক্ষদত্র কাউিািদভইরলাং কায থক্রি গ্রিি কিা চযদি পাদি। 

িাছাড়া, চকান পদেি আিোরন যরে এিন পরিিাি িয় চয িা স্থানীয় রশল্পসমূদিি ক্ষরিি কািি িদি পাদি, 

িখন চসইফগাড থ কায থক্রি চনয়া িয়। রবে বারিজয সাংস্থাি (ডরিউটিও) সাংরিষ্ট চুরিসমূদিি সাদর্ সঙ্গরি 

চিদখ যর্াযর্ এরি-ডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং রডউটি আদিাপ ও চসইফগাড থ চিজাজথ গ্রিদিি সুপারিশ কিাি 

জন্য ক্ষরিগ্রস্ত অরভদযাগকািী স্থানীয় রশদল্পি আদবেন গ্রিি এবাং পিীক্ষা-রনিীক্ষাি জন্য বাাংলাদেশ ট্যারিফ 

করিশদনি বারিজয প্ররিরবধান রবভাগ ক্ষিিাপ্রাপ্ত। এ ধিদিি আদবেদনি শুনারনি জন্য করিশদনি 

চেয়ািম্যান সিকাি কর্তথক রনধ থারিি কর্তথপক্ষ এবাং বারিজয প্ররিরবধান রবভাগ িাঁি পদক্ষ উপদিাি কায থাবলী 

সম্পােন কদি।  

এরি-ডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং এবাং চসইফগাড থ কায থক্রদিি পাশাপারশ বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি 

বারিজয প্ররিরবধান রবভাগ ডরিউটিও এি স্যারন ারি ও ফাইদ াস্যারন ারিি কায থক্রি এবাং চ করনকযাল 

ব্যারিয়ািস টু চেড, চেড ফযারসরলদ শন সম্পরকথি চুরি সাংক্রান্ত কাজও সম্পােন কদি। যরে চকান 

বাাংলাদেশী িপ্তারনকািক উরেরখি চুরিসমূদি বরি থি চয চকান সিস্যাি সম্মুখীন িয়, িািদল উদু্ভি পরিরস্থরি 

চিাকাদবলায় বারিজয প্ররিরবধান রবভাগ সাংরিষ্ট রশল্পদক পিািশ থ ও সিায়িা প্রোন কদি। এছাড়াও বারিজয 

প্ররিরবধান রবভাগ প্ররিবছি চেশীয় রবরভন্ন রশদল্পি উপি চসটি োরড কদি সিকাদিি রনক  সুপারিশ কদি 

র্াদক। 
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২. বারিজয প্ররিরবধান রবভাদগি সম্পারেি কায থক্রদিি রববিি 

২ .১ বাাংলাদেশ িদি ভািদি িপ্তারনকৃি পা জাি পদেি উপি  এরি-ডারম্পাং শুল্ক আদিাপ 

বাাংলাদেশ এবাং চনপাল িদি িপ্তারনকৃি পা পে (Jute products comprising of jute yarn/twine 

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

িদেছ িদি থ ইরন্ডয়ান জু  রিলস এদসারসদয়শন চর্দক অরভদযাগ সম্বরলি আদবেন ভািদিি Directorate 

General of Anti-Dumping & Allied Duties (DGAD) বিাবি কিা িয়। এিপি গি ২১ 

অদটাবি ২০১৫ িারিদখ DGAD িেন্ত শুুতি চনাটিরফদকশন জারি কদি। আগ্রিী পদক্ষি অনুদিাদধি 

চপ্ররক্ষদি ভািিীয় এরি-ডারম্পাং কর্তথপক্ষ প্রশ্নিালা ূরিি কদি জিা চেওয়াি সিয় দুইবাি বৃরদ্ধ কদি। 

ভািদিি কলকািাদি গি ৩০ এরপ্রল ২০১৬ িারিদখ অনুরষ্ঠি বাাংলাদেশ িদি িপ্তারনকৃি পা জাি পদেি 

উপি এরি-ডারম্পাং শুল্ক আদিাদপি উপি িেন্ত রবষয়ক আদলােনায় ৫ সেদস্যি বাাংলাদেশ প্ররিরনরধেল 

অাংশগ্রিি কদি। আগ্রিী পদক্ষি অনুদিাদধি চপ্ররক্ষদি শুনারন প্রর্দি ০৮ জুন ২০১৬ িারিদখি পরিবদিথ ১০ 

জুন ২০১৬ িারিখ রনধ থািি কিা িদয়রছল। পিবিীদি আগ্রিী পদক্ষি অনুদিাদধি চপ্ররক্ষদি আবািও শুনারন 

১০ জুন ২০১৬ িারিদখি পরিবদিথ ২৬ জুলাই ২০১৬ িারিদখ রনধ থািি কিা িয়। গি ২৬ জুলাই ২০১৬ 

িারিদখ  ভািদিি নয়ারেেীদি অনুরষ্ঠি শুনারনদি বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি প্ররিরনরধসি সিকাদিি 

প্ররিরনরধ, ভািদি অবরস্থি বাাংলাদেদশি িাইকরিশদনি প্ররিরনরধ, িপ্তারনকািকবৃন্দ, ভািদিি 

আিোরনকািকবৃন্দ, িপ্তারনকািক ও আিোরনকািকবৃদন্দি আইনজীবীগি উপরস্থি রছদলন। বাাংলাদেশ 

সিকাদিি রলরখি বিব্য ১০ আগে’১৬ িারিদখ Directorate General of Anti-dumping and 

Allied Dutes(DGAD) বিাবি পাঠাদনা িয়। ভািিীয় এরি-ডারম্পাং কর্তথপক্ষ ৩১ জুলাই িদি ০৫ 

আগে’২০১৬ িারিখ পয থন্ত বাাংলাদেদশি পা পে উৎপােনকারি প্ররিষ্ঠানসমূদি On-the-spot 

verification পরিোলনা কদি। বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি দুইজন অরফসাি চভরিরফদকশন টিদিি 

সাদর্ পয থদবক্ষক রিদসদব অাংশগ্রিি কদি। বাাংলাদেশ িদি আিোরনকৃি পা পদেি উপি  এরি-ডারম্পাং 

শুল্ক আদিাপ রবষদয় িেন্ত চশদষ ভািদিি DGAD এরি-ডারম্পাং শুল্ক আদিাদপি সুপারিশ সম্বরলি 

ফাইনাল ফাইরন্ডাংস গি ২০/১০/২০১৬ ইাং িারিদখ ভািি সিকাদিি (অর্ থ িন্ত্রিালয়) রনক  চপ্রিি 

কদি। উি সুপারিদশি চপ্ররক্ষদি ভািি সিকাদিি অর্ থ িন্ত্রিালয় ৯০ (নিই) রেদনি িদধ্য এরি-ডারম্পাং শুল্ক 

আদিাদপি  আদেশ জািী কিদব িদি থ আইদন উদেখ িদয়দছ। ভািদিি অর্ থ িন্ত্রিালয় Customs Tariff 

Act 1975 এর 9A, Sub-sections (1) ও (5) এবাং The Customs Tariff 

(Identification,Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped 

Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995  এি 18 and 20 অনুযায়ী 
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01/2017- Customs (ADD) নাং স্মািদক  January 05, 2017 িারিদখ চগদজ  চনাটিরফদকশদনি 

িাধ্যদি  এরি-ডারম্পাং শুল্ক আদিাপ কদি। চকাম্পানীরভরত্তক রবরভন্ন ধাদপি শুল্ক আদিাদপি রবষয়টি 

চনাটিরফদকশদন উদেখ কিা িয়। চযসকল চকাম্পারন প্রশ্নিালা ূরিি কদি ভািিীয় কর্তথপদক্ষি রনক  জিা 

রেদয়রছল িাদেি িদধ্য নমুনায়নকৃি চকাম্পানীি জন্য একধিদনি ও অ-নমুনায়নকৃি চকাম্পানীি জন্য 

আদিক ধিদনি শুল্ক আদিাপ কদিদছ। এছাড়া  যািা প্রশ্নিালা ূরিি কদি জিা চেনরন এবাং অন্যান্যদেি জন্য 

আদিক ধিদনি শুল্ক আদিাপ কদি। এ রবষদয় বাাংলাদেদশি ৫(পাঁে)টি চকাম্পারন ভািদিি আপীলাি 

োইবুযনাদল আপীল কদিদছ। 

 

২.২ ভািি সিকাি কর্তথক বাাংলাদেশ িদি িপ্তারনকৃি িাইদরাদজন পাি অক্সাইড এি উপি  এরি-

ডারম্পাং রডউটি আদিাপ সাংক্রান্ত। 

 

এরি-ডারম্পাং িেন্ত পরিোলনাি জন্য োরয়্বপপ্রাপ্ত কর্তথপক্ষ রিদসদব ভািদিি রডরজএরড এি রনক  ভািিীয় 

দুটি রশল্প প্ররিষ্ঠান চর্দক চকারিয়া, বাাংলাদেশ, িাইওয়ান, ইদন্দাদনরশয়া, পারকস্তান এবাং র্াইল্যান্ড িদি 

িপ্তারনকৃি ‘িাইদরাদজন পাি অক্সাইড’ডারম্পাং িদে িদি থ অরভদযাগ সম্বরলি আদবেন কিা িয়। উি 

আদবেদন এরি-ডারম্পাং িেন্ত শুুত কিাি জন্য অনুদিাধ কিা িয়। এ চপ্ররক্ষদি ভািদিি োরয়্বপপ্রাপ্ত কর্তথপক্ষ 

কােিস ট্যারিফ  এযাট ১৯৯৫  অনুসাদি গি ১৪ জানুয়ািী ২০১৬ িারিদখ ইরনরসদয়শন চনাটিরফদকশন 

জারি কদি। ভািদি অবরস্থি বাাংলাদেশ িাই-করিশন ও িপ্তারনকািক/উৎপােনকািীদেিদক গি ৮ চফব্রুয়ািী 

২০১৬ িারিদখ চনাটিফাই কদি এবাং এ িারিখ চর্দক ৪০ রেদনি িদধ্য চপ্ররিি প্রশ্নিালা যর্াযর্ভাদব পুিি 

কদি রডরজএরড বিাবদি চপ্রিি কিাি অনুদিাধ জানায়। ইরনরসদয়শন চনাটিরফদকশন এ ভািি সিকাি এি 

সাংরিষ্ট েপ্তি রডরজএরড রবরভন্ন রবষদয় রবস্তারিি তুদল ধদিন। ডারম্পাং এি সারব থক রবষদয় রপ্রিা চফরস 

এরভদডন্স িদয়দছ বদল উদেখূরব থক এটি রড-রিরনরিস এি উপদি র্াকায় িেন্ত শুুত কিা িয়। ইনজুরি রবষদয় 

অরধকিাত্রায় আিোরন এবাং এি ফদল প্রাইস সাদপ্রসন, প্রাইস আন্ডাি চসরলাং, এযাডভািজ ইিপ্যাট অন 

চপ্রারফ স, রি াি থ অন কযারপ াল চক উদেখ কদি এরি-ডারম্পাং িেদন্তি চযৌরিকিা তুদল ধিা িয়। এ চক্ষদত্র 

রপরিয়ড অন ইনদভরেদগশন রিদসদব ১লা এরপ্রল ২০১৪ চর্দক ৩০ জুন ২০১৫ এি সিয়দক উদেখ কিা িয়। 

ইনজুরি রপরিয়ড রিদসদব এরপ্রল ২০১১-িাে থ ২০১২, এরপ্রল ২০১২-িাে থ ২০১৩, এরপ্রল ২০১৩-িাে থ ২০১৪, 

এরপ্রল ২০১৪-িাে থ ২০১৫ এি সিয়দক উদেখ কিা িয়। এছাড়া উদেখ কিা িয় চয শুনানীদি আগ্রিী িদল 

০৮/০২/২০১৬ িারিখ চর্দক ৪০ রেদনি িদধ্য রিদকাদয়ে চল াি ভািিীয় এরি-ডারম্পাং কর্তথপক্ষদক 

জানাদি িদব। এি পরিদপ্ররক্ষদি ১৩-১০-২০১৫ িারিদখ করিশদন িপ্তারনকািকদেি সাদর্ প্রস্তুরিমুলক সভা 

অনুরষ্ঠি িয়। পিবিীদি ৮ চফব্রুয়ািী, ২০১৬ চূড়ান্ত চনাটিশ প্রারপ্তি পি ১৪-০২-২০১৬ ইাং িারিদখ 
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চেকদিাল্ডািদেি রনদয় বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি চেয়ািম্যান িদিােদয়ি সভাপরিদ্বপ  সভা অনুরষ্ঠি 

িয়। সভায় ভািি সিকাি কর্তথক এরি-ডারম্পাং শুল্ক আদিাদপি লদক্ষয চপ্ররিি প্রশ্নিালা যর্াযর্ভাদব 

যর্াসিদয় উত্তি প্রোদনি জন্য িপ্তারনকািকগিদক অনুদিাধ কিা িয়। এ ছাড়াও িপ্তারনকািক কর্তথক ভািদি 

এরি-ডারম্পাং চিজাস থ রবষয়ক অরভজ্ঞ আইনজীরব রনদয়াদগি পিািশ থ চেয়া িয়। 

এিেপ্রসাংদগ উদেখ কিা চযদি পাদি চয, সাফ া আটি থকযাল ১১ (এ)-চি উদেখ িদয়দছ চকান রলে 

চডদভলপড কনোরটাং চে স এি রবুতদদ্ধ এরি-ডারম্পাং চিজাদস থি আদবেন রবদবেনা কিাি ূরদব থ সাংরিষ্ট 

পক্ষুরদলাদক কনসালদ শন এি সুদযাগ রেদি িদব। রকন্তু ভািদিি োরয়্বপপ্রাপ্ত কর্তথপক্ষ চর্দক কনসালদ শন 

এি জন্য চকান চনাটিরফদকশন পাওয়া যায়রন। এ রবষদয় কনসালদ শন এি সুদযাগ চেদয় ০৬/১০/২০১৫ 

িারিদখ পিিাষ্ট্র িন্ত্রিালদয় পত্র চপ্রিি কিা িয়। 

রডরজএরড বাাংলাদেদশি রিনটি িপ্তারনকািক/উৎপােনকািীদক রেরিি কদি এবাং প্রশ্নিালা চপ্রিি কদি। 

এুরদলা িদলাঃ 

(১) িাসরনি চকরিকযাল কিদেক্স রল: 

(২) সামুো চকরিকযাল কিদেক্স রল: 

(৩) এ এস এি চকরিকযাল ইন্ডারিজ রল: 

উি আগ্রিী পদক্ষি অনুদিাদধি চপ্ররক্ষদি ভািিীয় এরি-ডারম্পাং কর্তথপক্ষ প্রশ্নিালা ূরিি কদি জিা চেওয়াি 

সিয় ৪ এরপ্রল ২০১৬ পয থন্ত বৃরদ্ধ কদিরছল। িাসরনি চকরিকযালস, সামুো চকরিকযালস এবাং এ এস এি 

চকরিকযাল ইন্ডারিজ রল: ভািদি রনযুি আইনদজ্ঞি িাধ্যদি িথ্য/উপাত্ত ভািদিি রডরজএরড বিাবি চপ্রিি 

কদি। ভািদিি রডরজএরড এি অরিরিি সরেব জনাব এ চক ভাো এি সভাপরিদ্বপ ভািদিি নয়া রেেীদি 

বাাংলাদেশ িদি িপ্তারনকৃি িাইদরাদজন পাি অক্সাইদডি উপি এরি-ডারম্পাং শুল্ক আদিাদপি উপি িেন্ত 

রবষয়ক শুনারন ১৩ চসদেম্বি ২০১৬ িারিখ রনধ থািি কিা িদয়রছল। রকন্তু বাাংলাদেদশি আগ্রিী পদক্ষি 

অনুদিাদধি চপ্ররক্ষদি ১৩ চসদেম্বি ২০১৬ িারিদখি শুনারন স্থরগি কিা িয়। পিবিীদি শুনারন আগািী ২৮ 

চসদেম্বি ২০১৬ িারিদখ রনধ থািি কিা িয়। উি শুনারনদি অাংশগ্রিদিি জন্য বাাংলদেশ ট্যারিফ করিশন 

িদি ১৮-০৯-২০১৬ িারিদখ সাংরিষ্ট চেকদিাল্ডািদেি পত্র িািফি (শুনারনি চনাটিদশি করপসি) অনুদিাধ 

কিা িয়। ভািিীয় কর্তথপদক্ষি আইরন বাধ্যবাধকিাি কািদি ০৭ নদভম্বি িারিদখ পুনিায় শুনানী অনুরষ্ঠি 

িয়। রডরজএরড কর্তথপদক্ষি দুইজন িেন্তকািী কি থকিথা ২৫-২৭ অদটাবি ২০১৬ ইাং িারিদখ সাংরিষ্ট 

প্ররিষ্ঠান ুরদলা িদি সদিজরিন পরিেশ থন কদি িথ্য সাংগ্রি কদি। িথ্য সাংগ্রদিি সিয় বাাংলাদেশ ট্যারিফ 

করিশদনি দুইজন কি থকিথা পয থদবক্ষক রিদসদব উপরস্থি রছদলন। রডরজএরড কর্তথপক্ষ রডসদলাজাি চে দিি 

প্রকাশ কিদল িপ্তারন কািকগদিি অনুদিাদধ পুনিায় এ রবষদয় শুনানী অনুরষ্ঠি িয়। পিবিীদি ১১/০৪/২০১৭ 
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ইাং িারিদখ রডরজএরড ওদয়বসাইদ  ফাইনাল ফাইরন্ডাংস প্রকাশ কদি। ফাইনাল ফাইরন্ডাং প্রকাদশি ৯০ 

রেদনি িদধ্য চগদজ  প্রকাদশি বাধ্যবাধকিা িদয়দছ। ভািিীয় অর্ থ িন্ত্রিালয় ১৪ জুন ২০১৭ ইাং িারিদখ 

চূড়ান্তভাদব শুল্ক আদিাপ কদি চগদজ  জারি কদিদছ এবাং বাাংলাদেদশি িপ্তারন কািকগি যর্ািীরি িা 

পরিদশাধ কদি িপ্তারন  কিদছ। চূড়ান্ত এরি-ডারম্পাং শুল্ক িাি রনম্নরূপ: 

প্ররিষ্ঠাদনি নাি এরি-ডারম্পাং শুল্কািাি 

সামুো চকরিকযাল ৪৬.৯০ ডলাি প্ররি চিরেক  ন 

িাসরনি চকরিকযাল ২৭.৮১ ডলাি প্ররি চিরেক  ন 

এ.এস.এি কযারিকালস ৪৬.২৯ ডলাি প্ররি চিরেক  ন 

অন্যান্য ৯১.৪৭ ডলাি প্ররি চিরেক  ন 

এ রবষদয় আরপল োদয়ি এি জন্য গি ২৯ জুন ২০১৭ ইাং িারিদখ চেকদিাল্ডািদেি পত্র চপ্রিি কিা িয়। 

রবষয়টি ফদলাআপসি িরন রিাং কিা িদে।  

২.৩ ভািি সিকাি কর্তথক বাাংলাদেশ িদি িপ্তারনকৃি রফরশাং চন  িপ্তারনি উপি এরি-ডারম্পাং 

রডউটি আদিাদপি লদক্ষয িেন্ত কায থক্রি সাংক্রান্ত 

 

বাাংলাদেশ িদি িপ্তারনকৃি রফরশাং চন  িপ্তারনি উপি এরি-ডারম্পাং রডউ  আদিাদপি লদক্ষয ভািদিি এরি-

ডারম্পাং কর্তথপক্ষ িেন্ত কায থক্রি শুুত কদিদছ। গি ৩১ িাে থ’২০১৭ িারিদখ এরি-ডারম্পাং এন্ড এযালাইড 

রডউটিজ (রডরজএরড) কর্তথপক্ষ িাদেি ওদয়বসাইদ  বাাংলাদেশ ও েীন িদি আিোরনকৃি রফরশাং চন  এি 

এরি-ডারম্পাং শুল্ক আদিাদপি িেন্ত শুুতি অবরিিকিি রবজ্ঞরপ্ত জারি কদি। এদি জানাদনা িয় ভািদিি িাছ 

ধিাি জাল উৎপােনকািী সরিরি বাাংলাদেশ ও েীন িদি রফরশাং চন  আিোরনি কািদি িািা ক্ষরিগ্রস্ত 

িদে িদি থ রডরজএরড’ি রনক  আদবেন কদি। রডরজএরড প্রার্রিকভাদব চস চেদশি জাল উৎপােনকািী 

প্ররিষ্টানসমূদিি ক্ষরিগ্রস্ত িওয়াি প্রিাি চপদয়দছ। আদবেনকািী িেন্তকাল রিসাদব ২০১৫ সাদলি এরপ্রল 

চর্দক ২০১৬ সাদলি িাে থ পয থন্ত সিয়দক রবদবেনায় চনওয়াি কর্া আদবেদন উদেখ কিদলও রডরজএরড 

২০১৫ সাদলি এরপ্রল িদি ২০১৬ সাদলি চসদেম্বি পয থন্ত চিা  ১৮ (আঠাি) িাস সিয়দক িেন্তকাল রিসাদব 

গে কিদব িদি থ চনাটিরফদকশদন উদেখ কদিদছ। ভািিীয় রফরশাং চন  রশল্প ক্ষরিগ্রস্ত িদয়দছ রকনা িা 

রবদিষদিি জন্য ২০১২-১৩ অর্ থ বছি চর্দক ২০১৫-১৬ অর্ থ বছি পয থন্ত সিয়দক রডরজএরড রবদবেনায় 

রনদয়দছ। িপ্তারন উন্নয়ন বুযদিাি (ইরপরব) িথ্য অনুয়ায়ী, বাাংলাদেশ একিাত্র ভািদিই িাছ ধিাি জাল িপ্তারন 

কদি। ২০১৫-১৬ অর্ থবছদি এ পে িপ্তারন কদি আয় িদয়দছ প্রায় ১৫ লাখ ৫৮ িাজাি ডলাি, বাাংলাদেশী 

মুদ্রায় যা প্রায় ১২ চকাটি ৩১ লাখ  াকা। এি আদগি বছি, অর্ থাৎ ২০১৪-১৫ অর্ থবছদি ভািদি িাছ ধিাি 

জাল িপ্তারন কদি বাাংলাদেদশি আয় িদয়রছল প্রায় ২৩ লাখ ডলাি। বাাংলাদেদশি িপ্তারনকািদকিা িেন্ত 
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রবষদয় বিব্য প্রোন কিদি োইদল এবাং শুনানীদি অাংশগ্রিি কিদি োইদল চনাটিরফদকশন জারিি ৪০ 

(েরেশ) রেদনি িদধ্য রডরজএরড’ি রনক  আদবেন কিদি িদব িদি থ চনাটিরফদকশদন উদেখ িদয়দছ। এ 

রবষদয় িপ্তারন কািকদেি অবগরিি জন্য গি ০২/০৫/২০১৭ ইাং িারিদখ বারিজয প্ররিরবধান রবভাদগি সেস্য 

িদিােদয়ি সভাপরিদ্বপ সভা অনুরষ্ঠি িদয়দছ। সভায় িপ্তারন কািকগিদক যর্াসিদয় প্রশ্নিালা ূরিদিি 

রনদে থশনা প্রোন কিা িয়। িপ্তারন কািকগদিি অনুদিাদধ রডরজএরড কর্তথপক্ষ প্রশ্নিালা পুিদিি সিয় ১৬ ই 

জুন ২০১৭ ইাং পয থন্ত বৃরদ্ধ কদিদছ। রবষয়টি ফদলাআপ সি রনয়রিি িরন রিাং কিা িদে। 

 

২.৪. এরি-ডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং ও চসইফগাড থ চিজাস থ শীষ থক সদেিনিা কি থসূরে 

২.৪.১ রবরভন্ন চজলায় চসরিনাি  

চেশীয় রশদল্পি স্বার্ থ সাংিক্ষদি বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন এি ভূরিকা ও বারিজয প্ররিরবধান সম্পদকথ 

স্থানীয় রশদল্পাদদ্যািা ও ব্যবসায়ীগদিি িদধ্য সদেিনিা ষ্রষ্টি লদক্ষয চজলা প্রশাসদকি কায থালয়, 

কক্সবাজাদি গি ১৮/১০/২০১৬ িারিদখ একটি চসরিনাি অনুরষ্ঠি িয়।  

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন, কক্সবাজাি চজলা প্রশাসন ও কক্সবাজাি চেম্বাি অব কিাস থ এন্ড ইন্ড্রারষ্ট্রি চযৌর্ 

উদদ্যাদগ কক্সবাজািস্থ চজলা প্রশাসদকি কায থালদয়ি সদম্মলন কদক্ষ বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি সারব থক 

কায থক্রিসি এরি-ডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং এবাং চসইফগাড থ চিজাস থ  রবষদয় রশল্পযাদদ্যািা ও ব্যবসায়ীদেি 

িদধ্য সদেিনিা ষ্রষ্টি রনরিত্ত অত্র চসরিনািটি অনুরষ্ঠি িয়। চসরিনাদি সভাপরি্বপ কদিন কক্সবাজাদিি 

চজলা প্রশাসক জনাব চিাঃ আলী চিাদসন  এবাং প্রধান অরিরর্ রছদলন বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন-এি সেস্য, 

গিপ্রজািন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাদিি যুগ্মসরেব জনাব চিািাম্মে িারশদুল িাসান এবাং রবদশষ অরিরর্ রিদসদব 

উপরস্থি রছদলন কক্সবাজাি চেম্বাদিি  ভািপ্রাপ্ত সভাপরি জনাব আবু চিািদশে চেৌধুিী। চসরিনাদি 

কক্সবাজাি চেম্বাদিি পরিোলকবৃন্দ, স্থানীয় রশল্পপরি, ব্যবসায়ী গিিাধ্যিকিীসি গেিান্য ব্যরিবগ থ 

উপরস্থি রছদলন।  

চসরিনাদি স্বাগি বিব্য িাদখন চসরিনাদিি সভাপরি কক্সবাজাদিি চজলা প্রশাসক জনাব চিাঃ আলী 

চিাদসন , রবষয়রভরত্তক বিব্য উপস্থাপন কদিন যুগ্ম-প্রধান রিজ িিা চেওয়ান এবাং গদবষিা কি থকিথা জনাব 

িরিনুল করিি খন্দকাি এবাং চসরিনাদি সঞ্চালনা কদিন গদবষিা কি থকিথা জনাব চিাঃ আব্দুল লরিফ। 

স্বাগি বিদব্য চজলা প্রশাসক জনাব চিাঃ আলী চিাদসন  উদেখ কদিন চয, প্ররিটি চেশই রনজ চেদশি রশল্প 

িক্ষাি স্বাদর্ থ কাজ কদি র্াদক। এ গরিধািায় বাাংলাদেশও রপরছদয় চনই। বাাংলাদেশ সিকািও চেশীয় 

রশদল্পি স্বার্ থিক্ষা ও ব্যবসা-বারিদজযি সম্প্রসািদি কাজ কদি যাদে। রিরন এদক্ষদত্র বাাংলাদেশ ট্যারিফ 

করিশদনি ভূরিকায় সদন্তাষ প্রকাশ কদিন। রিরন মুি বারিজয ব্যবস্থাি গরিধািা ব্যাখ্যা কদিন। এরি-
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ডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং ও চসইফগাড থ চিজাস থ রবষদয় আদয়ারজি এ কি থশালা িদি চেকদিাল্ডািগি 

উপকৃি িদবন বদল রিরন প্রিযাশা ব্যি কদিন। বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন চেশীয় রশদল্পি উন্নয়দন সিায়িা 

কদি র্াদক। মূলি: ব্যবসা বারিজয, আিোরন িপ্তারন এসদবি োরয়্বপ বারিজয িন্ত্রিালদয়ি। ট্যারিফ করিশন 

বারিজয িন্ত্রিালয়দক  Function Machanism রক িদব চসসব রবষদয় পিািশ থ রেদয় র্াদক। করিশন 

ব্যবসায়ীদেি জন্য রবরভন্ন সুফল এবাং কুফল সম্পদকথ (রবদশষি: আিোরন িপ্তারন সম্পরকথি চয চকান 

রবষদয়) সম্যক ধািিা ও সঠিক রেক রনদে থশনা সম্বরলি সুপারিশ প্রিয়ন কদি র্াদক। সভাপরি িাঁি বিদব্য 

এ ধিদিি সদেিনিামূলক কি থসূরে আদিা অনুষ্ঠাদনি আিবান জানান। 

  

 

                                       চসরিনাদিি সভাপরি ও প্রধান অরিরর্ 

প্রধান অরিরর্ি বিদব্য বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি সেস্য জনাব চিািাম্মে িারশদুল িাসান  বদলন, 

চেশীয় রশদল্পি স্বার্ থ সাংিক্ষি ও ব্যবসা-বারিজয সম্প্রসািদি প্ররিদযারগিামুলক রবদে টিদক র্াকাি জন্য 

সক্ষিিা অজথদন এরি-ডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং এবাং চসইফগাড থ চিজাস থ রবষয়সমূি অিযন্ত জুতরি। রিরন 

আদিা বদলন, রবোয়দনি যুদগ চকান চেদশি পদক্ষ এককভাদব উৎপােন ও রবপিদনি উপি কর্তথ্বপ বজায় 

িাখাি সুদযাগ চনই, সকল ব্যবসা প্ররিষ্ঠানদক প্ররিদযারগিা কদি অরস্ত্বপ বজায় িাখাি চক্ষদত্র চকৌশলী িদি 

িদব, রবষয়ুররল সম্পদকথ সুস্পষ্ট ধািিা রনদি িদব।  প্রধান অরিরর্ িাঁি বিদব্য আদিা বদলন চয, রবোয়দনি 

ক্রিবধ থিান প্রভাদবি প ভূরিদি স্থানীয় রশদল্পি স্বার্ থ সুিক্ষাি জন্য রবে বারিজয সাংস্থাি রনয়ি অনুসাদি 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন এরি-ডারম্পাং শুল্ক, কাউিািদভইরলাং শুল্ক ও চসইফগাড থ চিজাস থ রবষদয় কায থক্রি 

গ্রিি কদি র্াদক। রিরন জানান চয, বাাংলাদেশ শুল্ক আইন ১৯৬৯ (৪ নাং আইন) এি ধািা 18B, 18A, 

18E এি ক্ষিিাবদল সিকাি বাাংলাদেদশ ডারম্পাং রবদিাধী শুল্ক, কাউিািদভইরলাং শুল্ক ও চসইফগাড থ 

চিজাস থ  আদিাদপি ব্যবস্থা গ্রিদিি জন্য ক্ষরিগ্রস্ত রশদল্পি িথ্য প্রিািসি আদবেন গ্রিি ও িেন্ত কাজ 
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পরিোলনাি উদদ্দদশ্য  োরয়্বপপ্রাপ্ত কর্তথপক্ষ রিদসদব বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি চেয়ািম্যানদক রনদয়াগ 

প্রোন কদিন। বাাংলাদেদশ এরি-ডারম্পাং শুল্ক আদিাদপি শিথ িল: (১) রবদেশ িদি ডারম্পাং মূদল্য 

বাাংলাদেদশ পে আিোরন কিা িদয়দছ, (২) ডারম্পাংকৃি  পদেি আিোরনি ফদল অনুুতপ পে 

উৎপােনকািী চেশীয় রশদল্পি স্বার্ থিারন িদয়দছ বা িওয়াি সম্ভাবনা রবদ্যিান এবাং (৩) ডারম্পাংকৃি  পে 

আিোরনি কািদিই উি স্বার্ থিারন িদয়দছ। কাউিািদভইরলাং শুল্ক  আদিাদপি শিথ িল : (১) বাাংলাদেদশ  

আিোরনকৃি পদে িপ্তারনকািক চেশ ভতুথরক প্রোন কিদছ, (২) ভতুথরকপ্রাপ্ত পে আিোরনি ফদল অনুুতপ 

পে উৎপােনকািী চেশীয় রশদল্পি স্বার্ থিারন িদয়দছ বা িওয়াি সম্ভাবনা রবদ্যিান এবাং (৩) ভতুথরকপ্রাপ্ত পে 

আিোরনি কািদিই উি স্বার্ থিারন িদয়দছ। চসইফগাড থ চিজাস থ আদিাদপি শিথ িল: (১)  বাাংলাদেদশ চকান 

আিোরনকৃি পদেি আিোরনি পরিিাি এি চবরশ িয় চয, িা চকান স্থানীয় রশল্পদক িািাত্মকভাদব ক্ষরিগ্রস্ত 

কদি বা ক্ষরিগ্রস্ত কিাি আশাংকা চেখা চেয়।   

পাওয়াি পদয়দিি িাধ্যদি রবষয়রভরত্তক বিব্য উপস্থাপন কদিন করিশদনি যুগ্ম-প্রধান রিজ িিা চেওয়ান 

ও গদবষিা কি থকিথা, জনাব িরিনুল করিি খন্দকাি ।  জনাব িরিনুল করিি  ট্যারিফ করিশন সম্পদকথ 

সাংরক্ষপ্ত পরিরেরি তুদল ধদিন। রিরন জানান চয, রবোয়দনি ক্রিবধ থিান প্রভাদবি প ভূরিদি স্থানীয় রশদল্পি 

স্বার্ থ সুিক্ষা, রশল্প সম্পে উৎপােদন প্ররিদযারগিা উৎসারিিকিিসি আন্তজথারিক, আঞ্চরলক, রি-পারক্ষক ও 

বহুপারক্ষক বারিজয কায থক্রি ও চুরি সম্পােদন সিকািদক বস্তুরনষ্ট  ও প্রাদয়ারগক পিািশ থ প্রোদনি লদক্ষয 

Protective Duties Act, 1950 (Act No.  LXI of 1950) চিািাদবক ১৯৭৩ সাদল জারিি রপিা 

বঙ্গবন্ধু চশখ মুরজবি িিিাদনি প্রিযক্ষ ি্বপাবধাদন বারিজয িন্ত্রিালদয়ি একটি েপ্তি রিদসদব ‘ট্যারিফ 

করিশন’ কাজ শুুত কদি। পিবিীদি ৬ নদভম্বি, ১৯৯২ িারিদখ বাাংলাদেশ চগদজ  এ প্রকারশি 

‘‘বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সদনি ৪৩ নাং আইন) অনুযায়ী ট্যারিফ করিশনদক 

পুনগ থঠিি কদি একটি রবরধবদ্ধ সাংস্থা রিদসদব ‘বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন’ প্ররিষ্ঠা কিা িয়। রিজ িিা 

চেওয়ান বারিজয প্ররিরবধান ব্যবস্থা চযিন-এরি-ডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং ও চসইফগাড থ ব্যবস্থা সম্পদকথ 

উপস্থাপনা কদিন। ডারম্পাং রক, ভতুথরক রক এবাং অরিিাত্রায় আিোরনি প্রভাদব স্থানীয় রশল্পদক ক্ষরিি িাি 

চর্দক িক্ষা কিদি রক রক কিিীয় এবাং রবদশষি: যর্াযর্ িথ্যসি করিশদন আদবেন কিা সম্পদকথ 

সুস্পষ্টভাদব জারনদয় চেন। রিরন বাাংলাদেশ চকান চকান পদেি চক্ষদত্র  রক ধিদিি সিস্যাি সম্মুখীন িদয়দছ 

এবাং অরভযুি পে চকান চেদশি সাদর্ জরড়ি চসসব চক্ষদত্র গৃরিি কায থক্রি সম্পদকথ ব্যবসায়ীদেি অবরিি 

কদিন। 
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চসরিনাদি অাংশগ্রিনকারিবৃদন্দি একাাংশ 

জনাব ফজলুল কাদেি চেৌধুিী, পরিোলক, কক্সবাজাি চেম্বাি অব কিাস থ এন্ড ইন্ড্রারষ্ট্র বদলন োি চবদড়দছ এ 

অজুিাদি রবদেশ চর্দক লবি আিোরন কিা িদে। শুধুিাত্র প্যাদক  লবদিি জন্য মূল্য রনধ থারিি র্াদক। 

এদক্ষদত্র োি ঠিক কিটুকু বাড়দল  ক্রাইরসস রিদসদব গে িদব িা রনধ থািি কিা েিকাি। বারিজয িন্ত্রিালয় 

লবি আিোরনি জন্য অনুিরি প্রোন কদি র্াদক। অরিরিি লবি আিোরনি কািদন লবিোষী ক্ষরিগ্রস্ত 

িয়। এদক্ষদত্র জনাব আরিক বদলন ইন্ডারষ্ট্রয়াল কাঁোিাল রিসাদব রকছু লবি আিোরন কিা িয়। চেম্বাি অব 

কিাস থ এি ভািপ্রাপ্ত পরিোলক জনাব চিািদশে বদলন এবািই লবি োষীিা সিকাদিি লরজরষ্টক সাদপা থ 

চপদয়দছ। লবদিি ফলন চবরশ িওয়াি কািদি োষীিা ভাল মূল্য চপদয়দছ। অরিরিি চজলা প্রশাসক(সারব থক), 

কক্সবাজাি বদলন অদটাবি-নদভম্বি িাদস লবদিি চিৌসুি শুুত িয় এবাং ১৫চি পয থন্ত েদল। চিৌসুদিি িদধ্য 

বৃরষ্ট না িদল ভাল ফলন পাওয়া যায়। লবি োষী সরিরিি সেস্য জনাব আফসাি উরদ্দন বদলন, লবদিি 

জািীয় উৎপােন ও চেদশি চিা  োরিো  রনধ থািি কিা েিকাি। বাাংলাদেদশ লবি উৎপােন সস্পূি থ প্রকৃরি 

রনভথি। লবদিি মূল্য হ্রাস চপদল লবি োদষ রনদয়ারজি োষীিা রনুতৎসারিি িদয় যায়।  

রবরসক এি প্ররিরনরধ বদলন, সদব থাচ্চ চেষ্টা রেদয় োষী লবি োষ কদি রকন্তু োষী সঠিক োি পান না। আবাি 

এক া পক্ষ সবসিয়ই আিোরনি পদক্ষ কাজ কদি। গিবছি চজলা প্রশাসদকি ভূরিকাি জন্য আিোরনি 

পদক্ষ র্াকা শরিটি চিিন কাজ কিদি পাদিরন। চকািবারনি সিয় লবদিি োি বৃরদ্ধ চপদল প্রভাবশালীিা 

অল্পোদি োিড়া রকদন লবি আিোরনি পদক্ষ র্াদক এবাং লবি আিোরনদক উৎসারিি কদি। কৃষকিা 

ম্যানুয়াল পদ্ধরিদি লবি উৎপােন কদি চয মূদল্য রবরক্র কদি, প্যাদক জাি লবি িাি চেদয় েশ-বাি ুরি 

চবরশ োদি রবরক্র িয়। এদক্ষদত্র রিল িারলদকি রবিা  ভূরিকা র্াদক।  
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ব্যবসায়ী জয়নাল আদবরেন বদলন কক্সবাজাদিি শু ুঁ রক ঐরিিযবািী একটি সামুরদ্রক পে। পােথবরিথ চেশ 

ভািি চর্দক রনম্নিাদনি শু ুঁ রক বা শু ুঁ রক আকৃরিি পে আিোরন িদে যা চেদশি শু ুঁ রকি বাজাি 

অরস্থরিশীল কিদছ।  ভািদিি আিোরন কিা লইট্যা শু ুঁ রকি োি প্ররি চকরজ ১৫০-২০০  াকা রকন্তু একই 

শু ুঁ রক কক্সবাজাদি প্ররি চকরজ ২০০-৪০০  াকা। ফদল ভািি িদি কি োদি আনা শু ুঁ রক কক্সবাজাদিি 

ভাল শু ুঁ রকদক টিদক র্াকদি রেদেনা। রবষয়টি িরন রিাং কিা েিকাি। 

রিল্ক চপ্রাডাটস উৎপােনকারি এদসারসদয়শদনি সভাপরি বদলন, নাদি চবনাদি রবরভন্ন সিয় ুরুঁড়া দুধ 

আিোরন কিা িয়। বাছুিদক খাওয়াদনাি নাদি রিল্ক রিদেস কদি চডইরি চসটিদক র্ধ্াংস কিা িদে।  ৩২-

৩৩টি চছা  চছা  খািাি ইদিািদধ্য বন্ধ িদয় চগদছ। এদক্ষদত্র সিকারি সিদযারগিা খুবই জুতিী। 

োল ব্যবসায়ী কাজল পাল োদলি োি প্রসাংদগ জানান চয, ১০ বছদি োদলি োি চিিন বাদড়রন। রকন্তু 

বাইদি চর্দক োল আিোরনি ফদল োল ব্যবসায়ী রবদশষ কদি কৃষক ক্ষরিগ্রস্ত িদে। 

  

 

চসরিনাদি অাংশগ্রিিকারিবৃন্দ 

কাঁকড়া িপ্তারনকািক সরিরিি সেস্য বদলন, কাঁকড়া িপ্তারন কিাি চক্ষদত্র সিকারি প্রদিােনা প্রদয়াজন। 

এদক্ষদত্র ট্যাক্স  িওকুফ সুরবধাসি িপ্তারন সাবরসরড চেয়াি জন্য বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশনদক সিকাদিি 

কাদছ সুপারিশ কিদি অনুদিাধ কদিন।  

চসরিনাদিি আদলােয সূরেি উপি নারিেীর্ থ আদলােনা, উদদ্যািা ও রবরভন্ন এদসারসদয়শদনি সভাপরিগদিি 

রবরভন্ন প্রশ্ন এবাং স্থানীয় রকছু সাংখ্যক ব্যবসায়ীগদিি প্রশ্নাবলী রবষদয় প্রধান অরিরর্ জবাব চেন। এ পয থাদয় 

সভাপরি করিশন সম্পদকথ িাঁি েীর্ থ সিদয়ি অরভজ্ঞিাি আদলাদক উপরস্থি সকলদক সম্যক ধািিা চেন 

এবাং সকলদক করিশদনি সিায়িা গ্রিদিি পিািশ থ প্রোন কদিন। রবোয়দনি সুফল চপদি রবদেশী পদেি 
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সদঙ্গ চেশীয় রশল্পদক প্ররিদযারগিায় টিদক র্াকদি িদল ব্যবস্থাপনাি েক্ষিা ও িথ্য ব্যবস্থাপনাি উপি 

রনয়ন্ত্রি অজথন কিদি িদব। কি োদিি চকান পে িপ্তারন কিদি পািদব, একইভাদব রক রক পে কি োদি 

আিোরন কিা যাদব িা জানদি িদব। এজন্য কােিস এি ভূরিকা, পদেি চকাড নাম্বাি/এইে এস চকাড 

রবষদয় ধািিা র্াকা েিকাি এবাং এসব রবষদয় বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি সিদযারগিা চনওয়া চযদি 

পাদি। চেদশি অর্ থনীরিদক সমৃদ্ধ কিদি োরয়্বপশীলিাি সাদর্ কাজ কদি চেদশি সাফল্য বদয় আনা সম্ভব। 

 

চসরিনাদি অাংশগ্রিিকারি বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি কি থকিথাবৃন্দ গি ১৯-১০-২০১৬ইাং এবাং ২০-১০-

২০১৬ িারিদখ কক্সবাজাদি অবরস্থি রবরভন্ন রশল্প প্ররিষ্ঠান পরিেশ থন কদিন। প্রর্দি কক্সবাজাদিি 

রেলাংজায় অবরস্থি কুরলয়ািেি রস ফুডস (কক্সবাজাি) রলঃ পরিেশ থন কিা িয়। প্ররিষ্ঠানটি ২০০৩ সাদল 

প্ররিরষ্ঠি, ১০০% িপ্তারনমুখী, যাি োন্ড - চিিনাজ। এি চিা  উৎপােন ক্ষিিা ৮০ চি: ন প্ররিরেন। চকাল্ড 

চোদিজ এ ধািি ক্ষিিা ২৭৫০ চি: ন। ুরিগি িাদনি রনিয়িায় চেদশি বৃিত্তি চরাদজন ফুড এি 

িপ্তারনকািক। প্ররিষ্ঠানটি গলো/বাগো রোংরড় ইউএসএ, কানাডা, ইউদক, চবলরজয়াি, জাি থারন, রান্স, 

িিদকা, সুইদডন, চডনিাকথ, নিওদয়, ইিালী, চস্পন এবাং জাপান এ িপ্তারন কদি। এিপি সাগি রফস 

এক্সদপা থস রলঃ, এয়ািদপা থ চিাড, কক্সবাজাি পরিেশ থন কিা িয়। প্ররিষ্ঠানটি একিাত্র চপায়া িাছ রাই রফস 

রিদসদব রবদেদশ িপ্তারন কদি। প্ররিষ্ঠানটি িাংকাং, র্াইল্যান্ড, রসাংগাপুি প্রভৃরি চেদশ িপ্তারন কদি। এছাড়া 

পরিেশ থনকৃি কক্সবাজাি সী ফুডস নািক প্ররিষ্ঠানটি কক্সবাজাি শিি িদি প্রায় ১৫ রকরি. দূদি অবরস্থি। 

প্ররিষ্ঠানটিি মূল িপ্তারনকৃি পে রোংরড় িাছ। প্ররিষ্ঠানটি আদিরিকাসি ইউদিাদপি রবরভন্ন চেদশ িপ্তারন 

কদি। এিদকএ িযাোিী কক্সবাজাদিি উরখয়া উপদজলায় অবরস্থি। বাাংলাদেদশি একিাত্র বাগো রোংরড়ি 

চপানা উৎপােনকািী িযাোিী। িযাোরিটি আদিরিকাি িাইওদয় অঙ্গিাজয িদি িা রোংরড় আিোরন কদি 

এবাং িা িদি চপানা উৎপােন কদি। 
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কক্সবাজাদিি উরখয়া উপদজলায় অবরস্থি এিদকএ িযাোিী 

