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ট্রচয়ািম্যান 

(িণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ সিকাবিি সর্চব) 

বাাংলাবদশ ট্রেড এন্ড ট্যার্িফ কর্িশন 

                                                 

মুখবন্ধ 

ট্রদশীয় র্শবল্পি ট্র ৌর্িক স্বার্ ি সুিক্ষা  ,আন্তজিার্িক বার্ণজআ সম্প্রসািণ ও অসাধু বার্ণজআ প্রর্িবিাধকবল্প জার্িি র্পিা 

বঙ্গবন্ধু ট্রশখ মুর্জবুি িহিাবনি প্রিআক্ষ িত্ত্বাবধাবন ১৯৭৩ সাবল বার্ণজআ িন্ত্রণালবয়ি একটি দপ্তি র্হবসবব ‘ট্যার্িফ কর্িশন ’ াত্রা 

আিম্ভ কবি। ১৯৯২ সাবল একটি স্বাধীন ও কা িকি প্রর্িষ্ঠান র্হবসবব িবে ট্রিালাি লবক্ষআ  ‘ ট্যার্িফ কর্িশন’ট্রক র্বলুপ্ত কবি একটি 

র্বর্ধবদ্ধ সাংস্থারূবপ (Statutory Public Authority) ‘বাাংলাবদশ ট্যার্িফ কর্িশন’ প্রর্িষ্ঠা কিা হয়। র্বশ্ব বার্ণজআ ব্যবস্থাি পর্িবর্িিি 

প্রক্ষাপবে কর্িশবনি কা িাবলী শুল্ক সাংক্রান্ত  সুপার্িশ প্রণয়বনি িবে সীিাবদ্ধ না ট্রর্বক বার্ণজআ সাংক্রান্ত অন্যান্য র্বষবয় প্রসার্িি 

হবয়বছ। ট্র ৌর্িক র্বববচনায়  র্বশ্ব বার্ণজআ ব্যবস্থাি পর্িবর্িিি ট্রপ্রক্ষাপে এবাং বাাংলাবদবশি ক্রিবধ িিান বার্ণজআ র্বববচনাূরব িক ২৮ 

জানুয়ার্ি ২০২০ িার্িবখ কর্িশবনি নাি পর্িবিিন কবি ‘বাাংলাবদশ ট্রেড এন্ড ট্যার্িফ কর্িশন  ’কিা  হয় এবাং এি কা িপর্ির্ধও 

র্বস্তৃি কিা হয়। র্বদ্যিান আইন অনু ায়ী কর্িশন প্রর্িবছি বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রণয়ন  কবি র্াবক। ববর্শ্বক িহািািীি িবেও 

অন্যান্য বছবিি ন্যায় ২০২০ -২১ অর্ িবছবি কর্িশন নানার্বধ গুরুত্বূরণ ি কা ি সম্পাদন কবিবছ। র্বিি অর্ িবছবিি সম্পার্দি 

কি িকান্ড ও িাি বাস্তবায়ন অগ্রির্ি এবাং ভর্বষ্যৎ কি িপন্থা তুবল ধিাি জন্য বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০ -২১ স্বাধীনিাি িহান স্থপর্ি 

জার্িি র্পিা বঙ্গবন্ধু ট্রশখ মুর্জবুি িহিান-এি জন্মশিবার্ষ িকী ও ‘মুর্জববষ ি’ উদ াপবনি এ িাবহন্দ্রক্ষবণ প্রকাশ কিা হবলা।   
 

  ট্রদশীয় র্শবল্পি স্বার্ ি সাংিক্ষণ, অসাধু বার্ণজআ প্রর্িবিাধকবল্প বার্ণজআ প্রর্ির্বধান ট্রিজাস ি (এর্ি-ডার্ম্পাং, 

কাউিািবভইর্লাং ও ট্রসইফিাড ি) গ্রহবণি লবক্ষআ িদন্ত পর্িচালনা এবাং বর্হর্ব িবশ্ব এসকল শুবল্কি সম্মুখীন হবল ট্রদশীয় র্শবল্পি স্বার্ ি 

সাংিক্ষবণ সিকাবিি পবক্ষ কর্িশন কাজ কবি র্াবক। পাশাপার্শ র্বশ্ব বার্ণজআ সাংস্থাি স্যার্নোর্ি ও ফাইবোস্যার্নোর্ি এবাং 

ট্রেকর্নকআাল ব্যার্িয়ািস টু ট্রেডসহ নানা র্বষবয় কর্িশন হবি িিািি প্রস্তুি কিা হয়। ট্রদশীয় র্শবল্পি স্বার্ ি সাংিক্ষবণি ট্রিৌর্লক 

দার্য়ত্ব র্নবয়  াত্রা শুরু কিবলও পিবিীবি কর্িশন বহুপার্ক্ষক , আঞ্চর্লক ও  র্ি -পা র্ক্ষক বার্ণজআ ও বার্ণজআ সাংক্রান্ত চুর্ি এবাং 

শুল্ক সাংর্িষ্ট র্বষবয়  প িাবলাচনাূরব িক সিকািবক িথ্যর্ভর্িক পিািশ ি প্রদান কবি আসবছ। নতুন সাংবশার্ধি আইবন বিিিাবন 

সম্পার্দি কা িাবর্লি সাবর্ সঙ্গর্ি ট্রিবখ কর্িশবনি কা িাবর্ল সুর্নর্দ িষ্ট এবাং সুর্বন্যস্ত কিা হবয়বছ। ফলশ্রুর্িবি  ,সাংবশার্ধি আইন 

অনু ায়ী কর্িশবনি কা িক্রি অব্যাহি িাখবি কর্িশবনি জনবল বৃর্দ্ধ অবশ্যম্ভাবী হবয় দাঁর্েবয়বছ। একইসাবর্ কর্িশবনি 

কি িকিিাবদি দক্ষিা ও সক্ষিিা বৃর্দ্ধি জন্য ট্রদবশ/র্ববদবশ র্বষয়র্ভর্িক উচ্চর্শক্ষাি ব্যবস্থা এবাং প্রর্শক্ষণ, ট্রসর্িনাি ইিআার্দবি 

অাংশগ্রহবণি সুব াি বৃর্দ্ধ কিাি আবশ্যকিা ট্রদখা র্দবয়বছ।  

জার্িি র্পিা বঙ্গবন্ধু ট্রশখ মুর্জবুি িহিান এি স্ববেি ট্রসানাি বাাংলা র্বর্নি িাবণ িাননীয় প্রধানিন্ত্রী ট্রশখ হার্সনাি স্বে 

২০৪১ সাবলি িবে বাাংলাবদশবক উন্নি র্ববশ্বি কািাবি উন্নীিকিবণি লবক্ষআ গৃহীি পদবক্ষপ বাস্তবায়বন বাাংলাবদশ ট্রেড এন্ড 

ট্যার্িফ কর্িশন বদ্ধপর্িকি। এ লবক্ষআ কর্িশন বিিিান সিকাবিি র্ভশন, র্িশন এবাং র্দনবদবলি সনদ সফলিাি সাবর্ বাস্তবায়বন 

সহায়ক ভুর্িকা পালন কিবছ। 

  

                                                                                                           (মুনশী শাহাবুদ্দীন আহবিদ)                                                                                                                

                                                                                    ট্রচয়ািম্যান 
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৪.৪.৩ D-8 সর্চবালয় হবি ইবিইবল প্রাপ্ত খসো Trade Facilitation Strategy Paper এি ওপি 

িিািি প্রদান..................................................................... 

৪৯ 

৪.৪.৪ SAFTA Rules of Origin (RoO) এি আওিায় ভািবি ট্রভাজআবিল িপ্তার্নবি Country of 

Origin সাটি ির্ফবকে ইসুআ সাংর্িষ্ট জটিলিা র্নিসবন প িববক্ষণ প্রণয়ন............................... 

৫০ 

৪.৪.৫ র্বিসবেক-এি আওিায় এইচএস ২০১৭ ভাস িবন রূপান্তর্িি বাাংলাবদবশি র্সর্ডউল অব ট্যার্িফ 

কর্িেবিি প্রণয়ন............................................................................................ 

৫০ 

৪.৫ আন্তজিার্িক বার্ণবজআি র্বর্ভন্ন র্বষবয়ি ওপি িিািি প্রণয়ন......................................... ৫০ 



৪.৫.১ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Report on the 

role of non-tariff measures by the UK in the Post-Brexit- এি ওপি িিািি 

প্রদান........................................................................................................... 

৫০-৫১ 

৪.৫.২ ভািবিি Customs  (Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) 

Rules, 2020 এি ওপি িিািি প্রদান................................................................... 

৫১ 

৪.৫.৩ জািীয় িাজস্ব ট্রবাড ি কর্তিক প্রণীি “অগ্রার্ধকািমূলক বা মুি বার্ণজআ চুর্িি কােিস শুল্ক সুর্বধা 

প্রদান র্বর্ধিালা ২০২১” শীষ িক খসো র্বর্ধিালাি ওপি িিািি প্রদান ............................ 

৫১-৫২ 

৪.৬ িন্ত্রী ও সর্চব প িাবয়ি র্বর্ভন্ন আবলাচনা/র্বর্ভন্ন সার্িে/জবয়ি কর্িশন এি সভা ইিআার্দবি 

আবলাচনাি জন্য র্িপার্ক্ষক বার্ণবজআি ওপি র্িফ, ইনপুে প্রস্তুিকিণ.................................. 

৫২ 

৪.৬.১ বাাংলাবদশ ও চীবনি িবে ১২িি ফবিন অর্ফস কনসাবেশন সভাি জন্য হালনািাদ িথ্য প্রদান ৫২ 

৪.৬.২ বাাংলাবদশ ও অবের্লয়াি িবে Foreign Office Consultation সভাি প্রস্তুর্িি লবক্ষআ ইনপুেস 

প্রদান 

৫২ 

৪.৬.৩ িাননীয় প্রধানিন্ত্রীি সভাপর্িবত্ব িঠিি িপ্তার্ন সাংক্রান্ত জািীয় কর্িটিি সভায় উপস্থাপবনি জন্য 

প্রার্র্িকভাবব র্নধ িার্িি সম্ভাব্য আবলাচআসূর্চি উপি ইনপুেস/িিািি ট্রপ্রিণ 

৫২ 

৪.৬.৪ বাাংলাবদশ-ভািি বার্ণজআ সর্চব প িাবয়ি সভাি Joint Record of Discussion- এি ট্রপ্রর্ক্ষবি 

সাংর্িষ্ট র্বষয়সমূবহ বাাংলাবদবশি অবস্থান/প িাবলাচনা/িিািি ভািিবক অবর্হিকিণ সাংক্রান্ত 

৫৩ 

৪.৬.৫ বাাংলাবদশ ও সাংযুি আিব আর্িিাবিি িবে Joint Commission এি ৫ি সভা আবয়াজবনি 

লবক্ষআ এবজন্ডা ট্রপ্রিণ......................................................................................... 

৫৩ 

৪.৬.৬ ১০ি D-8 সবম্মলবনি জন্য Analytical Report on Trade প্রণয়ন.................................. ৫৩ 

৪.৭ র্বশ্ব বার্ণজআ সাংস্থা সাংক্রান্ত কা িার্দ........................................................................ ৫৩ 
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1 

কমিশনের পমরমিমি 

১. ভূমিকা  

 

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে ট্রেশীয় মশনের স্বার্ থ সুরক্ষা, অসাধু বামিজ্য প্রমিনরানে প্রমিমবোে 

ব্যবস্থা গ্রহি এবাং আন্তজ্থামিক বামিজ্য মবষনয় পরািশ থ প্রোনে সরকানরর একটি মবনশষাময়ি প্রমিষ্ঠাে। 

১৯৯২ সানল বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশেনক একটি মবমেবদ্ধ সাংস্থা মহনসনব প্রমিষ্ঠা করা হয়। পরবিীনি 

২০২০ সানল কমিশনের কি থপমরমে বৃমদ্ধ কনর েতুে োিকরি করা হয় ‘বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে’ যার প্রশাসমেক িন্ত্রিালনয়র োময়নে রনয়নে বামিজ্য িন্ত্রিালয়। এমটি-ডামপাং, 

কাউটিারনেইমলাং ও ট্রসইফগাড থ ুল্ক  আনরানপ কমিশে সরকার ক্থক মেে থামরি একিা্র  োময়েপ্রা্ 

ক্থপক্ষ। ট্রেশীয় মশনের স্বার্ থ সাংরক্ষনি মবমেন্ন পনের আিোমে ও উৎপােে পয থানয় ুল্ক হার হ্রাস/বৃমদ্ধ 

মবষনয় ট্রযৌমিকিাসহ সরকারনক যর্াযর্ পরািশ থ প্রোনের িাধ্যনি কমিশে োময়ে পালে কনর র্ানক। 

এ সকল ট্রক্ষন্র , মশে প্রমিষ্ঠাে বা মবমেন্ন বামিজ্য সাংগঠনের আনবেনের পমরনপ্রমক্ষনি পনের উৎপােে 

খরি, কাঁিািানলর আিোমে ব্যয়, সম্পূি থাময়ি পনের আিোমে ব্যয়, জ্েবল, উৎপােে ক্ষিিা, মূল্য 

সাংনযাজ্ে, উৎপামেি পনের গুিগিিাে ইিযামে মবনেষি কনর কমিশে সুপামরশ প্রিয়ে কনর। িথ্য 

মবনেষনির কানজ্ কমিশে অর্ থনেমিক মেনে থশক-ইনফকটিে ট্ররইট অব প্রনটকশে (ই.আর.মপ), 

ডনিমিক মরনসাস থ কি (মড.আর.মস) ইিযামে ব্যবহার কনর র্ানক। মি-পামক্ষক, আঞ্চমলক ও বহু-

পামক্ষক বামিজ্য চু্মি সপনকথ আনলািো এবাং বাস্তবায়নে কমিশে সরকারনক প্রনয়াজ্েীয় সহায়িা 

মেনয় র্ানক। এোড়াও কমিশে স্যামেটামর, ফাইনটা স্যামেটামর, ট্রটকমেকযাল ব্যামরয়ারস টু ট্রেড, ট্যামরফ 

ও েে-ট্যামরফ ব্যামরয়ার ইিযামে মবষনয় সরকারনক পরািশ থ প্রোে কনর র্ানক। এসকল ট্রক্ষন্র  কমিশে 

মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার (ডমিওটিও) শিথাবলী ও চমি এবাং  ট্রেনশর প্রিমলি আইেনক মবনবিোয় মেনয় 

সুপামরশ প্রোে কনর র্ানক। ট্রিকনহাল্ডার কেসালনটশনের জ্ন্য কমিশে সো, ট্রসমিোর, ওয়াকথশপ 

এবাং প্রনয়াজ্নে গিুলোমের আনয়াজ্ে কনর র্ানক। এোড়া, অিযাবশ্যকীয় পনের বাজ্ার মস্থমিশীল 

রাখনি কমিশনের ‘িমেটমরাং ট্রসল’ বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র ট্রফাকাল পনয়টি মহনসনব এবাং এিৎমবষনয় 

গঠিি জ্ািীয় কমিটিনক সামিমবক সহায়িা প্রোে কনর র্ানক। ২০২০ সানল েতুে (সাংনশােেী) আইে 

পানসর ফনল কমিশনের কি থপমরমে ব্যাপক বৃমদ্ধ পায় এবাং ট্রস অনুযায়ী কমিশে েমবষ্যনি অমপ থি 

োময়ে পালনে দৃঢ় প্রমিজ্ঞ।  

  

১.১ বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে প্রমিষ্ঠা 

মবশ্বায়নের ক্রিবে থিাে প্রোনবর পটভূমিনি স্থােীয় মশনের স্বার্ থ সুরক্ষা, অসাধু বামিজ্য প্রমিনরানে 

প্রমিমবোে ব্যবস্থা গ্রহি, আঞ্চমলক, মি-পামক্ষক এবাং বহুপামক্ষক বামিজ্য কায থক্রি/চমি সপােনে 

সরকারনক বস্তুমেষ্ঠ ও প্রানয়ামগক পরািশ থ প্রোনের লনক্ষয Protective Duties Act, 1950 (Act No. 

LXI of 1950) অনুযায়ী ১৯৭৩ সানল জ্ামির মপিা বঙ্গবন্ধু ট্রশখ মুমজ্বুর রহিানের প্রিযক্ষ িত্ত্বাবোনে 

বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র একটি ে্র মহনসনব ‘ট্যামরফ কমিশে’ কাজ্ ুলরু কনর। পরবিীনি ৬ েনেম্বর, 

১৯৯২ িামরনখ বাাংলানেশ ট্রগনজ্ট এ প্রকামশি "বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে আইে, ১৯৯২ (১৯৯২ 

সনের ৪৩ োং আইে)" অনুযায়ী ট্যামরফ কমিশেনক পুেগ থঠে কনর একটি মবমেবদ্ধ সাংস্থা মহনসনব 

“বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে” প্রমিষ্ঠা করা হয়। ২৮ জ্ানুয়ামর ২০২০ িামরনখ মবশ্ব বামিনজ্যর গমি 

প্রকৃমি মবনবিো ও সিনয়র েীমরনখ কমিশনের কায থপমরমে বৃমদ্ধ কনর ১৯৯২ সানলর আইে সাংনশােে 

কনর কমিশনের োি “বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে” করা হয়। 
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১.২ বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে এর গঠে  

কমিশে আইে, ১৯৯২ (১৯৯২ সানলর ৪৩ োং আইে) এর ৫ োরা অনুসানর একজ্ে ট্রিয়ারম্যাে এবাং 

অনূর্ধ্থ মিেজ্ে সেস্য সিন্বনয় কমিশে গঠিি। এই কমিশেই হল মসদ্ধান্ত গ্রহনির সনব থাচ্চ ক্থপক্ষ।  

ট্রিয়ারম্যাে ও সেস্যগি সরকার ক্থক মেযুি হে এবাং িানের িাকুরীর শিথাবলী সরকার ক্থক 

মেে থামরি হয়। ট্রিয়ারম্যাে কমিশনের প্রোে মেব থাহী কি থকিথা মহনসনব কাজ্ কনরে এবাং কমিশনের 

সেস্যনের িনধ্য োময়ে বণ্টে কনরে। কমিশে প্রমিষ্ঠার পর ট্রর্নক এ পয থন্ত ৪৩ জ্ে ট্রিয়ারম্যাে 

কমিশনে োময়ে পালে কনরনেে। বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের ট্রিয়ারম্যাে সরকানরর সমিব 

পেিয থাোর এবাং সেস্যগি সরকানরর অমিমরি সমিব/যুগ্ম সমিব পেিয থাোর কি থকিথা। িাোড়া 

আইনের ১১ োরা িনি কমিশনের একজ্ে সমিব আনেে মযমে সরকার ক্থক মেযুি হে। বাাংলানেশ 

ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনে ট্রিয়ারম্যাে মহনসনব োময়ে পালেকারী কি থকিথানের োনির িামলকা 

পমরমশষ্ট-১ এ ট্রেখানো হনলা। 

 

১.৩ কমিশনের কায থাবমল 
 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে (সাংনশােে) আইে, ২০২০ এর ৭ োরা ট্রিািানবক ট্রেমশয় পে ও ট্রসবা 

র্ামে বৃমদ্ধকনে ট্রেমশয় মশনের স্বার্ থ সাংরক্ষি ও মবকানশ মশেপে উৎপােে ও মবপিনে েক্ষিাবৃমদ্ধ, 

প্রমিনযামগিামূলক পমরনবশ সৃমষ্ট এবাং আিোমে ও র্ামের ট্রক্ষন্র  তুলোমূলক সুমবো (comparative 

advantage) মেরূপিকনে মেম্নবমি থি মবষনয় কমিশে সরকারনক পরািশ থ প্রোে কনর: 

 

(ক) ুল্ক েীমি পয থানলািোক্রনি ুল্ক হার ট্রযৌমিকীকরি ; 

(খ) আন্তজ্থামিক, আঞ্চমলক ও বহু-পামক্ষক বামিজ্য চমি; 

(গ) এমটি ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং ও ট্রসইফগাড থ সাংক্রান্ত আইে ও মবমে অনুযায়ী ট্রেমশয় 

মশনের স্বার্ থ সাংরক্ষি ; 

(ঘ) োেমজ্ট ও োন্সমশপনিটি ট্রেড, মজ্এসমপ (Generalized System of Preference), রুলস 

অব অমরমজ্ে (Rules of Origin)  ও অন্যান্য অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য; 

(ঙ) মশে, বামিজ্য, মবমেনয়াগ ও ুল্ক েীমি প্রিয়ে; 

(ি) ববনেমশক বামিজ্য মবষনয় উদূ্ভি ট্রয ট্রকানো সিস্যা সিাোনে কায থকর ব্যবস্থা গ্রহি; 

(ে) Protective Duties Act, 1950 (Act. No. LXI of 1950) এর আনলানক সুমেমে থষ্ট 

ট্রিয়ানে সাংরক্ষিমূলক আিোমে ুল্ক  (Protective Duties of Customs) আনরাপ; 

(জ্) মশে সপনের সুষ্ঠু ব্যবহার মেমিিকরিপূব থক ট্রেমশয় পে ও ট্রসবার র্ামে বৃমদ্ধ; 

(ঝ) আিোমে ও র্ামেনযায প পে বা ট্রসবাসমূনহর হারনিাোইজ্ড মসনিি ট্রকাড; 

(ঞ) ববনেমশক বামিজ্য পমরবীক্ষি; এবাং  

(ট) আন্তজ্থামিক ও আঞ্চমলক বামিজ্য ব্যবস্থায় প্রিযক্ষ বা পনরাক্ষোনব প্রোব মবস্তারকারী 

েীমিিালা ও রীমিেীমি। 

 

উমিমখি মবষনয় সরকারনক পরািশ থ প্রোে োড়াও কমিশে মেনম্নাি কায থাবমল সপােে কনর: 

(ক) এমটি-সারকািনেেশে সাংক্রান্ত িেন্ত কায থক্রি পমরিালো; 

(খ) বাাংলানেশ হইনি র্ামেকৃি পে ও বামিনজ্যর ওপর অন্য ট্রেশ ক্থক গৃহীি বামিজ্য 

প্রমিমবোে সাংক্রান্ত পেনক্ষপ (এমটি ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং, ট্রসইফগাড থ ট্রিজ্াস থ ও এমটি 

সারকািনেেশে) এর পমরনপ্রমক্ষনি কায থকর ব্যবস্থা গ্রহনির মেমিত্ত ট্রেমশয় র্ামেকারকগিনক 

সহায়িা প্রোে ; 
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(গ) মেিয প্রনয়াজ্েীয় ্রবব্যামের আন্তজ্থামিক ও অেযন্তরীি বাজ্ারের মেরীক্ষি ও পয থানলািো; 

(ঘ) মবশ্ব-বামিজ্য সাংস্থার আওিায় মবমেন্ন বামিজ্য চমি সপমকথি মবনরাে মেষ্পমত্তনি 

সরকারনক সহায়িা প্রোে; 

(ঙ) ববনেমশক বামিজ্য সপনকথ িথ্যামে সাংগ্রহ, ডাটানবজ্ সাংরক্ষি, পয থানলািো ও মবনেষি 

এবাং জ্েস্বানর্ থ উি িথ্যসমূহ সরকার ও স্বার্ থসাংমেষ্ট ব্যমি বা প্রমিষ্ঠােনক সরবরাহ; 

(ি) অন্যান্য ট্রেনশর সমহি বাাংলানেনশর অগ্রামেকারমূলক বা মুি বাণিজ্য চমি সপােনের 

সম্ভাব্যিা যািাই এবাং এিেসাংক্রান্ত চমির ফনল ববনেমশক বামিনজ্যর ওপর সম্ভাব্য প্রোব 

মূল্যায়ে; 

(ে) সম্ভাব্য ক্ষমিগ্রস্ত মশে, ট্রোিা ও জ্েসাোরনির স্বার্ থ মবনবিোর উনেনশ্য গি ুলোমের 

িাধ্যনি প্রয়জ্েীয় পেনক্ষপসমূহ মিমিিকরি; 

(জ্) ট্রেমশয় মশে ও বামিজ্য সাংমেষ্ট মবষনয় অাংশীজ্েনের েক্ষিা ও সনিিেিা বৃমদ্ধর লনক্ষয 

প্রনয়াজ্েীয় কায থক্রি গ্রহি; এবাং 

(ঝ) ট্রেমশয় মশে ও বামিনজ্যর স্বার্ থ সাংক্রান্ত মবষনয় গনবষিা বা সিীক্ষা পমরিালো। 

 

সুপামরশ বাস্তবায়নের ফনল সম্ভাব্য ক্ষমিগ্রস্ত মশে, ট্রোিা ও জ্সাোরনির স্বার্ থ মবনবিো কনর কমিশে 

ক্ষমি লাঘনবর জ্ন্য প্রনয়াজ্েীয় সুপামরশ সরকানরর মেকট ট্রপশ কনর। উনিখ্য, কমিশে ক্থক ট্রপশকৃি 

সুপামরশনক সরকার স্বীকৃমি মেনব এবাং যর্াযর্োনব মবনবিো করনব। 

 

১.৪ বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের সাাংগঠমেক কাঠানিা 

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনে ট্রিয়ারম্যাে, সেস্যবৃন্দ ও সমিব ব্যিীি মবমেন্ন পয থানয়র ৩৪ জ্ে 

কি থকিথা এবাং ৭৬ জ্ে কি থিারীর অনুনিামেি পে রনয়নে (সারমি-০১)। ২০২০-২০২১ অর্ থবেনর 

কমিশনের িঞ্জুরীকৃি পেসমূনহর মবপরীনি কি থরি জ্েবল এবাং শূন্য পনের মববরিী সারমি-০২ এবাং 

সাাংগঠমেক কাঠানিা পমরমশষ্ট-২ এ ট্রেখানে হনলা। 

 

সারমি-০১: অনুনিামেি জ্েবল 

ক্রমিক োং পনের  োি পনের সাংখ্যা 

০১। ট্রিয়ারম্যাে (সরকানরর সমিব পেিয থাো)  ১ (এক) 

০২। সেস্য (অমিমরি/ যুগ্মসমিব পেিয থাো) ৩ (মিে) 

০৩। যুগ্ম-প্রোে  ৪ (িার) 

০৪। সমিব  ১ (এক) 

০৫। মসনিি এোমলষ্ট  ১ (এক) 

০৬। উপপ্রোে  ৮ (আট) 

০৭। সহকারী প্রোে ৮ (আট) 

০৮। গনবষিা কি থকিথা  ৮ (আট) 

০৯। একান্ত সমিব ১ (এক) 

১০। সহকারী সমিব (প্রশাসে) ১ (এক) 

১১। মহসাবরক্ষি কি থকিথা  ১ (এক) 

১২। লাইনেরীয়াে ১ (এক) 

১৩। পাবমলক মরনলশে এন্ড পাবমলনকশে অমফসার ১ (এক) 

১৪। প্রোে সহকারী ১ (এক) 
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ক্রমিক োং পনের  োি পনের সাংখ্যা 

১৫। একান্ত সহকারী ৪ (িার) 

১৬। সাঁটমলমপকার কাি কমপউটার অপানরটর ৫ (পাঁি) 

১৭। সাঁটমু্রবাক্ষমরক কাি কমপউটার অপানরটর ৪ (িার) 

১৮। উচ্চিাে সহকারী ২ (দুই) 

১৯। উচ্চিাে সহকারী কাি মহসাব রক্ষক ১ (এক) 

২০। কযামশয়ার/নকাষাধ্যক্ষ  ১ (এক) 

২১। ট্রকয়ারনটকার ১ (এক) 

২২। অেযর্ থোকারী ১ (এক) 

২৩। মহসাব সহকারী  ২ (দুই) 

২৪। অমফস সহকারী কাি কমপউটার মু্রবাক্ষমরক  ৯ (েয়) 

২৫। কমপউটার মু্রবাক্ষমরক  ৪ (িার) 

২৬। গামড়িালক ৮ (আট) 

২৭। ট্রডসপ্যাি রাইডার  ১ (এক) 

২৮। অমফস সহায়ক  ২৬ (োমিশ) 

২৯। মেরাপত্তা প্রহরী  ৪ (দুই) 

৩০। পমরচ্ছন্নিা কিী  ২ (দুই) 

 

সারমি-০২: কি থরি জ্েবল এবাং শূন্য পনের মববরিী 

ট্রেিী মবন্যাস িঞ্জুরীকৃি পেসাংখ্যা কি থরি জ্েবল শূন্য পনের সাংখ্যা 

১ি ট্রেিী ৩৯ ২৫ ১৪ 

২য় ট্রেিী -- -- -- 

৩য় ট্রেিী ৪৩ ৩১ ১২ 

৪র্ থ ট্রেিী ৩৩ ৩১ ০২ 

ট্রিাট ১১৫ ৮৭ ২৮ 

 

 

কমিশনের িাকুরী মবমেিালা, ১৯৯৩ অনুযায়ী যুগ্ম-প্রোে ও উপ-প্রোে পয থানয় ৫০% পনে সরকার 

ট্রপ্রষনি কি থকিথা মেনয়াগ কনর র্ানক এবাং কমিশনের অন্যান্য কি থকিথা ও কি থিারী সরাসমর/পনোন্নমির 

িাধ্যনি মেনয়াগপ্রা্ হনয় র্ানকে। 
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১.৫ প্রশাসে  

কমিশনের প্রশাসমেক কায থাবমল সপােনের জ্ন্য সরকার ক্থক মেনয়ামজ্ি একজ্ে সমিব রনয়নেে। 

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

সাংরক্ষি, মহসানবর বামষ থক মববরিী প্রিয়ে, অর্ থ ও সপমত্ত সাংরক্ষি, মেয়ন্ত্রি ও পমরিালো কনরে এবাং 

েমলল ও কাগজ্প্র  সাংরক্ষি কনরে। কমিশনের প্রশাসমেক কাজ্ সুষ্ঠুোনব সপােে করা িাঁর োময়ে। 

প্রশাসমেক, আমর্ থক ও অন্যান্য কায থক্রনি সমিবনক সহায়িা প্রোনের জ্ন্য একজ্ে সহকারী সমিব 

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

কি থকিথা রনয়নেে। 

 

১.৬ ব্যয় বরাে 

  

কমিশনের বানজ্ট সরকানরর রাজ্স্ব বানজ্নটর প্রামিষ্ঠামেক ট্রকাড/অপানরশে ট্রকাড োং ১৩১০০২৮০০-

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে ৩৬৩১-আবিথক অনুোে ও ৩৬৩২ মূলেে অনুোে এর অন্তভূ থি। 

২০২০-২০২১ অর্ থবেনর কমিশনের জ্ন্য         ৩৬৩১-আবিথক অনুোে খানি ১২,১১,১৫,০০০.০০ (বার 

ট্রকাটি এগার লক্ষ পনের হাজ্ার) টাকা এবাং ৩৬৩২-মূলেে অনুোে খানি ৪৪,০০,০০০.০০ (চয়ামিশ 

লক্ষ) টাকাসহ সব থনিাট ১২,৫৫,১৫,০০০.০০ (বার ট্রকাটি পঞ্চান্ন লক্ষ পনের হাজ্ার) টাকা িা্র  বরাে 

পাওয়া যায়। 

 

১.৭ সরকামর ট্রকাষাগানর জ্িা 

এ বরানের মবপরীনি আনলািয অর্ থবেনর প্রকৃি ব্যয় হনয়নে ৮,৬৪,১৬,০৬৭.৪৭ (আট ট্রকাটি ট্রিৌষমি লক্ষ 

ট্রষাল হাজ্ার সািষমি টাকা সািিমিশ পয়সা) িা্র ।    ০১ জন সেনস্যর পে অবসরজ্মেি এবাং ০২ জ্ে 

যুগ্মপ্রোনের পে বেলীজ্মেি কারনি শূণ্য থাকায়, ০২ জন গবেষিা কর্ মকর্মা ও ০১ জন সাঁট মুদ্রাক্ষণিক 

কাি কপউটার অপানরটর কণর্শবনি চাকণি র্যাগসহ ০১ জ্ে সাঁট মু্রবাক্ষমরক কাি কমপউটার 

অপানরটর িাকমররি অবস্থায় মৃতুযবরি কিাি কািবি শুণ্য থাকায় বের্ন খাবর্ ০১ বকাটি ৫৮ লক্ষ ০১ 

হাজাি চয়াত্তর টাকা এবাং একজ্ন কর্ মচাণিি েিােবি নতুন সিকাণি োসা েিাদ্দ হওয়ায়, গাড়ী 

চালকবেি অণর্ণিক্ত কাবজি ভার্া হ্রাস পাওয়ায় োিামে খানি ৯০ লক্ষ ২৮ হাজাি আটশি মেষমি 

টাকা অব্যণয়র্ বথবক যায়। এছাড়া, COVID-19 এি প্রভাবে অমফস বন্ধ র্াকায় ও ৪থ ম ণকণিি অথ ম 

ণেলবে প্রাণিি কািবি স্বল্প সর্বয়ি র্বে েিপত্র আহ্বান কিা সম্ভে না হওয়ায়, বটণলব ান ব্যেহাবিি 

র্াণসক ণেল হ্রাস পাওয়ায় এেং প্রমশক্ষি, য পাস ও জ্বালােী, ইনোনেশে/উদ্ভাবে, প্রকাশনা, িয়টাি, 

বটণলব ান ও গ্যাবসি ণেল সর্য়র্র্ না পাওয়ায় পণ্য ও বসো োেে সহায়র্া খাবর্ ০১ ট্রকাটি ১৭ লক্ষ 

০১ হাজাি পাঁিশি মবয়ামিশ টাকা অব্যণয়র্ থাকায় োবজট েিাদ্দ হবর্ অথ ম উদৃ্বত্ত র্াকার প্রোে কারি। 

অব্যময়ি ৩,৯০,৯৮,৯৩২.৫৩ (মিে ট্রকাটি েিই লক্ষ আটােিই হাজ্ার েয়শি বম্র শ টাকা ট্রিপ্পান্ন 

পয়সা) িা্র  iBAS++ মসনিনি PL-Account এ ট্রর্নক যায়। কমিশনের বানজ্ট বরাে ও ব্যয় মববরিী 

সারমি: ০৩-এ ট্রেখানো হনলা। 
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সারমি-০৩: কমিশনের বানজ্ট বরাে ও ব্যয় মববরিী 

ট্রকাড েম্বর ও 

খরনির 

খাি/উপখাি 

বানজ্ট বরাে 

(টাকা) 

২০২০-২০২১ 

সাংনশামেি বরাে 

(টাকা) 

২০২০-২০২১ 

২০২০-২০২১  

সানলর প্রকৃি খরি 

(টাকা) 

২০২০-২০২১  

সানলর অব্যময়ি 

(টাকা) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৩৬৩১-

আবিথক 

অনুোে 

১২,৩৬,১৫,০০০ ১২,১১,১৫,০০০ ৮,২৫,২৮,০৫৬.৯৭ ৩,৮৫,৮৬,৯৪৩.০৩ 

 

৩৬৩২- 

মূলেে  

অনুোে 

৬২,০০,০০০ ৪৪,০০,০০০ ৩৮,৮৮,০১০.৫০ ৫,১১,৯৮৯.৫০ 

 

সব থনিাট   = ১২,৯৮,১৫,০০০.০০ ১২,৫৫,১৫,০০০.০০ ৮,৬৪,১৬,০৬৭.৪৭ ৩,৯০,৯৮,৯৩২.৫৩ 

 

১.৮ ওনয়বসাইট ও আইটি সাংক্রান্ত কায থাবমল 

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনে ওনয়বসাইট ও আইটি সাংক্রান্ত কায থাবমল সপােনের জ্ন্য 

একজ্ে মসনিি এোমলষ্ট রনয়নেে। িাোড়া কমিশনের কি থকিথা ও কি থিারীগিও আইটি সাংক্রান্ত 

কানজ্র সানর্ জ্মড়ি। ২০২০-২১ অর্ থবেনর এ সাংক্রান্ত কায থাবমল মেম্নরূপ: 

 

১।  বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের ইটিারনেট কানেকটিমেটি স্পীড বিথিানে সাংনযামজ্ি ৩৫ 

এিমবমপএস ব্যান্ডউইর্ এর স্থনল ৯০ এিমবমপএস ব্যান্ডউইর্ এ উন্নীি করা হনয়নে যা কমিশনের ডাটা 

সাংগ্রনহ ইমিবািক অবোে রাখনে। 

২। কমিশনে স্থামপি ট্রলাকাল এমরয়া ট্রেটওয়ানকথ ব্যান্ডউইর্ ম্যানেজ্নিটি সফটওয়যার স্থাপে কনর 

ইউজ্ার ট্ররাল অনুসানর ব্যান্ডউইর্ এর সি ব্যবহানর বটিে। 

৩। ফায়ারওয়াল সফটওয়যার স্থাপে কনর ট্রলাকাল এমরয়া ট্রেটওয়াকথটিনক আরও সুরমক্ষি করা হনয়নে। 

৪।  কমিশনের অিযাবশ্যকীয় পে মবপিে িমেটমরাং ট্রসনল স্থামপি আন্তজ্থামিক বাজ্ানর অিযাবশ্যকীয় 

পনের বাজ্ার মূল্য পয থনবক্ষনির জ্ন্য THOMSON REUTERS সফটওয়যারটির পুরািে োস থে 

ট্রর্নক েতুে োস থনে  Upgrade করা হনয়নে। 

৫। অমফনসর সকল কি থকিথানক আইটি এোনবলড সামে থস, ডাটা এোলাইমসস ও ডাটা িাইনগ্রশে এর 

কানজ্ সহনযামগিা প্রোে করা হনয়নে।  

৬।  বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের সকল কি থকিথানের োি ও পেবীর মবপরীনি ো্মরক ই-

ট্রিইল ট্রখালা হনয়নে এবাং ো্মরক ই-ট্রিইল ব্যবহার করা হনচ্ছ। 

৭।  ২০২০-২১ অর্ থবেনর কমিশনের গনবষিা কি থ, প্রমিনবেে ও সকল প্রকার মরনপাট থ এর  কাোর 

ট্রপইজ্ মডজ্াইে ও মু্রবি করা হনয়নে। 

৮।  কমিশনের ১২িলায় অবমস্থি ট্রলাকাল এমরয়া ট্রেটওয়থাক উন্নি যন্ত্রপামি স্থাপে করিঃ আরও 

আধুমেকীকরি করা হনয়নে। 

৯। জ্ািীয় রাজ্স্ব ট্রবাড থ হনি প্রা্ ASYCUDA world সফটওয়যার এর ডাটা কমিশনের মবমেন্ন 

ে্নরর িামহো ট্রিািানবক ডাটা Manipulation কনর  ব্যবহার উপনযামগ করা হনয়নে।  

১০। সরকানরর মবমেন্ন গুরুেপূি থ আইমসটি সাংক্রান্ত সফটওয়যার ট্রযিে: ই-েমর্, এমপএএিএস, ই-মজ্মপ, 

মজ্আরএস ব্যবহার কনর মডমজ্টাল কায থক্রনির আওিায় আো হনয়নে। 
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১১। বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের গনবষিাকানজ্র জ্ন্য আন্তজ্থামিক লাসামসফাইড সফটওয়যার 

যর্া: ১। GTAP Data Base, ২। GEU Executable-Image GEM PACK: Unlimited,             

৩। Trade Sift ক্রয় ও স্থাপে করা হনয়নে। 

 

১.৯ গ্রন্থাগার 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রনয়নে। গ্রন্থাগানরর োময়ে কমিশে সমিনবর 

িত্ত্বাবোনে একজ্ে গ্রন্থগামরনকর ওপর ন্যস্ত রনয়নে। গ্রন্থাগানর সাংগ্রহ সাংক্রান্ত সাংমক্ষ্ মববরি মেম্নরুপ: 

১।  অর্ থেীমি, ব্যবস্থাপো, ব্যবসায় প্রশাসে, পমরসাংখ্যাে এবাং সাংমেষ্ট আইে ও মবমে সাংক্রান্ত পুস্তকামে।  

২।  কমিশে ক্থক প্রকামশি বামষ থক প্রমিনবেে এবাং মবমেন্ন ট্রসক্টনরর ওপর প্রিীি প্রমিনবেে ।  

৩।  বাাংলানেশ ব্যাাংক ক্থক প্রকামশি বামষ থক প্রমিনবেে, বামষ থক আিোমে ব্যয়, বামষ থক র্ামে আয়, 

ব্র িামসক ব্যাাংক বুনলটিে, Economic Trends (Monthly), Balance of Payments ইিযামে 

প্রকাশো ও ডকুনিটি। 

৪। বাাংলানেশ পমরসাংখ্যাে বুযনরা, র্ামে উন্নয়ে বুযনরা, আিোমে-র্ামে অমেে্র এবাং অর্ থ িন্ত্রিালয় 

ক্থক  প্রকামশি মবমেন্ন প্রকাশো । 

৫।   জ্ািীয় রাজ্স্ব ট্রবাড থ ক্থক প্রকামশি এস.আর.ও, ট্যামরফ েযালু, বানজ্ট বিৃিা, অর্ থ মবল, অর্ থ 

আইে, ট্যামরফ মসমডউল, ুল্ক  প্রজ্ঞাপে, েযাট ও সম্পূরক ুল্ক । 

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

প্রকাশো । 

৭।   FBCCI, DCCI, MCCI  ইিযামে প্রমিষ্ঠানের মশে ও বামিজ্য সাংমেষ্ট মবনশষ প্রমিনবেেসমূহ ।  

৮। কমিশনের কানজ্র সানর্ সপৃি ব্যবসা-বামিজ্য ও িাকুমর সাংক্রান্ত মবোোবলীর ওপর পুস্তকামে 

এবাং মুমজ্ব শিবষ থ উপলনক্ষয জ্ামির জ্েক বঙ্গবন্ধু ট্রশখ মুমজ্বুর রহিাে প্রসনঙ্গ ট্রলখা মবমেন্ন 

প্রকাশো ২০২০-২০২১ অর্ থবেনর বানজ্ট হনি ক্রয় করা হয় যা কমিশনের গ্রন্থাগানরর সাংগ্রনহ রনয়নে।   

 

১.১০ প্রকাশো 

 

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের প্রকাশো সাংক্রান্ত কায থাবমল সপােনের জ্ন্য সমিনবর 

িত্ত্বাবোনে একজ্ে জ্েসাংনযাগ ও প্রকাশো কি থকিথা রনয়নে। কমিশনের প্রমি অর্ থবেনরর সািমগ্রক 

কায থাবলীর ওপর প্রিীি বামষ থক প্রমিনবেে, কমিশে প্রিীি “Bangladesh Journal of Tariff and 

Trade” শীষ থক জ্াে থাল প্রকাশোর োময়ে জ্েসাংনযাগ ও প্রকাশো কি থকিথার ওপর ন্যস্ত। এোড়া 

কমিশে বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র আওিােীে মূলি: একটি গনবষিােিী সাংস্থা হওয়ায় সরকার মেনে থমশি 

ট্রেনশর অেযন্তরীি ব্যবসা বামিজ্য সাংক্রান্ত মবষয় োড়াও মবনশ্বর মবমেন্ন ট্রেনশর সানর্ আন্তজ্থামিক 

বামিজ্য চমি সপমকথি সুপামরশ এবাং স্বপ্রনিামেিোনব ট্রেনশর সম্ভাবোিয় স্থােীয় মবমেন্ন খানির 

উন্নয়ে সাংক্রান্ত সুপামরশ প্রমিনবেে আকানর সরকানরর কানে ট্রপ্ররি কনর র্ানক। এসব প্রমিনবেে 

প্রর্নি কমিশনের ওনয়বসাইনট এবাং পরবিীনি বাাংলানেশ সরকামর মু্রবিালয় (মবমজ্ ট্রপ্রস), ট্রিজ্গাঁও, 

ঢাকা হনি প্রকাশোর ব্যবস্থা করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্ থবেনর গ্রামফক আট থস ইেমিটিউট, সাি 

িসমজ্ে ট্ররাড, ট্রিাহাম্মেপুর, ঢাকা হনি কমিশনের মবগি  ২০১৯-২০২০ অর্ থবেনরর বামষ থক প্রমিনবেে 

প্রকামশি হয়। 
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১.১১ িথ্য অমেকার আইে, ২০০৯ বাস্তবায়ে 

 

বাাংলানেশ জ্ািীয় সাংসনে ২৯ এমপ্রল ২০০৯ িামরনখ িথ্য অমেকার আইে পাস হয়। িহািান্য রাষ্ট্রপমি 

৫ এমপ্রল ২০০৯ এটিনি স্বাক্ষর কনরে এবাং ৬ এমপ্রল ২০০৯ িামরনখ আইেটির ট্রগনজ্ট প্রকামশি হয়। ১ 

জুলাই ২০০৯ ট্রর্নক আইেটি সারা ট্রেনশ কায থকর হয়। এ আইে মকছু মেে থামরি িথ্য ব্যিীি ক্থপনক্ষর 

সকল িনথ্য জ্েগনির প্রনবশামেকার মেমিি কনরনে। ট্রকানো োগমরক িথ্য িাইনল ট্রসই িথ্য প্রোনে এ 

আইনে ক্থপনক্ষর ওপর বাধ্যবােকিা আনরাপ করা হনয়নে। 

আইে বাস্তবায়নে িথ্য কমিশে প্রিীি িথ্য অবমুিকরি েীমিিালা প্রিয়ে মেনে থমশকা অনুসরনি 

প্রিয়েকৃি বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের িথ্য অবমুিকরি েীমিিালা, ২০১৫ বাাংলানেশ 

সরকামর মু্রবিালয় (মবমজ্ ট্রপ্রস), ট্রিজ্গাঁও, ঢাকা হনি প্রকামশি হয় । িথ্য অমেকার আইে, ২০০৯-এর 

োরা ১০ (১) অনুসানর বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনে িথ্য প্রোনে োময়েপ্রা্ কি থকিথা ও মবকে 

োময়েপ্রা্ কি থকিথা মেনয়াগ প্রোে করা হনয়নে। আপীল ক্থপক্ষসহ িানের োি ও মবস্তামরি িথ্য 

কমিশনের ওনয়বসাইনট প্রকাশ করা হনয়নে এবাং িথ্য কমিশনে ট্রপ্ররি করা হনয়নে। আপীল 

ক্থপক্ষসহ বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের মেনয়াগকৃি োময়েপ্রা্ কি থকিথা ও মবকে 

োময়েপ্রা্ কি থকিথার মবস্তামরি িথ্য মেম্নরূপ: 

 

সারমি-০৪: িথ্য প্রোনে োময়েপ্রা্ কি থকিথার মবস্তামরি মববরি 

োময়েপ্রা্ কি থকিথার োি ও 

পেমব 

ট্রফাে, ট্রিাবাইল, ফযাক্স,  

ই-ট্রিইল 

ট্রযাগানযানগর ঠিকাো 

এইি.এি.শমরফুল ইসলাি 

পাবমলক মরনলশে এন্ড 

পাবমলনকশে অমফসার    

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে। 

ট্রফাে: ৪৮৩১৬১৪০ 

ট্রিাবাইল: ০১৭২৪৮৯৪০৩৬ 

ফযাক্স: ৯৩৪০২৪৫ 

ই-ট্রিইল: prandpo@btc.gov.bd       

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে 

১ি ১২ িলা সরকামর অমফস 

েবে, ট্রসগুেবামগিা, ঢাকা। 

 

সারমি-০৫: মবকে োময়েপ্রা্ কি থকিথার মবস্তামরি িথ্য 

মবকে োময়েপ্রা্ কি থকিথা ট্রফাে, ট্রিাবাইল, ফযাক্স,   

ই-ট্রিইল 

ট্রযাগানযানগর ঠিকাো 

ট্রিাহাম্মে হুিায়ূে কবীর 

সহকারী সমিব  (প্রশাসে) 

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে। 

ট্রফাে: ৪৮৩১৬১৪০ 

ট্রিাবাইল: ০১৭১৫৪৪০৪৭৮ 

ফযাক্স: ৯৩৪০২৪৫ 

ই-ট্রিইল: asstsecretary@btc.gov.bd 

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে 

১ি ১২ িলা সরকামর অমফস েবে 

ট্রসগুেবামগিা, ঢাকা। 

 

সারমি-০৬: আমপল ক্থপনক্ষর িথ্য 
 

আমপল ক্থপক্ষ ট্রফাে, ট্রিাবাইল, ফযাক্স, ট্রিাবাইল, 

ই-ট্রিইল 

ট্রযাগানযানগর ঠিকাো 

ট্রিয়ারম্যাে 

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে। 

 

ট্রফাে: ৯৩৪০২০৯ 

ট্রিাবাইল: ০১৭৮৭৬৬২৮৯৯ 

ফযাক্স: ৯৩৪০২৪৫ 

ই-ট্রিইল: chairrman@btc.gov.bd 

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে 

১ি ১২ িলা সরকামর অমফস 

েবে, ট্রসগুেবামগিা, ঢাকা। 

mailto:chairrman@btc.gov.bd


9 

বামিজ্য প্রমিমবোে মবোগ 

২. ভূমিকা  

ডামপাং ও েতুথমকপ্রা্ পে আিোমের ন্যায় অসাধু বামিজ্য প্রমিকানরর িাধ্যনি স্থােীয় মশনের 

ন্যায়সঙ্গি স্বার্ থরক্ষার কানজ্ বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের বামিজ্য প্রমিমবোে মবোগ 

মেনয়ামজ্ি। ডামপাং এর মবরুনদ্ধ এমটি-ডামপাং, েতুথমকপ্রা্ পে আিোমের মবরুনদ্ধ কাউটিারনেইমলাং 

এবাং অিযমেক পে আিোমের মবরুনদ্ধ ট্রসইফগাড থ ুল্ক  আনরাপ মবষনয় সরকারনক যর্াযর্ সুপামরশ 

প্রোে এ মবোনগর কায থক্রনির িনধ্য  অন্যিি। মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার চমি অনুযায়ী যমে ট্রকাে মবনেমশ 

পে স্বাোমবক মূল্য (সাোরিি স্থােীয় বাজ্ার মূল্য) অনপক্ষা কিমূনল্য বাাংলানেনশ র্ামে হয়, িনব িা 

বাাংলানেনশ ডামপাং হনচ্ছ িনি থ গে হনব। এটি স্থােীয় মশনের জ্ন্য ক্ষমিকর। এরূপ ট্রক্ষন্র  মবশ্ব বামিজ্য 

সাংস্থার মেয়ি অনুসানর ট্রেশীয় মশেনক ক্ষমির হাি ট্রর্নক রক্ষার জ্ন্য এমটি-ডামপাং ুল্ক  আনরাপ করা 

যায়। একইোনব ট্রকাে পে েতুথমক মূনল্য বাাংলানেনশ র্ামে করা হনল িা স্থােীয় প্রমিনযাগী পনের 

সানর্ ট্রেশীয় বাজ্ানর অসি প্রমিনযামগিা সৃমষ্ট কনর, যা সাংমেষ্ট ট্রেশীয় মশেনক এর কায থক্রি সাংনকািে 

বা বন্ধ করনি বাধ্য কনর। ন্যায্য বামিজ্য মেমিি করার জ্ন্য এনক্ষন্র  কাউটিারনেইমলাং ুল্ক  আনরাপ 

করা যায়। িাোড়া, ট্রকাে পনের আিোমে অস্বাোমবকোনব বৃমদ্ধ পাওয়ার কারনি স্থােীয় মশেসমূহ 

ক্ষমিগ্রস্ত হনল, ট্রসইফগাড থ ুল্ক  আনরাপ করা যায়। ট্রকাে পনের ওপর এমটি-ডামপাং ুল্ক  আনরাপ করার 

কারনি আিোমেকারকগি যমে একই েরনের পে অন্য এইি.এস ট্রকানডর আওিায় আিোমে কনর, 

িাহনল এমটি-সারকািনেেশে িেন্ত করার িাধ্যনি একই েরনের পনের ওপর এমটি-ডামপাং ুল্ক  

আনরাপ করা যায়।   

 

বামিজ্য প্রমিমবোে মবষয়ক ুল্ক সমূহ আনরানপর মবষনয় সরকারনক যর্াযর্ সুপামরশ প্রিয়নের জ্ন্য 

কমিশনের ট্রিয়ারম্যাে সরকার ক্থক মেে থামরি োময়েপ্রা্ ক্থপক্ষ এবাং বামিজ্য প্রমিমবোে মবোগ 

িাঁর পনক্ষ উপযু থি কায থাবলী সপােে কনর র্ানক। এমটি-ডামপাং, সােণসণি ও কাউটিারনেইমলাং, 

ট্রসইফগাড থ এবাং এমটি-সারকািনেেশে কায থক্রনির পাশাপামশ বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের 

বামিজ্য প্রমিমবোে মবোগ ডমিউটিও এর স্যামেটামর ও ফাইনটাস্যামেটামর কায থক্রি এবাং ট্রটকমেকযাল 

ব্যামরয়ারস টু ট্রেড সপমকথি চমি সাংক্রান্ত কাজ্ও সপােে কনর। 

 

