গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
ফাাংরাদদ ট্রেড এন্ড ট্যারযপ করভন
১ভ ১২ তরা যকারয অরপ বফন
ট্রগুনফারগচা, ঢাকা।
www.btc.gov.bd

রটিদজন চার্ টায
১. রবন ও রভন
রবন: ফস্তুরনষ্ঠ ও প্রাদারগক যাভট প্রদাদনয ভাধ্যদভ ট্রদী রদেয স্বাথ ট সুযক্ষা এফাং রফশ্ব ফারণদজে ফাাংরাদদদয
অফস্থান সুদৃঢ়কযণ ।
রভন: যকাযদক ট্রকৌরগত যাভট প্রদাদনয ভাধ্যদভ শুল্কায ট্রমৌরিকীকযণ, ট্রদী রদেয ন্যাঙ্গত স্বাথ ট
াংযক্ষণ, রি-ারক্ষক, আঞ্চররক ও ফহুারক্ষক চুরিয আওতা ট্রদী দেয ফাজায ম্প্রাযণ, রনরভত ফাজায
রযরফক্ষদণয ভাধ্যদভ রনতে প্রদাজনী দেয ফাজাযদয রস্থরতীর যাখায ট্রক্ষদে যকাযদক দমারগতা প্রদান।
২. ট্রফা প্রদান প্ররতশ্রুরত
২.১) নাগরযক ট্রফা
নাং

ট্রফায নাভ

ট্রফা প্রদান দ্ধরত

(১)
১

(২)
শুল্ক াদযয
অঙ্গরত
দূযীকযদণয রদক্ষে
সুারয প্রণন

(৩)
জাতী যাজস্ব ট্রফাদড ট
প্ররতদফদন ট্রপ্রযণ।

২

৩

আরথ টক প্রদণাদনা
প্রদাদনয জন্য
সুারয প্রণন

ট্রদর রে
রফকাদয স্বাদথ ট
শুল্ক ায
ট্রমৌরিকীকযদণয

ফারণজে ভন্ত্রণারদ
সুারয ট্রপ্রযণ।

জাতী যাজস্ব ট্রফাদড ট
প্ররতদফদন ট্রপ্রযণ।

প্রদাজনী কাগজে
এফাং প্রারিস্থান
(৪)
আদফদন, উৎাদন খযচ
াংক্রান্ত তথ্য,
আভদারনকৃত
কাঁচাভাদরয উৎাদন
খযচ াংক্রান্ত তথ্যারদ
এফাং দাফীয ভথ টদন
প্রদাজনী কাগজে।

ট্রফায মূল্য এফাং
রযদাধ দ্ধরত
(৫)
রফনামূদল্য

আদফদন, উৎাদন খযচ
াংক্রান্ত তথ্য,
আভদারনকৃত
কাঁচাভাদরয উৎাদন
খযচ াংক্রান্ত তথ্যারদ
এফাং দাফীয ভথ টদন
প্রদাজনী কাগজে।

রফনামূদল্য

আদফদন, উৎাদন খযচ
াংক্রান্ত তথ্য,
আভদারনকৃত
কাঁচাভাদরয উৎাদন

রফনামূদল্য

ট্রফা প্রদাদনয
ভীভা
(৬)
১২০ দিন

দারত্বপ্রাি কভটকতটা
(নাভ, দরফ, ট্রপান নম্বয ও ই-ট্রভইর
(৭)
(ক) ১, ২ ও ৩ নাং ট্রফায জন্য
জনাফ ট্রভা: যাান উফাদুল্লা
উপ-প্রধান,
ফারনজে নীরত রফবাগ
ট্রপান: ৯৩৩৫৯৩৪
ইদভইর:raihan.ubaidullah@btc.gov.
bd

১২০ দিন

রফকে কভটকতটা
জনাফ ট্রভা: ভামুদুর াান
কাযী প্রধান,
ফারনজে নীরত রফবাগ
ট্রপান: ৯৩৩৫৯৩০
ই-ট্রভইর:
mahmodul.hasan@btc.gov.bd