চসরিনাদিি ফলাফলঃ 

(K) বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন চেশীয় রশদল্পি স্বার্ থ সাংিক্ষদি কাজ কদি এ রবষয়টি অত্র চসরিনাদিি 

িাধ্যদি কক্সবাজাদিি রশদল্পাদদ্যািা ও ব্যবসায়ীবৃন্দ অবরিি িয়; 

(L) অসাধু বারিজয প্ররিদিাধকদল্প বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি সকল কায থক্রিসি এরি-ডারম্পাং, 

কাউিািদভইরলাং এবাং চসইফগাড থ চিজাস থ ব্যবিাি রবষদয় রশদল্পাদদ্যািাদেি িদধ্য সদেিনিা বৃরদ্ধ িয়; 

(গ)  চেশীয় রশদল্পাদদ্যািাগি চয ধিদনি সিস্যাি সম্মুখীন িন এবাং এসব সিস্যা সিাধাদনি জন্য 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন এি রনক  আদবেন কিদবন িদি থ চসরিনাদি জানাদনা িয়; 

(র্) কক্সবাজাদিি ব্যবসায়ীবৃন্দ এই প্রর্ি এ ধিদনি চসরিনাদি অাংশগ্রিি কদি বারিদজযি রবরভন্ন রেক 

সম্পদকথ জানদি পািল এবাং ভরবষ্যদিও এ ধিদনি চসরিনাি আদয়াজদনি অনুদিাধ কিা িয়; 

(ঙ) চসরিনাদি অাংশগ্রিিকারি বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি েলটি িপ্তারনমূখী পদেি ফযাটরি পরিেশ থন 

কদি সিস্যাবলীি বাস্তবিা পয থদবক্ষি কদিন এবাং বাস্তব অরভজ্ঞিা লাভ কদিন। 

 

২.৪.২ িাঠ পয থাদয় চসরিনাি  

 

 চেশীয় রশদল্পি স্বার্ থসাংিক্ষদি বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি ভূরিকা এবাং এরি-ডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং 

ও চসইফগাড থ চিজাস থ সম্পদকথ রশদল্পাদদ্যািা ও ব্যবসায়ীদেি িাদে সদেিনিা বৃরদ্ধি লদক্ষয িানাি গ্রুদপি 

সদম্মলন কদক্ষ অনুরষ্ঠি চসরিনাদিি রবস্তারিি রববিিঃ 
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চেশীয় রশদল্পি স্বার্ থসাংিক্ষদি বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি ভূরিকা এবাং এরি-ডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং 

ও চসইফগাড থ চিজাস থ সম্পদকথ রশদল্পাদদ্যািা ও ব্যবসায়ীদেি িাদে সদেিনিা বৃরদ্ধি  লদক্ষয গি ২১ 

িাে থ’২০১৭ িারিখ সকাল ১০:৩০ র্টিকায় বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি উদদ্যাদগ িানাি গ্রুদপি সদম্মলন 

কক্ষ ১৩৮/১, চিজগাঁও রশল্প এলাকা, ঢাকা-চি বাাংলাদেশ চিা ি সাইদকল ম্যানুদফকোিাি এযাদসারসদয়শন, 

বাাংলাদেশ চিা ি সাইদকল এদসম্বলাি এযাদসারসদয়শন, আন্তজথারিক রবজদনস চফািাি বাাংলাদেশ ও চিা ি 

সাইদকল রশল্প সাংরিষ্ট অন্যান্য প্ররিষ্ঠাদনি প্ররিরনরধদেি সিন্বদয় একটি চসরিনাি অনুরষ্ঠি িয়। চসরিনাদি 

প্রধান অরিরর্ রিসাদব উপরস্থি রছদলন বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি সেস্য জনাব চিািাম্মে িারশদুল 

িাসান এবাং সভাপরি্বপ কদিন িানাি গ্রুদপি চেয়ািম্যান জনাব িারফজুি িিিান খান। এছাড়াও বরি থি 

চসরিনাদি করিশদনি যুগ্ম-প্রধান (ে.ো.) রিজ িিা চেওয়ান, উপ-প্রধান (ে.ো.) জনাব চবোল চিাদসন 

চিাো, গদবষিা কি থকিথা জনাব চিাঃ আব্দুল লরিফ ও জনাব িরিনুল করিি খন্দকাি  অাংশগ্রিি কদিন।  

করিশদনি গদবষিা কি থকিথা জনাব চিাঃ আব্দুল লরিফ সভাপরিি অনুিরিক্রদি চসরিনাদিি কায থক্রি শুুত 

কদিন। প্রর্দি পরিেয় পব থ অনুরষ্ঠি িয়। চসরিনাদি স্বাগি বিব্য প্রোন কদিন  িানাি গ্রুদপি চেয়ািম্যান 

জনাব িারফজুি িিিান খান। স্বাগি বিদব্য রিরন উদেখ কদিন চয, চেশীয় রশদল্পি স্বার্ থসাংিক্ষদি 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি ভূরিকা অনস্বীকায থ। রিরন এরি-ডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং ও চসইফগাড থ 

চিজাস থ রবষদয় রশদল্পাদদ্যািা ও ব্যবসায়ীদেি িাদে সদেিনিা বৃরদ্ধ সাংক্রান্ত চসরিনাি আদয়াজদনি জন্য 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশনদক সাধুবাে জানান। ব্যবসায়ী সাংগঠন সমূদিি চনর্তবৃন্দদক রনদয় িাদে িাদে এ 

ধিদনি সদেিনিামূলক চসরিনাি আদয়াজদনি উপদি রিরন ুরুত্বপাদিাপ কদিন । সভাপরি চসরিনাদি আগি 

আিরন্ত্রি অরিরর্বৃদন্দি উদদ্দদশ্য বদলন চয, বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন চযদিতু চেশীয় 

রশদল্পাদদ্যািা/ব্যবসায়ীদেি স্বার্ থসাংিক্ষদি কাজ কদি, চসজন্য িািা চযন করিশদনি প্রদয়াজদনি রনিীদখ 

িথ্য/উপাত্ত, িাদেি মূল্যবান িিািি এবাং োরিি কাগজপত্র যর্াসিদয় সিবিাি কদি করিশনদক সিায়িা 

কদিন। বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশনদক চেশীয় রশদল্পি স্বার্ থ সুিক্ষাদর্ থ সিকাদিি রনক  প্রদয়াজনীয় সুপারিশ 

প্রিয়দনি জন্য রিরন অনুদিাধ জানান। সব থদশষ রিরন করিশদনি এিন উৎসািমূলক কায থক্রদিি জন্য পুনিায় 

ধন্যবাে জ্ঞাপন কদিন এবাং এ ধিদিি কি থসূরে আদিা অনুষ্ঠাদনি আিবান জানান। 
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রেত্র-চসরিনাদিি ব্যানাি 

প্রধান অরিরর্ি বিদব্য বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি সেস্য জনাব চিািাম্মে িারশদুল িাসান বদলন চয, 

চেশীয় রশদল্পি স্বার্ থিক্ষাদর্ থ এবাং ব্যবসা-বারিজয প্রসািদিি চক্ষদত্র বিথিাদন প্ররিদযারগিামূলক রবদে টিদক 

র্াকদি িদল এরি-ডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং এবাং চসইফগাড থ চিজাস থ সাংক্রান্ত রবষদয় রবস্তারিি ধািিা 

র্াকা খুবই প্রদয়াজন। রিরন আদিা বদলন, সকল ব্যবসা প্ররিষ্ঠানদক প্ররিদযারগিা কদি অরস্ত্বপ বজায় িাখাি 

চক্ষদত্র রনজ রনজ উৎপারেি পদেি ুরনগি িান, উৎপােন ব্যয়, আন্তজথারিক বাজাি মূল্য ইিযারে রবষদয় 

সুস্পষ্ট ও স্বে ধািিা র্াকদি িদব। প্রধান অরিরর্ িাঁি বিদব্য আদিা বদলন চয, রবোয়দনি ক্রিবধ থিান 

প্রভাদবি প ভূরিদি স্থানীয় রশদল্পি স্বার্ থিক্ষাদর্ থ রবে বারিজয সাংস্থাি রনয়ি অনুযায়ী বাাংলাদেশ ট্যারিফ 

করিশন এরি-ডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং ও চসইফগাড থ চিজাস থ গ্রিি কদি র্াদক। বাাংলাদেদশি 

ব্যবসায়ীবৃদন্দি িদধ্য এ সকল বারিজয প্ররিরবধান ব্যবস্থা গ্রিদিি চক্ষদত্র সদেিনিাি যদর্ে অভাব িদয়দছ। 

ব্যবসায়ী িিলদক বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি ভূরিকা সম্পদকথ ধািিা প্রোন এবাং বারিজয প্ররিরবধান 

ব্যবস্থা গ্রিদিি চক্ষদত্র সদেিনিা বাড়াদি এ চসরিনাদিি আদয়াজন। 

চসরিনাদি উপরস্থি বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি প্রািন চেয়ািম্যান ড. চিাঃ মুরজবি িিিান বদলন চয, 

চেশীয় রশদল্পি স্বার্ থিক্ষা, রশল্প-সম্পে উৎপােদন প্ররিদযারগিায় উৎসাি প্রোন, রশল্প সম্পদেি সুষ্ঠু ব্যবিাি 

রনরিিকিি, চেশীয় পে িপ্তারনি উন্নয়ন, রি-পারক্ষক, আঞ্চরলক ও বহুপারক্ষক বারিজয চুরিি িাধ্যদি 

চেদশ-রবদেদশ চেশীয় রশল্প-সম্পে ব্যবিাদিি উন্নয়ন এবাং Unfair Trade প্ররিকাদিি  িাধ্যদি চেশীয় 

রশদল্পি ন্যায়সঙ্গি স্বার্ থিক্ষা প্রভৃরি কায থক্রিুরদলা সিকাদিি পদক্ষ বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন কদি র্াদক। 

রিরন জানান চয, স্বাধীনিাদত্তাি যুদ্ধরবর্ধ্স্ত চেশদক রবদেি প্ররিদযারগিামুলক বাজাদি টিদক িাখাি চক্ষদত্র 

স্থানীয় রশদল্পি স্বার্ থ সুিক্ষা, রশল্প সম্পে উৎপােদন প্ররিদযারগিায় উৎসারিিকিিসি, আন্তজথারিক, 

আঞ্চরলক, রি-পারক্ষক ও বহুপারক্ষক বারিজয কায থক্রি ও চুরি সম্পােদন সিকািদক বস্তুরনষ্ট ও প্রাদয়ারগক 
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পিািশ থ প্রোদনি লদক্ষয Protective Duties Act, 1950 (Act No. LXI of 1950) চিািাদবক ১৯৭৩ 

সাদল জারিি রপিা বঙ্গবন্ধু চশখ মুরজবুি িিিাদনি প্রিযক্ষ িত্ত্বাবধাদন বারিজয িন্ত্রিালদয়ি একটি েপ্তি 

রিদসদব ‘ট্যারিফ করিশন’ প্ররিরষ্ঠি িয়। পিবিীদি রবোয়দনি ক্রিবধ থিান প্রভাদবি ফদল করিশদনি 

গরিশীলিা আনয়দনি লদক্ষয ১৯৯২ সাদল ট্যারিফ করিশনদক পুনগ থঠিি কদি ‘বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন’ 

নাদি পুন:প্ররিষ্ঠা কিা িয়। চসই চর্দক অদ্যাবরধ বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন ব্যবসা-বারিজয সাংক্রান্ত 

কায থক্রদি িাদেি ুরুত্বপূরি থ অবোন চিদখ যাদেন। বাাংলাদেশ চকান চকান পদেি িপ্তারন বা আিোরনি 

চক্ষদত্র রক ধিদিি সিস্যাি সম্মুখীন িদয়দছ এবাং অরভযুি পে চকান চেদশি সাদর্ জরড়ি চসসব চক্ষদত্র 

গৃরিি কায থক্রি সম্পদকথ রিরন ব্যবসায়ীদেি অবরিি কদিন। সব থদশষ রিরন বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশনদক 

আদিা চবরশ শরিশালী কিাি জন্য করিশদনি আইন-কানুন সাংদশাধদনি রবষদয় উদদ্যাগ গ্রিি কিাি জন্য 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি প্ররি আিবান জানান। 

 

রেত্র-: চসরিনাদি প্রধান অরিরর্ ও সভাপরি 

চসরিনাদি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন কিা িয় োিটি চসশদনি িাধ্যদি। প্রর্ি চসশদন উপ-প্রধান (ে.ো.) জনাব 

চবোল চিাদসন চিাো বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি পরিরেরি ও কায থক্রি, রিিীয় চসশদন যুগ্নপ্রধান (ে.ো.) 

রিজ িিা চেওয়ান এরি-ডারম্পাং শুল্ক রবষদয়, র্তিীয় চসশদন গদবষিা কি থকিথা জনাব চিাঃ আব্দুল লরিফ 

কাউিািদভইরলাং চিজাস থ এবাং েতুর্ থ চসশদন গদবষিা কি থকিথা জনাব িরিনুল করিি খন্দকাি চসইফগাড থ 

চিজাস থ রবষদয় উপস্থাপন কদিন। প্ররিটি চসশন চশদষ প্রদশ্নাত্তি পব থ অনুরষ্ঠি িয়। জনাব চবোল চিাদসন 

চিাো ট্যারিফ করিশন প্ররিষ্ঠা, কায থক্রি, আইন ও রবরধ সম্পদকথ রবশে আদলােনা কদিন। রিজ িিা 

চেওয়ান ডারম্পাং, এরি-ডারম্পাং চিজাস থ গ্রিদিি শিথ, এরি-ডারম্পাং শুল্ক আদিাদপি ধাপ, িেন্ত পরিোলনাি 

জন্য প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র সিবিাি ইিযারে রবষদয় রবশে আদলােনা কদিন। জনাব চিাঃ আব্দুল লরিফ 

িাি উপস্থাপনায় সাবরসরড, সাবরসরডি প্রকািদভে, সাবরসরডি রবুতদদ্ধ কাউিািদভইরলাং চিজাস থ গ্রিি, 
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কাউিািদভইরলাং চিজাস থ এি শিথ, কাউিািদভইরলাং শুল্ক আদিাদপি িেন্ত কায থক্রি পরিোলনা এবাং এ 

রবষদয় প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র সিবিাি সাংক্রান্ত রবষয়ারে তুদল ধদিন। জনাব িরিনুল করিি খন্দকাি 

চসইফগাড থ চিজাস থ গ্রিদিি শিথ, চসইফগাড থ চিজাস থ গ্রিি পদ্ধরি এবাং এ রবষদয় প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

সিবিাি প্রসদঙ্গ রবস্তারিি তুদল ধদিন।  অরধকন্তু করিশদনি কি থকিথাগি চসরিনাদি অাংশগ্রিিকািীবৃদন্দি 

রবরভন্ন প্রদশ্নি উত্তি প্রোন কদিন। 

রবস্তারিি আদলােনা চশদষ চসরিনাদি রনদম্নাি সুপারিশ গৃরিি িয়ঃ 

ক) বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি পরিরেরি ও বারিজয প্ররিরবধান ব্যবস্থা সম্পদকথ রশদল্পাদদ্যািা ও 

ব্যবসায়ী িিলদক সদেিন কিদি এ ধিদিি চসরিনাদিি আদয়াজন অব্যািি িাখা; 

খ) বারিজয প্ররিরবধান ব্যবস্থা সম্পদকথ রশদল্পাদদ্যািা ও প্রদয়াজনীয় ব্যবসায়ী িিলদক প্ররশক্ষি প্রোন। 

 

২.৪.৩.  চেশীয় রশদল্পি স্বার্ থসাংিক্ষদি বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি ভূরিকা এবাং এরি-

ডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং ও চসইফগাড থ চিজাস থ সম্পদকথ রশদল্পাদদ্যািা ও ব্যবসায়ীদেি িাদে 

সদেিনিা বৃরদ্ধি লদক্ষয করিশদনি সদম্মলন কদক্ষ অনুরষ্ঠি চসরিনাদিি প্ররিদবেন।  

 

চেশীয় রশদল্পি স্বার্ থসাংিক্ষদি ও অসাধু বারিজয প্ররিদিাধকদল্প বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি ভূরিকা এবাং 

এরি-ডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং ও চসইফগাড থ চিজাস থ সম্পদকথ রশল্পদদ্যািা ও ব্যবসায়ীদেি িাদে 

সদেিনিা বৃরদ্ধি লদক্ষয গি ৩০ এরপ্রল’২০১৭ িারিখ সকাল ১১.০০ র্টিকায় বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি 

সদম্মলন কদক্ষ একটি চসরিনাি অনুরষ্ঠি িয়। উি চসরিনাদি প্রধান অরিরর্ রিসাদব উপরস্থি রছদলন 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি আন্তজথারিক সিদযারগিা রবভাদগি সেস্য ও সিকাদিি অরিরিি সরেব 

জনাব চশখ আব্দুল িান্নান এবাং সভাপরি্বপ কদিন করিশদনি সেস্য ও সিকাদিি যুগ্ম-সরেব জনাব 

চিািাম্মে িারশদুল িাসান। এছাড়াও বরি থি চসরিনাদি করিশদনি যুগ্মপ্রধান (ে. ো.) রিজ িিা চেওয়ান, 

উপ-প্রধান জনাব চিাঃ চিলাল উরদ্দন, উপ-প্রধান (ে. ো.) জনাব চবোল চিাদসন চিাো, সিকািী প্রধান 

জনাব ইউসুফ আলী িজুিোি, গদবষিা কি থকিথা জনাব চিাঃ আব্দুল লরিফ অাংশগ্রিি কদিন।  

করিশদনি গদবষিা কি থকিথা জনাব চিাঃ আব্দুল লরিফ সভাপরিি অনুিরিক্রদি পরিেয় পদব থি িাধ্যদি 

চসরিনাদিি কায থক্রি শুুত কদিন। চসরিনাদি স্বাগি বিব্য প্রোন কদিন করিশদনি সেস্য ও চসরিনাদিি 

সভাপরি জনাব চিািাম্মে িারশদুল িাসান। স্বাগি বিদব্য রিরন উদেখ কদিন চয, চেশীয় রশদল্পি 

স্বার্ থিক্ষাদর্ থ এবাং ব্যবসা-বারিজয সম্প্রসািদিি চক্ষদত্র বিথিাদন প্ররিদযারগিামূলক রবদে টিদক র্াকদি িদল 

এরি-ডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং এবাং চসইফগাড থ চিজাস থ সাংক্রান্ত রবষদয় সম্যক ধািিা র্াকা অিযন্ত জুতিী। 
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রিরন আদিা বদলন, বিথিাদন চকান চেদশি পদক্ষ এককভাদব বাজাি ব্যবস্থা রনয়ন্ত্রদিি সুদযাগ চনই। সকল 

ব্যবসা প্ররিষ্ঠাদনি িদধ্য প্ররিদযারগিা রবদ্যিান। প্রদিযকটি চকাম্পারনি রনজ রনজ উৎপারেি পদেি িান, 

উৎপােন ব্যয়, আন্তজথারিক বাজাি ব্যবস্থা ইিযারে রবষদয় সুস্পষ্ট ও স্বে ধািিা র্াকদি িদব। সভাপরি িাি 

বিদব্য আদিা বদলন চয, রবে বারিজয সাংস্থাি রনয়ি অনুসাদি স্থানীয় রশদল্পি স্বার্ থিক্ষাদর্ থ বাাংলাদেশ 

ট্যারিফ করিশন এরি-ডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং ও চসইফগাড থ চিজাস থ রবষয়ক কায থক্রি পরিোলনা কদি 

র্াদক। বাাংলাদেদশি ব্যবসায়ীবৃদন্দি িদধ্য এ সকল রবষদয় ব্যবস্থা গ্রিদি অসদেিনিা লক্ষয কিা কিা যায়। 

ব্যবসায়ী িিলদক বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি ভূরিকা সম্পদকথ ধািিা প্রোন এবাং বারিজয প্ররিরবধান 

ব্যবস্থা (এরি-ডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং এবাং চসইফগাড থ চিজাস থ) গ্রিদিি চক্ষদত্র সদেিনিা ষ্রষ্ট কিদি এ 

চসরিনাি আদয়াজদনি মূখ্য উদদ্দশ্য।                           

প্রধান অরিরর্ি বিদব্য বাাংলাদেশ ট্যারিফ 

করিশদনি আন্তজথারিক সিদযারগিা রবভাদগি 

সেস্য জনাব চশখ আব্দুল িান্নান বদলন, 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন চেশীয় রশদল্পি 

স্বার্ থিক্ষা, রিপারক্ষক ও বহুপারক্ষক বারিজয চুরি, 

চেশীয় রশল্প প্ররিষ্ঠানদক সিদযারগিা কিাসি 

রবরভন্ন ুরুত্বপূরি থ কায থাবলী সম্পােন কদি র্াদক। 

রিরন আিও বদলন বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন 

চযদিতু ব্যবসায়ীদেি স্বার্ থসাংরিষ্ট রবষয়ুরদলা 

রনদয় কাজ কদি; এলদক্ষয িাদেি সদেিনিা 

 

রেত্র-: চসরিনাদিি ব্যানাি 

বৃরদ্ধকদল্প এ চসরিনাদিি আদয়াজন কিা িদয়দছ। ব্যবসায়ী সাংগঠদনি চনর্তবৃন্দদক িাদেি চয চকাদনা 

আদবেদনি সাংদগ সকল প্রকাি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র সিবিাি কিাি জন্যও রিরন অনুদিাধ জানান। 

 

চসরিনাদি মূল প্রবন্ধ দুটি চসশদনি িাধ্যদি উপস্থাপন কিা িয় । প্রর্ি চসশদন বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি 

ভূরিকা, রভশন, রিশন, কায থাবলী, করিশদনি গঠন, করিশদনি আইন-রবরধ এবাং সাম্প্ররিক সিদয় 

করিশদনি অজথনসমূি সম্পদকথ রবস্তারিি তুদল ধদিন করিশদনি গদবষিা কি থকিথা জনাব চিাঃ আব্দুল 

লরিফ। রিিীয় চসশদন এরি-ডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং ও চসইফগাড থ চিজাস থ সম্পদকথ করিশদনি যুগ্মপ্রধান 

(ে: ো:) রিজ িিা চেওয়ান উপস্থাপনা কদিন। উি চসশদন এরি-ডারম্পাং কী, এই ব্যবস্থা গ্রিদিি ূরব থশিথ, 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র সিবিাি এবাং পদ্ধরি রবষদয় রবস্তারিি রববিি তুদল ধিা িয়। এছাড়াও কাউিাি 
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চভইরলাং ও চসইফগাড থ চিজাস থ কী, এই ব্যবস্থা দুটি গ্রিদিি ূরব থশিথ, প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র সিবিাি এবাং 

পদ্ধরি রবষদয় রবশে আদলােনা কিা িয়। প্ররিটি চসশন চশদষ প্রদশ্নাত্তি পব থ অনুরষ্ঠি িয়। 

 

চসরিনাদি অাংশগ্রিনকারিবৃদন্দি একাাংশ 

চসরিনাদি উপরস্থি এযাডদিরসভ ম্যানুদফকোিাস থ এদসারসদয়শদনি িিাসরেব জনাব আরিকুল ইসলাি বদলন, 

চেশীয় রশল্প রবদশষ কদি জুিা ও োিড়া রশদল্প চবরশ পরিিাদি এযাডদিরসভ ব্যবিাি কিা িয়। রকন্তু েিগ্রাি 

চপা থ রেদয় কি মূল্য চেরখদয় প্ররি বছি বহু জুিা আিোরন িয়। এছাড়াও জুিা আিোরনি চক্ষদত্র 

আিোরনকািকগি বদন্ডড সুরবধা চপদয় র্াদক। যাি ফলশ্রুরিদি চেশীয় জুিা রশল্প প্ররিদযারগিায় টিকদি 

পাদি না রবধায় এযাডদিরসভ এি ব্যবিািও রেন রেন কদি যাদে। অন্যরেদক সম্পূি থারয়ি এযাডদিরসভ 

কিমূদল্য আিোরন এবাং এযাডদিরসভ উৎপােদনি কাঁোিাদলি উপি উচ্চ শুল্কিাদিি কািদি এই রশল্প 

প্ররিদযারগিায় টিকদি পািদছ না। এ রবষদয় বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন চর্দক প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রিদিি 

জন্য রিরন অনুদিাধ কদিন। বাাংলাদেশ ক ন এদসারসদয়শদনি যুগ্ম-পরিোলক জনাব চিাঃ আব্দুল িরিন 

বাাংলাদেশ চকান পদেি উপি এরি-ডারম্পাং ও কাউিািদভইরলাং শুল্ক আদিাপ কদিদছ রকনা এবাং ভািি 

বাাংলাদেদশি চকান চকান পদেি উপি এরি-ডারম্পাং শুল্ক আদিাপ কদিদছ চসসব রবষদয় জানদি োন। 

বাাংলাদেশ ক ন এদসারসদয়শদনি যুগ্ম-সরেব জনাব চিাঃ পািদভজ চিাদসন বদলন চয, এ ধিদনি একটি 

সদেিনিামূলক চসরিনাদিি িাধ্যদি ট্যারিফ করিশদনি সাদর্ িাদেি দূি্বপ অদনকাাংদশ কদি চগদলা। রিরন 

আদিা বদলন চয, িাদেি কাদছ চয রবষয়ুরদলা অস্পষ্ট রছল চসুরদলা এই চসরিনাদিি বিব্য ও আদলােনা 

িািা স্পষ্ট িদলা। চসরিনাদি বাাংলাদেশ চ ক্স াইল রিলস এদসারসদয়শন, বাাংলাদেশ ক ন এদসারসদয়শন, 

বাাংলাদেশ এরগ্রকালোি চপ্রাডাট ম্যানুদফকেযারিাং এদসারসদয়শন, বাাংলাদেশ এযাডদিরসভ ম্যানুদফকেযারিাং 

এদসারসদয়শন এি রবরভন্ন প্ররিরনরধবৃন্দ আদলােনায় অাংশগ্রিি কদিন। চসরিনাদি সভাপরি ও করিশদনি 
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কি থকিথাবৃন্দ অাংশগ্রিি কািীবৃদন্দি প্রদশ্নাত্তি পদব থ অাংশগ্রিি কদিন। বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন রনজ 

উদদ্যাদগ রবরভন্ন এদসারসদয়শদনি সাদর্ চযাগাদযাগ কদি এিন একটি সদেিনিামূলক কি থসূেী আদয়াজন 

কিাি জন্য এদসারসদয়শদনি প্ররিরনরধবৃন্দ করিশনদক ধন্যবাে জ্ঞাপন কদিন। 

রবস্তারিি আদলােনা চশদষ চসরিনাদি রনদম্নাি সুপারিশ গৃরিি িয়ঃ 

ক) বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি পরিরেরি ও বারিজয প্ররিরবধান ব্যবস্থা সম্পদকথ রশদল্পাদদ্যািা ও 

ব্যবসায়ী িিলদক সদেিন কিদি এ ধিদিি চসরিনাদিি আদয়াজন অব্যািি িাখা; 

খ) বারিজয প্ররিরবধান ব্যবস্থা সম্পদকথ রশদল্পাদদ্যািা ও ব্যবসায়ী িিলদক প্ররশক্ষি প্রোন। 

 

২.৫. এরি-ডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং ও চসইফগাড থ চিজাস থ শীষ থক প্ররশক্ষি প্রোন। 

বারষ থক কি থসম্পােন চুরি (এরপএ) র্ভি ০৩(রিন)টি প্ররশক্ষি কি থসুরেি প্রর্িটি  ২৮ চসদেম্বি ২০১৬, 

বুধবাি সকাল ১১  ায় বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন কর্তথক আদয়ারজি রেনব্যারপ “এরি-ডারম্পাং, কাউিাি 

চভইরলাং এবাং চসইফগাড থ চিজাস থ” শীষ থক প্ররশক্ষি করিশদনি রিলনািদন অনুরষ্ঠি িয়। উি প্ররশক্ষদি 

সিকাদিি রবরভন্ন িন্ত্রিালয়, েপ্তি ও সাংস্থাি উর্ধ্থিন কি থকিথাবৃন্দ ছাড়াও চবসিকারি রবরভন্ন সাংস্থাি 

প্ররিরনরধগি উপরস্থি রছদলন ।বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি চেয়ািম্যান ও গিপ্রজািন্ত্রী বাাংলাদেশ 

সিকাদিি সরেব মুশদফকা ইকফাৎ সকলদক স্বাগি জারনদয় এ প্ররশক্ষদিি শুভ উদিাধন চর্াষিা কদিন। 

রিরন প্ররশক্ষদিি ুরুত্বপ তুদল ধদিন এবাং বদলন, বাাংলাদেশ রবে বারিজয সাংস্থাি অন্যিি সেস্য রিদসদব এ 

সাংস্থাি রবরধ-রবধান অনুসিি কদি রবোয়দনি যুদগ প্ররিদযারগিামূলক বারিদজয টিদক র্াকদি িদল বিথিাদন 

এরি-ডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং এবাং চসইফগাড থ চিজাস থ শীষ থক প্ররশক্ষদিি চকান রবকল্প চনই। প্ররশক্ষি 

কি থসূরেদি এরি-ডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং এবাং চসইফগাড থ চিজাস থ রবষয়ক রিনটি অরধদবশন অনুরষ্ঠি 

িয়। প্ররশক্ষদি স্বাগি বিব্য িাদখন করিশদনি বারিজয প্ররিরবধান রবভাদগি সেস্য ও গিপ্রজািন্ত্রী 

বাাংলাদেশ সিকাদিি যুগ্ম-সরেব জনাব চিািাম্মে িারশদুল িাসান। রিরন বদলন, চেশীয় রশদল্পি স্বার্ থ 

সাংিক্ষি ও ব্যবসা-বারিদজযি সম্প্রসািদি প্ররিদযারগিামূলক রবে বারিদজয টিদক র্াকাি জন্য সক্ষিিা 

অজথদন এরি-ডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং এবাং চসইফগাড থ চিজাস থ শীষ থক প্ররশক্ষি অিযন্ত জুতরি। রিরন আদিা 

বদলন রবোয়দনি যুদগ চকান চেশ এককভাদব উৎপােন ও রবপিদনি উপি কর্তথ্বপ বজায় িাখাি সুদযাগ চনই, 

সকল ব্যবসা প্ররিষ্ঠানদক প্ররিদযারগিা কদি অরস্ত্বপ বজায় িাখাি চক্ষদত্র চকৌশলী িদি িদব, এ চক্ষদত্র এ 

প্ররশক্ষি খুবই ুরুত্বপূরি থ। প্রর্ি অরধদবশদন বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি পরিরেরি ও এরি-ডারম্পাং রবষদয় 

আদলােনায় িডাদি ি রিদসদব োরয়্বপ পালন কদিন করিশদনি আন্তজথারিক সিদযারগিা রবভাদগি সেস্য 

জনাব চশখ আব্দুল িান্নান। রিরন এরি-ডারম্পাং রবষদয়ি উপি প্ররশক্ষদিি প্রদয়াজনীয়িা তুদল ধদিন। রবদেি 
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অরধকাাংশ চেশ এরি-ডারম্পাং চিজাস থ প্রদয়াগ কিদছ িদব বাাংলাদেশ যর্াযর্ িদথ্যি অভাদব চকান এরি-

ডারম্পাং চিজাস থ গ্রিি কিদি পাদিরন িদি থ উদেখ কদিন। রিরন এ রবষদয় রশল্প উদদ্যািাদেি সদেিন 

িওয়াি আিবান জানান। বিথিাদন পারকস্তান বাাংলাদেশী পে িাইদরাদজন পাি-অক্সাইদডি ওপি এরি-

ডারম্পাং শুল্ক আদিাপ কদিদছ এবাং ভািিও কদয়কটি বাাংলাদেশী পদেি উপি ডারম্পাং এি অরভদযাগ িেন্ত 

কদিদছ িদি থ সকলদক অবরিি কদিন। অিঃপি জনাব চবোল চিাদসন চিাো উপ-প্রধান, এরি-ডারম্পাং 

সম্পদকথ উপস্থাপন কদিন। রিরন ডারম্পাং রক?, ডারম্পাং রবদিাধী শুল্ক আদিাদপি ূরব থশিথ, শুল্ক আদিাদপি 

প্ররক্রয়া, িথ্য প্রোদনি প্ররক্রয়া, আদবেদনি জন্য প্রদয়াজনীয় ুরুত্বপূরি থ িথ্যারেি প্রকৃরি এবাং এুরদলাি 

উৎসসমূি, চেশীয় রশল্প রিদসদব ডারম্পাং রবদিাধী শুল্ক আদিাদপি আদবেনকািীি চযাগ্যিা, আদবেদন প্রেত্ত 

িদথ্যি চগাপনীয়িা িক্ষা, অনুরূপ পে, Casual Link, ডারম্পাং এি কািদি স্বার্ থিারন এবাং ডারম্পাং 

রবদিাধী শুল্ক আদিাপ কিাি চক্ষদত্র পেদক্ষপ সমূদিি ব্যাখ্যাসি রবস্তারিি আদলােনা কদিন। 

কাউিািদভইরলাং রবষয়ক প্ররশক্ষদি িডাদি ি রিদসদব োরয়্বপ পালন কদিন করিশদনি বারিজয নীরি 

রবভাদগি সেস্য জনাব আব্দুল কাইয়ুি এবাং প্ররশক্ষক রিদসদব চপপাি চপশ কদিন জনাব আব্দুল লরিফ, 

গদবষিা অরফসাি, বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন। িডাদি ি জনাব আব্দুল কাইয়ুি, কাউিািদভইরলাং 

রবষদয়ি উপি প্ররশক্ষদিি প্রদয়াজনীয়িা তুদল ধদিন। ভতুথরকপ্রাপ্ত পে আিোরনি ফদল চেশীয় রশদল্পি 

স্বার্ থিারন িদল কাউিািদভইরলাং শুল্ক আদিাপ কদি িাদেি স্বার্ থ সাংিক্ষন কিা যায় িদি থ উদেখ কদিন। 

রিরন এ রবষদয় রশল্প উদদ্যািাদেি সদেিন িওয়াসি িথ্য/উপাত্ত সাংগ্রি ও সাংিক্ষদিি আিবান জানান। 

জনাব আব্দুল লরিফ, গদবষিা অরফসাি, রবষয়বস্তু উপস্থাপন কদিন। রিরন কাউিািদভইরলাং শুল্ক 

আদিাদপি ূরব থশিথ, রবরধিদি কাউিািদভইরলাং শুল্ক আদিাদপি প্ররক্রয়া, িথ্য প্রোদনি প্ররক্রয়া, আদবেদনি 

জন্য প্রদয়াজনীয় ুরুত্বপূরি থ িথ্যারেি প্রকৃরি এবাং এুরদলাি উৎসসমূি, চেশীয় রশল্প রিদসদব কাউিািদভইরলাং 

শুল্ক আদিাদপি আদবেনকািীি চযাগ্যিা, আদবেদন প্রেত্ত িদথ্যি চগাপনীয়িা িক্ষা, অনুরূপ পে, Casual 

Link, কাউিািদভইরলাং শুল্ক আদিাদপি কািদি স্বার্ থিারন এবাং কাউিািদভইরলাং শুল্ক আদিাপ কিাি চক্ষদত্র 

পেদক্ষপ সমূদিি রবস্তারিি আদলােনা কদিন। চসইফগাড থ রবষয়ক অরধদবশদন িডাদি দিি োরয়্বপ পালন 

কদিন করিশদনি বারিজয প্ররিরবধান রবভাদগি সেস্য জনাব চিািাম্মে িারশদুল িাসান। এ অরধদবশদন 

চসইফগাড থ রবষদয় চপপাি চপশ কদিন জনাব চিাঃ িামুন-উি-িশীে আসকািী, সিকারি প্রধান,বাাংলাদেশ 

ট্যারিফ করিশন।িডাদি ি জনাব চিািাম্মে িারশদুল িাসান চসইফগাড থ ও জািীয় শুদ্ধাোি চকৌশল 

বাস্তবায়ন রবষদয়ি উপি প্ররশক্ষদিি প্রদয়াজনীয়িা তুদল ধদিন। চেশীয় রশদল্পি স্বার্ থ সাংিক্ষদি চসইফগাড থ 

চিজাস থ ও ুরুত্বপূরি থ অবোন িাদখ িদি থ উদেখ কদিন। এ রবষদয় রশল্প উদদ্যািাদেি সদেিন িওয়াসি 

িথ্য/উপাত্ত সাংগ্রি ও সাংিক্ষদিি আিবান জানান।জনাব চিাঃ িামুন-উি-িশীে আসকািী চসইফগাড থ চিজাস থ 
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এি উপি চপপাি উপস্থাপন কদিন। রিরন বদলন চয, চফয়াি চেড এি চক্ষদত্র ও চসইফগাড থ গ্রিন কিা যায়। 

রিরন চসইফগাড থ চিজাস থ আদিাদপি ূরব থশিথ, শুল্ক আদিাদপি প্ররক্রয়া, িথ্য প্রোদনি প্ররক্রয়া, আদবেদনি জন্য 

প্রদয়াজনীয় ুরুত্বপূরি থ িথ্যারেি প্রকৃরি এবাং এুরদলাি উৎসসমূি, চেশীয় রশল্প রিদসদব চসইফগাড থ চিজাস থ 

গ্রিদি আদবেনকািীি চযাগ্যিা, আদবেদন প্রেত্ত িদথ্যি চগাপনীয়িা িক্ষা, অনুরূপ পে, চসইফগাড থ এি 

সিয়কাল, অরধক আিোরনি কািদি স্বার্ থিারন এবাং চসইফগাড থ চিজাস থ গ্রিি কিাি চক্ষদত্র পেদক্ষপসমূদিি 

ব্যাখ্যাসি রবস্তারিি আদলােনা কদিন। করিশদনি চেয়ািম্যান মুশদফকা ইকফাৎ সিাপনী বিব্য প্রোন 

কদিন। রিরন অাংশগ্রিিকািীদেি রনক  প্ররশক্ষি সম্পদকথ প্ররিরক্রয়া জানদি োন। এ পয থাদয় 

অাংশগ্রিিকািীদেি পদক্ষ চিসাস থ ওয়াল দনি প্ররিরনরধ জনাব রসিাজুল ইসলাি, রনব থািী পরিোলক 

করিশদনি প্ররশক্ষি কি থসূরেদি একটি সিদয়াপদযাগী পেদক্ষপ বদল িন্তব্য কদিন। রিরন আদিা বদলন এ 

প্ররশক্ষদি সকদল উপকৃি িদয়দছন, চেয়ািম্যান িদিােয়দক এ প্ররশক্ষি কি থসূরে আদয়াজদনি জন্য ধন্যবাে 

জ্ঞাপন কদিন এবাং এ িকি প্ররশক্ষি আদিা চবরশ কদি আদয়াজদনি জন্য অনুদিাধ কদিন। পরিদশদষ 

করিশদনি চেয়ািম্যান উপরস্থি সকলদক ধন্যবাে জারনদয় প্ররশক্ষি কি থসূরেি সিারপ্ত চর্াষিা কদিন।  

 

এরপএ র্ভি ০৩ টি প্ররশক্ষি কি থসুরেি রিিীয়টি গি ০৭ চফব্রুযারি ২০১৭ চিাজ িঙ্গলবাি সকাল ১০.৩০ 

র্টিকায় জীবন বীিা  াওয়াদিি কনফাদিন্স ুতদি (চলদবল-৩) বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি উদদ্যাদগ এবাং 

চিসাস থ ওয়াল ন িাই-চ ক ইন্ডারিজ রল: এি সিদযারগিায় এরি-ডারম্পাং,কাউিািদভইরলাং ও চসইফগাড থ 

চিজাস থ শীষ থক প্ররশক্ষি অনুরষ্ঠি িয়। উি প্ররশক্ষি অনুষ্ঠাদন সভাপরি্বপ কদিন চিসাস থ ওয়াল ন িাই-চ ক 

ইন্ডারিজ রল: এি ব্যবস্থাপনা পরিোলক জনাব এস এি আশিাফুল আলি, প্রধান অরিরর্ রিদসদব উপরস্থি 

রছদলন বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি সেস্য ও সিকাদিি যুু্গ্ম-সরেব জনাব চিািাম্মে িারশদুল িাসান। উি 

প্ররশক্ষি অনুষ্ঠাদন করিশদনি বারিজয প্ররিরবধান রবভাদগি কি থকিথাবৃন্দ ও অন্যান্য অাংশগ্রিিকািীগি 

উপরস্থি রছদলন। উি প্ররশক্ষি অনুষ্ঠাদন স্বাগি বিব্য িাদখন চিসাস থ ওয়াল ন িাই-চ ক ইন্ডারিজ রল: এি 

ব্যবস্থাপনা পরিোলক জনাব এস এি আশিাফুল আলি। রিরন চেশীয় রশদল্পি স্বার্ থ সাংিক্ষি ও ব্যবসা-

বারিদজযি সম্প্রসািদি প্ররিদযারগিামূলক রবে বারিদজয সক্ষিিা অজথদন এ প্ররশক্ষদিি ুরুত্বপ অপরিসীি 

বদল উদেখ কদিন। উি  প্ররশক্ষদি প্রধান অরিরর্ি বিদব্য করিশদনি বারিজয প্ররিরবধান রবভাদগি সেস্য 

ও গিপ্রজািন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাদিি যুগ্ম-সরেব জনাব চিািাম্মে িারশদুল িাসান বদলন চেশীয় রশদল্পি স্বার্ থ 

সাংিক্ষি ও ব্যবসা-বারিদজযি সম্প্রসািদি প্ররিদযারগিামূলক রবে বারিদজয সক্ষিিা অজথদন এরি-ডারম্পাং, 

কাউিািদভইরলাং এবাং চসইফগাড থ চিজাস থ শীষ থক প্ররশক্ষি অদনক ুরুত্বপ বিন কদি। রবোয়দনি যুদগ অবাধ 

প্ররিদযারগিাি কািদি চকান চেদশি পদক্ষ এককভাদব উৎপােন ও রবপিদন কর্তথ্বপ বজায় িাখাি সুদযাগ 

চনই। সকল ব্যবসা ও বারিজয প্ররিষ্ঠানদক প্ররিদযারগিা কদি িাদেি অরস্ত্বপ বজায় িাখদি িদব। এ প্ররশক্ষি 
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প্ররিদযারগিামূলক বাজাদি টিদক র্াকাি জন্য খুবই ুরুত্বপূরি থ আবোন িাখদব বদল রিরন িন্তব্য কদিন।বরি থি 

প্ররশক্ষি কায থক্রিটি রিনটি অরধদবশদন রবভি রছল। প্রর্ি অরধদবশদন বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি 

পরিরেরি  ও এরি-ডারম্পাং রবষদয় বিব্য উপস্থাপন কদিন করিশদনি বারিজয প্ররিরবধান রবভাদগি যুগ্ম-

প্রধান রিজ িিা চেওয়ান। এ অরধদবশদন িডাদি ি রিদসদব োরয়্বপ পালন কদিন করিশদনি বারিজয 

প্ররিরবধান রবভাদগি সেস্য জনাব চিািাম্মে িারশদুল িাসান। রিজ িিা চেওয়ান পাওয়াি পদয়দি  ডারম্পাং, 

ডারম্পাং রবদিাধী শুল্ক আদিাদপি ূরব থশিথ, আদবেনকািীি শিথ, শুল্ক আদিাদপি প্ররক্রয়া, িথ্য প্রোদনি 

প্ররক্রয়া, আদবেদনি জন্য প্রদয়াজনীয় ুরুত্বপূরি থ িথ্যারেি প্রকৃরি এবাং এুরদলাি উৎসসমুি, চেশীয় রশল্প 

রিদসদব ডারম্পাং রবদিারধ শুল্ক আদিাদপি আদবেদন প্রেত্ত িদথ্যি চগাপনীয়িা িক্ষা, অনুরূপ পে, কায থকািি 

সম্পকথ (Causal Link), ডারম্পাং এি কািদি স্বার্ থিারন এবাং ডারম্পাং রবদিাধী শুল্ক আদিাপ কিাি চক্ষদত্র 

পেদক্ষপসমুদিি ব্যাখ্যাসি রবস্তারিি আদলােনা কদিন। অিঃপি এ রবষদয় মুি আদলােনা কিা িয়।  এ 

পয থাদয় চিসাস থ ওয়াল ন িাই-চ ক ইন্ডারিজ রল: এি ডাইদিটি  ফাইন্যান্স জনাব আবুল বাশাি িাওলাোি 

বদলন চিসাস থ ওয়াল ন িাই-চ ক ইন্ডারিজ আন্তজথারিক িান সম্পন্ন পে উৎপােন কদি। এ া চেশীয় 

োরিো রিটিদয় িপ্তারনি সক্ষিিা িাদখ। রকন্তু েীন িদি কি মূদল্য এবাং মূলধরন যন্ত্রপারিি সাদর্ রিস 

রডলাদিশদনি িাধ্যদি ইদলকেরনক্স দ্রব্য আিোরন িওয়ায় অসি প্ররিদযারগিাি সম্মুখীন িদে িদি থ উদেখ 

কদিন। রিরন ডারম্পাংকৃি পদেি িপ্তারন মূল্য সাংরিষ্ট চেশ িদি রকভাদব সাংগ্রি কিদি িদব চস রবষদয় 

জানদি োন। জবাদব রিজ িিা চেওয়ান এ রবষদয় প্রিািারেসি আদবেন কিাি পিািশ থ চেন। এছাড়া িপ্তারন 