২.১. ২০২০-২১ অর্ থবেনর বামিজ্য প্রমিমবোে মবোনগর সপামেি কায থক্রনির মববরি: 

 

২.১.১ এমটি-ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং ও ট্রসইফগাড থ ট্রিজ্াস থ শীষ থক সনিিেিা ট্রসমিোর। 

 

২০২০-২১ অর্ থবেনরর বামষ থক কি থসপােে চমির অাংশ মহসানব এমটি-ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং এবাং 

ট্রসইফগাড থ সাংক্রান্ত সনিিেিা শীষ থক ২ (দুই) টি ট্রসমিোর আনয়াজ্নের জ্ন্য মেে থামরি মেল। উি 

সনিিেিা শীষ থক ট্রসমিোনরর প্রর্িটি ১৭ জুে ২০২১ িামরনখ বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের 

সনম্মলেকনক্ষ অনুমষ্ঠি হয়। ট্রসমিোনর বাাংলানেনশর র্ামে ও উৎপােক ট্রেিী এবাং সরকানরর মবমেন্ন 

েফিনরর প্রমিমেমেবৃন্দ উপমস্থি মেনলে। এমটি-ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং এবাং ট্রসইফগাড থ ট্রিজ্াস থ 

মবষনয় মশনোনযািা ও ব্যবসায়ীনের িনধ্য সনিিেিা সৃমষ্টর মেমিত্ত  ট্রসমিোরটি অনুমষ্ঠি হয়। এমটি-

ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং এবাং ট্রসইফগাড থ সাংক্রান্ত সনিিেিা শীষ থক মিিীয় ট্রসমিোরটি ট্রকামেড-১৯ 

এর কারনি সপন্ন করা সম্ভব হয়মে।  

 

 



10 

২.১.২ বাাংলানেশ হনি আিোেীকৃি পাটপনের ওপর োরি ক্থক কাউটিারনেইমলাং 

ুল্ক  আনরানপর লনক্ষয কেসালনটশে আহ্বাে। 

 

োরনির ট্রেড ট্ররনিমডস ক্থপক্ষ (মডমজ্টিআর) ক্থক বাাংলানেশ হনি আিোেীকৃি পাটপনের ওপর 

কাউটিারনেইমলাং ুল্ক  আনরানপর লনক্ষয িেন্ত আরনম্ভর পূনব থ বাাংলানেশ সরকানরর সানর্ 

কেসালনটশনের আহবাে জ্াোে হয়। ট্রকামেড-১৯ এর সামব থক অবস্থা মবনবিোয় মেনয় োরিীয় 

ক্থপক্ষ ক্থক মেমডও কেফানরমন্সাং এর িাধ্যনি ১১-১৫ ট্রি ২০২০ এর িনধ্য এই কেসালনটশনের 

আহবাে জ্াোনো হয়। বাাংলানেনশ সাোরি ছুটি এবাং ট্রকামেড-১৯ এর কারনি কেসালনটশেটি জুে 

২০২০ িানসর ্িীয় স্ানহ হনি পানর িনি থ জ্ামেনয় োরিীয় ক্থপনক্ষর মেকট অনুনরাে জ্াোনি 

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে ক্থক বামিজ্য িন্ত্রিালনয় প্র  ট্রপ্ররি করা হয়। পরবমিথনি 

োরিীয় সরকানরর আিন্ত্রনি  ০৯ জুলাই ২০২০ িামরনখ োরনির মডমজ্টিআনরর সানর্ বাাংলানেশ 

সরকানরর মেমডও কেফানরমন্সাং এর িাধ্যনি কেসালনটশে অনুমষ্ঠি হয়। কেসালনটশনে বাাংলানেশ 

হনি পাটপে র্ামেনি ট্রয েরনির আমর্ থক সুমবো ট্রেয়া হয় এবাং ডমিউটিও এর এমগ্রনিনটির সাংণিষ্ট 

োরা তুনল েরা হয়। বাাংলানেশ সরকানরর কেসালনটশনের ওপর মলমখি জ্বাব ২৩ জুলাই ২০২০ 

িামরনখ বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে হনি বামিজ্য িন্ত্রিালনয় পাঠানো হয়। কেসালনটশনের 

পর োরি সরকার এমবষনয় আর ট্রকাে পেনক্ষপ গ্রহি কনরমে।  

 

২.১.৩ োরি ও পামকস্তাে ক্থক ডামপাং মূনল্য সূিা র্ামেনি সূিার ওপর এমটি-

ডামপাং ুল্ক  আনরানপর প্রস্তাবো সপমকথি আনবেে। 

 

োরি ও পামকস্তাে হনি ডামপাং মূনল্য সুিা আিোমে করা হনচ্ছ িনি থ বাাংলানেশ ট্রটক্সটাইল মিলস 

এনসামসনয়শে (মবটিএিএ) অমেনযাগ কনর এবাং এর প্রমিকার ট্রিনয় এনসামসনয়শে বামিজ্য িন্ত্রিালনয় 

আনবেে কনর। প্রনয়াজ্েীয় কায থক্রি গ্রহনির জ্ন্য আনবেেটি িন্ত্রিালয় হনি কমিশনে ট্রপ্ররি করা হয়। 

োরি ও পামকস্তাে হনি ডামপাং মূনল্য সুিা আিোমে করা হনচ্ছ িনি থ বাাংলানেশ ট্রটক্সটাইল মিলস 

এনসামসনয়শনের (মবটিএিএ) অমেনযাগ আিনল মেনি প্রনয়াজ্েীয় িথ্য-উপানত্তর জ্ন্য এমটি-ডামপাং 

প্রশ্নিালা ২৫ জুে ২০২০ ও ২১ মডনসম্বর ২০২০ িামরনখ মবটিএিএ-ট্রি ট্রপ্ররি করা হয় মকন্তু ট্রকাে 

িথ্য/উপাত্ত পাওয়া যায়মে। ৮ ট্রফব্রুয়ামর ২০২১ িামরনখ এ মবষনয় অনুমষ্ঠি সোনিও মবটিএিএ-এর পক্ষ 

হনি সাংমেষ্ট মবষনয় প্রমিষ্ঠােটি আগ্রহী েয় িনি থ জ্াোয়। এিিাবস্তায়, মবটিএিএ- এর উপযু থি 

অমেনযানগর মবষনয় ট্রকাে পেনক্ষপ গ্রহি করা সম্ভব হয়মে। 

 

২.১.৪  বাাংলানেশ হনি আনজ্থমটিোয় র্ােীকৃি ট্রলাবস (এইি.এস.ট্রকাড ৬১১৬.১০.০০) 

ওপর এমটি-ডামপাং ুল্ক  আনরানপর লনক্ষয আনজ্থমটিোর ন্যাশোল ফনরে ট্রেড কমিশে 

ক্থক িেন্ত আরম্ভ। 

 

৫ আগষ্ট ২০১৯ িামরনখ RANDON SA ক্থক আনবেনের ট্রপ্রমক্ষনি আনজ্থমটিোর ন্যাশোল ট্রেড 

কমিশে বাাংলানেশসহ ৫টি ট্রেশ হনি র্ােীকৃি ট্রলাবস ওপর এমটি-ডামপাং ুল্ক  আনরানপর লনক্ষয 

িেন্ত কায থক্রি ুলরু কনর। এ মবষনয় যুিরানষ্ট্র অবমস্থি আনজ্থমটিো দূিাবাস মডনলানিটিক ট্রোট িারফি 

ওয়ামশাংটনে অবমস্থি বাাংলানেশ দূিবাসনক অবমহি কনর। উনিখ্য, আনজ্থমটিোর দূিাবাস ক্থক 

জ্াোনো হয় ট্রয, এিেমবষনয় র্ামেকারকনের প্রশ্নিালা পূরিপূব থক ২০ ট্রসনেম্বর ২০১৯ িামরনখর িনধ্য 

ট্রপ্ররি করনি হনব। িনব মেয়ি অনুযায়ী এই সিয়সীিা বৃমদ্ধ করার জ্ন্য র্ামেকারকগি অনুনরাে 

করনি পানর। আনরা উনিখ্য ট্রয, আনজ্থমটিোর আইে অনুযায়ী এ সকল প্রশ্নিালা স্পযামেশ োষায় পূরি 
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করনি হনব। আনজ্থমটিোয় বাাংলানেনশর ট্রলাবস র্ামের ওপর সম্ভাব্য এমটি-ডামস্পাং ুল্ক  আনরাপ হনি 

প্রমিকার পাওয়ার লনক্ষয সাংমেষ্ট র্ামেকারকগি প্রশ্নিালা পূরনির সিয়সীিা বৃমদ্ধর অনুনরােপূব থক 

প্রশ্নিালা পূরি কনর আনজ্থমটিোর  ন্যাশোল ট্রেড কমিশনে ট্রপ্ররনির জ্ন্য বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে হনি বাাংলানেশ বিরী ট্রপাষাক র্ামেকারক সমিমি এবাং বাাংলানেশ েীটওয়যার প্রস্তুিকারক 

ও র্ামেকারক সমিমিনক প্র  ট্রপ্ররি করা হয়। িাোড়া প্রনয়াজ্নে বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ 

কমিশনে ট্রযাগানযানগর জ্ন্যও পন্র  বলা হয়। আনজ্থমটিোর র্ামেকারকনের িামলকা হনি ট্রেখা যায় 

ট্রয, বাাংলানেনশর ট্রকাে র্ামেকারক সরাসমর ঐ ট্রেনশ র্ামে কনর ো বরাং বাাংলানেনশর পে ্িীয় 

ট্রকাে পনক্ষর িাধ্যনি আনজ্থমটিোয় র্ামে হয়। মবষয়টি এখনো িেন্তিােীে রনয়নে। 

 

২.১.৫  পামকস্তাে সরকার ক্থক বাাংলানেশ হনি র্ামেকৃি হাইনরানজ্ে পার অক্সাইনডর ওপর 

এমটি-ডামপাং মডউটি আনরাপ মবষনয় মরমেউ (Review) সাংক্রান্ত। 

 

বাাংলানেশ হনি র্ামেকৃি হাইনরানজ্ে পারঅক্সাইনডর ওপর ইনিাপূনব থ আনরামপি এমটি-ডামপাং 

ুলন্ক র ট্রক্ষন্র  স্থােীয় মশে হনি মরমেউ এর আনবেনের ট্রপ্রমক্ষনি মরমেউ এর জ্ন্য ২১ ট্রফব্রুয়ামর ২০২০ 

িামরনখ পামকস্তাে National Tariff Commission ট্রোটিশ জ্ামর কনর। পামকস্তানের ক্থপক্ষ 

বাাংলানেনশর মিেটি র্ামেকারক/উৎপােেকারী প্রমিষ্ঠাে মিমিি কনর এবাং প্রশ্নিালা ট্রপ্ররি কনর। এ 

মবষনয় ১৬ িাি থ ২০২০ িামরনখ বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে ক্থক ট্রিকনহাল্ডার কেসালনটশে 

কনর কমিশনের িিািি পামকস্তানের National Tariff Commission বরাবর ট্রপ্ররি করা হয়। এ 

মবষনয় র্ামেকারকনের সহনযামগিা প্রোে করা হনচ্ছ। 

 

২.১.৬ র্ােীকৃি এযাপানরলস এন্ড ট্রলাসামোং এনক্সসমরজ্ এর ওপর ইনন্দানেমশয়া ক্থক 

ট্রসইফগাড থ িেন্ত আরম্ভ। 

 

বাাংলানেশ হনি র্ােীকৃি এযাপানরলস এন্ড ট্রলাসামোং এনক্সসমরজ্ এর ওপর ইনন্দানেমশয়া ক্থক 

ট্রসইফগাড থ িেন্ত আরম্ভ করা হয়। এর পমরনপ্রমক্ষনি িেন্ত কানজ্ অাংশগ্রহনির মেমিত্ত বাাংলানেশ ট্রেড 

এন্ড ট্যামরফ কমিশে ইনন্দানেমশয়া ক্থপনক্ষর মেকট আগ্রহী পক্ষ মহনসনব অন্তভূ থি হয়। মূল 

র্ামেকারক মবমজ্এিইএ ও মবনকএিইএ - ট্রকও আগ্রহী পক্ষ হনি কমিশনের পক্ষ ট্রর্নক প্র  ট্রেয়া 

হয়। ইনন্দানেমশয়া ক্থক এ মবষনয় পরবমিথনি োচথয়াল ুলোমে অনুমষ্ঠি হয়। ুলোমেনি বামিজ্য 

িন্ত্রিালয়, বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে, বাাংলানেশ হাইকমিশে ইে ইনন্দানেমশয়া, মবমজ্এিইএ 

ও মবনকএিইএ এর প্রমিমেমে অাংশগ্রহি কনর। ুলোমের ওপর কমিশে ও িন্ত্রিালয় হনি িিািি ট্রপ্ররি 

করা হয়। চূড়ান্ত মসদ্ধানন্ত ইনন্দানেমশয়া ক্থক বাাংলানেনশর ওপর ট্রসইফগাড থ ুল্ক  আনরাপ করা হয়। 

 

২.১.৭ পমলনয়ষ্টার, ট্ররয়ে ও অন্যান্য মসেনর্টিক সূিার ওপর মেে থামরি সুমেমে থষ্ট কর ৬ 

টাকার পমরবনিথ ২ টাকা মূল্য সাংনযাজ্ে কর মেে থারনি িিািি প্রোে। 

 

বাাংলানেশ ট্রটক্সটাইল মিলস এনসামসনয়শে (মবটিএিএ) ক্থক কৃম্র ি আঁনশর (Man-Made 

Fibre) িারা বিরী সূিায় প্রস্তুিকৃি পে সািগ্রী হিেমর্রব গরীব, মেেিজুর ও মেম্ন িধ্যমবত্ত িানুনষর 

িানঝ ব্যাপকোনব ব্যবহানরর মবষয়টি মবনবিো ও পেটিনক আনরা ক্রয়ক্ষিিার িনধ্য আেয়নের লনক্ষয 

এইিএসনকাডভুি ৫৪.০১ ট্রর্নক ৫৪.০৬ এবাং ৫৫.০৮ ট্রর্নক ৫৫.১১ ির্া যাবিীয় কৃম্র ি আঁনশ  

(Man-Made Fibre) িারা বিরী সূিার ওপর ম্যানুনফকিামরাং পয থানয় ট্রকমজ্ প্রমি ৬ টাকার পমরবনিথ 

২ টাকা মূল্য সাংনযাজ্ে কর োনয্যথর লনক্ষয মেমে থষ্ট ক্থপনক্ষর মেকট সুপামরশ ট্রপ্ররনির অনুনরাে করা 

হয়। আনবেেটির মবষনয় িথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহ করা হনচ্ছ। প্রমিনবেে প্রস্তুনির কাজ্ িলিাে রনয়নে।  
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২.১.৮ বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে এবাং োরনির মডনরক্টনরট ট্রজ্োনরল অব 

ট্রেড ট্ররনিমড এর িনধ্য এিওইউ স্বাক্ষমরি। 

 

২৭ িাি থ ২০২১ িামরনখ বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে (মবটিটিমস) ও োরনির মডনরক্টনরট 

ট্রজ্োনরল অব ট্রেড ট্ররনিমড (মডমজ্টিআর) এর িনধ্য একটি ট্রিনিানরন্ডাি অব আন্ডারিযামন্ডাং (এিওইউ) 

স্বাক্ষমরি হয়। এিওইউ এর মূল উনেশ্য হনলা বামিজ্য প্রমিমবোে ব্যবস্থা বাস্তবায়নে পারস্পামরক 

সহনযামগিা করা। বামিজ্য প্রমিমবোে ব্যবস্থা বাস্তবায়নে পারস্পামরক েে-কেমফনডমন্সয়াল োশ থে এর 

আোে প্রোে, সক্ষিিা বৃমদ্ধর জ্ন্য ট্রসমিোর-ওয়াকথসপ-প্রমশক্ষি আনয়াজ্ে, ডমিউটিও এর বামিজ্য 

প্রমিমবোে সপমকথি মবমেন্ন এমগ্রনিটি বাস্তবায়ে এবাং এ সপমকথি ট্রেশীয় আইে-মবমে সাংনশােে, 

সাবমসমড ও কাউটিারনেইমলাং এমগ্রনিনটির োরা ১৩ অনুযায়ী পারস্পামরক কেসালনটশে আহ্বাে 

ইিযামে মবষনয় পারস্পামরক সহনযামগিার অঙ্গীকার করা হয়। 

 

২.১.৯ বামিজ্য প্রমিমবোে মবোনগর ২০২১-২২ অর্ থবেনরর কি থপমরকেো। 

 

১. এমটি-ডামপাং, সাবমসমড ও কাউটিারনেইমলাং এবাং ট্রসইফগাড থ ট্রিজ্াস থ এর ওপর ট্রেনশর মবমেন্ন 

ট্রিম্বার, এনসামসনয়শে এবাং মশে প্রমিষ্ঠানে সনিিেিামূলক কি থসূমি গ্রহি; 

২. এমটি-ডামপাং, সাবমসমড ও কাউটিারনেইমলাং এবাং ট্রসইফগাড থ ট্রিজ্াস থ এর ওপর সাংমেষ্ট 

ট্রিকনহাল্ডারনের জ্ন্য কি থশালা আনয়াজ্ে ; 

৩. ট্রকাে পনের ডামপাংকৃি আিোমের মবরুনদ্ধ সম্ভাব্য এমটি-ডামপাং মডউটি আনরানপর আনবেনের 

পমরনপ্রমক্ষনি সাংমেষ্ট ট্রেশীয় মশেনক সহায়িা প্রোে; 

৪. ট্রকাে পনের েতুথমকপ্রা্ আিোমের মবরুনদ্ধ সম্ভাব্য কাউটিারনেইমলাং মডউটি আনরানপর আনবেনের 

পমরনপ্রমক্ষনি সাংমেষ্ট ট্রেশীয় মশেনক সহায়িা প্রোে; 

৫. ট্রকাে পনের বমে থি আিোমের মবরুনদ্ধ সম্ভাব্য ট্রসইফগাড থ মডউটি আনরানপর আনবেনের পমরনপ্রমক্ষনি 

সাংমেষ্ট ট্রেশীয় মশেনক সহায়িা প্রোে; 

৬. স্যামেটারী ও ফাইনটাস্যামেটারী (এসমপএস) কায থক্রি সাংক্রান্ত িিািি প্রিয়ে; 

৭. ট্রটকমেকযাল ব্যামরয়ারস টু ট্রেড (টিমবটি) কায থক্রি সাংক্রান্ত িিািি প্রিয়ে; 

৮. আিোমেকারক ট্রেনশ মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার বামিজ্য প্রমিমবোে সাংক্রান্ত চমির আওিায় বাাংলানেশী 

র্ামেকারনকর মবরুনদ্ধ আেনফয়ারোনব র্ামের অমেনযানগর পমরনপ্রমক্ষনি সাংমেষ্ট মশেনক সহায়িা 

প্রোে। 
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বামিজ্য েীমি মবোগ 

৩. ভূমিকা  
 

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের বামিজ্য েীমি মবোনগর প্রোে কাজ্ ট্রেশীয় মশনের স্বার্ থ 

সাংরক্ষি। মবমেন্ন পনের আিোমে ও উৎপােে পয থানয় ুল্ক হার হ্রাস বৃমদ্ধ মবষনয় ট্রযৌমিকিাসহ 

সরকারনক যর্াযর্ পরািশ থ প্রোনের িাধ্যনি কমিশে োময়ে পালে কনর র্ানক। মশে প্রমিষ্ঠাে বা 

সাংগঠনের আনবেনের পমরনপ্রমক্ষনি পনের উৎপােে খরি, কাঁিািানলর আিোমে ব্যয়, সম্পূি থাময়ি 

পনের আিোমে ব্যয়, জ্েবল, উৎপােে ক্ষিিা, মূল্য সাংনযাজ্ে, উৎপামেি পনের গুিগিিাে ইিযামে 

মবনেষি কনর কমিশে সুপামরশ প্রিয়ে কনর। িথ্য মবনেষনির কানজ্ কমিশে কিগুমল অর্ থনেমিক 

মেনে থশক [ট্রযিে: ইনফকটিে ট্ররইট অব প্রনটকশে (ই.আর.মপ), ডনিমিক মরনসাস থ কি (মড.আর.মস) 

ইিযামে] ব্যবহার কনর র্ানক। এোড়া, বাজ্ার অর্ থেীমি, অর্ থনেমিক পমরনবশ, মি-পামক্ষক ও বহুপামক্ষক 

বামিজ্য ও ুল্ক  চমি, জ্েিি ইিযামে মবষয়ও মবনবিো করা হয়। প্রনয়াজ্নে কমিশে গিুলোমের 

আনয়াজ্েও কনর র্ানক। এ োড়াও, মেয়মিি িন্ত্রিালনয়র িামহো অনুযায়ী িথ্য-উপাত্ত মবনেষি কনর 

কমিশনের ‘িমেটমরাং ট্রসল’ বামিজ্য িন্ত্রিালনয় প্রমিনবেে ট্রপ্ররি কনর, যার আনলানক বামিজ্য িন্ত্রিালয় 

সিগ্র বাাংলানেনশর ‘্রবব্যমূল্য িমেটমরাং’-এর কাজ্ পমরিালো করনে। উনিখ্য, Control of Essential 

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

মেনয়াগ আনেশ, ২০১১ এর অনুনচ্ছে ২০ অনুযায়ী বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের িমেটমরাং 

ট্রসল বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র ট্রফাকাল পনয়টি মহনসনব োময়ে পালে করনে। এ আনেনশর আওিায় মিমে ও 

ট্রোজ্যনিল প্রার্মিকোনব অন্তভু থি করা হয়। পরবিীনি ১৫ জুলাই, ২০১২ িামরনখ বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র 

একটি আনেনশ ট্রেঁয়াজ্, রসুে, িুলর ডাল, ট্রোলা, সকল েরনির িশলা এবাং খাবার লবি অিযাবশ্যকীয় 

পে মহনসনব ট্রঘাষিা করা হয়। ট্রস ট্রিািানবক সকল পনের আন্তজ্থামিক ও স্থােীয় মূল্য পয থানলািো 

কনর িিািি প্রিয়ে কনর ট্রপ্ররি করা হয়। প্রসাংগিঃ উনিখ্য, িােেীয় প্রোেিন্ত্রীর সোপমিনে গি ২০ 

জুে, ২০১২ িামরনখ অনুমষ্ঠি জ্ািীয় মশে উন্নয়ে পমরষনের (এেমসআইমড) সোয় গৃহীি মসদ্ধান্ত 

ট্রিািানবক মশনের মবমেন্ন খাি-উপখাি মেমত্তক ট্যামরফ কাঠানিার সুপামরশ প্রিয়নের লনক্ষয 

ট্রিয়ারম্যাে, বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের ট্রে্নে মশে িন্ত্রিালয়, জ্ািীয় রাজ্স্ব ট্রবাড থ, 

বামিজ্য িন্ত্রিালয় এবাং সাংমেষ্ট খানির প্রমিমেমে সিন্বনয় “মশে কাঁিািাল ও মূলেেী যন্ত্রপামি 

আিোমের ট্রক্ষন্র  ুল্ক  মেে থারি” মবষয়ক একটি কমিটি গঠিি হনয়নে। এই কমিটির অনুনিােেক্রনি ুল্ক  

সাংক্রান্ত সুপামরশ বানজ্নট প্রমিফলনের জ্ন্য জ্ািীয় রাজ্স্ব ট্রবানড থ ট্রপ্ররি করা হয়।  

 

৩.১  ২০২০-২০২১ অর্ থবেনর বামিজ্য েীমি মবোনগর সপামেি কায থক্রনির মববরি: 

 

৩.১.১ মুরগীর মডিনক কৃমষ পে মহনসনব েগে সহায়িা/প্রনিােো পনের িামলকায় 

অন্তভু থিকরি এবাং ১০০% হালাল িাাংস হনি প্রমক্রয়াজ্াি পেসািগ্রীনক প্রমক্রয়াজ্াি 

কৃমষ পে মহনসনব সহায়িা/প্রনিােো পনের িামলকায় অন্তভু থিকরি সাংক্রান্ত প্রমিনবেে 

প্রেয়ি।  

 

কাজ্ী ফাি থস গ্রুপ-এর আনবেনের ট্রপ্রমক্ষনি গি ০১ মডনসম্বর ২০১৯ িামরনখ মুরগীর মডিনক কৃমষ পে 

মহনসনব েগে সহায়িা/প্রনিােো প্রা্ পনের িামলকায় অন্তভু থিকরি এবাং ১০০% হালাল িাাংস হনি 

প্রমক্রয়াজ্াি পেসািগ্রীনক প্রমক্রয়াজ্াি কৃমষ পে মহনসনব সহায়িা/প্রনিােো পনের িামলকায় 

অন্তভু থিকরি মবষনয় বামিজ্য িন্ত্রিালনয় অনুমষ্ঠি সোয় গৃহীি মসদ্ধানন্তর আনলানক এ মবষনয়র ওপর 

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে িিািিসহ প্রমিনবেে প্রিয়ে কনরনে।   
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কমিশনের পয থনবক্ষি: 

 

বিথিানে ট্রেনশ Table Eggs (Commercial Eggs) মডনির বাৎসমরক িামহো ১৭৩২.৬৪ ট্রকাটি মপস, 

িার্া মপছু মডনির বাৎসমরক িামহো ১০৪ টি (১লা জুলাই ২০১৯ িামরনখ ট্রিাট জ্েসাংখ্যা ১৬ ট্রকাটি 

৬৬ লক্ষ মহসানব)। Broiler  Hatching Eggs ও Layer  Hatching Eggs বাৎসমরক িামহো 

যর্াক্রনি ৮৪ ট্রকাটি ও ১৫.০২ ট্রকাটি মপস এবাং Omega3 Eggs এর িামহো ৩৬.৫ লক্ষ মপস যা ট্রিাট 

িামহোর সানর্ অন্তভূ থি (সূ্র : প্রামিসপে অমেে্র)। Hatching Eggs এবাং Table Eggs 

(Commercial Eggs) প্রমি মডনির উৎপােে ব্যয় যর্াক্রনি ২২.২৯ টাকা ও ৮.৫৫ টাকা। প্রমি মপস 

Broiler Hatching Eggs ০.৩০ িামকথে ডলার বা ২৫.৫ টাকায় র্ামে করা হনব। Broiler Hatching 

Eggs এর আন্তজ্থামিক বাজ্ার মবনবিোয় আন্তজ্থামিক বাজ্ার মূল্য ট্রর্নক  উৎপােে ব্যয় বাে মেনল 

(২৫.৫০-২২.২৯=৩.২১টাকা) প্রমি মপস মডনি িামজ্থে ৩.২৯ টাকা (সূ্র : কাজ্ী ফাি থস গ্রুপ)। ট্রেনশ 

উৎপামেি Hatching Eggs এবাং Table Eggs (Commercial Eggs) মডনির উৎপােে ব্যয় 

পয থানলািোয় ট্রেখা যায়, স্থােীয়োনব উৎপামেি Commercial Eggs এর মূল্য সাংনযাজ্নের হার 

৬৫% এবাং Hatching Eggs এর মূল্য সাংনযাজ্নের হার ৭৬%। এছাড়া, র্ামে েীমি ২০১৮-২১ 

পয থানলািোয় ট্রেখা যায় ট্রয, মডি র্ামেনি ট্রকাে বাো ট্রেই। র্ামে েীমি ২০১৮-২১ এর পমরমশষ্ট-১ 

র্ামে মেমষদ্ধ পে িামলকা ও  পমরমশষ্ট-২ শিথ সানপনক্ষ র্ামে পে িামলকায়ও মডি অন্তভু থি ট্রেই। 

এোড়া, বিথিানে বাাংলানেশ ট্রর্নক মুরগীর মডি র্ামেনি ট্রকাে প্রকার েগে সহায়িা/েতুথমক সুমবো 

প্রোে করা হয় ো  

 

িিািি:   
 

(ক) অন্যান্য সকল প্রকার মডি ব্যমিনরনক একিা্র  Broiler Hatching Eggs এর স্থােীয়োনব 

উৎপােনের িামহোমিমরি মবষয় মবনবিোয় এনে র্ামে করনি পানর;   

(খ) আন্তজ্থামিক বাজ্ানর Broiler Hatching Eggs এর বাজ্ার মূল্য এবাং স্থােীয় উৎপােে ব্যয় 

মবনবিোয় Broiler Hatching Eggs র্ামেনি এই মুহূনিথ প্রনিােোর প্রনয়াজ্ে ট্রেই িনি থ প্রিীয়িাে 

হয়;  

(গ) আন্তজ্থামিক বাজ্ানর Broiler Hatching Eggs এর মূনল্য ট্রেমিবািক প্রবিিা পমরলমক্ষি হনল 

েমবষ্যনি স্থােীয় উৎপােে ব্যয় পয থানলািোপূব থক প্রনিােোর মবষয়টি মবনবিো করা ট্রযনি পানর।   

 

৩.১.২ কাঁিা িািড়া ও ওনয়ট-ব্লু িািড়ার বিথিাে িজুে এবাং স্থােীয় ও আন্তজ্থামিক বাজ্ানর 

কাঁিা ও ওনয়ট-ব্লু িািড়ার মূল্য পমরমস্থমি মবষনয় প্রমিনবেে প্রোে। 

 

বেবশ ণক পণির্ান কাঁিা িািড়া ও ওনয়ট-ব্লু িািড়ার িজুে আনে এবাং স্থােীয় ও আন্তজ্থামিক বাজ্ানর 

কাঁিা ও ওনয়ট-ব্লু িািড়ার মূল্য পমরমস্থমি মকরূপ ট্রস মবষনয় সরকারনক অবগি করার মেমিত্ত 

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে এ মবষনয় প্রমিনবেে প্রিয়ে কনরনে। 

 

কমিশনের পয থনবক্ষি: 

 

বাাংলানেনশ কাঁিা িািড়ার ট্রিাট িামহোর ৫০% সাংগ্রহ করা হয় ট্রকারবামের সিয়। ট্রেনশ ঈদুল আজ্হা 

২০২০ এ গরু ও িমহষ ৫০.৫২ লক্ষ এবাং ট্রেড়া ও োগল ৪৪.০০ লক্ষ জ্বাই হয়। ট্রেনশ কাঁিা িািড়ার 

সরবরাহ (প্রায়) ০১ ট্রকাটি। পয থানলািোয় ট্রেখা যায় ট্রয, ২০১৯-২০ অর্ থবেনর ট্রেনশ গরু ও িমহনষর 

উৎপােে যর্াক্রনি ২৪৩.৯১ লক্ষ ও ১৪.৯৩ লক্ষ এবাং ট্রেড়া ও োগনলর উৎপােে যর্াক্রনি ৩১.৪৩ ও 

২৫২.৭৭ লক্ষ। অপরমেনক, ২০১৭-১৮ ট্রর্নক ২০১৯-২০ অর্ থবেনর গরু িমহষ, ট্রেড়া ও  োগনলর 

উৎপােে োরাবামহক োনব বৃমদ্ধ ট্রপনয়নে (সূ্র : প্রামিসপে অমেে্র)। এছাড়া, র্ামে েীমি ২০১৮-
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২০২১ পয থানলািোয় ট্রেখা যায় ট্রয, পমরমশষ্ট -১ এ র্ামে মেমষদ্ধ পে িামলকা এর ৯.১৫ অনুযায়ী কাঁিা, 

ওনয়ট-ব্লু িািড়া র্ামে মেমষদ্ধ পে। িনব, ওনয়ট-ব্লু িািড়া হনি প্রা্ উপজ্াি যর্া ওনয়ট-ব্লু স্প্লীট 

ট্রলোর র্ামেনযায প হনব। বিথিাে স্থােীয় ও আন্তজ্থামিক বাজ্ারমূল্য পয থানলািো কনর ট্রেখা যায় কাঁিা 

িািড়া ও ওনয়ট-ব্লু িািড়ার স্থােীয় ও আন্তজ্থামিক সম্ভাব্য বাজ্ারমূল্য মেম্নরূপ:  

 

ক্রমিক 

োং 

মববরি একক স্থােীয় বাজ্ারমূল্য আন্তজ্থামিক 

বাজ্ারমূল্য 

১. কাঁিা িািড়া )গরু(  প্রমি বগ থ ফুট ৩৫ -৭৫ টাকা ০০ -০ ০ টাকা 

২. ওনয়ট-ব্লু িািড়া (গরু) প্রমি বগ থ ফুট ৬৮ -১১৪ টাকা ৯০ -১৩৬ টাকা 

উৎস: বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে কিথক সাংগৃহীি 

 

িিািি: 

 

িািড়া েষ্ট হওয়া ট্রর্নক রক্ষার স্বানর্ থ ট্রেনশর িামহো মিটিনয় আন্তজ্থামিক বাজ্ারমূল্য মবনবিোয় প্রমি 

বগ থফুট িািড়ার সব থমেম্ন র্ামেমূল্য মেে থারিপূব থক কাঁিা ও ওনয়ট-ব্লু িািড়া র্ামের অনুিমি প্রোে করা 

ট্রযনি পানর। 

 

৩.১.৩ আিোমে েীমি আনেশ ২০১৫-২০১৮ এর মেয়মন্ত্রি পে িামলকার এইি.এস 

ট্রহমডাং ৮৭.১১ এর বমি থি ইমিে কযাপামসটি (মসমস) অপসারি মবষনয় বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড 

ট্যামরফ কমিশনের িিািি।  

 

ট্রিাটরসাইনকল ম্যানুফযাকিারাস থ এন্ড এক্সনপাটাস থ এনসামসনয়শে অব বাাংলানেশ এর আনবেনের 

মেমত্তনি গি ১৮ আগি ২০২০ িামরখ বামিজ্য িন্ত্রিালনয় অনুমষ্ঠি সোয় দুই িাকা মবমশষ্ট 

ট্রিাটরসাইনকল আিোমের ট্রক্ষন্র  ইমিে কযাপামসটির মসমস সীিা তুনল ট্রেয়ার মবষনয় বাাংলানেশ ট্রেড 

এন্ড ট্যামরফ কমিশেনক একটি সিীক্ষা পমরিালোর জ্ন্য অনুনরাে জ্াোনো হয় যার ট্রপ্রমক্ষনি কমিশে 

িিািি সম্বমলি এই প্রমিনবেেটি প্রিয়ে কনরনে।  

 

কমিশনের পয থনবক্ষি: 

 

ট্রিাটরসাইনকনলর ইমিে কযাপামসটির মসমস সীিা অপসারি মবষনয় স্থােীয় উৎপােেকারী 

প্রমিষ্ঠােসমূনহর িিািি পয থানলািোয় ট্রেখা যায়, একেরনির উৎপােেকারী ট্রিাটরসাইনকনলর স্থােীয় 

ও র্ামে বাজ্ার সম্প্রসারনির লনক্ষয পাশ্ববিী ট্রেশ ও আন্তজ্থামিক পমরিন্ডনলর ন্যায় মসমস সীিা 

অপসারনির পনক্ষ িিািি মেনয়নে। আনরকেরনির উৎপােেকারী ট্রিাটরসাইনকনলর মবযিাে 

মবমেনয়াগ সুরক্ষা মবনবিোয় মবযিাে মসমস সীিা (১৬৫ মসমস) অপসারনির মবপনক্ষ িিািি প্রোে 

কনরনে।  

 

মবযিাে আিোমেেীমি আনেশ ২০১৫-১৮ এর মেয়মন্ত্রি পনের িামলকা পমরমশষ্ট-ক পয থানলািোয় ট্রেখা 

যায় এইি এস ট্রহমডাং েম্বর ৮৭.১১ ভূি সকল এইিএসনকাড ৩ (মিে) বৎসনরর অমেক পুরািে এবাং 

১৫৫ (একশি পঞ্চান্ন) মসমস এর উনদ্ধথ সকল প্রকার ট্রিাটরসাইনকল আিোমে মেমষদ্ধ; িনব পুমলশ 

মবোনগর ট্রক্ষন্র  ১৫৫ মসমস’র উদ্ধথসীিা প্রনযাজ্য হনব ো। পরবিীনি বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র এস, আর, ও 

োং ২৩৪- আইে/২০১৭, িামরখ ১২ জুলাই, ২০১৭ এর িাধ্যনি ইমিে মসমস সীিা ১৫৫ ট্রর্নক বৃমদ্ধ কনর 

১৬৫ মসমস করা হয়। বিথিানে বাাংলানেনশ ট্রিাটরসাইনকল স্থােীয় উৎপােে ও আিোমের ট্রক্ষন্র  ইমিে 

কযাপামসটির সনব থাচ্চ মসমস সীিা ১৬৫ পয থন্ত।  
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অেযন্তরীি সপে মবোনগর এস.আর.ও োং-১৫৫-আইে/২০১৭/৪১/ কািিস িামরখ: ০১ জুে ২০১৭; 

এস. আর. োং-৬৯-আইে/২০১৯/০৫/কািিস িামরখ: ১৮ িাি থ ২০১৯ এর িাধ্যনি ট্রিাটরসাইনকল 

উৎপােেকারী প্রমিষ্ঠাে, ট্রেন্ডর ও গুরুেপূি থ পাট থস এর সাংজ্ঞা প্রোে করা হনয়নে। বাাংলানেনশ 

ট্রিাটরসাইনকল উৎপােেকারীর ট্রয সাংজ্ঞা ট্রস অনুযায়ী শিোগ উৎপােেকারী ো হনয়ও 

ট্রিাটরসাইনকনলর মূল কনয়কটি পাট থস অর্বা পাট থস-এর অাংশ মবনশষ উৎপােে কনরও উৎপােনকর 

স্বীকৃমি লাে করা সম্ভব। মূলিঃ এ মশে মবকানশর মেক মবনবিোয় প্রার্মিক পয থানয় অগ্রগািী 

ম্যানুফযাকিামরাং-ট্রক প্রাোন্য ট্রেয়া হনয়নে। সম্পূি থ উৎপােে অনপক্ষা ট্রেন্ডর সৃমষ্টর উনেনশ্যই এ’েরনির 

েীমি গ্রহি করা হনয়নে। একজ্ে ট্রেন্ডর ট্রিাটরসাইনকনলর এক বা একামেক পাট থস উৎপােে কনর মূল 

উৎপােেকারীনক সরবরাহ কনর র্ানক। মূল উৎপােেকারীর বাজ্ার সম্প্রসামরি হনল ট্রেন্ডনরর বাজ্ারও 

সম্প্রসামরি হনব। মকন্তু স্থােীয় উৎপােনে ট্রিাটরসাইনকনলর ইমিে মস.মস সীিা মেে থামরি র্াকায় এর 

স্থােীয় বাজ্ার মেয়মন্ত্রি। ফনল ট্রেন্ডর মেরুৎসামহি হনচ্ছ। এ োড়া, স্থােীয়োনব উৎপামেি সম্পূি থাময়ি 

ট্রিাটরসাইনকল র্ামে করা কঠিে হনলও ট্রেন্ডর ক্থক উৎপামেি পাট থস র্ামে কঠিে েয়। এ ট্রক্ষন্র  

একজ্ে ট্রেন্ডর ট্রকাে ট্রকাপামের অমরমজ্ন্যাল ইকুইপনিটি ম্যানুফযাকিারাস থ মহনসনব স্বীকৃমি ট্রপনলই ট্রস 

ঐ ট্রকাপামের ট্রিাটরসাইনকনলর জ্ন্য িার উৎপামেি ট্রস্পয়ার পাট থস র্ামে করনি পারনব। বাাংলানেশ 

ব্যিীি মবনশ্বর ট্রকার্াও ইমিে মসমস সীিা মেয়ন্ত্রি করা হয়মে। িাই স্থােীয় ট্রেন্ডরনের আন্তজ্থামিক 

বাজ্ানর ট্রস্পয়ার পাট থস র্ামের সুনযাগ সৃমষ্টর জ্ন্য মসমস সীিার মেয়ন্ত্রি অন্তরায় মহনসনব কাজ্ করনে 

বনল প্রিীয়িাে।  
 

 

ট্রিাটরসাইনকনলর ইমিনের মসমস সীিা বৃমদ্ধ করা হনল জ্েগনির মেরাপত্তা হুিমকর িনধ্য পড়নি পানর 

এবাং ট্রবমশ ইমিে মসমস’র ট্রিাটরসাইনকল ব্যবহার কনর অপরােীরা দ্রুি পামলনয় যাওয়ার আশঙ্কায় 

১৬৫ মসমসর উনদ্ধথ সব থসাোরনির জ্ন্য স্থােীয়োনব ট্রিাটরসাইনকল উৎপােে এবাং আিোমের িাধ্যনি 

বাজ্ারজ্ািকরিনক মেরুৎসামহি করা হনয়নে। ববজ্ঞামেকোনব ইমিে মসমস সীিার সানর্ 

ট্রিাটরসাইনকনলর গমির প্রিযক্ষ ট্রকাে সপকথ আনে বনল প্রিামিি েয়। ৩০০ বা ৫০০ মসমস’র 

ট্রিাটরসাইনকনল সনব থাচ্চ ট্রয গমি সৃমষ্ট করা সম্ভব িা ১৬৫ মসমস ইমিে ক্ষিিাসপন্ন ট্রিাটরসাইনকনলও 

সৃমষ্ট করা সম্ভব। গমি মেয়ন্ত্রনির জ্ন্য ইমিে মসমস সীিা মেয়ন্ত্রনির প্রনয়াজ্ে রনয়নে বনল ববজ্ঞামেকোনব 

প্রিীয়িাে হয় ো। বরাং মসমস সীিা উনু্মি করা হনল অমেক ইমিে মসমস’র ট্রিাটরসাইনকনলর মবমেন্ন 

েরনির ববমশষ্ট ট্রযিে: ডুনয়ল িযানেল এমটিলক ট্রেমকাং মসনিি (এমবএস), কম্বাইন্ড ট্রেমকাং মসনিি 

(মসমবএস), োকশে কনরাল, গ্রামেটি ট্রসন্সর, িযামবমলটি কনরাল ইিযামে সাংনযাজ্নের িাধ্যনি 

ট্রিাটরসাইনকল আনরাহীর অমেকির মেরাপত্তা মেমিি করা সম্ভব।   

 

মসমস সীিার সানর্ মগ্রে এেোয়রেনিনটির সপকথ পমরলমক্ষি হয়। উচ্চ মসমসর ইমিনের অন্যিি 

ববমশষ্টয, ফুনয়ল ইনিকশে (এফআই) প্রযুমি ইমিনের ট্রিাটরসাইনকনলর িাইনলজ্ তুলোমূলকোনব 

বৃমদ্ধ কনর। এফআই প্রযুমিনি ইমিনে প্রনবশকৃি জ্বালােী সম্পূি থরূনপ েস্মীভূি হবার ফনল জ্বালােী 

অপিয় ট্ররাে হয়। তুলোমূলক কি মসমসর ট্রক্ষন্র ও ফুনয়ল ইনিকশে প্রযুমি ব্যবহার করা সম্ভব, িনব 

এনক্ষন্র  উৎপােে ব্যয় ট্রবমশ হয়। পমরনবনশর োরসাম্য মবনবিোয় ইউনরাপসহ উন্নি মবনশ্ব এই প্রযুমির 

িামহো বাড়নে।  

 

মসমস সীিা অপসারি করা হনল স্থােীয়োনব উৎপামেি ট্রিাটরসাইনকল অর্বা স্থােীয় ট্রেন্ডর ক্থক 

উৎপামেি ট্রস্পয়ার পাট থনসর র্ামে সম্ভাবো বৃমদ্ধ পানব। ুলধু র্ামের ট্রক্ষন্র  মসমস সীিা অপসারি করা 

হনল র্ামেকৃি পনের মবক্রনয়াত্তর ট্রসবা প্রোনে স্থােীয় র্ামেকারকনের সিস্যায় পড়নি হয়। কারি 

স্থােীয় পরীক্ষিলব্ধ জ্ঞাে ো র্াকায় অনেক সিয় মবক্রনয়াত্তর ট্রসবা প্রোে ো করার কারনি র্ামে 
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ব্যাহি হয়। আন্তজ্থামিক বাজ্ানর ট্রিাটরসাইনকল ট্রস্পয়ার পাট থনসর অনেক বড় বাজ্ার রনয়নে। েিঘে 

ট্রেশ মহনসনব বাাংলানেনশ উৎপামেি ট্রিাটরসাইনকল ট্রস্পয়ার পাট থনসর বড় সম্ভাবো রনয়নে। স্থােীয় এ 

সম্ভাবোনক কানজ্ লাগানি হনল মবশ্ববাজ্ানর িলিাে ট্রিাটরসাইনকলসমূনহর ট্রস্পয়ার পাট থস উৎপােনে 

সক্ষিিা অজ্থি করা প্রনয়াজ্ে। ১৬৫ মসমস’র ইমিে কযাপামসটির ট্রয বার িা স্থােীয় এ সম্ভাবোর 

অন্তরায় বনল প্রিীয়িাে।  

 

িিািি:  

 

স্থােীয় ট্রিাটর সাইনকল মশনের মবকাশ িরামন্বি করার লনক্ষয মবনশ্বর অন্যান্য ট্রেনশর ন্যায় ট্রিাটর 

সাইনকনলর ইমিে কযাপামসটির মসমস সীিা অপসারি করা প্রনয়াজ্ে। ইমিিনধ্য এ মশনে স্থােীয় 

মবমেনয়ানগর মেরাপত্তার মবষয় মবনবিোয় এ পয থানয় ৩৫০ মসমস পয থন্ত ইমিে কযাপামসটির ট্রিাটর 

সাইনকল উৎপােে ও আিোমের মবষয় মবনবিো করা ট্রযনি পানর।  

 

৩.১.৪ স্থােীয় ট্রটক্সটাইল মিনলর স্বার্ থ সাংরক্ষনির লনক্ষয আিোমেকৃি ট্রফমেনকর ট্যামরফ 

েযালু পুেঃমেে থারি সাংক্রান্ত বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের িিািি 

 

বাাংলানেশ ট্রটক্সটাইল মিলস এনসামসনয়শনের আনবেনের ট্রপ্রমক্ষনি বামিজ্য িন্ত্রিালয় আিোমেকৃি 

ট্রটক্সটাইল ট্রফমেনকর উপর ট্রযৌমিকহানর ট্যামরফ েযালু মেে থারি এবাং পমরিানপর একক ট্রকমজ্র 

পমরবনিথ মিটার ব্যবহানরর মবষয়টি পয থানলািোপূব থক িিািি প্রোনের মেমিত্ত বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড 

ট্যামরফ কমিশেনক অনুনরাে কনর যার মেমত্তনি কমিশে এ মবষনয় িিািি প্রোে কনর।   

 

কমিশনের পয থনবক্ষি: 

 

ট্রটক্সটাইল ট্রফমেনকর স্থােীয় িামহো ও উৎপােে ক্ষিিা পয থানলািোয় ট্রেখা যায়, বাাংলানেনশ প্রায় 

৫০০টির িনিা মস্পমোং (মরাং ও ট্ররাটর), ট্রোট বড়সহ প্রায় ৫০০০ এর িনিা উইমোং মিল ও ৩০০টি 

ডাইাং-মপ্রমটিাং-মফমেমশাং মিল রনয়নে। ট্রেনশ বিরী যাবিীয় ট্রফমেক ডাইাং-মপ্রমটিাং-মফমেমশাং-এ মিলগুমল 

প্রনসস কনর র্ানক। এ োড়া, ট্রেনশর সাোরি জ্েনগাষ্ঠীর বনের ট্রিৌমলক িামহোর বড় অাংশই এ 

মিলসমূহ ক্থক উৎপামেি ট্রফমেক িারা পূরি করা হনচ্ছ। ট্রেনশ বামষ থক সুিার উৎপােে ক্ষিিা ৩২০০ 

মিমলয়ে ট্রকমজ্, বামষ থক ট্রফমেক উৎপােে ক্ষিিা ৬.৫ মবমলয়ে মিটার, বামষ থক ট্রফমেক প্রমক্রয়াজ্ািকরি 

ক্ষিিা ৭.৫ মবমলয়ে মিটার। ট্রেনশ কাপনড়র িামহো পয থানলািোয় ট্রেখা যায় পমরনেয় বে মহনসনব গনড় 

একজ্ে িানুষ বেনর ২৫ ট্রর্নক ৩০ গজ্ কাপড় ব্যবহার কনর এ োড়া, ট্রবডশীট, ট্রিায়ানল, গািো, িাঁের 

ও অন্যান্য কানজ্ গনড় ১৫ ট্রর্নক ২০ গজ্ কাপড় ব্যবহার কনর র্ানক। একজ্ে িানুষ বেনর ৪৫ ট্রর্নক 

৫০ গজ্ কাপড় ব্যবহার কনর র্ানক ট্রস মহনসনব ১৬০ মিমলয়ে জ্েনগাষ্ঠীর প্রায় ৬.৫ মবমলয়ে মিটার 

কাপড় প্রনয়াজ্ে যা স্থােীয় উৎপােে িারা পূরি করা সম্ভব (সূ্র :মবটিএিএ)। 

 

মবযিাে আিোমে ুল্ক  কাঠানিা অনুযায়ী ট্রটক্সটাইল ট্রফমেক আিোমেনি ২৫% মসমড, ৩% আরমড, 

২০% এসমডসহ ট্রিাট ৮৯.৩২% ুল্ক  আনরামপি আনে যা, স্থােীয় ট্রফমেক উৎপােেকারী মশনের জ্ন্য 

সুরক্ষা মেমিি করনলও ট্রফমেনকর আন্তজ্থামিক বাজ্ারমূল্য অনপক্ষা কি মূনল্য ট্যামরফ েযালু মেে থামরি 

র্াকায় স্থােীয় আিোমেকারকগি ুল্ক  সুরক্ষার অপব্যবহার কনর আন্তজ্থামিক বাজ্ার ট্রর্নক ট্রফমেক 

আিোমেনি উৎসামহি হনচ্ছ। ুলধু িাই েয় আন্তজ্থামিক বাজ্ানর মেট ট্রফমেক ব্যিীি অন্যান্য ট্রফমেক 

ক্রয়-মবক্রয় মিটানর হনলও বাাংলানেনশ ট্রফমেনকর ট্যামরফ েযালু ট্রকমজ্নি মেে থামরি আনে। আন্তজ্থামিক 

বাজ্ানর ট্রফমেক ক্রয়-মবক্রনয়র পমরিানপর একক মহনসনব ‘মিটারনক’ মবনবিো কনর ট্রকমজ্র পমরবনিথ 

‘মিটার’ মেে থারি করা প্রনয়াজ্ে। এ োড়া, বাাংলানেনশ ট্রফমেক আিোমেনি ট্যামরফ েযালু মেে থারনির 
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ট্রক্ষন্র  ট্রফমেনকর স্থােীয় উৎপােে ব্যয় ও আন্তজ্থামিক বাজ্ারের মবনবিোয় এনে ট্যামরফ েযালু 

পূেঃমেে থারি করা হনল স্থােীয় মিলসমূনহর সুরক্ষা মেমিি হনব বনল প্রিীয়িাে।  

 

মবগি ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্ থবেনর স্থােীয় বাজ্ার ও র্ামের মেমিত্ত আিোমেকৃি 

ট্রটক্সটাইল ট্রফমেনকর পমরিাি ও প্রমি ট্রকমজ্র গড় আিোমে মূল্য মেনম্নর সারমি-১ এ ট্রেখানো হনলা। 

সারমি-১ পয থানলািোয় ট্রেখা যায়, মবমেন্ন েরনির ট্রটক্সটাইল ট্রফমেক একই এইি.এস.ট্রকানড আই এি-৪ 

এ ুল্ক  প্রোে পূব থক স্থােীয় বাজ্ানর বাজ্ারজ্াি করার জ্ন্য এবাং ুল্ক  ব্যিীি বনন্ডর িাধ্যনি র্ামের 

মেমিত্ত আিোমে করা হনয়নে। ুল্ক  ব্যিীি র্ামের মেমিত্ত বনন্ডর িাধ্যনি প্রমি ট্রকমজ্র আিোমে মূল্য 

এবাং ুল্ক  প্রোেপূব থক প্রমি ট্রকমজ্র আিোমে মূনল্য ব্যাপক পার্ থকয পমরলমক্ষি হয়। বনন্ডর িাধ্যনি 

আিোমেনি ট্রকাে প্রকার ুল্ক  ো র্াকায় আিোমে মূল্যনক ট্রফমেনকর আন্তজ্থামিক মূল্য মহনসনব 

মবনবিো করা যায়। অপরমেনক আই এি-৪ এ অমেকহানর ুল্ক  আনরামপি র্াকায় আিোমে মূল্য অনেক 

কি পমরলমক্ষি হনচ্ছ। আিোমে মূল্য কি র্াকার ফনল স্থােীয় উৎপােকগি অসিপ্রমিনযামগিার 

সম্মুখীে হনচ্ছ। উনিখ্য ট্রয, স্থােীয় আিোমেনি সরকার ট্রয হানর ট্যামরফ মূল্য মেে থারি কনরনে িা 

আন্তজ্থামিক বাজ্ার ও স্থােীয় উৎপােে মূল্য অনপক্ষা কি বনল প্রিীয়িাে।  

 