১২০ দিন

সুারয প্রণন

খযচ াংক্রান্ত তথ্যারদ
এফাং দাফীয ভথ টদন
প্রদাজনী কাগজে।

নাং

ট্রফায নাভ

ট্রফা প্রদান দ্ধরত

(১)
৪

(২)
এরি-ডারপাং শুল্ক
আদযা াংক্রান্ত
কাম টক্রদভ াতা
প্রদান

(৩)
শুল্ক আদযাদয জন্য
ে জারয

৫

কাউিাযদবইররাং
শুল্ক আদযা
াংক্রান্ত কাম টক্রদভ
াতা প্রদান

শুল্ক আদযাদয জন্য
ে জারয

৬

ট্রইপগাড ট শুল্ক
আদযা াংক্রান্ত
কাম টক্রদভ াতা
প্রদান

শুল্ক আদযাদয জন্য
ে জারয

ফাাংরাদদদয
আঞ্চররক ফারণজে
চুরি াংক্রান্ত তথ্য
যফযা

ে জারয

৭

প্রদাজনী কাগজে
এফাং প্রারিস্থান
(৪)
আদফদন, রনধ টারযত
প্রশ্নভারা, তথ্যারদ
যফযা
প্রশ্নভারা করভদনয
অরপদ ও ওদফাইদর্
াওা মাদফ।
আদফদন, রনধ টারযত
প্রশ্নভারা, তথ্যারদ
যফযা প্রশ্নভারা
করভদনয অরপদ ও
ওদফাইদর্ াওা
মাদফ।
আদফদন, রনধ টারযত
প্রশ্নভারা, তথ্যারদ
যফযা প্রশ্নভারা
করভদনয অরপদ ও
ওদফাইদর্ াওা
মাদফ।
াদা কাগদজ
আদফদনে

ট্রফায মূল্য এফাং
রযদাধ দ্ধরত
(৫)
রফনামূদল্য

ট্রফা প্রদাদনয
ভীভা
(৬)
৪৭ কাম টরদফ

রফনামূদল্য

৪৭ কাম টরদফ

রফনামূদল্য

৪৭ কাম টরদফ

রফনামূদল্য

৩০ দিন

দারত্বপ্রাি কভটকতটা
(নাভ, দরফ, ট্রপান নম্বয ও ই-ট্রভইর
(৭)
(খ) ৪, ৫ ও ৬ নাং ট্রফায জন্য
ট্রভা: ভরনুর করযভ খন্দকায
গদফলণা কভটকতটা
ফারণজে প্ররতরফধান রফবাগ
ট্রপান: ৮৩১৬১০৪

(গ) ৭ নাং ট্রফায জন্য
রভ সুভাইা জাফীন
কাযী প্রধান,
আন্তজটারতক দমারগতা রফবাগ
ট্রপান: ৯৩৩৫৯৯৬
ইদভইর:sumaiya.zabeen@btc.gov.bd

২.২ ) প্রারতষ্ঠারনক ট্রফা
ক্র.
নাং
(১)
১

ট্রফায নাভ
(২)
তট াদদক্ষ
যিারন ে
তাররকায ট্রকান
ে যিারনয
ট্রক্ষদে ভতাভত
প্রদান।

ট্রফা প্রদান দ্ধরত
(৩)
আভদারন ও যিারন
নীরত ম টাদরাচনা,
তথ্য / উাত্ত
রফদেলণ,
ট্রেকদাল্ডায বা
কযা, াংরেে
প্ররতষ্ঠান রযদটন
(প্রদমাজে ট্রক্ষদে)

প্রদাজনী কাগজে
এফাং প্রারিস্থান
(৪)
-------

ট্রফায মূল্য এফাং
রযদাধ দ্ধরত
(৫)
রফনামূদল্য

ট্রফা প্রদাদনয
ভীভা
(৬)
১২০ দিন

দারত্বপ্রাি কভটকতটা
(নাভ, দরফ, ট্রপান নম্বয ও ই-ট্রভইর
(৭)
(ক) ১ ও ২ নাং ট্রফায জন্য
জনাফ ট্রভা: ভামুদুর াান
কাযী প্রধান
ফারনজে নীরত রফবাগ
ট্রপান: ৯৩৩৫৯৩০
ই-ট্রভইর:
mahmodul.hasan@btc.gov.bd

২.

আন্তজটারতক
ফাজায দয ও
অতোফশ্যকী
দেয াপ্লাই
ট্রচইন াংক্রান্ত
ভতাভত প্রদান

Thomson
Reuters, জাতী
যাজস্ব ট্রফাড ট,
ফাাংরাদদ ব্াাংক,
চট্টগ্রাভ কােভ
াউজ ইতোরদ উৎ
ট্রথদক তথ্য / উাত্ত
াংগ্র রফদেলণ ও
প্ররতদফদন প্রণন।

৩

মুি ফারণজে চুরি/
অগ্রারধকাযমূরক
ফারণজে চুরি
(FTA
/
PTA) রফলদ
ভতাভত প্রদান

তথ্য/উাত্ত
রফদেলণপূফ টক
ভীক্ষা প্ররতদফদন
প্রণনপূফ টক ভতাভত
প্রদান

রিারক্ষক,
আঞ্চররক ও
ফহুারক্ষক ফারণজে
ট্রনদগারদদনয
ট্রক্ষদে ট্রকৌরে
প্রণন ও যফযা

অাংীজদনয াদথ
বা কদয ও
তথ্য/উাত্ত
রফদেলণপূফ টক
ট্রনদগারদদনয
ট্রকৌরে প্রণন

৪

৫

ক্রনাং .

