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            চেয়ারম্যান 

((গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর সচিব) 

  বাাংলাদেশ চেড এন্ড ট্যাররফ করিশন 

মুখবন্ধ 

 

বাাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যাচরফ কচিশন মূলত: চশল্প ও বাচণজয চবষদে ট্রকৌশলগত পরািশ শ প্রোদনর উদেদে প্রচতচিত একটি 

গদবষণাধিী রবরিবদ্ধ সরকারর প্রচতিান (Statutory Public Authority)। ট্রেশীে চশদল্পর স্বার্ শ সাংরক্ষদণর ট্রিৌচলক 

োচেত্ব চনদে যাত্রা শুরু করদলও পরবতীকাদল কচিশন চি-পাচক্ষক আঞ্চচলক ও বহুপাচক্ষক বাচণজয ও বাচণজয সাংক্রান্ত চুচি 

এবাং শুল্ক সাংচিষ্ট চবষদে পয শাদলািনাপূব শক সরকারদক ট্রকৌশলগত ও প্রাদোচগক পরািশ শ প্রোন কদর আসদে। এোড়া, 

বচিচব শদে বাাংলাদেশী পদের শুল্কমুি প্রদবশাচধকার ও অবাধ ট্রসবা-বাচণজয চনচিতকদল্প কি শপন্থা চনধ শারদন কচিশন 

সরকারদক অব্যািত সিােতা চেদে যাদে। যুদ্ধ-রবধ্বস্ত স্বািীন বাাংলাদেশ পুনর্ গঠদনর চবচিন্ন কায শক্রি গ্রিণকাদল জারির 

রিিা বঙ্গব্ধু  চশখ মুরজুরর রমিান চেদশর রশ্প-উন্নয়দনর সুদূর প্রসারী িররক্পনাও গ্রমণ কদররিদলন। িারই প্ররিফলন 

আিরা চেখদি িাই চেশীয় রশদ্পর স্বার্ গ সাংরক্ষদণর লদক্ষে ২৮ জুলাই ১৯৭৩ সাদল একটি সম্পূণ গ সরকারর েপ্তর রমদসদব 

ট্যাররফ করিশন প্ররিষ্ঠার িাধ্যদি। িরবিীকাদল প্রদয়াজনীয়িার রনররদখ ১৯৯২ সদন আইদনর িাধ্যদি ট্যাররফ করিশন 

একটি রবরিবদ্ধ সাংস্থা রমদসদব র্ঠিি ময়। রবশ্ববারণদজের র্রি প্রকৃরি রবদবেনাে বতশিান সরকার কর্তশক ২৮ জানুয়ারর, ২০২০ 

িাররট্রে বাাংলাদেশ ট্যাররফ করিশন আইন, ১৯৯২ সাংদশািন কদর করিশদনর নাি ‘বাাংলাদেশ চেড এন্ড ট্যাররফ করিশন’ 

করা ময় এবাং করিশদনর কার্ গিরররি রিন্ন িাত্রা লাি কদর। 

চেশীয় রশদ্পর স্বার্ গ রক্ষায় চর্ৌরিক শুল্কমার রনি গারণ, চনেচিত ট্রেশীে ও আন্তজশাচতক বাজার পরীচবক্ষদণর িাধ্যদি        

চনতযপ্রদোজনীে পদের বাজারের চিচতশীল রাোর ট্রক্ষদত্র সরকারদক সিদযাচগতা প্রোন, চেশীয় রশ্প রবকাদশর িদর্ 

প্ররিবন্ধকিা সৃরিকারী অসাধু ববদেরশক বারণজে প্ররিদরাি এবাং রপ্তারন বৃরদ্ধর লদক্ষে রি-িারক্ষক, আঞ্চরলক ও বহুিারক্ষক 

বারণজে চুরি সম্পােদনর সম্ভাব্যিা র্াোই, স্বদ্পান্নি চেশ মদি উত্তরণ-িরবিী সিদয়র সম্ভাব্য েোদলঞ্জ চিাকাদবলায় করণীয় 

রনি গারণ সাংক্রান্ত সুিাররশ প্রণয়নসম বাাংলাদেদশর সাদর্ রবদ্যিান চুরির আওিায় শুল্ক আোয় ও অশুল্ক বাঁিা দূরীকরদণর 

রনরিত্ত চনদর্ারসদয়শন চকৌশল রনি গারদণ সরকারদক কার্ গকর সুিাররশ প্রোদন করিশন রবর্ি বিদরও িাৎির্ গপূণ গ অবোন 

চরদখদি, র্া সরিেই প্রশাংসনীয়।  

করিশন আইদনর ১৮(১) উপধারা অনুযােী প্রচতবের বাাংলাদেশ চেড এন্ড ট্যাচরফ কচিশদনর বাচষ শক প্রচতদবেন প্রকাচশত 