সারমি-১ ুল্ক  প্রোেপূব থক ও বনন্ডর িাধ্যনি ট্রফমেক আিোমের পমরিাি ও প্রমি ট্রকমজ্র গড় আিোমেমূল্য 

HS Code  

2018-19 2019-20 

Import Qty 
in MT (IM-4) 

Import Qty 
in MT (IM-

7) 

Average 
Import 

Price per 
kg (IM-4) 

Average 
Import 

Price per 
kg (IM-7) 

Import Qty 
in MT (IM-4) 

Import Qty 
in MT (IM-7) 

Average 
Import 

Price per kg 
(IM-4) 

Average 
Import 
Price 
per kg 
(IM-7) 

5208 3,070 225,552 285 732 2,980 98,641 276 742 

5407 17,780 151,938 282 662 25,369 93,387 272 706 

5516 1,235 25,906 261 654 2,649 21,489 269 698 

5801 3,390 12,142 344 672 1,523 6,641 400 668 

5804 5,108 ….. 1,554 … ….. 3,730 …… 1,401 

5903 5,199 43,820 212 617 3,363 29,133 215 625 

6001 1,436 64,209 322 457 2,076 35,857 290 462 

6005 787 7,035 269 588 635 8,322 261 570 

Total Qty. 38,007 530,601 
  

38,594 297,199 
  

উৎস: জ্ািীয় রাজ্স্বনবাড থ  
 

উপনরাি িথ্যসমূনহর উপর মেমত্ত কনর কমিশনের পয থনবক্ষি মেম্নরূপ: 

 

1. ট্রেনশ প্রমি বের ৬.৫ মবমলয়ে মিটার ট্রফমেক/কাপনড়র িামহো রনয়নে; 

2. স্থােীয় বাজ্ানর বাজ্ারজ্াি করার জ্ন্য মিলসমূনহর উৎপােে ক্ষিিা প্রায় ৭ মবমলয়ে মিটার; 

3. ট্রফমেক আিোমেনি আিোমে ুল্ক  ৮৯.৩২ এবাং কাপনড়র প্রকার অনুযায়ী প্রমি ট্রকমজ্নি মবমেন্ন 

হানর ট্যামরফ েযালু মেে থামরি আনে; 

4. আন্তজ্থামিক বাজ্ানর ট্রফমেক সাোরিিঃ মিটানর ক্রয়-মবক্রয় হয় িাই ট্রফমেক আিোমেনি 

ট্যামরফ েযালু মেে থারনি মিটার ব্যবহার করা সিীিীে; 

5. ট্রফমেক/কাপনড়র স্থােীয় উৎপােে ব্যয় মবনবিোয় প্রমি ট্রকমজ্নি মেে থামরি ট্যামরফ েযালু অমি 

সািান্য। ফনল আিোমেকৃি কাপনড়র সানর্ স্থােীয়োনব উৎপামেি কাপড়/ট্রফমেক 

অসিপ্রমিনযামগিার সম্মুখীে হনচ্ছ; 

 

ুল্ক  ব্যিীি বন্ড সুমবোয় ও ুল্ক  প্রোে কনর একই এইি.এস.ট্রকাড-এ আিোমেকৃি প্রমি ট্রকমজ্ 

ট্রফমেনকর গড় মূল্য মবনেষনি ট্রেখা যায়, ুল্ক  ব্যিীি বনন্ডর িাধ্যনি আিোমেকৃি কাপনড়র মূল্য ট্রবমশ 

এবাং ুল্ক  প্রোে কনর আিোমেকৃি কাপনড়র মূল্য কি। এ ট্রর্নক প্রিীয়িাে হয় ট্রয, ুলন্ক র কারনি 
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ট্রফমেনকর আন্তজ্থামিক মূল্য অনপক্ষা কি মূনল্য আিোমেকৃি ট্রফমেক ুল্ক াময়ি হওয়ার প্রবিিা রনয়নে। 

িাই আন্তজ্থামিক বাজ্ার ের ও স্থােীয় উৎপােে মূল্য মবনবিোয় ট্যামরফ েযালু মেে থারি করা সিীিীে।  

 

িিািি: 
 

1. ট্রফমেক আিোমেনি ট্যামরফ েযালু মেে থারনির ট্রক্ষন্র  একক মহনসনব ব্যবহৃি ট্রকমজ্র পমরবনিথ 

মিটার ব্যবহার করা ট্রযনি পানর; 

2. ট্রফমেনকর স্থােীয় উৎপােে ব্যয় ও আন্তজ্থামিক বাজ্ারের মবনবিোয় এনে প্রমি মিটার ট্রফমেনকর 

ট্যামরফ েযালু পূেঃমেে থারি করা ট্রযনি পানর। 

 

৩.১.৫ স্থােীয় উৎপােেনক উৎসামহি করার লনক্ষয ট্রেঁয়াজ্ উৎপােনে প্রনয়াজ্েীয় েীমি 

সহায়িা প্রোে সাংক্রান্ত বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের িিািি। 

 

ট্রেশীয়/স্থােীয় ট্রেঁয়াজ্ িামষনের সুরক্ষা প্রোনের লনক্ষয মবমেন্ন িন্ত্রিালয় ও কমিশে/সাংস্থার অনুনরানে 

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে এই প্রমিনবেেটি প্রিয়ে কনরনে। 

 

কমিশনের পয থনবক্ষি: 

 

বাাংলানেনশ মবমেন্ন জ্ানির ট্রেঁয়াজ্ উৎপােে হয়। িার িনধ্য উনিখনযায প বামর-১, বামর-২, বামর-৩, 

বামর-৪ ও বামর-৫ এবাং স্থােীয় জ্াি িানহরপুরী, ফমরেপুনরর োমি, মঝটকা ও বকলাশেগর 

উনিখনযায প। িনব বামর-৪ হনচ্ছ উচ্চ ফলেশীল শীিকালীে ট্রেঁয়াজ্ এবাং বারী-৫ সারা বেরব্যাপী 

উৎপােে করা যায়। বাাংলানেনশ ট্রেঁয়াজ্ সাংগ্রনহর ট্রিৌসুিনক দুই োনগ োগ করা যায় (মডনসম্বর ট্রর্নক 

ট্রফব্রুয়ামর এবাং িাি থ ট্রর্নক এমপ্রল)। মডনসম্বর ট্রর্নক ট্রফব্রুয়ামর সিনয় সাংগৃমহি ট্রেঁয়াজ্ েীঘ থমেে সাংরক্ষি 

করা সম্ভব হয় ো । ট্রস কারনি এ সিয় সাংগৃমহি ট্রেঁয়াজ্ দ্রুিিি সিনয় ট্রোগ করা প্রনয়াজ্ে হয়। িাি থ 

ট্রর্নক এমপ্রল পয থন্ত সিনয় সাংগৃমহি ট্রেঁয়াজ্ েীঘ থমেে সাংরক্ষি সম্ভব হয় এবাং স্থােীয় ট্রেঁয়ানজ্র িামহোর 

৮০% এ ট্রেঁয়াজ্ িারা পূরি করা হয়। ট্রস মহনসনব বাাংলানেনশ ট্রেঁয়ানজ্র প্রকৃি সাংগ্রহ ট্রিৌসুি বলনি 

জ্ানুয়ামর ট্রর্নক এমপ্রল পয থন্ত সিয়নক বুঝানব। িনব িামষ পয থানয় ট্রেঁয়ানজ্র মবক্রয় ট্রিৌসুি ট্রফব্রুয়ামর 

ট্রর্নক ট্রি পয থন্ত। 

  

প্রমি ট্রকমজ্ ট্রেঁয়ানজ্র উৎপােে ব্যয় সারমি-১ পয থানলািোয় ট্রেখা যায়, প্রমি একর জ্মিনি ট্রেঁয়াজ্ 

িানষর জ্ন্য ১ জ্ে িামষর ট্রিাট ব্যয় ৬৩,৭৬৩ টাকা। প্রমি একনর উৎপােনের পমরিাি ৪,৮৫৮ ট্রকমজ্। 

ট্রস মহনসনব প্রমি ট্রকমজ্র েীট উৎপােে ব্যয় ১৩.১৩ টাকা। প্রমি ট্রকমজ্ ট্রেঁয়ানজ্ িামষর কামিি মূল্য 

মবনবিো করা হনয়নে ২০ টাকা।  

 

সারমি-১: প্রমি ট্রকমজ্ স্থােীয় ট্রেঁয়ানজ্র উৎপােে ব্যয় 

wcuqvR dm‡ji  GKi cÖwZ Drcv`b LiP (2020-21) 

µ:bs DcKi‡Yi weeiY GKK GKK gyj¨(UvKv) GKi cÖwZ 

cwigvb 

GKi cÖwZ gyj¨/e¨q 

UvKv (2019-20) 

1 exR         

1 exR ‡KwR 1800 2 4000 

2 mvi       0 

2.1 BDwiqv ‡KwR 16 96 1536 

2.2 wUGmwc ‡KwR 22 104 2288 

2.3 GgIwc ‡KwR 15 60 900 

2.4 wRcmvg 
‡KwR 10 40 400 

2.5 দস্তা  ‡KwR 200 1.2 240 

2.6 ‰Re mvi ‡KwR 5 2000 10000 

3 evjvB e¨e ’̄vcbv       1000 
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4 kÖ‡gi gRywi       0 

4.1 cvwievwiK kÖg Rbw`em 500 8 4000 

4.2 fvovK…Z kÖg Rbw`em 500 30 15000 

5 Rwg Kl©b(ej`/cvIqvi wUjvi)   2500/weNv 3 weNv 7500 

6 ‡mP   1700 3 5100 

 PjwZ g~jab       47964 

7 PjwZ gyja‡bi my`       1799 

8 Rwgi fvov       10000 

9 GKi cÖwZ †gvU Drcv`b e¨q       63763 

10 Drcv`b         

 wcuqvR ‡KwR 20 4858 ট্রকমজ্ 97160 

 jvf/‡jvKmvb       33397 

11 GKi cÖwZ bxU Drcv`b e¨q         63763 

12 ‡KwR cÖwZ bxU Drcv`b e¨q       13.13 

13 MZ eQ‡ii wcquvR †KwR cÖwZ bxU Drcv`b e¨q       11.97 

14 MZ eQ‡ii Zzjbvq wcquvR Gi †KwR cÖwZ bxU 

Drcv`b e¨‡qi e„w× 

      1.16 

PjwZ মূja‡bi my`=(PjwZ gyjab*my‡`i nvi*we‡eP¨ mgq)/12 

                       =(45464*9%*5)/12 

 PjwZ মূjab = ‡gvU bM` e¨q = Rwgi fvov I cvwievwiK kÖ‡gi e¨q ev‡` †gvU e¨q  

 

উৎস: কৃমষ মবপিে অমেে্র  

 

বাাংলানেশ মূলিঃ োরি ট্রর্নক ট্রেঁয়াজ্ আিোমে কনর র্ানক। ২০১৯ সানলর ট্রফব্রুয়ামর ট্রর্নক ট্রি পয থন্ত 

সিনয় োরি ট্রর্নক প্রমি ট্রি.টে ট্রেঁয়ানজ্র গড় আিোমে মূল্য মেল ১৬৪.৪৪ ইউএস ডলার। োরনির 

মু্রবাস্ফীমি পয থনলািোয় ট্রেখা যায়, কৃমষ খানি মূল্যস্ফীমির হার ৪%। গি দুই বেনরর মূল্যস্ফীমি 

মবনবিোয় এবানরর মূল্য োড়ায় ১৭৮.৪২ ইউএস ডলার। প্রমি ইউএস ডলানরর মবমেিয় হার ৮৬ টাকা 

েনর ১৭৮.৪২ ডলানরর মবমেিয় মূল্য োঁড়ায় ১৫,৩৪৫ টাকা। 

  

সারমি-২ মবগি কনয়ক বেনর স্থােীয় উৎপােে ট্রিৌসুনি ট্রেঁয়ানজ্র আিোমে মুল্যঃ   

Year February March April May June 

2019 173.54 166.68 162.46 155.07 164.44 

2020 480.48 481.28 325.60 268.39 388.93 

2021 $ 196 Indian price as on 
2nd january, 2021  

- - - - 

উৎস: বাাংলানেশ ব্যাাংক 
 

উৎপােে পয থানয় স্থােীয় িামষর কামিি মূল্য ২০ টাকা মেমিিকরনির লনক্ষয সরকার মবযিাে ুল্ক  

কাঠানিা অনুযায়ী ব্যবস্থা মহনসনব কািিস মডউটি (মসমড), সম্পূরক ুল্ক  (এসমড) ও মেয়ন্ত্রিমূলক ুল্ক  

(আরমড) আনরাপ করনি পানর। িনব মসমড, কািিস এযানক্টর ১ি িফমসল অনুযায়ী এবাং এসমড েযাট 

ও সম্পূরক ুল্ক  আইনের িফমসল অনুযায়ী জ্ািীয় সাংসনের িাধ্যনি আনরাপ করনি পানর। অপরমেনক 

আরমড সরকার এসআরও জ্ামরর িাধ্যনি সনব থাচ্চ কািিস মডউটি হানরর মিগুি পমরিাি আনরাপ করনি 

পানর।  

 

কামিি আিোমে মূল্য ১৭৮.৪২ ইউএস ডলার ট্রক মেমত্ত মূল্য েনর ২০২১ সানলর ট্রফব্রুয়ামর ট্রর্নক ট্রি 

পয থন্ত োরনির বাজ্ার ট্রর্নক মবমেন্ন হানর মেয়ন্ত্রিমূলক ুল্ক  আরনপর প্রোব সারমি-৩ এ প্রেত্ত হল। 

আিোমে মূল্য ১৭৮.৪২ ইউএস ডলানরর সানর্ ট্রেঁয়াজ্ আিোমেনি মবযিাে ুল্ক  কাঠানিা অনুযায়ী 

০% ুল্ক  ও অন্যান্য ব্যয় ট্রযাগ কনর প্রমি ট্রকমজ্র অবিরি মূল্য োঁড়ায় ১৫.৫৩ টাকা যা, স্থােীয় িামষর 

কামিি মূল্য প্রমি ট্রকমজ্নি ২০ টাকা অনপক্ষা কি। সনব থাচ্চ ৩৫% হানর মেয়ন্ত্রিমূলক ুল্ক  আনরাপ ও 

আিোমে সাংক্রান্ত অন্যান্য খরি ট্রযাগ করা হনল প্রমি ট্রকমজ্ ট্রেঁয়ানজ্ অবিরি মূল্য োঁড়ানব ২০.৯০ 

টাকা, এবাং ৩০% হানর মেয়ন্ত্রিমূলক ুল্ক  আনরাপ ও আিোমে সাংক্রান্ত অন্যান্য খরি ট্রযাগ করা হনল 
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প্রমি ট্রকমজ্ ট্রেঁয়ানজ্ অবিরি মূল্য োঁড়ানব ২০.১৩ টাকা। ট্রেঁয়াজ্ িাষীনের সুরক্ষার জ্ন্য ৩০% হানর 

মেয়ন্ত্রিমূলক ুল্ক  আনরাপ করার মবষয়টি মবনবিো করা ট্রযনি পানর। িনব ট্রেঁয়ানজ্র সরবরাহ মেমিি 

করার জ্ন্য এ েরনির ুল্ক  প্রমি বের ট্রফব্রুয়ামর হনি ট্রি পয থন্ত সিনয় বহাল র্াকনি পানর। কািিস 

এযাক্ট অনুযায়ী মেয়ন্ত্রিমূলক ুল্ক  আনরামপি কািিস মডউটির সনব থাচ্চ হানরর মিগুি পয থন্ত সরকার 

আনরাপ করনি পানর এবাং িা সরকার এসআরও এর িাধ্যনি পমরবিথে করনি পানর। 

 

সারমি-৩: মবমেন্ন ুল্ক  হানর প্রমি ট্রকমজ্ ট্রেঁয়ানজ্র আিোমে মূল্য  

HS CODE 
Import 

Price per 
ton (USD) 

CD SD VAT AT RD ATV 
Landed 
cost per 

ton (US $) 

landed cost 
per kg TK 

Other 
cost per 

kg 

Import 
cost of 

Onion per 
kg 

7031019 178.44 0 0 0 0 0 0 178.44 15.35 0.18 15.53 

7031019 178.44 0 0 0 0 20 0 214.128 18.42 0.18 18.60 

7031019 178.44 0 0 0 0 30 0 231.972 19.95 0.18 20.13 

7031019 178.44 0 0 0 0 35 0 240.894 20.72 0.18 20.90 

উৎস: বাাংলানেশ ব্যাাংক, জ্ািীয় রাজ্স্ব ট্রবাড থ ও বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে 

 

উপনরাি পয থানলািোর ট্রপ্রমক্ষনি কমিশনের পয থনবক্ষি মেম্নরূপ: 
  

1. ট্রেঁয়ানজ্র সুরক্ষা ট্রিৌসুি বলনি প্রমি বেনরর ট্রফব্রুয়ামর ট্রর্নক ট্রি পয থন্ত সিয়নক বুঝানব; 

2. স্থােীয়োনব উৎপামেি প্রমি ট্রকমজ্ ট্রেঁয়ানজ্র উৎপােে খরি প্রায় ১৩.১৩ টাকা; 

3. এইি.এস.নকাড ০৭০৩.১০.১৯ এর আওিায় বৃহৎ পমরসনর ট্রেঁয়াজ্ আিোমে হয় যার ওপর ট্রকাে 

ুল্ক ানরাপ ট্রেই; 

4. কািিস এযাক্ট, ১৯৬৯ এর োরা ১৮ এর উপোরা (২) অনুযায়ী সরকার ট্রেঁয়াজ্ আিোমেনি 

অেমেক ৫০% মেয়ন্ত্রিমূলক শূ্ক  আনরাপ করনি পানর।  
 

িিািি: 

  

1. স্থােীয় ট্রেঁয়াজ্ িাষীনের সুরক্ষার জ্ন্য ট্রেঁয়াজ্ আিোমেনি ৩০% হানর মেয়ন্ত্রিমূলক ুল্ক  আনরাপ 

করা ট্রযনি পানর; 

2. ট্রেঁয়ানজ্র সরবরাহ মেমিি করার জ্ন্য এ েরনির ুল্ক  প্রমি বের ট্রফব্রুয়ামর হনি ট্রি পয থন্ত সিনয় 

বহাল রাখা ট্রযনি পানর। 

3. ট্রেঁয়াজ্ একটি অিযাবশ্যকীয় পে মবোয় এর সরবরাহ ট্রযে মবমিি ো হয়, ট্রস কারনি োরিসহ 

অন্যান্য ট্রেনশ ট্রেঁয়ানজ্র উৎপােে ও ট্রেঁয়ানজ্র র্ামেনি মূল্যসহ সরবরাহ পমরমস্থমির ওপর 

মেমবড়োনব েজ্রোমর করনি হনব।  

 

৩.১.৬  ট্রোজ্য ট্রিল (পমরনশামেি সয়ামবে ও পমরনশামেি পাি) ট্রিল  র্ামের অনুিমি 

প্রোে মবষনয় বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের িিািি।  

 

বামিজ্য িন্ত্রিালয় ট্রর্নক ট্রোজ্য ট্রিল (পমরনশামেি সয়ামবে ও পমরনশামেি পাি)-এর বিথিাে বাজ্ার 

মূল্য, উৎপােে িজুে, অেযন্তরীি িামহো ও আিোমের পমরিাি ইিযামে মবনবিোয় এনে র্ামের 

অনুিমি ট্রেয়া যায় মকো এ মবষনয় িিািি প্রোনের জ্ন্য বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশেনক 

অনুনরাে করা হয় যার ট্রপ্রমক্ষনি এ প্রমিনবেেটি প্রিয়ে করা হনয়নে। 

 

কমিশনের পয থনবক্ষি:  

 

বাাংলানেনশ পমরনশােেকারী ট্রোজ্য ট্রিল (সয়ামবে ও পাি) উৎপােেকারী প্রমিষ্ঠােসমুনহর ট্রিাট 

উৎপােে ক্ষিিা ৫০.৭৬ লক্ষ ট্রিঃ টে। এ োড়া, মবমেন্ন রাইস োে অনয়ল ট্রকাপামেসমূনহর বামষ থক 
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উৎপােে ক্ষিিা প্রায় ৩ লক্ষ ট্রিঃ টে এবাং স্থােীয়োনব প্রায় ২ লক্ষ ট্রিঃ টে সমরষার ট্রিল উৎপামেি 

হয়। ট্রস মহনসনব বাাংলানেনশ বামষ থক ট্রোজ্য ট্রিল উৎপােে ক্ষিিা প্রায় ৫৫.৭৬ লক্ষ ট্রি. টে। 

বাাংলানেনশ ট্রোজ্য ট্রিনলর িামহো প্রায় ২০ লক্ষ ট্রি.টে হনলও আিোমেকৃি ট্রোজ্য ট্রিল (সয়ামবে ও 

পাি) এর বামষ থক িামহো প্রায় ১৮ লক্ষ ট্রিঃ টে, যা স্থােীয় উৎপােে ক্ষিিার প্রায় ৩৫.৮%ব্যবহানরর 

িাধ্যনিই পূরি করা সম্ভব।  

 

র্ামে েীমি ২০১৮-২০২১ এর পমরমশষ্ট -২ শিথ সানপনক্ষ র্ামে পে িামলকা ১০.১ -এ  সয়ামবে ট্রিল 

ও পাি ট্রিনলর োি উনিখ রনয়নে মবোয় সয়ামবে ও পাি ট্রিল সরকানরর অনুিমি ব্যমিনরনক র্ামের 

সুনযাগ ট্রেই। র্ামে েীমি ২০১৮-২০২১ এর ৩.১.২ উপানুনচ্ছে ট্রিািানবক ট্রয সকল পে কমিপয় শিথ 

পালে সানপনক্ষ র্ামেনযায প ট্রস সকল পে উি মবোে পালে সানপনক্ষ র্ামে করা যানব। এ োড়া, উি 

আনেনশর ৩.৪.৬ উপানুনচ্ছে অনুসানর স্থােীয়োনব পুেঃ প্রমক্রয়াজ্ািকরনির িাধ্যনি পনের গুিগিিাে 

বা আকৃমির ট্রয ট্রকাে একটির অর্বা উেনয়র পমরবিথেপূব থক আিোমেকৃি পনের মূনল্যর সানর্ নূযেিি 

১০% হানর মূল্য সাংনযাজ্েপূব থক মেে থামরি সিনয়র িনধ্য পে র্ামে করানক বুঝানব। একই আনেনশর 

৩.৪.৭ এ আিোমে মূল্য বলনি পুেঃ র্ামের জ্ন্য বাাংলানেনশর বন্দনর আিোমেকৃি পনের 

মসএফআর মূল্যনক বুঝানব িনি থ উনিখ রনয়নে।  

 

ট্রেনশ অপমরনশামেি সয়ামবে ও পািনিল আিোমে কনর পমরনশােে করার পর িা স্থােীয়োনব 

বাজ্ারজ্ািকরি করা হয়। অপমরনশামেি সয়ামবে ও পাি ট্রিল পমরনশােেকানল প্রায় ৪.২৫% প্রনসস 

লস (প্রমক্রয়াজ্ািকরি ক্ষমি) হয়। মেনম্নর সারমি-১ এ ২০১৯ ও ২০২০ সানলর জ্ানুয়ামর, ২০২০ ট্রর্নক 

১৫ আগি, ২০২০ পয থন্ত সিনয় ট্রোজ্য ট্রিনলর এল.মস মেষ্পমত্তর পমরিানির তুলোমূলক মি্র  প্রোে করা 

হনলা ।  

 

সারমি-১ ট্রোজ্য ট্রিল আিোমের মেমিত্ত এলমস মেষ্পমত্ত সাংক্রান্ত িথ্য  

পনের োি জ্ানুয়ামর,  ২০১৯ ট্রর্নক ১৫ 

আগি, ২০২০ পয থন্ত এলমস 

মেষ্পমত্তর পমরিাি 

প্রা্ ট্রোজ্য ট্রিল জ্ানুয়ামর,  ২০২০ ট্রর্নক ১৫ 

আগি, ২০২০ পয থন্ত এলমস 

মেষ্পমত্তর পমরিাি 

প্রা্ ট্রোজ্য ট্রিল 

অপমরনশামেি সয়ামবে ট্রিল 530,580.00 508,030.35 367,472.00 351,854.44 

পমরনশামেি সয়ামবে ট্রিল 101,431.00 101,431.00 24,029.00 24,029.00 

অপমরনশামেি পাি ট্রিল 263,191.00 252,005.38 91,513.00 87,623.70 

পমরনশামেি পাি ট্রিল 534,978.00 534,978.00 485,893.00 485,893.00 

সব থনিাট 1,430,180.00 - 968,907.00 - 

সয়ামবে বীজ্ 472,744.00 80,366.48 576,658.00 98,031.86 

ট্রিাট প্রা্ ট্রোজ্যনিল   1,476,811.21  1,047,432.00 

উৎস: বাাংলানেশ ব্যাাংক 

 

উপনরর সারমি মবনেষনি ট্রেখা যায় জ্ানুয়ামর, ২০২০ ট্রর্নক ১৫ আগি, ২০২০ পয থন্ত সয়ামবে ও পাি 

(পমরনশামেি ও অপমরনশামেি) মিনল এলমস মেষ্পমত্তর পমরিাি প্রায় ৯.৬৯ লক্ষ ট্রিঃ টে । এ োড়া, 

সয়ামবে বীনজ্র এলমস মেষ্পমত্ত হনয়নে প্রায় ৫.৭৭ লক্ষ ট্রিঃ টে। বীজ্ পমরনশােে কনর প্রায় ১৭% ট্রিল 

পাওয়া যায় । উপনরাি আিোমে িনথ্যর মেমত্তনি ট্রেনশ জ্ানুয়ামর, ২০২০ ট্রর্নক ১৫ আগি, ২০২০ 

সিনয় আিোমেকৃি ট্রোজ্য ট্রিনলর সরবরাহ মেল (পমরনশােেকানল প্রমক্রয়াজ্ািকরি ক্ষমি ৪.২৫% 

বানে) প্রায় ১০.৪৭ লক্ষ ট্রি: টে।  যা গি বৎসনরর এই সিনয়র তুলোয় কি। িনব গি বৎসনরর এই 

সিয় স্থােীয় িামহোর তুলোয় প্রায় ৩ লক্ষ ট্রি: টে ট্রবশী ট্রিল আিোমে হনয়মেল।    

কনরাো োইরানসর প্রোনব সারা মবনশ্বর ন্যায় বাাংলানেনশও অিযাবশ্যকীয় পনের িামহোয় ট্রেমিবািক 

প্রোব পনর। িাি থ ট্রর্নক েীঘ থ সিয় লকডাউে র্াকায় ট্রহানটল ট্ররনস্তারাসহ সকল সািামজ্ক অনুষ্ঠাে বন্ধ 

র্াকায় ট্রোজ্য ট্রিনলর িামহো প্রায় ৩০% ট্রর্নক ৩৫% হ্রাস ট্রপনয়নে বনল ট্রোজ্য ট্রিনলর স্থােীয় 
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উৎপােেকারী প্রমিষ্ঠােসমূহ জ্ামেনয়নে। এোড়া গি বের ট্রেনশ িামহো অমিমরি ট্রোজ্য ট্রিনলর 

আিোমে িাঁর সানর্ এ বের কনরাো োইরানসর প্রোনব সাোরি িামহো হ্রাস পাওয়ায় সকল প্রমিষ্ঠানের 

কানেই ট্রোজ্যনিনলর িজুে রনয়নে বনল প্রিীয়িাে।  

  

অপমরনশামেি সয়ামবে ও পািনিল পমরনশােনের িাধ্যনি পমরনশামেি/নোজ্যনিল উৎপােে করা হয়। 

িাই অপমরনশামেি সয়ামবে ও পািনিনলর আন্তজ্থামিক বাজ্ারের কমিশে ক্থক পয থানলািো করা হয় 

(নরখামি্র -১)। ট্ররখামি্র  পয থানলািোয় ট্রেখা যায়, গি বেনরর এ সিয় অনপক্ষা আন্তজ্থামিক বাজ্ানর এ 

বের অপমরনশামেি সয়ামবে ট্রিনলর মূল্য ১০% ও অপমরনশামেি পাি ট্রিনলর মূল্য ২২% বৃমদ্ধ 

ট্রপনয়নে।  

 

ট্ররখামি্র -১ অপমরনশামেি সয়ামবে ও পািনিনলর আন্তজ্থামিক বাজ্ারেনরর প্রবিিা। 

 
 

 

উৎস: রয়টাস থ  

 

স্থােীয় বাজ্ানর ট্রোজ্যনিনলর মূনল্যর ট্রয প্রবিিা িা কমিশে ক্থক পয থানলািো করা হয় সারমি-২ 

[সূ্র : ট্রেমডাং কনপ থানরশে অব বাাংলানেশ (টিমসমব)]। পয থানলািোয় ট্রেখা যায়, প্রমি মলটার সয়ামবে ট্রিল 

(নবািল) গি একবেনর মূল্য বৃমদ্ধর পমরিাি ২.১১%, সয়ামবে ট্রিল (লুজ্) এর বৃমদ্ধর পমরিাি ৮.১৮% 

ও ট্রখালা পাি অনয়নলর মূল্য বৃমদ্ধর হার ১২.৫০% এবাং পাি অনয়ল (সুপার) এর মূল্য বৃমদ্ধর হার 

১৫.৬৩%। আন্তজ্থামিক বাজ্ারের মবনবিোয় স্থােীয় মূল্য বৃমদ্ধর হার মস্থমিশীল বনল প্রিীয়িাে।  
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সারমি-২ ট্রোজ্যনিনলর স্থােীয় বাজ্ারের  

পনের োি িানপর 

একক 

অযকার মূল্য(টাকায়) 

২৩-০৮-২০২০ 

১ িাস পূনব থর 

মূল্য(টাকায়) 

২৩-০৭-২০২০ 

িামসক মূনল্যর 

হ্রাস/বৃমদ্ধ % 

১বের পূনব থর 

মূল্য(টাকায়) 

২৩-০৮-২০১৯ 

বাৎসমরক 

মূনল্যর 

হ্রাস/বৃমদ্ধ(%) 

ট্রোজ্য ট্রিল মলটার  হনি পয থন্ত হনি পয থন্ত (+)/(-) হনি পয থন্ত (+)/(-) 

সয়ামবে ট্রিল (লুজ্) ১ মলটার ৮৪ ৮৮ ৮০ ৮৫ (+)৪.২৪ ৭৭ ৮২ (+)৮.১৮ 

সয়ামবে ট্রিল (ট্রবািল) ৫ মলটার ৪৬০ ৫১০ ৪৫০ ৫০০ (+)২.১১ ৪৫০ ৫০০ (+)২.১১ 

সয়ামবে ট্রিল  (ট্রবািল) ১ মলটার ১০০ ১১০ ১০০ ১০৫ (+)২.৪৪ ১০০ ১০৮ (+).৯৬ 

পাি অনয়ল (লুজ্) ১ মলটার ৬৫ ৭০ ৬৫ ৭০ (+).০০ ৫৮ ৬২ (+)১২.৫০ 

পাি অনয়ল (সুপার) ১ মলটার ৭০ ৭৮ ৭০ ৭৫ (+)২.০৭ ৬২ ৬৬ (+)১৫.৬৩ 

উৎস: টিমসমব  

 

২০১৯-২০ অর্ থ বেনর মবমেন্ন ট্রোজ্য ট্রিল পমরনশােেকারী প্রমিষ্ঠােসমূহ-ট্রক প্রায় ৩ লক্ষ ট্রি.টে 

পমরনশামেি ট্রোজ্যনিল র্ামের অনুিমি প্রোে করা হয়। র্ামের িথ্য মবনেষনি ট্রেখা যায়, মসটি গ্রুপ 

প্রায় ১৮(আঠার) হাজ্ার, বাাংলানেশ এমডবল অনয়ল মলঃ ৬(েয়) হাজ্ার, টিনক গ্রুপ ৭ (সাি) হাজ্ার 

ট্রি.টে, ট্রিঘো গ্রুপ ৫.৫ (সানড় পাঁি) হাজ্ার ট্রি.টে, বসুন্ধরা গ্রুপ ০ (শূন্য), ট্রলাব এমডবল অনয়ল ০ 

(শূন্য) ট্রি. টে । ট্রিাট র্ামে আনেনশর ১২% র্ামে করনি সক্ষি হনয়নে। এ সকল ট্রোজ্যনিল মূলি 

োরনির ট্রসনেে মসিানরই র্ামে হনয়নে। িাই র্ামের অনুিমি প্রোে করনলও র্ামের ট্রয পমরিাি 

িা মবনবিোয় র্ামের কারনি স্থােীয় বাজ্ানর ট্রেমিবািক প্রোব পড়ার সম্ভাবো ট্রেই বনল প্রিীয়িাে।   

 

স্থােীয়োনব উৎপামেি ট্রোজ্যনিল র্ামের ট্রক্ষন্র  ১০% মূল্য সাংনযাজ্নের শিথ প্রনযাজ্য। কমিশে 

ট্রর্নক ট্রোজ্যনিল  উৎপােেকারী প্রমিষ্ঠােসমূনহর উৎপােে ব্যয়মববরমি পয থানলািো করা হনয়নে। 

পয থানলািোয় ট্রেখা যায়, অপমরনশামেি সয়ামবে ট্রিল পমরনশােনে স্থােীয় মূল্য সাংনযাজ্ে প্রায় ১৫% 

ট্রর্নক ২১%। অন্যমেনক পাি ট্রিল পমরনশােনে স্থােীয় মূল্য সাংনযাজ্ে প্রায় ১২% ট্রর্নক ১৫%। মূল্য 

সাংনযাজ্নের শিথ মবনবিোয় র্ামের অনুিমি প্রোে করা হনল বাাংলানেনশর ট্রোজ্যনিল উৎপােেকারী 

প্রমিষ্ঠােসমূহ িা পূরি করনি সক্ষি। আন্তজ্থামিক বাজ্ানর অপমরনশামেি ট্রোজ্যনিনলর মূনল্যর উদ্ধথমূখী 

প্রবিিার িনধ্য র্ামের অনুিমি মবনবিো করা হনল স্থােীয় বাজ্ানর মূনল্যর উপর ট্রেমিবািক প্রোব 

পড়ার সম্ভাবো কি। কারি, স্থােীয়োনব উৎপামেি ট্রোজ্যনিনলর ২% র্ামে করনি সক্ষি হনয়নে। 

িারপরও স্থােীয় বাজ্ানর সরবরানহর মবষয় মবনবিোয় আিোমে মেেথর এ পে র্ামের অনুিমি 

শিথসানপক্ষ হওয়া উমিি। স্থােীয় িামহো পূরি কনর যমে উিৃত্ত হনল র্ামেকারক প্রমিষ্ঠানের িজুে 

মবনবিোয় এনে ট্রকইস টু ট্রকইস মেমত্তনি র্ামের মবষয়টি মবনবিো করা ট্রযনি পানর।   

 

উপনরাি পয থানলািোর ট্রপ্রমক্ষনি কমিশনের পয থনবক্ষি মেম্নরূপ: 

 

 বাাংলানেনশ ট্রোজ্যনিনলর িামহো প্রায় ২০ লক্ষ ট্রিঃ টে; 

 আিোমে মেেথর ট্রোজ্যনিনলর িামহো প্রায় ১৮ লক্ষ ট্রিঃ টে; 

 বাাংলানেনশ ট্রোজ্যনিনলর উৎপােে ক্ষিিা প্রায় ৫৫.২৬ লক্ষ ট্রিঃ টে; 

 উৎপােে ক্ষিিার ৩৫.৮% ব্যবহার কনর স্থােীয় িামহো পূরি করা সম্ভব; 

 ট্রোজ্য ট্রিল পমরনশােনে স্থােীয় মূল্য সাংনযাজ্ে হার সয়ামবে ট্রিনলর ট্রক্ষন্র  ১৫-২১% এবাং 

পাি ট্রিনলর   ট্রক্ষন্র  ১২-১৫%; 

 র্ামে েীমি অনুযায়ী পুেঃ র্ামের ট্রক্ষন্র  মূল্য সাংনযাজ্ে হার কিপনক্ষ ১০%; 

 ২০১৯-২০ অর্ থবেনর মবমেন্ন ট্রিল পমরনশােেকারী প্রমিষ্ঠােনক প্রায় ৩ লক্ষ ট্রি.টে ট্রোজ্যনিল 

র্ামের অনুিমি প্রোে করা হনলও িা্র  ৩৬ (েম্র শ) হাজ্ার ট্রি.টে ট্রোজ্যনিল র্ামে করনি 

সক্ষি হয়; 
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 বাাংলানেশ ট্রর্নক োরনির ট্রসনেে মসিানর ট্রোজ্যনিল র্ামে হনয় র্ানক; 

 র্ামে েীমিনি ট্রোজ্য ট্রিল শিথ যুি র্ামে পনের িামলকাভূি পে। 

 

িিািি: 

 

 ট্রোজ্যনিনলর স্থােীয় উৎপােে ক্ষিিা মবনবিোয় পমরনশামেি সয়ামবে/পািনিল কিপনক্ষ 

১০% মূল্য সাংনযাজ্নের শনিথ র্ামের অনুিমি প্রোে করা ট্রযনি পানর; 

 স্থােীয় সরবরাহ মস্থমিশীল রাখার লনক্ষয ট্রোজ্য ট্রিনলর এলমস ট্রখালার প্রবিিায় ট্রেমিবািক 

প্রোব পমরলমক্ষি হনল র্ামের অনুিমি বামিল করনি পারনব িনি থ শিথানরাপ করা ট্রযনি 

পানর। 

 

৩.১.৭ আলু িিাণনবর্ নগে সহায়র্া প্রণর্ বর্. টন (এ ওণে ২৮০ র্া.ি) এি ণসণলং মূল্য 

পণিের্মন কবি ৩৮০ িলাবি উন্নীর্কিি সংক্রান্ত র্র্ার্র্। 
 

বাাংলানেশ পনটনটা এক্সনপাটাস থ এনসামসনয়শনের আনবেনের ট্রপ্রমক্ষনি বামিজ্য িন্ত্রিালয় হনি আলু 

র্ামেনি েগে সহায়িা প্রোনের মবষনয় বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের িিািি িাওয়া হয় 

যার মেমত্তনি এ প্রমিনবেেটি প্রস্তুি কনরনে কমিশে ।  

 

কমিশনের পয থনবক্ষি:  

 

এ মবষনয় আলু র্ামেনি মবযিাে েগে সহায়িা সাংক্রান্ত বাাংলানেশ ব্যাাংনকর প্রজ্ঞাপে ও মবগি 

কনয়ক বেনর বাাংলানেশ ট্রর্নক আলু র্ামের পমরিাি পয থানলািো করা হয়। বাাংলানেশ ব্যাাংনকর 

প্রজ্ঞাপে এরই সাকুথলার োং-৩৫ িামরখ: ২২ ট্রসনেম্বর ২০১৯ অনুযায়ী আলু র্ামেনি ২০% হানর েগে 

সহায়িা প্রোে করা হয়। এ োড়া, এমপ সাকুথলার োং-২৬ িামরখ ১৪ মডনসম্বর ২০১০ অনুযায়ী েগে 

সহায়িা প্রোনের ট্রক্ষন্র  প্রমি ট্রি. টে আলুর মসমলাং মূল্য ২৮০ িা. ডলার মেে থারি করা হনয়নে। এ 

ট্রক্ষন্র  র্ামেকারক ২৮০ িা. ডলার অনপক্ষা ট্রবশী মূনল্য র্ামে করনলও েগে সহায়িা প্রোনের ট্রক্ষন্র  

সনব থাচ্চ ২৮০ িা. ডলানরর উপর ২০% হানর েগে সহায়িা প্রোে করা হয়। বাাংলানেশ ট্রর্নক আলু 

র্ামের মূল্য মবনবিোয় একজ্ে র্ামেকারক প্রমি ট্রি. টনে ৫৬ িা. ডলার পয থন্ত প্রনিােো পায়। প্রমি 

িা. ডলানরর মবমেিয় মূল্য ৮৪ টাকা েনর প্রমি ট্রকমজ্ আলু র্ামেনি ৪.৭০ টাকা েগে সহায়িা পানচ্ছ 

যা আলু র্ামে বৃমদ্ধ ও র্ামে বাজ্ার সম্প্রসারনি সহায়ক ভূমিকা রাখনি সক্ষি বনল প্রিীয়িাে। 

 

িিািি: 

 

 আলু র্ামেনি ২৮০ িা. ডলানরর মসমলাং মূল্য অব্যাহি রাখা যায়। 

 

৩.১.৮ মশে আইআরমস’র পাশাপামশ বামিমজ্যক আইআরমস জ্ামর/েবায়ে মবষনয় 

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের িিািি। 

 

সাম্প্রমিক সিনয় মবমেন্ন মশে প্রমিষ্ঠাে পে আিোমের জ্ন্য মশে আইআরমসর পাশাপামশ বামিমজ্যক 

আইআরমস পাওয়ার ট্রক্ষন্র  মবমেন্ন সিস্যার সম্মুক্ষীি হওয়ায় বামিজ্য িন্ত্রিালয় বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড 

ট্যামরফ কমিশেনক িিািি প্রোনের জ্ন্য অনুনরাে জ্াোয় যার ট্রপ্রমক্ষনি কমিশে িিািিসহ 

প্রমিনবেে প্রিয়ে কনরনে।  
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কমিশনের পয থনবক্ষি:  

   

কমিশে বাাংলানেনশর আিোমে েীমির মবমেন্ন মেক পয থানলািোর উনেনশ্য মেম্নমলমখি মবমেমবোে ও 

আনেশসমূহ পয থনবক্ষি কনরনে: 

 

 মশে আইআরমসর পাশাপামশ বামিমজ্যক আইআরমস জ্ামরর মবষয় পয থানলািোর লনক্ষয গি ৩১ 

আগি, ২০১৭ িামরখ বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র সমিব এর সোপমিনে অনুমষ্ঠি সোর মসদ্ধান্ত; 

 আিোমে েীমি আনেশ, ২০১৫-১৮; 

 THE IMPORTERS, EXPORTERS AND INDENTORS (REGISTRATION) 

ORDER, 1981; 

 ১৯৮৫ সানলর পূনব থ জ্ামরকৃি আিোমে েীমি; 

 মশে ও বামিজ্য কায থক্রি পমরিালোর জ্ন্য বাাংলানেনশ মবযিাে আইে ও মবোেসমূহ;  

 WTO Agreement on Import Licensing Procedures. 
 

এ োড়াও, মবষয়টি মবনশষোনব পয থানলািোর জ্ন্য কমিশে পাশ্বথবিী ট্রেশসমূনহর আিোমে সেেপ্র  

জ্ামরর মবষনয় প্রিমলি মেয়িাবমল মেরীক্ষি কনরনে।  

 

 মশে আইআরমসর পাশাপামশ বামিমজ্যক আইআরমস জ্ামরর মবষয় পয থানলািোর লনক্ষয 

গি ৩১ আগি, ২০১৭ িামরখ বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র সমিব এর সোপমিনে অনুমষ্ঠি 

সোর মসদ্ধান্ত। 

 

মশে আইআরমসর পাশাপামশ বামিমজ্যক আইআরমস জ্ামরর মবষয় পয থানলািোর লনক্ষয গি ৩১ আগি, 

২০১৭ িামরখ বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র সমিব িনহােনয়র সোপমিনে একটি সো অনুমষ্ঠি হয়। সোয় 

সকনল একিি ট্রপাষি কনরে ট্রয, ‘ট্রেশীয় মশনের সুরক্ষার স্বানর্ থ একই প্রমিষ্ঠােনক মশে আইআরমস ও 

বামিমজ্যক আইআরমস প্রোে করা সিীিীে হনব ো’।  

 

 আিোমে েীমি আনেশ, ২০১৫-১৮ 

 

মবযিাে আিোমে েীমি আনেশ ২০১৫-২০১৮-এ দুই েরনির আিোমেকারকনক সজ্ঞাময়ি করা 

হনয়নে। THE IMPORTERS, EXPORTERS AND INDENTORS (REGISTRATION) 

ORDER, 1981-এর অেীনে জ্ামরকৃি আিোমে সেেপন্র র মেমত্তনি আনেনশর ২(২৩) উপানুনচ্ছনে 

বামিমজ্যক আিোমেকারক এবাং ২(২৬) উপানুনচ্ছনের মশে আিোমেকারকনক সজ্ঞাময়ি করা হনয়নে । 

আনেনশর ৫ি অধ্যানয় মশেখানি আিোমের সাোরি মবোে আনরাপপূব থক মশে প্রমিষ্ঠাে ক্থক 

মেয়মিি স্বে অনুসানর আিোমে করার মবোে রাখা হনয়নে, যা ট্রর্নক প্রিীয়িাে হয় ট্রয, মশে 

আইআরমস োরেকারী মশে প্রমিষ্ঠােসমূহ ুলধুিা্র  আিোমে স্বে অনুযায়ী মেমে থষ্ট সাংখ্যক পে 

(কািাঁিাল ও মুলেেী যন্ত্রপামি) আিোমে করনি পারনব। অন্যমেনক, আনেনশর ৬ষ্ঠ অধ্যানয় বামিমজ্যক 

আিোমেকারকগি ক্থক মেয়মন্ত্রি পনের িামলকা বমহ থভূি সকল পে, এিে মক মশনের কাঁিািাল ও 

ট্রিাড়কজ্াি সািগ্রীও আিোমে করার সুনযাগ রাখা হনয়নে। িনব, বাাংলানেনশ পে আিোমের ট্রক্ষন্র  

ঋিপ্র  ট্রখালার বাধ্যবােকিা র্াকনলও মশে আইআরমস োরিকারী মশে প্রমিষ্ঠােনক ট্রকানো মূল্যসীিা 

ব্যামিনরনক এলমসএ ফরি পূরি কনর কািাঁিাল ও মূলেেী যন্ত্রপামি আিোমে করার সুনযাগ ট্রেয়া 

হনয়নে। এ ট্রক্ষন্র  বামিমজ্যক আইআরমস োরিকারী প্রমিষ্ঠােনক বামষ থক ২ লক্ষ িামকথে ডলার মূল্যসীিা 

পয থন্ত ঋিপ্র  োড়া এলমসএ ফরি পূরনির িাধ্যনি আিোমের সুনযাগ ট্রেয়া হনয়নে। আনেনশর ৮ োং 

অনুচ্ছনে আিোমে লাইনসন্স অোবশ্যক ট্রঘাষিা করা হনয়নে।  
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 THE IMPORTERS, EXPORTERS AND INDENTORS 

(REGISTRATION) ORDER, 1981 
 

১৯৮১ সানল ২২ট্রশ অনক্টাবর জ্ামরকৃি THE IMPORTERS, EXPORTERS AND 

INDENTORS (REGISTRATION) ORDER, 1981 পয থানলািোয় ট্রেখা যায় ট্রয, Export & 

Import (Control) act, 1950 ট্রসকশে ৩(১) এর অেীনে জ্ামরকৃি এ আনেনশ মশে ও বামিমজ্যক 

আিোমে সেেপ্র  জ্ামরর মবোে রাখা হনয়নে। আনেনশর ৬ োং অনুনচ্ছনে আইআরমস প্রাম্র জ্ন্য 

আিোমেকারক ট্রকান্ ট্রকান্ ট্রেমি বা েরনির পে আিোমে কনর বা করনি ইচ্ছুক িা ট্রঘাষিা করার 

মবোে রাখা হনয়নে। আনেনশর ১২, ১৩ ও ১৪ োরায় স্বোমেকারী, অাংশীোরী ও ট্রকাপামের 

িামলকাোর ট্রক্ষন্র  আইআরমস প্রাম্র মবোে উনিখ রনয়নে। আনেশটি পয থানলািো কনর প্রিীয়িাে হয় 

ট্রয, এই আনেশ অনুযায়ী  একই িামলকাোেীে একামেক প্রমিষ্ঠানের ট্রক্ষন্র  ুলধুিা্র  একটি আিোমে 

মেবন্ধে সেেপ্র  জ্ামর করা যায়। স্বাোমবকোনব এই আনেশ অনুযায়ী একটি প্রমিষ্ঠােনক ুলধুিা্র  একটি 

সেেপ্র  জ্ামর করা সম্ভব। িনব, এই আনেনশ আিোমে মেবন্ধে সেেপ্র নক মশে ও বামিজ্য এই দুই 

োনগ মবোজ্ে করা হনয়নে। এই কারনি একটি প্রমিষ্ঠােনক একটি আইআরমস প্রোে এই েীমিটি মশে ও 

বামিমজ্যক আিোমে সেেপন্র র ট্রক্ষন্র  পৃর্ক পৃর্ক োনব প্রনযাজ্য হনব মক ো িা পমরষ্কার েয়। িনব, 

এই আনেনশ মশে ট্রোিানক সজ্ঞাময়ি করা হনলও বামিমজ্যক আিোমেকারকনক সজ্ঞাময়ি করা হয়মে। 

আরও উনিখ্য ট্রয, এই আনেনশ মকছু আইনের ট্ররফানরন্স ট্রেয়া হনয়নে যা বিথিানে কায থকমর েয়। 

 

 ১৯৮৫ সানলর পূনব থ জ্ামরকৃি আিোমে েীমি 

 

১৯৮৫ সানলর পূনব থ মবযিাে আিোমে েীমিসমূহ পয থানলািো কনর ট্রেখা যায় ট্রয, ১৯৮৫ সানলর পূনব থ 

বাাংলানেনশর আিোমেেীমি মেয়মন্ত্রি মেল। িৎসিনয় জ্ামরকৃি মবমেন্ন আিোমে েীমি আনেনশ ইনপাট থ 

লাইনসন্স োড়া ট্রকাে পে আিোমে করা সম্ভব মেল ো। ট্রসই সিনয় আিোমে েীমিনি উনিমখি 

আিোমেনযায প পে ট্রকবলিা্র  আিোমে করা সম্ভব মেল এবাং আিোমে েীমি আনেনশ সুস্পষ্টোনব 

উনিখ করা হনিা ট্রয, ট্রকান্ ট্রকান্ ট্রেিীর আিোমেকারক মক মক পে আিোমে করনি পারনব। 

স্বাোমবক োনব ১৯৮৫ সানল পূনব থর জ্ামরকৃি আিোমেেীমি আনেশসমূহ বাস্তবায়নের জ্ন্য বামিমজ্যক 

ও মশে এই দুই েরনের আিোমে মেবন্ধে সেেপ্র  জ্ামর করার প্রনয়াজ্েীয়িা মেল। মকন্তু ১৯৮৫ সানল 

আিোমে েীমি আনেনশর আমূল পমরবিথনের িাধ্যনি আিোমেেীমি উোরীকরনির ট্রয েীমি বাাংলানেশ 

গ্রহি কনর আসনে, ট্রসই েীমি বাস্তবায়নের জ্ন্য এ েরনির মবেমির প্রনয়াজ্েীয়িা ট্রেই বনল প্রিীয়িাে 

হয়। িেসনেও ১৯৮১ সানল জ্ামরকৃি আনেশটি অযাবেী কায থকর রনয়নে, এ কারনি জ্টিলিার সৃমষ্ট 

হনয়নে। উনিখ্য ট্রয, ১৯৮৫ সানলর পূনব থ ১লা জ্ানুয়ারী, ১৯৭৬ সাল হনি বামিমজ্যক আিোমের ট্রক্ষন্র  

ইনপাট থ লাইনসন্স প্রর্া বামিল করা হয় এবাং ১৯৮৩ সানলর ১লা জুলাই হনি মশেখানি আিোমের 

ট্রক্ষন্র  লাইনসন্স প্রোে বামিল করা হয়।  

 

 মশে ও বামিজ্য কায থক্রি পমরিালোর জ্ন্য বাাংলানেনশ মবযিাে আইে ও 

মবোেসমূহ 

 

বাাংলানেনশ মশে কায থক্রি ও ব্যবসা বামিজ্য সাোরিি ট্রকাপামে আইে ১৯৯৪, স্থােীয় সরকার (মসটি 

কনপ থানরশে) ২০০৯, Municipal Taxation Role 1986 িারা পমরিামলি হয়। এই মিেটি আইনে 

মশে ও বামিমজ্যক আিোমে কায থক্রি একসানর্ পমরিালোর ট্রক্ষন্র  ট্রকানো মবমে মেনষে আনরাপ করা 

হয় মে। ট্রস কারনি, ট্রকানো মশে প্রমিষ্ঠানের অনুকূনল মশে আইআরমসর পাশাপামশ বামিমজ্যক আিোমে 

সেেপ্র  জ্ামর ো করা উমিমখি আইনের পমরপমন্থ বনল প্রিীয়িাে।  



28 

 WTO Agreement on Import Licensing Procedures 
 

মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার সেস্য মহনসনব বাাংলানেনশর মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার মবমেন্ন চমি প্রমিপালনের 

বাধ্যবােকিা রনয়নে। এ প্রসনঙ্গ WTO Agreements on Import Licensing Procedures 

উনিখনযায প। এই চমির আওিায় Automatic import licensing সপমকথি োরাটি আিোমে সেেপ্র  

জ্ামরর ট্রক্ষন্র   প্রনযাজ্য হনি পানর। এই চমির Automatic import licensing সপমকথি ২োং োরার 