মূল্য সাংরিষ্ট চেশ চর্দক পেটি ক্রদয়ি িরসে, চকাম্পারনি মূল্য িারলকা, প্রকারশি প্ররিদবেন চর্দক সাংগ্রি 

কিা চযদি পাদি িদি থ জানান।  চিসাস থ ওয়াল ন িাই-চ ক ইন্ডারিজ এি প্ররিরনরধ জনাব িারকবুল ইসলাি 

(চডপুটি ডাইদিটি) ডারম্পাং রবষদয় ইদিাূরদব থ ভািিীয় কর্তথপক্ষ কর্তথক ব্যা ািীি উপি ডারম্পাং রবদিাধী শুল্ক 

আদিাদপি পি বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি কায থকি ভূরিকা িাখাি রবষয়টি উদেখ কদিন। এ রবষদয় 

সিদযারগিাি জন্য করিশনদক ধন্যবাে জানান।   

রিিীয় অরধদবশন: কাউিািদভইরলাং সাংক্রান্ত রবষদয় চপপাি উপস্িাপন কদিন করিশদনি গদবষিা কি থকিথা 

জনাব আব্দুল লরিফ। রিরন বদলন প্ররিটি চেশই চেশীয় রশল্প িক্ষাি স্বাদর্ থ কাজ কদি র্াদক। চেশীয় রশদল্পি 

স্বার্ থিক্ষা ও ব্যবসা-বারিদজযি সম্প্রসািি এবাং অসাধু বারিজয প্ররিকাদিি িাধ্যদি স্থানীয় রশদল্পি 

ন্যায়সঙ্গি স্বার্ থ িক্ষাি কাদজ বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন কাজ কদি যাদে। রিরন এ রবষদয় রশল্প 

উদদ্যািাদেি সদেিন িওয়াি আিবান জানান। র্তিীয় অরধদবশন: চসইফগাড থ সাংক্রান্ত রবষদয় চপপাি 

উপস্িাপন কদিন করিশদনি গদবষিা কি থকিথা জনাব িরিনুল করিি খন্দকাি। রিরন বদলন প্ররিটি চেশই 

চেশীয় রশল্প িক্ষাি স্বাদর্ থ কাজ কদি র্াদক।  বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন  চেশীয় রশদল্পি স্বার্ থিক্ষা ও 



39 

 

ব্যবসা-বারিদজযি সম্প্রসািদি কাজ কদি যাদে। জনাব িরিনুল করিি খন্দকাি পাওয়াি পদয়দি চসইফগাড থ, 

চসইফগাড থ চিজাস থ আদিাদপি ূরব থশিথ, শুল্ক আদিাদপি প্ররক্রয়া, িথ্য প্রোদনি প্ররক্রয়া, আদবেদনি জন্য 

প্রদয়াজনীয় ুরুত্বপূরি থ িথ্যারেি প্রকৃরি এবাং এুরদলাি উৎসসমূি, চেশীয় রশল্প রিদসদব চসইফগাড থ চিজাস থ 

গ্রিদি আদবেনকািীি চযাগ্যিা, আদবেদন প্রেত্ত িদথ্যি চগাপনীয়িা িক্ষা, অনুুতপ পে, চসইফগাড থ এি 

সিয়কাল, Causal Link, অরধক আিোরনি কািদি স্বার্ থিারন এবাং চসইফগাড থ চিজাস থ গ্রিি কিাি চক্ষদত্র 

পেদক্ষপসমূদিি ব্যাখ্যাসি রবস্তারিি  আদলােনা কদিন। চিসাস থ ওয়াল ন িাই-চ ক রল: এি ব্যবস্িাপনা 

পরিোলক জনাব এস এি আশিাফুল আলি করিশনদক এরি-ডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং ও চসইফগাড থ 

চিজাস থ এি িি ুরুত্বপূরি থ ও অরিজুতরি রবষয়ারে পুাংঙ্খানুপাংঙ্খুুতদপ উপস্িাপন ও রবশেভাদব ব্যাখ্যা কদি 

অবরিি কিাি জন্য বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি বারিজয প্ররিরবধান রবভাদগি সকলদক ধন্যবাে জ্ঞাপন 

কদিন। রিরন করিশনদক এ সকল অনুষ্ঠান আিও আদয়াজদনি অনুদিাধ কদিন। অিঃপি সকলদক ূরনিায় 

ধন্যবাে জ্ঞাপন কদি সভাি সিারপ্ত চর্াষিা কিা িয়।  

 

এরপএ র্ভি ০৩ টি প্ররশক্ষি কি থসুরেি র্তিীয়টি  গি ১৪ জুন’২০১৭ ররঃ িারিখ সকাল ১১.০০ র্টিকায় 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি সদম্মলন কদক্ষ সদেিনিা চসরিনাি ও প্ররশক্ষি অনুরষ্ঠি িয়। উি সদেিনিা 

চসরিনাি ও প্ররশক্ষদি সভাপরি রিসাদব উপরস্থি রছদলন বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি চেয়ািম্যান চবগি 

মুশদফকা ইকফাৎ। এছাড়াও বরি থি সদেিনিা চসরিনাি ও প্ররশক্ষদি করিশদনি যুগ্মপ্রধান (ে.ো.) রিজ 

িিা চেওয়ান, উপ-প্রধান জনাব চবোল চিাদসন চিাো, সিকািী প্রধান জনাব ইউসুফ আলী িজুিোি, 

গদবষিা কি থকিথা জনাব চিাঃ আব্দুল লরিফ এবাং গদবষিা কি থকিথা জনাব িরিনুল করিি খন্দকাি 

অাংশগ্রিি কদিন। করিশদনি গদবষিা কি থকিথা জনাব চিাঃ আব্দুল লরিফ সভাপরিি অনুিরিক্রদি 

চসরিনাি ও প্ররশক্ষি কায থক্রি শুুত কদিন। প্রর্দি পরিেয় পব থ অনুরষ্ঠি িয়। চসরিনাদি স্বাগি বিব্য প্রোন 

কদিন করিশদনি আন্তজথারিক সিদযারগিা রবভাদগি সেস্য জনাব চশখ আব্দুল িান্নান। স্বাগি বিদব্য রিরন 

উদেখ কদিন চয, রবে বারিজয সাংস্থা িদে একটি ুতল চবইজড প্ররিষ্ঠান যা রবে বারিদজয চফয়াি চেড 

রনরিি কিাি জন্য কাজ কদি যাদে। সিিা বারিজয রনরিিকিদিি চক্ষদত্র বারিজয প্ররিরবধান চিজাস থ এি 

রবষয়ুরদলা অিীব ুরুত্বপূরি থ। সভাপরি িদিােয় িাি বিদব্য বারিজয প্ররিরবধান চিজাস থ সম্পদকথ সদেিনিা 

বৃরদ্ধি জন্য বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি নানা কায থকলাপ তুদল ধদিন। এ লদক্ষয রবদশষ রেদন পরত্রকায় 

রবজ্ঞাপন প্রোন, রবরভন্ন ব্যবসা প্ররিষ্ঠান ও অরফদস কি থসূরে পালন ইিযারে। এছাড়াও এ ধিদনি 

পরিরস্থরিদি িেদন্তি চক্ষদত্র রক ধাপ অনুসিি কিদি িদব িা এ সদেিনিা ও প্ররশক্ষি কি থসূরে িদি চজদন 

চনওয়াি আিবান জানান। চসরিনাদি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন কিা িয় রিনটি চসশদনি িাধ্যদি। প্রর্ি চসশদন 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি ভূরিকা, রভশন, রিশন, কায থাবলী, করিশদনি গঠন, করিশদনি আইন-রবরধ 
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এবাং সাম্প্ররিক সিদয় করিশদনি অজথনসমূি সম্পদকথ রবস্তারিি তুদল ধদিন করিশদনি গদবষিা কি থকিথা 

জনাব চিাঃ আব্দুল লরিফ। রিিীয় চসশদন এরি-ডারম্পাং চিজাস থ সম্পদকথ করিশদনি যুগ্মপ্রধান (ে.ো.) 

রিজ িিা চেওয়ান উপস্থাপনা কদিন। উি চসশদন এরি-ডারম্পাং কী, এই ব্যবস্থা গ্রিদনি ূরব থশিথ, 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র সিবিাি এবাং পদ্ধরি রবষদয় রবস্তারিি রববিি তুদল ধিা িয়। র্তিীয় চসশদন 

কাউিািদভইরলাং ও চসইফগাড থ চিজাস থ সম্পদকথ করিশদনি গদবষিা কি থকিথা জনাব িরিনুল করিি খন্দকাি 

উপস্থাপনা কদিন। কাউিািদভইরলাং ও চসইফগাড থ চিজাস থ কী, এই ব্যবস্থা গ্রিদনি ূরব থশিথ, প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র সিবিাি এবাং পদ্ধরি রবষদয় রবশে আদলােনা কিা িয়। প্ররিটি চসশন চশদষ প্রদশ্নাত্তি পব থ 

অনুরষ্ঠি িয়। চসরিনাদি উপরস্থি িরিি আফদিাজ চোিস এি রেফ অপাদিটিাং অরফসাি জনাব িারফি 

চিাদসন এরি-ডারম্পাং শুল্ক আদিাদপি সিদয় সিকাি স্ব-উদদ্যাদগ পেদক্ষপ গ্রিন কিদি পাদি রকনা চস 

রবষদয় জানদি োন। রিরন এ চক্ষদত্র চেশীয় রশল্প িক্ষায় বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশনদক এরগদয় আসাি 

আিবান জানান। িপ্তারন উন্নয়ন বুযদিা এি উপ-পরিোলক জনাব অনুপ কারন্ত সািা অিযন্ত সাবলীল ও 

সিজদবাধ্য ভাষায় রবষয়ুরদলা উপস্থাপনাি জন্য সবাইদক ধন্যবাে জানান। রিরন তুিে কর্তথক গাদি থিস 

রশদল্প আদিারপি চসইফগাড থ শুল্ক রবষদয় পেদক্ষপ গ্রিদিি জন্য ট্যারিফ করিশনদক অনুদিাধ জানান। 

এছাড়াও এ রবষদয় ট্যারিফ করিশনদক আিও উদদ্যাগী ভূরিকাি কর্া বদলন। বাাংলাদেশ ফদিন চেড 

ইন্সটিটিউ  িদি রিজ খাদলো চবগি িাইফুল, জুরনয়ি সিদযাগী গদবষক রপটিএ, এফটিএ রবষদয় বাাংলাদেশ 

ট্যারিফ করিশদনি গদবষিা অরভজ্ঞিা সম্পদকথ জানদি োন। চসরিনাদি বাাংলাদেশ এযাকুমুদল ি এন্ড 

ব্যা ািী ম্যানুদফকোিাস থ এদসারসদয়শন, বাাংলাদেশ জু  রিলস এদসারসদয়শন, বাাংলাদেশ রফরশাং চন  িপ্তারন 

কািকবৃন্দ, বাাংলাদেশ জু  রিলস কদপ থাদিশন এি রবরভন্ন প্ররিরনরধবৃন্দ আদলােনায় অাংশগ্রিি কদিন। 

সিাপনী বিদব্য সভাপরি িদিােয় সবাইদক রবে বারিদজয টিদক র্াকাি জন্য এসব রবষদয় সদেিন িওয়াি 

আিবান জানান।   

 

৫. সিীক্ষা প্ররিদবেন  

বাাংলাদেদশি পােথবিী চেশসমূদিি এরি-ডারম্পাং প্রযাকটিস রবষয়ক সিীক্ষা (Study on Anti-

dumping practices in the neighboring countries of Bangladesh). 

 

এই সিীক্ষায় বাাংলাদেদশি পােথবিী চেশসমূদিি এরি-ডারম্পাং প্রযাকটিস জানাি প্রদেষ্ঠা চনয়া িয়। বিথিাদন 

বাাংলাদেদশি িপ্তারনকািদকিা অরধকিি এরি-ডারম্পাং চকদসি সম্মুখীন িদে। এদক্ষদত্র বাাংলাদেশ সিকাি 

বাাংলাদেরশ প্ররিষ্ঠানসমূিদক সিায়িা প্রোন অব্যািি চিদখদছ এবাং বাাংলাদেরশ প্ররিষ্ঠানসমূি রবদেরশ 
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বাজাদি এরি-ডারম্পাং এি  সম্মুখীন িদল চসদক্ষদত্রও সিায়িা কদি র্াদক। এ চক্ষদত্র বাাংলাদেদশি েযাদলঞ্জ 

িদে ব্যবসাদয়ি স্বার্ থদক িক্ষা কিাি জন্য প্রারিষ্ঠারনক  সক্ষিিা এবাং েক্ষিা বৃরদ্ধ কিা। 

এরি-ডারম্পাং চিজাস থ রনদয় েক্ষিাি সাদর্ কাজ কিদি পাদি এিন কি থকিথাগদিি িািা এরি-ডারম্পাং এি  

ব্যবিাি বৃরদ্ধদক রকছু া চিাকাদবলা কিা সম্ভব িদব। বিথিাদন ভািদিি Directorate General of Anti-

dumping and Allied Duties (DGAD) চি এরি-ডারম্পাং রবষদয় ৭টি েল কাজ কিদছ। প্রদিযকটি 

েদল একজন অনুসন্ধান কি থকিথা এবাং একজন কে কি থকিথা িদয়দছ। অপিরেদক েীদন Bureau of Fair 

Trade for Imports & Exports (BOFT) ডারম্পাং িেদন্তি োরয়দ্বপ িদয়দছ। বিথিাদন BOFT এ ৭টি 

রডরভশন এবাং আনুিারনক ৮০ জন জনবল িদয়দছ। অরধকন্তু Bureau for Industry Injury ক্ষরিূরিি 

িেন্ত এবাং কায থকািি (Causal Link) িেদন্তি োরয়দ্বপ িদয়দছ। এরি-ডারম্পাং িেন্ত পরিোলনাি জন্য 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি বারিজয প্ররিরবধান রবভাদগি সক্ষিিা বৃরদ্ধ কিদি িদব। ভািদিি DGAD 

এি অিগাদনাগ্রাি এি অনুুতপ বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি বারিজয প্ররিরবধান রবভাদগি অিগাদনাগ্রাি 

প্রস্তাব কিা চযদি পাদি। 

বাাংলাদেশ সিকািদক এরি-ডারম্পাং চকস সরক্রয়ভাদব চিাকাদবলা কিাি জন্য বাাংলাদেরশ প্ররিষ্ঠানসমূিদক 

অরধকিি সিায়িা এবাং সিদযারগিা প্রোন কিা প্রদয়াজন। সিকাি এবাং ব্যবসায়ী প্ররিষ্ঠানদক সম্ভাব্য 

ডারম্পাং এবাং সাংরিষ্ট রশদল্পি ক্ষরিি জন্য চেশীয় বাজাি ব্যবস্থাদক পুঙ্খানুপুঙ্খভাদব িোিক কিা উরেি। 

যরে এ ধিদিি পরিরস্থরিি উদ্ভব িয় িদব এরি-ডারম্পাং এি  রপটিশন োরখল কিা  এবাং িেন্ত শুুত কিাি 

উদদ্দযাগ চনয়া প্রদয়াজন। 

 

 

 

বাাংলাদেরশ রশল্পপ্ররিষ্ঠানসমূদিি স্বার্ থিক্ষাদর্ থ রশল্পপ্ররিষ্ঠানসমূিদক িাদেি ব্যবসা পরিোলনায় আন্তজথারিক 

একাউরিাং এবাং অরডটিাং েযান্ডাড থ গ্রিি কিদি িদব যাদি িািা এরি-ডারম্পাং চকদসি জন্য পয থাপ্ত এবাং 

রনভথিদযাগ্য িথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন কিদি সক্ষি িয়। অরধকন্তু, রশল্পপ্ররিষ্ঠানসমূদিি আন্তজথারিক বারিজয 

রবষয়ক রবরধ-রবধান সম্পদকথ িালনাগাে জ্ঞান এবাং ভাল ধীশরি র্াকদি িদব। 

বাাংলাদেরশ প্ররিষ্ঠানসমূদিি িদধ্য পািস্পারিক সিদযারগিা আিও উৎসারিি কিা উরেি যাদি চেশীয় 

রশল্পদক েক্ষভাদব সুিক্ষা চেয়া ছাড়াও এরি-ডারম্পাং প্রদয়াদগি জবাব সরক্রয়ভাদব রেদি পাদি। রবদশষ 

পরিরস্থরিদি আইনগি অরধকাি ও ব্যবসায় স্বার্ থ িক্ষাি লদক্ষয বারিজয রবদিাধ রবে বারিজয সাংস্থাি 

Dispute Settlement Body চি চনয়াি জন্য সিকাদিি সিায়িা চনয়া চযদি পাদি। এ ধিদিি চযৌর্ 

প্রদেষ্ঠায় এরি-ডারম্পাং কায থক্রি িািা ষ্ষ্ট সম্ভাব্য ক্ষরিদক হ্রাস কদি রবে বারিজয সাংস্থাি সেস্য রিদসদব  

বাাংলাদেশ আিও লাভবান িদি পাদি। 
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বাাংলাদেদশি বাইসাইদকল ইন্ডারষ্ট্রজ রবষদয় সিীক্ষা 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন রনয়রিি কাদজি অাংশ রিসাদব  স্ব-উদদ্যাদগ সিীক্ষা কায থক্রি গ্রিি কদি র্াদক। 

বাাংলাদেদশি বাইসাইদকল ইন্ডারষ্ট্রজ রবষদয় সিীক্ষা করিশদনি স্ব-উদদ্যাদগ পরিোরলি সিীক্ষাি একটি ।  

২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছদি করিশদন ‘Study on Bicycle industries in Bangladesh’ শীষ থক সিীক্ষা 

প্ররিদবেন বিিীি কাজ িাদি চনয়া িয়।  বাাংলাদেদশ এবাং রবদে  বাইসাইদকল একটি অরিপরিরেি, 

সিজলভয ও জনরপ্রয় বািন। এ বািনটি পরিদবশবান্ধব, কি ব্যয়বহুল, চছা খা  িাস্তায় েলােদলি উপদযারগ  

ও শিীদিি জন্য খুবই উপকািী ব্যায়াদিি বািন রিসাদবও কাজ কদি ।  রবদে রবরভন্ন চেদশ এখন সাইদকল 

োলনাদক স্বাস্থযপ্রে, রনিাপে, সিয় সাশ্রয়ী এবাং যানজ  রনিসদনি উপায় রিদসদব রবদবেনা কিা িয়। এ 

কািদি পরিদবশবান্ধব বািন রিদসদব এই দুই োকাি বািন বাইসাইদকল জনরপ্রয়িালাভ কদিদছ। বাড়দছ এি  

অভযন্তিীি ও আন্তজথারিক বাজাি। বিথিাদন বাাংলাদেদশি বিরি সাইদকল যুিিাজয, জাি থারন, িল্যান্ড, 

ইিারল, রগ্রস, আয়ািল্যান্ড, চবলরজয়াি, চডনিাকথ, অরিয়া, পতুথগাল, আররকান চেশসমুি ও কানাডাসি চবশ 

কদয়কটি চেদশ োরিো আদছ এবাং এ সিস্ত চেদশ িপ্তারন  িদে িদব ইউদিারপয়ান ইউরনয়ন (ইরস) 

বাাংলাদেশী বাইসাইদকদলি বড় বাজাি।  এ চেশ িদি ১৯৯৫ সাদলি রেদক  প্রর্ি সাইদকল িপ্তারন শুুত িয়।  

বিথিাদন বাাংলাদেদশ চবশ কদয়কটি বড় প্ররিষ্ঠান বাইসাইদকল উৎপােদন রনদয়ারজি র্াকদলও এ সকল 

প্ররিষ্ঠাদনি চবরশি ভাগ পে চেশীয় বাজাি অদপক্ষা িপ্তারন বাজাি রনভথি, ফদল অভযন্তিীি বাজাদি  

বাইসাইদকদলি োরিো আিোরন কদি ূরিি কিদি িয়। সিীক্ষায় চেখা যায় চয, চেশীয় বাইসাইদকল 

অরধকিি ুরিগি িানসম্পন্ন এবাং উৎপােন খিে আিোরনকৃি বাইসাইদকল অদপক্ষা চবরশ। এখন উৎপােন 

খিে আি ুরিগিিাদনি রবদবেনায় বাাংলাদেদশি বাইসাইদকল রবেবাজাদি িপ্তারন ি জায়গা কদি রনদয়দছ।  

ইউদিাদপি বাজাদি বাাংলাদেশী বাইসাইদকল পঞ্চি অবস্থাদন আদছ। চেখা যায় চয, বাাংলাদেদশি প্রদকৌশল 

রশল্পজাি পে িপ্তারনদি বাইসাইদকদলি অবোন ৭ েশরিক ৫ শিাাংশ। প্রর্িরেদক িাত্র কদয়কটি বড় 

প্ররিষ্ঠান িপ্তারন  শুুত কিদলও বিথিাদন অদনক ক্ষুদ্র ও িাোরি রশল্প প্ররিষ্ঠান বাইসাইদকলসি খুেিা যন্ত্রাাংশ 

িপ্তারন  কিদছ। চিসাস থ চির্না গ্রুপ ছাড়াও চিসাস থ জাি থান বাাংলা, চিসাস থ আরলিা ও চিসাস থ নর্ থদবঙ্গল 

নািক প্ররিষ্ঠানুরদলা ঢাকা, গাজীপুি ও েিগ্রাদি িাদেি কািখানা চর্দক উৎপারেি বাইসাইদকল রবদেদশ 

িপ্তারন  কিদছ। চির্না গ্রুদপি রিনটি বাইসাইদকল উৎপােনকািী প্ররিষ্ঠান িদয়দছ যর্াক্রদি চিসাস থ 

োন্সওয়াল্ডথ বাইসাইদকল চকাম্পারন রলরিদ ড, চিসাস থ ইউরনদলারি সাইদকল ইন্ডারিজ রলরিদ ড এবাং 

চিসাস থ িারিন সাইদকলস রলরিদ ড । অরিসম্প্ররি চিসাস থ প্রাি আিএফএল গ্রুপ বড় পরিসদি বাইসাইদকল 

রশল্প স্থাপন কদি উৎপােন শুুত কদিদছ। চিসাস থ প্রাি আিএফএল বাইসাইদকল উৎপােদনি লক্ষয চেদশি 
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োরিো রিটিদয় রবদেদশ এ পেটি িপ্তারন কিা। ইদিািদধ্য চিসাস থ প্রাি আিএফএল গ্রুপ স্থানীয় বাজাদি 

সাইদকল রবক্রয় ও বাজািজাি কিদছ।  

বাাংলাদেদশি বাইসাইদকল রবক্রদয়ি অরি পুিািন বড় বাজাি ঢাকাি বাংশাদল অবরস্থি। বাাংলাদেদশি 

বাংশালদক বাইসাইদকল রবরক্রি ‘িাব’ বলা যায়। বাংশাদলি উদদ্যািা ও রবদক্রিাদেি িদি, আন্তজথারিক 

বাজাদি প্রেরলি মূদল্যি চেদয় প্রায় অদধ থক োদি বাইসাইদকল িপ্তারন  কদি চকাটি চকাটি ববদেরশক মুদ্রা 

অজথন কিা সম্ভব। বাাংলাদেশ বাইসাইদকল ছাড়াও ইউদিাদপি বাজাদি রবরভন্ন খুেিা যন্ত্রাাংশ িপ্তারন  কিদছ 

এবাং আিও িপ্তারন ি  সুদযাগ িদয়দছ । বাইসাইদকল উৎপােন রশল্পটি জ্বালারন এবাং খুব চবরশ প্রযুরি রনভথি 

না এবাং োরিো র্াকাি  কািদি দ্রুি রবকাশ র্ াি সম্ভাবনা িদয়দছ। বাাংলাদেদশি  ায়াি িপ্তারন কািক 

প্ররিষ্ঠান চিসাস থ চির্না িাবাি ইন্ডারিজ ইউদিাদপি বাজাদি প্রায় ৫০ চকাটি  াকাি  ায়াি িপ্তারন  কিদছ। 

িাদেি িদি, এ খাি চর্দক বছদি অন্তি ৫০০ চকাটি  াকা িপ্তারন  আয় বাড়াদনা সম্ভব। বাাংলাদেশ চর্দক 

এখন পয থন্ত বাইসাইদকল িপ্তারন ি সবদেদয় বড় বাজাি িদে ইউদিাপ। প্ররি িাদস গদড় প্রায় ৭০ চকাটি 

 াকাি বাইসাইদকল িপ্তারন  িদে িদি থ জানা যায়।  

এক পরিসাংখ্যাদন চেখা চগদছ, ২০১৮ সাদল বাইসাইদকদলি ববরেক বাজাদিি আকাি ৬ িাজাি ৪০০ চকাটি 

ডলাি িদি পাদি। িপ্তারন  উন্নয়ন বুযদিা সূত্র জানায়, বাাংলাদেশ িদি বছদি প্রায় ৮০০ চকাটি  াকাি 

বাইসাইদকল িপ্তারন  িদে। গি ২০১১-১২ অর্ থবছদি বাইসাইদকল িপ্তারন  কদি আয় িয় ১০৫.৫৯ রিরলয়ন 

িারকথন ডলাি। ২০১২-১৩ অর্ থবছদি ও সিপরিিাি িপ্তারন  আয় িয়। ২০১৩-১৪ অর্ থবছদি প্রায় ১১২.৮৯ 

রিরলয়ন িারকথন ডলাি এি সিপরিিাি িপ্তারন  িয়। ২০১৪-১৫ অর্ থবছদি ১২৬.০৬ রিরলয়ন িারকথন ডলাি 

এ খাি িদি িপ্তারন  আয় িয়। ২০১৫-১৬ অর্ থবছদি িপ্তারন  ৯৯.১৫ রিরলয়ন িারকথন ডলাি যা ূরব থবিী 

বছদিি তুলনায় রকছু া কি। 

রবদে বাইসাইদকল উৎপােনকািী ও ব্যবিািকািী চেদশি শীদষ থ িদয়দছ েীন। রবরভন্ন িথ্য/উপাত্ত চর্দক চেখা 

চগদছ, রবদে চিা  বাইসাইদকল উৎপােদনি ৫১ েশরিক ৬ ভাগই উৎপােন িয় েীদন। রিিীয় অবস্থাদন আদছ 

ইদন্দাদনরশয়া ১৩ েশরিক ২ ভাগ, র্তিীয় অবস্থাদন ভািি ১২ েশরিক ২ ভাগ। রবদে বাইসাইদকল িপ্তারন ি 

বড় বাজাি যুিিাজয। িািপি জাি থারন, চবলরজয়াি ও আয়ািল্যান্ড। বাাংলাদেদশি ববদেরশক রবরনদয়াগ এবাং 

িপ্তারন  বারিজয সম্প্রসািদিি পদর্ বাইসাইদকল একটি বড় ধিদনি খাি রিদসদব রেরিি কিা যায়। এ 

খাদিি সম্ভাবনা উজ্জ্বল িদয়দছ রবধায় সাংরিষ্ট সকলদক উৎপােন ও রবরনদয়াদগ এবাং বাজাি ষ্রষ্টদি যর্াযর্ 

ভূরিকা িাখা প্রদয়াজন। বাাংলাদেদশ বাইসাইদকল িপ্তারন  অগ্রারধকাি খাি রিদসদব রেরিি আদছ। 
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৬ .বারিজয প্ররিরবধান রবভাদগি  ২০১৭-১৮ অর্ থ বছদিি কি থপরিকল্পনা  

১. এরি-ডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং এবাং চসইফগাড থ চিজাস থ এি উপি চেদশি রবরভন্ন চেম্বাি, এদসারসদয়শন 

এবাং রশল্প প্ররিষ্ঠাদন সদেিনিামূলক কি থসূরে গ্রিি; 

২. এরি-ডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং এবাং চসইফগাড থ চিজাস থ এি উপি সাংরিষ্ট চেকদিাল্ডািদেি প্ররশক্ষি 

প্রোন; 

৩. চকান পদেি ডারম্পাংকৃি আিোরনি রবুতদদ্ধ সম্ভাব্য এরি-ডারম্পাং রডউটি আদিাদপি আদবেদনি 

পরিদপ্ররক্ষদি সাংরিষ্ট চেশীয় রশল্পদক সিায়িা প্রোন; 

৪. চকান পদেি ভতুথরকপ্রাপ্ত আিোরনি রবুতদদ্ধ সম্ভাব্য কাউিািদভইরলাং রডউটি আদিাদপি আদবেদনি 

পরিদপ্ররক্ষদি সাংরিষ্ট চেশীয় রশল্পদক সিায়িা প্রোন; 

৫. চকান পদেি বরধ থি আিোরনি রবুতদদ্ধ সম্ভাব্য চসইফগাড থ রডউটি আদিাদপি আদবেদনি পরিদপ্ররক্ষদি 

সাংরিষ্ট চেশীয় রশল্পদক সিায়িা প্রোন; 

৬. স্যারন ািী ও ফাইদ াস্যারন ািী (এসরপএস) কায থক্রি সাংক্রান্ত িিািি প্রিয়ন; 

৭. চ করনকযাল ব্যারিয়ািস টু চেড (টিরবটি) কায থক্রি সাংক্রান্ত িিািি প্রিয়ন; 

৮. আিোরনকািক চেদশ রবে বারিজয সাংস্থাি বারিজয প্ররিরবধান সাংক্রান্ত চুরিি আওিায় বাাংলাদেশী 

িপ্তারনকািদকি রবুতদদ্ধ আনদফয়ািভাদব িপ্তারনি অরভদযাদগি পরিদপ্ররক্ষদি সাংরিষ্ট রশল্পদক সিায়িা প্রোন; 

৯. Anti-dumping cases faced by Bangladesh: A lesson learned and way forward 

সাংক্রান্ত সিীক্ষা প্ররিদবেন প্রিয়ন;   

১০. Countervailing practices in the neighboring countries of Bangladesh সাংক্রান্ত 

প্ররিদবেন প্রিয়ন।   
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বারিজয নীরি রবভাগ 

১. ভূরিকা 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি প্রধান কাজ চেশীয় রশদল্পি স্বার্ থ সাংিক্ষি। রবরভন্ন পদেি আিোরন ও 

উৎপােন পয থাদয় শুল্কিাি হ্রাস বৃরদ্ধ সাংক্রান্ত রবষদয় চযৌরিকিাসি সিকািদক যর্াযর্ পিািশ থ প্রোদনি 

িাধ্যদি করিশন োরয়্বপ পালন কদি র্াদক। রশল্প প্ররিষ্ঠান বা সাংগঠদনি আদবেদনি পরিদপ্ররক্ষদি পদেি 

উৎপােন খিে, কাঁোিাদলি আিোরন ব্যয়, সম্পূি থারয়ি পদেি আিোরন ব্যয়, জনবল, উৎপােন ক্ষিিা, 

মূল্য সাংদযাজন, উৎপারেি পদেি ুরিগিিান ইিযারে রবদিষি কদি করিশন সুপারিশ প্রিয়ন কদি। িথ্য 

রবদিষদিি কাদজ করিশন কিুররল অর্ থননরিক রনদে থশক [চযিন: ইদফকটিভ চিই  অব প্রদ কশন 

(ই.আি.রপ), ডদিরষ্টক রিদসাস থ কে (রড.আি.রস) ইিযারে] ব্যবিাি কদি র্াদক। এছাড়া, বাজাি অর্ থনীরি, 

অর্ থননরিক পরিদবশ, রি-পারক্ষক ও বহুপারক্ষক বারিজয ও শুল্ক চুরি, জনিি ইিযারে রবষয়ও রবদবেনা কিা 

িয়। প্রদয়াজদন করিশন গিশুনারনি আদয়াজনও কদি র্াদক। এ ছাড়া, রনয়রিি ও িন্ত্রিালদয়ি োরিো 

অনুযায়ী িথ্য-উপাত্ত রবদিষি কদি করিশদনি ‘িরন রিাং চসল’বারিজয িন্ত্রিালদয় প্ররিদবেন চপ্রিি 

কিদছ, যাি আদলাদক বারিজয িন্ত্রিালয় সিগ্র বাাংলাদেদশি ‘দ্রব্য মূল্য িরন রিাং’- এি কাজ পরিোলনা 

কিদছ। উদেখ্য, Control of Essential Commodities Act, 1956) section-3 এ প্রেত্ত ক্ষিিাবদল 

অিযাবশ্যকীয় পে রবপিন ও পরিদবশক রনদয়াগ আদেশ, ২০১১ এি অনুদেে ২০ অনুযায়ী বাাংলাদেশ 

ট্যারিফ করিশদনি িরন রিাং চসল বারিজয িন্ত্রিালদয়ি চফাকাল পদয়ি রিদসদব োরয়্বপ পালন কিদছ। এ 

আদেদশি আওিায় রেরন ও চভাজযদিল প্রার্রিকভাদব অন্তর্ভ থি কিা িয়। পিবিীদি ১৫ জুলাই, ২০১২ ররঃ 

িারিদখ বারিজয িন্ত্রিালদয়ি একটি আদেদশ চপয়াজ, িসুন, িশুি ডাল, চছালা, সকল ধিদিি িশলা এবাং 

খাবাি লবন অিযাবশ্যকীয় পে রিদসদব চর্াষিা কিা িয়। চস চিািাদবক সকল পদেি আন্তজথারিক ও 

স্থানীয় মূল্য পয থাদলােনা কদি িিািি প্রিয়ন কদি চপ্রিি কিা িয়। প্রসাংগিঃ উদেখ্য, িাননীয় প্রধানিন্ত্রীি 

সভাপরিদ্বপ গি ২০ জুন, ২০১২ ররঃ িারিদখ অনুরষ্ঠি জািীয় রশল্প উন্নয়ন পরিষদেি (এনরসআইরড) সভায় 

গৃিীি রসদ্ধান্ত চিািাদবক রশদল্পি রবরভন্ন খাি-উপখাি রভরত্তক ট্যারিফ কাঠাদিাি সুপারিশ প্রিয়দনি লদক্ষয 

চেয়ািম্যান, বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি চনর্তদ্বপ রশল্প িন্ত্রিালয়, জািীয় িাজস্ব চবাড থ, বারিজয িন্ত্রিালয় 

এবাং সাংরিষ্ট খাদিি প্ররিরনরধ সিন্বদয় “রশল্প কাঁোিাল ও মূলধনী যন্ত্রপারি আিোরনি চক্ষদত্র শুল্ক রনধ থািি 

রবষয়ক” একটি করিটি গঠিি িদয়দছ। এই করিটিি অনুদিােনক্রদি শুল্ক সাংক্রান্ত সুপারিশ বাদজদ  

প্ররিফলদনি জন্য জািীয় িাজস্ব চবাদড থ চপ্রিি কিা িয়। 
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২. বারিজয নীরি রবভাদগি কায থাবলী  

২০১৬-১৭  অর্ থ বছদি করিশদনি বারিজয নীরি রবভাগ কর্তথক সম্পারেি কায থসমূিআিোরনকৃি Waste & 

Scrap of Tinned Iron or Steel )রাাং িংাপ(  ছাড়কিি সাংক্রান্ত প্ররিদবেন।   

 

চিসাস থ নজুতল এন্ড সন্স ইরঞ্জরনয়ারিাং ওয়াকথসপ গি ৩০-০৬-২০১৬ ররোদে ইসলািী ব্যাাংক বাাংলাদেশ 

রলরিদ ড, োঁপাইনবাবগঞ্জ শাখাি িাধ্যদি চসানািসরজে স্থল শুল্ক বন্দি রশবগঞ্জ, োঁপাইনবাবগঞ্জ রেদয় ৩০ 

চিরেক  ন Waste & Scrap of Tinned Iron  or Steel (রাাং িংাপ) আিোরন কদি। পে োলানটি 

কােিস কর্তথপক্ষ, িাজশািী  কারয়ক পিীক্ষা কদি গাড়ীি রবরভন্ন সাইদজি পুিািন রাাং আিোরন িদয়দছ 

বদল রনরিি িয়। এিই চপ্ররক্ষদি আিোরন নীরি আদেশ, ২০১৫-২০১৮ এি ২৯ নাং অনুদেদেি ‘খ’ অাংশ 

(আিোরন রনরষদ্ধ পদেি িারলকা) এি ৪ নাং ক্ররিক অনুযায়ী [“এই আদেদশ রভন্নরূপ রবধান না র্ারকদল, 

চসদকন্ডারি বা সাব-েযান্ডাড থ চকায়ারলটি বা রনম্নিাদনি পে অর্বা পুিািন, ব্যবহৃি, পুনঃসাংস্কৃি 

(রিকরন্ডশন) পে অর্বা কািখানায় বারিলকৃি বা জব ল  ও েক লদ ি পে”] আিোরন রনরষদ্ধ বদল 

কােিস কর্তথপক্ষ পে োলানটি ছাড়কিদিি অনুিরি প্রোন কদিন নাই। চিসাস থ নজুতল এন্ড সন্স 

ইরঞ্জরনয়ারিাং ওয়াকথশপ িাঁদেি আ ককৃি পে োলানটি ছাড়কিদিি রনরিত্ত Clearance Permit (CP) 

জািীি জন্য বারিজয িন্ত্রিালদয় আদবেন কদি। রকন্তু আিোরন নীরি আদেদশি উরেরখি রবধান অনুযায়ী 

Clearance Permit (CP) জািীি সুদযাগ চনই িদি থ িাদেিদক জারনদয় চেয়া িয়। পিবিীদি প্ররিষ্ঠানটি 

আিোরন নীরি আদেশ, ২০১৫-১৮ এি ২৪নাং অনুদেদেি (৩৫) নাং উপ অনুদেদেি বরি থি শিথ উদেখ কদি 

[“(ক) চকবল রশদল্পি কাঁোিাল রিদসদব প্রকৃি ব্যবিািকািী স্বীকৃি রশল্প প্ররিষ্ঠান উিাি আিোরনস্ব্বপ 

অনুসাদি আয়িি ও েীল ওদয়ে এন্ড ক্রযাপ (এইেএসদকাড চিরডাং নম্বি ৭২.০৪ এবাং উিাি রবপিীদি চশ্রিী 

রবন্যাসদযাগ্য সকল এইেএসদকাড) আিোরনকরিদি পারিদব’’] রবষয়টি পুনঃ রবদবেনাি জন্য বারিজয 

িন্ত্রিালয়দক অনুদিাধ কদি। এিই চপ্ররক্ষদি, বারিজয িন্ত্রিালয় আিোরন নীরি আদেশ, ২০১৫-১৮ অনুদেে 

৪(ঙ) অনুযায়ী রবষয়টি পিীক্ষা-রনিীক্ষা কদি আিোরনকৃি পে রশল্প ব্যবিাদিি উপদযারগিা এবাং আিোরন 

পদ্ধরিি যর্ার্ থিা সম্পদকথ সুস্পষ্ট িিািি ও প্রদযাজযিদি সুপারিশ প্রোদনি জন্য বাাংলাদেশ ট্যারিফ 

করিশনদক অনুদিাধ জানায়।  ৪(ঙ) অনুযায়ী ‘‘চকান পদেি আিোরন রনরষদ্ধকিি অর্বা বাধা-রনদষধ 

আদিাদপি রসদ্ধান্ত সম্পদকথ যরে কািািও চকান আপরত্ত র্াদক, িািা িইদল উি ব্যরি বা প্ররিষ্ঠান রবষয়টি 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি রনক  উপস্থাপন করিদব এবাং ট্যারিফ করিশন রবষয়টি পিীক্ষাি পি সুপারিশ 

আকাদি বারিজয িন্ত্রিালদয় রবদবেনাি জন্য চপশ করিদব’’। 
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সুপারিশ:  

চেশীয় রশদল্পি রবকাশ, েক্ষ িানব সম্পে বিরি ও নতুন কি থসাংস্থাদনি রবষয়টি রবদবেনায় এদন চিসাস থ 

নজুতল এন্ড সন্স ইরঞ্জরনয়ারিাং ওয়াকথসপ কর্তথক আিোরনকৃি ৩০ চিরেক  ন Waste & Scrap of 

Tinned Iron  or Steel   টুকিা টুকিা কদি রবদশষ রবদবেনায় ছাড়কিদিি লদক্ষয বারিজয িন্ত্রিালয় 

Clearance Permit (CP) জািীি অনুিরি প্রোন রবষয়টি রবদবেনা কিদি পাদি।  

বাস্তবায়ন 

সুপারিশ বাস্তবারয়ি িদয়দছ। 

ভািি চর্দক কনডি এবাং ইনসুরলন চেওয়াি রসরিঞ্জ ভযা  ও ট্যাক্স চর্দক অব্যািরি ূরব থক 

আিোরনি অনুিরি প্রোন রবষদয় প্ররিদবেন।  

 

ভািি চর্দক কনডি এবাং ইনসুরলন রসরিঞ্জ ভযা  ও ট্যাক্স চর্দক অব্যািরিূরব থক প্ররি িাদস ২ লক্ষ রপস 

কনডি এবাং ৪০ িাজাি রপস ইনসুরলন রসরিঞ্জ আিোরনি অনুিরি প্রোন রবষদয় আপন সিাজ কল্যাি 

সাংস্থাটি বারিজয িন্ত্রিালদয় আদবেন কদি। এিই চপ্ররক্ষদি বারিজয িন্ত্রিালয় রবষয়টিি উপি িিািি 

প্রোদনি জন্য বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশনদক অনুদিাধ কদি। আপন সিাজ কল্যাি সাংস্থা একটি সম্পূি থ 

অিাজননরিক, অলাভজনক, চস্বোদসবী সিাজকল্যাি ও িানব রিনিষী সাংগঠন। সাংস্থাটি ২০১৫ সাদল 

গিপ্রজািন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাি, সিাজ চসবা অরধেপ্তি ঢাকা চজলা চর্দক চিরজঃ নাং-ঢ-০৯২১০ রনবরন্ধি 

িয়। আপন সিাজ কল্যাি সাংস্থাটি রনিক্ষিিা দূিীকিি ও জীবন রভরত্তক রশক্ষাি জন্য রশশু , প্রাপ্ত বয়ে ও 

অসির্ থ ব্যরিদেি জন্য রশক্ষা চকন্দ্র স্থাপন এবাং পুনব থাসন কায থক্রদিি ব্যবস্থা কদি। HIV AIDS প্ররিদিাধ 

কিাি জন্য রবনামূদল্য কনডি রবিিি কিাি লদক্ষয সাংস্থাটি  বিথিাদন ৬৮০ জন অবদিরলি রিজড়া এবাং 

চযৌন কিীদেি িাদে রবনামূদল্য কনডি ও ইনসুরলন রবিিি কদি বদল আদবেদন উদেখ কদিদছ। রকন্তু 

চেদশি বাজাদি উি পদেি োি চবরশ এবাং পােথবিী চেশ ভািদি োি (৩০ পয়সা পাি রপস কন্ট্রাদসরেব 

এবাং ১.৭৫ পয়সায় রসরিঞ্জ ) কি  র্াকায় িাঁিা আিোরন ূরব থক অসিায় ও অবদিরলি রিজড়া ও চযৌন 

কিীি িাদে রবিিি কিদি ইচ্ছুক।  

 

সুপারিশ 

১) চেদশ রসরিঞ্জ আিোরনদি ১০% শুল্ক, ১৫% মূসক, ৫% অরগ্রি আয়কি এবাং অরগ্রি বারিজয মূসক ৪% 

সি চিা  ৩৭.০৭% শূল্ক আদিারপি িদয়দছ রবধায় বিথিান শুল্ক িাি বিাল চিদখ শুধু িাত্র আপন সিাজ 
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কল্যাি সাংস্থাটিি জন্য ভািি চর্দক িানসম্মি আিোরনকৃি রসরিঞ্জ রবদবেনায় ৫% অরগ্রি আয় কি 

এবাং ৪% অরগ্রি বারিজয মূসক প্রিযািাদিি ব্যবস্থা চনয়া চযদি পাদি; 

২) কনডি আিোরনদি ৫% অরগ্রি আয়কি এবাং অরগ্রি বারিজয মূসক ৪% সি চিা  ১০.০৭% শূল্ক 

আদিারপি িদয়দছ। আপন সিাজ কর্তথক ভািি চর্দক রডলাক্স োদন্ডি কনডি আিোরনি চক্ষদত্র ৫% 

অরগ্রি আয়কি এবাং ৪% অরগ্রি বারিজয মূসক প্রিযািাি কিা চযদি পাদি; 

৩) চকইস টু চকইস রভরত্তদি প্ররিবাি আিোরনদি বারিজয িন্ত্রিালদয়ি অনুিরি রনদয় ব্যবস্থা চনয়া চযদি 

পাদি।  

 

বাস্তবায়ন 

সুপারিশ বাস্তবারয়ি িয়রন। 

িপ্তারন প্রদিােনা প্রেত্ত পদেি (িপ্তারন সম্ভাবনািয় খাদিি পেসি) িারলকা পুনঃমূল্যায়দনি 

রনরিত্ত গঠিি করিটিি সভাি রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত রবষদয় িিািি 

আইটি/আইটিইএস রশদল্পি রবকাদশি িাধ্যদি ‘ুতপকল্প-২০২১’ অজথদনি লদক্ষয অন্যান্য িপ্তারন খাদিি িদিা 

আইরসটি খাদি নগে ২০ শিাাংশ প্রদিােনা/িপ্তারন ভতুথরক পদ্ধরি োলুকিদিি রনরিত্ত িথ্য ও চযাগাদযাগ 

প্রযুরি রবভাগ  ,চ রলদযাগাদযাগ ও িথ্য প্রযুরি িন্ত্রিালয় এি প্ররিিন্ত্রী িদিােয় বারিজযিন্ত্রী িদিােয়দক 

অনুদিাধ জানান। বারিজয িন্ত্রিালয় চর্দক রবষয়টিি উপি িিািি প্রোদনি জন্য বাাংলাদেশ ট্যারিফ 