)১(
৬

-------

রফনামূদল্য

দদরনক রবরত্তদত
এফাং ফারণজে
ভন্ত্রণারদয
চারদা অনুাদয।

রফনামূদল্য

১৮০ দিন

-----

(খ) ৩, ৪, ৫ ও ৬ নাং ট্রফায জন্য
রভ সুভাইা জাফীন
কাযী প্রধান
আন্তজটারতক দমারগতা রফবাগ
ট্রপান: ৯৩৩৫৯৯৬
ইদভইর:sumaiya.zabeen@btc.gov.bd

WTO াংক্রান্ত তথ্য/উাত্ত
রফরবন্ন ভতাভত রফদেলণপূফ টক
প্রদান
প্ররতদফদন প্রণন

রফনামূদল্য

৬০ দিন

রফনামূদল্য

৬০ দিন

-------

-------

ট্রফায নাভ

ট্রফা প্রদান দ্ধরত

প্রদাজনী কাগজে
এফাং প্রারিস্থান

ট্রফায মূল্য এফাং
রযদাধ দ্ধরত

ট্রফা প্রদাদনয
ভীভা

দারত্বপ্রাি কভটকতটা
(নাভ, দরফ, ট্রপান নম্বয ও ই-ট্রভইর

(২)
রফরবন্ন ট্রদদয
াদথ ফারণরজেক
স্বাথ ট াংক্রান্ত ব্রীপ
/ ইনপুর্ দতরয
ও যফযা

(৩)
তথ্য/উাত্ত
রফদেলণপূফ টক
ব্রীপ/ইনপুর্ প্রণন

(৪)

(৫)
রফনামূদল্য

(৬)
৩০ দিন

(৭)

-------

৭

স্যারনর্াযী ও
পাইদর্াস্যারনর্াযী
কাম টক্রভ াংক্রান্ত
ভতাভত প্রদান

তথ্য/ উাত্ত
রফদেলণপূফ টক
প্ররতদফদন প্রণন

রফনামূদল্য

৬০ কাম টরদফ

(গ) ৭নাং ট্রফায জন্য
ট্রভা: ভরনুর করযভ খন্দকায
গদফলণা কভটকতটা
ফারণজে প্ররতরফধান রফবাগ
ট্রপান: ৪৮৩১৬১০৪
ই-ট্রভইর:
mohinul.karim@gmail.com

২.৩ ) অবেন্তযীণ ট্রফা
ক্র. নাং

ট্রফায নাভ

ট্রফা প্রদান দ্ধরত

(১)
১

(২)
কভটকতটাদদয
দািরযক /
ব্রিগত
প্রদাজদন
যকারয মানফান
ব্ফাদযয সুরফধা
প্রদান

(৩)
কাযী রচফ
(প্রান ) এয রনকর্
অরধমাচন ে দারখর
কযায য করভদনয
রচফ এয অনুদভাদন
স্বাদদক্ষ ট্রফা প্রদান
কযা দফ।

রজরএপ /
ররএপ অরগ্রভ
প্রদান।

আদফদন াওায
য নরথদত উস্থান
কযত: ট্রচাযম্যান
ভদাদদয
অনুদভাদনক্রদভ
ররএপ অরগ্রভ
ভঞ্জুয কযা দফ।
রজরএপ অরগ্রদভয
ট্রক্ষদে ফারণজে
ভন্ত্রণারদ প্রস্তাফ
ট্রপ্রযণ কযা দফ।

২

৩

৪

প্রদাজনী কাগজে
এফাং প্রারিস্থান
(৪)
অরধমাচন পযভ
প্রান াখা

রনধ টারযত পযভ এ
আদফদন রজরএপ /
ররএপ স্লী

রনধ টারযত পযদভ
আদফদন াওায
য ট্রচাযম্যান
ভদাদদয
অনুদভাদনক্রদভ
ফারণজে ভন্ত্রণারদ

ট্রফা প্রদাদনয
ভীভা
(৬)
অরধমাচন প্রারিয
১২ ঘিায ভদধ্য

দারত্বপ্রাি কভটকতটা
(দরফ, ট্রপান নম্বয ও ই-ট্রভইর
(৭)
এইচ.এভ.রযফুর ইরাভ
ট্রপান : ৯৩৩৫৯৯৪
ই-ট্রভইর : prandpo@btc.gov.bd