২ (a) (i) উপানুনচ্ছে অনুযায়ী ট্রয ট্রকাে ব্যমি বা প্রমিষ্ঠাে আিোমেনযায প ট্রযনকাে পে  আিোমের 

অনুনিােনের আনবেে করনল িা ১০ কায থমেবনসর িনধ্য ইসূয করার বাধ্যবােকিা রনয়নে।  

 

 মশে আিোমে মেবন্ধেপ্র  োরিকারী মশে প্রমিষ্ঠানের জ্ন্য মবযিাে ুল্ক  সুমবো 

 

২০১৬ সানলর জুে িাস হনি অেযন্তরীে সপে মবোগ মশে প্রমিষ্ঠােসমূনহর জ্ন্য মকছু মকছু কািাঁিাল  

আিোমের ট্রক্ষন্র  আিোমে ুল্ক  ও সম্পুরক ুল্ক  ট্ররয়াি প্রোে ুলরু কনর। ২০২০ সানলর জুে িাস পয থন্ত 

েযাট মেবমন্ধি উৎপােেমুমখ মশে প্রমিষ্ঠােসমূহনক এই সুমবো  প্রোে করা হনিা। িনব, বিথিাে 

বানজ্নট েযাট মেবন্ধনের সানর্ সানর্ মশে আিোমের মেবন্ধে সেেপ্র  োরনির শিথযুি করা হয়। 

ফলশ্রুমিনি, এই সুমবো গ্রহনের জ্ন্য মশে আইআরমস োরনির বাধ্যবােকা সৃমষ্ট হনয়নে।  

 

 আিোমে সেেপ্র  প্রোে সপমকথি পাশ্বথবিী ট্রেশসমূনহ প্রিমলি মবমেমবোে 

 

আিোমে সেেপ্র  সাংক্রান্ত  প্রিমলি মবমেমবোে পয থানলািো করার উনেনশ্য কমিশে পাশ থবিী 

ট্রেশসমূনহর আিোমে মবমেমবোে পয থানলািো কনরনে। োরনির Foreign Trade (regulations) act, 

Foreign Trade Policy, 2019, Foreign Trade Procedure, 2019, অনুযায়ী আিোমে ও র্ামের 

জ্ন্য Import  Export Code (IEC) গ্রহি বাধ্যিামূলক এবাং একজ্ে আিোমেকারক অর্বা 

র্ামেকারনকর জ্ন্য একটি (IEC) জ্ামর করা হয়, যা ুলধু িা্র  একবার ইসুয করা হনল পূেঃ েবায়নের 

প্রনয়াজ্ে হয় ো। এই জ্ামরকৃি (IEC) এর অেীনে ট্রয ট্রকানো ব্যমি বা প্রমিষ্ঠাে আিোমে উনু্মি ট্রয 

ট্রকানো পে আিোমে করনি পানর। ুলধুিা্র  ট্রয সকল পনের ট্রক্ষন্র  আিোমে অনুনিােনের প্রনয়াজ্ে 

হয়, ট্রসই সকল পে অনুনিােে সানপনক্ষ আিোমে করা হয়। পামকস্তানের আিোমেেীমি অনুযায়ী 

পামকস্তানের আিোমে উনু্মি পে আিোমের জ্ন্য ট্রকানো েরনের আিোমে মেবন্ধে সেে প্র  গ্রহি 

করনি হয় ো। এনক্ষন্র  Sales Tax Registration Number আিোমে সেে প্র  মহনসনব ব্যবহৃি হয়। 

উনিখ্য ট্রয, পামকস্তানের আিোমে েীমি বাাংলানেনশর অনুরূপ Export & Import (Control) act, 

1950 িারা মেে থামরি হয়। বাাংলানেনশর ন্যায় পামকস্তানেও পূনব থ মশে ও বামিজ্য আইআরমস ব্যবস্থা িালু 

র্াকনলও িারা বামিজ্য উোরীকরি েীমি অনুসরি কনর আিোমে মেবন্ধে সেেপন্র র মবোে মবলু্ 

কনরনে। প্রসাংগি উনিখ্য ট্রয, পামকস্তানে ট্রয ট্রকানো বামিমজ্যক কায থক্রি পমরিালো ও ট্রকাপামে 

মেবন্ধনের জ্ন্য মশে বমিক সমিমির সেস্য পে বাধ্যিামূলক। িনব, বামিজ্য সাংগঠনের সেস্য পে 

লানের ট্রকানো বাধ্যবােকিা ট্রেই। ট্রেপানল আিোমে মেবন্ধনের ট্রক্ষন্র  োরনির অনূরুপ মবোে অনুসরি 

করা হয়। শ্রীলাংকায় আিোমে মেবন্ধনের মবোে রনয়নে, যা োরনির আিোমে েীমির অনূরুপ।  

 

উপনরাি পয থানলািোর ট্রপ্রমক্ষনি কমিশনের পয থনবক্ষি মেম্নরূপ: 

 

 ১৯৮৫ সানলর পর হনি বাাংলানেশ আিোমে উোরীকরি েীমি অনুসরি কনর আসনে। এর পর 

হনি বাাংলানেশ আন্তজ্থামিক বামিজ্য সহজ্ীকরনির লনক্ষয আিোমে ট্রক্ষন্র  প্রনযাজ্য মবমেন্ন মবমে 

মেনষে পয থায়ক্রনি প্রিযাহার কনরনে। ফনল আন্তজ্থামিক বামিনজ্য গমিশীলিা এনসনে এবাং 

আিোমে ও র্ামে বামিজ্য ক্রিান্বনয় বৃমদ্ধ পানচ্ছ; 
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 কমিশনের জ্াো িনি, ২০১৭ সানলর পূনব থ ট্রয ট্রকাে মশে প্রমিষ্ঠােনক মশে ও বামিমজ্যক উেয় 

েরনের আিোমে সেেপ্র  প্রোে করা হনিা; 

 আিোমে েীমি আনেশ পয থনবক্ষনি ট্রেখা যায় ট্রয, মশে আিোমে মেবন্ধে সেেপ্র  োরিকারী 

প্রমিষ্ঠােসমূহ মশে আইআরমসর অেীনে ুলধুিা্র  িানের স্বে অনুযায়ী পে আিোমে করনি পানর। 

অন্যমেনক বামিমজ্যক আিোমে মেবন্ধে সেে প্র োরী প্রমিষ্ঠােসমূহ আিোমে উনু্মি ট্রযনকানো 

পে আিোমে করনি পানর, যা উোর আিোমে েীমির পমরপমন্থ; 

 মবযিাে আিোমে েীমি আনেনশ আিোমেকারকগিনক মশে ও বামিজ্য সমিমি অর্বা  

আিোমেিব্য পে সাংমেষ্ট বামিজ্য সাংগঠনের সেস্য পে গ্রহনি বাধ্য করা হনচ্ছ। পে সাংমেষ্ট 

বামিজ্য সাংগঠনের সেস্য পে গ্রহনি বাধ্যবােকিা েতুে উনযািা সৃমষ্টর অন্তরায়, যা বাাংলানেনশ 

প্রমিনযামগিামূলক ব্যবসায়ীক পমরনবশ সৃমষ্টর পমরপমন্থ।  

 মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার ইনপাট থ লাইনন্সমসাং সাংক্রান্ত চমি অনুযায়ী ট্রয ট্রকাে ব্যমি বা প্রমিষ্ঠাে ট্রয 

ট্রকাে পে আিোমে করার সুনযাগ  প্রোনের বাধ্যবােকিা রনয়নে; 

 বাাংলানেনশর পাশ্বথবিী ট্রেশসমূনহ পৃর্ক পৃর্ক োনব মশে ও বামিমজ্যক আিোমে মেবন্ধে সেে 

প্রোে করা হয় ো; 

 োরি, শ্রীলাংকা ও ট্রেপানল আিোমে ও র্ামে বামিনজ্যর জ্ন্য প্রমিষ্ঠােনক একটি সেে প্র  

প্রোে করা হয়, অন্যমেনক পামকস্তানে  আিোমে উনু্মি পে আিোমের জ্ন্য ট্রকানো আিোমে 

মেবন্ধে সেেপ্র  গ্রহি করনি হয় ো; 

 বাাংলানেনশ প্রনযাজ্য ট্রয আনেনশর বনল, মশে ও বামিমজ্যক মেবন্ধে সেেপ্র  প্রোে করা হনয় 

র্ানক িা মেয়ন্ত্রেমূলক আিোমেেীমি বাস্তবায়নের লনক্ষয জ্ামর করা হনয়মেল; 

 ১৯৮৫ সানলর পনর উোর আিোমেেীমি অনুসরনির িাধ্যনি আিোমেেীমি মশমর্ল করা হনলও 

১৯৮১ সানল জ্ামরকৃি আনেশটির িনধ্য ট্রকানো পমরবিথে আো হয়মে। ফলশ্রুমিনি, বাাংলানেনশ 

মবযিাে উোর আিোমে েীমির সানর্ আনেশটির একটি সাাংঘমষ থক অবস্থার সৃমষ্ট হনয়নে; 

 বাাংলানেনশ ব্যবসা বামিজ্য পমরিালোর জ্ন্য ট্রয সকল আইে মবযিাে ট্রস সকল আইনে একই 

সানর্ বামিজ্য ও মশে কায থক্রি পমরিালোর ট্রক্ষন্র  ট্রকাে বাোঁ ট্রেই; 

 ২০১৭ সানলর ৩১ আগষ্ট বামিজ্য িন্ত্রিালনয় অনুমষ্ঠি সোয় “ট্রেশীয় মশনের সুরক্ষার স্বানর্ থ    

একই প্রমিষ্ঠােনক মশে আইআরমস ও বামিমজ্যক আইআরমস প্রোে করা সিীিীে হনব ো” িনি থ 

ট্রয অমেিি প্রকাশ করা হনয়নে, িা মশনের সুরক্ষার সানর্ মকোনব সপৃি িা ট্রকানো িনিই 

ট্রবােগম্য হনচ্ছ ো। বরঞ্চ আিোমেেীমি উোরীকরনির পরবিী সিনয় বাাংলানেনশর মশোয়নের 

ইমিবািক প্রবৃমদ্ধ অব্যাহি আনে; 

 বিথিানে বাাংলানেনশ মশে আইআরমস োরিকারী প্রমিষ্ঠােনক মশনের কাঁিািাল ও মুলেেী 

যন্ত্রপামি মূল্য সীিা মেমব থনশনষ ঋিপ্র  ট্রখালা ব্যমিনরনক আিোমে করার সুমবো এবাং মকছু মকছু 

কাঁিািাল আিোমের ট্রক্ষন্র  আিোমে ও সম্পুরক ুল্ক  ট্ররয়াি ট্রেয়া হনচ্ছ। 

 

কমিশনের িিািি:  

  

কমিশনের পয থনবক্ষনি প্রিীয়িাে হনচ্ছ ট্রয, একই সানর্ মশে ও বামিমজ্যক আিোমে মেবন্ধে সেেপ্র  

প্রোনের মবোে মবযািাে র্াকা এবাং মশে আইআরমস োরিকারী প্রমিষ্ঠােনক একই সানর্ বামিমজ্যক 

আইআরমস  প্রোে ো করায় বাাংলানেনশ গি মিে েশক েনর অনুসৃি উোর আিোমে েীমির পমরপমন্থ। 

এ সিয়কানল পাশ্বথবিী ট্রেশসমূহ উোর আিোমে েীমি অনুসরনির সানর্ সানর্ আিোমে মেবন্ধে ব্যবস্থা 

সহজ্ীকরনির িাধ্যনি যুনগাপনযাগী কনরনে। ট্রযনহতু ব্যবসাময়ক কায থক্রি পমরিালোর জ্ন্য বাাংলানেশ 
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মবযিাে মবমেন্ন আইনে মশে ও বামিজ্য একই সানর্ পমরিালোর ট্রক্ষন্র  ট্রকানো বাঁো ট্রেই ট্রস কারনি 

মশে আইআরমস োরিকারী প্রমিষ্ঠােনক বামিমজ্যক আইআরমস প্রোে ো করা মবযিাে রীমিেীমির 

পমরপন্থী হনব। অনুরূপোনব মেয়ন্ত্রেমূলক আিোমে েীমি বাস্তবায়নের জ্ন্য জ্ামরকৃি আনেনশর বনল 

বিথিানে ট্রকানো প্রমিষ্ঠানের বামিমজ্যক কায থক্রি পমরিালোয় প্রমিবন্ধকিা সৃমষ্ট করনল িা ট্রেনশর 

উোর আিোমেেীমির পমরপমন্থ হনব। এোড়া মশে ও বামিমজ্যক আিোমে সেেপ্র  ব্যবস্থা িালু র্াকনল  

‘Ease of Doing Business Ranking’-এ বাাংলানেনশর অবস্থাে উন্নীি করার ট্রয প্রনিষ্টা বাাংলানেশ 

কনর যানচ্ছ, িা ব্যহি হনব। বাাংলানেশ মবমেনয়াগ উন্নয়ে ক্থপক্ষ একই েরনির অমেিি ব্যি কনরনে। 

এ সব কারনি কমিশে িনে কনর, 

 পাশ্বথবিী অন্যান্য ট্রেনশর প্রিমলি প্রর্া অনুসরি কনর মশে ও বামিমজ্যক আিোমে সেেপ্র  ব্যবস্থা 

মবলু্ কনর আিোমে উনু্মি সকল পনের আিোমে সুনযাগসহ একটি সাোরি সেেপ্র  প্রোনের 

জ্ন্য উনযাগ গ্রহি করা ট্রযনি পানর;  

  একটি সাোরি সেেপ্র  িালু করনি হনল মশে আইআরমস োরিকারী প্রমিষ্ঠােনক ঋিপ্র  

ব্যমিনরনক আিোমে সুমবো, আিোমে ও সম্পুরক ুল্ক  ট্ররয়ামি সুমবো ট্রেয়ার ট্রয মবোে রনয়নে, 

িানি পমরবিথে আোর প্রনয়াজ্ে হনব। যিমেে পয থন্ত এই ব্যবস্থার পমরবিথে আো সম্ভব ো হনব, 

িিমেে পয থন্ত মশে আইআরমস োরিকারী প্রমিষ্ঠােনক মশে আইআরমসর পাশাপামশ বামিমজ্যক 

আইআরমস প্রোে করা ট্রযনি পানর;     

 আিোমে সেেপ্র  মেবন্ধনের জ্ন্য পে সাংমেষ্ট বামিজ্য সাংগঠনের সেস্য পে গ্রহনির 

বাধ্যবােকিা অেযন্তরীি বাজ্ানর প্রমিনযামগিামূলক পমরনবশ সৃমষ্ট ব্যহি করনি পানর মবোয় 

আিোমে সেেপ্র  প্রাম্র লনক্ষয বামিজ্য সাংগঠনের সেস্য পে গ্রহনির বাধ্যবােকিা সাংক্রান্ত 

মবোেটি মবলু্ করা ট্রযনি পানর।  

 

৩.১.৯ স্থােীয়োনব উৎপামেি মবটুমিে মশেনক েীমি সহায়িা প্রোে সাংক্রান্ত বাাংলানেশ 

ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের প্রমিনবেে। 

 

বাাংলানেনশ একিা্র  মবটুমিে উৎপােেকামর প্রমিষ্ঠাে মহনসনব বসুন্ধরা অনয়ল এন্ড য পাস ট্রকাপামে মলঃ 

পমরনশামেি মবটুমিে (এইি.এস.নকাড ২৭১৩.২০.১০ ও ২৭১৩.২০.৯০) আিোমেনি মবযিাে ুল্ক  

যর্াক্রনি CD Per MT ৪৫০০ ও ৩৫০০ টাকা AT- 5% AIT-2% এর পমরবনিথ স্থােীয়োনব উৎপামেি 

মবমেন্ন েরনের মবটুমিনের উৎপােে ব্যয় ও গুিগিিাে মবনবিোয় এনে আিোমেকৃি মবটুমিনের উপর 

মসমড ২৫%, আরমড ২০%, এসমড ৫০%, েযাট ১৫%, এটি ৫% এআইটি ২% আনরানপর মেমিত্ত 

বামিজ্য িন্ত্রিালনয় আনবেে কনর। আনবমেি মবষনয় িিািি প্রোনের জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালয় 

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশেনক অনুনরাে জ্াোয় যার ট্রপ্রমক্ষনি কমিশে এ প্রমিনবেেটি প্রিয়ে 

কনরনে।   

 

কমিশনের পয থনবক্ষি:  

 

মবটুমিে িারকল জ্ািীয় পোর্ থ এর মুখ্য সাংঘটক। আস্ফাল্ট/মবটুমিে কঠিে বা অে থিরল অবস্থায় 

প্রকৃমিনি পাওয়া যায় অর্বা ট্রপেমলয়াি পমরনশােনের সিয় উৎপন্ন হয়। আস্ফানল্টর বা মবটুমিনের 

ব্যবহার মবমেন্ন োনব হয়। িনব, এর ব্যবহার ট্রবমশরোগ সড়ক মেি থাি, মবিােবন্দনরর রােওনয় 

মেি থািসহ ফুটপার্ বিমরর কানজ্ ব্যবহার হয়। আরও, ট্রযিে েহর বিমরনি বা ট্যানঙ্কর ট্রেির প্রনলপ 

মহনসনব, েেী বা সমুন্রবর মকোনর িটরক্ষক মহনসনব ও ট্রেৌকার িলনেশ প্রনলপ রুনপ মবটুমিনের ব্যবহার 

হয়। জ্লানরােক কাপড় (গাড থওয়াল মেি থািকানজ্ ব্যবহায থ) বিমরনি এটি ব্যবহার হয়। িাোড়া এটি 

মবদুযৎনরােনকর কানজ্ প্রযুি করা হয়। ইন্সুনলটিাং ট্রটপ, জ্লনরােী কাপড় ইিযামে কানজ্ ব্যবহার হয়। 



31 

বামে থশ, ওনযল় ট্রপটি, রবার ইন্যািল এর মবকে  ও ট্রকাল্ডনিানরজ্ (শীিোন্ডার), ইনলকেমেক ব্যাটামর, 

ট্ররমিজ্ানরটর ইিযামে বিমরর কানজ্ ব্যবহার করা হয়। বাাংলানেনশ সড়ক মেি থাি কানজ্ ব্যবহার হনলও 

বিথিানে এর বহুমবে ব্যবহার ুলরু হনয়নে। বাাংলানেনশ মবটুমিনের বাৎসমরক িামহো প্রায় ৫.৫ লক্ষ 

ট্রি.টে যা অবকাঠানিা উন্নয়নের সানর্ সানর্ প্রমি বের বৃমদ্ধ পানচ্ছ।  

 

বাাংলানেনশ স্থােীয়োনব মবটুমিোস ক্রুড ট্রর্নক মবটুমিে উৎপােনের জ্ন্য ট্রকাে কারখাো মেলো। 

বাাংলানেশ ট্রপনোমলয়াি কনপ থানরশে অপমরনশামেি জ্বালামে ট্রিল পমরনশােেকানল বাই-ট্রপ্রাডাক্ট মহনসনব 

মকছু মবটুমিে ট্রপনয় র্ানক যা পমরনশােে কনর ৬০ ট্রর্নক ৭০ হাজ্ার ট্রি. টে মবটুমিে পাওয়া যায়। 

স্থােীয় িামহোর বাকী অাংশ আিোমের িাধ্যনি পূরি করা হনয় র্ানক। ২০১৬ সানল মবটুমিনের 

ক্রিবে থিাে স্থােীয় িামহো মবনবিোয় বসুন্ধরা গ্রুনপর সহনযাগী প্রমিষ্ঠাে বসুন্ধরা অনয়ল এন্ড য পাস 

ট্রকাপােী মলঃ মবমেন্ন েরনির মবটুমিে উৎপােনের জ্ন্য ঢাকার অদুনর েমক্ষি ট্রকরােীগনি কারখাো 

স্থাপে কনর। ১৯ মডনসম্বর, ২০২০ সানল প্রমিষ্ঠােটি বাাংলানেশ ট্রপনোমলয়াি কনপ থানরশনের িত্ত্বাবোনে 

পরীক্ষামূলক উৎপােে ুলরু কনর। সফলোনব পরীক্ষামূলক উৎপােে ট্রশনষ গি ০২ ট্রফব্রুয়ারী ২০২১ 

ট্রর্নক বামিমজ্যকোনব উৎপােে ুলরু কনর। প্রর্ি োনপ মবটুমিনের মবমেন্ন ট্রগ্রড অনুসানর বামষ থক 

উৎপােে ক্ষিিা ৪ লক্ষ ট্রি. টে যা স্থােীয় িামহোর প্রায় ৭০%। িনব প্রমিষ্ঠােটির ২য় োপ িালু হনল 

উৎপােে ক্ষিিা োঁড়ানব ১২ লক্ষ ৪০ হাজ্ার ট্রি.টে যা স্থােীয় িামহো অনপক্ষা ট্রবশী।  

 

মবটুমিে উৎপােনের জ্ন্য প্রোে কাঁিািাল হনচ্ছ Petroleum Oils And Oils Obtained From 

Bituminous Minerals, Crude TV এইি.এস.ট্রকাড 2709.00.00 যা আমদানিতে নিদ্যমাি শুল্কহার 

সারনি-২। সারনি-২ পয যাত াচিায় দদখা যায়, ৫% নসনিসহ দমাট আমদানি শুল্ক ২৮%। এ ছাড়া, প্রনে 

ব্যাতর  এর ট্যানরফ মূল্য ৪০ মানকযি ি ার নির্ যানরে আতছ।   

 

সারনি-১ অপনরত ানর্ে নিটুনমি আমদানিতে নিদ্যমাি শুল্কহার 

HS CODE DESCRIPTION CD SD RD VAT AIT AT TTI 

2709.00.00 Petroleum Oils And 
Oils Obtained From 
Bituminous Minerals, 
Crude TV 

5.00 0.00 0.00 15.00 2.00 5.00 28.00 

উৎস:  জ্ািীয় রাজ্স্ব ট্রবাড থ 
 

বিথিানে ট্রেনশ এইি.এস. ট্রকাড 2713.20.10 এবাং 2713.20.90 এর িাধ্যনি মবটুমিে আিোমে হনয় 

র্ানক। Petroleum bitumen in Drum আমদানিতে কাস্টমস নিউটি প্রনে দম. টতি নির্ যানরে ৪৫০০ 

টাকা এছাড়া এআইটি ২% এিং এটি ৫%। অপরনদতক Other Petroleum bitumen  িানে যমে ট্রকউ 

বা্ক  আকানর আিোমে কনর ট্রস ট্রক্ষন্র  আিোমেনি কাস্টমস নিউটি প্রনে দম. টতি মেে থামরি ৩৫০০ 

টাকাসহ এআইটি ২% এবাং এটি ৫%।  
 

সারনি-২ নিটুনমি আমদানিতে নিদ্যমাি শুল্কহার 

HS CODE DESCRIPTION CD SD RD VAT AIT AT TTI 

2713.20.1
0 

Petroleum bitumen in Drum 4500 0.00 0.00 0.00 2.00 5.00  

2713.20.9
0 

Other Petrolium bitumen 3500 0.00 0.00 0.00 2.00 5.00  

উৎস:  জােীয় রাজস্ব দিাি য  

 

সারনি-৩ পয যাত াচিায় দদখা যায়, প্রনে িছতর নিটুনমি আমদানির পনরমাি বৃনি পাতে এ দেতক 

প্রমানিে হয় দয িাং াতদত  নিটুনমতির িাজার সম্প্রসানরে হতে।  

সারমি-৩ মবগি কনয়ক বেনর মবটুমিে আিোমের পমরিাি   
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অর্ থবের এইি.এস. ট্রকাড বি থো আিোমের পমরিাি 

(ট্রি.টনে) 

গড় আিোমে মূল্য 

(টাকা) 

ট্রিাট আিোমে 

(ট্রি.টনে) 

২০১৯-২০ 2713.20.10 Petroleum bitumen 
in Drum 

297,236.00 ৫৬৪৮ (১৫০ দকনজ)  466,930.00 

2713.20.90 Other Petroleum 
bitumen 

169,694.00 ৩৮,২৩৯ (Per MT)  

২০১৮-১৯ 2713.20.10 Petroleum bitumen 
in Drum 

177,650.00  456,130.00 

2713.20.90 Other Petroleum 
bitumen 

278,480.00  

২০১৭-১৮  2713.20.10 Petroleum bitumen 
in Drum 

148,295.00  283,084.00 

2713.20.90 Other Petroleum 
bitumen 

134,789.00  

  

উৎস:  জ্ািীয় রাজ্স্ব ট্রবাড থ   

 

স্থােীয়োনব উৎপামেি মবটুমিনের উৎপােে ব্যয় ও স্থােীয় মূল্য সাংনযাজ্ে কমিশে ট্রর্নক পয থানলািো 

করা হয়। মবটুমিোস ক্রুড ট্রর্নক মবটুমিে উৎপােেকানল ৫৮.৪৪% মবটুমিে  ও বাই ট্রপ্রাডাক্ট মহনসনব 

৩০.৩৩% মডনজ্ল, ৯.৭১% ফানে থস অনয়ল ও ১.৫২% োপর্া পাওয়া যায়। ট্রপনোমলয়াি আইে, ২০১৬ 

অনুযায়ী বাই ট্রপ্রাডাক্ট মহনসনব প্রা্ মডনজ্ল ট্রবসরকামর প্রমিষ্ঠাে ক্থক বাজ্ারজ্াি করনির সুনযাগ ো 

র্াকায় ৩০.৩৩% মডনজ্ল পুেরায় মবমপমসনক হস্তান্তর করা হয়। প্রমি ব্যানরল মবটুমিোস ক্রুড এর 

আন্তজ্থামিক বাজ্ারের ৬৫ ইউ এস ডলানর ক্রয়পূব থক িাঁর সানর্ ট্রিইটসহ CIF ctg মূল্য োড়ায় ৭৪.১১ 

ইউ এস ডলার এর সানর্ সকল প্রকার ুল্ক  ট্রযাগ কনর ুল্ক  প্রমি ট্রি. টনের মূল্য োঁড়ায় ৫৩৭.১১ ইউ 

এস ডলার প্রমি ডলানরর মবমেিয় মূল্য ৮৫ টাকা েনর প্রমি ট্রি. টনের মূল্য োঁড়ায় ৪৫৬৫৪.৭৪ টাকা 

যার সানর্ সকল প্রকার পমরনশােে ব্যয় ট্রযাগ করনল প্রমি ট্রি.টে পমরনশামেি মবটুমিনের উৎপােে মূল্য 

োঁড়ায় ৫৭,২৮৯ টাকা।  প্রমি রানির (১৫০ ট্রকমজ্) উৎপােে ব্যয় োঁড়ায় ৮,৬৪০  টাকা।  সারমি -৩ 

পয থানলািোয় ট্রেখা যায়, এইি এস ট্রকাড 2713.20.10 এর িাধ্যনি আিোমেকৃি প্রমি রাি ১৫০ 

ট্রকমজ্ মবটুমিনের আিোমে মূল্য ৫,৬৪৮ টাকা প্রমি রানি ট্যামরফ কাষ্টি ুল্ক  ৬৭৪ টাকা, AT ৫% যা 

সরবরাহ পয থানয় সিন্বয় ট্রযায প। ট্রস মহনসনব রািসহ প্রমি রানির মূল্য োঁড়ায় ৬,৩২২ টাকা। অপরমেনক 

এইি.এস.নকাড 2713.20.90 এর িাধ্যনি আিোমেকৃি প্রমি ট্রি. টে মবটুমিনের আিোমে মূল্য 

৩৮,২৩৯ টাকা প্রমি ট্রি. টনের ট্যামরফ কাষ্টি ুল্ক  ৩৫০০ টাকা, AT ৫% যা সরবরাহ পয থানয় সিন্বয় 

ট্রযায প। ট্রস মহনসনব প্রমি ট্রি. টনের আিোমে মূল্য োঁড়ায় ৪১৭৩৯ টাকা। যা স্থােীয় উৎপােে মূল্য 

অনপক্ষা কি। স্থােীয়োনব মবটুমিে উৎপােেকারী প্রমিষ্ঠাে ো র্াকায় মবটুমিোস ক্রুনডর ট্রিনয় 

পমরনশামেি মবটুমিনের আিোমে ুল্ক  কি রাখা হয় স্থােীয় অবকাঠানিা উন্নয়নের স্বানর্ থ। গুিগিিাে 

সপন্ন মবটুমিে স্থােীয়োনব উৎপােে হওয়ায় স্থােীয় মশনের সুরক্ষা মবনবিোয় ুল্ক  কাঠানিা স্থােীয় 

মশে বান্ধব কনর পুেরায় মেে থারে করা প্রনয়াজ্ে। এ োড়া, মবটুমিনের উৎপােে ব্যয় পয থানলািোয় ট্রেখা 

যায়, স্থােীয়োনব উৎপামেি মবটুমিনের স্থােীয় মূল্য সাংনযাজ্ে হার ২৫.৪৮%।  

 

স্থােীয়োনব উৎপামেি মবটুমিনের গুিগিিাে পরীক্ষার মেমিত্ত স্থােীয় উৎপােেকারী বসুন্ধরা অনয়ল এন্ড 

য পাস ট্রকাপামে মলঃ ক্থক উৎপামেি ৬০-৭০ ট্রগ্রনডর মবটুমিে ও স্থােীয় বাজ্ানর বাজ্ারজ্ািকৃি 

আিোমেকৃি ৬০-৭০ ট্রগ্রড মবটুমিনের েমুো সাংগ্রহপূব থক গুিগিিাে পরীক্ষার মেমিত্ত ঢাকা প্রনকৌশল ও 

প্রযুমি মবশ্বমবযালয় ও বাাংলানেশ সড়ক গনবষিাগানর ট্রপ্ররি করা হয়। ট্রপ্ররিকানল মবটুমিনের িাে 

পরীক্ষানন্ত মেম্নমলমখি মবষয়সমুহ মবনবিোর জ্ন্য অনুনরাে করা হয়:  

 

1. Specific Gravity 
2. Penetration 
3. Flash & Fire Points 

4. Solubility 
5. Ductility 
6. Softening Point 

7. Loss-on-Heating 
8. Float Test  
9. Viscosity 
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গি ০৩ ট্রফব্রুয়ারী ২০২১ িামরনখ মবোগীয় প্রোে পুরনকৌশল মবোগ, ঢাকা প্রনকৌশল ও প্রযুমি 

মবশ্বমবযালয় ট্রর্নক স্মারক োং-CRTS/CE/115/91, 02 February 2021এর িাধ্যনি মেম্নমলমখি 

ফলাফল কমিশনে ট্রপ্ররি করা হয়: 

 

Test of Bitumen Materials (ASTM/AASHTO) 
Sl. 
No 

Name of the 
Test 

Test Condition 
(If Any) 

AASHTO Test 
Designation 

Test Result 
s-1 (Bashundhara 
Oil and gas) 

Test Result 
s-2 (Imported 
Iranian  ) 

1. Penetration 
Grade 

25’C, 5 sec, 100 gm 
loading 

T 49 60-70 80-100 

2. Softening Point Ring & Ball T 53 49’C 48’C 

3. Specific Gravity Pycnometer T 166 1.03 1.024 

4. Flash Point & Fire 
Point 

Cleveland Open Cup T 48 320’C & 350’C 260’C & 320’C 

5. Ductility 25’C, 5 cm/min T 51 100+ 100+ 

6. Solubility Trichloroethylene T 44 99.6% 99.5% 

7. Loss on Heating 163’C, 5 Hours T 47 0.078% 0.00% 

8. Float Value Water at 50’C T 50 10 minutes 45 
seconds 

08 minutes 36 
seconds 

9. Furol Viscosity 60 ml, Oven at 80’C T 72 02 minutes 27 
seconds 

01 minutes 36 
seconds 

 

সু্র : ঢাকা প্রনকৌশল ও প্রযুমি মবশ্বমবযালয়  

 

গি ২২ ট্রফব্রুয়ারী ২০২১ িামরনখ বাাংলানেশ সড়ক গনবষিাগানরর স্মারক োং-৩৫.০১.০১.০০০০. 

১৫৪.০৩.০৮.২১-৬৬ এর িাধ্যনি মেম্নমলমখি ফলাফল কমিশনে ট্রপ্ররি করা হয়: 

 

Sl. No Name of the Test Limit for 60-70 Test Result 
s-1 (Bashundhara Oil 

and gas) 

Test Result 
s-2 (Imported 

Iranian  ) 

1. Penetration Grade 60-70 60 (60-70) (85) 80-100 

2. Softening Point 48-56 48-56 46.5’C 

3. Specific Gravity 1.01 to 1.05 1.03 1.02 

4. Flash Point & Fire Point 250 c minimum  302 C  302’C 

5. Ductility 100 cm minimum 100 100 

6. Panitration of residue from 
loss on heating test at 25 C, 
100 G, 5 Sec, as compared 
to penetration before 
heating  

 80% minimum  91.66%  92.94% 

7. Loss on Heating 0.2%  0.06%  0.08% 

 

সু্র : বাাংলানেশ সড়ক গনবষিাগার  

 

বসুন্ধরা অনয়ল এন্ড য পাস উৎপামেি ৬০-৭০ ট্রগ্রনডর ট্রেশীয় মবটুমিে এবাং আিোমেকৃি ৬০-৭০ ট্রগ্রনডর 

মবটুমিনের প্রনয়াজ্েীয় পরীক্ষার জ্ন্য সাংগ্রহকৃি েমুো  ঢাকা প্রনকৌশল ও প্রযুমি মবশ্বমবযালনয় ট্রপ্ররি 

করা হয়। পরীক্ষানন্ত মবটুমিনের মবমেন্ন  ববমশনষ্টর মেনম্নাি ফলাফল পাওয়া যায় : 

  

 মপনেনেশে (Penetration) ট্রগ্রড: AASHTO পদ্ধমিনি মবটুমিনের দৃঢ়িা মেি থনয়র িাধ্যনি মূলিঃ 

মবটুমিনের ট্রগ্রড মেে থারি করা হয়। ২৫ মডমগ্র ট্রসলমসয়াস িাপিা্র ায় একটি মেমে থষ্ট আকৃমির 

মেডনলর িাধ্যনি ১০০ গ্রাি ট্রলাড ৫ ট্রসনকন্ড সিয় েনর মবটুমিনের েমুোয় প্রনয়াগ করা  হনল 

(mm/10) একনক অবেিনির পমরিাি অনুযায়ী মবটুমিনের ট্রগ্রড মেে থারি করা হয়। পরীক্ষার জ্ন্য 

৬০-৭০ ট্রগ্রনডর  ট্রেশীয় উৎপামেি এবাং আিোমেকৃি মবটুমিনের েমুো ট্রপ্ররি করা হনল 

পরীক্ষানন্ত বসুন্ধরা অনয়ল এন্ড য পাস উৎপামেি ট্রেশীয় মবটুমিে ৬০-৭০ ট্রগ্রনডর বনল প্রিীয়িাে 
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হয়। িনব এই ট্রক্ষন্র  আিোমেকৃি মবটুমিনের মপনেনেশে  ট্রগ্রড ৬০-৭০ এর পমরবনিথ ৮০-১০০ 

পাওয়া যায়। 

 সফনটমোং পনয়টি (Softening Point): সফনটমোং পনয়টি এিে একটি িাপিা্র া মেনে থশ কনর ট্রয 

িাপিা্র ায় মবটুমিনের েমুো ৩.৫ গ্রাি েনরর  মিল বনলর োর বহনে সক্ষিিা হারায়। ASTM 

D36(Equivalent to AASHTO T-53)  ট্রির্ড অনুযায়ী সফনটমোং পনয়টি এর আেশ থ িাে ৪৯ 

ট্রর্নক ৫৬ মডমগ্র ট্রসলমসয়াস । পরীক্ষানন্ত বসুন্ধরা অনয়ল এন্ড য পাস উৎপামেি মবটুমিনের 

সফনটমোং পনয়টি পাওয়া যায় ৪৯ মডমগ্র ট্রসলমসয়াস যা  আেশ থ িানের (৪৯-৫৬ মডমগ্র ট্রসলমসয়াস) 

সানর্ সািিস্যপূি থ । অপরমেনক আিোমেকৃি মবটুমিনের সফনটমোং পনয়টি পাওয়া যায় ৪৮ মডমগ্র 

ট্রসলমসয়াস। 

 Specific Gravity (আনপমক্ষক গুরুে) : আনপমক্ষক গুরুে বলনি ট্রকাে বস্তু সিআয়িনের পামের 

তুলোয় কিগুি োরী িা মেনে থশ কনর। ASTM D70 ট্রির্ড অনুযায়ী আনপমক্ষক গুরুে এর আেশ থ 

িাে ১.০১ ট্রর্নক ১.০৬। পরীক্ষানন্ত বসুন্ধরা অনয়ল এন্ড য পাস উৎপামেি মবটুমিে ও  আিোমেকৃি 

মবটুমিনের  আনপমক্ষক গুরুে পাওয়া যায় যর্াক্রনি ১.০৩ ও ১.০২৪; উেয়িাে আেশ থ আনপমক্ষক 

গুরুনের সানর্ সািিস্যপূি থ। 

  Flash Point & Fire Point (ফ্ল্যাশ পনয়টি এবাং ফায়ার পনয়টি) : ফ্ল্যাশ পনয়টি এিে একটি 

সব থমেম্ন িাপিা্র া ট্রয িাপিা্র ায় একটি িরল ্রববনি প্রজ্বলে ট্রেখা যায়। ফ্ল্যাশ পনয়টি কি হওয়ার 

অর্ থ হল িরল ্রববনি সহনজ্ প্রজ্বলে হওয়া। ASTM D92 (Equivalent to AASHTO T-48)   

ট্রির্ড অনুযায়ী ফ্ল্যাশ পনয়টি এর আেশ থিাে কিপনক্ষ ২৩২ মডমগ্র ট্রসলমসয়াস। পরীক্ষানন্ত বসুন্ধরা 

অনয়ল এন্ড য পাস উৎপামেি মবটুমিে ও  আিোমেকৃি মবটুমিনের  ফ্ল্যাশ পনয়টি পাওয়া যায় 

যর্াক্রনি ৩২০ ও ২৬০ মডমগ্র ট্রসলমসয়াস; উেয় িাে আেশ থ আনপমক্ষক গুরুনের সানর্ 

সািিস্যপূি থ। 

 ফায়ার পনয়টি একটি জ্বালােীর সব থমেম্ন িাপিা্র া ট্রয িাপিা্র ায় উি জ্বালােীর বাষ্প প্রজ্বলনের 

পরও কিপনক্ষ ৫ ট্রসনকন্ডব্যাপী জ্বলনি র্ানক। ASTM D92 (Equivalent to AASHTO       

T-48)  ট্রির্ড অনুযায়ী ফায়ার পনয়টি এর আেশ থিাে কিপনক্ষ ২৩২ মডমগ্র ট্রসলমসয়াস। পরীক্ষানন্ত 

বসুন্ধরা অনয়ল এন্ড য পাস উৎপামেি মবটুমিে ও আিোমেকৃি মবটুমিনের  ফ্ল্যাশ পনয়টি পাওয়া 

যায় যর্াক্রনি ৩৫০ ও ৩২০ মডমগ্র ট্রসলমসয়াস; উেয়িাে আেশ থ আনপমক্ষক গুরুনের সানর্ 

সািিস্যপূি থ। 

 Ductility (ডাকটিমলটি) : ডাকটিমলটি বলনি ট্রেনঙ যাওয়ার পূনব থ ট্রকাে পোনর্ থর প্রসামরি হওয়ার 

পমরিািনক বুঝায়। ASTM D113 (Equivalent to AASHTO T-51) ট্রির্ড অনুযায়ী 

ডাকটিমলটি এর আেশ থ িাে ১০০ ট্রসঃমিঃ/নসনকন্ড   এর অমেক । পরীক্ষানন্ত বসুন্ধরা অনয়ল এন্ড 

য পাস উৎপামেি মবটুমিে এবাং আিোমেকৃি মবটুমিে উেনয়র  ডাকটিমলটি ১০০ ট্রসঃমিঃ/নসনকন্ড  

এর অমেক পাওয়া যায়  যা আেশ থ ডাকটিমলটি  িানের সানর্ সািিস্যপূি থ। 

  Solubility (্রবাব্যিা) : ASTM D-2042 (Equivalent to AASHTO T-44)  ট্রির্ড অনুযায়ী 

্রবাব্যিা এর আেশ থ িাে ৯৯.০০% এর অমেক। পরীক্ষানন্ত বসুন্ধরা অনয়ল এন্ড য পাস উৎপামেি 

মবটুমিে ও আিোমেকৃি মবটুমিনের ্রবাব্যিা পাওয়া যায় যর্াক্রনি ৯৯.৬% ও ৯৯.৫%। বসুন্ধরা 

অনয়ল এন্ড য পাস উৎপামেি মবটুমিনের ্রবাব্যিা আেশ থ িানের সানর্ সািিস্যপূি থ হনলও 

আিোমেকৃি মবটুমিনের ্রবাব্যিার িাে আেশ থ িাে ট্রর্নক মকছুটা কি পাওয়া যায়। 

   Loss on Heating (লস অে মহটিাং): লস অে মহটিাং ট্রটি িারা মবটুমিনের উিাময়িা মেি থয় করা 

হয়। ASTM D-6 (Equivalent to AASHTO T-47) ট্রির্ড অনুযায়ী লস অে মহটিাং এর আেশ থ 



35 

িাে ওজ্নের সনব থাচ্চ ০.২%। পরীক্ষানন্ত বসুন্ধরা অনয়ল এন্ড য পাস উৎপামেি মবটুমিে ও 

আিোমেকৃি মবটুমিনের লস অে মহটিাং পাওয়া যায় যর্াক্রনি ০.০৭৮% ও ০.০০% যা আেশ থ 

লস অে মহটিাং  িানের সানর্ সািিস্যপূি থ। 

 

পরীক্ষনি প্রা্ ফলাফল মবনবিোয় ট্রেখা যায়, স্থােীয় বাজ্ানর বাজ্ারজ্ািকৃি মবটুমিে ট্রয ট্রগ্রনডর কর্া 

বনল মবক্রয় করা হয় িা মূলিঃ ঐ ট্রগ্রনডর েয়। িাই ট্রগ্রড মবনবিোয় বাাংলানেনশর রাস্তার উপনযাগী 

বহুল ব্যবহৃি ট্রগ্রড ৬০- ৭০ এর পমরবনিথ অনেক ট্রক্ষন্র ই ৮০ -১০০ ট্রগ্রড ব্যবহৃি হনচ্ছ বনল প্রিীয়িাে।  

ফনল রাস্তার আয়ুষ্কাল কনি যাওয়া ট্রসই সানর্ ট্রিরািি ব্যয় বৃমদ্ধ পাওয়ার সম্ভবো র্াকনি পানর। ট্রস 

মবনবিোয় স্থােীয়োনব মবটুমিোস ক্রুড ট্রর্নক উৎপামেি গুিগিিাে সপন্ন মবটুমিে ব্যবহানর রাস্তার 

আয়ুস্কাল বৃমদ্ধসহ ট্রিরািি ব্যয়ও হ্রাস পানব বনল প্রিীয়িাে হয়। আন্তজ্থামিক বাজ্ানর মবটুমিোস ক্রুড 

ট্রর্নক উৎপামেি মবটুমিনের মূল্য ও স্থােীয় উৎপােে ব্যয় মবনবিোয় আিোমেকৃি মবটুমিনের ওপর ুল্ক  

আনরানপর িাধ্যনি সুরক্ষা প্রোে করা হনল স্থােীয় এ আিোমে মবকে এ মশুলমশেটির মবকাশ েরামন্বি 

হনব। অন্যমেনক আিোমে ব্যয় হ্রাস পানব। এ োড়া আিোমেকৃি মবটুমিনের এই গুিগিিাে ও সঠিক 

ট্রগ্রড মেমিি করার লনক্ষয মবটুমিে আিোমেকানল িা োড়করনির পূনব থ যর্াযর্ পরীক্ষি মেমিি করা 

প্রনয়াজ্ে। যর্াযর্ পরীক্ষি মেমিিকনে আিোমে েীমি আনেনশ পমরনশামেি মবটুমিে আিোমের 

মেমিত্ত ব্যবহৃি এইি এস ট্রকাড ২৭১৩.২০.১০ ও ২৭১৩.২০.৯০ আিোমেনি পে খালানসর পূনব থ 

মবএসটিআই বা সরকার স্বীকৃি পরীক্ষাগানর পরীক্ষি বাধ্যিামূলক করনির শিথানরাপ করা ট্রযনি পানর।  

 

স্থােীয়োনব উৎপামেি মবটুমিনের প্রোে কাঁিািানলর উপর আনরামপি মবযিাে ুল্ক হার ও আিোমেকৃি 

সম্পূি থাময়ি কাঁিািানলর ওপর আনরামপি মবযিাে ুল্ক হার সারনি-৪ এ প্রদত্ত । সারনি-৪ পয থানলািোয় 

ট্রেখা যায়, কাঁিািাল অনপক্ষা সম্পূি থাময়ি পে আিোমেনি অমেক হানর ুল্ক  আনরামপি র্াকায় 

স্থােীয়োনব মবটুমিে উৎপােনে ট্রকাে প্রকার সুরক্ষা ট্রেই। মবটুমিনের স্থােীয় উৎপােে ব্যয় ও মবটুমিনের 

আন্তজ্থামিক বাজ্ারের মবনবিোয় এনে ুল্ক হার পুেঃমেে থারনির িাধ্যনি স্থােীয় এ মশেনক সুরক্ষা প্রোে 

করা ো হনল স্থােীয়োনব উৎপামেি মবটুমিে আিোমেকৃি মবটুমিনের সানর্ অসিপ্রমিনযামগিার 

সম্মুখীে হনয় স্থােীয় এ মশে রুগ্নমশনে পমরেি হনব। স্থােীয় মবটুমিে উৎপােনের ব্যয় মববরেী 

পয থানলািোয় ট্রেখা যায়, প্রমি ব্যানরল অপমরনশামেি মবটুমিনের মূল্য ৭৪.১১ইউ এস ডলার। এর সানর্ 

মসমড ৫%, েযাট ১৫%, এটি ৪% (েযাট ও এটি মবক্রয় পয থানয় সিন্বয় ট্রযায প) আনরামপি আনে। সকল 

প্রকার ুল্ক  পমরনশাে কনর, প্রমি ট্রিমেকটে অপমরনশামেি ক্রুনডর আিোমে মূল্য োড়ায় ৪৫৬৫৪.৭৪ 

টাকা। অপরমেনক পমরনশামেি মবটুমিনের ওপর মবযিাে ুল্ক হার পয থানলািোয় ট্রেখা যায়, মবটুমিনের 

বিথিাে আন্তজ্থামিক বাজ্ার (https://tradingeconomics.com/ commodities) িামরখ ১৩ ট্রফব্রুয়ামর, 

২০২১ এ প্রমি ট্রি.টে এর মূল্য োঁড়ায় মপ্রমিয়াি ও ট্রিইটসহ 516.3৮ টাকা যা নিনিময় হার ৮৫ টাকা 

হাতর টাকায় রূপান্তর করত  মূল্য দাঁড়ায় ৪৩,৮৯২ টাকা এর সাতে নসনি প্রনে দমনিকটতি ৪৫০০ টাকা 

যা, প্রনে ব্যাতর  দাঁড়ায় ৬৭৪.৬৬ টাকা। দস নহতসতি নসনিসহ প্রনে দমনিকটতির মূল্য দাঁড়ায় ৪৮৩৯২ 

টাকা। দস নহতসতি প্রনে ড্রাতমর আমদানি মূল্য (৫% এটি ও ২% এআইটি সমন্বয়তযাগ্য িত  নিতিচিা 

করা হয়নি) ৭২৫৫.১৭ টাকা। যা স্থািীয়ভাতি উৎপানদে প্রনে ড্রাম নিটুনমতির মূল্য অতপক্ষা কম। 

স্থািীয় নিটুনমতির গুিগে মাি ও আমদানি নিকল্প পণ্য নিতিচিায় এর সুরক্ষা নিনিে করা হত  

একনদতক আমদানি নিভযরো কমতি অন্যনদতক অিকাঠাতমার স্থায়ীত্ব বৃনি পাতি ও রক্ষিাতিক্ষি ব্যয় 

হ্রাস পাতি। এ ছাড়া, আন্তজযানেক িাজাতর প্রনে ব্যাতর  দেন্ট (নিটুনমি উৎপাদতি ব্যিহৃে কাঁচামা ) ও 

পনরত ানর্ে নিটুনমি এর মূতল্য ব্যাপক উঠািামা রতয়তছ। এ উঠািামার ফত  স্থািীয় উৎপাদিকারী 

আমদানিকৃে নিটুনমতির মূতল্যর সাতে মূল্য সমন্বয় করতে সক্ষম হয় িা। এ ছাড়া, নিটুনমি আমদানিতে 

নিদ্যমাি দেনসনফক শুল্ক দেতক এিভযালুরাম শুল্ক আতরাপ করা হত  আন্ডার ইিভতয়নসং এর প্রিিো 

https://tradingeconomics.com/%20commodities
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সৃনি হতে পাতর। োই এ প্রিিো হতে পনরত্রাতির নিনমত্ত অপনরত ানর্ে নিটুনমতির ন্যায় এিভযালুরাম 

শুতল্কর সাতে ট্যানরফ ভযালু আতরাতপর নিষয় নিতিচিা করা দযতে পাতর।     

 

সারনি-৪ অপনরত ানর্ে নিটুনমি ও নিটুনমি আমদানিতে নিদ্যমাি শুল্কহার  

HS CODE DESCRIPTION CD SD RD VAT AIT AT TTI 
TV 

2709.00.00 Petroleum Oils 
And Oils Obtained 
From Bituminous 
Minerals, Crude 
TV   

5.00 0.0 0.00 15.00 2.0 5.00 28.0 $ 40 
Per 
Barrel 

2713.20.10 Petroleum 
bitumen in Drum 

4500 0.00 0.00 0.00 2.00 5.00   

2713.20.90 Other Petrolium 
bitumen 

3500 0.00 0.00 0.00 2.00 5.00   

উৎস: জ্ািীয় রাজ্স্বনবাড থ 

 

স্থােীয় মবটুমিনের উৎপােে ব্যয় ও গুিগিিাে এবাং ৬০ ট্রর্নক ৭০ ট্রগ্রনডর মবটুমিনের আন্তজ্থামিক 

বাজ্ারের মবনবিোয় সম্পূি থাময়ি মবটুমিে আিোমেনি মেনম্নর সারমি অনুযায়ী ুল্ক ানরাপ করা ট্রযনি 

পানর।  

 

সারনি-৫ পনরত ানর্ে নিটুনমি আমদানিতে প্রস্তানিে শুল্কহার  

HS CODE DESCRIPTION CD SD RD VAT AIT AT TTI TV 

2713.20.10 Petroleum bitumen 
in Drum 

15.00 0.00 10.00 15 2.00 5.00 52 $ 65 Per 
Barrel  

2713.20.90 Other Petrolium 
bitumen 

10.00 0.00 5.00 15 2.00 5.00 40 $ 400 Per 
MT  

উৎস: মবটিটিমস  
 

বাাংলানেনশর আবহাওয়া ও িাপিা্র া মবনবিোয় স্থােীয় বাজ্ানরর মবযিাে িামহো অনুযায়ী বহুল 

প্রিমলি মবটুমিে হনচ্ছ ৬০ ট্রর্নক ৭০ ট্রগ্রনডর মবটুমিে। মবমপমস ক্থক মবগি দুই বেনর ৮০/১০০ ও 

৬০/৭০ ট্রগ্রনডর মবটুমিে বাজ্ারজ্ািকরনির জ্ন্য মেে থামরি মূল্য সারমি-৫ এ প্রেত্ত। উনিখ্য ট্রয, 

আন্তজ্থামিক বাজ্ানর মবগি কনয়ক বের যাবৎ ট্রপনোমলয়াি জ্ািীয় পোনর্ থর মূল্য সব থমেম্ন পয থানয় 

র্াকার পর বিথিানে এ সকল পনের মূনল্য উর্ধ্থমুখী প্রবিিা মবরাজ্িাে।  

 

বের িানসর োি ও 

কায থকনরর িামরখ 

রাি মবটুমিে 

 (প্রমি রানির িামসক গড় মূল্য) 

বা্ক  মবটুমিে 

(প্রমি ট্রি. টনের িামসক গড় মূল্য) 
৮০/১০০ ট্রগ্রড ৬০/৭০ ট্রগ্রড ৮০/১০০ ট্রগ্রড ৬০/৭০ ট্রগ্রড 

২০২১   ০৭ জ্ানুয়ামর ৬,৮০০/- ৭,২০০/- ৩৯,৩০০/- ৪২,০০০/- 

 