করিশদন চপ্রিি কিা িয়।  

২০২১ সাদলি িদধ্য বাাংলাদেশদক িধ্য আদয়ি চেদশ উন্নীি কিা এবাং কি থসাংস্থান ষ্রষ্টি লদক্ষয িপ্তারন বৃরদ্ধ, 

চেশীয় পদেি বাজাি সম্প্রসািি ও পদেি বহুমূখীকিি এবাং রবরভন্ন চেদশি সাদর্ চযৌরিকভাদব বারিজয 

ভািসাদম্যি উন্নয়দন িপ্তারন চকৌশল রনধ থািি কিাি লদক্ষয িপ্তরন নীরি ২০১৫-১৮ প্রিীি িদয়দছ। ুতপকল্প 

২০২১ এি পরিদপ্ররক্ষদি গৃিীি িপ্তারন চকৌশদলি আদলাদক প্রিীি ২০১৫-১৮ অর্ থ বছদিি িপ্তারন নীরিদি 

উদেখ আদছ চয, আগািী ২০২১ সদনি িদধ্য িপ্তারন আয় ৬০ রবরলয়ন িারকথন ডলাদি উন্নীিকিদিি 

লক্ষযারভমুখী কায থক্রি গ্রিি এবাং িপ্তারনদি ICT সি চসবা খাদিি অাংশ বৃরদ্ধ, ই-কিাস থ ও ই-গভদনন্সথ 

ব্যবিাি কদি িপ্তারন বারিদজয গরিশীলিা আনয়ন। িপ্তরন নীরি ২০১৫-১৮ এি র্তিীয় আধ্যাদয় অনুদেে 

৩.৩ সফ ওয়যাি ও আইটি এনাবল সারভ থদসস, আইরসটি পেদক সদব থাচ্চ অগ্রারধকািপ্রাপ্ত খাদিি িারলকায় 

অন্তর্ভ থি কিা িদয়দছ। েতুর্ থ অধ্যায় এ িপ্তারনি সাধািি সুদযাগ-সুরবধা িদধ্য অনুদেে ৪.২  িপ্তারন উন্নয়ন 

িিরবলঃ “ইরপরবদি একটি িপ্তারন িিরবল (ইরপএফ) র্াকদব। এ িিরবল চর্দক িপ্তারনকািকদেি পে 

উৎপােদনি জন্য হ্রাসকৃি ও সিজ শদিথ চভঞ্চাি-কযারপ াল প্রোন কিদব”। অনুদেে ৪.৩.৫ WTO এি 
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রবধান এি সাদর্ সাংগরি চিদখ িপ্তারন সম্ভাবনািয় (emerging) খাি অর্ থাৎ চয সকল খাি বিথিাদন পে 

উৎপােদন সক্ষি এবাং আন্তজথারিক বাজাদিও িাদেি োরিো িদয়দছ চস সব খাি-এ নগে সিায়িা প্রোন 

রবদবেনা কিা িদব। িদব বিথিাদন প্রদেয় নগে সিায়িা পেওয়যািী পয থাদলােনাূরব থক সাংদযাজন ও 

রবদয়াজন ব্যবস্থা চনয়া িদব”। আন্তজথারিক বাজাদি প্ররিদযারগিামূলক িপ্তারন সক্ষিিা বৃরদ্ধি জন্য অন্যান্য 

উন্নয়ন ও িপ্তারন খাদিি ন্যায় আইটি/আইটিইএস খািদক ুরুত্বপূরি থ খাি রিদসদব রবদবেনা কিা যায়। 

বাাংলাদেশী পে ও চসবা িপ্তারনি পরিিাি প্ররিরনয়ি বৃরদ্ধ পাদে এবাং চসই সাদর্ চযাগ িদে নতুন নতুন 

পে ও চসবা খাি।বাাংলাদেশ চর্দক রবরভন্ন িকদিি আইটি, আইটিইএস চসবা িপ্তারন িদয় র্াদক। 

সভাি সুপারিশ 

চেশীয় রশদল্পি রবকাশ, েক্ষ িানব সম্পে বিরি ও নতুন কি থসাংস্থাদনি রবষয়টি রবদবেনায় 

আইটি/আইটিইএস খাদি রশল্প প্ররিষ্ঠাদনি ভাড়াি উপি মূল্য সাংদযাজন ৯% প্রিযািাি  এবাং 

আইটি/আইটিইএস এি উপি ৩০ চশ জুন ২০১৯ পয থন্ত সম্পূিক শুল্ক ৩০ চশ জুন ২০২১ পয থন্ত  বৃরদ্ধ কিা 

চযদি পাদি। 

বাস্তবায়ন 

সুপারিশ বাস্তবারয়ি িদয়দছ। 

 

ওরিয়ন গ্যাস রল: (এলরপরজ চবািলজািকিি রশল্প) আিোরনি উপি রবদ্যিান শুল্কিাি হ্রাস 

রবষদয় িিািি 

ওরিয়ন গ্যাস রল: একটি এলরপরজ চবািলজািকিি রশল্প প্ররিষ্ঠান। রশল্পটি কাঁোিাল রিদসদব চপ্রাদপইন ও 

রবউদ ন এবাং রসরলন্ডাি ব্যবিাি কদি। প্ররিষ্ঠানটি এলরপরজ রসরলন্ডাি আিোরনদি আদিারপি  শুল্ক 

প্রিযািাদিি জন্য  িাননীয় অর্ থিন্ত্রীি রনক  প্রস্তাব চপশ কদি।িাননীয় অর্ থিন্ত্রী রবষয়টিি উপি বাাংলাদেশ 

ট্যারিফ করিশদনি িিািি প্রদয়াজন বদল অরভিি ব্যি কদিন। চস চপ্ররক্ষদি িিািি প্রিয়ন কিা িদয়দছ। 

বাাংলাদেদশ প্রর্ি ১৯৯০ সাদল টি.চক. গ্রুপ গ্যাস রসরলন্ডাি বিিী শুুত কদি । পিবিীদি ২০০৭ সাদল 

এলরপরজ চবািলজািকিি রশল্প এলরপরজ গ্যাস রসরলন্ডাি উৎপােন শুুত কদি। বিথিাদন ওদিিা গ্যাস রল:সি 

৫টি সনািধন্য  প্ররিষ্ঠান এলরপরজ গ্যাস রসরলন্ডাি বিিী কিদছ এবাং আিও োি স্থারপি িদে বদল জানা 

যায়। 

এলরপরজ গ্যাস বাজািজািকিদিি জন্য রসরলন্ডাদিি প্রদয়াজন িয়। রকন্ত চেদশ োরিোি তুলনায় রসরলন্ডাি 

বিিী কি িওয়াদি আিোরন কিদি িয়।  এলরপরজ গ্যাস রসরলন্ডাি আিোরনদি ৩১.৫০% শুল্ক  

আদিারপি িদয়দছ। এলরপরজ রসরলন্ডাি রবরভন্ন িাদপি িয়। চযিন- ১২,৩৩,৩৫ ও ৪৫ চকরজ। উদেখ্য, 
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এলরপরজ রসরলন্ডাি উৎপােনকািী প্ররিষ্ঠাদনি সকল িাদপি ২১ লক্ষটি রসরলন্ডাি উৎপােদনি ক্ষিিা 

িদয়দছ। িদব চেদশ ১২ চকরজ রসরলন্ডাদিি োরিো অরধক বদল জানা যায়। এলরপরজ চবািলজািকিি 

রশদল্পি উৎপােন ক্ষিিা অনুযায়ী চেদশ চিা  ১১.২৫ লক্ষটি ১২ চকরজ িাদপি রসরলন্ডাি প্রদয়াজন। িাছাড়া, 

প্ররিরষ্ঠিব্য চবািলজািকিন রশদল্পি উৎপােন ক্ষিিা অনুযায়ী আিও প্রায় ৪১ লক্ষ (১২ চকরজ) রসরলন্ডাদিি 

প্রদয়াজন িদয়দছ। গৃিস্থালী কাদজ ১২ চকরজ চবরশ ব্যবহৃি িয়।  প্রাপ্ত িথ্য/উপাত্ত রবদিষদিি পি করিশদনি 

িিািি চপ্রিি কিা িয়।  

 

শুল্ক রনধ থািি সাংক্রান্ত জািীয় করিটিি সুপারিশ 

চবািলজািকৃি এলরপরজ সাধািি িানুদষি ক্রয় ক্ষিিাি িদধ্য িাখা এবাং এি ব্যবিাি বৃরদ্ধি লদক্ষয শুধু 

িাত্র ২০১৭ -১৮অর্ থ বছদিি বাদজদ  রসরলন্ডাদিি উপি শুল্ক িাি প্রিযািদিি ব্যবস্থা চনয়া চযদি পাদি। িদব 

রবষয়টিি উপি একটি সিীক্ষা প্ররিদবেন প্রিয়ন কিাি ব্যবস্থা চনয়া চযদি পাদি। 

বাস্তবায়ন 

সুপারিশ বাস্তবারয়ি িদয়দছ। 

চসালাি িরডউল ম্যানুফযাকোিাস থ এদসারসদয়শন অব বাাংলাদেশ (চসালাি িরডউল 

উৎপােনকািী প্ররিষ্ঠান) শুল্ক বৃরদ্ধকিি প্রসদঙ্গ। 

চসালাি িরডউল উৎপােনকািী প্ররিষ্ঠনসমূি চসালাি িরডউল আিোরনদি শুল্কিাি বৃরদ্ধ এবাং এইে. 

এস.চকাড পৃর্ক এি সুপারিশ    কিাি জন্য আদবেন কদিদছ। রবষয়টি পয থাদলােনা কদি চেখা যায় চয 

চসালাি (PV) িরডউল/ প্যাদনল (এইে এস চকাড ৮৫৪১.৪০.১০) উৎপােদনি মূল উপকিি চসালাি চসল 

(এইে এস চকাড ৮৫৪১.৪০.১০) এবাংএ দু’টি পদেি এইে এস চকাড একই। চসালাি (PV) িরডউল/ 

প্যাদনল উৎপােদনি প্রায় ৩৮% অাংশ বা রসাংিভাগ উপকিি িদে চসালাি চসল যা আিোরনদি চকান 

প্রকাি শুল্ক প্রোন কিদি িয় না। পয থদবক্ষদি আিও চেখা যায় চয,চসালাি (PV) িরডউল/ প্যাদনল উৎপােদন 

ব্যবহৃি কাঁোিাদলি িদধ্য চকবলিাত্র Bus Insulator আিোরনদি ৪৩% শুল্ক প্রোন কিদি িয়। এছাড়া, 

অন্য চকান কাঁোিাল আিোরনদি চকান প্রকাি শুল্ক প্রোন কিদি িয়না। সকল প্রকাি শুল্ক রবদশষ 

এস.আি.ও জারিি িাধ্যদি িওকুফ কিা আদছ। অপিরেদক, ২০১৭-১৮ অর্ থবছদি চসালাি (PV) িরডউল/ 

প্যাদনল (এইে এস চকাড ৮৫৪১.৪০.১০) বাাংলাদেশ চর্দক বরিঃরব থদে িপ্তারনি জন্য ১০% নগে সিায়িা 

প্রোদনি সুপারিশ ইদিািদধ্য বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন িদি বারিজয িন্ত্রিালদয় চপ্রিি কিা িদয়দছ। 

িাছাড়া, করিশন িদন কদি চসালাি (PV) িরডউল/ প্যাদনল (এইে এস চকাড ৮৫৪১.৪০.১০) এি বিথিান 

আিোরন শুল্কিাি ০% চর্দক ১০%-এ উন্নীিকিি এবাং অগ্রীি চেড ভযা  ৫% ধায্যথকিি সিীেীন িদব না। 
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রকন্তু চসালাি (PV) িরডউল/প্যাদনল ও চসালাি চসল-এ দু’টি পদেি এইেএসদকাড এক িওয়ায় আিোরনি 

চক্ষদত্র রবশৃঙ্খলাি ষ্রষ্ট িদে রবধায় ‘চসালাি (PV) িরডউল/প্যাদনল (Photovoltitic Cells, whether 

or not assembled in modules or made up into panels)’ এি জন্য ‘এইে এস চকাড 

৮৫৪১.৪০.১০’ এবাং উৎপােদন ব্যবহৃি ‘চসালাি চসল (Photovoltitic Cells)’ এি ‘এইে এস চকাড 

৮৫৪১.৪০.২০’ রনধ থািি কিা চযদি পাদি।   

 

শুল্ক রনধ থািি সাংক্রান্ত জািীয় করিটিি সুপারিশ 

সম্পূিারয়ি পে ও এি উৎপােদন ব্যবহৃি কাঁোিাল  আিোরনদি এইে. এস.চকাড অরভন্ন িওয়া চযৌরিক 

নয় রবদবেনায় করিটি  িদন কদি চয, এইে. এস.চকাড পৃর্দকি ব্যবস্থা চনয়া চযদি পাদি। 

 

বাস্তবায়ন 

সুপারিশ বাস্তবারয়ি িদয়দছ। 

 

করম্পউ াি অযান্ড চিাবাইল ম্যানুফযাকোিাি  অযান্ড এক্সদপা থাি  এদসারসদয়শন অব বাাংলাদেশ - 

উৎপােন পয থাদয় আদিারপি ১৫% মূসক প্রিযািাি এবাং এি সাংদযাজন বা উৎপােদন ব্যবহৃি যন্ত্রাাংশ 

আিোরনি চক্ষদত্র আদিাপনীয় মূসক আগািী ৫ বছদিি জন্য অব্যািরি প্রোন প্রসদঙ্গ। 

করম্পউ াি অযান্ড চিাবাইল ম্যানুফযাকোিাি  অযান্ড এক্সদপা থাি  এদসারসদয়শন আদবেদন জানাদনা িদয়দছ 

বাাংলাদেশ মুদঠাদফান আিোরনকািক এদসারসদয়শন এি িথ্য চিািাদবক ২০১৬ এবাং ২০১৫ বছদি 

যর্াক্রদি ২৮ রিরলয়ন ও ৩১ রিরলয়ন চসলুলাি চফান বাাংলাদেদশ আিোরন িদয়দছ। ৩১ রিরলয়ন চসলুলাি 

চফান আিোনীি আনুিারনক মূল্য ৮০০০ চকাটি  াকা। আিোরনকৃি চসলুলাি চফান চেশীয়ভাদব উৎপােন 

কিা িদল, এি উৎপােদনি উপকিিসমূদিি আিোরনি আনুিারনক মূল্য ৩৮০০ চকাটি  াকা কি িদিা এবাং 

এদি ৪২০০ চকাটি  াকা সাশ্রয় িদিা। এিিাবস্থায়, উৎপােন ও যন্ত্রাাংশ আিোরন পয থাদয় মূসক অব্যািরি 

প্রোদনি সুপারিশ কিাি জন্য আদবেন কদিদছ।  

 

শুল্ক রনধ থািি সাংক্রান্ত জািীয় করিটিি সুপারিশ 

চেদশ চিাবাইল বা চসলুলাি চফান উৎপােন বা সাংদযাজন িয় না। িদব লক্ষয কিা যায় চয, সম্পূি থারয়ি পে 

আিোরনদি চয শুল্কিাি রবদ্যিান িা এই  পদেি কাঁোিাল আিোরনদি রবদ্যিান শুল্ক িাদিি চেদয় কি 

িাই করিটি লক্ষয কদি চয, এ অবস্থায় চেদশ চিাবাইল বা চসলুলাি চফান উৎপােন বা সাংদযাজনকািী 
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প্ররিষ্ঠান গদড় উঠা সম্ভব নয়। এিিাবস্থায়, উৎপােন পয থাদয় আদিারপি ১৫% মূসক অব্যািরি প্রোদনি 

সুপারিশ কিা যায়। 

 

বাস্তবায়ন 

সুপারিশ বাস্তবারয়ি িয়রন।  

সয়া সস,  দিদ া কযােআপ ও অন্যান্য  দিদ া সস এবাং অন্যান্য সস ও চিদয়ারনজ এি উপি 

আদিারপি ট্যারিফ মূল্য প্রিযািাদিি প্রসদঙ্গ 

শারিন ফুড সাোয়াস থ আিোরনকৃি  দিদ া কযােআপ ও সস এি উপি গি ১লা জুলাই ২০১৬ িারিদখ 

আদিারপি প্ররি চকরজ ১.৭৫ িারকথন ডলাি ট্যারিফ মূল্য প্রিযািাদিি রবষদয় বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদন 

আদবেন জানায়। প্ররিষ্ঠানটি ‘চবষ্ট  এন্ড লাইফ’ ব্র্যান্ড নাদি রবগি ২০ বছি যাবৎ সুনাদিি সাদর্ 

বাাংলাদেদশ  দিদ া কযােআপ ও সস  বাজািজািকিি কদি আসদছ। িািা জারনদয়দছ চয, ট্যারিফ মূল্য 

আদিাদপি ফদল িাদেি িািা আিোরনকৃি  দিদ া কযােআপ ও সস এি মূল্য বৃরদ্ধ পাদব এবাং িাদেি 

চকাম্পারন বন্ধ িদয় যাদব, চকাম্পারনদি কায থিি অদনদক োকুিী িািাদব। প্ররিষ্ঠানটি িালদয়রশয়া চর্দক সয়া 

সস,  দিদ া কযােআপ ও  দিদ া সস আিোরন কদি র্াদক। পয থাদলােনায় চেখা যায় চয, বাাংলাদেদশ প্রাি, 

েয়াি, আিিে, সজীব এবাং নূি  দিদ া কযােআপ ও সস উৎপােন কদি । এ চপ্রক্ষাপদ  ট্যারিফ মূল্য 

আদিাদপি ূরদব থ মূল্য এবাং পদিি মূদল্যি তুলনামূলক রেত্র পয থদবক্ষি কিদল চেখা যায় চয ট্যারিফ মূল্য 

আদিাদপি ফদল সদব থাচ্চ  রেরল সস ৪ চকরজ চপক এি ৫৫.৫৫% মূল্য বৃরদ্ধ পাদব। িাছাড়া অদয়োি 

চেবািড সস এবাং চিদয়া চাড বাাংলাদেদশ বিথিাদন উৎপােন িদে না রবধায় এি মূল্য বৃরদ্ধ চপদল পয থ ন 

রশদল্প প্রভাব পড়দি পাদি। পদেি আিোরন মূল্য পরিিাপ, আন্তথজারিক ও চেশীয় বাজাি মূল্য পয থদবক্ষি 

কদি ট্যারিফ মূল্য রনধ থািি কিা িয়। সস আিোরনকািকগি সস  আিোরনি চক্ষদত্র কারন্ট্র অব অরিরজন 

রবদবেনাি জন্য জািীয় িাজস্ব চবাদড থ আদবেন কিদল িাি চপ্ররক্ষদি পিবরিথদি ব্যবস্থা গ্রিি কিা চযদি 

পাদি।  

সভাি সুপারিশ 

জািীয় িাজস্ব চবাড থ কারন্ট্র অব অরিরজন রবদবেনা ূরব থক রবরভন্ন চেশ চর্দক আিোরনকৃি সদসি রভন্ন রভন্ন  

ট্যারিফ মূল্য রনধ থািি কিদি পাদি। 

 

বাস্তবায়ন 

সুপারিশ বাস্তবারয়ি িয়রন। 
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ক ন ওদয়ে ও ঝু  ওদয়দেি রবদ্যিান নূযনিি িপ্তারন মূল্য পুনঃ রনধ থািদিি রবষদয় িিািি 

প্রোন সাংক্রান্ত প্ররিদবেন 

 

বাাংলাদেশ চ ক্স াইল এন্ড গাদি থিস ওয়াে প্রদসসিস এন্ড এক্সদপা থাস থ এদসারসদয়শন ( রবটিরজডরিঊরপইএ) 

এবাং বাাংলাদেশ চ রি  াওয়াদল & রলদলন ম্যানুদফক্সাস থ এন্ড এক্সদপা থাস থ এদসারসদয়শন, ক ন ওদয়ে ও ঝু  

ওদয়দেি রবদ্যিান নূন্যিি িপ্তারন মূল্য পুনঃরনধ থািদিি রবষদয় বারিজয িন্ত্রিালদয় আদবেন কদি। এিই 

চপ্ররক্ষদি বারিজয িন্ত্রিালয় রবষয়টিি উপি িিািি প্রোদনি জন্য বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশনদক অনুদিাধ 

কদি।  

বাাংলাদেশ চ ক্স াইল এন্ড গাদি থিস ওয়াে প্রদসসিস এন্ড এক্সদপা থাস থ এদসারসদয়শন ( রবটিরজডরিঊরপইএ) 

এি সেস্যিা আন্তজথারিক বাজাদি অব্যািি েিপিদনি চপ্ররক্ষদি েিি আরর্ থক িন্দা চিাকাদবলা কদি আসদছ 

এবাং বিথিাদন িপ্তারনকািদকি িদধ্য চকউই ভাল চনই, প্ররিদযারগিা মূলক রবদে িপ্তারন  বারিদজয সিকাি 

কর্তথক ট্যারিফ রনধ থািি, সব চক্ষদত্র িপ্তারন  বৃরদ্ধদি সিায়ক ভূরিকা িাখদছ না। প্ররিদবরশ ভািি, পারকস্তাদন 

ওদয়ে ক ন ও ঝু  কাপড় িপ্তারনদি উনু্মি িাখা িদয়দছ। চস চপ্ররক্ষদি বরি থি দ্রদব্যি আিোরন ও িপ্তারন চি 

ট্যারিফ রবিীন ব্যবস্থা গ্রিি রবষদয় আদবেন কিা িদয়দছ।  

বারিজয িন্ত্রিালদয়ি এস আি ও নাং-১১৭- আইন/২০১১ িাাং ২০১১ চি (সিকািী চগদজ ) ১০চি, ২০১১) 

অনুযায়ী ঝু  ওদয়ে ক ন ব্যরিি চকরজ প্ররি ক ন ওদয়ে (এইে এস চকাড ৫২০২.৯৯.১০  এি নূযনিি 

িপ্তারন  মূল্য ৪.৫০ িারকথন ডলাি রনধ থারিি িয় । বারিজয িন্ত্রিালদয়ি এস আি ও নাং ১১০ আইন, ২০১২ 

(সিকািী চগদজ : ৭ চি, ২০১১ ) অনুযায়ী চিািাদবক (ক) ধািায় সদ থড ওদয়ে ঝু  কাপড় সাো (এইে এস 

চকাড; ৬৩১০.১০.০০) এি নূযনিি মূল্য প্ররি চিরেক  ন ৬০০ িারকথন ডলাি এবাং সদ থড ওদয়ে ঝু  

কাপড় িরঙ্গন (এইে এস চকাড; ৬৩১০.৯০.০০) এি নূযনিি মূল্য প্ররি চিরেক  ন ২৩৫ িারকথন ডলাি 

রনধ থারিি আদছ।   

 

চযৌরিকিা 

চেদশি ওদপনাি চিরশন ও রিসাইলািদেি োবী প্রাপ্য প্রদয়াজন অনুযায়ী ঝু  ক্রয় কিদি পািদছ না এবাং ঝু  

িপ্তারন ি কািদি িাদেি কারঙ্খি োদিি চেদয় অদনক চবরশ োদি ক্রয় কিদি িদে। ফদল িাদেি উৎপােন 

ব্যয় চবদড় যাদে।ক ন ওদয়ে ও ঝু  ওদয়দেি িপ্তারন  মূল্য বৃরদ্ধি ফদল চেশীয় চ রি  াওয়াদয়ল 

উৎপােনকািী প্ররিষ্ঠান, রিসাইলাি ও ওদপনাি চিরশন িারলকদেি সিকাি কর্তথক রনধ থারিি সব থরনম্ন িপ্তারন 

মূদল্যি চেদয় অরধক োি ঝু  ক্রয় কিদি িদে। চেশীয় রশদল্পি স্বার্ থ সাংিক্ষি ও ভযালু এযরডশদনি রবষয় 
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রবদবেনায় চেশীয় রিসাইরলাং ও ওদপনাি চিরশদনি কাঁোিাল ঝু  কাপড় স্থানীয় বাজাদি সিজলভয ও সাশ্রয় 

িওয়া বাঞ্চনীয়। শিভাগ িপ্তারনমূখী চ রি  াওদয়ল রশল্প প্ররিষ্ঠাদনি সাংখ্যা প্রায় ১২৫টি। এসব রশল্প 

প্ররিষ্ঠাদন প্রায় ৯,৫০০ চ রি এবাং েযা  লুি িদয়দছ। প্ররিটি লুি প্ররিরেন গদড় ৫০ চকরজ সূিা উইরভাং কদি 

র্াদক অর্ থাৎ লুিুরদলাি গড় উৎপােন ক্ষিিা বেরনক ৫০ চকরজ। এই চিািাদবক চ রি  াওদয়ল খাদি 

প্ররিরেন গদড় ৪,৭৫,০০০ চকরজ সূিাি োরিো িদয়দছ। চ রি  াওদয়ল পে সািগ্রী উৎপােদন ব্যবহৃি প্ররি 

চকরজ স্থানীয় সূিাি (ক ন ওদয়ষ্ট চর্দক উৎপারেি ওদপন এন্ড সূিা) মূল্য ১.৭৫ চর্দক ৩.৫০ িারকথন ডলাি 

এবাং প্ররি চকরজ চ রি  াওদয়ল পে সািগ্রীি িপ্তারন মুল্য ৫.০০ চর্দক ১২.০০ িারকথন ডলাি। ২০১৫-২০১৬ 

অর্ থ বছদি চ রি  াওদয়ল এবাং চিািদ ক্স াইল িপ্তারনি পরিিাি প্রায় ৯০০ রিরলয়ন িারকথন ডলাি। 

  

সুপারিশ 

(ক) সদ থড ওদয়ে ঝু  কাপড় সাো (এইে এস চকাড; ৬৩১০.১০.০০) এি নূযনিি মূল্য প্ররি চিরেক  ন 

৬০০ িারকথন ডলাি এবাং সদ থড ওদয়ে ঝু  কাপড় িরঙন (এইে এস চকাড; ৬৩১০.৯০.০০) এি নূযনিি 

মূল্য প্ররি চিরেক  ন ২৩৫ িারকথন ডলাি রনধ থারিি আদছ। এ িপ্তারন মূল্য ভরবষ্যদি অব্যািি িাখা চযদি 

পাদি; 

 

(খ)  ঝু  ওদয়ে ক ন ব্যরিি চকরজ প্ররি ক ন ওদয়ে (এইে এস চকাড ৫২০২.৯৯.১০)  এি নূযনিি 

িপ্তারন  মূল্য ৪.৫০ িারকথন ডলাি রনধ থারিি িয় । এ িপ্তারন মূল্য ভরবষ্যদি অব্যািি িাখা চযদি পাদি। 

 

বাস্তবায়ন 

সুপারিশ বাস্তবারয়ি িদয়দছ। 

আন্তজথারিক েিপদত্রি আওিায় চরজাি ও অন্যান্য জলযান রনি থাি ও সিবিাদিি চক্ষদত্র 

স্থানীয় ও ববদেরশক মুদ্রায় এলরস /একাউিদসি িাধ্যদি পরিদশাধদযাগ্য রবদলি উপি আয়কি 

কিথন চর্দক অব্যািরি প্রোন 

চভাষ্টা এলএিরজ-কি থফুলী জদয়ি ভযাঞ্চাি কনদসার্ থয়াি রলরিদ ড আন্তজথারিক েিপদত্রি আওিায় চরজাি 

ও অন্যান্য জলযান রনি থাি কদি সিবিাদিি চক্ষদত্র স্থানীয় ও ববদেরশক মুদ্রায় এলরস/একানউদিি িাধ্যদি 

পরিদশাধ চযাগ্য রবদলি উপি আয়কি কিথন এি অব্যািরি প্রোদনি জন্য আদবেন কদিদছ। এিিাবস্থায় এ 

খাদিি প্রকৃি অবস্থা অবদলাকদনি লদক্ষয বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি কি থকিথাগি চরজাি ও অন্যান্য 

জলযান রনি থািকারি আদবেনকািী প্ররিষ্ঠান পরিেশ থন কদিদছন। উদেখ্য, কি থফুলী শীপ রবল্ডাস থ রলঃ, 
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কি থফুলী রশপইয়াড থ (প্রাঃ) রলঃ, এবাং চভাো এলএিরজ কি থফুলী জদয়ি ভযাঞ্চাি কনদসার্ থয়াি রলঃ নাদি 

জলযান রনি থািকািী প্ররিষ্ঠান পরিোরলি িদে, যা অরেদিই একরত্রি িদয় কি থফুলী শীপ রবল্ডাস থ রলঃ নাদি 

জািাজ রনি থাি, চিিািি ও চরজাি রনি থািকাজ সম্পােন কিদব িদি থ জানা যায়।  

কি থফুলী রশপ রবল্ডাস থ ১৯৯৪ সাদল েিগ্রাদিি িারেি র্াদ  কি থফুলী নেীি পাি িদয় এি েরক্ষনাাংদশ 

ইছািরিদি ৮ একি জরিদি জািাজ রনি থািরশল্প প্ররিষ্ঠা কদি। প্রার্রিক পয থাদয় রশল্পটি শুধুিাত্র জািাজ পুিঃ 

রনি থাি ও চিিািদিি কাজ কিি। পিবিীদি আন্তজথারিক িাদনি জািাজ রনি থাদিি রনরিত্ত এবাং ১০০% 

িপ্তারনি উদদ্দদশ্য জািাজ চিিািি ছাড়াও জলযান রনি থাি, েীল চফরেদকশন এবাং চজনাদিল ইরঞ্জরনয়ারিাং 

এি কাজ কিাি জন্য কি থফুলী রশপইয়াড থ (প্রাঃ) রলরিদ ড নাদি একটি প্ররিষ্ঠান গঠন কিা িয়। িাছাড়া, 

চনোিল্যাদন্ডি চভাষ্টা এলএিরজি সারব থক ি্বপাবধাদন ও কারিগিী রনদে থশনায় চরজাি বিিীি পেদক্ষপ চনয়া 

িয় এবাং িা চভাষ্টা এলএিরজ কি থফূলী জদয়ি ভযানোি কনদসার্ থয়াি রলরিদ ড এি অধীদন উৎপােন িয়। 

রাই ডদক সাধািনি: প্ররি দু’বছদি একবাি জািাদজি িলারন পিীক্ষা কদি চকান ত্রুটি চেখা রেদল িা 

চিিািদিি ব্যবস্থা চনয়া িয়। রকন্তু রনরি থিব্য রাই ডদক জািাজ রনি থাি, চরজাি রনি থাি, চিিািিসি সকল 

কায থারে সম্পােন কিা িদব বদল জানা যায়। আিও জানা যায় চয,  সিকািী েিগ্রাি রাইডদক শুধুিাত্র চেশী 

রবদেশী জািাদজি চিিািি কিা িয়। রনরি থিব্য রাইডদক চভাষ্টা এলএিরজ-কি থফুলী জদয়ি ভযাঞ্চাি 

কনদসার্ থয়াি রলরিদ ড আন্তজথারিক েিপদত্রি আওিায় চরজাি ও অন্যান্য জলযান রনি থাি কদি সিবিাদিি 

চক্ষদত্র স্থানীয় ও ববদেরশক মুদ্রায় এলরস/একানউদিি িাধ্যদি পরিদশাধ চযাগ্য রবদলি উপি আয়কি কিথন 

এি অব্যািরি প্রোদনি জন্য আদবেন কদিদছ। এিিাবস্থায় এ খাদিি প্রকৃি অবস্থা অবদলাকদনি লদক্ষয 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি কি থকিথাগি চরজাি ও অন্যান্য জলযান রনি থািকারি আদবেনকািী প্ররিষ্ঠান 

পরিেশ থন কদিদছন। উদেখ্য, কি থফুলী শীপ রবল্ডাস থ রলঃ, কি থফুলী রশপইয়াড থ (প্রাঃ) রলঃ, এবাং চভাো 

এলএিরজ কি থফুলী জদয়ি ভযাঞ্চাি কনদসার্ থয়াি রলঃ নাদি জলযান রনি থািকািী প্ররিষ্ঠান পরিোরলি িদে, 

যা অরেদিই একরত্রি িদয় কি থফুলী শীপ রবল্ডাস থ রলঃ নাদি জািাজ রনি থাি, চিিািি ও চরজাি রনি থািকাজ 

সম্পােন কিদব িদি থ জানা যায়।  

আন্তজথারিক েিপদত্রি আওিায় ববদেরশক মুদ্রাি রবরনিদয় বাাংলাদেদশি অভযন্তদি চকান পে সিবিাি বা 

চকান চসবা প্রেত্ত িদল ১৯৯১ মূসক আইন িািা িপ্তারনকৃি বদল গে এবাং শূন্য িাদি মূল্য সাংদযাজন কি 

প্রদযাজয িদব। চস অনুযায়ী শুধুিাত্র ববদেরশক মুদ্রায় প্রাপ্ত রবদলি উপি চর্দক মূসক অব্যািরিি রবষদয় 

এসআিও জারি কিা িদয়দছ। চকননা শুধুিাত্র ববদেরশক মুদ্রাি অাংশটুকুই িপ্তারনকৃি বদল গে িদব এবাং 

চসদক্ষদত্র িািা বদন্ডড সুরবধাও প্রাপ্ত িদব। িপ্তারন নীরি ২০১৫-২০১৮ চি বিিী চপাষাক িপ্তারন এবাং জািাজ 

ও সমুদ্রগািী রফরশাং েলাি রনি থাি রশল্পদক সদব থাচ্চ অগ্রারধকাি প্রাপ্ত রশল্পখাি  িদি থ উদেখ িদয়দছ। ২০১৬-



56 

 

১৭ অর্ থ বছদি িপ্তারনিব্য পদেি আয় চর্দক উৎদস ০.৭০% কি কিথদনি রবধান িদয়দছ। জািাজ রনি থাি 

রশল্প একটি সম্ভাবনািয় খাি রবধায় এ রশদল্পি চক্ষদত্রও ০.৭০% কি কিথদনি রবধান প্রিয়ন কিা চযদি 

পাদি। যাি সুফল রিদসদব নতুন নতুন জািাজ রনি থাি রশল্প গদড় উঠাি সম্ভাবনা িদয়দছ। এদি কি থসাংস্থান 

িদব এবাং িপ্তারনি িাধ্যদি প্রচুি ববদেরশক মুদ্রা অজথন ও রনি থাদনি িাধ্যদি ববদেরশক মুদ্রাি সাশ্রয় সম্ভব 

িদি পাদি। 

সুপারিশ 

আন্তজথারিক েিপদত্রি আওিায় সম্ভাবনািয় জািাজ /চরজাি উৎপােন রশদল্পি বিরি পে সিবিাদি  

ববদেরশক মুদ্রায় প্রাপ্ত রবদলি উপি িপ্তারনি ন্যায় উৎদস কি  কিথদনি ব্যবস্থা চনয়া চযদি পাদি। 

বাস্তবায়ন 

সুপারিশ বাস্তবারয়ি িদয়দছ। 

৩. িরন রিাং চসল 

অিযাবশ্যকীয় পে রবপিন ‘িরন রিাং চসল’ ২০১৬-১৭ অর্ থবছদি রনম্নরূপ সুপারিশ চপ্রিি 

কদি  

(১)  সয়ারবন চিদলি পরিদবশক ও খুেিা মূল্য পুনঃ রনধ থািি সাংক্রান্ত প্ররিদবেন; 

(২)  অিযাবশ্যকীয় পে লবদিি সিবিাি ও বাজাি পরিরস্থরিি উপি প্ররিদবেন; 

(৩)  রনিয প্রদয়াজনীয় পে রেরনি বাজাি রস্থরিশীল িাখাি জন্য অপরিদশারধি রেরন আিোরনদি প্ররি চি. 

 দন ২০০০/-  াকা চস্পরসরফক রডউটি আদিাপ রবষদয় প্ররিদবেন; 

 (৪) চবািলজািকৃি সয়ারবন চিদলি পরিদবশক ও খুেিা মূল্য পুনঃ রনধ থািি এবাং রিফাইন্ড রেরনি 

পরিদবশক মূল্য রনধ থািন সাংক্রান্ত প্ররিদবেন; 

(৫)  ুরদড়াদুধ আিোরনদি রনুতৎসারিি কিাি লদক্ষয আিোরন শুল্ক বৃরদ্ধিকিি রবষদয় প্ররিদবেন; 

(৬) অদশারধি সয়ারবন, পাি ও পািওরলন এি মূল্য আিোরন, উৎপােন ও ব্যবসায়ী এই রিন পয থাদয়ি 

ভযা  “ চকবল িাত্র আিোরন” পয থাদয় একবাি প্রদেয় চিা  ১৫% মূল্য সাংদযাজন কি সুরবধা আগািী ৩০ 

চশ জুন, ২০১৮ ইাং িারিখ পয থন্ত বৃরদ্ধ রবষদয় প্ররিদবেন; 

(৭)  আিোরন রনয়রন্ত্রি পন্য অপরিদশারধি লবি আিোরনি অনুিরি প্রোন রবষদয় প্ররিদবেন। 
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৪. সিীক্ষা প্ররিদবেদনি খরিয়ান 

২০১৬-১৭ অর্ থবছদি বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি বারিজয নীরি রবভাগ কর্তথক সম্পন্ন 

সিীক্ষা প্ররিদবেদনি খরিয়ান রনম্নরূপ:   

১। An Analysis of Assistance to the Pyrolysis Oil (Fuel) Manufacturing industry  in 

Bangladesh; 

২। The writing paper Industry in Bangladesh;   

৩। Assembling and progressive manufacturer of motor cycle industry   in Bangladesh  

 

৫. বারিজয নীরি রবভাদগি ২০১৭-১৮ অর্ থ বছদিি কি থপরিকল্পনা 

 

৫.১।  চেশীয় রশদল্পি স্বার্ থ সাংিক্ষি  
 

কিপদক্ষ ১৫টি চেশীয় রশল্প প্ররিষ্ঠাদনি স্বার্ থ িক্ষাি জন্য রশল্প প্ররিষ্ঠান পরিেশ থন, িথ্য সাংগ্রি, িথ্য 

রবদিষি, প্ররক্রয়াকিি ও সাংরিষ্ট চেকদিাল্ডািদেি সাদর্ সভা কদি প্ররিদবেন প্রিয়ন। 

 

৫.২।  অিযাবশ্যকীয় পদেি মূল্য িোিরক  
 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক, েেগ্রাি কােিস িাউজ িদি অিযাবশ্যকীয় পদেি ইনবন্ড ও আউ বন্ড িথ্য-উপাত্ত 

রনদয় চেশীয় বাজািমূল্য চযৌরিক পয থাদয় ও সিবিাি সঠিক িাত্রায় আদছ রকনা িা রবদিষি এবাং িয় াস থ 

চর্দক আন্তজথারিক বাজাি েি সাংগ্রি ও সাংরিষ্ট চেকদিাল্ডািদেি সাদর্ সভা কদি কিপদক্ষ ০৪টি 

অিযাবশ্যকীয় পদেি মূদল্যি উপি প্ররিদবেন প্রিয়ন। 

 

৫.৩।  গদবষিা সিীক্ষা সম্পােন 

  

২০১৭-১৮ অর্ থবছদি বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি বারিজয নীরি রবভাগ ০৪টি রবষদয়ি উপি সিীক্ষা 

রবষয়ক প্রস্তাব প্রস্তুি ও অনুদিােন, রল াদিোি রিরভউ, প্রশ্নপত্র প্রিয়ন ও সাংরিষ্ট  অাংশীজনদেি রনক , 

িথ্য সাংগ্রি, িথ্য রবদিষি, প্ররক্রয়াকিি ও সাংরিষ্ট অাংশীজনদেি সাদর্ সভা কদি খসড়া  প্ররিদবেন 

প্রিয়ন, চসরিনাি আদয়াজন ও চূড়ান্ত প্ররিদবেন প্রিয়ন । 
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আন্তজথারিক সিদযারগিা রবভাগ 

১. ভূরিকা  

 

চেদশি আর্ থ-সািারজক উন্নয়নদক চবগবান কিাি লদক্ষয বাাংলাদেশ সিকাি উৎপােনশীলিা এবাং িপ্তারন 

বৃরদ্ধ ও িা বহুমুখীকিি, আিোরনি রবকল্প উৎপােন (Production of Import Substitutes), বারিজয ও 

রবরনদয়াগ সম্প্রসািি, অবকাঠাদিা রনি থাি ও উন্নয়ন কি থকাদন্ড নতুন গরি সঞ্চাি এবাং জনগদিি  

জীবনযাত্রাি িাদনান্নয়ন ও োরিদ্রয রবদিােদন অরবিাি প্রয়াস োরলদয় যাদে। সিকাদিি উন্নয়নমুখী 

কি থকাদন্ডি অাংশ রিদসদব করিশদনি আন্তজথারিক সিদযারগিা রবভাগ চেরশ পে িপ্তারনি উন্নয়ন ও বারিজয 

সম্প্রসািদিি লদক্ষয চকৌশলগি সিায়িা প্রোন কদি যাদে। বিথিান ক্রিবধ থিান বারিজয উোরিকিি ও 

রবোয়ন প্ররক্রয়াি সাদর্ িাল রিরলদয় কাজ কদি যাওয়াি উদদ্দদশ্য বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি 

আন্তজথারিক সিদযারগিা রবভাগ রি-পারক্ষক, আঞ্চরলক ও বহুপারক্ষক বারিজয চুরি এবাং রপটিএ 

(Preferential Trade Arrangement) ও এফটিএ (Free Trade Agreement) সম্পৃি রবষয় ও 

িপ্তারন বারিজয বৃরদ্ধি লদক্ষয রবরভন্ন চনদগারসদয়শদনি চকৌশলপত্র প্রিয়দনি কাদজ রনদয়ারজি িদয়দছ। 

বিথিাদন  ৪০টিি অরধক চেদশি  সাদর্ বাাংলাদেদশি রি-পারক্ষক ও ৫টি আঞ্চরলক বারিজয চুরি আদছ। অত্র 

রবভাগ রবে বারিজয সাংস্থাসি বহুপারক্ষক বারিজয চুরি ও আন্তজথারিক বারিজয সাংরিষ্ট রবরভন্ন রবষদয়ও 

সিকািদক প্রদয়াজনীয় চনদগারসদয়শন চকৌশলপত্র, সুপারিশ, পরজশন চপপাি, িথ্য-উপাত্ত ও ইনপু   

সিবিাি কদি র্াদক। িাছাড়া সিকাদিি FTA Policy Guidelines অনুসিদি রবরভন্ন চেশ/অঞ্চদলি 

সাদর্ FTA/PTA সম্পােদনি লদক্ষয Feasibility Study কদি প্রদয়াজনীয় সুপারিশ প্রোন কিা িয়। 

আন্তজথারিক সিদযারগিা রবভাদগি ২০১৫-২০১৬ অর্ থবছদি সম্পারেি ুরুত্বপূরি থ কাজসমূি যর্া: (১) 

আঞ্চরলক বারিজয চুরি সাংক্রান্ত রবষয়ারে (RTA) (২) মুি বারিজয চুরি ও অগ্রারধকািমূলক বারিজয চুরি 

সাংক্রান্ত রবষয়ারে (FTA&PTA) (৩) রি-পারক্ষক বারিজয ও বারিজয চুরি সাংক্রান্ত রবষয়ারে (BT 

Issues) এবাং (৪) অন্যান্য কায থারেি  শিকিা িাি চলখরেত্র-১ এ এবাং কায থারেি সাংরক্ষপ্ত রববিিী রনদম্ন 

চেয়া িদলা। 
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২. আঞ্চরলক বারিজয ও বারিজয চুরি সাংক্রান্ত রবষয়ারে   

ওআইরসর্ভি চেশুররলি িদধ্য অগ্রারধকািমূলক বারিজয (টিরপএস-ওআইরস) চুরি 

 

ওআইরস পিিাষ্ট্র িরন্ত্রগদিি ৪৪িি কাউরন্সদলি জন্য টিরপএস-ওআইরস সাংক্রান্ত িথ্য চপ্রিি 

বারিজয িন্ত্রিালদয়ি অনুদিাদধি চপ্ররক্ষদি ওআইরস পিিাষ্ট্র িরন্ত্রগদিি ৪৪িি কাউরন্সদল উপস্থাপদনি জন্য 

টিরপএস-ওআইরস সাংক্রান্ত রনম্নবরি থি রবষদয়ি উপি করিশন িিািি প্রোন কদি: 

 ওআইরসভূি চেশুররলি সক্ষিিা বৃরদ্ধি লদক্ষয চবরশ চবরশ রবরনদয়াগ কিা এবাং বারিজয চিলা 

আদয়াজন কিা; 

 বারিজয সিজীকিদিি লদক্ষয অশুল্ক বাধা দূিীকিি; 

 বারিজয িথ্য আোন-প্রোদনি লদক্ষয ওআইরসর্ভি চেশুররলি সিন্বদয় চেড চফািাি প্ররিষ্ঠা কিা; 

 ওআইরসর্ভি চেশুররলি বারিজয বৃরদ্ধি লদক্ষয ইসলারিক চেম্বাি অব কিাস থ এন্ড ইন্ডারিজ 

(ICCI) আদিা সরক্রয় িওয়া; 

 ওআইরসর্ভি চেশুররলি আন্ত:বারিজয বৃরদ্ধি লদক্ষয ওআইরস এি প্রারিষ্ঠারনক কায থক্রিদক আদিা 

অাংশগ্রিিমূলক কিা। 

 এরশয়া-প্রশান্ত িিাসাগিীয় বারিজয চুরি (আপ া) 

 

5% 

16% 

63% 

16% 

আিটিএ 

এফটিএ ও রপটিএ 

রিপারক্ষক রবষয়ারে 

রবরবধ 
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এরশয়া-প্রশান্ত িিাসাগিীয় বারিজয চুরি (আপ া)-এি আওিায় বাাংলাদেদশি জািীয় চিয়াি 