িদে আসদে। এরই ধারাবাচিকতাে কচিশদনর ২০২১-২০২২ অর্ শবেদরর বাচষ শক প্রচতদবেন প্রকাচশত িদত যাদে। এ বারষ গক 

প্ররিদবেনটি ২০২১-২২ অর্ গবিদর করিশন কর্তগক সম্পারেি কি গকাচের একটি প্রিাণক রমদসদব কাজ করদব। এর িাধ্যদি 

রবর্ি অর্ গবিদর সম্পারেি গুরুত্বপূণ গ কায শক্রি সম্পদকগ চর্িন সম্যক িারণা লাি করা র্াদব, চিিরন এর িাশািারশ 

করিশদনর র্ঠন, কাঠাদিা, কি গিরররি এবাং কি গরবন্যাদসর রবষয়টিও িররস্ফুট মদব বদল প্রিোশা ব্যি কররি। 

 বাাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যাচরফ কচিশদনর বাচষ শক প্রচতদবেন প্রণেন সাংক্রান্ত কচিটির সকল সেস্যসি এ কাদজর সদঙ্গ সম্পৃি 

অন্যান্য সকল কি গকিগা ও কি গোরীদক আন্তররক িন্যবাে ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করচে। 

   

 

 

১০ অদটাবর, ২০২২                                                                                   (িাি ফুজা আেতার) 

                                                                                                                 চেয়ারম্যান 

স্বাক্ষর 

 



সূচিপত্র 
  

কচিশনের পচরচিচি                                                                                                  ০১-১০ 

১. ভূচিকা ০১ 

১.১ বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যাচরফ কচিশে প্রচিষ্ঠা ০১ 

১.২ বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যাচরফ কচিশে এর গঠে ০২ 

১.৩ কচিশনের কার্ যাবচল ০২-০৪ 

১.৪ বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যাচরফ কচিশনের সাাংগঠচেক কাঠানিা ০৪-০৫ 

১.৫ প্রশাসে ০৫-০৬ 

১.৬ কচিশনের ব্যয় বরাদ্দ ০৬ 

১.৭ সরকাচর ট্রকাষাগানর জিা ০৬-০৭ 

১.৮ ওনয়বসাইট ও আইটি সাংক্রান্ত কার্ যাবচল ০৭-০৮ 

১.৯ গ্রন্থাগার ০৮ 

১.১০ প্রকাশো ০৮-০৯ 
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কক্লমশদির মোমে সাংক্রান্ত প্রক্লেদবেি 

৩০-৩১ 

৩.১২ ক্লহমাক্লয়ে ক্লিাংক্লি ও অন্যান্য মাছ রপ্তাক্লি খাদে সরকার প্রেত্ত িেে সহায়ো বৃক্লধ 

সাংক্রান্ত মোমে প্রিয়ি 

৩১-৩২ 

৩.১৩ বাক্লিেে িীক্লে ক্লবভাদের ২০২২-২৩ অর্ ৃবছদরর কমেৃক্লরকল্পিা 
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েক্লরবেিৃ/ সাংদশািি/েক্লরমােিৃ ক্লবষদয় মোমে ফ্প্ররি 
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সাংক্রান্ত প্রক্লেদবেি প্রিয়ি 

৪১-৪২ 
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প্রক্লেদবেি প্রিয়ি 
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ইিপুটস প্রিয়ি 

৪৪ 
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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 মেনয়ামজ্ি সরকানরর একটি মবনশষাময়ি প্রমিষ্ঠাে। ১৯৯২ 

সানল বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশেনক একটি মবমেবদ্ধ সাংস্থা (Statutory Public Authority) 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 শুল্ক আনরানপ চেয়ারম্যান, বাাংলাদেশ চেড এন্ড ট্যাররফ করিশন সরকার কর্তথক মেে থামরি একিাত্র 

োময়েপ্রাপ্ত কর্তথপক্ষ। ট্রেশীয় মশনের স্বার্ থ সাংরক্ষনি মবমেন্ন পনের আিোমে ও উৎপােে পয থানয় শুল্কহার হ্রাস/বৃমদ্ধ 

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

ট্রক্ষনত্র, মশে প্রমিষ্ঠাে বা মবমেন্ন বামিজ্য সাংগঠনের আনবেনের পমরনপ্রমক্ষনি পনের উৎপােে চরি, কচািািানলর 

আিোমে ব্যয়, সম্পূি থাময়ি পনের আিোমে ব্যয়, জ্েবল, উৎপােে ক্ষিিা, মূল্য সাংনযাজ্ে, উৎপামেি পনের 

গুিগিিাে ইিযামে মবনেষি কনর কমিশে সুপামরশ প্রিয়ে কনর। কমিশে মি-পামক্ষক, আঞ্চমলক ও বহু-পামক্ষক 

বামিজ্য চু্মি সপনকথ আনলািো এবাং বাস্তবায়নে কমিশে সরকারনক প্রানয়ামগক সহায়িা মেনয় র্ানক। শুল্ক 