২০২০ 

  ০৮ অনক্টাবর ৬,৩০০/- ৬,৭০০/- ৩৬,০০০/- ৩৮,৭০০/- 

  ১০ জুলাই ৬,৯০০/- ৭,৩০০/- ৪০,০০০/- ৪২,৭০০/- 

  ১২ জুে ৭,১০০/- ৭,৫০০/- ৪৭,৩০০/- ৫০,০০০/- 

  ১০ ট্রফব্রুয়ামর ৮,৫০০/- ৮,৯০০/- ৫০,৭০০/- ৫৩,২০০/- 

২০১৯ ১০ জ্ানুয়ামর  ৯,০০০/- ৯,৪০০/- ৫৪,০০০/- ৫৬,৫০০/- 
 

সূ্র : মবমপমস 

 

উপনরাি পয থানলািোর ট্রপ্রমক্ষনি কমিশনের পয থনবক্ষি মেম্নরূপ: 

 

1. বাাংলানেনশ মবটুমিনের বাৎসমরক িামহো প্রায় ৫.৫ লক্ষ ট্রি.টে যা অবকাঠানিা উন্নয়নের সানর্ 

সানর্ প্রমি বের বৃমদ্ধ পানচ্ছ; 

2. বাাংলানেশ ট্রপনোমলয়াি কনপ থানরশে অপমরনশামেি জ্বালামে ট্রিল পমরনশােেকানল বাই-ট্রপ্রাডাক্ট 

মহনসনব মকছু মবটুমিে ট্রপনয় র্ানক যা পমরনশােে কনর ৬০ ট্রর্নক ৭০ হাজ্ার ট্রি. টে মবটুমিে 

পাওয়া যায়; 
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3. মবটুমিনের ক্রিবে থিাে স্থােীয় িামহো মবনবিোয় বসুন্ধরা গ্রুনপর সহনযাগী প্রমিষ্ঠাে বসুন্ধরা অনয়ল 

এন্ড য পাস ট্রকাপােী মলঃ মবমেন্ন েরনির মবটুমিে উৎপােনের জ্ন্য ঢাকার অদূনর েমক্ষি 

ট্রকরােীগনি কারখাো স্থাপে কনর। ১৯ মডনসম্বর, ২০২০ সানল প্রমিষ্ঠােটি বাাংলানেশ ট্রপনোমলয়াি 

কনপ থানরশনের িত্ত্বাবোনে পরীক্ষামূলক উৎপােে ুলরু কনর। সফলোনব পরীক্ষামূলক উৎপােে 

ট্রশনষ গি ০২ ট্রফব্রুয়ারী ২০২১ ট্রর্নক বামিমজ্যকোনব উৎপােে ুলরু কনর;   

4. বসুন্ধরা অনয়ল এন্ড য পাস ট্রকাপােী মলঃ প্রর্ি োনপ মবটুমিনের মবমেন্ন ট্রগ্রড অনুসানর বামষ থক 

উৎপােে ক্ষিিা ৪ লক্ষ ট্রি.টে যা স্থােীয় িামহোর প্রায় ৭০%। িনব প্রমিষ্ঠােটির ২য় োপ িালু 

হনল উৎপােে ক্ষিিা োঁড়ানব ১২ লক্ষ ৪০ হাজ্ার ট্রি.টে যা স্থােীয় িামহো অনপক্ষা ট্রবশী যা 

পরবিীনি র্ামে করনি সক্ষি হনব ;  

5. মবটুমিে উৎপােনের জ্ন্য প্রোে কাঁিািাল হনচ্ছ Petroleum Oils And Oils Obtained From 

Bituminous Minerals, Crude  এইি.এস.ট্রকাড 2709.00.00 যা আমদানিতে মসমড ৫%, 

আরমড ০%, েযাট ১৫%, এটি ৫% ও এআইটি ২% সহ ট্রিাট ২৮% ুল্ক  আনরামপি আনে। এ 

ছাড়া, প্রনে ব্যাতর  এর ট্যানরফ মূল্য ৪০ মানকযি ি ার নির্ যানরে আতছ; 

6. সম্পুি থাময়ি মবটুমিে এইি.এস.ট্রকাড 2713.20.10 এবাং 2713.20.90 এর িাধ্যনি আিোমে হনয় 

র্ানক যা আিোমেনি ুল্ক হার মেম্নরুপ: 

 

HS CODE DESCRIPTION CD SD RD VAT AIT AT TTI 

2713.20.10 Petroleum bitumen in 
Drum 

4500 0.00 0.00 0.00 2.00 5.00  

2713.20.90 Other Petrolium bitumen 3500 0.00 0.00 0.00 2.00 5.00  
 

7. মবযিাে অবস্থায় সম্পূি থাময়ি মবটুমিনের ুল্ক  মবটুমিে উৎপােনে ব্যবহৃি কাঁিািাল অনপক্ষা কি 

যা স্থােীয় উৎপােনের অন্তরায়; 

8. স্থােীয়োনব উৎপামেি মবটুমিে একটি আিোমে মবকে পে স্থােীয় উৎপােনে ববনেমশক মু্রবা 

সােয় হনব অন্যমেনক উৎপােে ট্রর্নক মবপিে পয থন্ত কি থকানন্ড কি থসাংস্থাে সৃমষ্ট হনব; 

9. স্থােীয় মবটুমিে মশে সুরক্ষায় আিোমেকৃি ুল্ক ানরানপ আিোমেকৃি মবটুমিনের মূল্য একটু বৃমদ্ধ 

ট্রপনলও স্থােীয় উৎপােনের পমরিাি বৃমদ্ধ কনর উৎপােে ব্যয় কমিনয় িা সিন্বয় করা সম্ভব; 

10. স্থােীয়োনব মবটুমিে উৎপােেকারী মিল ট্রেনশর িামহো অনুযায়ী ও ট্রেনশর অবকাঠানিার উপর 

গনবষিা কনর স্থােীয় অবকাঠানিা উপনযাগী মবমেন্নিানের মবটুমিে উৎপােে করনব যা আিোমের 

ট্রক্ষন্র  মেমিি করা সম্ভব হয় ো; 

11. Petroleum Oils And Oils Obtained From Bituminous Minerals, Crude/Brent ট্রর্নক 

স্থােীয়োনব উৎপামেি উন্নিিানের মবটুমিনের মূল্য মকছুটা ট্রবশী হনলও িার স্থাময়ে ও 

রক্ষিানবক্ষি ব্যনয়র পমরিাি মবনবিো করনল িা অমেক েয়; 

12. স্থােীয়োনব উৎপামেি মবটুমিে ও আিোমেকৃি মবটুমিনের েমুো স্থােীয় বাজ্ার ট্রর্নক কমিশে 

ক্থক সাংগ্রহ করা হয়। সাংগৃমহি েমুো বুনয়ট এর পুরানকৌশল মবোগ ও বাাংলানেশ সড়ক 

গনবষিাগানর  পরীক্ষা করানো হয় পরীক্ষায় প্রা্ ফলাফল অনুযায়ী স্থােীয়োনব উৎপামেি 

মবটুমিনের গুিগিিাে আিোমেকৃি মবটুমিে অনপক্ষা উন্নি বনল প্রিামিি; 

13. এ োড়া আিোমেকৃি মবটুমিনের গুিগিিাে ও সঠিক ট্রগ্রড মেমিি করার লনক্ষয মবটুমিে 

আিোমেকানল িা োড়করনির পূনব থ যর্াযর্ পরীক্ষি মেমিি করা প্রনয়াজ্ে। যর্াযর্ পরীক্ষি 

মেমিিকনে আিোমে েীমি আনেনশ পমরনশামেি মবটুমিে আিোমের মেমিত্ত ব্যবহৃি 

এইি.এস.ট্রকাড 2713.20.10 ও 2713.20.90 আিোমেনি পে খালানসর পূনব থ মবএসটিআই বা 

সরকার স্বীকৃি পরীক্ষাগানর পরীক্ষি বাধ্যিামূলক করনির শিথানরাপ করা ট্রযনি পানর;  



38 

14. বাাংলানেনশ মবটুমিে উৎপােে একটি মশুলমশে। মশুলমশে মহনসনব মেমে থষ্ট সিয় পয থন্ত এ মশনে 

মবমেনয়ানগর সুরক্ষা মবনবিোয় প্রমিরক্ষি মেমিি করা প্রনয়াজ্ে; 

15. বাাংলানেনশ মবটুমিে উৎপােবন স্থােীয় মূল্য সাংনযাজ্নের হার প্রায় ২৫.৪৮%।  

 

কমিশনের িিািি:    
 

1. স্থােীয় মবটুমিে উৎপােে মশে সুরক্ষা ও ট্রেশীয় অবকাঠানিানি স্থােীয়োনব উৎপামেি 

গুিগিিােসপন্ন মবটুমিনের ব্যবহার মেমিি করার লনক্ষয আিোমেকৃি মবটুমিে এইি.এস.ট্রকাড 

2713.20.10 (Petroleum bitumen in Drum) এ প্রমি ব্যানরনলর ট্যামরফ েযালু ৭০ ইঊএস 

ডলার মেে থারিপূব থক মসমড ১৫%, আরমড ১০%, েযাট ১৫%, এটি ৫% ও এআইটি ২% এবাং 

এইিএসনকাড 2713.20.90 (Other Petrolium bitumen) এ প্রমি ব্যানরনলর ট্যামরফ েযালু ৬২ 

ইউএস ডলার মেে থারিপূব থক মসমড ১০%, আরমড ৫%, েযাট ১৫%, এটি ৫% ও এআইটি ২% 

আনরাপ করা ট্রযনি পানর। 
 

2. আিোমেকৃি মবটুমিনের গুিগিিাে ও সঠিক ট্রগ্রড মেমিি করার লনক্ষয মবটুমিে আিোমেকানল 

িা োড়করনির পূনব থ যর্াযর্ পরীক্ষি মেমিিকনে আিোমে েীমি আনেনশ পমরনশামেি মবটুমিে 

আিোমের মেমিত্ত ব্যবহৃি এইি.এস.নকাড  2713.20.10 ও 2713.20.90 আিোমেনি পে 

খালানসর পূনব থ মবএসটিআই/বুনয়ট/ইিাে থ মরফাইোরী ট্রর্নক পরীক্ষি বাধ্যিামূলক করনির 

শিথানরাপ করা ট্রযনি পানর।  
 

৩.১.১০ বামিজ্য েীমি মবোনগর ২০২১-২২ অর্ থ বেনরর কি থপমরকেো 
 

১।  ট্রেশীয় মশনের স্বার্ থ সাংরক্ষি  
 

(ক) কি পনক্ষ ১৫টি ট্রেশীয় মশে প্রমিষ্ঠানের স্বার্ থরক্ষার জ্ন্য মশে প্রমিষ্ঠাে পমরেশ থে, িথ্য সাংগ্রহ, 

িথ্য মবনেষি, প্রমক্রয়াকরি ও সাংমেষ্ট ট্রিকনহাল্ডারনের সানর্ সো কনর প্রমিনবেে প্রিয়ে। 

(খ) ট্রেশীয় মশনের স্বার্ থ সাংরক্ষনি ুল্ক  সাংক্রান্ত সহায়িা মবষনয় ২টি সনিিেিামূলক ট্রসমিোর 

আনয়াজ্ে। 

(গ) ট্রেশীয় মশনের স্বার্ থ সাংরক্ষনি ুল্ক  সাংক্রান্ত সহায়িা মবষনয় ১টি সনিিেিামূলক গিুলোমে 

আনয়াজ্ে। 
 

২।  অিযাবশ্যকীয় পনের মূল্য িোরমক  
 

বাাংলানেশ ব্যাাংক, িেগ্রাি কািিস হাউজ্ হনি অিযাবশ্যকীয় পনের ইেবন্ড ও আউটবন্ড িথ্য-উপাত্ত 

মেনয় ট্রেশীয় বাজ্ারমূল্য ট্রযৌমিক পয থানয় ও সরবরাহ সঠিক িা্র ায় আনে মকো িা মবনেষি এবাং 

রয়টাস থ ট্রর্নক আন্তজ্থামিক বাজ্ারের সাংগ্রহ ও সাংমেষ্ট ট্রিকনহাল্ডারনের সানর্ সো কনর কিপনক্ষ ০৫ 

টি অিযাবশ্যকীয় পনের মূনল্যর ওপর প্রমিনবেে প্রিয়ে।     
 

৩।  গনবষিা সিীক্ষা সপােে 
 

Terry Towel industry: An export perspective শীষ থক সিীক্ষা মবষয়ক গনবষিা প্রস্তাব প্রস্তুি ও 

অনুনিােে, মলটানরিার মরমেউ, প্রশ্নপ্র  প্রিয়ে ও সাংমেষ্ট অাংশীজ্েনের মেকট, িথ্য সাংগ্রহ, িথ্য 

মবনেষি, প্রমক্রয়াকরি ও সাংমেষ্ট অাংশীজ্েনের সানর্ সো কনর খসড়া প্রমিনবেে প্রিয়ে, ট্রসমিোর 

আনয়াজ্ে ও চূড়ান্ত প্রমিনবেে প্রিয়ে।  
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আন্তজ্থামিক সহনযামগিা মবোগ 

৪. ভূমিকা 

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ননক পানর্য় কনর এবাং িােেীয় প্রোেিন্ত্রীর ট্রযায প ট্রে্নে বাাংলানেশ আজ্ স্বনোন্নি ট্রেশ 

হনি উত্তরনির পনর্। স্বনোন্নি ট্রেশ হনি উত্তরনির এ যা্র ানক সমুন্নি রাখনি আন্তজ্থামিক বামিনজ্য 

বাাংলানেনশর অবোে মবনশষ ভূমিকা পালে করনে। ট্রস কারনি সরকার মবমেন্ন ট্রেনগামশনয়সনে 

বাাংলানেনশর স্বার্ থ সাংরক্ষিকরিঃ বাজ্ার সম্প্রসারি করা, মবমেন্ন সিীক্ষা প্রমিনবেে সপােে, 

অবকাঠানিাগি উন্নয়ে, বামিজ্য সহজ্ীকরি ইিযামের িাধ্যনি আন্তজ্থামিক বামিনজ্য বাাংলানেনশর 

সক্ষিিা বৃমদ্ধর ট্রিষ্টা অব্যাহি ট্ররনখনে। সরকানরর এ সকল কায থক্রনির অাংশ মহনসনব কমিশনের 

আন্তজ্থামিক সহনযামগিা মবোগ ট্রেমশ পে র্ামের উন্নয়ে ও র্ামে বামিজ্য সম্প্রসারনির লনক্ষয 

মবমেন্ন ট্রেনগামশনয়সনে ইেপুট মহনসনব বাাংলানেনশর স্বার্ থ সাংরক্ষনির জ্ন্য অফার/অনুনরাে িামলকা, 

সম্ভাব্যিা যািাই প্রমিনবেে, িিািি ইিযামে প্রিয়েসহ মবমেন্ন সুপামরশ ট্রপ্ররনির িাধ্যনি ট্রকৌশলগি 

সহায়িা প্রোে কনর যানচ্ছ। এোড়াও এ মবোনগর সপামেি ২০২০-২১ অর্ থবেনরর কায থামে পয থানলািো 

কনর ট্রেখা যায় ট্রয, র্ামে বামিজ্য বৃমদ্ধর লনক্ষয মবমেন্ন ট্রেনগামসনয়শনের ট্রকৌশলপ্র  প্রিয়ে োড়াও 

োোমবে মি-পামক্ষক, আঞ্চমলক ও বহুপামক্ষক বামিজ্য চমি এবাং অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য চমি 

(মপটিএ) ও মুি বামিজ্য চমি (এফটিএ) সাংমেষ্ট মবষনয় মবমেন্ন কায থাবমল সপােে করা হনয়নে। এ 

সকল সপামেি কায থামে ববনেমশক বামিনজ্য বাাংলানেনশর অবস্থাে সুদৃঢ় করার জ্ন্য সরকানরর মবমেন্ন 

উনযানগর সম্পূরক মহনসনব কাজ্ করনে। অমেকন্তু, মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থাসহ বহুপামক্ষক বামিজ্য চমি ও 

আন্তজ্থামিক বামিজ্য সাংমেষ্ট মবমেন্ন মবষনয়ও সরকারনক প্রনয়াজ্েীয় পরািশ থ, সুপামরশ, পমজ্শে 

ট্রপপার, িথ্য-উপাত্ত ও ইেপুটস্ ইিযামে গি অর্ থবেনর সপামেি অন্যান্য কায থামের িানঝ উনিখনযায প 

মেনলা। এিিাবস্থায়, আন্তজ্থামিক সহনযামগিা মবোনগর ২০২০-২১ অর্ থবেনর সপামেি কাজ্সমূহনক 

মেনম্নািোনব ট্রেিীবদ্ধ করা যায়:  

 

১)  মবমেন্ন ট্রেনশর সানর্ মুি/অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য চমির সম্ভাব্যিা যািাই; 

২)  মবমেন্ন ট্রেনশর সানর্ িলিাে অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য চমি সাংক্রান্ত আনলািোর জ্ন্য বাাংলানেনশর  

     অবস্থােপ্র  প্রস্তুমির উনেনশ্য সুপামরশ প্রিয়ে; 

৩)  বাাংলানেশ ক্থক সপামেি মবমেন্ন বামিজ্য চমিনি অন্তভু থি মবমেন্ন মবষনয় িিািি প্রিয়ে; 

৪)  িন্ত্রী ও সমিব পয থানয়র মবমেন্ন আনলািোর জ্ন্য মিপামক্ষক বামিনজ্যর ওপর মেফ, ইেপুট প্রস্তুি; 

৬)  মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার ইমরনগনটড ট্রডটানবইজ্ হালাোগােকরি; 

৭)  মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার বাাংলানেনশর মসমডউল অফ কমিটিনিটি সাংক্রান্ত িিািি প্রোে; 

৮)  আন্তজ্থামিক বামিজ্য সাংমেষ্ট অন্যান্য মবষয়। 
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৪.১  ২০২০-২১ অর্ থবেনর আন্তজ্থামিক সহনযামগিা মবোনগর সপামেি কায থাবমল: 

৪.২ মবমেন্ন ট্রেনশর সানর্ মুি/অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য চমির সম্ভাব্যিা যািাই। 

 

৪.২.১ ইউনরমশয়াে ইনকােমিক ইউমেয়ে-এর সানর্ বাাংলানেনশর মুি/অগ্রামেকারমূলক 

বামিজ্য চমির সম্ভাবো যািাই প্রমিনবেে প্রিয়ে।  
 

বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র অনুনরানের ট্রপ্রমক্ষনি ইউনরমশয়াে ইনকােমিক ইউমেয়ে-এর সানর্ বাাংলানেনশর 

মুি/অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য চমির সম্ভাবো যািাই প্রমিনবেে প্রস্তুি করা হয়। ইউনরমশয়াে 

ইনকােমিক ইউমেয়ে-এর সেস্য রাষ্ট্রসমূহ হনলা রামশয়া, ট্রবলারুশ, আনি থমেয়া, কাজ্ামখস্তাে, 

মকরমগজ্স্তাে। উি আঞ্চমলক সাংগঠেটি অর্ থনেমিক একীভূিকরনির উনেনশ্য গঠে করা হয় এবাং িা 

মেে মেে ট্রসমেনক অগ্রসর হনচ্ছ। 

 

মুি/অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য চমির সম্ভাব্যিা যািাই প্রমিনবেেটি প্রিয়নের জ্ন্য ইউনরমশয়াে 

ইনকােমিক ইউমেয়ে ট্রেশসমূহ ও বাাংলানেনশর অর্ থনেমিক অবস্থা, ববমশ্বক এবাং মি-পামক্ষক বামিজ্য 

পমরমস্থমি, ুল্ক  পমরমস্থমি, বামিজ্য সম্ভাবো, ট্রেড ট্ররমজ্ি (Trade Regime) ইিযামে পয থানলািো করা 

হনয়নে। একই সানর্ সম্ভাব্য প্রোব মবনেষনির জ্ন্য প্রা্ িথ্য ও বহুল ব্যবহৃি িনডমলাং সফটওয়যার 

(GTAP, SMART, TradeSift) ব্যবহারপূব থক মবমেন্ন ইমন্ডনকটর যািাই করা হনয়নে। 

 

প্রমিনবেে হনি ট্রেখা যায়, ইউনরমশয়াে ইনকােমিক ইউমেয়ে-এর সানর্ মুি/অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য 

চমি সপামেি হনল বাাংলানেনশর র্ামে বৃমদ্ধর সম্ভাবো ক্ষীি। ির্ামপ, ববমশ্বক পমরমস্থমি এবাং 

ইউনরমশয়াে ইনকােমিক ইউমেয়ে-এর সানর্ মেনয়িোনির চমির ট্রপ্রমক্ষনি কমিশে 

মুি/অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য চমির মবষনয় অগ্রসর হবার জ্ন্য িিািি প্রোে কনর। 

 

৪.২.২ র্ািবকাসািভুক্ত ট্রেশসমূনহর (আবজমণিনা, ব্রাণজল, উরুগুবয়, প্যািাগুবয়)  সানর্ মুি 

বামিজ্য চমির সম্ভাব্যিা যািাইপূব থক একটি সিীক্ষা প্রমিনবেে প্রিয়ে।  

িারনকাসার েমক্ষি আনিমরকা িহানেনশর কনয়কটি ট্রেনশর সিন্বনয় গঠিি একটি কািিস ইউমেয়ে। 

বিথিানে এর সেস্য ট্রেশসমূহ হনচ্ছ- আনজ্থমটিো, োমজ্ল, উরুগুনয় ও প্যারাগুনয়। ২০১৯ সানলর ববমশ্বক 

মজ্মডমপর মহনসনব িারনকাসার সমম্মমলিোনব মবনশ্বর ৫ি অর্ থনেমিক অঞ্চল। ইনিাপূনব থ 

িারনকাসারভুি ট্রেশসমূনহর সানর্ মুি বামিজ্য চমি সপােনের জ্ন্য ২টি সম্ভাব্যিা যািাই প্রমিনবেে 

ট্রপ্ররি করা হয়। এ ট্রপ্রমক্ষনি বিথিানে িানকথাসারভুি ট্রেশসমূনহর সানর্ মুি বামিজ্য চমির সম্ভাব্যিা 

যািাইপূব থক একটি সিীক্ষা প্রমিনবেে ট্রপ্ররি করবার জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালয় কমিশেনক অনুনরাে করনল 

কমিশে মবমেন্ন মবষয় মবনেষিপূব থক সম্ভাব্যিা যািাই প্রমিনবেে প্রস্তুিপূব থক ট্রপ্ররি কনর। উি 

প্রমিনবেে প্রস্তুিকানল Partial Equilibrium Model, Computable General Equilibrium Model- 

এর সানর্ সানর্ মবমেন্ন ইমন্ডনকটর ট্রযিে, Finger-Kreinin Index, Trade Complementarity 

Index, Intra Industry Trade, Normalized Revealed Comparative Advantage, ইিযামে 

ব্যবহার করা হনয়নে। 

 

প্রমিনবেনে মকছু ট্রকৌশলগি মবষয়নক মবনবিোকরিঃ িারনকাসার-এর সানর্ মুি/অগ্রামেকারমূলক 

বামিজ্য চমির মবষনয় অগ্রসর হবার ব্যাপানর পরািশ থ প্রোে করা হয়।  
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৪.২.৩ র্রনকার সানর্ বাাংলানেনশর মুি বামিজ্য চমির সম্ভাবো যািাইপূব থক প্রমিনবেে 

প্রিয়ে।  

 

স্বনোন্নি ট্রেশ হনি উত্তরিপরবিী িযানলি ট্রিাকানবলায় বামিজ্য িন্ত্রিালয় মবমেন্ন ট্রেনশর সানর্ 

মুি/অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য চমি সপােনের ট্রিষ্টা িামলনয় যানচ্ছ। এর োরাবামহকিায়, িরনকার 

সানর্ মুি বামিজ্য চমির সম্ভাবো যািাইনয়র জ্ন্য কমিশেনক অনুনরাে জ্াোনো হয়। 

প্রমিনবেে হনি ট্রেখা যায় ট্রয, িরনকা-এর সানর্ বাাংলানেনশর বামিনজ্যর পমরিাি খুব ট্রবমশ েয়। 

িরনকা ট্রর্নক প্রোেি সার আিোমে করা হয় এবাং র্ামে পনের িানঝ বিমর ট্রপাশাক োড়াও জুিা ও 

পাটপে উনিখনযায প। িরনকার সানর্ বিথিানে বাাংলানেনশর বামিজ্য ঘাটমি রনয়নে। এিিাবস্থায়, পে 

আিোমে-র্ামে, অর্ থনেমিক পমরমস্থমি ইিযামে মবনেষিপূব থক প্রমিনবেেটি প্রস্তুি করা হনয়নে। মবমেন্ন 

ইমন্ডনকটর (Finger-Kreinin Index, Trade Complementarity Index, Intra Industry Trade, 

Normalized Revealed Comparative Advantage) এবাং পামশ থয়াল ইকুইমলমেয়াি িনডল-এর 

ফলাফলসমূহ ইাংমগি কনর ট্রয, িরনকার সানর্ বাাংলানেনশর মুি বামিজ্য চমির ফনল বাাংলানেনশর 

র্ামে বৃমদ্ধর সম্ভাবো খুবই ক্ষীি। উি ট্রপ্রমক্ষনি িরনকা-এর সানর্ মুি/অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য চমি 

বাাংলানেনশর জ্ন্য ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবো অিযন্ত ক্ষীি হওয়ায় এ মবষনয় অগ্রসর ো হবার জ্ন্য কমিশে 

পরািশ থ প্রোে কনর।  

 

৪.২.৪ োংলাবেশ-ণ ণলপাইন অগ্রাণিকািমূলক োণিজয চুণক্ত/মুক্ত োণিজয চুণক্তি 

সম্ভাব্যর্া সর্ীক্ষা প্রিয়ন । 

 

ণ ণলপাইন-এি সাবথ োংলাবেবশি অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য চমি/ মুক্ত োণিজয চুণক্তি সম্ভাব্যর্া 

যাচাই কিাি জন্য োণিজয র্ন্ত্রিালয় হবর্ োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শবনি ণনকট অনুবিাি 

জানাবনা হয়। এ বপ্রণক্ষবর্ উভয় বেবশি আথ ম-সার্াণজক এেং বেণিক োণিজয পণিণিণর্, পণ্য ণভণত্তক 

োণিজয কাঠাবর্া, শুল্ক কাঠাবর্া, ণদ্বপাণক্ষক োণিজয কাঠাবর্া, োণিজয সংক্রান্ত নীণর্ ণেবিষি সহ 

োংলাবেবশি োণিজয সম্ভােনাি পণ্যণভণত্তক পয মাবলাচনা কিা হয়। এছাড়াও সম্ভাব্য বেি ণক্রবয়শন 

(Trade Creation), বেি িাইভািশন (Trade Diversion) এেং িাজস্ব ক্ষণর্ ণেষয়ক প্রভাে ণেবিষবি 

পাণশ ময়াল ইকুইণলণব্রয়ার্ র্বিল (Partial Equilibrium Model) ণহবসবে ণেি ব্যাংবকি স্মাট ম 

স টওয়যাি (SMART Software) এেং টিণসআই (Trade Complementarity 

Indices/TCI),এনআিণসএ (Normalized Revealed Comparative Advantage /NRCA), 

এ বকআই (Finger Kreinin Index/FKI) ইর্যাণে ইনণিবকটি ণেবিষবিি জন্য বেি ণস ট (Trade 

Sift ) স টওয়যাি ব্যেহার কিা হয়। উক্ত পয মাবলাচনাি বপ্রণক্ষবর্ োংলাবেবশি সম্ভাব্য অজমন ও ক্ষণর্ি 

তুলনামূলক ণেবিষিপূে মক সর্ীক্ষা প্রণর্বেেন োণিজয র্ন্ত্রিালবয় বপ্রিি কিা হয়। 

 

৪.২.৫ বাাংলানেশ-মেনয়িোনির িনধ্য মুি/অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য চমি সপােনের 

লনক্ষয সম্ভাব্যিা যািাইপূব থক প্রমিনবেে প্রিয়ে। 

 

মেনয়িোনির সাবথ মুি/অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য চমি সপােনের লনক্ষয সম্ভাব্যর্া যাচাই সংক্রান্ত 

প্রণর্বেেন প্রিয়বনি জন্য োণিজয র্ন্ত্রিালয় হবর্ কণর্শবনি ণনকট অনুবিাি জানাবনাি বপ্রণক্ষবর্ দু-

ট্রেনশর অর্ থনীণর্ি  গণর্প্রকৃণর্, মবশ্ববামিজ্য পমরমস্থমি, দু’ট্রেশ কর্তমক সপামেি মবমেন্ন আঞ্চমলক 

বামিজ্য চমি, মি-পামক্ষক বামিজ্য পণিণিণর্, পে মেমত্তক বামিজ্য কাঠানিা, ুল্ক  কাঠানিা, মিপামক্ষক 

বামিজ্য কাঠানিা সহ দু’বেবশি বামিজ্য সাংক্রান্ত েীমি মবনেষি এেং বাাংলানেনশর বামিজ্য সম্ভাবোর 
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পেমেমত্তক পয থানলািো কিা হয়। এছাড়াও সম্ভাব্য বেি ণক্রবয়শন (Trade Creation), বেি িাইভািশন 

(Trade Diversion) এেং িাজস্ব ক্ষণর্ ণেষয়ক প্রভাে ণেবিষবি পাণশ ময়াল ইকুইণলণব্রয়ার্ র্বিল 

(Partial Equilibrium Model) ণহবসবে ণেি ব্যাংবকি স্মাট ম স টওয়যাি (SMART Software) 

ব্যেহাি কিা হয়। উণিণখর্ ণেবিষি ও পয মাবলাচনাি পাশাপাণশ  ট্রেড মসফট (Trade Sift) সফটওয়যার 

ব্যবহার করাি র্ােবর্ োণিজয সংণিষ্ট ইণন্ডবকটি ণেবিষি পূে মক সম্ভাব্যর্া যাচাই সংক্রান্ত প্রণর্বেেন 

িন্ত্রিালনয় ট্রপ্ররি কিা হয়। 

 

৪.২.৬ বাাংলানেশ-আমসয়ানের িনধ্য অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য চমি/ মুি বামিজ্য চমির 

সম্ভাব্যিা যািাই সাংক্রান্ত প্রমিনবেে ট্রপ্ররি । 

 

আমসয়াে-এর সানর্ বাাংলানেনশর অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য চমি/ মুি বামিজ্য চমির সম্ভাব্যিা যািাই 

করার জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালয় হনি বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের মেকট অনুনরাে জ্াোনোি 

ট্রপ্রমক্ষনি আণসয়াবনি আর্ থ-সািামজ্ক এবাং ববমশ্বক বামিজ্য পমরমস্থমি, পে মেমত্তক বামিজ্য কাঠানিা, 

ুল্ক  কাঠানিা, মিপামক্ষক বামিজ্য কাঠানিাসহ আণসয়ান ভুক্ত বেশসমূবহি বামিজ্য সাংক্রান্ত েীমি 

মবনেষিসহ বাাংলানেনশর বামিজ্য সম্ভাবোর পেমেমত্তক পয থানলািো করা হয়। এোড়াও স্মাট থ 

সফটওয়যার (SMART Software) এবাং ট্রেড মসফট (Trade Sift) সফটওয়যার ব্যবহার করাি র্ােবর্ 

বাাংলানেনশর সম্ভাব্য অজ্থে ও ক্ষমির তুলোমূলক মি্র  মবনেষি কনর একটি প্রমিনবেে বামিজ্য 

িন্ত্রিালনয় ট্রপ্ররি কিা হয়। 

 

৪.২.৭ োংলাবেশ ও Gulf Cooperation Council (GCC) এি র্বে মুক্ত োণিজয 

চুণক্ত স্বাক্ষবিি সম্ভাব্যর্া যাচাইকিি প্রণর্বেেন প্রিয়ন। 

 

২০১৪ সাবল োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শন কর্তমক োংলাবেশ ও Gulf Cooperation Council 

(GCC) এি র্বে মুক্ত োণিজয চুণক্ত স্বাক্ষবিি সম্ভাব্যর্া যাচাইকিি প্রণর্বেেন প্রিয়ন কিা হবয়ণছল। 

উক্ত ণেষবয় পুনিায় একটি সর্ীক্ষা প্রণর্বেেন প্রিয়ন কিাি জন্য োণিজয র্ন্ত্রিালয় কর্তমক োংলাবেশ 

বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শবনি ণনকট অনুবিাি জানাবনা হয়। ট্রসৌমে আরব, বাহরাইে, কািার, ওিাে, 

কুনয়ি ও সাংযুি আরব আমিরাি মজ্মসমস এর সেস্যভুি ট্রেশ। মজ্মসমস-ভুি ট্রেশসমূনহর িনধ্য 

কািিস ইউমেয়ে মবযিাে র্াকায় সেস্যভূি ট্রকাে মেমে থষ্ট পনের আিোমের ট্রক্ষন্র  বাে-বামক মবনশ্বর 

ওপর একই হানর ুল্ক হার আনরাপ কনর র্ানক, যা অমেকাাংশ পনের জ্ন্য ৫%। িাই মুি বামিজ্য 

করনি হনল মজ্মসমসভুি ট্রকাে ট্রেনশর সানর্ এককোনব করা সম্ভব েয়। কমিশে হনি ২০১৪ সানল 

একটি সম্ভাব্যিা যািাই প্রমিনবেে প্রিয়ে করা হনয়মেনলা। বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র অনুনরানের ট্রপ্রমক্ষনি 

কমিশে মজ্মসমসভুি ট্রেশসমূহ ও বাাংলানেনশর অর্ থেীমির িালমি্র , ববনেমশক বামিনজ্যর গমিপ্রকৃমি, 

ুল্ক  ও বামিজ্য েীমি, পে ও ট্রসবাখানি মি-পামক্ষক বামিজ্য, মবমেনয়াগ, ট্ররমিনটন্স ইিযামে িথ্য 

পয থানলািোপূব থক মবনবিয মুি বামিজ্য চমির সম্ভাব্য প্রোব মূল্যায়ে কনর। প্রমিনবেনে বাাংলানেশ ও 

মজ্মসমস’র তুলোমূলক সুমবো, র্ামে সম্ভাবো, আিোমে ও ট্রেশীয় মশনের ওপর সম্ভাব্য প্রোব, রাজ্স্ব 

আোনয়র ওপর প্রোব প্রভৃমি মবষয় মূল্যায়ে কনর। যমে মুি বামিজ্য চমিনি মজ্মসমসভুি ট্রেনশ 

ুল্ক মুি সুমবো পাওয়া যায়; যমে ুলধুিা্র  কািিস মডউটি চমির আওিাভুি হয় এবাং যমে মজ্মসমস 

বাাংলানেশনক ৫% কািিস মডউটি রাখার সুনযাগ প্রোে কনর; পে খানি বামিজ্য উোমরকরনির ট্রক্ষন্র  

েীঘ থ সিয় পাওয়া যায় ও সহজ্ রুলস অব অমরমজ্ে পাওয়া যায় এবাং একইসানর্ একটি ট্রেনগটিে মলি 

রাখা সম্ভব হয়; যণে মুভবর্ি অে ন্যাচািাল পািসন এি আওর্ায় প্রোসী কর্ মজীণেবেি অণিকাি 

ণনণির্ কিা যায়; যণে ট্রসবাখানির জ্ন্য পমজ্টিে মলি এনপ্রাি অবলম্বে  করা সম্ভব হয় এবাং ট্রসবা ও 
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মবমেনয়াগ খানি েীঘ থ বাস্তবায়ে সিয় পাওয়া সম্ভব হয়, িাহনল মজ্মসমস এর সানর্ মুি বামিজ্য চমি 

করা ট্রযনি পানর িনি থ কমিশে িি প্রকাশ কনর।      

 

৪.২.৮ োংলাবেশ ও অবেণলয়াি র্বে PTA/FTA সম্পােবনি লবক্ষয  Feasibility 

study পণিচালনা পূে মক প্রণর্বেেন প্রিয়ন। 

োংলাবেশ ও অবেণলয়াি র্বে PTA/FTA সম্পােবনি লবক্ষয Policy Guidelines on Free Trade 

Agreements, 2010 অনুযায়ী Feasibility Study পণিচালনাপূে মক প্রণর্বেেন বপ্রিি কিাি জন্য 

োণিজয র্ন্ত্রিালয় কর্তমক োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শবনি ণনকট অনুবিাি জানাবনা হয়।  

কণর্শন োংলাবেশ ও অবেণলয়াি অর্ থেীমি ও ববনেমশক বামিনজ্যর মি্র , ুল্ক  ও বামিজ্য েীমি, 

বাাংলানেশ ও অনেমলয়ার িনধ্য পে ও ট্রসবাখানি মি-পামক্ষক বামিজ্য, মবমেনয়াগ প্রভৃমি মবষয় 

পয থানলািো কনর বাাংলানেনশর মশে ও বামিনজ্যর ওপর প্রোব মূল্যায়ে কনর। স্বনোন্নি ট্রেশ মহনসনব 

বাাংলানেশ অনেমলয়ায় পে র্ামেনি ুল্ক মুি সুমবো ট্রোগ কনর র্ানক। অনেমলয়ার এিএফএে ুল্ক  

পরীক্ষা কনর ট্রেখা যায়, অনেমলয়ার গড় এিএফএে ুল্ক  িা্র  ২.৫% এবাং বাাংলানেনশর প্রোে  ২০ টি 

র্ামে পনে অনেমলয়ার এিএফএে ুল্ক হার িা্র  ৫%। অবেণলয়া উন্নর্ বেশ হওয়ায় শুল্ক সুণেিা 

ণেণনর্বয়ি বক্ষবত্র GATT article XXIV এর আওিায় মুি বামিজ্য সাংিান্ত চমি কিবর্ হবে। 

বসবক্ষবত্র োংলাবেশবকও অবেণলয়া হবর্ আর্োণনি বক্ষবত্র প্রায় সকল পবণ্য শুল্ক প্রর্যাহাি কিবর্ 

হবে। িাোড়াও মবমেন্ন ট্রেনশর সানর্ অনেমলয়া ক্থক সপামেি মুি বামিজ্য চমিগুনলা পয থানলািো 

কনর ট্রেখা যায় ট্রয, ট্রসসব চমিনি ুলন্ক র পাশাপামশ ট্রসবাখাি, মবমেনয়াগ, ট্রিোস্বে, বামিজ্য 

প্রমিমবোে, েি আইে, পমরনবশ, প্রমিনযামগিা, বামিজ্য সহজ্ীকরি প্রভৃমি মবষয় অন্তভু থি করা হয়, 

এসব মবমে-মবোে প্রমিপালে করনি হনল বাাংলানেনশর অেযন্তরীি মবমেন্ন মবমে-মবোে পমরবিথে করার 

প্রনয়াজ্ে পড়নি পানর। এসব মবষয় মবনবিোয় মেনয়  মুি বামিজ্য চমি করার ট্রক্ষন্র  সরকার 

অবেণলয়াবক “Less Potential FTA Partner” মহনসনব গে করনি পানর িনি থ িিািি ব্যি করা 

হয়।  

 

৪.২.৯ বাাংলানেশ-েমক্ষি ট্রকামরয়া মুি/অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য চমি সপােনের 

সম্ভাব্যিা যািাই সাংক্রান্ত প্রমিনবেে প্রিয়ে। 

 

োংলাবেশ-েণক্ষি বকাণিয়া মুক্ত/অগ্রাণিকািমূলক োণিজয চুণক্তি সম্ভাব্যর্া যাচাই-এি জন্য োণিজয 

র্ন্ত্রিালয় হবর্ কণর্শনবক অনুবিাি জানাবনা হয়। এ ট্রপ্রমক্ষনি উভয় বেবশি অথ মনীণর্ ও োণিজয 

পণিণিণর্, ণেি োণিজয ও ণদ্বপাণক্ষক োণিবজয উভয় বেবশি অেিান, দু’বেবশি ণেদ্যর্ান শূল্ক কাঠাবর্া, 

োণিজয সংক্রান্ত নীণর্, েণক্ষি বকাণিয়াি োজাবি োংলাবেবশি িিাণন সম্ভােনা পয মাবলাচনা ও ণেবিষি; 

TradeSift Software ব্যেহাি কবি ণেণভন্ন Trade Indicator ণেবিষি; Partial Equilibrium 

Model ণহবসবে ণেি ব্যাংবকি স্মাট ম স টওয়যাি (SMART Software) ব্যেহাি কবি সম্ভাব্য Trade 

Creation, Trade Diversion এেং Standard GTAP model (a Computable General 

Equilibrium Model of global trade) ব্যেহাি কবি ণেণভন্ন বসক্টিসহ সর্গ্র অথ মনীণর্ি ওপি সম্ভাব্য 

প্রভােসহ িাজস্ব ক্ষণর্ ণেষয়ক প্রভাে ণেবিষিপূে মক একটি প্রণর্বেেন প্রস্তুি কট্রর োণিজয র্ন্ত্রিালবয় 

বপ্রিি করা হবয়বছ। বিথিানে মজ্এসমপ এবাং আপটার আওিায় ুল্ক মূি সুমবো ট্রপনলও স্বনোন্নি ট্রেশ 

হনি উত্তরনির পর বাাংলানেশ এ বাজ্ানর পে র্ামেনি উচ্চহানর ুলন্ক র সম্মুখীে হনব মবোয় স্বনোন্নি 

ট্রেশ হনি উত্তরনির পর ুল্ক মুি সুমবো েনর রাখার িার উনন্মািনের জ্ন্য এ প্রমিনবেনে মুি বামিজ্য 

চমি সপােে বাাংলানেনশর জ্ন্য সুফল বনয় আেনব িনি থ িিািি প্রোে করা হয়। এ প্রমিনবেনে 
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আনরা উবিখ কিা হয়, েমক্ষি ট্রকামরয়া ট্রসবা-খাি, ট্রিোস্বে, মবমেনয়াগ, েি ইিযামেসহ অন্যান্য মবষয় 

চমিনি অন্তভু থি করনি িাইনি পানর, যা বাাংলানেনশর জ্ন্য কঠিে হনি পানর, কারি ট্রসনক্ষন্র  এসব 

মবষনয় ট্রেনশর মবমে-মবোনে অনেক বড় েরনির পমরবিথে আোর প্রনয়াজ্ে হনি পানর।   

 

৪.২.১০ বাাংলানেশ-জ্াপাে মুি/অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য চমি সপােনের সম্ভাব্যিা 

যািাই সাংক্রান্ত প্রমিনবেে প্রিয়ে। 

 

োংলাবেশ-জাপান মুক্ত/অগ্রাণিকািমূলক োণিজয চুণক্তি সম্ভাব্যর্া যাচাই-এি জন্য োণিজয র্ন্ত্রিালয় 

হবর্ কণর্শনবক অনুবিাি জানাবনা হয়। । এ লনক্ষয, উভয় বেবশি অথ মনীণর্ ও োণিজয পণিণিণর্, ণেি 

োণিজয ও ণদ্বপাণক্ষক োণিবজয উভয় বেবশি অেিান, দু'বেবশি ণেদ্যর্ান শূল্ক কাঠাবর্া, োণিজয 

সংক্রান্ত নীণর্, জাপাবনি োজাবি োংলাবেবশি িিাণন সম্ভােনা পয মাবলাচনা ও ণেবিষি; Trade Sift 

Software ব্যেহাি কবি ণেণভন্ন Trade Indicator ণেবিষি; Partial Equilibrium Model ণহবসবে 

ণেি ব্যাংবকি স্মাট ম স টওয়যাি (SMART Software) ব্যেহাি কবি সম্ভাব্য Trade Creation, 

Trade Diversion এেং িাজস্ব ক্ষণর্ ণেষয়ক প্রভাে ণেবিষিপূে মক প্রিীি প্রণর্বেেন পরবিী কায থক্রি 

গ্রহনির লনক্ষয োণিজয র্ন্ত্রিালবয় ট্রপ্ররি কিা হয়। বিথিানে মজ্এসমপর আওিায় ুল্ক মূি সুমবো 

ট্রপনলও স্বনোন্নি ট্রেশ হনি উত্তরনির পর বাাংলানেশ জ্াপানে পে র্ামেনি উচ্চহানর ুলন্ক র সম্মুখীে 

হনব মবোয় স্বনোন্নি ট্রেশ হনি উত্তরনির পর ুল্ক মুি সুমবো েনর রাখার িার উনন্মািনের জ্ন্য এ 

প্রমিনবেনে মুি বামিজ্য চমি সপােে বাাংলানেনশর জ্ন্য সুফল বনয় আেনব িনি থ িিািি প্রোে করা 

হয়। এ প্রমিনবেনে আনরা উনিখ করা হয়, জ্াপাে ট্রসবাখাি, ট্রিোস্বে, মবমেনয়াগ, েি ইিযামেসহ 

অন্যান্য মবষয় চমিনি অন্তভু থি করনি িাইনি পানর, যা বাাংলানেনশর জ্ন্য কঠিে হনি পানর, কারি 

ট্রসনক্ষন্র  এসব মবষনয় ট্রেনশর মবমেমবোনে অনেক বড় েরনির পমরবিথে আোর প্রনয়াজ্ে হনি পানর।   

 

৪.২.১১ োংলাবেশ ও েণক্ষি আণিকাি র্বে FTA/PTA সম্পােবনি ণনণর্বত্ত Feasibility 

Study পণিচালনা পূে মক প্রণর্বেেন প্রিয়ন। 

েণক্ষি আণিকাি সাবথ োংলাবেবশি মুক্ত/অগ্রাণিকািমূলক োণিজয চুণক্ত স্বাক্ষবিি সম্ভাব্যর্া 

যাচাইকিি সর্ীক্ষা (Feasibility Study) প্রণর্বেেন প্রিয়ন কিাি জন্য োণিজয র্ন্ত্রিালয় কর্তমক 

োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শবনি ণনকট অনুবিাি জানাবনা হয়।  

সম্ভাব্যর্া যাচাইবয়ি অংশ ণহবসবে কণর্শন ণেণভন্ন বেবশি সাবথ েণক্ষি আণিকাি ণেদ্যর্ান আঞ্চণলক 

োণিজয চুণক্তসমূহ পয মাবলাচনা কবি। এ পয মাবলাচনায় বেখা যায়, েণক্ষি আণিকা Southern African 

Customs Union (SACU) নার্ক একটি কাস্টর্স ইউণনয়ন এি সেস্য বেশ। েণক্ষি আণিকা ছাড়াও 

ের্বসায়ানা, এসুওয়াণিণন (বসায়াণজল্যান্ড), বলবসাবথা ও নাণর্ণেয়া SACU এি সেস্য। েণক্ষি আণিকা 

ছাড়া SACU এি অন্যান্য বেবশি সাবথ োংলাবেবশি োণিজয খুেই কর্। ণদ্ব-পাণক্ষক োণিবজযি বক্ষবত্র 

বেশ ণকছু িিাণনবযাগ্য পণ্য থাকবলও কাস্টর্স ইউণনয়বনি সেস্য হওয়ায় েণক্ষি আণিকাি সাবথ 

এককভাবে মুক্ত োণিজয চুণক্ত কিা সম্ভে নয় ণেিায় পূি ম আকাবিি (Full-fledged) সর্ীক্ষা প্রণর্বেেন 

প্রিয়ন না কবি কণর্শন একটি সংণক্ষি প্রণর্বেেন প্রিয়ন কবি।   
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৪.৩ মবমেন্ন ট্রেনশর সানর্ িলিাে অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য চমি সাংক্রান্ত আনলািোর 

জ্ন্য অবস্থােপ্র  প্রস্তুমির উনেনশ্য সুপামরশ প্রিয়ে। 
 

৪.৩.১ োংলাবেশ ও ভুটাবনি র্বে Certificate of Origin ইবলকেণনক র্ােবর্ 

জাণিি ণেষবয় র্র্ার্র্ প্রোন। 
 

বকাণভি-১৯ সর্য়কাবল ও পিের্ীকাবল োংলাবেশ ও ভুটাবনি র্বে ণদ্ব-পাণক্ষক োণিবজয সাটি মণ বকট 

অে অণিণজন ইবলকেণনক র্ােবর্ জাণিি ণেষবয় র্র্ার্র্ প্রোন কিাি জন্য োণিজয র্ন্ত্রিালয় কর্তমক 

োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শন এি ণনকট অনুবিাি জানাবনা হয়।  

WTO Trade Facilitation Agreement এি অনুবেে-১০ এি উপ-অনুবেে ২.১ এ ণেি োণিজয 

সংিাি সেস্য বেশসমূহবক আর্োণন-িিাণনি বক্ষবত্র িকুবর্বিশন এি ইবলকেণনক কণপ গ্রহি কিবর্ 

সবচষ্ট হওয়াি কথা েলা হবয়বছ। োংলাবেশ এ অনুবেেটি ২০১৮ সাবলি ব ব্রুয়াণি র্াস (২২ ব ব্রুয়াণি 

২০১৮) হবর্ োিোয়ন কিবে েবল ণেি োণিজয সংিায় বনাটি াই কবিবছ।  সাটি মণ বকট অে অণিণজন 

এি ইবলক্ট্রণনক কণপ গ্রহি কিাি জন্য োংলাবেশ কাস্টর্স ও ইসুয কিাি জন্য িিাণন উন্নয়ন ব্যযবিা এ 

প্রবয়াজনীয় অেকাঠাবর্া ণেদ্যর্ান িবয়বছ ণকনা, র্া ণেবেচনা কিা প্রবয়াজন। যণে উক্ত অেকাঠাবর্া 

ণেদ্যর্ান থাবক র্বে ভুটাবনি প্রিাবে সম্মণর্ প্রোন কিা বযবর্ পাবি েবল কণর্শন র্র্ার্র্ ব্যক্ত কবি। 

বসবক্ষবত্র, ণেষয়টি পুি মাঙ্গভাবে োিোয়বনি জন্য কণর্শন প্রিাণের্ ণপটিএ চুণক্তি আওর্ায় বসসর্য় 

পয মন্ত চূড়ান্তকৃর্ রুলস অে অণিণজন নতুন একটি উপ-অনুবেে সংবযাজন কিাি প্রিাে কবি। 

 

৪.৩.২ োংলাবেশ-বনপাল োণিজয সণচে পয মাবয়ি পঞ্চর্ সভাি ণসদ্ধান্ত বর্ার্াবেক 

দু’বেবশি র্বে Preferential Trade Agreement (PTA) এি আওর্ায় 

োংলাবেবশি Product List বপ্রিি।  
 

গর্ ২-৬ র্াচ ম ২০২০ সর্বয় ঢাকায় অনুণির্ োংলাবেশ-বনপাল োণিজয সণচে পয মাবয়ি পঞ্চর্ সভায় 

দু'বেবশি র্বে প্রিাণের্ ণপটিএ এি পণ্য র্াণলকা ণিণভউ কিাি ণসদ্ধান্ত গৃহীর্ হয়। এ মসদ্ধানন্তর 

আনলানক প্রস্তামবি োংলাবেশ-বনপাল Preferential Trade Agreement (PTA) এি আওর্ায় 

োংলাবেবশি পে িামলকা প্রিয়ে করার জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালয় ক্থক বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ 

কমিশনের মেকট অনুনরাে জ্াোনো হয়।  

কণর্শন ও বনপাবল অেণির্ োংলাবেশ দূর্াোবসি সুপাণিশ ও ণেণভন্ন অংশীজন হবর্ প্রাি অনুবিাি 

ণেবেচনায় ণনবয় োংলাবেশ হবর্ বনপাবল িিাণনকৃর্ পণ্যসমূহ হবর্ ২০টি পণ্যণেণশষ্ট একটি র্াণলকা,  

এ ২০টি পণ্যসহ ৩০টি পণ্যণেণশষ্ট একটি র্াণলকা এেং এ ৩০টি পণ্যসহ ৪২টি পণ্যণেণশষ্ট আবিা একটি 

র্াণলকা-অথ মাৎ, োংলাবেবশি িিাণনবযাগ্য পবণ্যি বর্াট ৩টি ণেকল্প সংণক্ষি পণ্য র্াণলকা প্রিয়ন কিা 

হয়।  

৪.৩.৩ োংলাবেশ ও বনপাবলি র্বে সম্পাণের্ব্য Preferential Trade Agreement 

(PTA) এি আওর্ায় বনপাবলি পণ্য র্াণলকা (অথ মাৎ বনপাবলি অনুবিাি র্াণলকা) এর 

ওপি র্র্ার্র্ প্রোন। 
 

োংলাবেশ-বনপাল ণদ্ব-পাণক্ষক অগ্রাণিকািমূলক োণিজয চুণক্তি আওর্ায় শুল্ক সুণেিা প্রাণিি লবক্ষয 

বনপাল কর্তমক বপ্রণির্ অনুবিাি র্াণলকাি ওপি র্র্ার্র্ প্রোবনি জন্য োণিজয র্ন্ত্রিালয় কর্তমক 

োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শন এি ণনকট অনুবিাি জানাবনা হয়। 
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কণর্শন বনপাবলি অনুবিাি র্াণলকাটি ণেবিষিপূে মক োংলাবেবশি র্াণলকা প্রিয়ন ণেষবয় গর্ ০৬ 