িারলকা (National List of Concession) সাংক্রান্ত কায থারে। 

 

এরশয়া-প্রশান্তিিাসাগিীয়  বারিজয চুরি (আপ া) এরশয়া-প্রশান্ত িিাসাগিীয় অঞ্চদলি চেশুরদলাি িদধ্য  

অগ্রারধকািমূলক একটি বারিজয চুরি।২০১৭ সাদলি ১৩ জানুয়ারি ব্যাাংকদক িন্ত্রী পয থাদয়ি ববঠক অনুরষ্ঠি 

িয়, চযখাদন নতুন সেস্য রিদসদব িদঙ্গারলয়াদক অন্তর্ভ থি কিা ও শুল্ক চিয়াদিি রবষদয় রসদ্ধান্ত চনয়া িয় 

এবাং এি ফদল ৪র্ থ িাউদন্ডি চনদগারশদয়শন সিাপ্ত িয়।যাি কািদন বাাংলাদেশসি আপ ার্ভি চেশ সমূদিি 

শুল্ক চিয়াদিি আওিা বৃরদ্ধ পাদব এবাং বারিজয বৃরদ্ধ পাদব। 

আপ া সাংক্রান্ত রবরভন্ন কাজ চযিন, শুল্ক চিয়াদিি জন্য অফাি িারলকা প্রস্তুরিি চক্ষদত্র রবরভন্ন 

অাংশীজনদেি িিািি গ্রিন কিা ও িিািিসমূি যাোই কিাসি চনদগারশদয়সদনি জন্য বারিজয 

িন্ত্রিালয়দক রবরভন্ন রবষদয় িিািি প্রোন কদি বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন সিকািদক সিয় সিয় 

রবরভন্নভাদব সিায়িা প্রোন কদি র্াদক। উদেখ্য আপ া-এি আওিায় ৪র্ থ িাউদন্ডি চনদগারশদয়সদন বারিজয 

িন্ত্রিালয় ও সিকারি অন্যান্য েপ্তদিি সাদর্ বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন চর্দকও প্ররিরনরধ অাংশগ্রিি 

কদিন। 

 

৩. মুি বারিজয চুরি ও অগ্রারধকািমূলক বারিজয চুরি সাংক্রান্ত রবষয়ারে  

চিরক্সদকাি সাদর্ বাাংলাদেদশি মুি বারিজয চুরি (এফটিএ) গঠদনি সম্ভাব্যিা যাোই সাংক্রান্ত 

প্ররিদবেন প্রিয়ন 

চিরক্সদকাি সাদর্ বাাংলাদেদশি মুি বারিজয চুরি ((এফটিএ) গঠদনি সম্ভাব্যিা  যাোই সাংক্রান্ত প্ররিদবেন 

প্রিয়ন সাংক্রান্ত কাজটি ২০১৬-২০১৭ অর্ থবছদিি করিশদনি এরপএভূি। বাাংলাদেশ সিকাদিি মুি বারিজয 

চুরি গঠন সাংক্রান্ত গাইড লাইন নীরিিালা-২০১০ অনুসিিূরব থক চিরক্সদকাি সাদর্ বাাংলাদেদশি মুি 

বারিজয চুরি (এফটিএ) গঠদনি সম্ভাব্যিা  যাোই সাংক্রান্ত প্ররিদবেন প্রিয়দনি কাজটি িাদি চনয়া িয়। 

সম্পারেি প্ররিদবেদন দুই চেদশি সারব থক অর্ থননরিক অবস্থাি রেত্র তুদল ধিা িয়। বাাংলাদেদশি সাদর্ ৪৫টি 

চেদশি রিপারক্ষক  বারিজয চুরি র্াকদলও চিরক্সদকাি সাদর্ বাাংলাদেদশি চকান রিপারক্ষক বারিজয চুরি 

চনই। রনদেি চ রবল-১ এ বাাংলাদেশ-চিরক্সদকাি িদধ্য রিপারক্ষক বারিদজযি তুলনামূলক রেদত্র পরিলরক্ষি 

িদয়দছ চয, অর্ থবছি ২০১৩-২০১৪ চর্দক ২০১৫-২০১৬ পয থন্ত রিন বছি বাাংলাদেদশ বারিদজযি উিৃত্তিা 

ক্রিান্বদয় বৃরদ্ধ পাদে। 
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চ রবল-১: চিরক্সদকাি  সাদর্ বাাংলাদেদশি বারিজয ভািসাম্য (একক: রিরলয়ন িারকথন ডলাি) 

 

চিরক্সদকাি সাদর্ বাাংলাদেদশি বারিজয ভািসাম্য 

 

অর্ থবছি 

২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ 

চিরক্সদকায় বাাংলাদেদশি িপ্তারন ১৩২.৪৯ ১৩৮.৩১ ১৬৬.১৫ 

চিরক্সদকা চর্দক বাাংলাদেদশি আিোরন ৫.৯৬ ৭.১৪ ৬.২৫ 

বারিজয ভািসাম্য ১২৬.৫৩ ১৩১.১৭ ১৫৯.৯০ 

উৎসঃ িপ্তারন উন্নয়ন বুযদিা ও বাাংলাদেশ ব্যাাংক 

 

চিরক্সদকায় বাাংলাদেদশি প্রধান প্রধান িপ্তারন পদেি িদধ্য িদয়দছ বিিী চপাশাক, পা  ও পা জাি পে, 

পাদুকা ও িাসায়রনক পে। অন্যরেদক চিরক্সদকা চর্দক বাাংলাদেদশি প্রধান প্রধান আিোরন পদেি িদধ্য 

িদয়দছ রেরন ও রেরনজাি পে, কনদফকশনািী, অিগারনক চকরিকযাল ও তুলা। চেদশি অর্ থনীরিি 

আদপরক্ষক প্রভাব রবদিষদি রজরডরপি সাদর্ আিোরন-িপ্তারনি তুলনামূলক িাি রনি থদয়ি িাধ্যদি চেদশি 

বারিজয উনু্মিিাি রবষয়টি অনুধাবন কিা যায়। রনদেি চ রবদল চেখা যায় ২০০৯ চর্দক ২০১৫ পয থন্ত 

বাাংলাদেশ-চিরক্সদকা চেড-রজরডরপ চিরশও চি চিরক্সদকা চবশ অগ্রগারি।  

 

চ রবল-২: বাাংলাদেশ-চিরক্সদকা চেড-রজরডরপ চিরশও (%) 

চেশ ২০০৯ ২০১০ ২০১১ ২০১২ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 

বাাংলাদেশ ৪০.০৯ ৩৭.৮০ ৪৭.৪২ ৪৮.১ ৪৬.২৭ ৪৪.৫১ ৪২.০৮ 

চিরক্সদকা ৫৬.০৩ ৬০.৯৫ ৬৩.৭৮ ৬৬.৪১ ৬৪.৪৪ ৬৫.৬৮ ৭২.৮৩ 

উৎসঃ World Development Indicator (World Bank) 

 

বরি থি মুি বারিজয চুরি (FTA) গঠদনি সম্ভাব্যিা  যাোই সাংক্রান্ত প্ররিদবেদনি প্রাপ্ত সিস্যা ও 

সম্ভাবনাি রভরত্তদি করিশন িদন কদি চয চিরক্সদকাি বাজাদি চপাশাক রশল্প িপ্তারনদি ব্যাপক সম্ভাবনা 

িদয়দছ। বাাংলাদেদশি  আিোরনি চক্ষদত্র চিরক্সদকা চিিন চকান ুরুত্বপূরি থ উৎস নয় রবধায় িাজস্ব িািাদনাি 

ঝুরক খুবই কি। এ চক্ষদত্র চিরক্সদকাি সাদর্ বাাংলাদেদশি পে রভরত্তক এফটিএ চুরি সম্পারেি িদল 

বাাংলাদেশ চিরক্সদকাি বাজাদি প্রদবদশি সুদযাগ পাদব। করিশন আদিা িদন কদি চয, এ চুরি সম্পােদনি 

আদগ সাংরিষ্ট চেকদিাল্ডািদেি সাদর্ আদলােনা কদি চূড়ান্ত রসদ্ধান্ত গ্রিি কিা সিীেীন। 
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বাাংলাদেশ-রিয়ানিাদিি িদধ্য অগ্রারধকািমূলক বারিজয চুরি (রপটিএ) সম্পােদনি িাধ্যদি 

রবিসদ দকি আওিায় রিয়ানিাদিি চসনরসটিভ রলষ্ট র্ভি পেসমূদিি শুল্ক সুরবধা প্রসদঙ্গ 

বাাংলাদেশ ও রিয়ানিাদিি িদধ্য প্রস্তারবি অগ্রারধকািমূলক বারিজয চুরিি আওয়ায় শুল্কমুি সুরবধা প্রারপ্তি 

লদক্ষয রবিসদ ক মুি বারিজয চুরিি আওিায় রিয়ানিাদিি চসনরসটিভ িারলকা িদি পে রেরিি কদি 

বাাংলাদেদশি িপ্তারনদযাগ্য পদেি িারলকা এবাং রবিসদ ক এফটিএ এি আওিায় বাাংলাদেদশি চনদগটিভ 

রলষ্ট িদি রিয়ানিািদক চযসব পদে ছাড় চেয়া যায় চসসব পদেি অফাি রলষ্ট প্রিয়ন কিাি জন্য বারিজয 

িন্ত্রিালয় বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশনদক অনুদিাধ কদি।  

রবিসদ দকি আওিায় রিয়ানিাদিি প্রস্তারবি রসরডউল অব ট্যারিফ করি দিি ও িালনাগাে শুল্ক 

পয থাদলােনা কদি চেখা যায় চয চসনরসটিভ িারলকাি বাইদিও নিিাল েযাক রিডাকশন ও নিিাল েযাক 

এরলরিদনশন িারলকায় চবশ রকছু সম্ভাবনািয় পদে উচ্চ িাদি শুল্ক আদিাপ কিা িদয়দছ। চস রবদবেনায় 

করিশন চেকদিাল্ডািদেি সাদর্ আদলােনা কদি বারিজয িন্ত্রিালদয়ি োরিো চিািাদবক চসনরসটিভ রলষ্ট 

িদি একটি িারলকা (প্রাইয়রিটি রিদকাদয়ষ্ট রলষ্ট-১) প্রিয়ন কদি। এছাড়া স্বিঃপ্রদিারেি িদয় নিিাল েযাক 

রিডাকশন িারলকা িদি একটি িারলকা (প্রাইয়রিটি রিদকাদয়ষ্ট রলষ্ট-২) ও নিিাল েযাক এরলরিদনশন 

িারলকা িদি একটি িারলকা (প্রাইয়রিটি রিদকাদয়ষ্ট রলষ্ট-৩) সি চিা  রিনটি রিদকাদয়ষ্ট িারলকা প্রিয়ন 

কদি। 

করিশন চেকদিাল্ডািদেি সাদর্ আদলােনা কদি বাাংলাদেদশি চসনরসটিভ রলষ্ট িদি একটি িারলকা  প্রিয়ন 

কদি। িাছাড়া, স্বিঃপ্রদিারেি িদয় নিিাল েযাক রিডাকশন িারলকা িদি একটি িারলকা ও নিিাল েযাক 

এরলরিদনশন িারলকা িদি একটি িারলকাসি চিা  রিনটি অফাি িারলকা প্রিয়ন কদি।  

 

বাাংলাদেশ রিয়ানিাদিি িদধ্য অগ্রারধকািমূলক বারিজয চুরি (রপটিএ) এি চ িদে  

প্রস্তুিকিি 

প্রস্তারবি বাাংলাদেশ রিয়ানিাি অগ্রারধকািমূলক বারিজয চুরি (রপটিএ) চনদগারশদয়শদনি জন্য একটি খসড়া 

চ িদে  প্রিয়দনি জন্য বারিজয িন্ত্রিালয় কর্তথক অনুদিাধ কিা িয়। করিশন রবরভন্ন চেদশি িদধ্য সম্পারেি 

রি-পারক্ষক রপটিএ পয থাদলােনা কদি বাাংলাদেশ রিয়ানিাদিি িদধ্য অগ্রারধকািমূলক বারিজয চুরি (রপটিএ) 

এি জন্য একটি চ িদে  প্রিয়ন কদি।  
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বাাংলাদেশ শ্রীলাংকা জদয়ি ওয়ারকথাং গ্রুদপি ২য় সভাি রসদ্ধান্ত বাস্তবায়দনি লদক্ষয বাাংলাদেশ 

শ্রীলাংকা রিপারক্ষক মুি বারিজয চুরি (এফটিএ) সাংক্রান্ত খসড়া চূড়ান্তকিি 

বাাংলাদেশ শ্রীলাংকা জদয়ি ওয়ারকথাং গ্রুদপি ২য় সভাি রসদ্ধান্ত বাস্তবায়দনি লদক্ষয বাাংলাদেশ শ্রীলাংকা 

রিপারক্ষক এফটিএ  সাংক্রান্ত খসড়া রফরজরবরলটি ষ্টারড চূড়ান্তকিদিি জন্য বারিজয িন্ত্রিালয় কর্তথক অনুদিাধ 

কিা িয়। করিশন বাাংলাদেশ-শ্রীলাংকা জদয়ি ওয়ারকথাং গ্রুপ অন চেদডি ১ি সভায় প্রিীি সূেীপদত্রি 

আদলাদক বারিজয িন্ত্রিালয় কর্তথক গঠিি ষ্টারড গ্রুপ কর্তথক প্রিীি খসড়া প্ররিদবেদনি অসম্পূি থ অাংশ 

চষ্টকদিাল্ডািদেি সাদর্ আদলােনা কদি চুড়ান্ত কদি। পিবিীদি বারিজয িন্ত্রিালদয়ি অনুদিাধক্রদি চেশীয় 

রশল্প ও িাজস্ব আিিদিি উপি সম্ভাব্য প্রভাব রবদিষি কদি প্রস্তারবি এ চুরিি উপি একটি  প্ররিদবেন 

করিশন কর্তথক প্রিয়ন কিা িয়।   

 

বাাংলাদেশ ও শ্রীলাংকা মুি বারিজয চুরি (এফটিএ) স্বাক্ষদিি জন্য চনদগারশদয়শন চ ম্পদে  

প্রিয়ন 

প্রস্তারবি বাাংলাদেশ-শ্রীলাংকা মুি বারিজয চুরি (এফটিএ) চনদগারশদয়শদনি জন্য একটি খসড়া চ িদে  

প্রিয়দনি জন্য বারিজয িন্ত্রিালয় কর্তথক অনুদিাধ কিা িয়। করিশন রবরভন্ন চেদশি িদধ্য সম্পারেি রি-

পারক্ষক মুি বারিজয চুরি পয থাদলােনা কদি চনদগারশদয়শন চ িদে  প্রিয়ন কদি।  

 

বাাংলাদেশ ও আলদজরিয়াি িদধ্য মুি বারিজয চুরি (এফটিএ) গঠদনি সম্ভাব্যিা যাোইকিি 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন ২০১৬-১৭ অর্ থবছদিি বারষ থক কি থসম্পােন চুরিি আওিায় স্ব-উদদ্যাদগ চবশ 

রকছু সিীক্ষা প্ররিদবেন প্রিয়দনি কাজ িাদি চনয়, যাি িদধ্য বাাংলাদেশ আলদজরিয়া এি িদধ্য মুি 

বারিজয চুরিি সম্ভাব্যিা যাোই অন্যিি। করিশন রবরভন্ন উৎস িদি িথ্য সাংগ্রিূরব থক দু’চেদশি অর্ থনীরিি 

োলরেত্র, বারিজয পরিরস্থরি, শুল্ক ও অশুল্ক বাধা, রিপারক্ষক বারিজয পরিরস্থরি, বাাংলাদেদশি িপ্তারন সম্ভাবনা 

ইিযারে রবষয় পয থাদলােনা কদি রবদিষিধিী প্ররিদবেন প্রিয়ন কদি।  এ সম্ভাব্যিা যাোই প্ররিদবেদন 

করিশন মুি বারিজয চুরিি পদক্ষ অবস্থান চনয়াি রসদ্ধাদন্ত উপনীি িয়।     

 

বাাংলাদেশ রফরলপাইন এি িদধ্য মুি বারিজয চুরি (এফটিএ) গঠদনি সম্ভাব্যিা যাোইকিি 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন ২০১৬-১৭ অর্ থবছদিি বারষ থক কি থসম্পােন চুরিি আওিায় স্ব-উদদ্যাদগ চবশ 

রকছু সিীক্ষা প্ররিদবেন প্রিয়দনি কাজ িাদি চনয়, যাি িদধ্য বাাংলাদেশ রফরলপাইন এি িদধ্য মুি বারিজয 
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চুরিি সম্ভাব্যিা যাোই অন্যিি। করিশন রবরভন্ন উৎস িদি িথ্য সাংগ্রিূরব থক দু’চেদশি অর্ থনীরিি 

োলরেত্র, বারিজয পরিরস্থরি, শুল্ক ও অশুল্ক বাধা, রিপারক্ষক বারিজয পরিরস্থরি, বাাংলাদেদশি িপ্তারন সম্ভাবনা 

ইিযারে রবষয় পয থাদলােনা কদি রবদিষিধিী প্ররিদবেন প্রিয়ন কদি।  এ সম্ভাব্যিা যাোই প্ররিদবেদন 

করিশন মুি বারিজয চুরিি পদক্ষ অবস্থান চনয়াি রসদ্ধাদন্ত উপনীি িয়।   

 

৪. রি-পারক্ষক বারিজয ও বারিজয চুরি সাংক্রান্ত রবষয়ারে 

 

বাাংলাদেশ-লারিন আদিরিকা সম্পকথ রবষয়ক আন্তঃিন্ত্রিালয় সভা সাংক্রান্ত কায থারে। 

রবগি ৬ িাে থ ২০১৬ িারিদখ “Bangladesh’s Relation with Latin America: Unlocking 

Potentials” রবষদয় পিিাষ্ট্র িন্ত্রনালয় ও বাাংলাদেশ ইদনরষ্টটিউ  অফ ইিািন্যাশনাল এন্ড েযাদেরজক 

োরডজ (BIISS) কর্তথক চযৌর্ভাদব আদয়ারজি চসরিনাদি বাাংলাদেশ ও লারিন আদিরিকাি চেশসমূদিি 

িধ্যকাি সম্পকথ আিও শরিশালীকিদিি উদদ্দদশ্য রনদম্মাি পিািশ থ ও সুপারিশসমূি রেরিি কিা িয় । 

 স্বদল্পান্নি চেশসমূদিি পেসমূদি শুল্কমুি প্রদবশারধকাদিি প্রস্তাব; 

 বাাংলাদেদশি িপ্তারন পেসমূদি অশুল্ক বাধাসমূি দূিীকিদিি প্রস্তাব; 

 রিপারক্ষক ও বহুপারক্ষক বারিজয চুরি রবষদয় চযৌর্ োরডি প্রস্তাব;  

 ল্যাটিন আদিরিকাি চেশসমূদি রবদ্যিান বাজাি ও রবরনদয়াগ সম্ভাবনা যাোই কিাি উদদ্দদশ্য 

রবদিষিধিী গদবষিাি প্রস্তাব । 

বারিজয িন্ত্রিালদয়ি অনুদিাদধি চপ্ররক্ষদি উি পিািশ থ ও সুপারিশসমূদিি উপি বাাংলাদেশ ট্যারিফ 

করিশদনি িিািি বারিজয িন্ত্রিালদয় চপ্রিি কিা িয় । 

 

বাাংলাদেশ র্াইল্যান্ড ৪র্ থ চযৌর্ বারিজয করিটি-এি প্রাক-প্রস্তুরি সভাি ফদলাআপ সাংক্রান্ত 

কায থারে 

রবগি ২৬-২৭ অদটাবি ২০১৬ রর: িারিদখ বাাংলাদেশ র্াইল্যান্ড-৪র্ থ চযৌর্ বারিজয করিটিি সভা অনুরষ্ঠি 

িওয়াি রসদ্ধাদন্তি রভরত্তদি বারিজয িন্ত্রিালদয়ি অনুদিাদধি চপ্ররক্ষদি গি ১৪-১৫ চি ২০১৩ রর: িারিদখ 

ব্যাাংকদক অনুরষ্ঠি র্তিীয় চযৌর্ বারিজয করিটিি সভায় গৃিীি রসদ্ধান্তসমূদিি বাস্তবায়দনি বিথিান অগ্রগরি 

এবাং বাাংলাদেশ র্াইল্যান্ড-৪র্ থ চযৌর্ বারিজয করিটিি সভাি আদলােযসূেী রবষয়ক প্রস্তাবনা  বারিজয 

িন্ত্রিালদয় চপ্রিি কিা িয় । 

বাাংলাদেশ র্াইল্যান্ড রিপারক্ষক বারিজয সাংক্রান্ত েীফ চপ্রিি 
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রবগি ২৬-২৭ অদটাবি ২০১৬ রর: িারিদখ বাাংলাদেশ র্াইল্যান্ড-৪র্ থ চযৌর্ বারিজয করিটিি সভা অনুরষ্ঠি 

িওয়াি রসদ্ধাদন্তি চপ্ররক্ষদি বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন র্াইল্যাদন্ডি সাদর্ রবদ্যিান রি-পারক্ষক বারিজয, 

র্াইল্যাদন্ড রবদ্যিান শুল্ক কাঠাদিা, র্াইল্যান্ড কর্তথক প্রেত্ত DFQF সুরবধা, র্াইল্যাদন্ড বাাংলাদেদশি িপ্তারন 

সম্ভাবনািয় পে িারলকা  রবদিষি ও পয থাদলােনা ূরব থক একটি েীফ প্রিয়ন কদি বারিজয িন্ত্রিালদয় চপ্রিি 

কদি। 

 

োরজল চিরক্সদকা ও রেরলদি বাাংলাদেরশ পে িপ্তারনি চক্ষদত্র রবদ্যিান অশুল্ক বাধা সাংক্রান্ত 

কায থারে 

লারিন আদিরিকাি চেশসমূদি বাাংলাদেদশি িপ্তারন বারিজয সম্প্রসািদিি প্রার্রিক পেদক্ষপ রিদসদব  

বারিজয িন্ত্রিালয় িদি চেকদিাল্ডাি সভাি িাধ্যদি বাাংলাদেদশি িপ্তারন পেসমূদি  োরজল , রেরল ও 

চিরক্সদকাদি রবদ্যিান অশুল্ক বাধা রেরিিকিদিি অনুদিাদধি চপ্ররক্ষদি বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন একটি 

চেকদিাল্ডাি সভাি আদয়াজন কদি । সভায় উপরস্থি চেকদিাল্ডািগি উি বাজািসমূদি রবদ্যিান ভাষাগি 

সিস্যা, পািষ্পরিক আস্থা, করিনদজি চেড প্রদ কটিভ রিজািস, ব্যাাংরকাং ব্যবস্থাি জটিলিা, ব্র্যারন্ডাং 

সাংক্রান্ত সিস্যা রবষয়ুরদলা রেরিি কদিন। চেকদিাল্ডািগদিি রনক  িদি প্রাপ্ত িদথ্যি রভরত্তদি করিশদনি 

সুরনরে থষ্ট প্রস্তাব বারিজয িন্ত্রিালদয় চপ্রিি কিা িয় ।  

 

 

বাাংলাদেশ ও ভািদিি িধ্যকাি বারিজয সরেব পয থাদয় সভাি জন্য ইনপু স চপ্রিি সাংক্রান্ত 

কায থারে 

গি ১৬ নদভম্বি ২০১৬ রর: িারিদখ ভািদিি নয়ারেরেদি অনুরষ্ঠি বাাংলাদেশ ও ভািদিি িধ্যকাি বারিজয 

সরেব পয থাদয়ি সভা উপলদক্ষয রবগি ১৭ চি ২০১৫ রর: িারিদখ অনুরষ্ঠি বারিজয সরেব পয থাদয়ি সভায় 

গৃিীি সাংরিষ্ট রসদ্ধান্তসমূি পয থাদলােনাূরব থক বাস্তবায়দনি অগ্রগরি এবাং সভায় আদলােযসূরেদি অন্তর্ভ থরিি 

জন্য প্রস্তাব প্রিয়নূরব থক বারিজয িন্ত্রিালদয় চপ্রিি কিা িয়। 
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বাাংলাদেশ ও োরজদলি িধ্যকাি প্রর্ি রিপারক্ষক পিািশ থ সভাি প্রস্তুরিমূলক  সভাি জন্য 

ইনপু স/িথ্য চপ্রিি সাংক্রান্ত কাজ 

পিিাষ্ট্র িন্ত্রিালদয় অনুরষ্ঠি বাাংলাদেশ ও োরজদলি িধ্যকাি প্রর্ি রিপারক্ষক পিািশ থ সভাি প্রস্তুরিমূলক 

আন্ত:িন্ত্রিালয় সভায় বারিজয রবষয়ক আদলােনা ও এদজন্ডা আনয়দনি উদদ্দদশ্য  বাাংলাদেদশি প্রধান িপ্তারন 

পেসমূদি রবদ্যিান ট্যারিফ, শুল্ক ও অশুল্ক বাধাসমূদিি রবষদয় আদলাকপাি কদি বারিজয িন্ত্রিালদয় 

ইনপু স চপ্রিি কিা িয় ।  

 

ঢাকায় অনুদষ্ঠয় বাাংলাদেশ ও োরজদলি িধ্যকাি প্রর্ি রিপারক্ষক পিািশ থ সভাি জন্য 

োরজদল বাাংলাদেদশি িপ্তারন সম্ভাবনািয় পে রেরিিকিি এবাং রবদ্যিান শুল্কিাদিি 

তূলনামূলক পয থাদলােনা সাংক্রান্ত প্ররিদবেন 

বাাংলাদেশ ও োরজদলি িধ্যকাি প্রর্ি রিপারক্ষক পিািশ থ সভাি প্রস্তুরিমূলক আন্ত:িন্ত্রিালয় সভাি রসদ্ধান্ত 

চিািাদবক োরজদল বাাংলাদেদশি গাদি থিস এবাং চ ক্স াইল পে এবাং িধ্যবিী পেসমূদি িপ্তারন 

সম্ভাবনাসি রবদ্যিান শুল্কিাি রবষয়ক পয থাদলােনা প্ররিদবেন প্রিয়নূরব থক বারিজয িন্ত্রিালদয় চপ্রিি কিা 

িয়। 

 

বাাংলাদেশ ও কদম্বারডয়াি িদধ্য চযৌর্ বারিজয কাউরন্সল গঠন সাংক্রান্ত আন্ত:িন্ত্রিালয় সভায় 

গৃিীি রসদ্ধাদন্তি রভরত্তদি িিািি প্রিয়ন 

গি ৯ িাে থ ২০১৭ রর: িারিদখ বাাংলাদেশ ও কদম্বারডয়াি িদধ্য চযৌর্ বারিজয কাউরন্সল গঠন রবষদয় বারিজয 

িন্ত্রিালদয় অনুরষ্ঠি আন্ত:িন্ত্রিালয় সভায় উভয় চেদশি িধ্যকাি বারিজয চুরিটি নবায়ন/সাংদশাধদনি উদদ্যাগ 

গ্রিি কিা িদব িদি থ রসদ্ধান্ত গৃিীি িয় । উি রসদ্ধাদন্তি রভরত্তদি এবাং বারিজয িন্ত্রিালদয়ি অনুদিাদধি 

চপ্ররক্ষদি ২০০৬ সাদল স্বাক্ষরিি বাাংলাদেশ ও কদম্বারডয়াি িধ্যকাি বারিজয চুরিটি পয থাদলােনাূরব থক 

িিািি বারিজয িন্ত্রিালদয় চপ্রিি কিা িয়। 

  

টিকফা চফািাদিি র্তিীয় সভাি আদলােয রবষদয়ি উপি িিািি প্রোন । 

বাাংলাদেশ ও যুিিাদষ্ট্রি িদধ্য স্বাক্ষরিি “চেড এন্ড ইনদভেদিি চকা অপাদিশন চফািাি এরগ্রদিি 

(টিকফা)” এি ৩য় সভায় আদলােনাি জন্য যুিিাদষ্ট্রি রনক  িদি প্রাপ্ত প্রস্তারবি আদলােযসূেীি রভরত্তদি 

যুিিাষ্ট্র কর্তথক িপ্তারনকৃি তুলাি চক্ষদত্র  বাাংলাদেদশ রবদ্যিান শুল্ক কাঠাদিা এবাং অশুল্ক পেদক্ষপসমূি 
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(Non Tariff Measures) রবষদয় বাাংলাদেদশি অবস্থান রবষদয় আদলাকপাি কদি একটি িিািি প্রস্তুি 

কিা িয়। একই সাদর্ উি সভায় বাাংলাদেদশি আদলােযসূরেদি অন্তর্ভ থরিি জন্য সুরনরে থষ্ট প্রস্তাব প্রিয়নূরব থক 

বারিজয িন্ত্রিালদয় চপ্রিি কিা িয় । 

 

ুরয়াদিিালা-এি সাদর্ বারিজয বৃরদ্ধ সাংক্রান্ত প্ররিদবেন 

বারিজয িন্ত্রিালয় িদি চপ্ররিি পদত্র চেখা যায় চয, ুরয়াদিিালা সিকাি বাাংলাদেদশি সাদর্ বারিজয 

সম্প্রসািি ও রবরভন্ন চক্ষদত্র পািস্পরিক সিদযারগিা বৃরদ্ধি রবষদয় আগ্রি প্রকাশ কদিদছ। চস উপলদক্ষয 

বারিজয িন্ত্রিালয় বাাংলাদেশ ও ুরয়াদিিালাি িদধ্য বারিজয সম্ভাবনা রেরিিূরব থক একটি প্ররিদবেন 

চপ্রিদিি জন্য অনুদিাধ জানায়। চস চিািাদবক দুই চেদশি অর্ থননরিক রেত্র, আিোরন িপ্তারন রেত্র, শুল্ক 

পরিরস্থরি ইিযারে সরন্নদবশ কদি একটি প্ররিদবেন প্রস্তুি কদি িন্ত্রিালদয় চপ্রিি কিা িয়। 

উি প্ররিদবেদন চেখা যায় চয, বাাংলাদেশ ুরয়াদিিালা চর্দক আিোরনি তুলনায় অরি সািান্য িপ্তারন 

কদি। িপ্তারন পেসমূদিি িদধ্য ঔষধ, বিরি চপাষাক, ক ন ওদয়ে ইিযারে প্রধান এবাং আিোরন পদেি 

িদধ্য শুধু এলাে িদয়দছ।এিিাবস্থায় ুরয়াদিিালাি সাদর্ বারিজয বৃরদ্ধ কিদি িদল এবাং শুল্ক ও অশুল্ক বাধা 

দূি কিাি জন্য মুি বারিজয চুরিি রবষয় রবদবেনা কিা চযদি পাদি বদল করিশন িদন কদি।   

 

বাাংলাদেশ-ইরর্ওরপয়াি িদধ্য রবরনদয়াগ বৃরদ্ধ ও সাংিক্ষি রবষয়ক খসড়া চুরি রবষদয় 

িিািি প্রোন 

২৩-২৫ িাে থ ২০১৫ ররঃ সিদয় িাননীয় পিিাষ্ট্র প্ররিিন্ত্রীি ইরর্ওরপয়া সফদি ইরর্ওরপয়াি বারিজয িন্ত্রীি 

সাদর্ রিপারক্ষক সাক্ষাৎকাদল বাাংলাদেশ-ইরর্ওরপয়াি িদধ্য রবরনদয়াগ বৃরদ্ধ ও সাংিক্ষি রবষয়ক চুরি 

সাংক্রান্ত আদলােনাি সূত্রপাি িয়।পিবিীদি রশল্প িন্ত্রিালয় এ সাংক্রান্ত খসড়া চুরিপ্রস্তুি কদি এবাং রবরভন্ন 

অাংশীজদনি িিািি আহ বান কদি। এছাড়া বারিজয িন্ত্রিালয় ও করিশদনি রনক  এ সাংক্রান্ত িিািি 

চপ্রিি কিবাি অনুদিাধ কদি। উি অনুদিাদধি চপ্ররক্ষদি এ সাংক্রান্ত িিািি প্রস্তুি কদি বারিজয এবাং রশল্প 

উভয় িন্ত্রিালদয়ই চপ্রিি কিা িয়। 

 

চেরক্স  (BREXIT)-এি ফদল বাাংলাদেদশি বারিদজযি উপি প্রভাব রবদিষি 

চেরক্স  িদলা ইউদিাপীয় ইউরনয়ন চর্দক রেটিশ এরক্সদ ি সাংদক্ষরপি রূপ। যুিিাদজযি জনগি সম্প্ররি এক 

গিদভাদ  ইউদিাপীয় ইউরনয়ন চর্দক চবরিদয় যাওয়াি পদক্ষ িি চেয়। ২৩ জুন ২০১৬ িারিদখ অনুরষ্ঠি ওই 

গিদভাদ  যুিিাদজযি শিকিা ৫৩ ভাগ জনগন ইউদিাপীয় ইউরনয়ন চর্দক রেদ দনি চবরিদয় যাওয়াি পদক্ষ 
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িায় প্রোন কদিন।যুিিাজয বাাংলাদেদশি র্তিীয় বৃিৎ িপ্তারন বাজাি।যাি কািদি চেরক্সদ ি ফদল ষ্রষ্ট িওয়া 

 ালািা াল পরিরস্থরি বাাংলাদেদশি িপ্তারন প্রবৃরদ্ধদক প্রভারবি কিাি যদর্ষ্ট সম্ভাবনা র্াকায় বাাংলাদেশ 

ট্যারিফ করিশন স্ব-উদদ্যাদগ রবষয়টি রবদিষদিি রসদ্ধান্ত চনয় ও একটি প্ররিদবেন প্রস্তুি কদি।  

উি প্ররিদবেদন উদেখ কিা িয় চয যরে চেরক্সদ ি কািদি বাাংলাদেদশি উপি চকান রবরূপ প্রভাব পদড় িদব 

িা রকছু রনরে থষ্টখাদি পড়াি সম্ভাবনাই চবরশ। চসুরদলা িদে— 

 মুদ্রা রবরনিয় িাি 

 বারিজয 

 ববদেরশক রবরনদয়াগ 

 ববদেরশক সািায্য ও সিদযারগিা 

 অরভবাসন ও জনশরি িপ্তারন 

উি খািসমূদিি উপি সম্ভাব্য প্রভাবদক আিদল রনদয় বাাংলাদেশ বিথিাদন ইউদিাপীয় ইউরনয়দন চযসব 

সুরবধা প্রাপ্ত িদয় আসদছ িা বিাল িাখাসি রবরনদয়াগ ও সিদযারগিা বৃরদ্ধি জন্য করিশন যুিিাদজযি রনক  

আদবেন কিবাি সুপারিশ কিা িয়। এছাড়াও চেরক্সদ ি ফদল বাাংলাদেদশি উপি যাদি েীর্ থ চিয়াদে 

অদপক্ষাকৃি কি প্রভাব পদি চস রবষয় রবদবেনা কদি যুিিাদজযি সাদর্ মুি বারিজয চুরিি সম্ভাবনা 

খরিদয় চেখাি রবষদয় িি চেয়া িয়। 

 

বাাংলাদেশ-িালদয়রশয়া রিপারক্ষক পিািশ থ সভাি জন্য প্ররিদবেন প্রিয়ন 

িালদয়রশয়া বাাংলাদেদশি জন্য ুরুত্বপূরি থ বারিজয শরিক।গি ১৫-১৬ চি ২০১৭ ররঃ সিদয় বাাংলাদেশ ও 

িালদয়রশয়াি িদধ্য রিপারক্ষক পিািশ থ সভা ঢাকায় অনুরষ্ঠি িয়। এ উপলদক্ষয বারিজয িন্ত্রিালয় চর্দক 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি রনক  একটি প্ররিদবেন োওয়া িয়, যা পিবিীদি প্রস্তুিূরব থক চপ্রিি কিা 

িয়।  

উি প্ররিদবেদন দুই চেদশি অর্ থননরিক পরিরস্থরি, আিোরন িপ্তারনি পরিরস্থরি, িানবশরি িপ্তারন, চসবা 

বারিজয পরিরস্থরি, ট্যারিফ িাদিি তুলনামূলক রেত্র, িালদয়রশয়াি অশুল্ক পেদক্ষদপি রেত্র ইিযারে ছাড়াও 

দুই চেদশি চভৌগরলক অবস্থান, বারিজয চুরিি িারলকা, শুল্কমুি প্রদবদশি জন্য অনুদিাধ িারলকা ইিযারে 

সরন্নদবশ কিা িয়। 

প্ররিদবেন চর্দক চেখা যায় চয, িালদয়রশয়া বাাংলাদেদশি চেদয় ববরেক বারিদজয এরগদয় িদয়দছ। রিপারক্ষক 

বারিদজযি চক্ষদত্র চেখা যায় চয, ২০১৫-১৬ অর্ থবছদি বাাংলাদেশ ১৯১.০৫ রিরলয়ন িারকথন ডলাি িপ্তারন 

এবাং ৯৫৬.৬৭ রিরলয়ন িারকথন ডলাি আিোরন কদিদছ। িপ্তারনকৃি পদেি িদধ্য বিরি চপাষাক এবাং কৃরষ, 
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কৃরষজাি পেই প্রধান এবাং আিোরনকৃি পদেি িদধ্য ক্রুড পাি চিল, চপদোরলয়াি, যন্ত্র এবাং যন্ত্রাাংশ 

ইিযারে প্রধান।  

 

বাাংলাদেশ ও যুিিাজয-এি িদধ্য চকৌশলগি আদলােনাি জন্য ইনপু  চপ্রিি 

গি ২৮ িাে থ, ২০১৭ ররঃ িারিদখ বাাংলাদেশ ও যুিিাজয-এি িদধ্য চকৌশলগি আদলােনা অনুরষ্ঠি িয়।উি 

আদলােনাি জন্য বারিজয িন্ত্রিালয় বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশনদক সভাি এদজন্ডা অনুযায়ী ইনপু  চপ্রিদিি 

জন্য অনুদিাধ জানায়।এদপ্ররক্ষদি সভাি রনরে থষ্ট এদজন্ডা অনুযায়ী িথ্য সরন্নদবশূরব থক একটি ইনপু  চপ্রিি 

কিা িয়।সভাি রনরে থষ্ট এদজন্ডাি িদধ্য বারিজয, উন্নয়ন সিদযারগিা এবাং চেরক্স  (BREXIT) পিবিী 

পরিরস্থরি অন্তর্ভ থি রছদলা। 

 

চনপাদল শুল্কমুি প্রদবদশি িারলকা সাংদশাধন রবষদয় িিািি 

বারিজয িন্ত্রিালদয়ি রসদ্ধান্ত অনুসাদি চনপাদলি রনক  শুল্কমুি সুরবধা োওয়াি লদক্ষয ূরদব থ প্রিীি ৫৫টি 

পদেি িারলকা রনদয় ট্যারিফ করিশন িপ্তারন উন্নয়ন বুদিা (ইরপরব), এফরবরসরসআই, এিরসরসআই, 

রডরসরসআই এবাং বাাংলাদেশ এদগ্রা প্রদসসিস এদসারসদয়শন (বাপা) এি প্ররিরনরধদেি রনদয় করিশদন একটি 

সভা অনুরষ্ঠি িয়। এফরবরসরসআই, এিরসরসআই এি প্ররিরনরধ করিপয় পে চযিন-আলু, পা , োন্সফিিাি, 

ঔষুধ  ইিযারে িারলকায় অন্তর্ভ থি কিাি কর্া উদেখ কদিন যা সাফ াি আওিায় শুল্ক সুরবধা পাদে। 

পিবিীদি ইরপরব সি এফরবরসরসআই, এিরসরসআই, কৃরষ িন্ত্রিালয়, প্রাি আিএফএল গ্রুপ, ‡e½j গ্রুপ ও 

রবআিরব গ্রুপ চনপাদলি রনক  শুল্ক-মুি সুরবধা োওয়াি লদক্ষয পে িারলকা ও িিািি প্রোন কদি।  

চেকদিাল্ডািদেি সাদর্ আদলােনা ও রবরভন্ন রনি থায়দকি রভরত্তদি করিশন চনপাদলি রনক  শুল্কমুি সুরবধা 

োওয়াি লদক্ষয বাাংলাদেদশি িপ্তারনদযাগ্য ৫৬ টি পদেি িারলকা প্রিয়নূরব থক বারিজয িন্ত্রিালদয় চপ্রিি কিা 

িয়। 

চনপাদলি বাজাদি  শুল্কমুি পদেি িারলকায় কাগজ ও কাগজ জািীয় পদেি অন্তর্ভ থরি 

প্রসদঙ্গ িিািি 

বাাংলাদেশ চপপাি রিলস এদসারসদয়শন চনপাদল শুল্কমুি প্রদবদশি জন্য বাাংলাদেদশি অনুদিাধ িারলকায় 

কাগজ ও কাগজ জািীয় (এইেএসদকাড ৪৮) পেসমূি অন্তর্ভ থরিি জন্য বারিজয িন্ত্রিালদয় আদবেন জানায়। 

িন্ত্রিালয় এ রবষদয়ি উপি িিািি প্রোদনি জন্য বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশনদক অনুদিাধ জারনদয়দছ।  

করিশন রবষয়টি পিীক্ষাদন্ত চেদখ চয, বাাংলাদেশ চর্দক কাগজ ও কাগজ জািীয় পেসমূি সাধািিি: 

ভািি, যুিিাষ্ট্র, শ্রীলাংকা, চিৌরিরিয়াস, পারকস্তান, অদিরলয়া ও চনপালসি প্রায় রবদেি ৫০টি চেদশ িপ্তারন 
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িদয় র্াদক। অন্যরেদক চনপাদল কাগজ ও কাগজ জািীয় পেসমূদিি প্রধান িপ্তারনকািক চেশসমূি িদে 

ভািি, ইদন্দাদনরশয়া, েীন এবাং র্াইল্যান্ড। চনপাদলি চসনরসটিভ রলে রবদিষি কিদল চেখা যায় চয, কাগজ 

ও কাগজ জািীয় পেসমূদিি িদধ্য ৫৩টি (এইেএসদকাড ৬রডরজ ) পে চনপাদলি চসনরসটিভ রলদে 

অন্তর্ভ থি। এি িদধ্য বাাংলাদেদশি বরিঃরবদে িপ্তারনদযাগ্য ১৮টি পে চনপাদলি চসনরসটিভ িারলকায় 

িদয়দছ। এসব পে চর্দক চনপাদলি বাজাদি বাাংলাদেশ সাফ াি আওিায় চকান সুরবধা পাদে না। কাগজ ও 

কাগজ জািীয় পেুররলি িদধ্য এইেএসদকাড ৪৮১৯.১০, ৪৮১৯.২০ এবাং ৪৮২১.১০ পেসমুি বাাংলাদেশ 

চর্দক বরিঃরবদে উদেখদযাগ্য পরিিাদি িপ্তারন িয় এবাং বরিঃরবে চর্দক চনপাদলি আিোরনও রবদ্যিান 

িদয়দছ। চযদিতু স্থানীয় রশল্প রিদসদব বাাংলাদেদশ কাগজ ও কাগজ জািীয় রশল্প রবকাশ িদে চসদিতু এ ৩টি 

পে ৪৮১৯.১০, ৪৮১৯.২০ এবাং ৪৮২১.১০ চনপাদল শুল্কমুি প্রদবদশি সুরবধাপ্রাপ্ত িদল উৎপােন বৃরদ্ধসি 

িপ্তারনি সম্ভাবনা ষ্রষ্ট িদব িদি থ করিশন িিািি চেন। 

 

চনপাদলি বাজাদি শুল্কমুি সুরবধায় প্রদবদশ রনি থাি সািগ্রী সাংরিষ্ট দু’টি পে (এইেএস চকাড 

৭৩০৮.৯০ এবাং ৯৪০৬.০০) অন্তর্ভ থিকিি রবষদয় িিািি 

 

চিসাস থ ম্যাকদডানাল্ড রেল রবরল্ডাং চপ্রাডাটস রলরিদ ড এি আদবেন পদত্র রনি থাি সািগ্রী সাংরিষ্ট দু’টি পে 

(এইেএসদকাড ৭৩০৮.৯০ এবাং ৯৪০৬.০০) চনপাদলি বাজাদি শুল্কমুি প্রদবদশি জন্য বারিজয িন্ত্রিালদয় 

আদবেন কদি। আদবেনকািী উদেখ কদিন চয, প্রাকৃরিক দূদয থাগ পিবিী চনপাদলি বাজাদি রনি থাি সািগ্রীি 

োরিো ষ্রষ্ট িদয়দছ এবাং িাদেি উৎপারেি পে সািগ্রী চনপাদল িপ্তারন কিা সম্ভব িদব। ম্যাকদডানাল্ড রেল 

রবরল্ডাং চপ্রাডাক স রলঃ এি আদবেদন সাংযুি পে দু’টি পয থাদলােনা কদি চেখা যায় চয, পে দু’টি 

চনপাদলি চসনরসটিভ রলে বরি থভূি (স্বদল্পান্নি চেদশি জন্য) রবধায় সাফ াি আওিায় পে দু’টি চনপাদলি 

বাজাদি শুল্ক সুরবধা পাদে এবাং পে দু’টি বাাংলাদেশ চর্দক চনপাদল িপ্তারনও িদে না। পে দু’টি নতুন পে 

রিদসদব ৫৬টি পদেি িারলকাি অন্তর্ভ থি কিা িদল অরধকিি ুরুত্বপূরি থ পে বাে যাওয়াি সম্ভাবনা িদয়দছ। 

অিএব, এ ধিদনি নতুন পে ৫৬টি পদেি িারলকাি িদধ্য অন্তর্ভ থি কিাি প্রদয়াজন চনই িদি থ করিশন িি 

চেন।  

 

 

 