রফনামূদল্য

কাগজে ও
অন্যান্য রফলারদ
ঠিক থাকা
স্বাদদক্ষ ৭ (াত)
কাম টরদফ

ইউছু ট্রভাাম্মদ তউরাদ ইকফার
রাফ যক্ষণ কভটকতটা (চঃ দাঃ)
ট্রপান : ০১৭১১০০১৭০২

রাফ যক্ষণ অরপ /
রাফ াখা

রনধ টারযত পযভ এ
অরজটত ছুটি ভঞ্জুয। আদফদন াওায
য নরথদত উস্থান
আদফদন এফাং ট্রম
কযত: ট্রচাযম্যান
কাযদণ ছুটি চাওা দে
ভদাদদয
তায স্বদক্ষ কাগজে
অনুদভাদনক্রদভ
(প্রদমাজে ট্রক্ষদে) ট্রমভন
অরজটত ছুটি ভঞ্জুয
ডািাযী নদে।
কযা দফ।

ট্রনন ও
আনুদতারলক
ভঞ্জুরয।

ট্রফায মূল্য এফাং
রযদাধ দ্ধরত
(৫)
যকারয কাদজ
রফনামূদল্য এফাং
ব্রিগত কাদজ
যকায রনধ টারযত
বাড়া

রাফ াখা/
প্রান াখা
রনধ টারযত পযভ এ
আদফদন

রাফ যক্ষণ অরপ /
রাফ াখা

রফনামূদল্য

৭ (াত)
কাম টরদফ

ই-ট্রভইর:
account_office@btc.gov.bd

ট্রভাাম্মদ হুভায়ূন কফীয
কাযী রচফ
ট্রভাফাইর ০১৭১৫৪৪০৪৭৮
ই-ট্রভইর:
asstsecretary@btc.gov.bd

রফনামূদল্য

কাগজে ও
অন্যান্য রফলারদ
ঠিক থাকা
স্বাদদক্ষ ১৪
(ট্রচৌদ্দ) কাম টরদফ

৫

ট্রেনারয াভগ্রী
যফযা।

প্রস্তাফ ট্রপ্রযণ কযা
দফ। তদফ ১৯৯২
এয দয করভদন
রনদাগপ্রাি
কভটকতটাদদয
আনুদতারলক সুরফধা
প্রদাদনয ট্রক্ষদে
ট্রচাযম্যান
ভদাদদয
অনুদভাদনক্রদভ
ভঞ্জুরয প্রদান কযা
দফ।
কাযী রচফ
(প্রান) এয রনকর্
অরধমাচন ে দারখর
কযায য করভদনয
রচফ এয অনুদভাদন
স্বাদদক্ষ ট্রফা প্রদান
কযা দফ।

াদা কাগদজ অরধমাচন

রফনামূদল্য

ট্রোদয ভজুত থাকা
স্বাদদক্ষ
অরধমাচন
দারখদরয ২৪
ঘিায ভদধ্য

৩) অরবদমাগ ব্ফস্থানা দ্ধরত (GRS)
ট্রফা প্রারিদত অন্তুে দর দারত্বপ্রাি কভটকতটায দঙ্গ ট্রমাগাদমাগ করুন। রতরন ভাধান রদদত ব্থ ট দর রনদনাি দ্ধরতদত
ট্রমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফরত করুন।
ক্র. নাং
১

কখন ট্রমাগাদমাগ কযদফন
দারত্বপ্রাি কভটকতটা ভাধান
ব্থ ট দর

ট্রমাগাদমাদগয ঠিকানা
রদদত GRS

ট্রপাকার দি কভটকতটা

রনষ্পরত্তয ভীভা
৩ (রতন) কাম টরদফ

া ট্রভাঃ আবু যাান আরদফরুনী,দস্য (ফা.নী)
ট্রপান:৯৩৩৫৯৯২
ই-ট্রভইর: member_tpd@btc.gov.bd

২.

GRS ট্রপাকার দি
কভটকতটা রনরদ টে ভদ ভাধান রদদত
ব্থ ট দর

মুনী াাবুদ্দীন আদভদ
ট্রচাযম্যান
ট্রপান: ৯৩৪০২০৯
ই-ট্রভইর: chairman@btc.gov.bd

৪) আনায কাদে আভাদদয প্রতোা
ক্ররভক নাং

প্ররতশ্রুত / কারিত ট্রফা প্রারিয রক্ষে কযণী

১)

রনধ টারযত পযদভ / াদা কাগদজ মথাভদ প্রদাজনী কাগজে আদফদনে জভা প্রদান

২)

চারত / প্রদাজনী তথ্যারদ মথাভদ যফযা

৩ (রতন) কাম টরদফ