বসবেেি ২০২০ সংণিষ্ট অংশীজনবেি অংশগ্রহবি একটি জুর্ ণভণত্তক ণভণিও কন াবিন্স সভাি 

আট্রয়াজে কবি। এ সোর মসদ্ধানন্তর আনলানক  োংলাবেশ ও বনপাবলি র্বে প্রিাণের্ অগ্রাণিকািমূলক 

োণিজয চুণক্ত (ণপটিএ) এি আওর্ায় বনপাল কর্তমক বপ্রণির্ অনুবিাি র্াণলকা হবর্ পণ্য ণনে মাচন পূে মক 

োংলাবেবশি  অ াি র্াণলকা প্রিয়ন ণেষবয় োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শন এি র্র্ার্র্সহ 

একটি প্রণর্বেেন প্রিয়ন করা হয়।  

 

৪.৩.৪ োংলাবেশ ও বনপাবলি র্বে সম্পাণের্ব্য Preferential Trade Agreement 

(PTA) এি আওর্ায় োংলাবেট্রশর সংবশাণির্ সম্ভাব্য Revised Request List ও 

Offer List সেণলর্ সুপাণিশর্ালা প্রিয়ন। 

োংলাবেশ ও বনপাবলি র্বে ণদ্ব-পাণক্ষক PTA সম্পােবনি লবক্ষয োংলাবেশ বয  ৪২টি পবণ্যি 

র্াণলকা বনপাবলি োজাবি প্রবেবশি জন্য বনপাবলি ণনকট বপ্রিি কবিবছ, র্মধ্বে ৩০টি পণ্য বনপাবলি 

সা টা বসনণসটিভ ণলবস্টি ও ৫টি Prioritized Industry এি অন্তভু মক্ত  ার্ মাণসউটিকাল পণ্য। বনপাল এ 

পণ্যগুবলা োে ণেবয় পুনিায় ২০টি পবণ্যি র্াণলকা বপ্রিবিি জন্য অনুবিাি কবি। এ র্াণলকাটি (অথ মাৎ, 

Revised Request list) সহ োংলাবেবশি োজাবি প্রবেবশি জন্য ইবর্াপূবে ম বনপাল কর্তমক বপ্রণির্ পণ্য 

র্াণলকাি  আবলাবক োংলাবেশ বনপালবক বয সকল পবণ্য শুল্ক সুণেিা ণেবর্ পাবি বস সকল পবণ্যি 

র্াণলকা (Offer list) প্রিয়নপূে মক োণিজয র্ন্ত্রিালবয় বপ্রিি কিাি জন্য োণিজয র্ন্ত্রিালয় কর্তমক 

োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শবনি ণনকট অনুবিাি কিা হয়। এ বপ্রণক্ষবর্ কণর্শন  Revised 

Request list ও Offer list সহ একটি সুপাণিশর্ালা প্রিয়ন কবি।  
 

৪.৩.৫ বিবভলণপং-৮ (ণি-৮) ণপটিএ চুণক্তি আওর্ায় োংলাবেবশি সংবশাণির্ অ াি 

র্াণলকা বপ্রিি।   
 

ণি-৮ ণপটিএ এি সুপািভাইজণি কণর্টিি ৬ি সভা উপলবক্ষয ২১ জানুয়াণি ২০২১ র্াণিবখ োণিজয 

র্ন্ত্রিালবয়ি আবয়াজবন ভাচুময়াল র্ােবর্ অনুণির্ প্রস্তুণর্মূলক সভায় এ র্বর্ ম ণসদ্ধান্ত গৃহীর্ হয় বয, ণি-

৮ ণপটিএ এি জন্য ইবর্াপূবে ম (অথ মাৎ, ২০১৮ সাবল) োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শন কর্তমক প্রিীর্ 

৩৫৩ টি পবণ্যি (এইচএস ৮ ণিণজট) অ াি র্াণলকায় বকান এইচএস বকাি, সম্পূিক শুল্ক ও 

বিগুবলটণি ণিউটি বর্ বকান পণিের্মন এবসবছ ণকনা র্া কণর্শন যাচাই কবি োণিজয র্ন্ত্রিালবয় বপ্রিি 

কিবে। কণর্শন ২০২০-২১ অথ মেছবিি হালনাগাে র্থ্য পয মাবলাচনাপূে মক ৩৫৩টি পণ্য বথবক ণর্নটি পণ্য 

োে ণেবয় োকী ৩৫০টি পবণ্যি সংবশাণির্ র্াণলকা োণিজয র্ন্ত্রিালবয় (জার্ীয় িাজস্ব বোি মবক 

অনুণলণপসহ) বপ্রিি কবি।  

 

৪.৩.৬ োংলাবেশ-শ্রীলংকা ণপটিএবর্ সম্ভাব্য ট্যাণি  লাইবনি সংখ্যা, সম্ভােনার্য় পণ্য 

ও র্াি র্াণলকা বপ্রিি। 

 

োংলাবেশ ও শ্রীলংকাি র্বে প্রিাণের্ ণদ্ব-পাণক্ষক অগ্রাণিকািমূলক োণিজয চুণক্তবর্ কর্গুবলা পণ্য 

অন্তভু মক্ত কিা হবে বস ণেষবয় র্র্ার্র্সহ পণ্য র্াণলকা প্রিয়ন কিাি জন্য োণিজয র্ন্ত্রিালয় কর্তমক 

োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শবনি ণনকট অনুবিাি জানাবনা হয়।  

কণর্শন ণেিোজাবি োংলাবেবশি িিাণন, ণেিোজাি হবর্ শ্রীলংকাি আর্োণন, োংলাবেশ হবর্ 

শ্রীলংকায় িিাণন, শ্রীলংকা কর্তমক আবিাণপর্ আর্োণনশুল্ক, োংলাবেশ ও শ্রীলংকাি র্বে ণেদ্যর্ান 

মুক্ত/অগ্রাণিকািমূলক োণিজয চুণক্তসমূবহি আওর্ায় শ্রীলংকাি শুল্কহাি ণেবেচনায় ণনবয় ণপটিএ চুণক্তবর্ 

কর্গুবলা পণ্য অন্তভু মক্ত কিা সর্ীচীন হবে বস ণেষবয় র্র্ার্র্সহ শ্রীলংকায় িিাণনকৃর্ পণ্যসমূহ হবর্ 
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একটি র্াণলকা ও ণেিোজাবি োংলাবেবশি িিাণনি পাশাপাণশ শ্রীলংকাি আর্োণন ণেবেচনায় ণনবয় 

আবিা একটি র্াণলকা-অথ মাৎ, বর্াট দুটি পণ্য র্াণলকাসহ (এইচ এস ৮ ণিণজট  বলবভবল ) একটি 

প্রণর্বেেন প্রিয়ন কবি।    
 

৪.৩.৭ Trade Agreement between Afghanistan and Bangladesh এি 

খসড়াি ওপি র্র্ার্র্ প্রোন। 
 

আ গাণনিান ও োংলাবেবশি র্বে একটি ণদ্ব-পাণক্ষক োণিজয চুণক্ত স্বাক্ষবিি ণেষবয় ঢাকাি 

আ গাণনিান দূর্াোস হবর্ পিিাষ্ট্র র্ন্ত্রিালবয়ি র্ােবর্ প্রাি চুণক্তি খসড়াি ওপি র্র্ার্র্ প্রোবনি 

জন্য োণিজয র্ন্ত্রিালয় কর্তমক োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শবনি ণনকট অনুবিাি জানাবনা হয়। 

কণর্শন কর্তমক র্র্ার্র্ প্রোবনি বক্ষবত্র চুণক্তটি পয মাবলাচনাপূে মক চুণক্তটিি প্রবয়াজনীয় 

সংবযাজন/ণেবয়াজন এেং এি পাশাপাণশ উক্ত সংবযাজন/ণেবয়াজবনি বযৌণক্তকর্াসমূহ যথািাবন কবর্ি 

ণহবসবে ণলণপেদ্ধ কিা হয়।  

 

৪.৩.৮ বনপাল হবর্ বপ্রণির্ োংলাবেশ ও বনপাবলি র্বে সম্পাণের্ব্য "Agreement 

on Operating Modalities for the Carriage of Transit / Trade Cargo 

between Nepal and Bangladesh" ও "Agreement between the 

Government of the Peoples Republic of Bangladesh and the 

government of Nepal for the Regulation of Motor Vehicle Passenger 

Traffic between two countries" শীষ মক চুণক্তি খসড়াি ওপি র্র্ার্র্ প্রোন। 
 

োংলাবেশ ও বনপাবলি র্বে সম্পাণের্ব্য "Agreement on Operating Modalities for the 

Carriage of Transit / Trade Cargo between Nepal and Bangladesh " ও  "Agreement 

between the Government of the Peoples Republic of Bangladesh and the government of 

Nepal for the Regulation of Motor Vehicle Passenger Traffic between two countries"  

শীষ মক দুটি চুণক্তি খসড়াি ওপি র্র্ার্র্ প্রোবনি জন্য োণিজয র্ন্ত্রিালয় হবর্ োংলাবেশ বেি এন্ড 

ট্যাণি  কণর্শন এি ণনকট অনুবিাি জানাবনা হয়। কণর্শন খসড়াটি পয মাবলাচনাপূে মক সংবশািন ও 

সংবযাজবনি প্রিাে সহ র্র্ার্র্ প্রিয়ন কবি।     

৪.৩.৯ MoU on Technical and Economic Cooperation between Maldives 

and Bangladesh ণেষবয় র্র্ার্র্ প্রোন। 

 

োংলাবেশ ও র্ালদ্বীবপি র্বে “Memorandum of Understanding on Economic and Technical 

Cooperation between the Government of the Republic of Maldives and the Government 

of the People’s Republic of Bangladesh” শীষ মক একটি সর্ব ার্া স্মািক স্বাক্ষবিি লবক্ষয এ 

সংক্রান্ত খসড়াি ওপি র্র্ার্র্ প্রোবনি জন্য োণিজয র্ন্ত্রিালয় কর্তমক োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  

কণর্শবনি ণনকট অনুবিাি জানাবনা হয়। কণর্শন খসড়াটিবর্ প্রবয়াজনীয় সংবশািন ও ণেবয়াজবনি 

প্রিাে কবি র্র্ার্র্ প্রিয়ন কবি।  
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৪.৩.১০ োংলাবেশ ও বসৌণে আিবেি র্বে ণেণনবয়াগ উন্নয়ন ও সংিক্ষি সংক্রান্ত খসড়া 

চুণক্ত চূড়ান্তকিি ণেষবয় র্র্ার্র্ প্রোন।  

 

োংলাবেশ ও বসৌণে আিবেি র্বে প্রিাণের্ ণেণনবয়াগ উন্নয়ন ও সংিক্ষি সংক্রান্ত খসড়া চুণক্তি ওপি 

র্র্ার্র্ প্রোন কিাি জন্য ণশল্প র্ন্ত্রিালয় কর্তমক োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শবনি ণনকট 

অনুবিাি জানাবনা হয়। কণর্শন বসৌণে আিে কর্তমক প্রিাণের্ ণেণভন্ন সংবশািনীসমূহ পয মাবলাচনা কবি 

চুণক্তটিি কবয়কটি িাবন সংবশািন ও সংবযাজবনি প্রিাে কবি।  

 

৪.৩.১১ বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে এবাং োরনির মডনরক্টনরট ট্রজ্োনরল অব 

ট্রেড ট্ররমিমডজ্-এর িনধ্য স্বাক্ষনরর জ্ন্য প্রস্তামবি খসড়া সিনঝািা  স্মারক-এর ওপর 

িিািি প্রোন। 

 

ঢাকাস্থ োরিীয় হাইকমিশে হবর্ পিিাষ্ট্র র্ন্ত্রিালবয়ি ণনকট বপ্রণির্ একটি ট্রোট োরবানল োরিীয় 

সাংমেষ্ট ক্থপক্ষ বাাংলানেশ হনি ১৯ জ্ানুয়ামর ২০২০ িামরনখ ট্রপ্রমরি খসড়া সিনঝািা স্মারকটির 

“Methods of Cooperation”-এর অনুনচ্ছে (‘v’) ব্যিীি অন্যান্য মবষনয় একিি ট্রপাষি কনরনে র্বর্ ম 

অেণহর্ কির্ঃ সংণিষ্ট অনুবেে অন্তভু মক্তকিবিি ণেকল্প প্রিাে বপ্রিি কবি। এ বপ্রণক্ষবর্ কণর্শন 

ণেষয়টি পয মাবলাচনাপূে মক এ ণেষবয়  োংলাবেবশি অেিান সম্পণকমর্ ণেবিষিির্ী র্র্ার্র্ োণিজয 

র্ন্ত্রিালবয় বপ্রিি কবি। 

 

৪.৩.১২ ইবদাবনণশয়া-োংলাবেশ অগ্রাণিকািমূলক োণিজয চুণক্ত স্বাক্ষনরর লনক্ষয 

ইনন্দানেমশয়া ক্থক প্রস্তামবি প্যািা ট্যাণি  (Para-Tariff) মবষনয় িিািি প্রোে। 

 

ইবদাবনণশয়া-োংলাবেশ অগ্রাণিকািমূলক োণিজয চুণক্ত (আইণে-ণপটিএ) স্বাক্ষনরর লনক্ষয গঠিি বেি 

বনবগাণসবয়টিং কণর্টি (Trade Negotiating Committee) - এর ২য় সোয় ইনন্দানেমশয়ার পক্ষ হনি 

আইণে-ণপটিএ বটক্সট (IB-PTA Text) - এ অন্তভু থমির উনেনশ্য প্যািা-ট্যাণি  (Para-Tariff) মবষনয় 

একটি সুমেমে থষ্ট প্রস্তাব উত্থাপে করা হয়। প্রা্ প্রস্তানবর ট্রপ্রমক্ষনি োংলাবেবশি অেিান ণেষবয় একটি 

মবনেষিমূলক িিািি ট্রপ্ররনির জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালয় হনি বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের 

মেকট অনুনরাে জ্াোনো হবল এ ণেষবয় কণর্শবনি র্র্ার্র্ োণিজয র্ন্ত্রিালবয় বপ্রিি কিা হয়। 

 

 

৪.৩.১৩ ইবদাবনণশয়া োংলাবেশ অগ্রাণিকািমূলক োণিজয চুণক্ত (আইণে-ণপটিএ) 

স্বাক্ষনরর লনক্ষয ইনন্দানেমশয়া হনি ট্রপ্রমরি Revised Request List - এর উপর 

মবনেষিমূলক িিািি ট্রপ্ররি সাংক্রান্ত। 

 

ইবদাবনণশয়া-োংলাবেশ অগ্রাণিকািমূলক োণিজয চুণক্ত (আইণে-ণপটিএ) স্বাক্ষবিি লবক্ষয ইনন্দানেমশয়া 

হনি  ৩৩৫টি পবণ্যি একটি Revised Request List-বপ্রিি কবি বযখাবন পূনব থ অনুনরােকৃি ৩৫টি 

পবণ্যি পণিেবর্ম েতুে ৩৫টি পে অন্তভু থি করা হয়। নতুন অন্তভু মক্ত ৩৫টি পনের িনধ্য ২টি পে িযাোর 

২৭, ১২টি পে িযাোর ৪৮, ৪টি িযাোর ৫২, ৬টি িযাোর ৫৫, ৯টি িযাোর ৮৬ ও ২টি িযাোর ৮৭-

এর অন্তভূ থি র্বর্ ম প্রর্ীয়র্ান হয়। পয মাবলাচনাকাবল বেখা যায়, এ সকল পেসমূনহর িনধ্য ১৫টিনি 

োংলাবেশ সাফটা চমির আওিায় ুল্ক  সুমবো ট্রেয় যা মূলর্ িযাোর ৫২, ৫৫ এবাং ৮৬ এর 

আওিােীে। ইবদাবনণশয়াি সাবথ ণেগর্ সভাসমূবহি আবলাচনা, উক্ত ৩৫টি পণ্যসমূবহ ণদ্বপাণক্ষক 

োণিজয পণিণিণর্, োংলাবেবশি ণেদ্যর্ান শুল্ক কাঠাবর্া এেং ইনন্দানেমশয়ার মেকট হবর্ োংলাবেবশি 
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অনুবিাি র্াণলকায় অন্তভু মক্ত পণ্যসমূবহ শুল্ক ছাড় পাওয়াি সম্ভােনা ইর্যাণে ণেষয়সমূহ ণেবেচনায় এবন 

এ ণেষবয় কণর্শন হবর্ একটি ণেবিষিমূলক র্র্ার্র্ োণিজ্য র্ন্ত্রিালবয় বপ্রিি কিা হয়। 

 

৪.৩.১৪ বাাংলানেশ ও ভুটানের িনধ্য সপামেিব্য োেমজ্ট চমি ও এ সাংক্রান্ত 

ট্রপ্রানটাকল-এর রাফট মবষনয় কমিশনের িিািি প্রিয়ে।  
 

োংলাবেশ ও ভুটাবনি র্বে সম্পাণের্ব্য োনণজট চুণক্ত ও এ সংক্রান্ত বপ্রাবটাকল-এি ড্রা ট ণেষবয় 

িিািি ট্রপ্ররনির জ্ন্য োণিজয র্ন্ত্রিালয় হবর্ কণর্শনবক অনুবিাি জানাবনা হয়। এ ণেষবয় গর্ ১৭ 

বসবেেি ২০২০ র্াণিবখ োণিজয র্ন্ত্রিালবয় অনুণির্ আন্তঃর্ন্ত্রিালয় সভায় গৃহীর্ ণসদ্ধাবন্তি আবলাবক 

েণি মর্ োনণজট চুণক্ত ও এ সংক্রান্ত বপ্রাবটাকল, ণেদ্যর্ান ণেণভন্ন োনণজট চুণক্ত ও কণর্শন কর্তমক 

ইবর্াপূবে ম প্রস্তুর্কৃর্ স্টযান্ডাি ম োনণজট চুণক্ত ণেবিষি পূে মক কণর্শবনি র্র্ার্র্সহ প্রস্তুিকৃি প্রণর্বেেন 

পরবিী কায থক্রি গ্রহনির লনক্ষয োণিজয র্ন্ত্রিালবয় ট্রপ্ররি কিা হয়। 

  

৪.৪ বাাংলানেশ ক্থক সপামেি মবমেন্ন বামিজ্য চমির অন্তভু থি মবমেন্ন মবষনয় িিািি 

প্রিয়ে। 

 

৪.৪.১ ২৬ জানুয়াণি ২০২১ ভাচুময়াল র্ােবর্ অনুণির্ 6th Meeting of the 

Supervisory Committee of the D-8 PTA বর্ আবলাচনাি জন্য Annotated 

Draft Agenda সমূবহি ওপি র্র্ার্র্ প্রোন। 
 

২৬ জানুয়াণি ২০২১ ভাচুময়াল র্ােবর্ Developing-8 (D-8) সেস্যবেি র্েকাি অগ্রাণিকািমূলক 

োণিজয চুণক্তি আওর্ায় গঠির্ Supervisory Committee (SC) এি ৬ি সভা অনুণির্ হয়। এ সভাি 

পূবে ম রুলস অে অণিণজন ণনি মািবিি বক্ষবত্র োংলাবেশ কর্তমক ইবর্াপূবে ম প্রিাণের্ ৩০% মূল্য 

সংবযাজবনি হাি ণেবেচনা কিা, অ াি ণলস্ট ণিণভউ কিাসহ ণেণভন্ন এবজন্ডাভুক্ত ণেষবয়ি ওপি 

র্র্ার্র্ প্রোবনি জন্য োণিজয র্ন্ত্রিালয় কর্তমক োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শবনি ণনকট অনুবিাি 

জানাবনা হয়। োণিজয র্ন্ত্রিালবয়ি এ অনুবিাবিি বপ্রণক্ষবর্ কণর্শন এ সভাি এবজন্ডাি ওপি পয মবেক্ষি 

োণিজয র্ন্ত্রিালবয় কবি।  

৪.৪.২ D-8 চুণক্তি আওর্ায় খসড়া Dispute Settlement Mechanism Document 

এি ওপি র্র্ার্র্ প্রোন। 

 

D-8 সণচোলয় হবর্ প্রাি খসড়া Dispute Settlement Mechanism Document এি ওপি র্র্ার্র্ 

প্রোন কিাি জন্য োণিজয র্ন্ত্রিালয় কর্তমক োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শবনি ণনকট অনুবিাি 

জানাবনা হয়। কণর্শন খসড়াটিি ওপি র্র্ার্র্ প্রিয়ন কবি এেং একইসাবথ বসসে র্র্ার্বর্ি ওপি 

ণভণত্ত কবি খসড়া Dispute Settlement Mechanism Document টিবর্ যথািাবন োংলাবেশ হবর্ 

প্রিােবযাগ্য কবর্িস ও প্রিােসমূহ সণন্নবেশ কবি।  

 

৪.৪.৩ D-8 সণচোলয় হবর্ ইবর্ইবল প্রাি খসড়া Trade Facilitation Strategy 

Paper এি ওপি র্র্ার্র্ প্রোন। 
 

D-8 সণচোলয় হবর্ প্রাি খসড়া Trade Facilitation Strategy Paper এি ওপি র্র্ার্র্ প্রোন কিাি 

জন্য োণিজয র্ন্ত্রিালয় কর্তমক োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শবনি ণনকট অনুবিাি জানাবনা হয়। 

কণর্শন খসড়াটি পয মাবলাচনা কবি র্র্ার্র্ প্রিয়ন কবি োণিজয র্ন্ত্রিালবয় বপ্রিি কবি। 
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৪.৪.৪ SAFTA Rules of Origin (RoO) এি আওর্ায় ভািবর্ বভাজযবর্ল িিাণনবর্ 

Country of Origin সাটি মণ বকট ইসুয সংণিষ্ট জটিলর্া ণনিসবন পয মবেক্ষি প্রিয়ন। 
 

ভািবর্ বভাজয বর্ল িিাণনবর্ Country of Origin সাটি মণ বকট ইসুযি বক্ষবত্র মূল্য সংবযাজন সংক্রান্ত 

জটিলর্া ণনিসবন ভাির্ কর্তমক কনসাবেশন সভা আহোবনি বপ্রণক্ষবর্ োংলাবেবশি অেিান 

ণনি মািবিি জন্য গর্ ২২ বসবেেি ২০২০ র্াণিবখ োণিজয র্ন্ত্রিালবয় একটি সভা অনুণির্ হয়। এ সভাি 

ণসদ্ধান্ত বর্ার্াবেক িিাণন উন্নয়ন ব্যযবিা ও বভাজয বর্ল িিাণনকািকবেি সাবথ আবলাচনা কবি মূল্য 

সংবযাজবনি ণেষয়টি ণকভাবে প্রণর্পালন কিা হবে বস ণেষবয় োণিজয র্ন্ত্রিালয়বক অেণহর্ কিাি 

জন্য োণিজয র্ন্ত্রিালয় কর্তমক োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শবনি ণনকট অনুবিাি জানাবনা হয়। 

ভািবর্ বভাজযবর্ল িিাণনবর্ জটিলর্া ণনিসবিি লবক্ষয োংলাবেশ হবর্ সাটি মণ বকট অে অণিণজন 

ইসুযি বক্ষবত্র ভািবর্ি প্রশ্নসমূবহি ণেষবয় ভািবর্ বভাজযবর্ল িিাণনি সাবথ সংণিষ্ট অংশীজনবেি সাবথ 

আবলাচনা কবি কণর্শন এ ণেষবয় পয মবেক্ষি প্রোন কবি।   

 

৪.৪.৫ মবিসনটক-এর আওিায় এইিএস ২০১৭ োস থনে রূপান্তমরি বাাংলানেনশর মসমডউল 

অব ট্যামরফ কমিটনিটি প্রিয়ন। 

 

১৮-১৯ নবভেি ২০১৮ র্াণিবখ ঢাকায় ণের্সবটক বেি বনবগাণশবয়টিং কণর্টিি (টিএনণস) 

২১র্র্ সভা অনুণির্ হয়। উক্ত সভায় অন্যান্য ণসদ্ধাবন্তি সাবথ সেস্যভুক্ত বেবশি ণসণিউল অে 

ট্যাণি  কণর্টবর্ি এইচএস ২০১৭ ভাস মবন রূপান্তবিি ণসদ্ধান্ত গৃহীর্ হয়। উক্ত ণসদ্ধান্ত অনুযায়ী 

োংলাবেবশি ণসণিউল অে ট্যাণি  কণর্টবর্ি এইচএস-২০১৭ ভাস মবন রূপান্তি কিাি লবক্ষয 

োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শনবক োণিজয র্ন্ত্রিালয় হবর্ অনুবিাি কিা হয়। টিএনণস 

সভায় গৃহীর্ ণসদ্ধান্ত ণেষবয় বনপাবলি সম্মণর্ না পাওয়ায় রূপান্তবিি কাজটি বনপাবলি সম্মণর্ 

পাওয়াি পি সম্পন্ন কিা বযবর্ পাবি র্বর্ ম োণিজয র্ন্ত্রিালয়বক অেণহর্ কিা হয়। পিের্ীবর্ 

বনপাবলি সম্মণর্ পাওয়াি পি উক্ত রূপান্তবিি কাজটি সম্পন্ন কিাি জন্য কণর্শনবক পুনিায় 

অনুবিাি কিা হয়। এ লবক্ষয ণের্সবটক বেি বনবগাণশবয়টিং কণর্টিি (টিএনণস) ২১র্র্ সভায় 

গৃহীর্ ণসদ্ধান্ত অনুযায়ী োংলাবেবশি ণসণিউল অে ট্যাণি  কণর্টবর্ি এইচএস-২০১৭ ভাস মবন 

রূপান্তি কবি (এর্ণদ্বষবয় প্রিীর্ ণেিাণির্ প্রণর্বেেনসহ) জার্ীয় িাজস্ব বোবি মি র্র্ার্র্সহ  

োণিজয র্ন্ত্রিালবয় বপ্রিি কিা হয়।  

 

৪.৫ আন্তজ্থামিক বামিনজ্যর মবমেন্ন মবষনয়র ওপর িিািি প্রিয়ে: 
  

৪.৫.১ United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD) Report on the role of non-tariff measures by the UK in the 

Post-Brexit- এি ওপি র্র্ার্র্ প্রোন। 
 

UNCTAD যুক্তিাবজযি Brexit পিের্ী সর্বয় Non-tariff Measures (NTM) এি ভূণর্কা ণনবয় 

একটি প্রণর্বেেন প্রকাশ কবি। UNCTAD এি প্রণর্বেেন সাবপবক্ষ োংলাবেবশি বক্ষবত্র এি সম্ভাব্য 

প্রভাে ও র্র্ার্র্/সুপাণিশ সেণলর্ একটি প্রণর্বেেন বপ্রিবিি জন্য োণিজয র্ন্ত্রিালয় কর্তমক োংলাবেশ 

বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শবনি ণনকট অনুবিাি জানাবনা হয়।   

 

এ বপ্রণক্ষবর্ কণর্শন োণিজয র্ন্ত্রিালয়বক এই র্বর্ ম অেণহর্ কবি বয,  ১ জানুয়াণি ২০২১ হবর্ যুক্তিাজয 

উন্নয়নশীল বেবশি জন্য ইউবিাণপয়ান ইউণনয়ন এি অনুরূপ ণজএসণপ সুণেিা অব্যাহর্ িাখবে েবল জানা 



51 

যায়। এবক্ষবত্র ণর্নটি বির্ওয়াবকমি আওর্ায় এ শুল্ক সুণেিা বেয়া হবে। যথা: least developed 

countries framework (LDCF), general framework এেং enhanced framework যুক্তিাজয 

র্াবেি ণজএসণপ ণিবর্ সুণেিাবভাগী বেবশি র্াণলকায় বকান পণিের্মন আনবে না। অশুল্ক োিা (Non-

tariff barrier) এি র্ােবর্ বকান প্রভাে পড়বে ণকনা বসটি রুলস অে অণিণজন ও কন িণর্টি 

এবসসবর্িসহ অন্যান্য আইন ও ণেণিবর্ বকান পণিের্মন আনা হয় ণকনা ো পণিের্মন আনা হবল এি 

সাবথ কর্খাণন খাপ খাওয়াবনা সম্ভে হবে -র্াি ওপি ণনভমি কিবে। কণর্শন আবিা জানায় বয, Brexit 

এি  বল যুক্তিাবজযি সাবথ ণদ্বপাণক্ষক ভাবে বনবগাণসবয়সশবনি সুবযাগ সৃণষ্ট হবয়বছ।  বল, োংলাবেশ 

স্ববল্পান্নর্ বেশ হবর্ উত্তিবিি পি োনণজশবনি জন্য যুক্তিাজয যাবর্ কবি ইউবিাণপয়ান ইউণনয়বনি 

ন্যায় োংলাবেশবক কর্পবক্ষ ৩ (ণর্ন) েছি সর্য় প্রোন কবি বস ণেষবয় আবলাচনা শুরু কিা বযবর্ 

পাবি র্বর্ ম র্র্ার্র্ বপ্রিি কিা হয়।  

 

৪.৫.২ ভািবর্ি Customs  (Administration of Rules of Origin under Trade 

Agreements) Rules, 2020 এি ওপি র্র্ার্র্ প্রোন। 
 

২০২০ সাবল ভাির্ সিকাি ণেণভন্ন োণিজয চুণক্তি আওর্ায় প্রেত্ত preferential tariff treatment এি 

বক্ষবত্র Rules of Origin কবঠািভাবে র্োিণকি জন্য Customs (Administration of Rules of 

Origin under Trade Agreements) Rules, 2020  জাণি কবি।  ভাির্ কর্তমক জাণিকৃর্  এ 

ণেণির্ালাি ওপি র্র্ার্র্ প্রোন কিাি জন্য োণিজয র্ন্ত্রিালয় কর্তমক োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  

কণর্শবনি ণনকট অনুবিাি জানাবনা হয়।   

 

বযবহতু োংলাবেশ অণিকাংশ বক্ষবত্র Agreement on South Asian Free Trade Area (SAFTA) 

চুণক্তি আওর্ায় ভািবর্ পণ্য িিাণন কবি থাবক, বসবহতু কণর্শন SAFTA চুণক্তি Rules of Origin ও 

এি Operational Certification Procedures (OCP) ণেবেচনায় বিবখ ভাির্ কর্তমক প্রিীর্ Customs 

(Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) Rules, 2020  এি ওপি 

র্র্ার্র্ প্রিয়ন কবি। কণর্শন র্র্ার্বর্ মূলর্ SAFTA চুণক্তি সাবথ ভাির্ কর্তমক প্রিীর্ 

ণেণির্ালাটিি ণেণভন্ন অসংগণর্সমূহ তুবল িবি।  

 

৪.৫.৩ জার্ীয় িাজস্ব বোি ম কর্তমক প্রিীর্ “অগ্রাণিকািমূলক ো মুক্ত োণিজয চুণক্তি 

কাস্টর্স শুল্ক সুণেিা প্রোন ণেণির্ালা ২০২১” শীষ মক খসড়া ণেণির্ালাি ওপি র্র্ার্র্ 

প্রোন। 

 

োংলাবেশ ইবর্ার্বে বয সকল আঞ্চণলক ও েহূপক্ষীয় োণিজয চুণক্তি (সা টা, সাপটা, আপটা, ণি-৮ 

ণপটিএ, টিণপএস-ওআইণস ইর্যাণে) অংশীোি, বস সকল চুণক্তি আওর্ায় চুণক্তভুক্ত বেশ হবর্ 

আর্োণনকৃর্ পবণ্যি ওপি চুণক্ত অনুযায়ী শুল্ক ছাড় প্রোবনি বক্ষবত্র সকল কাস্টর্স হাউস ও কাস্টর্স 

বস্টশবন যথাযথ োণিজয সুণেিা ণনণির্কবল্প একটি ণেণির্ালা প্রিয়বনি লবক্ষয জার্ীয় িাজস্ব বোি ম 

কর্তমক "অগ্রাণিকাি ো মুক্ত োণিজয চুণক্তি অিীন কাস্টর্স শুল্ক সুণেিা প্রোন ণেণির্ালা ২০২১" শীষ মক 

একটি খসড়া ণেণির্ালা প্রিয়ন কিা হবয়বছ। এ খসড়া ণেণির্ালাি ওপি র্র্ার্র্ প্রোন কিাি জন্য 

জার্ীয় িাজস্ব বোি ম কর্তমক োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শবনি ণনকট অনুবিাি জ্াোনো হয়।  

 

কণর্শন ণেণির্ালাটি পিীক্ষাপূে মক জার্ীয় িাজস্ব বোি মবক এই র্বর্ ম অেণহর্ কবি বয, োংলাবেবশি 

বেবেণশক োণিজয আর্োণন ণনভমি। শুধুর্াত্র বভাগ্য পণ্যই নয়, অগ্রাণিকািমূলক োণিজয চুণক্তি 

আওর্ায় েহু ণশবল্পি (িিাণন ণশল্প সহ) কাঁচার্াল ও র্েের্ী পণ্য আর্োণন কিা হবয় থাবক। শুল্ক 

সুণেিাি আওর্ায় আর্োণনবর্ প্রণর্েন্ধকর্া বর্ণি হবল র্া ণশবল্পি ণেকাবশ প্রণর্েন্ধকর্া বর্ণি কিবর্ 
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পাবি েবল কণর্শন র্বন কবি। র্াছাড়া, োংলাবেশ স্ববল্পান্নর্ বেশ হবর্ উত্তিবিি পি িিাণন পবণ্যি 

োজাি িবি িাখাি জন্য বেশ ণকছু মুক্ত/অগ্রাণিকািমূলক্ত োণিজয চুণক্ত সম্পােন কিবর্ হবে। এ িিবিি 

ণেণির্ালা প্রিয়ন কিা হবল র্া োংলাবেবশি এ সর্ি োণিজয চুণক্তি ের্মর্ান অংশী বেশ (partner 

country) সহ সম্ভােনার্য় অংশী বেশসমূবহি র্বে োংলাবেবশি োণিজয সংক্রান্ত ণেণিণেিান সম্পবকম 

একটি বনণর্োচক িািিা বর্ণি কিবর্ পাবি র্বর্ ম কণর্শন র্র্ার্র্ ব্যক্ত কবি।  

 

৪.৬ িন্ত্রী ও সমিব পয থানয়র মবমেন্ন আনলািো/মবমেন্ন সামিট/জ্নয়টি কমিশে এর সো 

ইিযামেনি আনলািোর জ্ন্য মিপামক্ষক বামিনজ্যর ওপর মেফ,ইেপুট প্রস্তুিকিি: 

 

৪.৬.১ োংলাবেশ ও চীবনি র্বে ১২র্র্  বিন অণ স কনসাবেশন সভাি জন্য 

হালনাগাে র্থ্য প্রোন। 

 

োংলাবেশ ও চীবনি র্বে ১২র্র্  বিন অণ স কনসাবেশন (এ ওণস) ণেষবয় োংলাবেশ-ও চীবনি 

র্বে হালনাগাে র্থ্য প্রোবনি জন্য োণিজয র্ন্ত্রিালয় কর্তমক োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শবনি 

ণনকট অনুবিাি জানাবনা হয়। কণর্শন োংলাবেশ ও চীবনি র্বে ণদ্বপাণক্ষক োণিবজযি হালনাগাে র্থ্য 

সেণলর্ ইনপুটস প্রিয়ন কবি।   

 

৪.৬.২ োংলাবেশ ও অবেণলয়াি র্বে Foreign Office Consultation সভাি 

প্রস্তুণর্ি লবক্ষয ইনপুটস প্রোন। 

 

োংলাবেশ ও অবেণলয়াি র্বে র্তর্ীয়  বিন অণ স কনসাবেশন (এ ওণস) সভায় োংলাবেশ 

প্রণর্ণনণিেবলি ব্যেহাবিি জন্য  প্রবয়াজনীয় র্থ্য/ইনপুটস/র্র্ার্র্ প্রোবনি জন্য োণিজয র্ন্ত্রিালয় 

কর্তমক োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শবনি ণনকট অনুবিাি জানাবনা হবল কণর্শন োংলাবেশ ও 

অবেণলয়াি র্বে মি-পামক্ষক বমিনজ্যর হালোগাে িথ্য সাংক্রান্ত িথ্য-উপাত্ত সম্বমলি ইেপুটস প্রিয়ে 

কনর। 

৪.৬.৩ িােেীয় প্রোেিন্ত্রীর সোপমিনে গঠিি র্ামে সাংক্রান্ত জ্ািীয় কমিটির সোয় 

উপস্থাপনের জ্ন্য প্রার্মিকোনব মেে থামরি সম্ভাব্য আনলািযসূমির উপর ইেপুটস/িিািি 

ট্রপ্ররি। 

 

িােেীয় প্রোেিন্ত্রীর সোপমিনে গঠিি র্ামে সাংক্রান্ত জ্ািীয় কমিটির সোয় উপস্থাপনের জ্ন্য 

প্রার্মিকোনব মেে থামরি সম্ভাব্য আনলািযসূমির ওপর  প্রনয়াজ্েীয় ও সাংমেষ্ট িথ্য উপাত্তসহ 

ইেপুটস/িিািি ট্রপ্ররনির জ্ন্য োণিজয র্ন্ত্রিালয় হবর্ কমিশনের মেকট অনুনরাে জ্াোনো হয়। 

র্ন্ত্রিালবয়ি চাণহোি বপ্রণক্ষবর্ ণেণভন্ন ণেষয় বযর্ন-স্ববল্পান্নর্ বেশ হবর্ উত্তিি বপ্রক্ষাপবট োণিজয 

র্ন্ত্রিালয় হবর্ গৃহীর্ পেবক্ষপ, পণ্য েহুমুখীকিি এেং িিাণন প্রণর্বযাণগর্া সক্ষর্র্া বৃণদ্ধি র্ােবর্ 

িিাণন প্রবৃণদ্ধ অজমন, োংলাবেবশি িিাণন োজাি সম্প্রসািি, বৃহৎ অথ মনীণর্ি বেশসমূবহি সাবথ 

োংলাবেবশি মুক্ত োণিজয চুণক্ত ো অগ্রাণিকািমূলক োণিজয চুণক্ত সম্পােবনি উবদ্যাগ গ্রহবিি বক্ষবত্র 

র্াননীয় প্রিানর্ন্ত্রীি ণেকণনবে মশনা গ্রহবিি জন্য প্রনয়াজ্েীয় ও সাংমেষ্ট িথ্য উপাত্তসহ ইেপুটস/িিািি 

র্ন্ত্রিালবয় বপ্রিি কিা হয়। 
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৪.৬.৪ বাাংলানেশ-োরি বামিজ্য সমিব পয থানয়র সোর Joint Record of 

Discussion- এর ট্রপ্রমক্ষনি সাংমেষ্ট মবষয়সমূনহ বাাংলানেনশর 

অবস্থাে/পয থানলািো/িিািি োরিনক অবমহিকরি সাংক্রান্ত। 
 

৭-৮ িাি থ ২০২১ িামরনখ অনুমষ্ঠি বাাংলানেশ-োরি বামিজ্য সমিব পয থানয়র সোর Joint Record of 

Discussion এর ৮.১ - এবাং ৮.২ - এ উনিমখি ২টি মবষনয় - ( “New Customs Notification 

issued by India for Verification of Certificate of Origin under Duty Free Tariff 

Preference” এবাং “Anti-dumping duty imposed by India on some Bangladeshi products”) 

বাাংলানেনশর পক্ষ হনি োরনির সানর্ ট্রযাগানযাগ (Communication) করা হনব িনি থ উবিখ কিা হয়। 

এ বপ্রণক্ষবর্  উমিমখি ২টি মবষনয় বাাংলানেনশর অবস্থাে/পয থানলািো/িিািি মবস্তামরি োনব োরিনক 

অবমহি করার উনেনশ্য এ ণেষয়সমূবহ দু’টি পৃথক Communication বামিজ্য িন্ত্রিালনয় ট্রপ্ররি করা 

হয়। 

 

৪.৬.৫ োংলাবেশ ও সংযুক্ত আিে আণর্িাবর্ি র্বে Joint Commission এি ৫র্ 

সভা আবয়াজবনি লবক্ষয এবজন্ডা বপ্রিি। 
 

আগস্ট ২০২১ র্াবসি বশষাবি ম োংলাবেশ-সংযুক্ত আিে আণর্িার্ জবয়ি কণর্শন (JC) এি ৫র্ সভা 

ভাচুময়াল প্ল্যাট বর্ ম অনুবিয় সভায় আবলাচযসূণচ (এবজন্ডা) বপ্রিি কিাি জন্য োণিজয র্ন্ত্রিালয় কর্তমক 

োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শবনি ণনকট অনুবিাি জানাবনা হয়। কণর্শন োণিজয ও অথ মনীণর্ 

সংক্রান্ত কণর্পয় ণেষয় উক্ত সভাি আবলাচযসূণচবর্ অন্তভু মক্ত কিাি প্রিাে কবি সুপাণিশর্ালা প্রিয়ন 

কবি।  

 

৪.৬.৬ ১০র্ D-8 সবম্মলবনি জন্য Analytical Report on Trade প্রিয়ন। 
 

১০র্ D-8 সবম্মলন উপলবক্ষ ২৩ ণিবসেি ২০১৯ পিিাষ্ট্র র্ন্ত্রিালবয় অনুণির্ সভায় এই র্বর্ ম ণসদ্ধান্ত 

গৃহীর্ হয় বয, োণিজয র্ন্ত্রিালয় ও োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শন D-8 এি সেস্যবেশ সমূবহি 

র্বে োণিবজযি ওপি একটি ণেবিষিির্ী প্রণর্বেেন প্রিয়ন কিবে। এ ণসদ্ধাবন্তি বপ্রণক্ষবর্ একটি 

ণেবিষিির্ী প্রণর্বেেন প্রিয়বনি জন্য োণিজয র্ন্ত্রিালয় কর্তমক োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শবনি 

ণনকট অনুবিাি কিা হয়। কণর্শন ণি-৮ সেস্য বেশসমূবহি সাবথ োংলাবেবশি ণদ্ব-পাণক্ষক োণিজয 

সংক্রান্ত র্থ্য-উপাত্ত পয মাবলাচনা কবি ১০র্ D-8 সবম্মলবনি জন্য একটি ণেবিষিির্ী প্রণর্বেেন প্রিয়ন 

কবি োণিজয র্ন্ত্রিালবয় বপ্রিি কবি। 

৪.৭ মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থা সাংক্রান্ত কায থামে: 
 

৪.৭.১ স্যাণনটাণি ও  াইবটাস্যাণনটাণি বর্জাস ম ণেষবয় ণেি োণিজয সংিাি আসন্ন       

১২র্র্ ণর্ণনস্টাণিয়াল কন াবিবন্স ণিবেয়াবিশন ণহবসবে গ্রহবিি লবক্ষয আবজমণিনা, 

অবেণলয়া, বেণলজ, ব্রাণজল, কানািা, ণচণল, কলণেয়া, িণর্ণনকান ণিপােণলক, ইকুবয়িি, 

প্যািাগুবয়, বপরু, যুক্তিাষ্ট্র, উরুগুবয় ও ণভবয়র্নার্ কর্তমক োণখলকৃর্ প্রিাবেি ওপি 

র্র্ার্র্ প্রোন। 

 

১৯৯৫ সাবল অন্যান্য েহুপাণক্ষক চুণক্তি সাবথ সাবথ স্যাণনটাণি এন্ড  াইবটাস্যাণনটাণি চুণক্ত গ্রহবিি পি 

হবর্ অদ্যােণি কৃণষখাবর্ প্রযুণক্তগর্ উন্নয়ন সাণির্ হওয়াি পাশাপাণশ জনসংখ্যা বৃণদ্ধ ও জলোয়ু 

পণিের্মবনি  বল খাদ্য উৎপােবনি ওপি চাপ বৃণদ্ধ ঘবটবছ এেং এি সাবথ সাবথ কীটপর্ঙ্গ ও 

বিাগজীোণুি প্রসাি ঘবটবছ। এ সর্বয়ি র্বে বেশীয় ণশবল্পি সুিক্ষাি হাণর্য়াি ণহবসবে শুবল্কি ওপি 
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ণনভমিশীলর্া ণেন ণেন বযর্ন কবর্ এবসবছ, ঠিক বর্র্ণন শুবল্কি পণিেবর্ম ণেণভন্ন এসণপএস বর্জাস ম 

আবিাবপি র্ােবর্ র্াবেি বেশীয় ণশল্পবক সুিক্ষা প্রোবনি প্রেির্াও বেবড়বছ। এ পটভূণর্বর্ স্যাণনটাণি 

ও  াইবটাস্যাণনটাণি বর্জাস ম ণেষবয় ণেিোণিজয সংিাি আসন্ন ১২ র্র্ ণর্ণনস্টাণিয়াল কন াবিবন্স 

ণিবেয়াবিশন ণহবসবে গ্রহবিি লবক্ষয আবজমণিনা, অবেণলয়া, বেণলজ, ব্রাণজল, কানািা, ণচণল, কলণেয়া, 

িণর্ণনকান ণিপােণলক, ইকুবয়িি, প্যািাগুবয়, বপরু, যুক্তিাষ্ট্র, উরুগুবয় ও ণভবয়র্নার্ কর্তমক োণখলকৃর্ 

প্রিাবেি ওপি র্র্ার্র্ প্রোবনি জন্য োণিজয র্ন্ত্রিালয় কর্তমক োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শবনি 

ণনকট অনুবিাি জানাবনা হয়। কণর্শন প্রিাণের্ বিোবিশনটি পিীক্ষাপূে মক এ বিোবিশবন প্রিাণের্ 

ওয়াকম বপ্রাগ্রাবর্ অন্তভু মক্ত ণেণভন্ন কায মক্রবর্ি ওপি র্র্ার্র্ প্রোন কবি।  

 

৪.৭.২ WTO-ICC webinar Business Dialogue on COVID-19 impact on 

Garments and Textile Trade ণেষবয় র্র্ার্র্ বপ্রিি। 
 

বজবনভাি োংলাবেবশি িায়ী ণর্শন ণেি োণিজয সংিা (WTO) ও ইিািন্যাশনাল বচোি অে কর্াস ম 

(ICC) এি বযৌথ উবদ্যাবগ বলাোল েণথং ব্র্যান্ড (ণজণসণে) সমূবহি অংশগ্রহবি একটি ওবয়ণেনাি 

আবয়াজবনি উবদ্যাগ গ্রহি কবি। এ ওবয়ণেনাি আবয়াজবনি ণেষবয় র্র্ার্র্ প্রোবনি জন্য োণিজয 

র্ন্ত্রিালয় কর্তমক োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শন এি ণনকট অনুবিাি জানাবনা হয়। কণর্শন বর্ণি 

বপাশাক িিাণনি সাম্প্রণর্ক র্থ্য-উপাত্ত পয মাবলাচনা কবি এ র্বর্ ম োণিজয র্ন্ত্রিালয়বক অেণহর্ কবি 

বয, বকাণভি-১৯ এি  বল উদূ্ভর্ ণেিব্যাপী লক-িাউন পণিণিণর্ি  বল সাপ্ল্াই বচইন োিাগ্রি হওয়া ও 

ণেপুল পণির্াবি অি মাি োণর্ল হবয় যাওয়াসহ ণেিোজাবি প্রণর্বযাণগর্ামূলক পণিণিণর্ি কািবি 

োংলাবেবশি বপাশাক ণশল্প এ কঠিন চযাবলবেি সম্মুখীন হবয়বছ। ঠিক এিকর্ একটি পণিণিণর্বর্ 

বপাশাক ও েস্ত্র ণশল্পখাবর্ি োণিজয সম্পবকম বজবনভাি িায়ী ণর্শন কর্তমক ওবয়ণেনাি আবয়াজবনি 

ণেষয়টি একটি সর্বয়াণচর্ পেবক্ষপ েবল োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শন র্বন কবি। র্বে, 

ওবয়ণেনািটি স ল ভাবে আবয়াজবনি বক্ষবত্র বলাোল েণথং ব্র্যান্ডসমূবহি োণয়ত্বশীল আচিবিি ওপি 

আবলাকপাবর্ি পাশাপাণশ বকাণভি-১৯ পণিণিণর্ হবর্ উত্তিবিি বক্ষবত্র বলাোল েণথং ব্র্যান্ডসমূবহি 

আিা েজায় িাখাি লবক্ষয বেবশ সিকাণি ও বেসিকাণি পয মাবয় গৃহীর্ পেবক্ষপসমূহও তুবল িিা 

সর্ীচীন েবল কণর্শন র্র্ার্র্ ব্যক্ত কবি।  

 

৪.৭.৩ African Swine Fever সম্পবকম িণিওটিও এি এসণপএস কণর্টিি আবয়াজবন 

ভাচুময়াল র্ােবর্ অনুবিয় Thematic Session এি ড্রা ট বপ্রাগ্রার্ এি ওপি র্র্ার্র্ 

প্রোন। 

 

ণেি োণিজয সংিাি এসণপএস কণর্টি কর্তমক ২৩ র্াচ ম ২০২১ সুইজািল্যাবন্ডি বজবনভাবর্ African 

Swine Fever ণেষবয় আন্তজমাণর্ক র্ান, ণেিব্যাপী র্হার্াণিি অেিা এেং অথ মননণর্ক প্রভাে, 

আন্তজমাণর্ক ও আঞ্চণলক গৃহীর্ উবদ্যাগসমূবহি অণভজ্ঞর্া ণেণনর্য় সংক্রান্ত আবলাচনা কিাি লবক্ষয 

ভাচুময়াল র্ােবর্ একটি ণথবর্টিক বসশবনি আবয়াজন কিা হয়। এ সভাি খসড়া বপ্রাগ্রাবর্ি ওপি 

র্র্ার্র্ প্রোন কিাি জন্য োণিজয র্ন্ত্রিালয় কর্তমক োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শবনি ণনকট 

অনুবিাি জানাবনা হয়। কণর্শন ণেণভন্ন র্থ্য-উপাত্ত পয মাবলাচনা কবি োণিজয র্ন্ত্রিালয়বক এ র্বর্ ম 

অেণহর্ কবি বয শূকি ও শূকিজার্ পণ্য আর্োণন ও িিাণন োণিবজয োংলাবেবশি স্বাথ ম খুেই নগণ্য 

হওয়াি কািবি African Swine Fever সম্পবকম িণিওটিও এি এসণপএস কণর্টিবর্ আবলাচনাি 

জন্য বয প্রিাে বেয়া হবয়বছ, বস আবলাচনায় োংলাবেবশি সণক্রয়ভাবে অংশগ্রহবিি প্রবয়াজনীয়র্া 
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িবয়বছ েবল র্বন হয় না। র্বে, োংলাবেশ আবলাচনাটি পয মবেক্ষি কিবর্ পাবি েবল কণর্শন র্র্ার্র্ 

ব্যক্ত কবি।  

 

৪.৭.৪  EIF এি  Policy Series প্রণর্বেেন এি জন্য র্থ্য বপ্রিি। 

 

মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার Enhanced Integrated Framework (EIF) এর পমলমস মসমরজ্ প্রমিনবেনের 

জ্ন্য বাাংলানেনশর Textile and Apparel Industry এর ওপর ট্রকামেড-১৯ এর প্রোব সাংক্রান্ত িথ্যামে 

প্রনয়াজ্ে হয়। এ ট্রপ্রমক্ষনি বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র অনুনরানের ট্রপ্রমক্ষনি সাংমেষ্ট িথ্যামে সাংগ্রহপূব থক ট্রপ্ররি 

করা হয়। 

 

৪.৭.৫  WTO Trade Monitoring Report- এি জন্য ইনপুট বপ্রিি। 
 

২০১১ সানল অনুমষ্ঠি মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থা-এর ৮ি মিমেমিমরয়াল সনম্মলনে "WTO Trade 

Monitoring Report" টি মেয়মিি প্রকানশর মসদ্ধান্ত হয়। উি মসদ্ধানন্তর পমরনপ্রমক্ষনি বিথিানে মবশ্ব 

বামিজ্য সাংস্থা বেনর ২ (দুই) বার WTO Trade Monitoring Report প্রকাশ কনর র্ানক। উি 

মরনপানট থ মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থাি সেস্য রাষ্ট্র ক্থক মেে থামরি সিনয়র িনধ্য বামিজ্য সাংমেষ্ট ট্রয সকল 

কায থক্রি গ্রহি কনর িার বি থো র্ানক। এ ট্রপ্রমক্ষনি বামিজ্য িন্ত্রিালয় কমিশেনক সাংমেষ্ট িথ্যামে 

সমন্ননবশপূব থক একটি ইেপুট ট্রপ্ররি করার জ্ন্য অনুনরাে কনর। এ ট্রপ্রমক্ষনি িন্ত্রিালনয়র িামহোনুযায়ী 

িধ্য অনক্টাবর ২০২০ হনি িধ্য ট্রি ২০২১ পয থন্ত সিনয় বামিজ্য সপমকথি গৃহীি সকল ব্যবস্থা এবাং 

ট্রকামেড-১৯ পমরমস্থমিনি অনক্টাবর ২০২০ এর িাঝািামঝ সিয় ট্রর্নক অযাবমে সুমেমে থষ্টোনব ট্রয সকল 