বাাংলাদেশ ও চিরক্সদকাি িদধ্য রিপারক্ষক শলাপিািশ থ সভাি জন্য িিািি প্রোন 
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বাাংলাদেশ ও চিরক্সদকাি িদধ্য রিপারক্ষক শলাপিািশ থ সভাি জন্য চিরক্সদকাি সারব থক বারিজয পরিরস্থরি, 

বারিজয ও রবরনদয়াগ সিদযারগিাি নতুন চক্ষত্র ও ব্যবসায়ী প্ররিরনরধ রবরনিয় রবষদয় বারিজয িন্ত্রিালয় 

করিশদনি রনক  িিািদিি জন্য অনুদিাধ জানায়। করিশন বরি থি রবষয়ুররল রনরবড় পিীক্ষাদন্ত চিরক্সদকাি 

সারব থক বারিজয পরিরস্থরি, রিপারক্ষক বারিজয ও রবরনদয়াগ সাংক্রান্ত চুরি, চিরক্সদকাি বাজাদি অশুল্ক বাধা 

এবাং বাাংলাদেশ ও চিরক্সদকাি িদধ্য রিপারক্ষক রবদ্যিান বারিজয রবষদয় পয থাদলােনা কিা িয় এবাং করিশন 

রনম্নবরি থি রবষদয় িিািি প্রোন কদি।  

(১) বাাংলাদেদশি িপ্তারন সম্ভাবনািয় পদে শুল্ক সুরবধা োইদি পাদি; 

(২) আদলােনাি চক্ষত্র প্রস্তুদিি জন্য রপটিএ/এফটিএ গঠদনি কায থক্রি শুুত কিদি পদি; 

(৩) শলাপিািশ থ সভায় চিরক্সদকাি বাজাদি অশুল্ক বাধা রবষদয় আদলােনা কিা চযদি পাদি; 

      (৪) বাাংলাদেদশি অগ্রগািী চসটি চযিন কৃরষপে, বিরি চপাশাক. আইরসটি, ওষুধ, োিড়া ও   

োিড়াজাি রশদল্প কারিগিী   সিদযারগিাসি রবরনদয়াদগি অনুদিাধ কিা চযদি পাদি। 

 

বাাংলাদেশি পাদ ি বহুমূখী  পে োিদকাল েীদন িপ্তারনি চক্ষদত্র শুল্ক সুরবধা প্রারপ্তি প্রস্তাব 

সাংক্রান্ত 

বাাংলাদেদশ উৎপারেি োিদকাল েীদন িপ্তারনি চক্ষদত্র শুল্কমুি সুরবধা প্রারপ্তি রবষদয় বাাংলাদেশ োিদকাল 

প্রস্তুিকািক ও িপ্তারনকািক সরিরি (প্রস্তারবি) বস্ত্র ও পা  িন্ত্রিালদয় আদবেন কদি। বস্ত্র ও পা  িন্ত্রিালয় 

এ রবষদয় প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ চনয়াি জন্য বারিজয িন্ত্রিালয়দক অনুদিাধ জানায়। অিঃপি বারিজয 

িন্ত্রিালয় এ রবষদয়ি উপি িিািি প্রোদনি জন্য বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশনদক অনুদিাধ জারনদয়দছ। 

বাাংলাদেদশ উৎপারেি োিদকাল েীনসি রসঙ্গাপুি ও িাইওয়াদন িপ্তারন িদয় র্াদক। অন্যরেদক বাাংলাদেশ, 

ইদন্দাদনরশয়া, রিয়ানিাি, লাও রপরডআি, রফরলপাইনসি প্রায় ২৫টি চেশ েীদন োিদকাল িপ্তারন কদি র্াদক।  

েীদনি শুল্কমুি সুরবধা সাংক্রান্ত রবষয়ারে রবদিষি কিদল চেখা যায় চয, রবে বারিজয সাংস্থা এি 

Generalized System of Preferences আদলাদক েীন সিকাি The Special and Preferential 

Tariff Scheme of China for LDCs এি অধীদন বাাংলাদেশসি ৪০টি এলরডরসর্ভি চেশদক শুল্কমুি 

সুরবধা প্রোন কিদছ। ০১ জানুয়ারি, ২০১৫ এি িথ্য অনুযায়ী ৪০টি এলরডরসর্ভি চেদশি িদধ্য ২৪টি চেশদক 

েীদনি জািীয় ট্যারিফ লাইদনি ৯৭%, ১৪টি চেশদক ৯৫% এবাং ২টি চেশদক ৬০% শুল্কমুি সুরবধা রেদে। 

বাাংলাদেশ ও চিৌরিিারনয়া LDCs2 এি আওিায় ৬০% ট্যারিফ লাইদনি উপি শুল্কমুি সুরবধা পাদে। 

এলরডরসর্ভি চেদশি িদধ্য বাাংলাদেশ ও চিৌরিিারনয়া ব্যিীি ৩৮টি চেদশি জন্য েীদন োিদকাল িপ্তারনদি 

শুল্কমুি সুরবধা রবদ্যিান িদয়দছ। বাাংলাদেশ এ পে িদি চকান শুল্কমুি সুরবধা পাদে না। এছাড়া, 
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বাাংলাদেশ ও েীন আপ ার্ভি চেশ। আপ া চুরিি আওিায় েীদনি দু’টি ট্যারিফ কনদসশন িারলকা িদয়দছ 

যাি একটি সাধািি িারলকা যা সকল সেস্যর্ভি চেশুররলি জন্য প্রদযাজয। এই সাধািি িারলকায় ১৬৯৭টি 

পে (৮ রডরজ ) অন্তর্ভ থি আদছ। সাধািি িারলকাি পাশাপারশ ১৬১টি পদেি (৮ রডরজ ) একটি রবদশষ 

িারলকা িদয়দছ যা শুধুিাত্র আপ ার্ভি এলরডরস চেশুররলি জন্য প্রদযাজয। েীদনি এই রবদশষ িারলকায় 

রভন্ন রভন্ন পদে Margin of preference ২০% -১০০% পয থন্ত শুল্ক সুরবধা চেয়া আদছ। আপ াি আওিায় 

েীদনি ট্যারিফ কনদসশন িারলকা দু’টিি চকানটিদি োিদকাল পেটি অন্তর্ভ থি নাই। োিদকাল উৎপােন 

পাদ ি বহুমুখী ব্যবিাদিি একটি সম্ভাবনািয় ও লাভজনক রশল্প। এ রশদল্প প্রায় ২০ িাজাি চলাক প্রিযক্ষ 

এবাং প্রায় ২ চকাটি চলাক পদিাক্ষভাদব অর্ থননরিক কি থকাদন্ডি সুদযাগ িদয়দছ। এ পে চর্দক বাাংলাদেশ 

২০১৫-২০১৬ অর্ থবছদি ২.৩৫ রিরলয়ন িারকথন ডলাি ববদেরশক মুদ্রা অজথন কদিদছ। িাছাড়া েীদনি রবে 

আিোরন িথ্য চর্দক প্রিীয়িান িদে োিদকাল েীদনি বাজাদি িপ্তারনি যদর্ষ্ট সম্ভাবনা িদয়দছ। েীদনি 

শুল্কমুি পদেি িারলকায় োিদকাল অন্তর্ভ থিকিদিি প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রিদিি জন্য করিশন িিািি 

প্রোন কদি।  

 

চিরক্সদকায় বাাংলাদেশী পদেি শুল্কমুি প্রদবশরধকাি সুরবধা পাওয়াি লদক্ষয িপ্তারন 

সম্ভাবনািয় পদেি িারলকা চূড়ান্তকিি 

চিরক্সদকায় বাাংলাদেশী পদেি শুল্কমুি প্রদবশরধকাি সুরবধা পাওয়াি লদক্ষয িপ্তারন সম্ভাবনািয় পদেি 

িারলকা চূড়ান্তকিদিি কাজটি বারিজয িন্ত্রিালদয়ি অনুদিাদধি চপ্ররক্ষদি গ্রিি কিা িয়। এ রবষদয় সাংরিষ্ট 

চেকদিাল্ডাদেি সাদর্ আদলােনা কদি চিরক্সদকাি বাজাদি অশুল্ক বাধা এবাং িপ্তারন সম্ভাবনািয় পদেি 

িারলকা প্রিয়দনি কাজ চূড়ান্ত কিা িয়। চেকদিাল্ডাদেি সুপারিদশি আদলাদক এবাং রনধ থারিি রকছু পদ্ধরি 

অনুসিিূরব থক ১১৮টি পদেি িারলকা চিরক্সদকাি বাজাদি শুল্কমুি প্রদবদশি িিািি প্রোন কিা িয়। 

 

বাাংলাদেশ-রিয়ানিাি রি-পারক্ষক পু ুঁরজ রবরনদয়াগ উন্নয়ন ও সাংিক্ষি দুটিি খসড়ায় রনরেষ্ট 

অাংদশি উপি িিািি প্রোন 

প্রস্তারবি রিয়ানিাি ও বাাংলাদেদশি িদধ্য সম্পারেিব্য রি-পারক্ষক পু ুঁরজ রবরনদয়াগ উন্নয়ন ও সাংিক্ষি 

চুরিি খসড়াি উপি রিয়ানিাি কর্তথক করিপয় প্রস্তাদবি চপ্ররক্ষদি রশল্প িন্ত্রিালয় বাাংলাদেশ ট্যারিফ 

করিশনসি রবরভন্ন িন্ত্রিালয়/রবভাগ/সাংস্থা িদি িিািি আিবান কদি। করিশন খসড়া চুরিি রবরভন্ন রেক 

পয থাদলােনা কদি রবরনদয়াগ এি সাংজ্ঞা ও েখলচুু্িকিি সম্পথদক িিািি প্রিয়ন কদি।     
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বাাংলাদেশ-রিয়ানিাি জদয়ি চেড করিটি (চজটিরস) এি অষ্টি সভা উপলদক্ষয ূরব থবিী সভাি 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়দনি িালনাগাে িথ্য চপ্রিি 
 

৯-১০ নদভম্বি ২০১৬ সিদয় ঢাকায় অনুদষ্ঠয় বাাংলাদেশ-রিয়ানিাি জদয়ি চেড করিটি (চজটিরস) এি অষ্টি 

সভা উপলদক্ষয ূরব থবিী সভাি রসদ্ধান্ত বাস্তবায়দনি িালনাগাে িথ্য চপ্রিদিি জন্য বারিজয িন্ত্রিালয় কর্তথক 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশনদক অনুদিাধ কিা িয়। করিশন িাঁি কায থপরিরধি আওিার্ভি রবষয়সমূি রবদশষ 

কদি লবন, সুপািী, লবনাি ও শু কী িাছ এবাং ইরলশ িাছ এি উপি আিোরন পয থাদয় আদিারপি শুল্ক ও 

কিসমূি কিাদনাি রবষদয় রিয়ানিাদিি অনুদিাদধি চপ্ররক্ষদি করিপয় পয থদবক্ষি প্রিয়ন কদি। 

 

বাাংলাদেশ ভূ ান রিপারক্ষক সরেব পয থাদয়ি ববঠদকি রসদ্ধান্ত বাস্তবায়দনি অগ্রগরি প্ররিদবেন 

বাাংলাদেশ-র্ভ ান সরেব পয থাদয়ি সভাি রসদ্ধান্ত বাস্তবায়দনি অগ্রগরি  জানাি জন্য বারিজয িন্ত্রিালয় 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশনদক অনুদিাধ কদি। করিশন িাঁি কায থাবলীি সাদর্ সমৃ্পি রবষয় ির্া র্ভ ান 

কর্তথক োরিি ১৫ টি পদে শুল্ক মুি সুরবধা এি উপি আদলাকপাি কদি প্ররিদবেন প্রিয়ন কদি। 

 

কািাি এি সাদর্ বারিজয বৃরদ্ধ সাংক্রান্ত প্ররিদবেন 

কািাদিি সাদর্ বাাংলাদেদশি রি-পারক্ষক বারিজয বৃরদ্ধি লদক্ষয সম্ভাবনািয় খাি রেরিি কদি প্ররিদবেন 

প্রিয়দনি জন্য বারিজয িন্ত্রিালয় কর্তথক বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশনদক অনুদিাধ কিা িয়। করিশন 

কািাদিি অর্ থনীরি, ববদেরশক বারিজয পরিরস্থরি, বাাংলাদেশ ও কািাদিি িদধ্য রি-পারক্ষক বারিজয, রবরভন্ন 

রিপারক্ষক চুরি, কািাদি জনশরি িপ্তারন ইিযারে রবষয় পয থাদলােনা কদি একটি রবদিষিধিী প্ররিদবেন 

প্রিয়ন কদি। 

 

বাাংলাদেশ শ্রীলাংকা িদধ্য ফদিইন অরফস কনসাদেশন (এফ,ও,রস)  সাংক্রান্ত ইনপু স প্রিয়ন 

২৪-২৫ চি,২০১৭ এ অনুদষ্ঠয় শ্রীলাংকা বাাংলাদেশ এি িদধ্য ফদিইন অরফস কন্সাদেশন এি লদক্ষয 

রিপারক্ষক বারিজয সম্পকথযুি রবষয়ারে রেরিি কদি ইনপু স প্রোদনি জন্য পিিাষ্ট্র িন্ত্রিালয় বাাংলাদেশ 

ট্যারিফ করিশনদক অনুদিাধ কদি। করিশন পিিাষ্ট্র িন্ত্রিালদয়ি অনুদিাধ চিািাদবক শ্রীলাংকাি অর্ থনীরি, 

ববদেরশক বারিজয পরিরস্থরি, শুল্ক, ও অশুল্ক বাধা,  রি পারক্ষক বারিজয ইিযারে রবষয় ইনপু স সম্বরলি 

প্ররিদবেন প্রিয়ন কদি। 
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তুিদেি সদঙ্গ রিপারক্ষক ফদিইন অরফস কনসাদেশন (এফ,ও,রস)  সাংক্রান্ত ইনপু স প্রিয়ন 

৪ জুন, ২০১৭ িারিদখ অনুদষ্ঠয় তুিদেি সদঙ্গ বাাংলাদেদশি ফদিইন অরফস কন্সাদেশন এি লদক্ষয 

রিপারক্ষক বারিজয সম্পকথযুি রবষয়ারে রেরিি কদি ইনপু স প্রোদনি জন্য বারিজয িন্ত্রিালয় বাাংলাদেশ 

ট্যারিফ করিশনদক অনুদিাধ কদি। করিশন বারিজয িন্ত্রিালদয়ি অনুদিাধ চিািাদবক রিপারক্ষক বারিজয 

সম্পকথযুি রবষয়ারে সম্পদকথ ইনপু স সম্বরলি প্ররিদবেন প্রিয়ন কদি। উি প্ররিদবেদন ফদিইন অরফস 

কনসাদেশন এ আদলােনাদযাগ্য কদয়কটি রবষয় উপস্থাপন কিা িয়।  

 

বাাংলাদেশ ও িিদকাি িদধ্য রবদ্যিান ও সম্ভাবনািয় খাি সম্পরকথি প্রস্তাবনা প্রিয়ন 

বাাংলাদেদশি িাননীয় পিিাষ্ট্র প্ররিিন্ত্রীি রডদসম্বি ২০১৬ িাদস িিদকা সফি উপলদক্ষয িিদকায় 

বাাংলাদেদশি জন্য সম্ভাবনািয় খাি রেরিি কদি প্রস্তাবনা প্রিয়দনি জন্য বারিজয িন্ত্রিালয় বাাংলাদেশ 

ট্যারিফ করিশনদক অনুদিাধ কদি। করিশন িিদকাি অর্ থনীরি, ববদেরশক বারিজয পরিরস্থরি, শুল্ককাঠাদিা 

এবাং বাাংলাদেদশি সম্ভাবনািয় িপ্তারনদযাগ্য পে  ইিযারে রবষয় পয থাদলােনা কদি একটি প্রস্তাবনা প্রিয়ন 

কদি।   

 

৫. অন্যান্য কায থারে 

ভািদিি চযৌর্ ব্যাখ্যামূলক রববৃরি (JIS) স্বাক্ষদিি প্রস্তাদবি রবষদয় ইনপু /িিািি প্রোন সাংক্রান্ত 

কায থারে  

বাাংলাদেশ ও ভািদিি িদধ্য ২০০৯ সাদল একটি রিপারক্ষক রবরনদয়াগ চুরি স্বাক্ষরিি িয় । পিবিীদি 

২০১৫ সাদল ভািি একটি নতুন িদডল রবআইটি প্রিয়ন কদি। এিই চপ্ররক্ষদি  ভািি ২০১৬ সাদল 

বাাংলাদেদশি সাদর্ চযৌর্ ব্যাখ্যামূলক রববৃরি (JIS) স্বাক্ষদিি প্রস্তাব কদি । রশল্প িন্ত্রিালদয়ি অনুদিাদধি 

চপ্ররক্ষদি বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন বাাংলাদেশ ও ভািদিি িদধ্য স্বাক্ষরিি রিপারক্ষক রবরনদয়াগ চুরি, 

ভািদিি িদডল রবআইটি, রভদয়না কনদভনশন অন রে ল অফ রেটিজ এবাং প্রস্তারবি চযৌর্ ব্যাখ্যামূলক 

রববৃরি পয থাদলােনাপুব থক িিািি প্রিয়ন কদি রশল্প িন্ত্রিালদয় চপ্রিি কদি । 
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লাইনাি এল্কাইল চবরঞ্জন সালদফারনক এরসড আিোরনদি অরিরিি ৫% শুল্ক আদিাপ 

প্রসদঙ্গ িিািি প্রোন সাংক্রান্ত কায থারে 

Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA) এি উপি চিুরদল রি রডউটি (Regulatory 

Duty) ৫% বৃরদ্ধ কিায় বাাংলাদেদশি বাজাদি ভািদিি LABSA িপ্তারনদি রবরূপ প্রভাব পড়দছ িদি থ 

রবগি ১৫ চি ২০১৬ িারিদখ ভািিীয় িাইকরিশন বাাংলাদেদশি পিিাষ্ট্র িন্ত্রিালয়দক অবরিি কদি। 

বারিজয িন্ত্রিালদয়ি অনুদিাদধি চপ্ররক্ষদি জািীয় িাজস্ব চবাড থ িদি প্রাপ্ত িদথ্যি রভরত্তদি বাাংলাদেশ ট্যারিফ 

করিশন কর্তথক রবষয়টি পয থাদলােনাকাদল ২০১৬-১৭ অর্ থবছদি LABSA এি উপি চকান চিুরদল রি রডউটি 

(Regulatory Duty) আদিারপি চনই িদি থ প্রিীয়িান িওয়ায় রবষয়টি বারিজয িন্ত্রিালয়দক অবরিি কিা 

িয় । 

 

 

রবে বারিজয সাংস্থাি আইরডরব (Integrated Data Base) িালনাগােকিি প্রসদঙ্গ। 

বারিজয িন্ত্রিালয় রবে বারিজয সাংস্থাি আইরডরব ির্া Integrated Data Baseএ বাাংলাদেশ সাংরিষ্ট 

িথ্যিালনাগােকিদিি জন্য অনুদিাধ জানায়। চস অনুযায়ী ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ এবাং ২০১৫-

১৬ অর্ থবছদিি আিোরন এবাং ট্যারিফ সাংক্রান্ত িালনাগােকৃি িথ্য সরন্নদবশ কিা িয়। 

উি চড াদবদজআিোরন সাংক্রান্ত িদথ্যি চক্ষদত্র শুধুিাত্র অভযন্তিীি ব্যবিাি (Home Consumption)এবাং 

এইে.চকাড. অনুযায়ী প্রদিযক অর্ থবছদিি িাসরভরত্তক উপাত্ত সরন্নদবশ কিা িদয়দছ। ট্যারিফ সাংক্রান্ত িদথ্যি 

চক্ষদত্র সকল চেদশি জন্য প্রদযাজয িাি (MFN Rate)এবাং চিয়ািপ্রাপ্ত শুল্ক িাদিি চক্ষদত্র সাফ া চুরিি 

প্রদযাজয িাি (SAFTA Rate) ও আপ া চুরিি প্রদযাজয িাি(APTA Rate)ইিযারে িথ্যও সরন্নদবশ 

কিা িয়।  

 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীি World Islamic Economic Forum এ অাংশগ্রিদনি 

রনরিত্ত রেফ বিরিি জন্য ইনপু স চপ্রিি 

বারিজয িন্ত্রিালদয়ি অনুদিাদধি চপ্ররক্ষদি তুিদেি ইস্তামু্বদলি COMCEC এি ৩১িি অরধদবশদনি জন্য 

করিশন কর্তথক িিািি/ইনপু স প্রিয়ন কিা িয়। ৩১িি অরধদবশদন উপস্থাপদনি জন্য বারিজয 

িন্ত্রিালদয়ি আদলােয সূরেি রবষয় বস্তুি উপি প্রশ্ন রভরত্তক  িিািি প্রোন কিা িয়। 
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বাাংলাদেশ চর্দক শুল্কমুি-চকা ামুি (DFQF) বাজাি প্রদবশ রবষদয় ইনপু স/িিািি 

বারিজয িন্ত্রিালদয়ি োরিোি চপ্ররক্ষদি বাাংলাদেশ চর্দক কিটি চেদশ, রক রক পদে শুল্কমুি সুরবধা পাদে 

এবাং কিটি চেদশ শুল্কমুি সুরবধা পাওয়া যায়রন চস রবষদয় ইনপু স/িিািি প্রিয়ন কিা িয়। করিশন 

কর্তথক রবষয়টি পিীক্ষাদন্ত চেখা যায় চয, রজএসরপ সুরবধাি আওিায় বাাংলাদেশ ২৮টি ইইউভূি চেশসি 

৩৮টি  উন্নি চেশ চর্দক এবাং ৫টি উন্নয়নশীল চেশ চর্দক শুল্কমুি সুরবধা পাদে। উন্নি চেশুররলি িদধ্য 

অদিরলয়া, রনউরজল্যান্ড, নিওদয় ও সুইজািল্যান্ড চর্দক বাাংলাদেশ শিভাগ শুল্কমুি সুরবধা পাদে। িাছাড়া 

কানাডা, জাপান, আইসল্যান্ড, রেরল, ভািি ও েরক্ষি চকারিয়া চর্দক বাাংলাদেশ ৯০ শিাাংদশি চবরশ 

শুল্কমুি সুরবধা পাদে।  

 

বাাংলাদেদশি সম্ভাব্য চভৌগরলক রনদে থশক )রজআই (পে  সুিক্ষা ও প্রসাদিি জন্য 

প্ররিবন্ধকিা ও দুিীকিি উপাদয়ি উপি প্ররিদবেন প্রিয়ন 

বাাংলাদেদশি সম্ভাব্য চভৌগরলক রনদে থশক (রজআই) পে  সুিক্ষা ও প্রসাদিি জন্য প্ররিবন্ধকিা ও 

দুিীকিদিি উপাদয়ি উপি বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন কর্তথক একটি প্ররিদবেন প্রিয়ন কিা িদয়দছ। এ 

প্ররিবেদন রজআই পদেি সম্ভাব্যিা ও বিথিান অবস্থা রেরিিকিি; রজআই পদেি ভরবষ্যৎসি এি 

প্রদয়াজনীয়িা, চেদশ রবদ্যিান রজআই পে সাংরিষ্ট আইন ও রবরধিালাি উদেখসি রজআই পে প্রসাদিি 

জন্য সুপারিশ সম্বরলি প্ররিদবেন প্রিয়ন কিা িয়। বাাংলাদেদশ সম্ভাবনািয় পয়িারেশটি পদেি রজআই 

পে রেরিি কিা িদয়দছ। এ সিস্ত পদেি জন্য চেদশ রবদ্যিান রবরধিালা এবাং সাংরিষ্ট আন্তজথারিক 

আইনসমূি রনদয় আদলােনা কিা িদয়দছ। চেদশ চপদ ি, রডজাইন ও চেডিাকথস অরধেপ্তি (রডরপরডটি) 

রজআই পে চিরজষ্ট্রাড থ কিাি কায থক্রি শুুত কদিদছ। এ প্ররিদবেদন পে সুিক্ষা কিদি চয সিস্ত অসুরবধা 

রবিাজিান িা িল- রজআই পদেি জন্য বাাংলাদেদশ যদর্ষ্ট গদবষিা কায থক্রি পরিলরক্ষি িয় না; রজআই 

পদেি জন্য বাাংলাদেদশ চড াদবজ ও ঐরিিারসক স্বাক্ষয প্রিাদিি যদর্ষ্ট র্া রি িদয়দছ।  

এছাড়া,আন্তজথারিকভাদব রজআই পে চিরজদষ্ট্রশদনি চক্ষদত্র যদর্ষ্ট সিস্যা ও প্ররিদযারগিাি সম্মুখীন িদি 

িদে। পােবিী চেশ ভািি িাি োরজথরলাং ো চক আন্তজথারিক চেড িাকথ রিদসদব ব্যবিাি কদিছ। 

বাাংলাদেশও ইরলশ িাছ, নকশীকাঁর্া এবাং ফজলী আদিি চক্ষদত্র এ ধিদনি পেদক্ষপ চনয়া যায় বদল 

প্ররিদবেদন উদেখ কিা িদয়দছ। এ প্ররিদবেন চয সিস্ত সুপারিশ কিা িদয়দছ িা িল: ১. বাাংলাদেশ সিকাি 

বাজাদিি সম্ভাব্য ও উৎপােন রবদবেনায় রনদয় রজআই পদেি চশ্ররিরবন্যাস কিদি পাদি; ২. বাাংলাদেদশ 

জািোরন প্রর্ি রজআই পে রিদসদব চিরজষ্ট্রাড থ িদয়দছ। এি পাশাপারশ অন্যান্য পদেি চক্ষদত্র এ ধিদনি 

উদদ্যাগ চনয়া যায়; ৩. সিকাি প্ররি চিরজষ্ট্রাড থ পদেি জন্য রজআই এন্যাবল চসল স্থাপন কিদি পাদি 

http://www.dpdt.gov.bd/
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চযখাদন উৎপােক গ্রুপ, ব্যবসায়ী, সিকারি প্ররিষ্ঠান ও চবসিকারি প্ররিষ্ঠান একদত্র কাজ কিদি পাদি; ৪. 

সিকাি রজআই পে দ্রুি চিরজদষ্ট্রশন কিাি জন্য গি সদেিনিাি পেদক্ষপ রনদি পাদি; ৫. ব্যবসায়ী 

এদসারসদয়শদনি সিদযারগিায় বাজাি উন্নয়ন কাজ গঠন কিা যায় এবাং এি িাধ্যদি বাজাি উন্নয়নসি 

োরন্ডাং সদেিনিা বাড়াদনা চযদি পাদি; ৬. প্রদিযক চিরজষ্ট্রাড থ রজআই পদেি জন্য একটি ওদয়ব সাই  গঠন 

কিা চযদি পাদি যাি িদধ্য পদেি বি থনাসি ঐরিিারসক রববিি ইিযারে উদেখ র্াকদি পাদি; ৭. রজআই 

পদেি উপি চপশাগি প্ররশক্ষদিি ব্যবস্থা কিা চযদি পাদি; এবাং ৮. রজআই পদেি ইদিইজ বৃরদ্ধ কিাি 

জন্য বাাংলাদেদশি ববদেরশক রিশনসমূিদক সম্পৃি কদি ব্যবস্থা চনয়া চযদি পাদি। সািরগ্রকভাদব রজআই 

পে আইদনি িাধ্যদি সুিক্ষা কিাি পাশাপারশ উন্নিিাদনি পদেি জন্য প্রকৃি উৎপােনকািীিা যদর্ষ্ট মূল্য 

চপদি পাদিন বদল প্ররিদবেদন উদেখ কিা িদয়দছ। 

৬. চসবা বারিজয 

চসবা বারিজয: বাাংলাদেদশি নারস থাং চসবা খাদিি সিস্যা ও সম্ভাবনা শীষ থক োরড প্ররিদবেন প্রিয়ন 

বিথিাদন রবেব্যারপ স্বাস্থযদসবা খাদি রবদ্যিান োরিো এবাং জনশরি সাংক  এই খািদক অন্যিি প্রধান 

রবদবেয রবষয় রিদসদব উপস্থাপন কদি ।নারস থাং চসবা খাদি রবদ্যিান োরিোি চপ্ররক্ষদি এরশয়াি চেশসমূি 

নারস থাং চসবা খাদি অন্যিি প্রধান জনশরি িপ্তারনকািক চেশ রিদসদব আরবভূ থি িয় । িারকথন যুিিাষ্ট্র , 

যুিিাজয, আয়ািল্যান্ড, রনউরজল্যান্ড ,জাপান , রসাংগাপুি ইিযারে চেশসমূদি রবদ্যিান নারস থ সাংক  উি 

চেশসমূিদক নারস থাং চসবাখাদি জনশরি আিোরনি উপি রনভথিশীল কদি তুদলদছ । ভািি, রফরলপাইন ও 

েীন এসব বাজাদি অন্যিি প্রধান িপ্তারনকািক রিদসদব পরিরেি । এ চপ্ররক্ষদি রবেব্যারপ রবদ্যিান োরিো 

এবাং বাাংলাদেদশি রবদ্যিান চডদিাগ্রারফক রডরভদডি এি রবদবেনায় বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন নারস থাং 

চসবা খাদি  রবদ্যিান আইন ও রবরধ , সিস্যা ও সম্ভাবনা রেরিিকিি এবাং এিই চপ্ররক্ষদি বাাংলাদেদশি 

জন্য প্রদয়াজনীয় সুপারিশসি একটি োরড প্ররিদবেন প্রিয়ন কদি । 

 

৭. আন্তজথারিক সিদযারগিা রবভাদগি ২০১৭-২০১৮ অর্ থবছদিি কি থপরিকল্পনা 

১। েরক্ষি এরশয়া মুি বারিজয অঞ্চল (সাফ া) চুরিি আওিায় বাাংলাদেদশি চনদগারসদয়শন চকৌশল 

রনধ থািি। 

২। সাকথ চসবা বারিজয (SATIS) চুরিি আওিায় বাাংলাদেদশি চসবাখাি সম্পৃি রবরভন্ন আইন-কানুন, 

রবরধ-রবধান ও িথ্য পয থাদলােনামূলক সুপারিশ প্রিয়ন।  

৩। এরশয়া-প্রশান্ত িিাসাগিীয় বারিজয চুরি (আপ া) চুরিি আওিায় বাাংলাদেদশি চনদগারসদয়শন চকৌশল 

রনধ থািি। 
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৪। ওআইরসর্ভি চেশুররলি িদধ্য অগ্রারধকািমূলক বারিজয (টিরপএস-ওআইরস) চুরিি আওিায় 

বাাংলাদেদশি চনদগারসদয়শন চকৌশল রনধ থািি। 

৫। চব অব চবঙ্গল ইরনদয়রসটিভ ফি িারে চসটিাল চ করনকযাল এন্ড ইদকাদনারিক চকা-অপাদিশন 

(রবিসদ ক) চুরিি আওিায় বাাংলাদেদশি চনদগারসদয়শন চকৌশল রনধ থািি। 

৬। রড-৮ চেশুররলি িদধ্য অগ্রারধকািমূলক বারিজয চুরিি আওিায় বাাংলাদেদশি চনদগারসদয়শন চকৌশল 

রনধ থািি। 

৭। রবরভন্ন চেদশি সাদর্ রি-পারক্ষক মুি বারিজয চুরি(এফটিএ)/ অগ্রারধকািমূলক বারিজয চুরি (রপটিএ)  

গঠদনি সম্ভাব্যিা যাোই প্ররিদবেন প্রিয়ন। 

৮। শ্রীলাংকাি সাদর্ মুি বারিজয এলাকা গঠন রবষদয় সম্ভাব্যিা যাোইসি চনদগারসদয়শন চকৌশল রনধ থািি। 

৯। রি-পারক্ষক বারিজয ও বারিজয চুরি রবষয়ক অন্যান্য কাজ।   

১০। রবে বারিজয সাংস্থা (ডারিউটিও) এি আওিায় বারিজয সিজীকিিসি অন্যান্য রবষয়সমূি 

      পয থাদলােনাূরব থক বাাংলাদেদশি চনদগারসদয়শন চকৌশল রনধ থািি। 

১১। রবে বারিজয সাংস্থা (ডারিউটিও) এি আওিায় চসবাখাি সাংক্রান্ত ইসুযসমূি রবদিষিূরব থক বাাংলাদেদশি     

চনদগারসদয়শন চকৌশল রনধ থািি। 

১২। রবরভন্ন চেদশি অশুল্ক বাধা রেরিিকিি সাংক্রান্ত সিীক্ষা প্ররিদবেন প্রিয়ন। 

১৩। চিধাসত্ত্ব অরধকাি সাংক্রান্ত বারিজয (রেপস): চপ্ররক্ষি বাাংলাদেশ রবষদয় সিীক্ষা প্ররিদবেন প্রিয়ন। 

১৪। সিয় সিয় সিকাদিি োরিো চিািাদবক অন্যান্য কাজ। 
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৮. করিশদনি রবদ্যিান সিস্যাবলী ও সুপারিশিালা 

 ১৯৯২ সদন বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন প্ররিষ্ঠাি ৩ বছি পি ১৯৯৫ সদন রবে বারিজয সাংস্থা প্ররিরষ্ঠি 

িয়। ফদল চেদশি রশল্পায়দনি ব্যাপক প্রসাি ও বারিজয উোিীকিদি রবে বারিজয সাংস্থাি ুতল-চবজ্ড চেরডাং 

রসদেি রনরবঢ়ভাদব প্ররিপালদনি জন্য বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি কাদজি পরিরধ রবস্তৃি িদয়দছ। এরি-

ডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং ব্যবস্থাি পাশাপারশ সিকাি চসইফগাড থ রবরধিালা জারি কদিদছ, যা আিোরন 

বারিদজযি অস্বাভারবক স্ফীরি িদি চেশীয় রশদল্পি ন্যায়সঙ্গি স্বার্ থ িক্ষা কিদব। বরি থি চপ্রক্ষাপদ  উরেরখি 

রবষদয় করিশদনি পয থাপ্ত সক্ষিিা বৃরদ্ধি আবশ্যকিা িদয়দছ। 

 বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন আইন, ১৯৯২ এ করিশনদক রকছু রকছু ক্ষিিা প্রোন কিা িদলও বিথিান 

চপ্রক্ষাপদ  শুল্কিাি চযৌরিকীকিিসি বারিজয নীরি ও আন্তজথারিক বারিজয রবষয়ক পিািশ থক প্ররিষ্ঠান 

রিদসদব করিশন িাি ূরি থাঙ্গ ক্ষিিা প্রদয়াগ কিদি পািদছ না। সুিিাাং বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন আইন, 

১৯৯২-চক যুদগাপদযাগী কিাি জন্য এি সাংদশাধন প্রদয়াজন।  

 রনিযপ্রদয়াজনীয় পদেি বেনরন্দন বাজাি িরন রিাং, শুল্ক ববষদম্যি কািি অনুসন্ধান ও এি প্ররিকাি, 

আন্তজথারিক বারিজয সাংক্রান্ত ইসুযদি রবদশষজ্ঞ পিািশ থ প্রোন, চসটিাল োরড- ইিযারে ুরুত্বপূরি থ কাদজি 

জন্য করিশদন পয থাপ্ত িিরবদলি অভাব িদয়দছ। একটি গদবষিাধিী প্ররিষ্ঠান রিদসদব নানারবধ গদবষিাকি থ 

পরিোলনাি জন্য করিশদন আিও অর্ থ বিাদদ্দি প্রদয়াজন।   

 রবে বারিজয ব্যবস্থাি পরিবিথদনি কািদি শুল্ক নীরি ও আন্তজথারিক বারিজয রবষদয় করিশদনি 

কায থাবলী সম্পােন ও পরিোলনাি জন্য রবদশষারয়ি জ্ঞাদনি প্রদয়াজন। িাছাড়া সিকাদিি রভশন ২০২১ 

বাস্তবায়নসি একটি িধ্যি আদয়ি চেদশ ুতপান্তদিি চক্ষদত্র িপ্তারন বারিজয ও প্রবৃরদ্ধ অজথদনি লদক্ষয এবাং 

উন্নয়নশীল চেদশ উন্নীি িওয়াি পি বিথিান শুল্ক মুি ও চকা ামুি সুরবধা বন্ধ িওয়াি ফদল ষ্ষ্ট 

প্ররিদযারগিামূলক ববরেক েযাদলঞ্জ চিাকাদবলায় একটি েক্ষ ও সক্ষি প্ররিষ্ঠান রিদসদব ট্যারিফ করিশনদক 

গদড় চিালা প্রদয়াজন। এ রবষদয় করিশদনি কি থকিথাদেি েক্ষিা ও সক্ষিিা বৃরদ্ধি জন্য চেদশ / রবদেদশ 

উচ্চ রশক্ষাি ব্যবস্থা এবাং প্ররশক্ষি, চসরিনাি ইিযারেদি অাংশগ্রিদিি সুদযাগ বৃরদ্ধ ও এিেসাংক্রান্ত প্রকল্প 

গ্রিি কিা প্রদয়াজন।  

 করিশদনি কি থকিথাদেি জন্য অরফদসি স্থান সাংকুলাদনি রবষয়টি সিাধান কিা আশু প্রদয়াজন। 

করিশদনি রনজস্ব অরফস ভবন রনি থাি অর্বা পয থাপ্ত চস্পস বিাদ্দ রেদয় কি থকিথাদেি প্রাপ্যিা অনুযায়ী 

অরফদসি স্থান সাংকুলান কিা প্রদয়াজন। 

 চযৌরিক শুল্কিাি রনধ থািি ও স্থানীয় বাজাদি সুষি প্ররিদযারগিা বজায় িাখাি লদক্ষয বাজাি িরন রিাং 

এি পাশাপারশ পদেি এইে.এস.চকাড রনধ থািি করিশদনি কায থপরিরধি িদধ্য অন্তর্ভ থি র্াকা েিকাি। এ 
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চপ্ররক্ষদি চেশীয় ও আন্তজথারিক বারিজয সাংক্রান্ত িথ্য-উপাদত্তি ভান্ডাি, সিন্বয়কািী ও সিবিািকািী 

রিদসদব ট্যারিফ করিশদনি আিও ক্ষিিায়ন প্রদয়াজন। বিথিান আর্ থ-সািারজক চপ্রক্ষাপদ  একটি সিরন্বি 

িথ্য চকন্দ্র রিদসদব করিশনদক গদড় চিালা অপরিিায থ। আিোরন-িপ্তারন বারিজয সাংক্রান্ত িথ্য সিবিাদিি 

সাদর্ সম্পৃি এদজরন্সসমূি চযিন- জািীয় িাজস্ব চবাড থ, বাাংলাদেশ ব্যাাংক, বাাংলাদেশ পরিসাংখ্যান বুযদিা, 

িপ্তারন উন্নয়ন বুযদিা, বাাংলাদেশ রবরনদয়াগ উন্নয়ন কর্তথপক্ষ, আিোরন িপ্তারন রনয়ন্ত্রক অরধেপ্তি ও বারিজয 

সাংগঠনসমূদিি সাদর্ করিশদনি অন-লাইন সাংদযাদগি িাধ্যদি একটি চকন্দ্রীয় িথ্য ভান্ডাি রিদসদব 

করিশনদক গদড় চিালা আবশ্যক।  

 আন্তজথারিক বারিজয ব্যবস্থাপনায় আদলারেি রবষয় িদে বারিজয সিজীকিি। আিোরন- িপ্তারন পয থাদয় 

শুল্ক বরিভূ থি রবরভন্ন িকি সিস্যা র্াকাি কািদি বারিজয খিে বৃরদ্ধ পাদে এবাং সিয়ও চবরশ লাগদছ। 

বারিজয সিজীকিি রবষয়টি চেদশি একক চকান প্ররিষ্ঠাদনি সাদর্ যুি নয়। রবষয়টি রবরভন্ন প্ররিষ্ঠাদনি 

সাদর্ যুি।  উদেখ্য, রবে ব্যাাংক কর্তথক প্রকারশি Doing Business, 2017 রিদপাদ থি Ease of  

Doing Business ি যাাংক অনুয়ায়ী ১৯০টি  চেদশি িদধ্য বাাংলাদেশ ১৭৬ িি স্থাদন িদয়দছ। বারিজয 

সিজীকিদি এখনও বাাংলাদেদশি অদনক রকছু কিাি সুদযাগ আদছ।  

 

সুপারিশিালা 
 

 মুি বাজাি অর্ থনীরিি ফদল ষ্ষ্ট প্ররিদযারগিামূলক বাজাি ব্যবস্থা একরেদক চযিন িাষ্ট্রুরদলাদক রবে 

বারিদজয টিদক র্াকাি সুদযাগ ষ্রষ্ট কদি রেদয়দছ, চিিরন অদনক সিয় এই প্ররিদযারগিাি কািদি স্বল্প 

বারিজয ক্ষিিাসম্পন্ন চেশুরদলাি রশল্প ক্ষরিগ্রস্ত িদে। প্ররিদযারগিাি এসব ক্ষরিকি প্রভাব চর্দক চেশীয় 

উৎপােনকািীদেি িক্ষা কিাি জন্য বারিজয প্ররিরবধান ব্যবস্থা (Trade Remedy Measures) চযিন 

এরি-ডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং এবাং চসইফগাড থ গ্রিি কিা িয়। সাংরিষ্ট আইন ও রবরধ সাংদশাধদনি 

িাধ্যদি করিশদনি ক্ষিিা বৃরদ্ধ কিা আবশ্যক। 

 আন্তজথারিক বারিজয ব্যবস্থাি সদঙ্গ বাাংলাদেদশি সম্পৃিিা বৃরদ্ধি সাদর্ সাদর্ বাাংলাদেশ ট্যারিফ 

করিশদনি কাদজি ধািায়ও পরিবিথন এদসদছ। বাাংলাদেদশি বারিজয ও শুল্ক নীরি রবষদয় সিকািদক 

পিািশ থ চেয়াি পাশাপারশ করিশন রবে বারিজয সাংস্থা, আঞ্চরলক এবাং রি-পারক্ষক বারিজয চুরি রবষদয় 

সিকািদক রবরভন্ন সিয় পিািশ থ  প্রোন কদি র্াদক। পরিবরিথি ববরেক চপ্রক্ষাপদ  বাাংলাদেশ ট্যারিফ 

করিশন আইন, ১৯৯২-চক যুদগাপদযাগী কিাি জন্য এি সাংদশাধন, সাংদযাজন ও পরিিাজথন কিা প্রদয়াজন।  

 একটি গদবষিাধিী প্ররিষ্ঠান রিদসদব রনিযপ্রদয়াজনীয় পদেি বেনরন্দন বাজাি িরন রিাং, শুল্ক ববষদম্যি 

কািি অনুসন্ধান, আন্তজথারিক বারিজয সাংক্রান্ত ইসুযদি রবদশষজ্ঞ পিািশ থ প্রোন, চসটিাল োরড- ইিযারে 
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ুরুত্বপূরি থ নানারবধ গদবষিাকি থ পরিোলনাি জন্য করিশদন আিও অর্ থ বিাদদ্দি জন্য প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ 

গ্রিি কিা আবশ্যক।  

 করিশদনি কি থকিথাদেি েক্ষিা ও সক্ষিিা বৃরদ্ধি জন্য চেদশ / রবদেদশ উচ্চ রশক্ষাি ব্যবস্থা এবাং 

প্ররশক্ষি, চসরিনাি ইিযারেদি অাংশগ্রিদিি সুদযাগ বৃরদ্ধ ও এিেসাংক্রান্ত প্রকল্প গ্রিদিি ব্যবস্থা চনয়া চযদি 

পাদি।  

 করিশদনি কি থকিথাদেি জন্য অরফদসি স্থান সাংকুলাদনি রবষয়টি সিাধানকদল্প রনজস্ব অরফস ভবন 

রনি থাি অর্বা পয থাপ্ত চস্পস বিাদ্দ রেদয় কি থকিথাদেি প্রাপ্যিা অনুযায়ী অরফদসি স্থান সাংকুলাদনি ব্যবস্থা 

গ্রিি কিা প্রদয়াজন। 

 চেশীয় ও আন্তজথারিক বারিজয সাংক্রান্ত িথ্য-উপাদত্তি ভান্ডাি, সিন্বয়কািী ও সিবিািকািী রিদসদব 

ট্যারিফ করিশনদক একটি সিরন্বি িথ্য চকন্দ্র রিদসদব গদড় চিালাি জন্য প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রিি কিা 

আবশ্যক।  

 বারিজয সিজীকিদিি লদক্ষয করিশনদক  চফাকাল পদয়ি রিদসদব সিন্বয়দকি োরয়্বপ অপ থি কিা চযদি 

পাদি।  করিশন এ রবষদয় সাংরিষ্ট চেকদিাল্ডািদেি সাদর্ পিািশ থক্রদি রবরভন্ন িথ্য/উপাত্ত রবদিষিূরব থক 

করিশন বারিজয সিজীকিদিি একটি রেক রনদে থশনা রেদি পাদি। করিশদনি রেক রনদে থশনা ও সুপারিশ 

চিািাদবক সাংরিষ্ট প্ররিষ্ঠানুরদলা কাজ কিদল বারিজয ব্যয় ও সিয়  কদি যাদব ফদল চভািাগি  কি োদি 

পে পাদব। এদি বারিজয সম্প্রসারিি িদব এবাং জীবনযাত্রাি িাদনি উন্নরি র্ দব। 
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পরিরশষ্ট – ১ 

