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সপ্র রযররজ 

 

সদীয় রদেয স্বাথ থ যক্ষায় ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভন 

 

আজ ২৩ রিদম্বয’ ২০১৫ বুধফায কার ১০ টায় রযিা রভরনায়তন, ঢাকায় সদীয় রদেয স্বাথ থযক্ষাদথ থ 

ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভদনয উদযাদগ “এরি-িারপাং, কাউিাযদবইররাং এফাং সইপগাি থ সভজা থ” াংক্রান্ত 

রদনব্যী একটি কভ থারা অনুরিত য় । যকাদযয রফরবন্ন ভন্ত্রণারয়, দপ্তয, াংস্থায উর্দ্থতন কভ থকতথাবৃন্দ ছাড়াও 

এপরফরআই, রিররআই সফযকারয রফরবন্ন াংস্থায প্ররতরনরধগণ এফাং াংরিষ্ট কর সেকদাল্ডাযগণ এ 

কভ থারায় উরস্থত রছদরন। কভ থারায় প্রধান অরতরথ রদদফ ফক্তব্য যাদখন গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয 

ভাননীয় ফারণজয ভন্ত্রী জনাফ সতাপাদয়র আদভদ এভ.র। রফদল অরতরথ  রদদফ ফারণজয ভন্ত্রণারদয়য ররনয়য 

রচফ জনাফ সদাদয়তুল্লা আর ভামুন এনরির  এফাং এপরফররআই- এয সপ্ররদিি জনাফ আফ দুর ভাতলুফ 

আভাদ  ফক্তব্য যাদখন।  

 

ভাননীয় ফারণজয  ভন্ত্রী তাঁয ফক্তদব্যয শুরুদতই ফদরন সম, প্ররতটি সদই রে যক্ষায স্বাদথ থ কাজ কদয থাদক। এ 

গরতধাযায় ফাাংরাদদও ররছদয় সনই। ফাাংরাদদও সদীয় রদেয স্বাথ থযক্ষা ও ব্যফা-ফারণদজযয ম্প্রাযদণ 

কাজ কদয মাদে। রতরন রদভি, রআয কদয়র, কাগজ ইতযারদ রদেয উন্নয়দনয রফলয় কভ থারায় তুদর ধদযন 

এফাং ফাাংরাদদদয রজএর ও রুর অফ অরযরজদনয সুরফধা প্রারপ্তয রফলদয় ব্যাখ্যা প্রদান কদযন।  রফএনর 

সচয়াযা থন সফগভ খাদরদা রজয়ায অরতম্প্ররত জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু সখ মুরজবুয যভান পদকথ রফরূ 

ভন্তদব্যয রযদপ্ররক্ষদত রতরন ফাাংরাদদদয স্বাধীনতা অজথদন জারতয রতায ফররি সনতৃদেয ভুরভকা তুদর ধদযন 

এফাং সফগভ খাদরদা রজয়ায ফক্তদব্যয তীব্র ভাদরাচনা কদযন। 

 

ভাননীয় ভন্ত্রী সজায রদদয় ফদরন, রফশ্ব ফারণজয াংস্থা রিারক্ষক, আঞ্চররক ফরণজয চুরক্ত, আন্তজথারতক ফারণজয 

এফাং শুল্ক সকৌর ইতযারদ পৃক্ত কাদজয াদথ ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভন ওতদপ্রাতবাদফ জরড়ত । এ প্রদঙ্গ 

রতরন উদল্লখ কদযন সম, অাধু ফারণজয প্ররতকাদযয ভাধ্যদভ স্থানীয় রদেয ন্যায়ঙ্গত স্বাথ থ যক্ষায কাদজ 

ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভন রনদয়ারজত।  রফশ্ব ফারণজয াংস্থায (িরিউটিও) াংরিষ্ট চুরক্তমূদয াদথ ঙ্গরত 

সযদখ মথামথ এরি-িারপাং, কাউিাযদবইররাং রিউটি আদযা ও সইপগাি থ সভজা থ গ্রদণয সুারয কযায জন্য 

ক্ষরতগ্রস্ত অরবদমাগকাযী স্থানীয় রদেয আদফদন গ্রণ এফাং যীক্ষা-ম থাদরাচনা াদদক্ষ  ফাাংরাদদ ট্যারযপ 

করভন মথাথ থ সুারয প্রণয়ন কদয তা ফাস্তফায়দনয জন্য যকাদযয রনকট উস্থান কদয ।  



 

রফদল অরতরথ তায ফক্তদব্য মুক্ত ফারণজয ব্যফস্থায গরতধাযা ব্যাখ্যা কদযন। এরি-িারপাং, কাউিায সবইররাং ও 

সইপগাি থ সভজা থ রফলদয় আদয়ারজত এ কভ থারা দত সেকদাল্ডাযযা দচতনতা আযদণয সুদমাগ াদফন ফদর 