কায থক্রি গ্রহি করা হনয়নে িার ওপর মেমত্ত কনর ইেপুট প্রস্তুি কনর বামিজ্য িন্ত্রিালনয় ট্রপ্ররি করা হয়, 

যার ট্রপ্রমক্ষনি িন্ত্রিালয় পরবিী পেনক্ষপ গ্রহি কনর।  

 

৪.৮ বামিজ্য সাংক্রান্ত মবমেন্ন চমির ট্রটিনলট প্রিয়ে: 
 

৪.৮.১ এফটিএ ট্রটিনলট এবাং Policy Guidelines on PTA/FTA 2020 প্রিয়ে। 
 

এফটিএ ট্রটিনলট এবাং পণলণস গাইিলাইেস ২০২০ প্রিয়নের লনক্ষয  এফটিএ এর আওিায় সাোরিি 

মক মক েরনের মবষয় অন্তভু থি হনয় র্ানক এবাং উি মবষয়সমূহ অন্তভু থিকরনির ট্রক্ষন্র  প্রিমলি িািাসমূহ 

(Approach) মক মক িা মিমিিকরনির উনেনশ্য ণেণভন্ন বেবশি র্বে সম্পাণের্ ২৬টি আরটিএ (উন্নি 

ট্রেশসমূনহর িনধ্য সপামেি ৫টি , উন্নি ও উন্নয়েশীল ট্রেশমূনহর িনধ্য সপামেি ১১টি এবাং 

উন্নয়েশীল ট্রেশসমূনহর িনধ্য সপামেি ১০টি ) বাোই কিা হয়। উি আরটিএ সমূনহর মবষয়মেমত্তক 

মবনেষি এবাং পয থানলািোকাবল এর্ন ট্রবশ মকছু ট্রক্ষ্র  মিমিি কিা হয় বযসে ণেষবয় উি পণলণস 

গাইিলাইনস  এবাং এফটিএ ট্রটিনলট প্রিয়বনি পূনব থ সরকানরর েীমিগি মসদ্ধানন্তর প্রনয়াজ্ে র্বর্ ম 

পণিলণক্ষর্ হয়। এ বপ্রক্ষাপবট উক্ত ২৬টি আরটিএ-পয মাবলাচনাি ণভণত্তবর্ ণেষয় ণভণত্তক পৃথক-পৃথক 

পয মাবলাচনা, োংলাবেবশি ণেদ্যর্ান চচ মা এেং সম্ভাব্য চযাবলেসমূহ ণচণির্কির্ একটি ণেবিষনমূলক 

প্রণর্বেেন োণিজয র্ন্ত্রিালবয় বপ্রিি কিা হয়।  

 

৪.৮.২ ণদ্ব-পাণক্ষক োণিজযচুণক্ত (Trade Agreement) স্বাক্ষবিি লবক্ষয Template 

প্রস্তুর্কিি। 

 

মবমেন্ন ট্রেনশর সানর্ ণদ্ব-পাণক্ষক োণিজযচুণক্ত ও সিনঝািা স্মারক স্বাক্ষনরর লনক্ষয (Trade 

Agreement ও MoU) স্বর্ন্ত্র Template প্রস্তুর্ করার জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালয় ক্থক বাাংলানেশ ট্রেড 

এন্ড ট্যামরফ কমিশনের মেকট অনুনরাে জ্াোনো হয়। কমিশে মবমেন্ন ট্রেনশর সানর্ মবযিাে চমিসমূহ 

পয থানলািো কনর এর আনলানক ণেণভন্ন বেবশি সাবথ ণদ্ব-পাণক্ষক োণিজয চুণক্ত সম্পােবনি লবক্ষয একটি 
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বটর্বপ্ল্ট প্রিয়ন কবি। র্বে, ণদ্ব-পাণক্ষক সর্ব ার্া স্মািক (MoU) এি ণেষয়েস্তুি ওপি ণভণত্ত কবি 

সর্ব ার্া স্মািবকি বটক্সট প্রিয়ন কিা হয় ণেিায় ইসুয জানা না থাকবল বকান বটর্বপ্ল্ট প্রিয়ন কিা 

সম্ভে নয় র্বর্ ম কণর্শন োণিজয র্ন্ত্রিালয়বক অেণহর্ কবি।  

 

৪.৮.৩ ণেণভন্ন বেবশি সাবথ োংলাবেবশি অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য চমি সম্পােবনি জন্য 

খসড়া ট্রটিনলট প্রিয়ে। 

 

মবমেন্ন ট্রেনশর সানর্ বাাংলানেনশর মুি বা অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য চমি সপােনের স্বাক্ষনরর উনযাগ 

গ্রহনির ট্রপ্রমক্ষনি োণিজয র্ন্ত্রিালবয়ি অনুবিাবিি বপ্রণক্ষবর্ অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য চমি-এর একটি 

খসড়া ট্রটিনলট প্রিয়নপূে মক োণিজয র্ন্ত্রিালবয় বপ্রিি কিা হয়। 

 

৪.৮.৪ োংলাবেশ ও শ্রীলংকাি র্বে Preferential Trade Agreement (PTA)-এি 

খসড়া বটক্সট প্রিয়ন।  
 

োংলাবেশ ও শ্রীলংকাি র্বে অগ্রাণিকািমূলক োণিজয চুণক্ত (ণপটিএ) স্বাক্ষবিি ণেষবয় ২২ এণপ্রল 

২০২১ র্াণিবখ একটি ণদ্ব-পাণক্ষক ভাচুময়াল সভা অনুণির্ হয়। উক্ত সভায় ২২ বর্ ২০২১ র্াণিবখি র্বে 

োংলাবেশ পক্ষ রুলস অে অণিণজন সহ একটি খসড়া ণপটিএ চুণক্ত শ্রীলংকাি ণনকট বপ্রিি কিবে র্বর্ ম 

ণসদ্ধান্ত গৃহীর্ হয়। এ বপ্রণক্ষবর্, রুলস অে অণিণজন সহ একটি খসড়া ণপটিএ চুণক্ত বপ্রিি কিাি জন্য 

োণিজয র্ন্ত্রিালয় কর্তমক োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শবনি ণনকট অনুবিাি জানাবনা হয়। োণিজয 

র্ন্ত্রিালবয়ি চাণহো বর্ার্াবেক কণর্শন রুলস অে অণিণজন সহ একটি খসড়া ণপটিএ চুণক্তি বটক্সট 

প্রিয়ন কবি।  

 

৪.৮.৫ র্ালদ্বীবপি সাবথ Bilateral PTA বনবগাণসবয়শবনি জন্য Template on PTA 

between Bangladesh and Maldives প্রিয়ন। 
 

র্াননীয় পিিাষ্ট্র র্ন্ত্রীি োংলাবেশ স িকাবল ৯ ব ব্রুয়াণি ২০২১ র্াণিবখ দু’বেবশি র্াননীয় পিিাষ্ট্র 

র্ন্ত্রীি র্বে অনুণির্ সভায় বেশ দু’টিি র্বে একটি ণদ্ব-পাণক্ষক অগ্রাণিকািমূলক োণিজয চুণক্ত (ণপটিএ) 

সম্পােবনি ণেষবয় আবলাচনা হয়। এ বপ্রণক্ষবর্ ণদ্ব-পাণক্ষক বনবগাণসবয়শবনি জন্য Template on PTA 

between Bangladesh and Maldives প্রিয়ন কিাি জন্য োণিজয র্ন্ত্রিালয় কর্তমক োংলাবেশ বেি 

এন্ড ট্যাণি  কণর্শবনি ণনকট অনুবিাি জানাবনা হয়। ণেণভন্ন বেবশি সাবথ ণপটিএ সম্পােবনি লবক্ষয 

কণর্শন কর্তমক প্রিীর্ বটর্বপ্ল্টটি ব্যেহাি কবি প্রবযাজয িাবন সংবশািনপূে মক প্রিাণের্ োংলাবেশ ও 

র্ালদ্বীবপি র্বে ণপটিএ এি জন্য একটি বটর্বপ্ল্ট কণর্শন কর্তমক প্রিয়ন কিা হয়। 

 

৪.৯ আন্তজমাণর্ক োণিজয সংণিষ্ট অন্যান্য  ণেষয়: 
 

৪.৯.১ রামশয়ায় পে র্ামে সহজ্ীকরনির উনেনশ্য রামশয়ায় ওয়যারহাউজ্ মেি থাি 

সাংক্রান্ত মবষনয় মবস্তামরি পরীক্ষানন্ত প্রমিনবেে প্রিয়ে।  

 

বামিজ্য িন্ত্রিালনয় বাাংলানেশ এবাং রামশয়ার িনধ্য মবযিাে ব্যাাংমকাং ট্রলেনেে সিস্যাসহ 

Bangladesh-Russia Inter-Governmental Commission on Trade, Economic, Scientific and 

Technical Cooperation এর ২য় সোর Protocol এর এনজ্ন্ডা বাস্তবায়নে বামিজ্য িন্ত্রিালনয় একটি 

সো অনুমষ্ঠি হয়। উি সোয় বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশেনক রামশয়ায় পে র্ামে 

সহজ্ীকরনির উনেনশ্য রামশয়ায় ওয়যারহাউজ্ মেি থাি সাংক্রান্ত মবষয়ামে মবস্তামরি পরীক্ষানন্ত প্রমিনবেে 

ট্রপ্ররনির জ্ন্য অনুনরানের মসদ্ধান্ত গ্রহি করা হয়। উি অনুনরানের ট্রপ্রমক্ষনি কমিশে মবষয়টি মবনেষি 

এবাং মেরীক্ষার জ্ন্য পেনক্ষপ গ্রহি কনর। এ সাংমেষ্ট মবমেন্ন িথ্য প্রনয়াজ্ে হওয়ায় কমিশে রামশয়াস্থ 
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হনি িথ্য সাংগ্রহ কনর এবাং অাংশীজ্েনের সানর্ সো আনয়াজ্নের িাধ্যনিও এ সাংক্রান্ত মবস্তামরি িথ্য 

সাংগ্রহ কনর। মেমবড় মবনেষি ও মেরীক্ষাপূব থক কমিশে সাংমেষ্ট িিািি বামিজ্য িন্ত্রিালনয় ট্রপ্ররি কনর 

এবাং ট্রস অনুযায়ী বামিজ্য িন্ত্রিালয় পরবিী পেনক্ষপ গ্রহি কনর। 

 

৪.৯.২ "Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters" ণেষবয় 

র্র্ার্র্ প্রিয়ন। 

 

জ্ািীয় রাজ্স্ব ট্রবানড থর অনুনরানের ট্রপ্রমক্ষনি বাাংলানেনশর সানর্ জ্াপাে, শ্রীলাংকা, ইরাে, োরি, 

রামশয়াে ট্রফডানরশনের "Cooperation and Mutual Assistance in Customs 

Matters" সাংক্রান্ত চমির ওপর কমিশনের িিািি প্রস্তুি করা হয়। এ মবষনয় ওয়াল্ডথ কািিস 

অগ থাোইনজ্শনের (ডমিউমসও) এ সাংক্রান্ত িনডল চমি, মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থাসহ অন্যান্য আন্তজ্থামিক 

কেনেেশে, মিপামক্ষক চমি ইিযামে পয থানলািো ও মবনেষিপূব থক িিািি প্রিয়েপূব থক রাজ্স্ব ট্রবানড থ 

ট্রপ্ররি করা হয়। 

 

৪.৯.৩  বাাংলানেশ-জ্াপাে সরকামর ও ট্রবসরকামর বযৌর্ সাংলাপ এর ৫ি ববঠনকর 

এনজ্ন্ডা প্রস্তুিকরি। 

 

বাাংলানেশ-জ্াপাে সরকামর ও ট্রবসরকামর ট্রযৌর্ সাংলাপ এর ৫ি ববঠনকর এনজ্ন্ডা ট্রপ্ররনির জ্ন্য 

বামিজ্য িন্ত্রিালয় হনি কমিশেনক অনুনরাে জ্াোনো হয়। এ মবষনয় বাাংলানেশ-জ্াপাে সরকামর ও 

ট্রবসরকামর ট্রযৌর্ সাংলাপ এর ৫ি ববঠনকর এনজ্ন্ডায় অন্তভু থমির লনক্ষয উেয় ট্রেনশর বামিজ্য, অর্ থেীমি 

ও মবমেনয়াগ পমরমস্থমি, দু'ট্রেনশর মবযিাে বামিজ্য সাংক্রান্ত েীমি, জ্াপানের বাজ্ানর বাাংলানেনশর 

র্ামে সম্ভাবো পয থানলািো ও মবনেষিপূব থ এনজ্ন্ডাসহ প্রস্তুিকৃি প্রমিনবেে পরবিী কায থক্রি গ্রহনির 

লনক্ষয বামিজ্য িন্ত্রিালনয় ট্রপ্ররি করা হয়।  

 

৪.৯.৪ বাাংলানেশ ও ভুটানের িনধ্য সপামেিব্য োেমজ্ট চমি ও এ সাংক্রান্ত ট্রপ্রানটাকল-

এর রাফট মবষনয় কমিশনের িিািি প্রিয়ে। 

 

বাাংলানেশ ও ভুটানের িনধ্য সপামেিব্য োেমজ্ট চমি ও এ সাংক্রান্ত ট্রপ্রানটাকল-এর রাফট মবষনয় 

িিািি ট্রপ্ররনির জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালয় হনি কমিশেনক অনুনরাে জ্াোনো হয়। এ মবষনয় গি ১৭ 

ট্রসনেম্বর ২০২০ িামরনখ বামিজ্য িন্ত্রিালনয় অনুমষ্ঠি আন্তঃিন্ত্রিালয় সোয় গৃহীি মসদ্ধানন্তর আনলানক 

বমি থি োেমজ্ট চমি ও এ সাংক্রান্ত ট্রপ্রানটাকল, মবযিাে মবমেন্ন োেমজ্ট চমি ও কমিশে ক্থক 

ইনিাপূনব থ প্রস্তুিকৃি িযান্ডাড থ োেমজ্ট চমি মবনেষি পূব থক কমিশনের  িিািিসহ প্রস্তুিকৃি প্রমিনবেে 

পরবিী কায থক্রি গ্রহনির লনক্ষয বামিজ্য িন্ত্রিালনয় ট্রপ্ররি করা হয়। 

 

৪.৯.৫ মডমজ্টাল বাাংলানেশ টাস্কনফাস থ এর ২য় সোয় গৃহীি মসদ্ধানন্তর বাস্তবায়ে মবষনয় 

কমিশনের সব থনশষ অগ্রগমি প্রমিনবেে প্রিয়ে। 

 

মডমজ্টাল বাাংলানেশ টাস্কনফাস থ এর ২য় সোয় গৃহীি মসদ্ধানন্তর বাস্তবায়ে মবষনয় সব থনশষ অগ্রগমি 

প্রমিনবেে ট্রপ্ররি মবষনয় বামিজ্য িন্ত্রিালয় হনি কমিশেনক অনুনরাে জ্াোনো হয়। এ মবষনয় সাংমেষ্ট 

িথ্য-উপত্ত সাংগ্রহ কনর কমিশনের বাস্তবায়ে অগ্রগমি সাংক্রান্ত প্রমিনবেে প্রস্তুি কনর পরবিী কায থক্রি 

গ্রহনির লনক্ষয বামিজ্য িন্ত্রিালনয় ট্রপ্ররি করা হয়। 
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৪.১০ অন্যান্য গুরুত্বপূি ম কায মােলী: 

 

1. বাাংলানেশ ও র্াইল্যানন্ডর িনধ্য  অনুমষ্ঠি ৫ি জ্নয়টি ট্রেড কমিটি সোর মসদ্ধান্ত বাস্তবায়ে 

অগ্রগমি ও অনুমষ্ঠিব্য ষষ্ঠ ট্রজ্টিমস -এর জ্ন্য আনলািযসূমি ট্রপ্ররি। 

2. Establishment of a Framework of Cooperation in the Area of Trade Remedial 

Measures- সাংক্রান্ত মরোইজ্ড খসড়া সিনঝািা স্মারনকর উপর িিািি প্রোন। 

3. বাাংলানেশ ও ইনন্দানেমশয়ার িনধ্য অনুমষ্ঠিব্য প্রর্ি Foreign Office Consultation (FOC) 

সোর জ্ন্য িথ্য ট্রপ্ররি । 

4. বাাংলানেশ হনি োরনি পে র্ামের ট্রক্ষন্র  মবযিাে অুল্ক  বাঁোসমূনহর মবষনয় িথ্য ট্রপ্ররি। 

5. বাাংলানেশ-োরি সমিব পয থানয়র সো এবাং ওয়ামকথাং গ্রুপ অে ট্রেড-এর সোর জ্ন্য িথ্য 

ট্রপ্ররি। 

6. মবমেন্ন ট্রেনশর সানর্ বাাংলানেনশর মুি বা অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য চমি সপােনের উনযাগ 

গ্রহনির ট্রক্ষন্র  সম্ভাব্য প্রমিবন্ধকিা এবাং করিীয় মবষয়ক কি থশালার Key Note Paper 

প্রিয়ে সাংক্রান্ত। 

7. মেনয়িোি, জ্াপাে, আমসয়াে এবাং র্াইল্যানন্ডর সানর্ বাাংলানেনশর সম্ভাব্য 

মুি/অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য চমি মবষনয় িামহি িথ্যমেমত্তক প্রমিনবেে প্রিয়ে। 

8. মেনয়িোনির ট্রেড পমলমস মরমেউ সপমকথি মলমখি প্রশ্ন ট্রপ্ররি। 

9. যুিরানষ্ট্রর বাজ্ানর বাাংলানেনশর বাইসাইনকল র্ামেনি  মবযিাে ুল্ক  ও অুল্ক  বাঁো 

সাংক্রান্ত প্রমিনবেে। 

10. আলট্রজ্মরয়া, ণর্উণনণশয়া ও OIC-ভুক্ত বেশসমূবহি সাবথ োংলাবেবশি োণিজয সম্প্রসািি 

ণেষবয় প্রণর্বেেন প্রিয়ন। 

11. মডমজ্টাল বাাংলানেশ টাস্কনফাস থ এর ২য় সোয় গৃহীি মসদ্ধানন্তর বাস্তবায়ে মবষনয় কমিশনের                             

সব থনশষ অগ্রগমি প্রমিনবেে প্রিয়ে। 

 

৪.১১   আন্তজ্থামিক সহনযামগিা মবোনগর ২০২১-২২ অর্ থবেনরর কি থপমরকেো: 

১।  েমক্ষি এমশয়া মুি বামিজ্য অঞ্চল (সাফটা) চমির আওিায় বাাংলানেনশর ট্রেনগামসনয়শে ট্রকৌশল 

মেে থারি। 

২।  সাকথ ট্রসবা বামিজ্য (SATIS) চমির আওিায় বাাংলানেনশর ট্রসবাখাি সপৃি মবমেন্ন আইে-কানুে, 

মবমে মবোে ও িথ্য পয থানলািোমূলক সুপামরশ প্রিয়ে।  

৩।  এমশয়া-প্রশান্ত িহাসাগরীয় বামিজ্য চমি (আপটা) চমির আওিায় বাাংলানেনশর ট্রেনগামসনয়শে 

ট্রকৌশল মেে থারি। 

৪। ওআইমসভুি ট্রেশগুমলর িনধ্য অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য (টিমপএস-ওআইমস) চমির আওিায় 

বাাংলানেনশর ট্রেনগামসনয়শে ট্রকৌশল মেে থারি। 

৫।  ট্রব অব ট্রবঙ্গল ইমেনয়মসটিে ফর িামল্ট ট্রসক্টরাল ট্রটকমেকযাল এন্ড ইনকানোমিক ট্রকা-অপানরশে 

(মবিসনটক) চমির আওিায় বাাংলানেনশর ট্রেনগামসনয়শে ট্রকৌশল মেে থারি। 

৬। মড-৮ ট্রেশগুমলর িনধ্য অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য চমির আওিায় বাাংলানেনশর ট্রেনগামসনয়শে 

ট্রকৌশল মেে থারি। 

৭।  কিপনক্ষ ৩ (মিে) টি ট্রেশ/অঞ্চনলর সানর্ মি-পামক্ষক মুি বামিজ্য চমি(এফটিএ)/অগ্রামেকারমূলক 

বামিজ্য চমি (মপটিএ) গঠনের সম্ভাব্যিা যািাই প্রমিনবেে প্রিয়ে। 
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৮।  মি-পামক্ষক বামিজ্য ও বামিজ্য চমি মবষয়ক অন্যান্য কাজ্।   

৯। মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থা (ডমিউটিও) এর আওিায় বামিজ্য সহজ্ীকরিসহ অন্যান্য মবষয়সমূহ 

পয থানলািোপূব থক বাাংলানেনশর ট্রেনগামসনয়শে ট্রকৌশল মেে থারি। 

১০।  মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থা (ডমিউটিও) এর আওিায় ট্রসবাখাি সাংক্রান্ত ইসুযসমূহ মবনেষিপূব থক   

       বাাংলানেনশর ট্রেনগামসনয়শে ট্রকৌশল মেে থারি। 
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৫. কমিশনে মবযিাে সিস্যাবলী ও সুপামরশিালা 
 

৫.১ সিস্যাবলী 

 

৫.১.১ এমটি-ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং ও ট্রসউফগাড থ ুল্ক  আনরানপর উনেনশ্য মবমেিালা অনুযায়ী 

পদ্ধমিসমূহ অনুসরনি সিস্যাবলীঃ 

মবমেন্ন সিনয় মশে প্রমিষ্ঠােসমূহ পে আিোমেনি ডামপাং এর অমেনযাগ আেনলও মবমেন্ন কারনি এর 

প্রমিকানরর মবষনয় ট্রকাে পূি থাঙ্গ আনবেে কনরেমে অর্বা করনি পানরেমে। এ মবষনয় বাাংলানেশ ট্রেড 

এন্ড ট্যামরফ কমিশে ক্থক আনয়ামজ্ি মবমেন্ন সো, কি থশালা এবাং প্রমশক্ষি কায থক্রি হনি প্রিীয়িাে 

হয় ট্রয, প্রোেি মেম্নমলমখি মিেটি কারনি মশে প্রমিষ্ঠােসমূহ বাাংলানেনশ মবযিাে বামিজ্য প্রমিমবোে 

ব্যবস্থার আেয় গ্রহি কনর ো: 

ক. এমটি-ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং ও ট্রসইফগাড থ ুল্ক  আনরানপর জ্ন্য মবমে অনুযায়ী মবমেন্ন কায থক্রি 

গ্রহি করনি হয় যা সিয়সানপক্ষ; 

খ. এমটি-ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং ও ট্রসইফগাড থ ুল্ক  আনরানপর উনেনশ্য আনবেনের জ্ন্য মশে 

প্রমিষ্ঠােসমূহনক মবমেন্ন িথ্য-উপাত্ত সরবরাহপূব থক একটি পূি থাঙ্গ আনবেে ট্রপশ করনি হয়, যা মশে 

প্রমিষ্ঠােসমূহনক আনবেে করনি মবরি রানখ; 

গ. আইে অনুযায়ী অসি প্রমিনযামগিা ট্রর্নক স্থােীয় মশেনক সাংরক্ষি করার জ্ন্য এমটি-ডামপাং, 

কাউটিারনেইমলাং ও ট্রসইফগাড থ ুল্ক  আনরানপর মবোে র্াকনলও জ্ািীয় রাজ্স্ব ট্রবাড থ ক্থক সম্পূরক 

ুল্ক , মেয়ন্ত্রিমূলক ুল্ক  এবাং আিোমে পনের ট্যামরফ মূল্য মেে থারনির িাধ্যনি মশে প্রমিষ্ঠােনক 

সাংরক্ষি ট্রেয়া হয়। এ সকল ব্যবস্থা গ্রহনির জ্ন্য মশে প্রমিষ্ঠােনক মবনশষ ট্রকাে িথ্য সরবরাহ করনি 

হয় ো, যার ফনল দ্রূিই মশে প্রমিষ্ঠানের সিস্যার সিাোে করা সম্ভব হয়। 

৫.১.২ বামিজ্য েীমি মবোগ, বামিজ্য প্রমিমবোে মবোগ এবাং আন্তজ্থামিক সহনযামগিা মবোনগ িথ্য 

মবনেষি এবাং িিািি প্রস্তুনির জ্ন্য মবমেন্ন অর্ থনেমিক টুলস ব্যবহার করা প্রনয়াজ্ে মকন্তু এ মবষনয় 

কি থকিথানের ট্রেনশ-মবনেনশ ট্রকাে প্রমশক্ষি ট্রেই। মবমেন্ন ট্রেনশর সানর্ মুি/অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য 

চমি সপােে করার মেমিত্ত সম্ভাব্যিা যািাই প্রমিনবেে প্রস্তুমিনি বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে 

অগ্রিী ভূমিকা পালে কনর আসনে। এই সব সম্ভাব্যিা যািাই প্রমিনবেে প্রস্তুমিনি মবমেন্ন ইনকােমিক 

িনডল ব্যবহার করা হনলও এ ট্রক্ষন্র  মেয়মিি উন্নি (এডোন্সড) পয থানয়র প্রমশক্ষি জ্রুমর। এ েরনের 

প্রমশক্ষনির সুনযাগ ট্রেনশ অপ্রতুল র্াকায় মবনেনশর মবমেন্ন ট্রেড একানডমির সানর্ সিনঝািা স্মারক 

স্বাক্ষর র্াকা জ্রুমর। কমিশনের সানর্ এ পয থন্ত এ েরনের ট্রকাে সিনঝািা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়মে। 

এোড়া, অিযাবশ্যকীয় পে মবপিে ও িমেটমরাং কমিটির কায থক্রি গমিশীল করার জ্ন্য কািিাইজ্ 

সফটওয়যার প্রনয়াজ্ে। 

 

৫.১.৩ বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে আন্তজ্থামিক বামিজ্য মবষনয় গনবষিােিী একটি গুরুেপূি থ 

প্রমিষ্ঠাে। এখানে বামিজ্য মবষনয় গনবষিার জ্ন্য ট্রেশীয় উৎপােে, বাাংলানেনশর আিোমে-র্ামের 

পাশাপামশ ুল্ক হার, ুল্ক  আহরনির পমরিাি, ইিযামে িথ্য ও উপাত্ত মেয়মিি প্রনয়াজ্ে হয়। মকন্তু এ 

সকল িথ্য সাংগ্রহপূব থক একটি সিমন্বি িথ্যোন্ডার (Database) ো র্াকায় িথ্যসমূহ প্রমক্রয়া বা 

মবনেষি উপনযাগী করনি ট্রবমশ সিয় প্রনয়াজ্ে হয়। এ কারনি একটি মেজ্স্ব সিমন্বি িথ্যোন্ডার 

(Database) জ্রুমরমেমত্তনি প্রনয়াজ্ে। 
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৫.১.৪ কমিশনের জ্েবনলর স্বেিা কি থকিথা/কি থিারীনের স্থাে সাংকুলানের অোব। 

 

৫.১.৫ মেিযপ্রনয়াজ্েীয় পনের বেেমন্দে বাজ্ার িমেটমরাং, ুল্ক  ববষনম্যর কারি অনুসন্ধাে ও এর 

প্রমিকার, আন্তজ্থামিক বামিজ্য সাংক্রান্ত ইসুযনি মবনশষজ্ঞ পরািশ থ প্রোে, ট্রসক্টরাল িামড ইিযামে 

গুরুেপূি থ কানজ্র জ্ন্য কমিশনে পয থা্ িহমবনলর অোব রনয়নে। একটি গনবষিােিী প্রমিষ্ঠাে মহনসনব 

োোমবে গনবষিাকি থ পমরিালো করার জ্ন্য কমিশনে আনরা অর্ থ বরাে প্রনয়াজ্ে। 

 

৫.১.৬ েতুে মশে প্রমিষ্ঠাে গনড় তুলনি সহায়িাোে, মশেজ্াি পনের বহুমুখীকরি, মশে সম্প্রসারি, 

আিোমে-র্ামে ও ুল্ক  সাংক্রান্ত িথ্যামে প্রোে, পনের এইি.এস.নকাড মেে থারি এ জ্ািীয় কানজ্ 

ব্যবসায়ীনের একটি মসনঙ্গল ট্রসাস থ ট্রসবাোেকারী প্রমিষ্ঠাে মহনসনব কমিশেনক গনড় ট্রিালা েরকার। 

িাোড়া সরকানরর মেশে ২০২১ বাস্তবায়েসহ একটি িধ্যি আনয়র ট্রেনশ রূপান্তনরর ট্রক্ষন্র  র্ামে 

বামিজ্য ও প্রবৃমদ্ধ অজ্থনের লনক্ষয এবাং উন্নয়েশীল ট্রেনশ উন্নীি হওয়ার পর বিথিাে ুল্ক  মুি ও 

ট্রকাটামুি সুমবো বন্ধ হওয়ার ফনল সৃষ্ট প্রমিনযামগিামূলক ববমশ্বক িযানলি ট্রিাকানবলায় একটি েক্ষ ও 

সক্ষি প্রমিষ্ঠাে মহনসনব কমিশেনক গনড় ট্রিালা প্রনয়াজ্ে। এ সকল কাজ্ বাস্তবায়নে ট্রেশীয় ও মবনেশী 

সাহায্য প্রা্ প্রকে গ্রহনির িাধ্যনি সরকার বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশেনক একটি সমক্রয় ও 

অমেকির শমিশালী প্রমিষ্ঠাে মহনসনব গনড় তুলনি পানর। 

 

৫.২ সুপামরশিালা 

 

৫.২.১ মশে প্রমিষ্ঠােসমূহনক এমটি-ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং ও ট্রসইফগাড থ ুল্ক  আনরানপর উনেনশ্য 

আনবেে করানক উৎসামহি করার লনক্ষয মেম্নবমি থি পেনক্ষপ গ্রহি করা ট্রযনি পানর: 

ক. এমটি-ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং ও ট্রসইফগাড থ ুল্ক  আনরাপ সাংক্রান্ত সকল মবমেিালা মবশ্ব বামিজ্য 

সাংস্থার চমি অনুযায়ী জ্ামর করা হনয়নে। এ কারনি এসকল ুল্ক  আনরানপর ট্রক্ষন্র  ট্রয েীঘ থসূ্র িা রনয়নে 

িা হ্রাস করা সম্ভব েয়। িনব এসব মবমেিালার আওিায় িেন্ত ুলরুর ষাট মেে পর সািময়ক ুল্ক  

আনরাপ করা সম্ভব, যার িাধ্যনি মশে প্রমিষ্ঠােনক যর্াসম্ভব দ্রূি সাংরক্ষি ট্রেয়া যায়। এ পমরনপ্রমক্ষনি 

ট্রেশীয় মশে প্রমিষ্ঠানে সনিিেিা বৃমদ্ধ একান্ত আবশ্যক। এ লনক্ষয বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে 

মবমেন্ন কি থশালা আনয়াজ্ে করনে এবাং েমবষনিও আনয়াজ্ে করনি পানর। এোড়া মশে সাংরক্ষনির 

সানর্ সরাসমরোনব সপৃি সরকামর সাংস্থা/িন্ত্রিালয় যর্া জ্ািীয় রাজ্স্ব ট্রবাড থ ও বামিজ্য িন্ত্রিালয় 

সাংমেষ্ট মশে প্রমিষ্ঠােসমূহনক এমটি-ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং ও ট্রসইফগাড থ ুল্ক  মবমেিালার আেয় 

গ্রহি করনি উৎসামহি করনি পানর। 

খ. মবমেিালা অনুযায়ী সাংরক্ষি প্রিযাশী মশে প্রমিষ্ঠােনক ডামপাং/েতুথমক িথ্য,আিোমে বৃমদ্ধ, মশে 

প্রমিষ্ঠানের ক্ষমি সাংক্রান্ত িথ্য এবাং এনের িনধ্য কায থকারি সপকথ সাংক্রান্ত মবমেন্ন িথ্য সরবরাহ 

করনি হয়। ট্রযনহতু মবমেিালাসমূহ মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার চমি অনুযায়ী প্রিীি হনয়নে, ট্রসনহতু এসকল 

মেয়নির ব্যিযয় সম্ভব েয়। িনব সাংরক্ষি প্রিযাশী মবমেন্ন মশে প্রমিষ্ঠানের সানর্ আনলািোয় প্রিীয়িাে 

হনয়নে ট্রয, মশে প্রমিষ্ঠােসমূহ আনবেনের জ্ন্য প্রনয়াজ্েীয় িথ্য যর্া ডামপাং/েতুথমকর অমস্তে, পমরিাি 

ও প্রকৃমি, হালোগাে আিোমের িথ্য, অমেনযাগকৃি ট্রেনশর সাংমেষ্ট পনের র্ামে মূল্য, অমেনযাগকৃি 

ট্রেনশর সাংমেষ্ট পনের বাজ্ার ের, সাংমেষ্ট পনের ট্রিাট স্থােীয় উৎপােে, সাংমেষ্ট পনের 

আিোমেকারক ও র্ামেকারকগনির োি, সাংরক্ষি প্রিযাশী মশে প্রমিষ্ঠানের স্বার্ থহামে সাংক্রান্ত িথ্য 

ইিযামে সরবরাহ করনি পানরে ো। এসকল িথ্য অনেক সিয় িানের মেকট র্ানক ো, ট্রয কারনি িারা 

সঠিকোনব ট্রকাে আনবেে করনি পানরে ো। একারনি মেম্নমলমখি ব্যবস্থা গ্রহি করা ট্রযনি পানর: 
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সারমি-২৩: িনথ্যর উৎস ও সিস্যা দূরীকরনির সম্ভাব্য উপায় 

আবমশ্যক িথ্য িনথ্যর উৎস সিস্যা দূরীকরনি সম্ভাব্য উপায় 

েতুথমকর 

অমস্তে, 

পমরিাি ও 

প্রকৃমি 

র্ামেকারক ট্রেনশর সরকার ক্থক 

জ্ামরকৃি প্রজ্ঞাপে 

এসকল িথ্য সাংরক্ষি প্রিযাশী মশে 

প্রমিষ্ঠােসমূহ মেজ্স্ব উনযানগ সাংগ্রহ করনি 

পানর। িনব মবনেনশ অবমস্থি বাাংলানেশ 

দূিাবাসসমূহ ক্থক  মশে প্রমিষ্ঠােসমূহনক 

সহায়িা করার মবষয়টি মবনবিো করা ট্রযনি 

পানর। 

হালোগাে 

আিোমের 

িথ্য 

জ্ািীয় রাজ্স্ব ট্রবাড থ ক্থক 

সাংরমক্ষি ASYCUDA ডাটানবনজ্ 

ট্রয ট্রকাে পনের আিোমে সাংক্রান্ত 

হালোগাে িথ্য মবযিাে। িনব 

এসকল িথ্য জ্েগনির জ্ন্য উনু্মি 

েয়। 

ASYCUDA ডাটানবজ্ এর সানর্ 

কমিশনের মসনিিনক সরাসমর সাংযুি কনর 

এেরনের িথ্য কমিশে ট্রর্নক িামহো 

ট্রিািানবক সাংরক্ষি প্রিযাশী মশে 

প্রমিষ্ঠােনক সরবরাহ করা ট্রযনি পানর। 

অমেনযাগকৃি 

ট্রেনশর সাংমেষ্ট 

পনের র্ামে 

মূল্য 

জ্ািীয় রাজ্স্ব ট্রবাড থ ক্থক 

সাংরমক্ষি ASYCUDA ডাটানবনজ্ 

আিোমেকৃি পনের মসএন্ডএফ মূল্য 

সাংক্রান্ত হালোগাে িথ্য মবযিাে। 

িনব এসকল িথ্য জ্েগনির জ্ন্য 

উনু্মি েয়। 

ASYCUDA ডাটানবজ্ এর সানর্ 

কমিশনের মসনিিনক সরাসমর সাংযুি কনর 

এেরনের িথ্য কমিশে ট্রর্নক িামহো 

ট্রিািানবক সাংরক্ষি প্রিযাশী মশে 

প্রমিষ্ঠােনক সরবরাহ করা ট্রযনি পানর। 

অমেনযাগকৃি 

ট্রেনশর সাংমেষ্ট 

পনের বাজ্ার 

ের 

অমেনযাগকৃি ট্রেনশ মগনয় পেটি ক্রয় 

কনর িার রমশে অর্বা আন্তজ্থামিক 

প্রকাশো অর্বা ইটিারনেট ট্রর্নক 

প্রা্ িথ্য অর্বা অমেনযাগকৃি ট্রেনশ 

পেটির উৎপােে খরনির মেমত্তনি 

মেি থয়কৃি বাজ্ার ের অর্বা 

অমেনযাগকৃি ট্রেশ হনি ্িীয় ট্রকাে 

ট্রেনশ র্ামের মূল্য 

এসকল িথ্য সাংরক্ষি প্রিযাশী মশে 

প্রমিষ্ঠােসমূহ মেজ্স্ব উনযানগ সাংগ্রহ করনি 

পানর। িনব মবনেনশ অবমস্থি বাাংলানেশ 

দূিাবাসসমূহ ক্থক  মশে প্রমিষ্ঠােসমূহনক 

সহায়িা করার মবষয়টি মবনবিো করা ট্রযনি 

পানর। 

সাংমেষ্ট পনের 

ট্রিাট স্থােীয় 

উৎপােে 

বাাংলানেনশ বিথিানে ট্রকাে পনের 

স্থােীয় উৎপােে সপনকথ ট্রকাে িথ্য 

প্রস্তুি করা হয় ো। বাাংলানেশ 

ব্যাাংক ও বাাংলানেশ পমরসাংখ্যাে 

বুযনরা পনের স্থােীয় উৎপােে 

সপনকথ ট্রয িথ্য সরবরাহ কনর িাও 

খাি মেমত্তক এবাং এর সাংখ্যাও 

সীমিি। িনব েযাট ক্থপক্ষ মূল্য 

সাংনযাজ্ে সাংগ্রহ করার জ্ন্য ট্রয 

িথ্য সাংগ্রহ কনর িার মেমত্তনি ট্রকাে 

পনের বামষ থক উৎপােনের মূল্য 

এমটি-ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং ও 

ট্রসইফগাড থ ুল্ক  আনরানপর উনেনশ্য প্রা্ 

আনবেে পন্র র ববেিা মেমিি করার 

লনক্ষয সাংমেষ্ট পনের ট্রিাট উৎপােে জ্াো 

প্রনয়াজ্ে। এলনক্ষয মেনম্ন উমিমখি ট্রয ট্রকাে 

একটি ব্যবস্থা গ্রহি করা ট্রযনি পানর: 

১. সাংরক্ষি প্রিযাশী মশে প্রমিষ্ঠােনক 

সাংমেষ্ট পনের ট্রিাট উৎপােনের পমরিানির 

িথ্য সরবরাহ করনি হনব যা কমিশে 

সাংমেষ্ট পনের েযাট সাংক্রান্ত িথ্য হনি 

যািাই করনি পানর। এনক্ষন্র  জ্ািীয় রাজ্স্ব 
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আবমশ্যক িথ্য িনথ্যর উৎস সিস্যা দূরীকরনি সম্ভাব্য উপায় 

মেি থয় করা সম্ভব। এর িাধ্যনি ট্রকাে 

পনের বামষ থক উৎপােনের পমরিাি 

মেি থয় করা সম্ভব েয়। 

ট্রবাড থ হনি কমিশেনক মেয়মিি োনব েযাট 

সাংক্রান্ত িথ্য সরবরাহ করনি হনব। 

২. মশে িন্ত্রিালয় অর্বা সাংমেষ্ট প্রমিষ্ঠাে 

ট্রেশীয় পনের উৎপােে সাংক্রান্ত িথ্য 

সরবরাহ করনি পানর। 

৩. ট্রেনশ মবযিাে ট্রেড এনসামসনয়শেসমূহ 

িানের সেস্যনের মেকট হনি উৎপােে 

সাংক্রান্ত িথ্য সাংগ্রহপূব থক ট্রকাে পনের 

বামষ থক উৎপােে সাংক্রান্ত িথ্য সরবরাহ 

করনি পানর। 

সাংমেষ্ট পনের 

আিোমেকার

কগনির োি 

জ্ািীয় রাজ্স্ব ট্রবাড থ ক্থক 

সাংরমক্ষি ASYCUDA ডাটানবনজ্ 

আিোমেকারনকর Business 

Regustration number সাংক্রান্ত 

হালোগাে িথ্য মবযিাে, যা 

হনি আিোমেকারক সপনকথ 

িথ্য সাংগ্রহ করা সম্ভব। এসকল 

িথ্য জ্েগনির জ্ন্য উনু্মি েয়। 

ASYCUDA ডাটানবজ্ এর সানর্ 

কমিশনের মসনিিনক সরাসমর সাংযুি কনর 

এেরনের িথ্য কমিশে ট্রর্নক িামহো 

ট্রিািানবক সাংরক্ষি প্রিযাশী মশে 

প্রমিষ্ঠােনক সরবরাহ করা ট্রযনি পানর। 

সাংমেষ্ট পনের  

র্ামেকারকগ

ট্রির োি 

জ্ািীয় রাজ্স্ব ট্রবাড থ ক্থক 

সাংরমক্ষি ASYCUDA ডাটানবনজ্ 

র্ামেকারকগনির হালোগাে িথ্য 

মবযিাে, যা হনি র্ামেকারক 

সপনকথ িথ্য সাংগ্রহ করা সম্ভব। 

এসকল িথ্য জ্েগনির জ্ন্য উনু্মি 

েয়। 

ASYCUDA ডাটানবজ্ এর সানর্ 

কমিশনের মসনিিনক সরাসমর সাংযুি কনর 

এেরনের িথ্য কমিশে ট্রর্নক িামহো 

ট্রিািানবক সাংরক্ষি প্রিযাশী মশে 

প্রমিষ্ঠােনক সরবরাহ করা ট্রযনি পানর। 

সাংরক্ষি 

প্রিযাশী মশে 

প্রমিষ্ঠানের 

স্বার্ থহামে 

ট্রয ট্রকাে মশনের স্বার্ থহামে সাংক্রান্ত 

িথ্য সাংরক্ষি প্রিযাশী সাংমেষ্ট মশে 

প্রমিষ্ঠানের মেকট মবযিাে রনয়নে, 

িনব এসকল িথ্য-উপাত্ত Generally 

Accepted Accounting Principle 

(GAAP)অনুযায়ী সাংরক্ষি করনি 

হনব।  

ট্রেশীয় মশে প্রমিষ্ঠােসমূহনক GAAP 

অনুযায়ী িথ্য সাংরক্ষি করার জ্ন্য উিুদ্ধ 

করনি হনব। আনবেে প্র  পূরনি সহায়িা 

করার জ্ন্য বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ 

কমিশনে অর্বা এফমবমসমসআই-ট্রি ট্রহে 

ট্রডস্ক স্থাপে করা ট্রযনি পানর। 

 

গ. মবযিাে মবমেিালা অনুযায়ী বামিজ্য প্রমিমবোে ব্যবস্থার আেয় মেনি হনল কমিশেনক সিয়াবদ্ধ 

পদ্ধমি অনুসরি করনি হয়। একারনি সাংরক্ষি প্রিযাশী মশে প্রমিষ্ঠােসমূহ জ্ািীয় রাজ্স্ব ট্রবানড থর 

মেকট সম্পূরক ুল্ক , মেয়ন্ত্রিমূলক ুল্ক  অর্বা ট্যামরফ মূনল্যর জ্ন্য আনবেে কনরে, যা সহনজ্ প্রাপ্য। 

এখানে উনিখ্য ট্রয, সম্পূরক ুল্ক  মূল্য সাংনযাজ্ে আইে ১৯৯১ এর আওিায় প্রনযাজ্য একটি স্থােীয় ুল্ক  

যা সিোনব আিোমেকৃি পনের ওপর আনরাপ করা হনয় র্ানক। িনব স্থােীয় মশে প্রমিষ্ঠানের 

সাংরক্ষনির উনেনশ্য জ্ািীয় রাজ্স্ব ট্রবাড থ বানজ্ট ট্রঘাষিার পর পরই পৃর্ক একটি এসআরও িারা 
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ট্রেশীয় উৎপােনের ওপর সম্পূরক ুল্ক  িওকুফ কনর। এোড়া আিোমের সািমগ্রক পমরমস্থমি মেয়ন্ত্রনির 

লনক্ষয মেয়ন্ত্রিমূলক ুল্ক  আনরানপর মবোে রাখা হনলও সম্প্রমি স্থােীয় মশে সাংরক্ষনির উনেনশ্য এই 

ুল্ক  ব্যবহানরর প্রবিিা লক্ষযিীয়। অমেকন্তু, রাজ্স্ব আহরনির পাশাপামশ স্থােীয় মশেনক সাংরক্ষনির 

উনেনশ্য ট্যামরফ মূল্য ব্যবহানরর প্রবিিা ট্রেখা যানচ্ছ, যা মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থায় বাাংলানেনশর 

অঙ্গীকানরর সানর্ সাংগমিপূি থ েয়।এসব কারনি সাংরক্ষি প্রিযাশী মশে প্রমিষ্ঠাে মবযিাে বামিজ্য 

প্রমিমবোে ব্যবস্থা গ্রহি কনর ো। এটা অেস্বীকায থ ট্রয ট্রেশীয় মশনের প্রসার ও সাংরক্ষি সরকানরর একটি 

প্রোে কাজ্ এবাং একাজ্টি মবযিাে আইে অনুযায়ী করাই সিীমিে। একারনি, মশে সাংরক্ষনির সানর্ 

সরাসমরোনব সপৃি সরকামর সাংস্থা/িন্ত্রিালয় যর্া জ্ািীয় রাজ্স্ব ট্রবাড থ ও বামিজ্য িন্ত্রিালয় িানের 

মেকট সম্পূরক ুল্ক , মেয়ন্ত্রিমূলক ুল্ক  অর্বা ট্যামরফ মূনল্যর িাধ্যনি সাংরক্ষি প্রিযাশী মশে 

প্রমিষ্ঠােসমূহনক বামিজ্য প্রমিমবোে ব্যবস্থার আেয় গ্রহি করার জ্ন্য উৎসামহি করনি পানর এবাং 

সাংরক্ষি প্রিযাশী মশে প্রমিষ্ঠােসমূহনক সম্পূরক ুল্ক , মেয়ন্ত্রিমূলক ুল্ক  অর্বা ট্যামরফ মূনল্যর িাধ্যনি 

সাংরক্ষনির জ্ন্য আনবেে করানক মেরূৎসামহি করনি পানর। বাাংলানেনশর অর্ থনেমিক ও বামিজ্য বৃমদ্ধর 

সানর্ সানর্ বাাংলানেনশর বামিনজ্যর ওপর মবমেন্ন ট্রেনশর েজ্রোমর বাড়নব এবাং স্বনোন্নি ট্রেশ হনি 

উত্তরনির কারনি এেরনের েজ্রোমর আনরা বৃমদ্ধ পানব। একারনি স্বনোন্নি ট্রেশ হনি উত্তরিনক সফল 

করার লনক্ষয বামিজ্য ব্যবস্থানক সুষি করা প্রনয়াজ্ে এবাং সম্পূরক ুল্ক , মেয়ন্ত্রিমূলক ুল্ক  অর্বা 

ট্যামরফ মূনল্যর িাধ্যনি ট্রেশীয় মশেনক প্রমিরক্ষি ট্রেয়ার প্রমক্রয়ানক ক্রিান্বনয় কমিনয় মেনয় আসা 

প্রনয়াজ্ে। 

 

৫.২.২ বামিজ্য েীমি, বামিজ্য প্রমিমবোে ও আন্তজ্থামিক সহনযামগিা মবোনগ মবমেন্ন ইনকােমিক 

িনডল, মুি/অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য চমির সম্ভাব্যিা যািাই প্রমিনবেে প্রস্তুমি সাংক্রান্ত কানজ্ 

কি থকিথানের েক্ষিা বৃমদ্ধর জ্ন্য মেয়মিি প্রমশক্ষি জ্রুমর মবোয় এ সাংক্রান্ত ববনেমশক এবাং অেযন্তরীি 

উন্নি (এডোন্সড) প্রমশক্ষি এবাং েক্ষিা ও সক্ষিিা বৃমদ্ধর জ্ন্য ট্রেনশ/মবনেনশ উচ্চ মশক্ষা কায থক্রনি 

কি থকিথানের ট্রপ্ররি করনি হনব। অেযন্তরীি প্রমশক্ষনির জ্ন্য মবমেন্ন সরকামর মবশ্বমবযালনয়র আইে, 

অর্ থেীমি, ইিযামে মবোনগর সানর্ সিনঝািা স্মারক স্বাক্ষর করা ট্রযনি পানর। িদ্রূপ, ববনেমশক 

প্রমশক্ষনির জ্ন্য মবমেন্ন ট্রেড একানডমির সানর্ও সিনঝািা স্মারক স্বাক্ষর পূব থক কি থকিথানের জ্ন্য 

প্রমশক্ষনি ট্রপ্ররি করনি হনব। 

 

৫.২.৩ মবমেন্ন ে্র হনি িথ্য সাংগ্রহপূব থক অেযন্তরীি িথ্য োন্ডার প্রস্তুি করা ট্রযনি পানর। 

অিযাবশ্যকীয় পে মবপিে ও িমেটমরাং কমিটির কায থক্রি গমিশীল করার জ্ন্য কািিাইজ্ 

সফটওয়যার প্রস্তুনির ব্যবস্থা ট্রেয়া ট্রযনি পানর।  

 

৫.২.৪ কমিশনের েতুে আইে প্রবিথনের ফনল কানজ্র পমরমে বৃমদ্ধ ট্রপনয়নে। িাোড়া পূব থ হনিই 

জ্েবনলর ঘাটমি মেল, িাই জ্েবনলর স্বেিা পূরনির জ্ন্য েতুে জ্েবল অনুনিােে ও মেনয়ানগর ব্যবস্থা 

ট্রেয়া ট্রযনি পানর। কি থকিথা/কি থিারীনের স্থাে সাংকুলনের মবষয়টি সিাোনের জ্ন্য কমিশনের মেজ্স্ব 

অমফস েবে মেি থাি অর্বা পয থা্ ট্রস্পস বরাে মেনয় সকনলর প্রাপ্যিা অনুযায়ী অমফনসর স্থাে  সাংকুলে 

করা ট্রযনি পানর। 

 

৫.২.৫ একটি গনবষিােিী প্রমিষ্ঠাে মহনসনব মেিযপ্রনয়াজ্েীয় পনের বেেমন্দে বাজ্ার িমেটমরাং, ুল্ক  

ববষনম্যর কারি অনুসন্ধাে, আন্তজ্থামিক বামিজ্য সাংক্রান্ত ইসুযনি মবনশষজ্ঞ পরািশ থ প্রোে, ট্রসক্টরাল 

িামড ইিযামে গুরুেপূি থ োেমবে গনবষিাকি থ পমরিালোর জ্ন্য কমিশনে আনরা অর্ থ বরানের 

প্রনয়াজ্েীয় পেনক্ষপ গ্রহি করা আবশ্যক। 
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৫.২.৬ মেশে ২০২১ বাস্তবায়নে বাাংলানেশনক একটি িধ্যি আনয়র ট্রেনশ রূপান্তনরর ট্রক্ষন্র  সৃষ্ট 

প্রমিনযামগিামূলক ববমশ্বক িযানলি ট্রিাকানবলায় বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশেনক একটি েক্ষ ও 

সক্ষি প্রমিষ্ঠাে গনড় ট্রিালার লনক্ষয ট্রেশীয় ও মবনেশী প্রকে সহায়িা গ্রহি করা ট্রযনি পানর।  
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পমরমশষ্ট-১ 