বিথিান/প্রািন চেয়ািম্যান িদিােয়গদিি কায থকাল 

ক্ররিক নাং কি থকিথাি নাি ও ঠিকানা কায থকাল িন্তব্য 

৩৯। চবগি মুশদফকা ইকফাৎ 

৯৩/এ েরক্ষি ফুলাি চিাড 

ঢাকা রবেরবদ্যালয় কযাম্পাস 

চিাবাইল ০১৭১৩১৭১৬২৪ 

২৪-০২-২০১৬ কি থিি আদছন 

৩৮। জনাব এটিএি মুিথজা চিজা চেৌধুিী এনরডরস  

িাধবীলিা েযা -০৯, 

এদলনবারড় সিকারি অরফসাস থ চকায়া থাি 

চিজগাঁও, ঢাকা। 

চিাবাইল: ০১৭৩০৩৫৬৫৬ 

১৪-০৯-২০১৫ 

িদি 

১২-০১-২০১৬ 

অবসিপ্রাপ্ত 

৩৭। ড. চিাঃ আরজজুি িিিান 

কনকোঁপা-৬ 

এদলন বারড় সিকারি অরফসাস থ চকায়া থাি 

চিজগাঁও, ঢাকা-১২০৮ 

চিাবাইলঃ ০১৭১৭০১৫০৪২/৫৮১৫০৮১৮ 

২৮-০৯-২০১৪ 

িদি 

১৩-০৯-২০১৫ 

 

৩৬। জনাব চিাঃ ইকবাল খান চেৌধুিী 

ে  নাং-৩০১, বারড় নাং-১১৭ 

অরফসাস থ চকায়া াি 

ুরলশান এরভরনউ, ঢাকা 

চিাবাইলঃ ০১৭১৬৯১১৯৫৬/৮৮ 

০৪-০৩-২০১৪ 

িদি 

২৮-০৯-২০১৪ 

রপআিএল 

চভাগিি 

৩৫। জনাব চিাঃ সািাব উোি 

অুতরনিা-৮, ৪র্ থ িলা (পরিি) 

ইো ন গাদড থন অরফসাস থ চকায়া াি 

ইো ন, ঢাকা। 

চিাবাইল : ০১৭১১৮১৭১৭৮/৮৯৬০৫২৫ 

২২-০৭-২০১২ 

িদি 

০৬-০৩-২০১৪ 

রভদয়িনাদি 

িাষ্ট্রদূি 

রিদসদব কি থিি 

৩৪। ড. চিাঃ িরজবুি িিিান ২০-০৭-২০০৯ অবসিপ্রাপ্ত 
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বারড় নম্বি-৩৩, চলকরাইভ চিাড 

চসটি-৭, উত্তিা, ঢাকা। 

চিাবাইল: ০১৭১১৮১৭১৭৮/৮৯৬০৫২৫ 

িদি 

১৯-০৭-২০১২ 

৩৩। জনাব এ চক এি আরজজুল িক 

ফযা -২/৪০৪, চিারল্ডাং নম্বি-১৫২/২/রজ/২ 

প্রান্ত ছায়া, পান্থপর্, ঢাকা 

চিাবাইলঃ ০১৭২৪৬১৯১৯৮ 

১৮-০১-২০০৯ 

িদি 

১৯-০৭-২০০৯ 

অবসি 

৩২। ড. বসয়ে নকীব মুসরলি 

২/৬, শািস  াওয়াি 

শািজািান চিাড, চিািাম্মেপুি, ঢাকা 

চিাবাইলঃ ০১৫৫২৪৭২০০১ 

১২-০২-২০০৮ 

িদি 

১৭-১২-২০০৮ 

অবসিপ্রাপ্ত 

৩১। জনাব চিাঃ শরফকুল ইসলাি 

বারড় নাং- ১৪, সড়ক নম্বি ১৯/এ 

বনানী, ঢাকা 

চিাবাইলঃ ০১৭৪২৩৮৮৮৪৯ 

০৯-০১-২০০৭ 

িদি 

০৩-০২-২০০৮ 

অবসিপ্রাপ্ত 

৩০। জনাব চিাঃ আবদুল ওয়ািাব 

এপা থদিি-ই/৩ চ া াল িরিজ 

৪১, রেলু চিাড, িগবাজাি 

ঢাকা-১০০০ 

চিাবাইল:০১৭২০৩৩৩৫৫৫ 

০৮-১০-২০০৬ 

িদি 

২৬-১২-২০০৬ 

অবসিপ্রাপ্ত 

২৯। জনাব এরবএি আবদুল িক চেৌধুিী ২০-০৮-২০০৬ 

িদি 

১৯-০৯-২০০৬ 

রবদেদশ 

অবস্থান কিদছন 

২৮। জনাব চিাঃ রসিাজুল ইসলাি 

েযা -৬ রড, চশলদ ক-পিিা-১ 

শারন্তবাগ, ঢাকা 

চিাবাইল:০১৯২৪৫৪২০২৮ 

০৩-০৫-২০০৬ 

িদি 

০৩-০৭-২০০৬ 

অবসিপ্রাপ্ত 
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২৭। বসয়ে সুজাউরদ্দন আিম্মে 

নকসই  াওয়াি, ৬/রজ, এপা থদিি-৯/রজ, 

চসুরনবারগো, ঢাকা 

চিাবাইল:০১৭১১৯৫৫৭৫১ 

১২-০৯-২০০৫ 

িদি 

২৭-০৪-২০০৬ 

অবসিপ্রাপ্ত 

২৬। জনাব চিাঃ আরিনুল  ইসলাি র্ভ ুঁইয়া 

বারড় নম্বি-৭৫, সড়ক নম্বি-১২/এ 

ধানিরন্ড আবারসক এলাকা, ঢাকা 

চিাবাইল:০১৭৪৮৭৬৪২৩৮ 

০৫-০১-২০০৫ 

িদি 

১২-০৯-২০০৫ 

অবসিপ্রাপ্ত 

২৫। অধ্যাপক চিািাম্মে আলী িসরলি চেয়ািম্যান 

অর্ থনীরি রবভাগ 

ঢাকা রবেরবদ্যালয়, ঢাকা 

চিাবাইল:০১৭১২৬২৩৩৬৭ 

২৩-০৬-২০০২ 

িদি 

২২-০৬-২০০৪ 

অর্ থনীরি রবভাদগি 

চেয়ািম্যান 

রিদসদব কি থিি 

২৪। জনাব চেদলায়াি চিাদসন ১১-০৯-২০০১ 

িদি 

১৪-১১-২০০১ 

ইদন্তকাল কদিদছন 

২৩। জনাব এি আই চেৌধুিী (িরিবুল ইসলাি) ০৭-০৫-২০০১ 

িদি 

০৮-০৮-২০০১ 

িথ্য পাওয়া 

যায়রন 

২২। জনাব  এ. ওয়াই,রব,আই রসরদ্দকী 

ফযা -৩ রব, বারড় নম্বি-৭, সড়ক নম্বি-৫১ 

কনকড থ-আশা, ুরলশান-২, ঢাকা-১২১২ 

চিাবাইল:০১৭১১৫২৩১৬৭ 

০৭-০৬-২০০০ 

িদি 

২২-০৪-২০০১ 

অবসিপ্রাপ্ত 

২১। জনাব চিাঃ চিািদশে চিাদসন 

বারড় নম্বি-১০৫, সড়ক নম্বি-৭ 

চসটি-৪, উত্তিা-ঢাকা 

চিাবাইল:০১৯১১৩৫৬০৫৩ 

১৫-১১-১৯৯৯ 

িদি 

২৬-১০-১৯৯৯ 

অবসিপ্রাপ্ত 
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২০। ড. চিাঃ ওসিান আলী 

চফান: ৮৯২৪১৪৬ 

১৫-১০-১৯৯৭ 

িদি 

২৬-১০-১৯৯৯ 

িথ্য পাওয়া 

যায়রন 

১৯। জনাব শািসুজ্জািান চেৌধুিী 

এপা থদিি-এ/৯, রপ্রয় নীড় 

১৩/এ, ইো ন গাদড থন চিাড 

ঢাকা-১০০০ 

চফান:৮৩১৬১৫০ 

১৫-১০-১৯৯৭ 

িদি 

০৯-১২-১৯৯৭ 

অবসিপ্রাপ্ত 

১৮। জনাব আজাে ুতহুল আরিন 

প্রান্ত নীড়, রড/২, ৭/৩ 

আওিঙ্গদজব চিাড 

চিািাম্মেপুি, ঢাকা-১২১৭ 

চিাবাইল:০১৮১৯২১৯৪৩৩ 

০১-০৩-১৯৯৭ 

িদি 

০৭-১০-১৯৯৭ 

অবসিপ্রাপ্ত 

১৭। জনাব এ,এ,এি, রজয়াউরদ্দন 

েযা -৬, রব-১, নাভানা মুন গাদড থন 

১১৫, বড় িগবাজাি 

কাজী অরফস চলন, ঢাকা-১২১৭ 

চিাবাইল:০১৭২৬৯০৬৫৬২ 

২২-০৮-১৯৯৬ 

িদি 

২৩-০২-১৯৯৭ 

অবসিপ্রাপ্ত 

১৬। জনাব চিাঃ নজুতল ইসলাি ২৬-০৫-১৯৯৬ 

িদি 

২৩-০৭-১৯৯৬ 

ইদন্তকাল কদিদছন 

১৫। জনাব আবদুল িারিে চেৌধুিী 

ফযা -১/এ, কনকড থ  াওয়াি 

িক-২১, চিাড নাং-৩২ 

ুরলশান-১, ঢাকা 

চিাবাইল:০১৭১৭১০৬০৯২ 

০৫-১০-১৯৯৪ 

িদি 

২২-০৪-১৯৯৬ 

অবসিপ্রাপ্ত 
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১৪। ড. িরিউদ্দীন খান আলিগীি 

বাড়ী নম্বি-১৬, সড়ক নম্বি-২৫, িক-এ 

বনানী, ঢাকা 

চিাবাইল:০১৭৪১১১৬৩২২/০১৭৪৫৪৮০৯৯৮ 

২৩-১০-১৯৯১ 

িদি 

০৫-১০-১৯৯৪ 

জািীয় সাংসদেি 

োঁেপুি-১ 

আসদনি সেস্য 

১৩। জনাব আরিনুল ইসলাি 

েযা -৮/এ, নাভানা কনদডারিরনয়াি 

৭৬, চসুরনবারগো, ঢাকা 

চফানঃ ৮৩১২৬১৪ 

১৯-০৬-১৯৯১ 

িদি 

২৩-১০-১৯৯১ 

অবসিপ্রাপ্ত 

১২। জনাব বসয়ে িাসান আিিে 

এপা থদিি-৪রব 

বারড় নম্বি-১০ রস, সড়ক নম্বি -৮১ 

ুরলশান-২, ঢাকা 

চিাবাইল: ০১৭২০১১৮৪১৫/৯৮৮৬৬০০ 

১৫-১২-১৯৯০ 

িদি 

১৯-০৬-১৯৯১ 

অবসিপ্রাপ্ত 

১১। জনাব এি.এ. িারলক  

বারড় নম্বি-৮, সড়ক নম্বি-৭৬, 

ুরলশান-২, ঢাকা-১২১২ 

চিাবাইল: ০১৭৪১১২৪৩৪৮৯ 

১০-০১-১৯৯০ 

িদি 

১৫-১২-১৯৯০ 

অবসিপ্রাপ্ত 

১০। জনাব মুসদলি উদ্দীন আিদিে ০৮-০৭-১৯৮৬ 

িদি 

২৯-১১-১৯৮৯ 

ইদন্তকাল কদিদছন 

৯। জনাব নারসি উদ্দীন আিদিে 

৭৫ এইে, ইরন্দিা চিাড, ঢাকা 

চিাবাইল: ০১৭৬৬০৭৩০৩৮ 

০২-১১-১৯৮৫ 

িদি 

০৮-০৭-১৯৮৬ 

অবসিপ্রাপ্ত 

৮। জনাব িঞ্জুি চিাদশ থে 

বারড় নম্বি-২, সড়ক নম্বি-৫০ 

ুরলশান-২ (ুরলশান লাব চিাড), ঢাকা-১২১২ 

চিাবাইল: ০১৭১৩০১৪১৩৬ 

০৬-০৬-১৯৮৪ 

িদি 

৩১-১০-১৯৮৫ 

অবসিপ্রাপ্ত 
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৭। জনাব খন্দকাি চিাঃ নুুতল ইসলাি ৩০-০১-১৯৮৪ 

িদি 

০৬-০৬-১৯৮৪ 

ইদন্তকাল কদিদছন 

৬। কদিাডি এি, এ, িিিান (অঃ প্রাঃ) 

ো -এ/৫/ই, বারড় নম্বি-৭৫ 

সড়ক নম্বি-৮/এ 

ধানিরন্ড আবারসক এলাকা, ঢাকা 

চিাবাইল: ০১৭১১৫৬৩২২৮ 

২৭-১০-১৯৮০ 

িদি 

৩০-০১-১৯৮৪ 

অবসিপ্রাপ্ত 

৫। কাজী চিাশািফ চিাদসন ১৫-০২-১৯৮০ 

িদি 

২৬-১০-১৯৮০ 

ইদন্তকাল কাদিদছন 

৪। জনাব এ, এি, িায়োি চিাদসন ২০-০১-১৯৭৭ 

িদি 

১৪-০২-১৯৮০ 

 

৩। জনাব  এ, এি, আরনসুজ্জািান 

 বারড় নম্বি-২, সড়ক নম্বি-৭৭ 

ুরলশান, ঢাকা। 

চফানঃ৯৮৮৮৩৯১ 

২৬-১০-১৯৭৬ 

িদি 

১৯-০১-১৯৭৭ 

রবদেদশ অবস্থান 

কদিদছন 

২।  জনাব আবদুস সািাে ১৯-০৭-১৯৭৬ 

িদি 

২৫-১০-১৯৭৬ 

ইদন্তকাল কদিদছন 

১। জনাব আদনায়াুতল িক খান ৩০-১২-১৯৭২ 

িদি 

১৫-০৩-১৯৭৬ 
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পরিরশষ্ট – ২ 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি বিথিান সাাংগঠরনক কাঠাদিা

‡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 1wU 

  Aby‡gvw`Z Rbej t 

Kg©KZ©v =   39 Rb 

Kg©Pvix  =   76 Rb 

me©‡gvU  =  115 Rb 

hyM¥-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-2) 
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পরিরশষ্ট – ৩ 

The Customs Act, 1969 (IV of 1969) 

 

18A. Imposition of countervailing duty – (1) Where any country or territory 

pays, bestows, directly or indirectly, any subsidy upon the manufacture or 

production therein or the exportation therefrom of any goods including any 

subsidy on transportation of such goods, then, upon the importation of any such 

goods into Bangladesh, whether the same is imported directly from the country of 

manufacture, production or otherwise, and whether it is imported in the same 

condition as when exported from the country of manufacture or production or has 

been changed in condition by manufacture, production or otherwise, the 

Government may, by notification in the official Gazette, impose a countervailing 

duty not exceeding the amount of such subsidy. 

 

Explanation. – For the purposes of this section, subsidy shall be deemed to 

exist, if – 

(a) there is financial contribution by a Government, or any public body 

within the territory of the exporting or producing country, that is, 

where – 

(i) a Government practice involves a direct transfer of 

funds including grants, loans and equity infusion) or 

potential direct transfer of funds or liabilities or both; 

(ii) Government revenue that is otherwise due is forgone 

or not collected (including fiscal incentives); 

(iii) a Government provides goods or services other than 

general infrastructure or purchases goods; 

(iv) a Government makes payments to funding 

mechanism, or entrusts or directs a private body to 

carry out one or more of the type of functions 

specified in clauses (i), (ii) and (iii) which would 

normally be vested in the Government and the 

practice, in no real sense, differs from practices 

normally followed by Governments; or 
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(b) a Government grants or maintains any form of income or price support, 

which operates directly or indirectly to increase export of any goods from, 

or to reduce import of any goods to its territory, and a benefit is thereby 

conferred. 

(2) The Government may, pending the determination of the amount of 

subsidy, in accordance with the provisions of this section and the rules made 

thereunder impose a countervailing duty under this sub-section not exceeding 

the amount of such subsidy as provisionally estimated by it and if such 

countervailing duty exceeds the subsidy as so determined, - 

 

(a) the Government shall, having regard to such determination and as 

soon as may be after such determination reduce such countervailing 

duty; and 

(b) refund shall be made of so much of such countervailing duty which 

has been collected as is in excess of the countervailing duty as so 

reduced. 

(3) Subject to any rules made by the Government, by notification in the 

official Gazette, the countervailing duty under sub-section (1) or sub-section 

(2) shall not be levied unless it is determined that – 

(a) e subsidy relates to export performance; 

(b) the subsidy relates to the use of domestic raw materials over imported 

raw materials in the exported goods; or 

(c) the subsidy has been conferred on a limited number of persons 

engaged in manufacturing, producing or exporting the goods unless such a 

subsidy is for – 

(i) research activities conduced by or on behalf of persons engaged 

in the manufacture, production or export; or 

(ii) assistance to disadvantaged regions within the territory of the 

exporting country; or 

(iii) assistance to promote adaptation of existing facilities to new 

environmental requirements. 

(4) If the Government, is of the opinion that the injury to the domestic industry 

which is difficult to repair, is caused by massive imports in a relatively short period, 

of the goods benefiting from subsidies paid or bestowed and where in order to 
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preclude the recurrence of such injury, it is necessary to levy countervailing duty 

retrospectively, the Government may, by notification in the official Gazette, impose 

countervailing duty from a date prior to the date of imposition of countervailing duty 

under sub-section (2) but not beyond ninety days from the date of notification under 

that notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, such 

duty shall be payable from the date as specified in the notification issued under this 

sub-section. 

(5) The countervailing duty chargeable under this section shall be in addition to 

any other duty imposed under this Act or any other law for the time being in force. 

       (6) The countervailing duty imposed under this section shall unless 

revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such 

imposition: 

Provided that if the Government, in a review, is of the opinion that the 

cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidization 

and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a 

further period of five years and such further period shall commence from the date of 

order of such extension: 

Provided further that where a review initiated before the expiry of the 

aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the 

countervailing duty may continue to remain in force pending outcome of such a 

review for a further period not exceeding one year. 

(7) The amount of any subsidy referred to in sub-section (1) or sub-section (2) 

shall, from time to time, be ascertained and determined by the Government, after such 

inquiry as it may consider necessary and the Government may, by notification in the 

official Gazette, make rules for the identification of such goods and for the assessment 

and collection of any countervailing duty imposed upon the importation thereof under 

this section. 

(8) No proceeding for imposition of countervailing duty under this section shall 

commence unless the Bangladesh Tariff Commission, on receipt of a written 

application by or on behalf of a domestic industry, informs the Government that there 

is prima-facie evidence of injury which is caused by direct or indirect subsidy on any 

particular imported goods. 
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18B. Imposition of anti-dumping duty. – (1) Where any goods are exported from 

any country or territory (hereinafter in this section referred to as the exporting country 

or territory) to Bangladesh at less than the normal value, then, upon the importation of 

such goods into Bangladesh, the Government may, by notification in the official 

Gazette, impose an anti-dumping duty not exceeding the margin of dumping in 

relation to such goods. 

Explanation. – For the purposes of this section, - 

(a) “margin of dumping”, in relation to any goods, means the 

difference between its export price and its normal value; 

(b) “export price”, in relation to any goods, means the price of the 

goods exported from the exporting country or territory and in 

cases where there is no export price or where the export price is 

unreliable because of association or a compensatory arrangement 

between the exporter and the importer or a third party, the export 

price may be constructed on the basis of the price at which the 

imported goods are first resold to independent buyer, or if the 

goods are not resold to an independent buyer or not resold in the 

condition as imported, on such reasonable basis as may be 

determined in accordance with the rules made under sub-section 

(6); 

(c) “normal value”, in relation to any goods, means – 

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, 

for the like goods when meant for consumption in the 

exporting country or territory as determined in 

accordance with the rules made under sub-section (6); 

or 

(ii) when there are no sales of the like goods in the ordinary 

course of trade in the domestic market of the exporting 

country or territory, or, when because of the particular 

market situation or low volume of the sales in the 

domestic market of the exporting country or territory, 

such sales do not permit a proper comparison the 

normal value shall be either – 



93 

 

(a) comparable representative price of the like goods when exported from the 

exporting country or territory or an appropriate third country as 

determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or 

(b) the cost of production of the said goods in the country of origin along 

with reasonable addition for administrative, selling and general costs and 

for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-

section (6): 

Provided that in the case of import of the goods from a country other than 

the country of origin and where the goods have been merely transhipped 

through the country of export or such goods are not produced in the 

country of export, or there is no comparable price in the country of 

export, the normal value shall be determined with reference to the price in 

country of origin. 

(2) The Government may, pending the determination of the normal value and the 

margin of dumping in relation to any goods, in accordance with the provisions of this 

section and the rules made thereunder, impose on the importation of such goods into 

Bangladesh an anti-dumping duty on the basis of a provisional estimate of such value 

and margin and if such anti-dumping duty exceeds the margin as so determined – 

(a) the Government shall, having regard to such determination and as soon as 

may be after such determination, reduce such anti-dumping duty; and 

(b) refund shall be made of so much of the anti-dumping duty which has been 

collected as is in excess of anti-dumping duty as so reduced. 

 

(3) If the Government, in respect of the dumped goods under inquiry, is of the opinion 

that – 

(i) there is a history of dumping which caused injury or that the importer was, 

or should have been, aware that the exporter practices dumping and that such 

dumping cause injury; and 

(ii) the injury is caused by massive dumping of goods imported in a relatively 

short time which in light of the timing and the volume of imported goods 

dumped and other circumstances, is likely to seriously undermine the 

remedial effect of the anti-dumping duty liable to be levied, the Government 

may, by notification in the official Gazette, levy anti-dumping duty 

retrospectively from a date prior to the date of imposition of anti-dumping 
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duty under sub-section (2) but not beyond ninety days from the date of 

notification under that sub-section and notwithstanding anything contained 

in any law for the time being in force, such duty shall be payable at such rate 

and from such date as may be specified in the notification. 

 

(4) The anti-dumping duty chargeable under this section shall bin addition to any 

other duty imposed under this Act or any other law for the time being in force. 

(5) The anti-dumping duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, 

cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition: 

 

Provided that if the Government, in a review, is of the opinion that the cessation of 

such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, 

from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five 

years and such further period shall commence from the date of order of such 

extension: 

 

Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period 

of five years has not come to a conclusion before such expiry, the anti-dumping duty 

may continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further 

period not exceeding one year. 

(6) The margin of dumping as referred to in sub-section (1) or sub-section (2) shall, 

from time to time, be ascertained and determined by the Government after such 

inquiry as it may consider necessary and the Government may, by notification in the 

official Gazette, make rules for the purposes of this section and without prejudice to 

the generality of the forgoing, such rules may provide for the manner in which goods 

liable for any anti-dumping duty under this section may be identified and for the 

manner in which the export price and the normal value of and the margin of dumping 

in relation to such goods may be determined and for the assessment and collection of 

such anti-dumping duty. 

(7) No proceeding for imposition of anti-dumping duty under this section shall 

commence unless the Bangladesh Tariff Commission, on receipt of a written 

application by or on behalf of a domestic industry, informs the Government that there 

is prima facie evidence of injury which is caused by dumping on any particular 

imported goods. 
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18C. No imposition under section 18A or 18B in certain cases – (1) 

Notwithstanding any thing contained in section 18A or section 18B – 

(a) no goods shall be subjected to both countervailing duty and anti-dumping 

duty to compensate for the same situation of dumping or export 

subsidization; 

(b) the Government shall not levy any countervailing duty or anti-dumping 

duty 

 

(i) under section 18A or section 18B by reasons of exemption of such goods 

from duties or taxes borne by the like goods when meant for consumption 

in the country of origin or exportation or by reasons of refund of such 

duties or taxes; 

 

(ii) under sub-section (1) of each of these sections, on the import into Bangladesh of 

any goods from a member country of the World Trade Organization or from a country 

with which the Government of the People’s Republic of Bangladesh has a most 

favoured nation agreement (hereinafter referred as a specified country), unless in 

accordance with the rules made under sub-section (2) of this section, a determination 

has been made that import of such goods into Bangladesh causes or threatens to cause 

material injury to any established industry in Bangladesh or materiality retards the 

establishment of any industry in Bangladesh; and 

(iii)under sub-section (2) of each of these sections on import into Bangladesh of any 

goods from the specified countries unless in accordance with the rules made under 

sub-section (2) of this section, preliminary findings have been made of subsidy or 

dumping and consequent injury to domestic industry; and a further determination has 

also been made that a duty is necessary to prevent injury being caused during the 

investigation: 

Provided that nothing contained in sub-clauses (ii) and (iii) of clause (b) shall apply if 

a countervailing duty or an anti-dumping duty has been imposed on any goods to 

prevent injury or threat of an injury to the domestic industry of a third country 

exporting the like goods to Bangladesh; 
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(c) the Government may not levy – 

 

(i) any countervailing duty under section 18A, at any time, upon receipt of 

satisfactory voluntary undertaking from the Government of the 

exporting country or territory agreeing to eliminate or limit the subsidy 

or take other measures concerning its effect, or the exporter agreeing to 

revise the price of the goods and if the Government is satisfied that 

injurious effect of the sunsidy is eliminated thereby; 

(ii) any anti-dumping duty under section 18B, at any time upon receipt of 

satisfactory voluntary undertaking from any exporter to revise its 

prices or to cease exports to the area in question at dumped price and if 

the Government is satisfied that the injurious effect of dumping is 

eliminated by such action. 

 

(2) The Government may, by notification in the official Gazette, make rules for the 

purposes of this section, and without prejudice to the generality of the forgoing, such 

rules may provide for the manner in which any investigation may be made for the 

purposes of this section, the factors to which regard shall be paid in any such 

investigation and for all matters connected with such investigation. 

 

18D. Appeal against imposition of countervailing or anti-dumping duty. – (1) An 

appeal against the order of determination or review thereof regarding the existence, 

degree and effect of any subsidy or dumping in relation to import of any goods shall 

lie to the Customs, Excise and Value Added Tax Appellate Tribunal constituted under 

section 196. 

 

(2) Every appeal under this section shall be filed within ninety days of the date of 

order under appeal: 

 

Provided that the Appellate Tribunal may entertain any appeal after the expiry of the 

said period of ninety days, if it is satisfied that the appellant was prevented by 

sufficient cause from filing the appeal in time. 
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(3) The Appellate Tribunal may, after giving the parties to the appeal, an opportunity 

of being heard, pass such orders thereon as it thinks fit, confirming, modifying or 

annulling the order appealed against. 

 

(4) Every appeal under sub-section (1) shall be heard by a special Bench constituted 

by the President of the Appellate Tribunal for hearing such appeals and such Bench 

shall consist of the President and not less than two members and shall include one 

technical member and one judicial member. 

 

18E. Imposition of safeguard duty.-(1) If the Government after conducting such 

enquiry as it deems fit, is satisfied that any article is being imported into Bangladesh 

in such increased quantities and under such conditions that such importation may 

cause or threaten to cause serious injury to domestic industry, it may, by notification 

in the official Gazette, impose a safeguard duty on that article: 

 

Provided that the Government, may, by notification in the official Gazette, exempt 

any goods from the whole or any part of safeguard duty leviable thereon, subject to 

such conditions, limitations or restrictions as it thinks fit to impose. 

 

(2) The Government may, pending the determination under sub-section (1) of the 

injury or threat thereof, impose a provisional safeguard duty on the basis of a 

preliminary determination in the prescribed manner that increased imports have 

caused or threatened to cause serious injury to a domestic industry: 

 

Provided that where, on final determination, the Government is of the opinion that 

increased imports have not caused or threatened to cause serious injury to a domestic 

industry, it shall refund the duty so collected: 

 

Provided further that the provisional safeguard duty shall not remain in force for more 

than two hundred days from the date on which it was imposed. 

 

(3) The duty chargeable under this section shall be in addition to any other duty 

imposed under this Act or under any other law for the time begin in force. 
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(4) The duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have 

effect on the expiry of four years from the date of such imposition: 

 

Provided that if the Government is of the opinion that the domestic industry has taken 

measures to adjust to such injury or threat thereof and it is necessary that the 

safeguard duty should continue to be imposed, it may extend the period of such 

imposition: 

 

Provided further that in no case the safeguard duty shall continue to be imposed 

beyond a period of ten years from the date on which such duty was first imposed. 

 

(5) The Government may, by notification in the official Gazette, make rules for the 

purposes of this section, and without prejudice to the generality of the foregoing, such 

rules may provide for the manner in which articles liable for safeguard duty may be 

identified and for the manner in which the causes of serious injury or causes of threat 

of serious injury in relation to such articles may be determined and for the assessment 

and collection of such safeguard duty. 

(6) For the purposes of this section, - 

(a) “domestic industry” means the producers- 

i) as a whole of the like article or a directly competitive article in 

Bangladesh; or 

(ii) whose collective output of the like article or a directly competitive 

article in Bangladesh constitutes a major share of the total production of 

the said article in Bangladesh; 

(b) “serious injury” means an injury causing significant overall  impairment in the 

position of a domestic industry; 

(c) “threat of serious injury” means a clear and imminent danger of serious injury. 
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পরিরশষ্ট – ৪ 

 

                              বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি আইন 

‡iwRóvW© bs wW G-1 

evsjv‡`k †M‡RU 

AwZwi³ msL¨v 

KZ…©cÿ KZ…©K cÖKvwkZ 

ïµevi, b‡f¤^i 6, 1992 

evsjv‡`k RvZxq msm` 

XvKv, 6B b‡f¤î, 1992/ 22†k KvwZ©K, 1399 

 

msm` KZ…©K M„nxZ wb¤œwjwLZ AvBbwU 6B b‡f¤̂i, 1992 (22‡k KvwZ©K, 1399) Zvwi‡L 

ivócwZi m¤§wZ jvf Kwiqv‡Q Ges GZØviv GB AvBbwU me©mvavi‡Yi AeMwZi Rb¨ cÖKvk Kiv 

nBqv‡Q:- 
1992 m‡bi 43 bs AvBb 

evsjv‡`k U¨vwid Kwgkb cÖwZôvK‡í cÖYxZ AvBb 

 

‡h‡nZz evsjv‡`k U¨vwid Kwgkb cÖwZôv Kiv mgxPxb I cÖ‡qvRbxq; 

‡m‡nZz GZØviv wb¤œiƒc AvBb Kiv nBj:- 

1| mswÿß রশদিানািÑ GB AvBb evsjv‡`k U¨vwid Kwgkb AvBb, 1992 bv‡g AwewnZ nB‡e| 

2| msÁv:Ñ welq ev cÖms‡Mi cwicš’x †Kvb wKQz bv _vwK‡j, GB AvB‡bÑ  

 (K) ÔÔKwgkb Ó A_© GB AvB‡bi Aaxb MwVZ evsjv‡`k U¨vwid Kwgkb| 

 (L) Ò‡Pqvig¨vbÓ A_© Kwgk‡bi †Pqvig¨vb; 

 (M) ÒcÖweavbÓ A_© GB AvB‡bi Aaxb cÖYxZ cÖweavb; 

 (N) ÒwewaÓ A_© GB AvB‡bi Aaxb cÖYxZ wewa; 

 (O) Òm`m¨Ó A_© Kwgk‡bi m`m¨; 

 (P) ÒmwPeÓ A_© Kwgk‡bi mwPe| 
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3| Kwgkb cÖwZôv :Ñ (1) GB AvBb ejer nBevi ci hZkxNª m¤¢e, miKvi, miKvix †M‡R‡U 

cÖÁvcb Øviv, evsjv‡`k U¨vwid Kwgkb bv‡g GKwU Kwgkb cÖwZôv Kwi‡j| 

(2) Kwgkb GKwU ¯’vqx avivevwnKZv m¤úbœ wewae× ms ’̄v nB‡e  Ges BnviÑ 

(K) GKwU mxj‡gvni _vwK‡e; 

(L) ’̄vei I A¯’vei Dfq cÖKvi m¤úwË AR©b Kivi, AwaKv‡i ivLvi I n Í̄všÍi Kivi  

ÿgZv _vwK‡e; 

(M) weiæ‡× gvgjv `v‡qi Kiv hvB‡e Ges Bnv gvgjv `v‡qi Kwi‡Z cvwi‡e| 

4| Kwgk‡bi cÖavb Kvh©vjq:Ñ Kwgk‡bi cÖavb Kvh©vjq XvKvq _vwK‡e Ges Bnv, cÖ‡qvRb‡ev‡a, 

†h †Kvb ’̄v‡b kvLv Kvh©vjq ’̄vcb Kwi‡Z cvwi‡e| 

5| Kwgk‡bi MVb:Ñ (1) GKRb †Pqvig¨vb Ges Abya© wZbRb m`m¨ mgš^‡q Kwgkb MwVZ 

nB‡e| 

(2) †Pqvig¨vb I m`m¨MY miKvi KZ…©K wbhy³ nB‡eb Ges Zvnv‡`i PvKzixi kZ©vejx miKvi 

KZ…©K wba©vwiZ nB‡e| 

(3) †Pqvig¨v‡bi c` k~b¨ nB‡j wKsev Abycw ’̄wZ, Amy ’̄Zv ev Ab¨ †Kvb Kvi‡Y wZwb Zvnvi 

`vwqZ¡ cvj‡b Amg_© nB‡j, k~b¨ c‡` bewbhy³ †Pqvig¨vb Kvh©fvi MªnY bv Kiv ch©šÍ wKsev 

†Pqvig¨vb cybivq ¯̂xq `vwqZ¡ cvj‡b mg_© bv nIqv ch©šÍ miKvi KZ…©K g‡bvbxZ †Kvb m`m¨ 

†Pqvig¨vbiƒ‡c Kvh© Kwi‡eb| 

6| cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v:Ñ †Pqvig¨vb Kwgk‡bi cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v nB‡eb Ges wZwb 

Kwgk‡bi Ab¨vb¨ m`m¨‡`i `vwqZ¡ e›Ub Kwi‡eb| 

7| Kwgk‡bi Kvh©vejx, BZ¨vw`:Ñ (1) Kwgkb wb¤œewY©Z wel‡q miKvi‡K civgk© cÖ`vb Kwi‡e 

h_v:Ñ 

(K) †`kxq wk‡íi ¯̂v_© iÿv; 

(L) wkí m¤ú` Drcv`‡b cÖwZ‡hvwMZvq Drmvn; 

(M) wkí m¤ú‡`i myô e¨envi wbwðZKiY; 

(N) †`kx cY¨ ißvbxi Dbœqb; 

(O) wØ-cvwÿK I eûcvwÿK Pzw³i gva¨‡g †`‡k Ges we‡`‡k †`kxq wkí m¤ú` e¨env‡ii 

Dbœqb| 

(P) Wvw¤ús I we‡`kx c‡Y¨i Avg`vbx I weµ‡qi e¨vcv‡i Amvay cš’vq cÖwZ‡ivaK‡í c`‡ÿc 

MÖnY; 
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(Q) `dv (K), (L), (M), (N) I (O) G DwjøwLZ wel‡q miKvi KZ…©K Kwgk‡bi wbKU †c ÖwiZ 

welq| 

(2) aviv 1 G DwjøwLZ Kvh© m¤úv`‡b Kwgkb, Ab¨v‡b¨i g‡a¨, wb¤œwjwLZ welq¸wj h_vh_fv‡e 

we‡ePbv Kwi‡e, h_v:Ñ 

 (K) evRvi A_©bxwZ 

 (L) A_©‰bwZK cwi‡ek; 

 (M) wØ-cvwÿK I eûcvwÿK evwYR¨ I k~é Pzw³; 

 (N) RbgZ| 

(3) GB avivi Aaxb †ckK…Z mycvwik ev¯Íevq‡bi d‡j m¤¢ve¨ ÿwZMÖ Í̄ wkí, †fv³v I 

Rbmvavi‡Yi ¯^v_© we‡ePbv Kwiqv Kwgkb ÿwZ jvN‡ei Rb¨, Dnvi g‡Z cª‡qvRbxq, e³e¨ I mycvwik 

miKv‡ii wbKU †ck Kwi‡e| 

(4) GB avivi Aaxb Kwgkb KZ…©K †ckK…Z mycvwik‡K miKvi ¯̂xK…wZ w`‡q Ges h_vh_fv‡e 

we‡ePbv Kwi‡e| 

 

8| Z`šÍ Abyôvb:Ñ GB AvB‡bi D‡Ïk¨ c~iYK‡í Kwgkb †h †Kvb wkí I evwYR¨ cÖwZôvb 

AbymÜvb ev Z`šÍ Kwi‡Z cvwi‡e Ges D³iƒc Abyôvb ev Z`‡šÍi Rb¨ Kwgkb KZ…©K ÿgZv cÖ`Ë †h 

‡Kvb e¨w³‡K mswkøó cÖwZôvb cÖ‡qvRbxq my‡hvM-myweav cÖ`vb Kwi‡Z eva¨ _vwK‡e| 

9| KwZcq †ÿ‡Î Kwgk‡bi †`Iqvbx Av`vj‡Zi ÿgZv:Ñ Kwgkb KZ…©K GB AvB‡bi Aaxb 

AbymÜvb ev Z`šÍ Kvh©avivq Dnv wb¤œewY©Z welqmg~‡n †mB mKj ÿgZv cÖ‡qvM Kwi‡Z cvwi‡e †h 

mKj ÿgZv †Kvb †`Iqvbx Av`vjZ Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) Gi 

Aaxb D³ welqmg~‡n cÖ‡qvM Kwi‡Z cv‡i, h_v:Ñ 

(K)  Av`vj‡Z Dcw ’̄Z nBevi Rb¨ †Kvb e¨vw³i Dci mgb Rvix Ges Zvnv‡K Av`vj‡Z 

Dcw ’̄Z nB‡Z eva¨ Kiv Ges kc_ MÖnY KivBqv Zvnv‡K wRÁvmvev` Kiv; 

 (L) †Kvb Z_¨ mieivn Ges †Kvb Z`šÍ ev AbymÜv‡b cÖ‡qvRbxq †Kvb `wjj `vwLj; 

10|  mfv:Ñ  (1) GB avivi Ab¨vb¨ weavbvejx mv‡c‡ÿ, Kwgkb Dnvi mfvi Kvh© c×wZ wba©viY 

Kwi‡Z cvwi‡e| 

 (2) Kwgk‡bi mfv , Dnvi †Pqvig¨v‡bi m¤§wZµ‡g, Dnvi mwPe KZ…©K AvûZ nB‡e Ges 

†Pqvig¨vb KZ…©K wba©vwiZ ’̄vb I mg‡q AbywôZ nB‡e| 

(3) Kwgk‡bi mfvq mfvcwZZ¡ Kwi‡eb Dnvi †Pqvig¨vb, Ges Zvnvi Abycw ’̄wZ‡Z, †Pqvig¨vb 

KZ…©K g‡bvbxZ Kwgk‡bi †Kvb m`m¨| 
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(4) ïaygvÎ †Kvb m`m¨ c‡` k~b¨Zv ev Kwgkb MV‡b µwU _vKvi Kvi‡Y Kwgk‡bi †Kvb Kvh© 

ev Kvh©aviv A‰ea nB‡e bv Ges Zrm¤ú‡K© †Kvb cÖkœI DÌvcb Kiv hvB‡e bv| 

11| mwPe:Ñ (1) Kwgk‡bi GKRb mwPe _vwK‡eb| 

(2) mwPe miKvi KZ©„K wbhy³ nB‡eb Ges Zuvnvi PvKzixi kZ©vw` miKvi KZ…©K w ’̄KK…Z 

nB‡e| 

(3) mwPeÑ 

(K)  Kwgk‡bi ev‡RU cÖ¯‘Z Kwiqv Aby‡gv`‡bi Rb¨ Dnv Kwgk‡bi wbKU Dc ’̄vcb 

Kwi‡eb; 

(L)  Kwgk‡bi wnmve msiÿb, wnmv‡ei evwl©K weeiYx cÖYqb Ges wnmve wbixÿvi 

e¨e ’̄v   Kwi‡eb; 

(M)  Kwgk‡bi A_© I m¤úwË msiÿY, †ndvRZ, wbqš¿Y I cwiPvjbv Kwi‡eb Ges 

`wjj I KvMRcÎ msiÿY I †ndvRZ Kwi‡eb; 

(N)  Kwgk‡bi cÖkvmwbK KvR Z`viK Kwi‡eb Ges hvnv‡Z Zvnv myôzfv‡e m¤úvw`Z 

nq †mB w`‡K jÿ¨ ivwL‡eb; 

(O) Kwgkb ev †Pqvig¨vb KZ©„K Awc©Z ev wbw ©̀óK…Z Ab¨vb¨ `vwqZ¡ cvjb Kwi‡eb| 

12| Kwgk‡bi Ab¨vb¨ Kg©KZ©v I Kg©Pvix:Ñ (1) Kwgkb Dnvi KvR myôzfv‡e cwiPvjbvq 

cÖ‡qvR‡b Ab¨vb¨ Kg©KZ©v I Kg©Pvix wbhy³ Kwi‡Z cvwi‡e Ges Zvnv‡`i PvKzixi kZ©vejx wewa 

Øviv wba©vwiZ nB‡e: 

Z‡e kZ© _v‡K †h, miKv‡ii c~e©vby‡gv`b e¨wZ‡K‡K Kwgkb †Kvb Kg©KZ©v ev Kg©Pvixi 

c` m„wó Kwi‡Z cvwi‡e bv| 

13| KwgwU:Ñ Kwgkb Dnvi `vwqZ¡ cvj‡b Dnv‡K mnvqZv`v‡bi Rb¨ GK ev GKvwaK KwgwU 

wb‡qvM Kwi‡Z cvwi‡e| 

14| Kwgk‡bi Znwej:Ñ (1) Kwgk‡bi GKwU Znwej _vwK‡e Ges Dnv‡Z miKv‡ii Aby`vb 

Ab¨ †Kvb Drm nB‡Z cÖvß `vb I Abỳ vb Ges Kwgkb KZ…©K cÖvß wd Ges Ab¨ †h †Kvb A_© 

Rgv nB‡e| 

(2) GB Znwej Kwgk‡bi bv‡g ZrKZ©„K Aby‡gvw`Z †Kvb Zdwmwj e¨vs‡K Rgv ivLv nB‡e 

Ges wewa Øviv wba©vwiZ c×wZ‡Z Znwej nB‡Z A_© DVv‡bv hvB‡e| 

(3) GB Znwej nB‡Z Kwgk‡bi cÖ‡qvRbxq e¨q wbe©vn Kiv nB‡e| 
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15| ev‡RU:Ñ Kwgkb cÖwZ ermi miKvi KZ…©K wbw`©ó mg‡qi g‡a¨ cieZ©x A_© erm‡ii 

evwlsK ev‡RU weeiYx miKv‡ii wbKU †ck Kwi‡e Ges Dnv‡Z D³ A_© erm‡i miKv‡ii wbKU 

nB‡Z Kwgk‡bi wK cwigvY A‡_©i cÖ‡qvRb Dnvi D‡jøL _vwK‡e| 

16| wnmve iÿY I wbixÿv:Ñ (1) Kwgkb h_vh_fv‡e Dnvi wnmve iÿY Kwi‡e Ges 

wnmv‡ei evwl©K weeiYx cÖ ‘̄Z Kwi‡e| 

(2) evsjv‡`‡ki gnvwnmve wbixÿK I wbqš¿K, AZ:ci gnvwnmve wbixÿK bv‡g AwfwnZ, cÖwZ 

ermi Kwgk‡bi wnmve wbixÿv Kwi‡eb Ges wbixKlv wi‡cv‡U©i GKwU Kwiqv Abywjwc miKvi I 

Kwgk‡bi wbKU †ck Kwi‡eb| 

(3) Dc-aviv (2) †gvZv‡eK wnmve wbixÿvi D‡Ï‡k¨ gnvwnmve wbixÿK wKsev Zvnvi wbKU 

nB‡Z GZ ỳ‡Ï‡k¨ ÿgZvcÖvß †Kvb e¨w³ Kwgk‡bi mKj †iKW©, `wjj-` Í̄v‡eR, bM` ev e¨vs‡K 

Mw”QZ A_©, RvgvbZ, fvÛvi Ges Ab¨wea m¤úwË cixÿv Kwiqv †`wL‡Z cvwi‡eb Ges Kwgk‡bi †Kvb 

m`m¨, Kg©KZ©v ev Kg©Pvix‡K wRÁvmvev` Kwi‡Z cvwi‡eb| 

17| wb‡`©k cÖ`v‡b miKv‡ii ÿgZv:Ñ GB AvB‡bi D‡Ï‡k¨ c~iYK‡í miKvi Kwgkb‡K †h 

†Kvb wb‡`©k cÖ`vb Kwi‡Z cvwi‡e Ges Kwgkb Dnv cvjb Kwi‡Z eva¨ _vwK‡e| 

18| cÖwZ‡e`b:Ñ (1) cÖwZ ermi 30 †k Ry‡bi g‡a¨ Kwgkb ZrKZ…©K c~e©eZ©x erm‡i m¤úvw`Z 

Kvh©vejxi LwZqvb m¤úwjZ GKwU cÖwZ‡e`b miKv‡ii wbKU †ck Kwi‡e| 

 (2) miKvi cÖ‡qvRbgZ Kwgk‡bi wbKU nB‡Z Dnvi †h †Kvb wel‡qi Dci cÖwZ‡e`b Ges 

weeiYx AvnŸvb Kwi‡Z cvwi‡e Ges Kwgkb Dnv miKv‡ii wbKU mieivn Kwi‡Z eva¨ _vwK‡e| 

19| mij wek¦v‡m K…Z KvRKg© iÿY:Ñ GB AvBb ev †Kvb wewa ev cÖweav‡bi Aaxb mij 

wek¦v‡m K…Z †Kvb Kv‡Ri d‡j †Kvb e¨w³ ÿwZMÖ Í̄ nB‡j ev nIqvq m¤¢ebv _vwK‡j Ab¨vb¨ Kwgk‡bi 

†Pqvig¨vb, m`m¨ ev †Kvb Kg©KZ©v ev Kg©Pvixi weiæ‡× †Kvb †`Iqvbx ev †dŠR`vix gvgjv ev Ab¨ 

†Kvb AvBbMZ Kvh©aviv `v‡qi Kiv hvB‡e bv| 

20| Rb‡meK:Ñ Kwgk‡bi †Pqvig¨vb m`m¨, Kg©KZ©v I Kg©PvixMY Penal Code (Act XLV 

of, 1860) Gi section 21 G ``Public servant” (Rb‡meK) K_vwU †m A‡_© e¨eüZ nBqv‡Q 

†mB A‡_© ÒPublic servant” (Rb‡meK) ewjqv MY¨ nB‡eb| 

21| ÿgZv Ac©Y:Ñ Kwgkb Dnvi †h †Kvb ÿgZv ev `vwqZ¡ mywbw`©ó k‡Z© Dnvi †Pqvig¨vb, 

†Kvb m`m¨ ev †Kvb Kg©KZ©v‡K Ac©Y Kwi‡Z cvwi‡e| 

22| wewa cÖYq‡Yi ÿgZv:Ñ GB AvB‡bi D‡Ïk¨ c~iYK‡í miKvi, miKvix †M‡R‡U cÖÁvcb 

aviv, wewa cÖYqb Kwi‡Z cvwi‡e| 
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23| cÖweavb cÖYq‡bi ÿgZv:Ñ GB AvB‡bi D‡Ïk¨ c~iYK‡í Kwgkb, miKv‡ii 

c~e©vby‡gv`bµ‡g Ges miKvix †M‡R‡U cªÁvcb aviv, GB AvBb ev †Kvb wewai mwnZ AmvgÄm¨c~Y© bq 

GBiƒc cÖweavb cÖYqb Kwi‡Z cvwi‡e| 

24| U¨vwid Kwgkb we‡jvc, BZ¨vw`:Ñ (1) evsjv‡`k U¨vwid Kwgkb cÖwZôvi ms‡M ms‡M 

evwYR¨ gš¿Yvj‡qi 28 †k RyjvB,1970 R‡bi wiwRwjDkb bs GWwgb-1B-20/70/606, AZ:ci D³ 

wiwRwjDkb ewjqv DwjøwLZ, evwZj nBqv hvB‡et 

(2) D³ wiwRwjDkb evwZj nBevi ms‡M ms‡M:Ñ 

 (K) D³ wiwRwjDk‡bi Aaxb MwVZ U¨vwid Kwgkb, AZ:ci wejyß Kwgkb ewjqv DwjøwLZ, 

wejyß nB‡e; 

(L) wejyß Kwgk‡bi ’̄vei I A ’̄vei mKj m¤úwË, bM` I e¨vs‡K Mw”QZ A_© Kwgk‡b 

n Í̄všÍwiZ nB‡e Ges Kwgkb Dnvi AwaKvix nB‡e; 

(M) wejyß Kwgkb Ges Dnvi cÖvwZôvwbK Dbœqb cÖKí (IDTC Project) Gi mKj Kg©KZ©v 

I Kg©Pvix Kwgk‡b e`jx nB‡eb Ges Zvnviv Kwgkb KZ©„K wbhy³ Kg©KZ©v I Kg©Pvix 

ewjqv MY¨ nB‡eb Ges GBiƒc e`jxi c~‡e© Zvnviv †h k‡Z© PvKzix‡Z wb‡qvwRZ wQ‡jb, 

Kwgkb KZ…©K cwiewZ©Z bv nIqv ch©šÍ, †mB GKB k‡Z© Zvnviv Kwgk‡b PvKzix‡Z 

wb‡qvwRZ _vwK‡eb| 

 

Avãyj nv‡kg 

mwPe| 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

ew`Di ingvb, Dc-wbqš¿K, evsjv‡`k miKvix gš¿Yvjq, XvKv KZ…©K gyw ª̀Z| 

‡gvt Avãyi ikx` miKvi, Dc-wbqš¿K, evsjv‡`k digm| I cÖKvkbx Awdm, 

†ZRMuvI, XvKv KZ…©K cÖKvwkZ| 
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পরিরশষ্ট - ৫ 

 

THE PROTECTIVE DUTIES ACT, 1950  

 

(ACT NO. LXI OF 1950).  
 