রতরন প্রতযাা ব্যক্ত কদযন। 

 

এপরফররআই সপ্ররদিি জনাফ ভাতলুফ তায ফক্তদব্য রফশ্ব ফারণজয াংস্থায দভ রভরনদষ্টরযয়ার কনপাদযদে 

স্বদোন্নত সদদয অজথন তুদর ধদযন । রতরন ভন্তব্য কদযন সম , কভ থারায রফলয়গুদরা খুফই জটির রফধায় সদীয় 

রদেয স্বাথ থযক্ষায় রকবাদফ এদফয মথাথ থ সভাকাদফরা কযা মায় স রফলদয় গুরুে আদযা কদযন।  
 

কভ থারায় রতনটি রফলদয় দচতনতামূরক আদরাচনা কযা য়: ১) এরি-িারপাং ২) কাউিাযদবইররাং ৩) 

সইপগাি থ সভজা থ। এরি-িারপাং শুল্ক রফলয়ক ফক্তব্য সদন করভদনয উ-প্রধান জনাফ সফল্লার সাদন সভাল্লা । 
রতরন সদীয় যপ্তারনকৃত সকান দে সকান সদ এরি-িারপাং রিউটি আদযা কযদর অথফা ফাাংরাদদদ সকান সদ 

িাপি মূদে সকান ে যপ্তারন কযদর সফ অাধু ব্যফায সক্ষদে রকবাদফ প্ররতকাযমূরক ব্যফস্থা গ্রণ কযা মায় 

সফ রফলদয় িরিউটিও এয এরি-িারপাং রফরধ-রফধানমূ পদকথ কভ থারায় উরস্থত করদক অফরত কদযন 

এফাং এয প্ররতকাযমূরক ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য সেকদাল্ডাদদয রনকট দত সমফ তথ্য/উাদেয প্রদয়াজন য় সফ 

যফযা কদয করভনদক ায়তা কযদত অনুদযাধ কদযন।  

 

করভদনয যুগ্ম প্রধান সফগভ যভা সদওয়ান কাউিাযদবইররাং ও সইপগাি থ সভজা থ রফলয়ক উস্থানা স কদযন। 

রতরন ফাাংরাদদ দত যপ্তারনকৃত সকান দে কাউিাযদবইররাং রিউটি আদযা কযদর অথফা সকান সদ 

ফাাংরাদদদ াফরিাইজি মূদে সকান ে যপ্তারন কযদর এফ সক্ষদে রকবাদফ ফাাংরাদদদয রেদক াংযক্ষণ 

কযা মায় সফ রফলদয় কভ থারায় ব্যাখ্যা প্রদান কদযন এফাং এতরিলদয় করভনদক প্রদয়াজনীয় তথ্য /উাে রদদয় 

ায়তায জন্য অনুদযাধ কদযন। তাছাড়া , ফাাংরাদদদ সকান দেয আভদারন অপ্রতযারতবাদফ সফদড় সগদর তা 

প্ররতত কযায জন্য রকরূ ব্যফস্থা গ্রণ কযা মায় স পদকথও আদরাকাত কদযন এফাং প্রদয়াজনীয় তথ্য-উাে 

যফযা কযায জন্য সেকদাল্ডাযদদয রনকট অনুদযাধ জানান। 

 

ফদদল করভদনয সচয়াযম্যান জনাফ এটিএভ মুতথজা সযজা সচৌধুযী এনরির রফশ্ব ফারণজয াংস্থা রিারক্ষক, 

আঞ্চররক ফারণজয চুরক্ত, ফারণজয ও শুল্ক সকৌর পরকথত সুারয/সকৌর ে ততযীয জন্য করভদনয গুরুে 

তুদর ধদযন এফাং  উরস্থত ফাইদক ধন্যফাদ জারনদয় কভ থারায রযভারপ্ত সঘালণা কসযন।  

 

 

 

স্বাক্ষরযত/- 

(এইচ.এভ. রযফুর ইরাভ) 

জনাংদমাগ ও প্রকানা কভ থকতথা 

সপান: ৯৩৩০৮০৪, সভাফাইর: ০১৭২৪৮৯৪০৩৬ 

Email: sharif_tutul80@yahoo.com 
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                                 ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভন আদয়ারজত এরি িারপাং, কাউিাযদবইররাং ও  

                                            সইপগাি থ সভজা থ ীল থক কভ থারায় উরস্থত সুধীবৃন্দ  

 

 

 

 

 
                ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভন আদয়ারজত এরি িারপাং, কাউিাযদবইররাং ও সইপগাি থ  

                               সভজা থ ীল থক কভ থারায় ফক্তব্য যাদখন ভাননীয় ফারণজয ভন্ত্রী সতাপাদয়র আদভদ  