বিথিাে/প্রািে ট্রিয়ারম্যাে িনহােয়গনির োনির িামলকা ও কায থকাল 

ক্রমিক োং কি থকিথার োি কায থকাল 

হনি পয থন্ত 

১। আনোয়ারুল হক খাে ৩০-১২-১৯৭২ ১৫-০৩-১৯৭৬ 

২। আবদুস সািাে ১৯-০৭-১৯৭৬ ২৫-১০-১৯৭৬ 

৩। এ, এি, আমেসুজ্জািাে ২৬-১০-১৯৭৬ ১৯-০১-১৯৭৭ 

৪। এ, এি, হায়োর ট্রহানসে ২০-০১-১৯৭৭ ১৪-০২-১৯৮০ 

৫। কাজ্ী ট্রিাশারফ ট্রহানসে ১৫-০২-১৯৮০ ২৬-১০-১৯৮০ 

৬। কনিাডর এি, এ, রহিাে (অঃ প্রাঃ) ২৭-১০-১৯৮০ ৩০-০১-১৯৮৪ 

৭। খন্দকার ট্রিাঃ নুরুল ইসলাি ৩০-০১-১৯৮৪ ০৬-০৬-১৯৮৪ 

৮। িঞ্জুর ট্রিানশ থে ০৬-০৬-১৯৮৪ ৩১-১০-১৯৮৫ 

৯। োমসি উেীে আহনিে ০২-১১-১৯৮৫ ০৮-০৭-১৯৮৬ 

১০। মুসনলহ উেীে আহনিে ০৮-০৭-১৯৮৬ ২৯-১১-১৯৮৯ 

১১। এি.এ. িামলক ১০-০১-১৯৯০ ১৫-১২-১৯৯০ 

১২। বসয়ে হাসাে আহিে ১৫-১২-১৯৯০ ১৯-০৬-১৯৯১ 

১৩। আমিনুল ইসলাি ১৯-০৬-১৯৯১ ২৩-১০-১৯৯১ 

১৪। ড. িমহউেীে খাে আলিগীর ২৩-১০-১৯৯১ ০৫-১০-১৯৯৪ 

১৫। আবদুল হামিে ট্রিৌধুরী ০৫-১০-১৯৯৪ ২২-০৪-১৯৯৬ 

১৬। ট্রিাঃ েজ্রুল ইসলাি ২৬-০৫-১৯৯৬ ২৩-০৭-১৯৯৬ 

১৭। এ,এ,এি, মজ্য়াউমেে ২২-০৮-১৯৯৬ ২৩-০২-১৯৯৭ 

১৮। আজ্াে রুহুল আমিে ০১-০৩-১৯৯৭ ০৭-১০-১৯৯৭ 

১৯। শািসুজ্জািাে ট্রিৌধুরী ১৫-১০-১৯৯৭ ০৯-১২-১৯৯৭ 

২০। ড. ট্রিাঃ ওসিাে আলী ১৫-১০-১৯৯৭ ২৬-১০-১৯৯৯ 

২১। ট্রিাঃ ট্রিারনশে ট্রহানসে ১৫-১১-১৯৯৯ ২৬-১০-১৯৯৯ 

২২। এ. ওয়াই,মব,আই মসমেকী ০৭-০৬-২০০০ ২২-০৪-২০০১ 

২৩। এি আই ট্রিৌধুরী (িমহবুল ইসলাি) ০৭-০৫-২০০১ ০৮-০৮-২০০১ 

২৪। ট্রেনলায়ার ট্রহানসে ১১-০৯-২০০১ ১৪-১১-২০০১ 
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ক্রমিক োং কি থকিথার োি কায থকাল 

হনি পয থন্ত 

২৫। অধ্যাপক ট্রিাহাম্মে আলী িসমলি ২৩-০৬-২০০২ ২২-০৬-২০০৪ 

২৬। ট্রিাঃ আমিনুল  ইসলাি ভু ুঁইয়া ০৫-০১-২০০৫ ১২-০৯-২০০৫ 

২৭। বসয়ে সুজ্াউমেে আহম্মে ১২-০৯-২০০৫ ২৭-০৪-২০০৬ 

২৮। ট্রিাঃ মসরাজুল ইসলাি ০৩-০৫-২০০৬ ০৩-০৭-২০০৬ 

২৯। এমবএি আবদুল হক ট্রিৌধুরী ২০-০৮-২০০৬ ১৯-০৯-২০০৬ 

৩০। ট্রিাঃ আবদুল ওয়াহাব ০৮-১০-২০০৬ ২৬-১২-২০০৬ 

৩১। ট্রিাঃ শমফকুল ইসলাি ০৯-০১-২০০৭ ০৩-০২-২০০৮ 

৩২। ড. বসয়ে েকীব মুসমলি ১২-০২-২০০৮ ১৭-১২-২০০৮ 

৩৩। এ ট্রক এি আমজ্জুল হক ১৮-০১-২০০৯ ১৯-০৭-২০০৯ 

৩৪। ড. ট্রিাঃ িমজ্বুর রহিাে ২০-০৭-২০০৯ ১৯-০৭-২০১২ 

৩৫। ট্রিাঃ সাহাব উিাহ ২২-০৭-২০১২ ০৬-০৩-২০১৪ 

৩৬। ট্রিাঃ ইকবাল খাে ট্রিৌধুরী ০৪-০৩-২০১৪ ২৮-০৯-২০১৪ 

৩৭। ড. ট্রিাঃ আমজ্জুর রহিাে ২৮-০৯-২০১৪ ১৩-০৯-২০১৫ 

৩৮। এটিএি মুিথজ্া ট্ররজ্া ট্রিৌধুরী এেমডমস ১৪-০৯-২০১৫ ১২-০১-২০১৬ 

৩৯। ট্রবগি মুশনফকা ইকফাৎ ২৪-০২-২০১৬ ২৬-১০-২০১৭ 

৪০। ট্রিাঃ জ্মহর উমেে আহনিে এেমডমস ২৬-১০-২০১৭ ২৬-১২-২০১৮ 

৪১। ট্রজ্যামিি থয় েত্ত ২৬-১২-২০১৮ ২৬-০৯-২০১৯ 

৪২। ট্রিাঃ নূর-উর-রহিাে ২৬-০৯-২০১৯ ০৮-১২-২০১৯ 

৪৩। িপে কামন্ত ট্রঘাষ ০৮-১২-২০১৯ ০৭-০৭-২০২০ 

৪৪। মুনশী শাহাব্যদ্দীন আহবর্ে ০৭-০৭-২০২০ অযাবমে 
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পমরমশষ্ট - ২ 

 বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের বিথিাে সাাংগঠমেক কাঠানিা

‡Pqvig¨vb 

m`m¨  

(evwYR¨ bxwZ) 
m`m¨  

(evwYR¨ cÖwZweavb) 

hyM¥-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-1) 
mwPe 

m`m¨ 
(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv 

) 

 

hyM¥-cÖavb 

(evwYR¨ cÖwZweavb) 

hyM¥-cÖavb 

 (evwYR¨ bxwZ) 

Dc-cÖavb 

(evwYR¨ bxwZ-1) 

Dc-cÖavb 

(evwYR¨ bxwZ-2) 

 

Dc-cÖavb 

(evwYR¨ bxwZ-3) 

 

Dc-cÖavb 

(evwYR¨ cÖwZweavb-

1) 

 

Dc-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

2) 

 

Dc-cÖavb 

(evwYR¨ cÖwZweavb-

2) 

 

Dc-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

3) 

 

Dc-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

1) 

) 

wm‡÷g 

Gbvwj÷ 

mnKvix-cÖavb 

(evwYR¨ bxwZ-1) 

 

mnKvix-cÖavb 

(evwYR¨ bxwZ-3) 

mnKvix-cÖavb 

(evwYR¨ bxwZ-2) 

mnKvix-cÖavb 

(evwYR¨ cÖwZweavb-

1) 

 

mnKvix-cÖavb 

(evwYR¨ cÖwZweavb-

2) 

 

mnKvix-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

1) 

 

mnKvix-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

2) 

 

mnKvix-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

3) 

 

 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(evwYR¨ bxwZ-1) 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(evwYR¨ bxwZ-2) 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(evwYR¨ cÖwZweavb-1) 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(evwYR¨ bxwZ-3) 

 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-

2) 

 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(evwYR¨ cÖwZweavb-

2) 

 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-1) 

 

M‡elYv Kg©KZ©v 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-3) 

 

wnmve i¶Y Kg©KZ©v jvB‡eªixqvb Rbms‡hvM I 

cÖKvkbv Kg©KZ©v 
 

mnKvix mwPe 

(cÖkvmb) 

 Mvoxi msL¨v t Kvi t  9wU 

gvB‡µvevm t  2wU 

gUimvB‡Kj t  1 wU 

  Aby‡gvw`Z Rbej t  Kg©KZ©v =  39 Rb 

            Kg©Pvix   =   76 Rb 

            me©‡gvU  =  115 Rb 

hyM¥-cÖavb 

(AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv-2) 
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পমরমশষ্ট - ৩ 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে (সাংনশােে) আইে, ২০২০ 

ট্ররমজ্ষ্টাড থ োং মড এ-১ 

বাাংলানেশ ট্রগনজ্ট 

অমিমরি সাংখ্যা 

 ক্থপক্ষ ক্থক প্রকামশি 

িঙ্গলবার, জ্ানুয়ামর ২৮, ২০২০ 

বাাংলানেশ জ্ািীয় সাংসে 

ঢাকা, ১৪ িাঘ, ১৪২৬/২৮ জ্ানুয়ামর, ২০২০ 

     সাংসে ক্থক গৃহীি মেম্নমলমখি আইেটি ১৪ িাঘ, ১৪২৬ ট্রিািানবক ২৮ জ্ানুয়ামর, ২০২০ িামরনখ 

রাষ্ট্রপমির সম্মমিলাে কমরয়ানে এবাং এিিারা এই আইেটি সব থসাোরনির অবগমির জ্ন্য প্রকাশ করা 

যাইনিনে:- 

২০২০ সনের ০১ োং আইে 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে আইে, ১৯৯২ এর সাংনশােেকনে প্রিীি আইে 

     ট্রযনহতু মেম্নবমি থি উনেশ্যসমূহ পূরিকনে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে আইে, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের 

৪৩ োং আইে) এর সাংনশােে করা সিীিীে ও প্রনয়াজ্েীয়; 

     ট্রসনহতু এিদ্দ্বারা মেম্নরূপ আইে করা হইল:- 

     ১। সাংমক্ষ্ মশনরাোি  ও প্রবিথে।- (১) এই আইে বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে (সাংনশােে) আইে, 

২০২০ োনি অমেমহি হইনব। 

    (২) ইহা অমবলনম্ব কায থকর হইনব। 

    ২। ১৯৯২ সনের ৪৩ োং আইনের প্রস্তাবোর সাংনশােে ।- বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে আইে, ১৯৯২ 

(১৯৯২ সনের ৪৩ োং আইে), অিঃপর উি আইে বমলয়া উমিমখি, এর প্রস্তাবোর পমরবনিথ মেম্নরূপ 

প্রস্তাবো প্রমিস্থামপি হইনব, যর্া:- 

     “ট্রযনহতু জ্ামির মপিা বঙ্গবন্ধু ট্রশখ মুমজ্বুর রহিানের মেনে থনশ িাঁহার সরকানরর আিনল বামিজ্য 

িন্ত্রিালনয়র ফনরে ট্রেড মডমেশনের ২৮ জুলাই ১৯৭৩ মিিাব্দ িামরনখর ADMN-১E-২০/৭৩/৬৩৬ 

োং ট্ররজুলুযশেবনল একটি সম্পূি থ সরকামর ে্র মহসানব ট্যামরফ কমিশে প্রমিষ্ঠা লাে কমরয়ানে; এবাং 

ট্রযনহতু বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে প্রমিষ্ঠাকনে একটি আইে প্রিয়ে করা সিীিীে ও  

প্রনয়াজ্েীয়;’’। 

     ৩। ১৯৯২ সনের ৪৩ োং আইনের সাংনশােে।- উি আইনের সব থ্র  উমিমখি “বাাংলানেশ ট্যামরফ 

কমিশে” শব্দগুমলর পমরবনিথ “বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে” শব্দগুমল প্রমিস্থামপি হইনব। 
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     ৪। ১৯৯২ সনের ৪৩ োং আইনের োরা ৭ এর প্রমিস্থাপে।- উি আইনের োরা ৭ এর পমরবনিথ 

মেম্নরূপ োরা ৭ প্রমিস্থামপি হইনব, যর্া:- 

     “৭। কমিশনের কায থাবলী।-(১) ট্রেমশয় পে ও ট্রসবা র্ামে বৃমদ্ধকনে ট্রেমশয় মশনের স্বার্ থ সাংরক্ষি 

ও মবকানশ মশেপে উৎপােে ও মবপিনে েক্ষিাবৃমদ্ধ, প্রমিনযামগিামূলক পমরনবশ সৃমষ্ট এবাং  আিোমে 

ও র্ামের ট্রক্ষন্র  তুলোমূলক সুমবো (comparative advantage) মেরূপিকনে মেম্নবমি থি মবষনয় 

কমিশে সরকারনক পরািশ থ  প্রোে কমরনব, যর্া:- 

      (ক) ুল্ক েীমি পয থানলািোক্রনি ুল্ক হার ট্রযৌমিকীকরি; 

 

      (খ) আন্তজ্থামিক, আঞ্চমলক ও বহু-পামক্ষক বামিজ্য চমি; 
 

      (গ) এমটি ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং ও ট্রসইফগাড থ সাংক্রান্ত আইে ও মবমে অনুয়ায়ী ট্রেমশয় মশনের  

স্বার্ থ সাংরক্ষি; 

 

      (ঘ) োেমজ্ট ও োন্সমশপনিটি ট্রেড, মজ্এসমপ (Generalized System of Preference), রুলস 

অব  অমরমজ্ে (Rules of Origin ) ও অন্যান্য অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য; 

 

      (ঙ) মশে, বামিজ্য, মবমেনয়াগ ও ুল্ক েীমি প্রিয়ে; 

 

      (ি) ববনেমশক বামিজ্য মবষনয় উদূ্ভি ট্রয ট্রকানো সিস্যা সিাোনে কায থকর ব্যবস্থা  গ্রহি; 

 

      (ে) Protective Duties Act, 1950 (Act No. LXI of 1950) এর আনলানক সুমেমে থষ্ট 

ট্রিয়ানে সাংরক্ষিমূলক আিোমে ুল্ক  (Protective Duties of Customs) আনরাপ; 

 

     (জ্)  মশে  সপনের সুষ্ঠু ব্যবহার মেমিিকরিপূব থক ট্রেমশয় পে ও ট্রসবার র্ামে বৃমদ্ধ; 

 

     (ঝ)  আিোমে ও র্ামেনযায প পে  বা ট্রসবাসমূনহর হারনিাোইজ্ড মসনিি ট্রকাড; 

 

     (ঞ) ববনেমশক বামিজ্য পমরবীক্ষি; এবাং 

 

     (ট) আন্তজ্থামিক ও আঞ্চমলক বামিজ্য ব্যবস্থায় প্রিযক্ষ বা পনরাক্ষোনব প্রোব মবস্তারকারী 

েীমিিালা ও রীমিেীমি। 

 

     (২) উপ-োরা (১) এ উমিমখি মবষনয় সরকারনক পরািশ থ প্রোে োড়াও কমিশে মেনম্নাি কায থাবমল 

সপােে কমরনব, যর্া:- 

 

(ক) এমটি-সারকািনেেশে সাংক্রান্ত  িেন্ত কায থক্রি  পমরিালো; 

 

(খ) বাাংলানেশ হইনি র্ামেকৃি পে ও বামিনজ্যর ওপর অন্য ট্রেশ ক্থক গৃহীি বামিজ্য  

প্রমিমবোে সাংক্রান্ত পেনক্ষপ (এমটি ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং ট্রসইফগাড থ ট্রিজ্াস থ ও  

এমটি সারকািনেেশে) এর পমরনপ্রমক্ষনি কায থকর ব্যবস্থা গ্রহনির মেমিত্ত ট্রেমশয় 

র্ামেকারকগিনক সহায়িা প্রোে; 

(গ) মেিয প্রনয়াজ্েীয় ্রবব্যামের আন্তজ্থামিক ও অেযন্তরীি বাজ্ারের মেরীক্ষি ও  পয থানলািো; 

(ঘ) মবশ্ব-বামিজ্য সাংস্থার আওিায় মবমেন্ন বামিজ্য চমি সপমকথি মবনরাে মেষ্পমত্তনি 

সরকারনক সহায়িা প্রোে; 
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(ঙ) ববনেমশক বামিজ্য সপনকথ িথ্যামে সাংগ্রহ, ডাটানবজ্ সাংরক্ষি, পয থানলািো ও মবনেষি  

এবাং জ্েস্বানর্ থ উি িথ্যসমূহ সরকার ও স্বার্ থসাংমেষ্ট ব্যমি বা প্রমিষ্ঠােনক সরবরাহ; 

(ি) অন্যান্য ট্রেনশর সমহি বাাংলানেনশর অগ্রামেকারমূলক বা মুি বামিজ্য চমি সপােনের 

সম্ভাব্যিা যািাই এবাং এিেসাংক্রান্ত চমির ফনল ববনেমশক বামিনজ্যর ওপর সম্ভাব্য প্রোব 

মূল্যায়ে; 

(ে) সম্ভাব্য ক্ষমিগ্রস্ত মশে, ট্রোিা ও জ্েসাোরট্রির স্বার্ থ মবনবিোর উনেনশ্য গি ুলোমের 

িাধ্যনি প্রনয়াজ্েীয় পেনক্ষপসমূহ মিমিিকরি; 

(জ্) ট্রেমশয় মশে ও বামিজ্য সাংমেষ্ট মবষনয় অাংশীজ্েনের েক্ষিা ও সনিিেিা বৃমদ্ধর লনক্ষয 

প্রনয়াজ্েীয় কায থক্রি গ্রহি; এবাং 

(ঝ)  ট্রেমশয় মশে ও বামিনজ্যর স্বার্ থ সাংক্রান্ত মবষনয়  গনবষিা বা সিীক্ষা পমরিালো। 

     (৩) এই োরার অেীে ট্রপশকৃি সুপামরশ বাস্তবায়নের ফনল সম্ভাব্য ক্ষমিগ্রস্ত মশে, ট্রোিা ও  

জ্েসাোরনির স্বার্ থ  মবনবিো কমরয়া কমিশে  ক্ষমি লাঘনবর জ্ন্য, উহার িনি প্রনয়াজ্েীয় সুপামরশ 

সরকানরর মেকট ট্রপশ কমরনব; 

      (৪) এই োরার অেীে কমিশে ক্থক ট্রপশকৃি সুপামরশনক সরকার স্বীকৃমি মেনব এবাং 

যর্াযর্োনব মবনবিো কমরনব''। 

      ৫। ১৯৯২ সনের ৪৩ োং আইনের োরা ৮ এর সাংনশােে।- উি আইনের োরা ৮ এর মবযিাে 

মবোে উপ-োরা (১) মহসানব সাংখ্যাময়ি হইনব এবাং উিরূনপ সাংখ্যাময়ি উপ-োরা (১) এর                                   

পর মেম্নরূপ উপ-োরা (২) সাংনযামজ্ি হইনব, যর্া:- 

          ''(২) উপ-োরা (১) এর অেীে িেনন্তর িাধ্যনি প্রা্ িনথ্যর ট্রগাপেীয়িা মেমিি কমরনি হইনব: 

িনব শিথ র্ানক ট্রয, প্রা্ িথ্য সাংমেষ্ট প্রমিষ্ঠাে বা ক্থপনক্ষর মলমখি অনুিমি সানপনক্ষ 

প্রকাশ করা যাইনব।”।  

       ৬। ১৯৯২ সনের ৪৩ োং আইনের োরা ১২ এর সাংনশােে।- উি আইনের োরা ১২ এর উপ-োরা 

(১) এর পর মেম্নরূপ উপ-োরা (২) সাংনযামজ্ি হইনব, যর্া:- 

          ''(২) গনবষিা বা সিীক্ষা কানজ্ সহায়িা প্রোনের লনক্ষয কমিশে, সরকানরর পূব থানুনিােেক্রনি, 

মেমে থষ্ট ট্রিয়ানের জ্ন্য প্রনয়াজ্েীয় সাংখ্যক পরািশ থক ও গনবষিা সহায়িাকারী মেনয়াগ কমরনি 

পামরনব।''। 

ড. জ্াফর আহনিে খাে 

      মসমেয়র সমিব। 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
ট্রিাঃ িামরকুল ইসলাি খাে, উপপমরিালক, বাাংলানেশ সরকারী মু্রবিালয়, ট্রিজ্গাঁও, ঢাকা ক্থক মুম্রবি। 

ট্রিাঃ আব্দুল িানলক, উপপমরিালক, বাাংলানেশ ফরি ও প্রকাশো অমফস, 

ট্রিজ্গাঁও, ঢাকা ক্থক প্রকামশি। website: www.bgpress.gov.bd 
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পমরমশষ্ট - ৪ 

২০২০-২১ অর্ থবেনর কমিশনে কি থরি ে্র/মবোগমেমত্তক কি থকিথানের োনির িামলকা: 

(নজ্যষ্ঠিার মেমত্তনি েয়) 
 

ক্রঃ 

োং 

কি থকিথার োি ও 

পেমব  

ট্রটমলনফাে, ট্রিাবাইল ও 

ই-ট্রিইল 

েমব 

 

ট্রিয়ারম্যানের ে্র 

১। মুনশী শাহাব্যদ্দীন 

আহবর্ে ট্রিয়ারম্যাে 

ট্রফাে: +৮৮০২২২২২২০২০৯  

ফযাক্স: +৮৮ ০২ ৯৩৪০২৪৫ 

ট্রিাবাইল: ০১৭৮৭৬৬২৮৯৯ 

ইবর্ইল: chairman@btc.gov.bd 

  
২। মু. আকরাি ট্রহানসে 

মসনিি এোমলি ও 

মপএস টু ট্রিয়ারম্যাে 

(অ:ো:) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৪৮৩১০৮০৪ 

ট্রিাবাইল: ০১৭১২৬১৭৭৮৮ 

ইবর্ইল:systemanalyst@btc.gov.bd 

 

 
 

 

বামিজ্য েীমি মবোগ 

১। শাহ ট্রিাঃ আবু রায়হাে 

আলনবরুেী 

সেস্য (বাঃ েীঃ) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৫৮৩১০৪৯৯ 

ট্রিাবাইল: ০১৭১১৩১৬৯০০ 

ইবর্ইল: member_tpd@btc.gov.bd 

 

২। িেজুর ট্রিানশ থে ট্রিৌধুরী 

যুগ্মপ্রোে (বাঃ েীঃ) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৫৮৩১১৭৩০ 

ট্রিাবাইল: ০১৫৫২৪৭৯৯১০ 

ইবর্ইল: jc_tpd@btc.gov.bd 

 

  

৩। ট্রিাঃ রমকবুল হাসাে 

উপপ্রোে (বাঃ েীঃ) 

ট্রফাে: +৮৮-০২- ৯৩৩৫৯৩১ 

ট্রিাবাইল: ০১৯১৯৫৬৭০৫৮ 

ইবর্ইল: dc_tpd_iaa@btc.gov.bd 
 

 

৪। ট্রিাঃ রায়হাে উবায়দুিাহ 

উপপ্রোে (বাঃ েীঃ) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৫৮৩১০৩৩৫ 

ট্রিাবাইল: ০১৯১১২৩৩৬৪১ 

ইবর্ইল:raihan.ubaidullah@btc.gov.bd 
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ক্রঃ 

োং 

কি থকিথার োি ও 

পেমব  

ট্রটমলনফাে, ট্রিাবাইল ও 

ই-ট্রিইল 

েমব 

৫। ট্রিাঃ িাহমুদুল হাসাে 

সহকারী প্রোে (বাঃ েীঃ)  

 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৫৮৩১০৩২৩ 

ট্রিাবাইল: ০১৭১২২৮৪৬৯১ 

ইবর্ইল: mahmodul.hasan@btc.gov.bd 

 

 

৬। ট্রলাকিাে ট্রহানসে 

গনবষিা অমফসার, 

(বাঃেীঃ, িমেটমরাং ট্রসল) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৫৮৩১০৩২৩ 

ট্রিাবাইল: ০১৭১৭৩৪৪৮৯৩ 

ইবর্ইল: lokman.hossain@btc.gov.bd 

 

 

৭। ট্রিাঃ আমরফ ট্রহানসে 

গনবষিা অমফসার, 

(বাঃেীঃ) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ 

ট্রিাবাইল: ০১৭৪৮৭৫০৮৪৮ 

ইবর্ইল: arif.hossen@btc.gov.bd 

 

৮। ট্রিাহাম্মে রায়হাে 

গনবষিা অমফসার, 

(বাঃেীঃ) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ 

ট্রিাবাইল: ০১৫৩৪৬৫৮৪৯৬ 

ইবর্ইল: mohammad.rayhan@btc.gov.bd 

 

 
 

 

আন্তজ্থামিক সহনযামগিা মবোগ 

১। ড. ট্রিাস্তফা আমবে খাে 

সেস্য (আঃ সঃ) 

 

 

ট্রফাে: +৮৮-০২- ৯৩৩৫৯৯১ 

ট্রিাবাইল: ০১৭১৩৩৬৬৭৮৮ 

ইবর্ইল: abid.khan@btc.gov.bd 

 

 

২। রিা ট্রেওয়াে 

যুগ্মপ্রোে (আঃ সঃ) 

 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৫৮৩১০৩৪১ 

ট্রিাবাইল: ০১৫৫২৪৭৯৯১০ 

ইবর্ইল: rama.dewan@btc.gov.bd 

 

   ৩। এি এি িমহউমেে কমবর 

িাহীে 

উপপ্রোে (আঃ সঃ) 

ট্রফাে: +৮৮-০২- ৯৩৩৫৯৯৪ 

ট্রিাবাইল: ০১৮১৬৬৮২২৩৬ 

ইবর্ইল: mahin197421@gmail.com 
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ক্রঃ 

োং 

কি থকিথার োি ও 

পেমব  

ট্রটমলনফাে, ট্রিাবাইল ও 

ই-ট্রিইল 

েমব 

৪। ট্রিাঃ িমশউল আলি 

উপপ্রোে (আঃ সঃ)  

ট্রফাে: +৮৮-০২- ৯৩৩৫৯৯৩ 

ট্রিাবাইল: ০১৭১১২৪২৮২৩ 

ইবর্ইল: moshiul.alam@btc.gov.bd 

 

  

৫। ট্রিাঃ িামুে-উর-রশীে 

আসকারী 

উপপ্রোে (আঃ সঃ) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৫৮৩১১৭৬৭ 

ট্রিাবাইল: ০১৭১২১৬৯৮৫৫ 

ইবর্ইল:mamun.askari@btc.gov.bd 

 

৬। এস, এি, সুিাইয়া জ্াবীে 

সহকারী প্রোে (আঃ সঃ) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৫১৩১০৫১৯ 

ট্রিাবাইল: ০১৭৫২৫২৯৭৬৫ 

ইবর্ইল: sumaiya.zabeen@btc.gov.bd  

 

৭। মিজ্থা আবুল ফজ্ল ট্রিাঃ 

ট্রিৌহীদুর রহিাে  

সহকারী প্রোে (িলমি 

োময়ে) (আঃ সঃ) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৮৩১৬১০৪ 

ট্রিাবাইল: ০১৯৩৭৮৫৯৮৪৩ 

ইবর্ইল: mirza.rahman@btc.gov.bd 

 

 

 

৮। কাজ্ী িমের উেীে 

গনবষিা অমফসার 

(আঃসঃ-২) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ 

ট্রিাবাইল: ০১৯১১৭২১৮৯৮ 

ইবর্ইল: kazi.monir@btc.gov.bd 

 
 

 

বামিজ্য প্রমিমবোে মবোগ 

১। আবদুল বারী 

সেস্য (বাঃ প্রঃ) 

ট্রফাে: +৮৮-০২- ৯৩৩৩৫৬৫ 

ট্রিাবাইল: ০১৭৩০০২০৫০৩ 

ইবর্ইল: member_icd@btc.gov.bd 

 

  

২। ট্রগাকূল কৃষ্ণ ট্রঘাষ 

যুগ্মপ্রোে (বাঃ প্রঃ)   

 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৫৮৩১০৩৪১ 

ট্রিাবাইল: ০১৭১১৩৯৮২৫২ 

ইবর্ইল: jc_trd@btc.gov.bd 

 

mailto:kazi.monir@btc.gov.bd
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ক্রঃ 

োং 

কি থকিথার োি ও 

পেমব  

ট্রটমলনফাে, ট্রিাবাইল ও 

ই-ট্রিইল 

েমব 

৩। বসয়ে ইরমিজ্া আহসাে 

উপপ্রোে (বাঃ প্রঃ)   

 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৪৮৩২০৩৮৯ 

ট্রিাবাইল: ০১৭৩৩০৭৪৩৫১ 

ইবর্ইল: dc_investigation@btc.gov.bd 

 

 

৪। ট্রিাঃ আব্দুল লমিফ  

সহকারী প্রোে (বাঃ প্রঃ) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৫৮৩১০৫০৫ 

ট্রিাবাইল: ০১৭১৭৪০৮৭৬৫ 

ইবর্ইল: abdul.latif@btc.gov.bd 

 

 

৫। িমহনুল কমরি খন্দকার  

গনবষিা অমফসার  

(বাঃ প্রঃ) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৮৩১৬১০৪ 

ট্রিাবাইল: ০১৬৮৬২৬৭৩৯৬ 

ইবর্ইল: mohinul.karim@gmail.com 

 

 

 

৬। ট্রিাঃ শমরফুল হক 

গনবষিা অমফসার, 

(বাঃপ্রঃ) 

 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ 

ট্রিাবাইল: ০১৬৮০৭৬৬৬৯৪ 

ইবর্ইল: shariful.haque@btc.gov.bd 

 

 
 

প্রশাসে শাখা 

১। ট্রিাঃ আবুল ইসলাি 

সমিব (প্রশাসে) 

ট্রফাে: +৮৮-০২- ৯৩৩৫৯৩৩ 

ট্রিাবাইল: ০১৭১৬২০৫০১৯ 

ইবর্ইল: secretary@btc.gov.bd 

 

 

২। ট্রিাঃ িনয়ে উমেে ট্রিািা 

গ্রন্থাগামরক 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৮৩১৬১০৪ 

ট্রিাবাইল: ০১৯১২০২৩৫৫২ 

ইবর্ইল: mayen.molla@btc.gov.bd 

 

 

 

৩। এইি. এি. শমরফুল 

ইসলাি 

মপআর এন্ড মপও 

 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৮৩১৬১০৪ 

ট্রিাবাইল: ০১৭২৪৮৯৪০৩৬ 

ইবর্ইল: prandpo@btc.gov.bd 
 

 
 

mailto:dc_investigation@btc.gov.bd
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mailto:prandpo@btc.gov.bd
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ক্রঃ 

োং 

কি থকিথার োি ও 

পেমব  

ট্রটমলনফাে, ট্রিাবাইল ও 

ই-ট্রিইল 

েমব 

৪। ট্রিাহাম্মে হুিায়ূে কবীর 

সহকারী সমিব (প্রশাসে) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ 

ট্রিাবাইল: ০১৭১৫৪৪০৪৭৮ 

ইবর্ইল: asstsecretary@btc.gov.bd 

 

৫। ইউছুপ ট্রিাহাম্মে িউলাে 

ইকবাল 

মহসাব রক্ষি কি থকিথা  

(িলমি োময়ে) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৫৮৩১০৫১১ 

ট্রিাবাইল: ০১৭১১০০১৭০২ 

ইবর্ইল: accounts_office@btc.gov.bd 
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পমরমশষ্ট - ৫ 

২০২০-২১ অর্ থবেনর কমিশে ক্থক আনয়ামজ্ি প্রমশক্ষনির মববরি  

ক্রি কি থকিথা/কি থিারীর োি ও 

পেবী 

প্রমশক্ষনির মবষয় আনয়াজ্েকারী 

প্রমিষ্ঠাে 

প্রমশক্ষনির ট্রিয়াে 

০১ ৩য় ট্রেিীর কি থিারী (সকল) 

ট্রিাট ২৯ জ্ে 

কমিশনের ৩য় ট্রেিীর 

কি থিারীনের সুশাসে সাংক্রান্ত 

অেযন্তরীি প্রমশক্ষি 

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড 

ট্যামরফ কমিশে 

০৯ জুে ২০২১ 

০২ ৪র্ থ ট্রেিীর কি থিারী (সকল) 

ট্রিাট ২৮ জ্ে 

কমিশনের ৪র্ থ ট্রেিীর 

কি থিারীনের িাকমর সাংক্রান্ত 

অেযন্তরীি প্রমশক্ষি 

 

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড 

ট্যামরফ কমিশে 

১৩ জুে ২০২১ 

০৩ ৩য় ট্রেিীর কি থিারী (সকল) 

ট্রিাট ২৯ জ্ে 

কমিশনের ৩য় ট্রেিীর 

কি থিারীনের িাকমর সাংক্রান্ত 

মেেব্যাপী  অেযন্তরীি প্রমশক্ষি 

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড 

ট্যামরফ কমিশে 

১৫ জুে ২০২১ 

০৪ ৩য় ও ৪র্ থ ট্রেিীর কি থিারী 

৩য় ট্রেিীর ১৭ জ্ে এবাং ৪র্ থ 

ট্রেিীর ১৩ জ্ে কি থিারী সহ 

ট্রিাট ৩০ জ্ে। 

কমিশনের ৩য় ও ৪র্ থ ট্রেিীর 

কি থিারীনের মেেব্যাপী  

অেযন্তরীি প্রমশক্ষি 

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড 

ট্যামরফ কমিশে 

১৬ জুে ২০২১ 

০৫ ৩য় ও ৪র্ থ ট্রেিীর কি থিারী 

৩য় ট্রেিীর ১৭ জ্ে এবাং ৪র্ থ 

ট্রেিীর ১৫ জ্ে কি থিারী সহ 

ট্রিাট ৩২ জ্ে। 

কমিশনের ৩য় ও ৪র্ থ ট্রেিীর 

কি থিারীনের মেেব্যাপী  

অেযন্তরীি প্রমশক্ষি 

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড 

ট্যামরফ কমিশে 

২০ জুে ২০২১ 

০৬ কমিশনের ২৫ জ্ে ৪র্ থ ট্রেমির 

কি থিারী 

কমিশনের ৪র্ থ ট্রেমির 

কি থিারীনের িাকমর সাংক্রান্ত 

অেযন্তরীি প্রমশক্ষি 

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড 

ট্যামরফ কমিশে 

১০ িাি থ ২০২১ 

০৭ কমিশনের কি থকিথা ও 

কি থিারীনের অেযন্তরীি 

প্রমশক্ষি (০৬ জ্ে ১ি ট্রেমির 

কি থকিথা ও ১৩ জ্ে ৩য় 

ট্রেমির কি থিারী) 

PPR-2008 মবষনয় অেযন্তরীি 

প্রমশক্ষি 

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড 

ট্যামরফ কমিশে 

১৪ িাি থ ২০২১ 

 

০৮. ১৪ জ্ে কি থকিথা ও ২০ ৩য় ও 

৪র্ থ ট্রেিীর  কি থিারী (৩৪ 

জ্ে) 

সুশাসে ও বেমিকিা সাংক্রান্ত 

অেযন্তরীি প্রমশক্ষি 

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড 

ট্যামরফ কমিশি 

১৭ মডনসম্বর ২০২০ 

০৯. ২৩ জ্ে কি থকিথা ও ১২ ৩য় 

ট্রেিীর  কি থিারী (৩৫ জ্ে) 

iBAS++ মবষনয় প্রমশক্ষি বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড 

ট্যামরফ কমিশি 

২৯ েনেম্বর ২০২০ 

১০. কমিশনের ১৫ জ্ে কি থকিথা ও 

৭ জ্ে ৩য় ট্রেমির কি থিারী 

APA সাংক্রান্ত প্রমশক্ষি বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড 

ট্যামরফ কমিশে 

০৫ অনক্টাবর ২০২০ 

১১. কমিশনের ১৭ জ্ে কি থকিথা 

ও ৭ জ্ে ৩য় ট্রেমির কি থিারী 

উদ্ভাবে ও ট্রসবা সহমজ্করি 

মবষনয় ০১ (এক) মেনের 

কি থশালা  

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড 

ট্যামরফ কমিশে 

২৯ অনক্টাবর 

২০২০ 
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২০২০-২১ অর্ থবেনর কমিশনের কি থকিথা ও কি থিারীগি অন্যান্য ট্রয সকল প্রমশক্ষনি 

অাংশগ্রহি কনরনেে িার মববরি 

 

ক্রি কি থকিথা/কি থিারীর োি 

ও পেবী 

প্রমশক্ষনির মবষয় আনয়াজ্েকারী প্রমিষ্ঠাে প্রমশক্ষনির 

ট্রিয়াে 

০১. জ্োব মু. আকরাি 

ট্রহানসে 

মসনিি এোমলি 

বাাংলানেশ মরমজ্ওোল কানেমক্টমেটি 

প্রকে-১ ক্থক পমরিামলি বাাংলানেশ 

ট্রেড ট্রপাট থাল এর সানপাট থ ও 

রক্ষিানবক্ষনির জ্ন্য Cyberia Co. 

Ltd  ক্থক আনয়ামজ্ি প্রমশক্ষি 

কি থসূমি 

বামিজ্য িন্ত্রিালয় ৪-৭ জ্ানুয়ামর 

২০২১ 

০২. জ্োব ইউছুপ ট্রিাহাম্মে 

িউলাে ইকবাল 

মহসাব রক্ষি কি থকিথা 

(িঃোঃ) 

iBAS++ এর বানজ্ট প্রিয়ে িমডউনল 

ডাটা এমর মবষনয় প্রমশক্ষি 

অর্ থ িন্ত্রিালয় ২১ জ্ানুয়ামর 

২০২১ 

০৩. বসয়ে িাহবুব-উল-আলি 

কযামশয়ার/নকাষাধ্যক্ষ 

০৪. জ্োব ট্রিাঃ আব্দুল লমিফ 

সহকারী প্রোে 

বাাংলানেশ প্রমিনযামগিা কমিশে ও 

WTO মবষয়ক প্রমশক্ষি কি থশালা 

বাাংলানেশ প্রমিনযামগিা 

কমিশে 

৩১ মডনসম্বর 

২০২০ 

০৫. জ্োব ট্রিাহাম্মে ট্রগালাি 

ট্রিাস্তফা, যুগ্মপ্রোে  

Training Programm on “SPS and 

WTO Commitments for 

Bangladesh”.  

FtF-BITBEE Project ৪-৫ েনেম্বর 

২০২০ 

০৬. ট্রিাহাম্মে রায়হাে 

গনবষিা কি থকিথা 

Basic Procurement Trainging 

Course  

Central Procurement 

Technical Unit 

(CPTU), পমরকেো 

িন্ত্রিাল 

৭-১৭ েনেম্বর 

২০২০ 

০৭. ১৬ জ্ে ৩য় ও ১০ জ্ে ৪র্ থ 

ট্রেমির কি থিারী (২৬ জ্ে) 

সমিবেী প্রমশক্ষি মবয়াি ফাউনন্ডশে 

আঞ্চমলক ট্রকন্দ্র, 

কক্সবাজ্ার 

২২-২৬ েনেম্বর 

২০২০ 

০৮. মিজ্ মবেনি োহার 

সাঁটমু্রবাক্ষমরক 

ুলদ্ধািার ও সু-শাসে  অজ্থনে করিীয় 

শীষ থক প্রমশক্ষি 

বাাংলানেশ ইেমিটিউট অব 

ম্যানেজ্নিটি 

০১-০২ 

ট্রসনেম্বর ২০২০ 

০৯. জ্োব িেসুর আহনম্মে 

সাঁটমু্রবাক্ষমরক  

সরকামর িাকমরর অিযাবশ্যকীয় 

মেয়িাবলী ট্রকানস থ প্রমশক্ষি 

বাাংলানেশ ইেমিটিউট অব 

ম্যানেজ্নিটি 

১২-১৪ ট্রসনেম্বর 

২০২০ 

১০. জ্োব ট্রিাঃ িামুে-উর-

রশীে আসকারী, উপপ্রোে 

Trade  Policy and Negotiation 

Issues in the aftermath of the 

Covid-19 Global pandemic এর 

উপর প্রমশক্ষি 

বামিজ্য িন্ত্রিালয় ৯-১০ ট্রসনেম্বর 

ও 

 ১৩-১৫ 

ট্রসনেম্বর 

২০২০ 

১১. জ্োব এইি. এি. শমরফুল 

ইসলাি 

মপআর এন্ড মপও 

Workshop on Right to 

Information সাংক্রান্ত প্রমশক্ষি 

আঞ্চমলক ট্রলাকপ্রশাসে 

প্রমশক্ষি ট্রকন্দ্র, ঢাকা 

১৫ ট্রসনেম্বর 

২০২০ 

১২. জ্োব ট্রিাঃ রায়হাে 

উবায়দুিাহ উপপ্রোে 

Capacity Building Training for 

Officials on “Trade Policy and 

Regulatory Framework” শীষ থক ০ 

৩ মেেব্যাপী প্রমশক্ষি 

বামিজ্য িন্ত্রিালয় ২২,২৩,২৪ 

ট্রসনেম্বর ২০২০ 
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ক্রি কি থকিথা/কি থিারীর োি 

ও পেবী 

প্রমশক্ষনির মবষয় আনয়াজ্েকারী প্রমিষ্ঠাে প্রমশক্ষনির 

ট্রিয়াে 

১৩. জ্োব ট্রিাঃ িাহমুদুল হাসাে, 

সহকারী প্রোে 

পমরকেো কমিশনের কায থক্রি 

মবোনগর আওিায় “কায থক্রি মবোনগ 

একটি েতুে মডমজ্টাল ডাটানবজ্ 

স্থাপনের িাধ্যনি বামষ থক উন্নয়ে 

বানজ্ট ব্যবস্থাপো শমিশালী করি” 

শীষ থক প্রকনের আওিায় 

ADP/RADP Management System 

(AMS) প্রিয়ে করা হনয়নে। এ 

মসনিনি ডাটা এমর ও অন্যান্য মবষনয় 

োরিা প্রোনের জ্ন্য  Zoom Cloud এ 

প্রমশক্ষি ট্রকাস থ 

পমরকেো কমিশে ১৬-১৮ আগি 

২০২০ 

১৪. জ্োব ট্রিাহাম্মে রায়হাে 

গনবষিা কি থকিথা 
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২০২০-২১ অর্ থবেনর কমিশনের কি থকিথা ও কি থিারীগি ট্রয সকল 

সো/নসমিোর/কি থশালায় অাংশগ্রহি কনরনেে িার মববরি: 
 

ক্রি কি থকিথা/কি থিারীর োি 

ও পেবী 

সো/নসমিোর/কি থশালার মবষয় আনয়াজ্েকারী 

প্রমিষ্ঠাে 

সো/নসমিোর/কি থশালায় 

ট্রিয়াে 

১. মিজ্থা আবুল ফজ্ল ট্রিাঃ 

ট্রিৌহীদুর রহিাে 

সহকারী প্রোে (িলমি 

োময়ে) 

LDC Graduation: Impact on 

RMG মবষয়ক কি থশালা 

বামিজ্য িন্ত্রিালয় ১৪ িাি থ ২০২১ 

২. ড. ট্রিাস্তফা আমবে খাে 

সেস্য 

বাাংলানেশ-ট্রেপাল Trade Negotiation 

Committee (TNC) on PTA এর ৩য় 

সো 

বামিজ্য িন্ত্রিালয় ১৫ িাি থ ২০২১ 

৩. কাজ্ী িমের উেীে 

গনবষিা কি থকিথা 

০৪. জ্োব ট্রগালাি ট্রিাস্তফা 

যুগ্মপ্রোে 

ট্রোিার স্বার্ থ ও অমেকার 

মেমিিকরি মবষনয় কি থশালায় 

বামিজ্য িন্ত্রিালয়  ১৪-১৮ ট্রফব্রুয়ামর ২০২১ 

০৫. ড. ট্রিাস্তফা আমবে খাে 

সেস্য 

বাাংলানেশ-যুিরাজ্য মিপক্ষীয় 

বামিজ্য ও মবমেনয়াগ সম্প্রসারনির 

লনক্ষয Bangladesh-United 

Kingdom Trade and Investment 

Dialogue 

বামিজ্য িন্ত্রিালয় ১৬ ট্রফব্রুয়ামর ২০২১ 

০৬. মিজ্ এস.এি.সুিাইয়া 

জ্াবীে 

সহকারী প্রোে 

বাাংলানেশ-োরি Joint Working 

Group on Trade (JWG) এর ১৩িি 

সো (োচ থয়াল)  

বামিজ্য িন্ত্রিালয় ১৬-১৭ ট্রফব্রুয়ামর ২০২১ 

০৭. জ্োব হুিায়ূে কবীর 

সহকারী সমিব 

২০২১-২০২২ অর্ থ বেনরর বানজ্ট 

পমরপ্র -১ এর উপর মবনশষ প্রমশক্ষি 

কি থশালা 

অর্ থ িন্ত্রিালয় ২৫ জ্ানুয়ামর ২০২১ 

০৮. জ্োব ইউছুপ ট্রিাহাম্মে 

িউলাে ইকবাল 

মহসাব রক্ষি কি থকিথা 

(িঃোঃ 

০৯. ড. ট্রিাস্তফা আমবে খাে 

সেস্য 

SAFTA  Rules of Origin এর 

আওিায় বাাংলানেশ হনি োরনি 

র্ামেকৃি ট্রোজ্য ট্রিনলর জ্ন্য 

ইসুযকৃি Country of Origin (CoO) 

Certificate মবষনয় বাাংলানেশ ও 

োরনির িনধ্য একটি োচথয়াল 

কেসালনটশে সো। 

বামিজ্য িন্ত্রিালয় ১৩ জ্ানুয়ামর ২০২১ 

১০. কাজ্ী িমের উেীে 

গনবষিা কি থকিথা 

১১. জ্োব ট্রিাঃ িনয়ে উমেে 

ট্রিািা 

গ্রন্থাগামরক 

ট্রসবা পদ্ধমি সহমজ্করি মবষয়ক 

কি থশালা 

এটুআই, িথ্য ও 

ট্রযাগানযাগ প্রযুমি 

মবোগ 

২৮-৩০ জ্ানুয়ামর ২০২১ 

১২. জ্োব এইি. এি. 

শমরফুল ইসলাি, মপআর 

এন্ড মপও 

১৩. জ্োব ট্রিাহাম্মে রায়হাে 

গনবষিা কি থকিথা 

১৪. ড. িাসুিা পারেীে 

উপপ্রোে 

Workshop on Women and Child 

Right’s  মবষয়ক কি থশালা 

আঞ্চমলক ট্রলাক 

প্রশাসে প্রমশক্ষি 

ট্রকন্দ্র 

১৭ েনেম্বর ২০২০ 

১৫. ড. ট্রিাস্তফা আমবে খাে 

সেস্য (আস) 

 

বাাংলানেশ-সুইজ্ারল্যান্ড Inter-

agency committee এর ২য় সো 

বামিজ্য িন্ত্রিালয় ১৮ েনেম্বর 

২০২০ 
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ক্রি কি থকিথা/কি থিারীর োি 

ও পেবী 

সো/নসমিোর/কি থশালার মবষয় আনয়াজ্েকারী 

প্রমিষ্ঠাে 

সো/নসমিোর/কি থশালায় 

ট্রিয়াে 

১৬. মিজ্ এস. এি.সুিাইয়া 

জ্াবীে, সহকারী প্রোে 

Anti-dumping Countervailing 

Measures under WTO for 

Bangladesh Stakeholders শীষ থক 

কি থশালা। 

বামিজ্য িন্ত্রিালয় ২৩-২৫ েনেম্বর 

২০২০ 

১৭. জ্োব ট্রিাঃ আব্দুল 

লমিফ 

সহকারী প্রোে 

১৮. মিজ্থা আবুল ফজ্ল ট্রিাঃ 

ট্রিৌহীদুর রহিাে, 

সহকারী প্রোে (িঃ োঃ) 

১৯. জ্োব িমহনুল কমরি 

খন্দকার 

গনবষিা কি থকিথা 

২০. জ্োব ট্রিাহাম্মে রায়হাে 

গনবষিা কি থকিথা 

২১. জ্োব এি এি িমহউেীে 

িামহে, উপপ্রোে 

বামিজ্য সাংক্রান্ত 

েীমিিালা/আইে/মবমেমবোে 

পয থনলািো উনেনশ্য সুপামরশ 

প্রিয়নের জ্ন্য কি থশালা। 

বামিজ্য িন্ত্রিালয় ২৪-২৫ েনেম্বর ২০২০ 

২২. ড. ট্রিাস্তফা আমবে খাে 

সেস্য (আস) 

Indonesia-Bangladesh 

Preferential Trade Agreement 

(IB-PTA)- এর ৩য় Working 

Group on Rules of Origin 

(WGRoO) এর সো 

বামিজ্য িন্ত্রিালয় ০৫ অনক্টাবর ২০২০ 

২৩. কাজ্ী িমের উেীে 

গনবষিা কি থকিথা 

২৪. ড. ট্রিাস্তফা আমবে খাে 

সেস্য (আস) 

Indonesia-Bangladesh 

Preferential Trade Agreement 

(IB-PTA)- এর Trade Negotiating 

Commettee (TNC) এর ৩য় সো 

বামিজ্য িন্ত্রিালয় ২১-২২ অনক্টাবর ২০২০ 

২৫. এস. এি. সুিাইয়া 

জ্াবীে 

সহকারী প্রোে 

২৬. মিজ্থা আফি ট্রিৌহীদুর 

রহিাে, সহকারী প্রোে 

(িঃ োঃ) 

এসমডমজ্ েযাকানর ডাটা প্রোেকারী 

কি থকিথার প্রমশক্ষি  কি থশালা 

বাাংলানেশ 

পমরসাংখ্যাে 

বুযনরা, এসমডমজ্ 

ট্রসল 

৩০ ট্রসনেম্বর ২০২০ 

২৭. ড. ট্রিাস্তফা আমবে খাে 

সেস্য 

বাাংলানেশ-ট্রেপাল বামিজ্য সমিব 

পয থানয়র ষষ্ঠ সো (মেমডও 

কেফানরনন্সর িাধ্যনি) 

বামিজ্য িন্ত্রিালয় ১৬ আগি ২০২০ 
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ফনটায পালামর: 

২০২০-২১ অথ মেছবিি োংলাবেশ বেি এন্ড ট্যাণি  কণর্শন কর্তমক সপামেি উনিখনযায প 

কর্ মকাবন্ডি ণকছু ণিিণচত্র 

 

১৫ আগি ২০২০ জ্ািীয় ট্রশাক মেবনস টিমসমব েবনে রমক্ষি বঙ্গবন্ধুর প্রমিকৃমিনি েদ্ধািমল 

মেনবেে কনরে কমিশনের ট্রিয়ারম্যাে মুেশী শাহাবুমেে আহনিে। 

 

 

বঙ্গবন্ধুর ৪৫ িি শাহােিবামষ থকীনি জ্ািীয় ট্রশাক মেবস উপলনক্ষ ৩১ আগি ২০২০ িামরনখ 

কমিশনের সোকনক্ষ বঙ্গবন্ধুর স্মরনি আনলািো সো ট্রোয়া িাহমফল অনুমষ্ঠি হয়। 
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০৯ ট্রসনেম্বর ২০২০ িামরনখ মশে আইআরমস’র পাশাপামশ বামিমজ্যক আইআরমস জ্ামরকরি 

মবষয়ক কি থশালা অনুমষ্ঠি হয়। 

 

 

২৮ ট্রসনেম্বর ২০২০ িামরনখ কমিশনের সোকনক্ষ ট্রহলর্ সাটি থমফনকশে মবষয়ক ওয়াকথশপ 

অনুমষ্ঠি হয়। 
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২৯ অনক্টাবর ২০২০ িামরনখ কমিশনের সোকনক্ষ উদ্ভাবে ও ট্রসবা সহমজ্করি মবষনয় কি থশালা 

অনুমষ্ঠি হয়। 

 

 

২৯ েনেম্বর ২০২০ িামরনখ কমিশনের সোকনক্ষ iBAS++ মবষনয় প্রমশক্ষি অনুমষ্ঠি হয় 
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১৭ মডনসম্বর ২০২০ িামরনখ কমিশনের সোকনক্ষ সু-শাসন ও বনণর্কর্া মবষনয় অেযন্তরীি 

প্রমশক্ষি অনুমষ্ঠি হয়। 

 

 

বাাংলানেশ স্কাউটস এর সনিথাচ্চ পেক মসলোর টাইগার লাে করায় ২৮ মডনসম্বর ২০২০ িামরনখ 

কমিশনের ট্রিয়ারম্যাে িনহােয়নক কমিশনের কি থকিথা/কি থিারীনের পক্ষ হনি ফুবলল শুবভো 

জানাবনা হয়। 
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২৪ িাি থ ২০২১ িামরনখ ট্রিয়ারম্যাে িনহােয় কমিশনের বামষ থক প্রমিনবেে ২০১৯-২০২০ এর 

ট্রিাড়ক উনন্মািে কনরে। 

 

 

৪ িাি থ ২০২১ িামরনখ ইফাে অনটাস মলমিনটড এর শীিািপ মেয়মন্ত্রি লাক্সারী বাস এর ুলে 

উনিােে অনুষ্ঠানে কমিশনের ট্রিয়ারম্যাে জ্োব মুেশী শাহাবুেীে আহনিে 
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১৪ িাি থ ২০২১ িামরনখ কমিশনের সোকনক্ষ মপমপআর ২০০৮ মবষনয় অেযন্তরীি প্রমশক্ষি 

অনুমষ্ঠি হয়। 

 

 

১৭ িাি থ ২০২১ িামরনখ বঙ্গবন্ধুর জ্ন্মশিবামষ থকী উপলনক্ষ টিমসমব েবনে অনুমষ্ঠি আনলািো 

সোয় িােেীয় বামিজ্য িন্ত্রীর সানর্ িনঞ্চ উপমবষ্ট কমিশনের ট্রিয়ারম্যাে মুেশী শাহাবুেীে 

আহনিে। 
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০৯ জুে ২০২১ িামরনখ কমিশনের সোকনক্ষ ৩য় ট্রেমির কি থিারীনের সুশাসে সাংক্রান্ত 

অেযন্তরীি প্রমশক্ষি অনুমষ্ঠি হয়। 

 

 

 

 