  
   

 

     An Act to enable the immediate imposition of protective duties of 

customs on imported goods. 
1
  

  

     WHEREAS it is expedient to enable the Government to impose with 

immediate effect protective duties of customs on goods produced or 

manufactured outside Bangladesh and imported into Bangladesh where 

such imposition is urgently necessary in the interest of industries 

established in Bangladesh;  

 

It is hereby enacted as follows:- 
 

  
 

     Short title, 

extent and 

commencement 
  

1. This Act may be called the Protective Duties Act, 1950. 

 

(2) It extends to the whole of Bangladesh.  

(3) It shall come into force at once. 

         Powers of 

Government to 

impose duties 

of Customs 

  

2. (1) If the Government is of the opinion that it is urgently 

necessary to provide for the protection of the interests of any 

industry established in Bangladesh the Government may, by 

notification in the official Gazette-  

 

(a) impose on any goods produced or manufactured in any 

country outside Bangladesh and imported into Bangladesh a 

duty of customs of such amount and for such period as it thinks 

fit; or 

2
[ * * *] 

(2) Every duty imposed under sub-section (1) shall be deemed to 

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_sections.php?id=239&sections_id=10000000
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=239
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_sections.php?id=239&vol=&sections_id=6483
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be a duty leviable under the 
3
[ Customs Act, 1969], and shall be 

in addition to any duties imposed under that Act or any other 

law for the time being in force. 

     

1
 Throughout this Act, unless otherwise specified, the words “Government” and 

“Bangladesh” were substituted for the words “Central Government” and “Pakistan” 

respectively by section 6 of the Finance Act, 1980 (Act No. XXIII of 1980) 

 

2
 Clause (b) was omitted by section 6 of the Finance Act, 1980 (Act No. XXIII of 

1980) 

 

3
 The words, comma and figures “Customs Act, 1969” were substituted for the words, 

comma and figures “Tariff Act, 1934,” by section 6 of the Finance Act, 1980 (Act 

No. XXIII of 1980) 

  

     Power to alter 

rates of 

protective duty 

and to extend 

the duration of 

the protection 

and the 

continuance of 

certain 

protective 

duties 

  

3. (1) If, after such enquiry as it thinks necessary the 

Government is satisfied that the duty imposed on any goods 

under sub-section (1) of section 2 (altered, where necessary, in 

the manner hereinafter provided) has become unnecessary or 

excessive or that it is too low to provide adequate protection to 

the industry concerned in Bangladesh, it may, by notification in 

the official Gazette, reduce or raise the duty to such extent and 

for such period (which may be extended from time to time but 

by not more than three years at any one time) as it thinks fit. 

 

(2) On the expiration of the period specified in any notification 

issued under sub-section (1) of section 2 or sub-section (1) of 

this section, whichever is the later, there shall be levied and 

collected on the goods referred to therein customs duty at the 

rates for the time being in force under the 
4
[ Customs Act, 

1969], and the provisions of the said Act and any other law for 

the time being in force relating to the levy and collection of the 

duty of customs shall apply accordingly 

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_sections.php?id=239&vol=&sections_id=6483
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=617
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=617
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=617
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_sections.php?id=239&vol=&sections_id=6484
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(3) [Omitted by section 6 of the Finance Act, 1980 (Act No. 

XXIII of 1980).] 

         Powers of the 

Tariff 

Commission 

  

5
[ 3A. The Tariff Commission shall have all the powers of a 

civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 

1908, in respect of the following matters, namely: -  

   

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and 

examining him on oath; 

 

(b) requiring the supply of any information and production of 

any document which may be useful for the conduct of its 

enquiry.] 

         Power to make 

rules 

  

4. (1) The Government may, by notification in the official 

Gazette, make rules for the purpose of carrying into effect the 

provisions of this Act. 

 

(2) In particular and without prejudice to the generality of the 

foregoing power such rules may prescribe the conditions subject 

to which any goods shall be deemed to be produced or 

manufactured in a particular country for the purposes of this 

Act. 

      5[Repealed] 

  

5. [Repeal.- Repealed by section 2 and 1st Schedule of the 

Repealing and Amending Ordinance, 1965 (Ordinance No. X of 

1965). ] 

 

 4
 The words, comma and figures “Customs Act, 1969” were substituted for the words, 

comma and figures “Tariff Act, 1934,” by section 6 of the Finance Act, 1980 (Act 

No. XXIII of 1980) 

5
 Section 3A was inserted by section 2 of the Protective Duties (Amendment) 

Ordinance, 1962 (Ordinance No. XXX of 1962) 

 
 

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=617
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_sections.php?id=239&vol=&sections_id=6485
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=86
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=617
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পরিরশষ্ট - ৬ 

করিশদন কি থিি কি থকিথাদেি নাদিি িারলকা 

ক্রঃ নাং কি থকিথাি নাি ও পেরব  চ রলদফান, চিাবাইল ও 

ই-চিইল 

ছরব 

১। মুশদফকা ইকফাৎ 

চেয়ািম্যান 

৯৩৪০২০৯ 

৯৩৪০২৪৩ 

০১৭৮৭৬৬২৮৯৯ 

chairman@btc.gov.bd 
 

২। জনাব চশখ আব্দুল িান্নান 

সেস্য (আঃ সঃ) 

৯৩৩৩৫৬৫ 

০১৫৫২৪৫৭৮৪৫ 

member_icd@btc.gov.bd 

 

৩। জনাব চিািাম্মে িারশদুল িাসান 

সেস্য (বাঃ প্রঃ) 

৯৩৩৫৯৯১ 

০১৮১৭৫৩২১৬০ 

member_trd@btc.gov.bd 

 

৪। জনাব আব্দুল কাইয়ূি 

সেস্য )বাঃ নীঃ(  

৯৩৩৫৯৯২ 

০১৯২৬৮৪৫২৭৬ 

member_tpd@btc.gov.bd 

 

৫। জনাব আবদুল বািী  

যুগ্মপ্রধান (আঃ সঃ - ২) 

৯৩৩৬৪১১ 

০১৭৩০০২০৫০৩ 

jc_icd2@btc.gov.bd 

 

৬। ড. চিািাঃ আব্দুস ছালাি  

যুগ্মপ্রধান (আঃ সঃ - ১) 

৯৩৩৫৯৩৫ 

০১৫৫২৩০৮৭৯৪ 

jc_icd1@btc.gov.bd 

 

mailto:chairman@btc.gov.bd
mailto:member_icd@btc.gov.bd
mailto:member_trd@btc.gov.bd
mailto:member_tpd@btc.gov.bd
mailto:jc_icd2@btc.gov.bd
mailto:jc_icd1@btc.gov.bd
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ক্রঃ নাং কি থকিথাি নাি ও পেরব  চ রলদফান, চিাবাইল ও 

ই-চিইল 

ছরব 

৭। জনাব জালাল উরদ্দন আিদম্মে  

সরেব 

৯৩৩৫৯৩৩ 

০১৭৯৩৫৯৯৬৪২ 

secretary@btc.gov.bd 

 

৮। জনাব এ চক এি িারফজুি িিিান     

উপপ্রধান (আঃ সঃ) 

৯৩৩৬৪৪৬ 

০১৭৫৩৯০৪৫৩৪ 

dc_icd_ds@btc.gov.bd 

 

৯। রিজ িিা চেওয়ান  

যুগ্মপ্রধান (বাঃ প্রঃ)  

(েলরি োরয়্বপ) 

৯৩৩৬৪৪৭ 

০১৬২৩৮৬১০৫২ 

jc_trd@btc.gov.bd 

 

১০। জনাব চশখ রলয়াকি আলী  

যুগ্মপ্রধান (বাঃ নীঃ)  

(েলরি োরয়্বপ) 

৯৩৩৫৯৩৪ 

০১৬৭৪১৩১৪০১ 

jc_tpd@btc.gov.bd 

 

১১। জনাব চিাঃ নজুতল ইসলাি 

উপপ্রধান (আঃ সঃ) ও  

চেয়ািম্যান এি একান্ত সরেব 

৯৩৩২৩৮৯ 

৯৩৪০২৫১ 

০১৫৫৮৭৪৪০৯২ 

pschairman@btc.gov.bd 

dc_icd_gats@btc.gov.bd  

১২। জনাব চিাঃ িরকবুল িাসান  

উপপ্রধান (বাঃ নীঃ) 

৯৩৩৫৯৩১ 

০১৯১৯৫৬৭০৫৮ 

dc_tpd_iaa@btc.gov.bd 

 

১৩। চবগি বসয়ো ুরলশান নািাি 

উপপ্রধান (বাঃ নীঃ) 

৯৩৩২৩৮৯ 

০১৫৫২৫৪৭৪০৬ 

dc_injury@btc.gov.bd 

 
 

mailto:secretary@btc.gov.bd
mailto:dc_icd_ds@btc.gov.bd
mailto:jc_trd@btc.gov.bd
mailto:pschairman@btc.gov.bd
mailto:dc_icd_gats@btc.gov.bd
mailto:dc_tpd_iaa@btc.gov.bd
mailto:dc_injury@btc.gov.bd
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ক্রঃ নাং কি থকিথাি নাি ও পেরব  চ রলদফান, চিাবাইল ও 

ই-চিইল 

ছরব 

১৪। জনাব চিািাম্মে চিলাল উরদ্দন  

উপপ্রধান )বাঃ নীঃ (ও  

সিকািী সেরব )অরিঃ োঃ(  

৯৩৩৫৯৩৪ 

০১৭১২৬৮৮৫৫৮ 

asstsecretary@btc.gov.bd 

 

১৫। জনাব মু. আকিাি চিাদসন  

রসদেি এনারলে 

৯৩৩০৮০৪ 

০১৯১১১১৮২৯৪ 

systemanalyst@btc.gov.bd 

 

১৬। জনাব চিাঃ িরশউল আলি 

উপপ্রধান (আঃ সঃ)  

৯৩৩৫৯৯৩ 

০১৭১১২৪২৮২৩ 

dc_icd_gatt@btc.gov.bd 

 

১৭। জনাব চবোল চিাদসন চিাো  

উপপ্রধান (বাঃ প্রঃ)  

(েলরি োরয়্বপ) 

০১৯১৮৭৯৭১২৩ 

dc_investigation@btc.gov.bd 

 

১৮। চবগি চিািরসনা চবগি  

উপপ্রধান (বাঃ নীঃ)  

(েলরি োরয়্বপ) 

০১৬৭৫৪১১৯৪৪ 

dc_tpd_tpm@btc.gov.bd 

 

১৯। জনাব ইউসুফ আলী িজুিোি  

সিকািী প্রধান (বাঃ প্রঃ) 

৯৩৩৫৯৯৬ 

০১৭১১০৬১৬৯২ 

ac_investigation@btc.gov.bd 

 

২০। জনাব চিাঃ িামুন-উি-িশীে 

 আসকািী 

সিকািী প্রধান (আঃ সঃ) 

০১৭১২১৬৯৮৫৫ 

ac_icd_ds@btc.gov.bd 

 

mailto:asstsecretary@btc.gov.bd
mailto:systemanalyst@btc.gov.bd
mailto:dc_icd_gatt@btc.gov.bd
mailto:dc_tpd_tpm@btc.gov.bd
mailto:ac_investigation@btc.gov.bd
mailto:ac_icd_ds@btc.gov.bd
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ক্রঃ নাং কি থকিথাি নাি ও পেরব  চ রলদফান, চিাবাইল ও 

ই-চিইল 

ছরব 

২১। জনাব চিাঃ িায়িান উবায়দুোি  

সিকািী প্রধান (বাঃ নীঃ) 

০১৯১১২৩৩৬৪১ 

ac_tpd_sub@btc.gov.bd 

 

২২। চবগি উিা সািা  

সিকািী প্রধান (বাঃ নীঃ) 

০১৭১৬৯১৩৯৪৩ 

ac_tpd_tpm@btc.gov.bd 

 

২৩। জনাব চিাঃ িদয়ন উরদ্দন চিাো 

সিকািী প্রধান (আঃ সঃ)  

)েলরি োরয়্বপ(  

০১৯১২০২৩৫৫২ 

ac_icd_gatt@btc.gov.bd 

 

২৪। জনাব চিাঃ িািমুদুল িাসান  

সিকািী প্রধান (বাঃ নীঃ)  

(েলরি োরয়্বপ) 

৯৩৩৫৯৩০ 

০১৭১২২৮৪৬৯১ 

ro_tpd_iaa@btc.gov.bd 

 

২৫। জনাব চিাঃ আব্দুল লরিফ  

গদবষিা অরফসাি )বাঃ প্রঃ(  

০১৭১৭৪০৮৭৬৫ 

ro_investigation@btc.gov.bd 

 

২৬। জনাব িরিনুল করিি খন্দকাি  

গদবষিা অরফসাি )বাঃ প্রঃ(  

০১৬৮৬২৬৭৩৯৬ 

ro_injury@btc.gov.bd 

 

mailto:ac_tpd_sub@btc.gov.bd
mailto:ac_tpd_tpm@btc.gov.bd
mailto:ac_icd_gatt@btc.gov.bd
mailto:ro_tpd_iaa@btc.gov.bd
mailto:ro_investigation@btc.gov.bd
mailto:ro_injury@btc.gov.bd
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ক্রঃ নাং কি থকিথাি নাি ও পেরব  চ রলদফান, চিাবাইল ও 

ই-চিইল 

ছরব 

২৭। জনাব রিজথা আবুল ফজল চিাঃ 

চিৌিীদুি িিিান  

গদবষিা অরফসাি )আঃ সঃ(  

০১৯৩৭৮৫৯৮৪৩ 

ro_icd_gats@btc.gov.bd 

 

২৮। এস, এি, সুিাইয়া জাবীন  

গদবষিা অরফসাি (আঃ সঃ) 

০১৭৫২৫২৯৭৬৫ 

ro_icd_ds@btc.gov.bd 

 

২৯। জনাব কাজী  িরনি উদ্দীন 

গদবষিা অরফসাি (আঃ সঃ-২) 

০১৯১১৭২১৮৯৮ 

ro_icd_gatt@btc.gov.bd 

 

৩০। জনাব এইে.এি.শরিফুল ইসলাি 

রপআি এন্ড রপও ও গ্রন্থাগারিক 

)অরিঃ োঃ(  

০১৭২৪৮৯৪০৩৬ 

prandpo@btc.gov.bd 

 

 

৩১। জনাব চলাকিান চিাদসন  

গদবষিা অরফসাি (বাঃ নীঃ,  

িরন রিাং চসল) 

৯৩৩৫৯৩০ 

০১৭১৭৩৪৪৮৯৩ 

ro_tpd_sub@btc.gov.bd 

 

৩২। জনাব চিাঃ জরসি উরদ্দন 

গদবষিা অরফসাি )বাঃ নীঃ(  

০১৭১৫৬৫৩৭৮৪ 

ro_tpd_tpm@btc.gov.bd 

 

৩৩। জনাব ইউছূপ চিািাম্মে িউলাে 

ইকবাল  

রিসাব িক্ষি কি থকিথা  

(েলরি োরয়্বপ) 

০১৭১১০০১৭০২ 

account_office@btc.gov.bd 

 

 

mailto:ro_icd_gats@btc.gov.bd
mailto:ro_icd_ds@btc.gov.bd
mailto:prandpo@btc.gov.bd
mailto:ro_tpd_sub@btc.gov.bd
mailto:ro_tpd_tpm@btc.gov.bd
mailto:account_office@btc.gov.bd
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পরিরশষ্ট – ৭ 

 

করিশদনি কি থকিথাদেি রবদেশ ভ্রিদিি রববিি 

ক্ররিক 

নাং 

কি থকিথা/কি থোিীি নাি প্ররশক্ষদিি রবষয় আদয়াজনকািী 

চেদশি নাি  

প্ররশক্ষদিি 

চিয়াে 

১। জনাব চিাঃ িরশউল আলি  

উপ প্রধান (ে: ো:) 

Advanced Training 

of Trainers (TOT) 

শ্রীলাংকা ২৮ /১১/ ২০১৬ 

িদি  

৩০ /১১/ ২০১৬ 

২। 

 

জনাব িিা চেওয়ান 

যুগ্মপ্রধান (ে: ো:) 

Capacity Building 

Workshop on The 

Framework 

Agreement on 

Facilitation of 

Cross-border 

Paperlees Trade in 

Asia and the 

Pacific 

র্াইল্যান্ড ২৪ /১১/ ২০১৬ 

িদি 

২৫ /১১/ ২০১৬ 

৩। জনাব িরিনুল করিি খন্দকাি  

গদবষিা কি থকিথা 

Anti Dumping 

 Issue 

ভািি ০৭ /১১/ ২০১৬ 

৪। জনাব কাজী িরনি উদ্দীন 

গদবষিা কি থকিথা 

Trade and 

Sustainable 

Development 

ভািি ০৭/১১/২০১৬ 

িদি 

২৫/১১/২০১৬ 

৫। জনাব মু. আকিাি চিাদসন 

রসদেি এনারলষ্ট 

Social Media 

Course 

রসঙ্গাপুি  

 

০১ /১২/ ২০১৬ 

িদি  

০২ /১২/ ২০১৬ 

৬।  জনাব জালাল উরদ্দন আিদম্মে  

 সরেব 

7th Tax Stamp 

Forum 2017 

জাি থারন ৩০ /০১/ ২০১৭ 

িদি 

৩১ /০১/ ২০১৭ 

৭। জনাব চিাঃ নজুতল ইসলাি 

উপপ্রধান 

১১২িি উচ্চিি প্রশাসন 

চকাদস থ প্ররশক্ষি 

ভািি ১৯ /০২/ ২০১৬ 

িদি 

২৮ /০২/ ২০১৭ 
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৮। রিজ িিা চেওয়ান 

যুগ্মপ্রধান (ে: ো:) 

Hydrogen 

Peroxide Anti 

Dumping Issus 

ভািি ১৪ /০৩/ ২০১৭ 

৯। জনাব চিািাম্মে চিলাল উরদ্দন 

উপপ্রধান  

Seminar on 

Construction of 

Economic 

Development Area 

for Bangladesh 

 

েীন 

২৯ /০৩/ ২০১৭ 

িদি 

৩১ /০৩/ ২০১৭ 

১০। জনাব কাজী িরনি উদ্দীন 

গদবষিা কি থকিথা 

Seminar on 

Construction of 

Economic 

Development Area 

for Bangladesh 

েীন ২৯ /০৩/ ২০১৭ 

িদি 

৩১ /০৩/ ২০১৭ 

১১।  জনাব চিািাম্মে চিলাল উরদ্দন 

 উপপ্রধান 

Seminar on 

Construction of 

Economic 

Development Area 

for Bangladesh 

েীন ০১ /০৪/ ২০১৭ 

িদি 

১৯ /০৪/ ২০১৭ 

১২।  জনাব কাজী িরনি উদ্দীন 

 গদবষিা কি থকিথা 

Seminar on 

Construction of 

Economic 

Development Area 

for Bangladesh 

েীন ০১ /০৪/ ২০১৭ 

িদি 

১৯ /০৪/ ২০১৭ 

১৩।  জনাব চিািাম্মে িারশদুল িাসান 

 সেস্য (যুগ্ম-সরেব) 

Capacity Building 

in FTA for 

Bangladesh 

েীন 

 

১৮ /০৫/ ২০১৭ 

িদি 

০৭/০৬/২০১৭ 

১৪।  জনাব এস, এি, সুিাইয়া জাবীন 

 গদবষিা কি থকিথা 

WTO Anti-

dumping 

Agreement and 

Regional 

Perspective. 

ভািি 

 

২২ /০৫/ ২০১৭ 

িদি 

২৬ /০৫/ ২০১৭ 
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১৫।  জনাব আব্দুল লরিফ 

 গদবষিা কি থকিথা 

WTO Anti-

dumping 

Agreement and 

Regional 

Perspective. 

ভািি 

 

২২/০৫/১৭ 

িদি 

২৬/০৫/২০১৭ 

১৬।  জনাব িরিনুল করিি খন্দকাি 

 গদবষিা কি থকিথা 

WTO Anti-

dumping 

Agreement and 

Regional 

Perspective. 

ভািি 

 

২২ /০৫/ ২০১৭ 

িদি 

২৬ /০৫/ ২০১৭ 
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পরিরশষ্ট - ৮ 

করিশদনি কি থকিথাদেি স্থানীয় প্ররশক্ষদিি রববিি 

ক্ররিক 

নাং 

কি থকিথা/কি থোিীি নাি প্ররশক্ষদিি রবষয় আদয়াজনকািী 

প্ররিষ্ঠান/স্থান 

প্ররশক্ষদিি 

চিয়াে 

১। জনাব ইউছুপ চিািাম্মে 

িউলাে ইকবাল 

রিসাব িক্ষি কি থকিথা (ে: ো:) 

Workshop on PPA 

2006 and PR2008 

আঞ্চরলক চলাক-

প্রশাসন প্ররশক্ষি 

চকন্দ্র, ৪৯, রনউ 

ইো ন, ঢাকা 

কর্তথক আদয়ারজি 

১৪/০৭/২০১৬ 

২। জনাব চশখ আব্দুল িান্নান 

সেস্য (আ: স:-১) 

11
th

 Policy, 

Planning & 

Management 

Course (PPMC) 

জনপ্রশাসন িন্ত্রিালয় 

(সাভাি ঢাকায়) 

০৭/০৮/২০১৬ 

িদি 

১৮/০৮/২০১৬ 

৩। জনাব চিাঃ নজুতল ইসলাি 

উপপ্রধান 

Building Cagacity 

for the Use of 

Research Evidence 

(BCURE) শীষ থক 

প্ররশক্ষি 

িরন্ত্রপরিষে রবভাগ ০১/০৮/১৬ 

িদি 

০৪/০৮/২০১৬ 

৪। জনাব চিাঃ িামুন-উি-িশীে 

আসকািী, সিকািী প্রধান 

Training on 

General 

Agreement on 

Trade in Services 

(GATS) 

Opportunities for 

Bangladesh শীষ থক 

প্ররশক্ষি  

বারিজয িন্ত্রিালয় ০১/০৮/১৬ 

িদি 

০৩/০৮/২০১৬ 

ঐ Trade Related 

Aspects of 

Intellectual 

Property Rights 

(TRIPS) 

Trade Related 

Technical 

Assistance 

(TRTA) 

২৩/০৮/২০১৬ 

িদি 

২৪/০৮/২০১৬ 
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৫। জনাব িরিনুল করিি 

খন্দকাি 

গদবষিা কি থকিথা 

Building Cagacity 

for the Use of 

Research Evidence 

(BCURE) শীষ থক 

প্ররশক্ষি 

িরন্ত্রপরিষে রবভাগ 

 

১৪/০৮/২০১৬ 

৬। জনাব কাজী িরনি উদ্দীন 

গদবষিা কি থকিথা 

Trainging on 

Geveral 

Agreement on 

Trade in Services 

(GATS) 

Opportunities for 

Bangladesh 

বারিজয িন্ত্রিালয় ০২/০৮/২০১৬ 

িদি 

০৩/০৮/২০১৬ 

০৭।  রিজ এস,এি, সুিাইয়া জাবীন 

 গদবষিা কি থকিথা 

Building Cagacity 

for the Use of 

Research Evidence 

(BCURE) শীষ থক 

প্ররশক্ষি 

িরন্ত্রপরিষে রবভাগ ২৯/০৮/২০১৬ 

িদি 

০১/০৯/২০১৬ 

০৮।  জনাব মু. আকিাি চিাদসন 

 রসদেি এনারলষ্ট 

e-GP রসদেদিি 

Organization Admin 

কায থক্রদিি উপি প্ররশক্ষি 

সাংক্রান্ত। 

আইএিই রবভাদগি 

e-GP Lab (িক-

১২, কক্ষ নাং-১১) 

রসরপটিইউ ভবন, 

চশি-ই-বাাংলা নগি 

ঢাকা 

০৫ /০৯/ ২০১৬ 

ঐ CNA with Network 

Security 

করম্পউ াি 

কাউরন্সল /বুদয়  ,

ঢাকা 

জানুয়ারি’২০১৬ 

িদি  

জুলাই, ২০১৬  

০৯। ড. চিািাঃ আব্দুস ছালাি 

যুগ্ম প্রধান (যুগ্ম-সরেব) 

চসবা পদ্ধরি সিরজকিি 

(SPS)  বাস্তবায়ন 

কি থপরিকল্পনা-১ি পয থায় 

শীষ থক কি থশালা 

প্রধান িন্ত্রীি 

কায থালদয়ি এটুআই 

আইরসরস ভবন 

০৩ /১০/ ২০১৬ 

িদি 

০৩ /১১/ ২০১৬ 
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১০। জনাব মু. আকিাি চিাদসন 

রসদেি এনারলষ্ট 

ঐ ঐ ঐ 

১১। জনাব চিাঃ িামুন-উি-িশীে 

আসকািী, সিকািী প্রধান 

ঐ ঐ ঐ 

১২। জনাব চিাঃ আব্দুল লরিফ 

গদবষিা কি থকিথা 

ঐ ঐ ঐ 

১৩।  জনাব মু. আকিাি চিাদসন  

 রসদেি এনারলষ্ট 

e-GP রসদেদিি উপি 

PE User Module 

প্ররশক্ষি 

চসন্ট্রাল প্ররকউিম্যাি 

চ রকনকযাল ইউরন  

)রসরপটিইউ(  

১৮/১০/২০১৬ 

িদি 

২০/১০/২০১৬ 

১৪। সকল কি থকিথা 

অভযন্তিীি প্ররশক্ষি 

 বাাংলাদেশ ট্যারিফ 

করিশন, ঢাকা 

২৩/১০/২০১৬ 

১৫। ড. চিািাঃ আব্দুস ছালাি 

যুগ্ম প্রধান (যুগ্ম সরেব) 

চসবা পদ্ধরি সিরজকিি 

(SPS)  বাস্তবায়ন 

কি থপরিকল্পনা-১ি পয থায় 

শীষ থক কি থশালা 

প্রধান িন্ত্রীি 

কায থালদয়ি এটুআই 

আইরসরস ভবন, 

ঢাকা 

৩১ /১০/ ২০১৬ 

িদি 

০৩ /১১/ ২০১৬ 

১৬। জনাব মু. আকিাি চিাদসন 

রসদেি এনারলষ্ট 

ঐ ঐ ঐ 

১৭। জনাব চিাঃ িামুন-উি-িশীে 

আসকািী, সিকািী প্রধান 

ঐ ঐ ঐ 

১৮। জনাব চিাঃ আব্দুল লরিফ 

গদবষিা কি থকিথা 

ঐ ঐ ঐ 

১৯। সকল কি থকিথা 

অভযন্তিীি প্ররশক্ষি 

Introduction to 

world Trade 

Organization. 

বাাংলাদেশ     

ট্যারিফ করিশন, 

ঢাকা 

২৩ /১১/ ২০১৬ 

ঐ Gatt Gats and 

TRIPS 

বাাংলাদেশ     

ট্যারিফ করিশন, 

ঢাকা 

২৩ /১১/ ২০১৬ 

২০। ড. চিািাঃ আব্দুস ছালাি 

যুগ্ম প্রধান (যুগ্ম সরেব) 

ই-ফাইরলাং প্রধান িন্ত্রীি 

কায থালয়, ঢাকা 

২৬ /১২/ ২০১৬ 

িদি 

২৯ /১২/ ২০১৬ 
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২১। জনাব চিািাম্মে চিলাল উরদ্দন  

সিকািী সরেব (অরি: ো:) 

ই-ফাইরলাং প্রধান িন্ত্রীি 

কায থালয়, ঢাকা 

২৬ /১২/ ২০১৬ 

িদি 

২৯ /১২/ ২০১৬ 

২২। জনাব মু. আকিাি চিাদসন 

রসদেি এনারলষ্ট 

ই-ফাইরলাং প্রধান িন্ত্রীি 

কায থালয়, ঢাকা 

২৬ /১২/ ২০১৬ 

িদি 

২৯ /১২/ ২০১৬ 

২৩। জনাব চিাঃ নজুতল ইসলাি 

উপ-প্রধান 

১১২িি উচ্চিি 

প্রশাসন চকাদস থ প্ররশক্ষি 

বাাংলাদেশ চলাক 

প্রশাসন চকন্দ্র, ঢাকা 

০৪ /১২/ ২০১৬ 

িদি 

০১ /০২/ ২০১৭ 

২৪। ড. চিািাঃ আব্দুস ছালাি 

যুগ্ম প্রধান (যুগ্ম সরেব) 

Procuring Entity   

(PE) 

চোিাদ ক 

রনউরিরডয়া 

পুিানাপেন, ঢাকা 

(CPTU) 

০৬ /১২/ ২০১৬ 

িদি 

০৮ /১২/ ২০১৬ 

২৫। জনাব চিািাম্মে চিলাল উরদ্দন  

সিকািী সরেব 

Procuring Entity   

(PE) 

চোিাদ ক 

রনউরিরডয়া 

পুিানাপেন,ঢাকা 

)CPTC(  

০৬ /১২/ ২০১৬ 

িদি 

০৮ /১২/ ২০১৬ 

২৬। জনাব িািমুদুল িাসান 

সিকািী প্রধান 

Procuring Entity   

(PE) 

চোিাদ ক 

রনউরিরডয়া 

পুিানাপেন,ঢাকা 

)CPTC(  

০৬ /১২/ ২০১৬ 

িদি 

০৮ /১২/ ২০১৬ 

২৭। জনাব এইে. এি. শরিফুল 

ইসলাি 

রপআি এন্ড রপও 

Procuring Entity   

(PE) 

চোিাদ ক 

রনউরিরডয়া পুিানা 

পেন, (CPTU) 

০৬ /১২/ ২০১৬ 

িদি 

০৮ /১২/ ২০১৬ 

২৮। জনাব ইউছুপ চিািাম্মে 

িউলাে ইকবাল, রিসাব িক্ষি 

কি থকিথা (ে: ো:) 

Procuring Entity   

(PE) 

চোিািদ ক  

রনউরিরডয়া পুিানা 

পেন  ,)CPTC(  

০৬ /১২/ ২০১৬ 

িদি 

০৮ /১২/ ২০১৬ 

২৯। জনাব ইউছুপ চিািাম্মে 

িউলাে ইকবাল, রিসাব িক্ষি 

কি থকিথা (ে: ো:) 

iBAS++  আইরপএফ 

১ি ১২িলা সিকারি 

অরফস ভবন ,

০৭ /১২/ ২০১৬ 
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চসুরনবারগো ,ঢাকা।  

৩০। সকল কি থকিথা 

অভযন্তিীি প্ররশক্ষি 

ই -ফাইরলাং  বাাংলাদেশ     

ট্যারিফ করিশন 

২৬ /১২/ ২০১৬ 

৩১। জনাব চিাঃ নজুতল ইসলাি 

উপ-প্রধান 

১১২িি উচ্চিি 

প্রশাসন চকাদস থ প্ররশক্ষি 

বাাংলাদেশ চলাক 

প্রশাসন চকন্দ্র, ঢাকা 

০১ /০২/ ২০১৬ 

িদি 

০২ /০২/ ২০১৭ 

৩২। জনাব চিাঃ িদয়ন উরদ্দন চিাো 

 সিকািী প্রধান (ে: ো:) 

Diagnostic Trade 

Integration Study 

)DTIS(Action 

MatriM 

প্যানপ্যারসরফক 

চসানািগাঁ, ঢাকা 

১৬ /০৩/ ২০১৭ 

৩৩। রিজথা আ: ফ: চিাঃ চিৌিীদুি 

িিিান, গদবষিা কি থকিথা 

The WTO Anti-

Dumping 

Agreement and 

Regional 

Perspective 

Bangladesh 

Foreign Trade 

Institute 

(BFTI) 

১৯ /০৩/ ২০১৭ 

িদি 

২০ /০৩/ ২০১৭ 

৩৪। এস.এি.সুিাইয়া জাবীন 

গদবষিা কি থকিথা 

Enhancing the 

Contribution of 

Preferential Trade 

Agreements to 

Inclusive and 

Equitable Trade 

বারিজয িন্ত্রিালয় 

 

২৮ /০৩/ ২০১৭ 

িদি 

২৯ /০৩/ ২০১৭ 

ঐ The WTO Anti-

Dumping 

Agreement and 

Regional 

Perspective 

Bangladesh 

Foreign Trade 

Institute 

)BFTI(  

১৯ /০৩/ ২০১৭ 

িদি 

২০ /০৩/ ২০১৭ 

৩৫। জনাব চলাকিান চিাদসন 

গদবষিা কি থকিথা 

১৫ িাে থ ২০১৭ রবে 

চভািা অরধকাি রেবস 

টিরসরব অরড রিয়াি ১৫ /০৩/ ২০১৭ 

ঐ The WTO Anti-

Dumping 

Agreement and 

Regional 

Bangladesh 

Foreign Trade 

Institute )BFTI(  

১৯ /০৩/ ২০১৭ 

িদি 

২০ /০৩/ ২০১৭ 
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Perspective 

ঐ Enhancing the 

Contribution of 

Preferential Trade 

Agreements to 

Inclusive and 

Equitable Trade 

বারিজয িন্ত্রিালয় 

 

২৮ /০৩/ ২০১৭ 

িদি 

২৯ /০৩/ ২০১৭ 

৩৬। সকল কি থকিথা 

অভযন্তিীি প্ররশক্ষি 

ই-ফাইরলাং বাাংলাদেশ     

ট্যারিফ করিশন 

৩০ /০৩/ ২০১৭ 

৩৭। জনাব ইউছুপ চিািাম্মে িউলাে 

ইকবাল, রিসাব িক্ষি কি থকিথা  

(ে: ে:) 

iBAS++  আইরপএফ,  ৭ি 

চোি, ১ি ১২িলা 

সিকারি, 

চসুরনবারগো, ঢাকা। 

২৫ /০৪/ ২০১৭ 

িদি 

২৬ /০৪/ ২০১৭ 

৩৮। কি থকিথা  

অভযন্তিীি প্ররশক্ষি 

 

চেশীয় রশদল্পি স্বার্ থ 

সাংিক্ষদি  রশদল্পাদদ্যািা 

ও ব্যবসায়ীদেি িাদে 

সদেিনিা বৃরদ্ধি লদক্ষয 

চসরিনাি 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ 

করিশন 

৩০ /০৪/ ২০১৭ 

৩৯। জনাব চিাঃ নজুতল ইসলাি 

উপ-প্রধান 

Documenting 

esport procedures 

in Bangladesh with 

eRegulations 

methodology 

বারিজয িন্ত্রিালয় 

প্ররশক্ষি 

২৯ /০৫/ ২০১৭ 

িদি 

৩০ /০৫/ ২০১৭ 

৪০। জনাব চিাঃ িািমুদুল িাসান 

সিকািী প্রধান (ে: ো:) 

Documenting 

esport procedures 

in Bangladesh with 

eRegulations 

methodology 

বারিজয িন্ত্রিালয় 

প্ররশক্ষি 

২৯ /০৫/ ২০১৭ 

িদি 

৩০ /০৫/ ২০১৭ 

৪১। জনাব চিাঃ িরশউল আলি 

উপ-প্রধান 

Action Plan to 

Implement SDGs 

through 7th FYP 

বারিজয িন্ত্রিালয় 

প্ররশক্ষি 

৩১ /০৫/ ২০১৭ 

িদি 

০১ /০৬/ ২০১৭ 
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৪২। জনাব িরিনুল করিি 

খন্দকাি, গদবষিা কি থকিথা 

Action Plan to 

Implement SDGs 

through 7th FYP 

বারিজয িন্ত্রিালয় 

প্ররশক্ষি 

৩১ /০৫/ ২০১৭ 

িদি 

০১ /০৬/ ২০১৭ 

৪৩।  সকল কি থকিথা ও কি থোিী  

অভযন্তিীি প্ররশক্ষি 

 

Sustainable 

development goals 

(SDG)  and 

Bangladesh 

perspective. 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ 

করিশন 

প্ররশক্ষি 

০৯ /০৫/ ২০১৭ 

৪৪। ড. চিািাঃ আব্দুস ছালাি, 

যুগ্মসরেব 

National 

Consultation 

(SDG) 

বারিজয িন্ত্রিালয় ০১ /০৬/ ২০১৭ 

৪৫। ড. চিািাঃ আব্দুস ছালাি 

যুগ্ম-প্রধান 

িন্ত্রিালয়/রবভাদগি 

ইদনাদভশন টিদিি 

সেস্যদেি উদ্ভাবন েে থা 

সিায়ক পরিদবশ বিিী 

রবষয়ক েক্ষিা বৃরদ্ধ 

মুলক প্ররশক্ষি 

কি থশালায় 

প্রধানিন্ত্রীি 

কায থালয় 

০৮/০৬/২০১৭ 

৪৬। জনাব মু. আকিাি চিাদসন 

রসদেি এনারলে 

িন্ত্রিালয়/রবভাদগি 

ইদনাদভশন টিদিি 

সেস্যদেি উদ্ভাবন েে থা 

সিায়ক পরিদবশ বিিী 

রবষয়ক েক্ষিা বৃরদ্ধ 

মুলক প্ররশক্ষি 

কি থশালায় 

প্রধানিন্ত্রীি 

কায থালয় 

০৮/০৬/২০১৭ 

৪৭। জনাব এইে.এি.শরিফুল 

ইসলাি 

রপ আি এন্ড রপ.ও 

িন্ত্রিালয়/রবভাদগি 

ইদনাদভশন টিদিি 

সেস্যদেি উদ্ভাবন েে থা 

সিায়ক পরিদবশ বিিী 

রবষয়ক েক্ষিা বৃরদ্ধ 

মুলক প্ররশক্ষি কি থশালা 

প্রধানিন্ত্রীি 

কায থালয় 

০৮/০৬/২০১৭ 
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৪৮। জনাব চিাঃ িরকবুল িাসান 

উপ-প্রধান 

E-Commerce and 

Bangladesh 

Perspective 

 

বারিজয িন্ত্রিালয় ২০/০৬/২০১৭ 

িদি 

২১/০৬/২০১৭ 

৪৯। জনাব চিাঃ িরশউল আলি 

উপ-প্রধান 

Action Plan to 

Implement SDGs 

through 7th FYP 

পরিকল্পনা করিশন ০১ /০৬/ ২০১৭ 

৫০। জনাব িরিনুল করিি খন্দকাি, 

গদবষিা কি থকিথা 

Action Plan to 

Implement SDGs 

through 7th FYP 

পরিকল্পনা করিশন ০১ /০৬/ ২০১৭ 

৫১। করিশদনি সকল কি থকিথা  

অভযন্তিীি  

 

ইদনাদভটিভ আইরডয়া 

অবরিি কিি কি থশালা 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ 

করিশন 

০৯ /০৫/ ২০১৭ 
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ফদ াগ্যালািী 
 

 

বারষ থক ক্রীড়া প্ররিদযারগিা ও বনদভাজন’ ২০১৭। 

 

 
 

িাননীয় চেয়ািম্যান কর্তথক সেস্য (আ: স:) চক পুিোি প্রোন। 
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িাননীয় চেয়ািম্যান কর্তথক বারষ থক ক্রীড়া প্ররিদযারগিা’২০১৭-এ অাংশ গ্রিিকািীদেি িাদে পুিোি রবিিি। 

 

 
িাননীয় চেয়ািম্যান কর্তথক বারষ থক ক্রীড়া প্ররিদযারগিা’ ২০১৭-এ খুদে চখদলায়াড়দেি িাদে পুিোি রবিিি। 
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ক্রীড়া প্ররিদযারগিা -২০১৭ চি অাংশগ্রিিকািী কি থকিথাদেি  একাাংশ। 

 

১১/০৪/১৭ িারিদখ  Annual Performance Agreement (APA)  ২০১৭-১৮ এি উপি চসরিনাি । 
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িি রবরনিয় সভায় কি থকিথাদেি িাদে িাননীয় চেয়ািম্যন িদিােয়। 

 

১৪/০১/২০১৭ িারিদখ চেয়ািম্যান িদিােয়দক অভযর্ থনা (সরেব িদি রসরনয়ি সরেব পদে পদোন্নরি উপলদক্ষয)। 
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২৮/০৬/২০১৭ িারিদখ ঈে-উল-রফিি ূরনরি থলনীদি কি থকিথাদেি িাদে শুদভো রবরনিয়। 

 

০৬/০৩/২০১৭ িারিদখ জািীয় শুদ্ধাোি চকৌশল রবষদয় কি থকিথাদেিদক ইনিাউজ প্ররশক্ষি । 
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শুদ্ধাোি ও বনরিকিা প্ররশক্ষদি  উপপ্রধান (আ:স:) কর্তথক প্ররশক্ষি প্রোদনি একাাংশ। 

 

ই-ফাইরলাং (নরর্) ব্যবস্থাপনা রবষয়ক প্ররশক্ষি’ ২০১৭। 
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কি থকিথাদেি ই-ফাইরলাং (নরর্) রবষয়ক  প্ররশক্ষি এি উদিাধনী ভাষি প্রোনকাদল।  

 

০৮/০৫/২০১৭ িারিদখ কি থোিীদেিদক বাদজ  প্রস্তুরি এি উপি ইনিাইজ প্ররশক্ষি। 
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করিশদনি সভাকদক্ষ  SDG  রবষয়ক প্ররশক্ষি রবষদয় চসরিনাি। 

 

 
 

১৯/০৯/২০১৬ িারিদখ কি থকিথাদেিদক এরিডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং, চসইফ গাড থ এি উপি ইনিাইজ প্ররশক্ষি। 
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১৩/০৬/২০১৭ িারিদখ এরিডারম্পাং, কাউিািদভইরলাং, চসইফ গাড থ এি উপি চসরিনাি। 

 

 

 

১৭/০৮/২০১৭ িারিদখ  চসবা খাি নারস থাং চসটি এি উপি চসরিনাি। 
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সাব চসটি োরড এি উপি িিািি গ্রিি সাংক্রান্ত চসরিনাি। 

 

 

 

 

 