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

ডনিমিক মরনসাস থ কি (মড.আর.মস) ইিযামে ব্যবহার কনর র্ানক। অমেকন্তু, মুি/অগ্রামেকার বামিজ্য চমির 

সম্ভাব্যিা যািাইনয়র ট্রক্ষনত্র কমিশে চেনাদরল ইকুইরলরিয়াি িদডল, পাররিয়াল ইকুইরলরিয়াি িদডল, চেড-রিপ্ট 

িফ্টওয়যার, রেিট িফ্টওয়যার, ইিযামে ব্যবহার কনর র্ানক। এোড়াও, কমিশে স্যামেটামর, ফাইনটা স্যামেটামর, 

ট্রটকমেকযাল ব্যামরয়ারস টু ট্রেড, ট্যামরফ ও েে-ট্যামরফ ব্যামরয়ার ইিযামে মবষনয় সরকারনক পরািশ থ প্রোে কনর 

র্ানক। এসকল ট্রক্ষনত্র 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 গিশুোমের আনয়াজ্ে কনর র্ানক। এোড়া, অিযাবশ্যকীয় পনের বাজ্ার মস্থমিশীল 

রাচনি 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 
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সানল জ্ামির মপিা বঙ্গবন্ধু ট্রশচ মুমজ্বুর রহিানের প্রিযক্ষ িত্ত্বাবোনে বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র একটি েপ্তর মহনসনব 

‘ট্যামরফ কমিশে’ কাজ্ শুরু কনর। পরবিীনি ৬ েনেম্বর, ১৯৯২ িামরনচ 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 িামরনচ 

মবশ্ব বামিনজ্যর গমি প্রকৃমি মবনবিো ও সিনয়র মেমরনচ কমিশনের কায থপমরমে বৃমদ্ধ কনর ১৯৯২ সানলর আইে 

সাংনশােে কনর কমিশনের োি “বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে” করা হয়। 

 

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। এ কমিশেই হল মসদ্ধান্ত গ্রহনির সনব থাচ্চ কর্তথপক্ষ। ট্রিয়ারম্যাে ও সেস্যগি সরকার 

কর্তথক মেযুি হে এবাং িানের িাকুরীর শিথাবলী সরকার কর্তথক মেে থামরি হয়। কমিশে আইচন প্রেত্ত ক্ষিতাবদল 

ট্রিয়ারম্যাে কমিশনের প্রোে মেব থাহী কি থকিথা মহনসনব কাজ্ কনরে এবাং কমিশনের সেস্যনের িনধ্য োময়ে বণ্টে 

কনরে। কমিশে প্রমিষ্ঠার পর ট্রর্নক এ পয থন্ত ৪৫ 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 কমিশে সমিব আনেে 

মযমে সরকার কর্তথক মেযুি হে। বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনে ট্রিয়ারম্যাে মহনসনব োময়ে পালেকারী 

কি থকিথানের োনির িামলকা পমরমশষ্ট-১ এ ট্রেচানো হনলা। 

 

১.৩ কমিশনের কায থাবমল 

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

ট্রেশীয় মশনের স্বার্ থ সাংরক্ষি ও মবকানশ মশেপে উৎপােে ও মবপিনে েক্ষিাবৃমদ্ধ, প্রমিনযামগিামূলক পমরনবশ 

সৃমষ্ট এবাং আিোমে ও রপ্তামের ট্রক্ষনত্র তুলোমূলক সুমবো (Comparative Advantage) মেরূপিকনে মেম্নবমি থি 

মবষনয় কমিশে সরকারনক পরািশ থ প্রোে কনর: 

 

(ক) শুল্কেীমি পয থানলািোক্রনি শুল্কহার ট্রযৌমিকীকরি ; 

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

(গ) এমটি ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং ও ট্রসইফগাড থ সাংক্রান্ত আইে ও মবমে অনুযায়ী ট্রেশীয় মশনের স্বার্ থ 

সাংরক্ষি ; 

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

অমরমজ্ে (Rules of Origin)  ও অন্যান্য অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য; 
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(ঙ) মশে, বামিজ্য, মবমেনয়াগ ও শুল্কেীমি 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 শুল্ক (Protective Duties of Customs) আনরাপ; 

(জ্) মশে সপনের সুষ্ঠু ব্যবহার মেমিিকরিপূব থক ট্রেশীয় পে ও ট্রসবার রপ্তামে বৃমদ্ধ; 

(ঝ) আিোমে ও রপ্তামেনযাগ্য 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। 

 

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

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

(চ) বাাংলানেশ হইনি রপ্তামেকৃি পে ও বামিনজ্যর ওপর অন্য ট্রেশ কর্তথক গৃহীি বামিজ্য প্রমিমবোে 

সাংক্রান্ত পেনক্ষপ (এমটি ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং, ট্রসইফগাড থ ট্রিজ্াস থ ও এমটি সারকািনেেশে) এর 

পমরনপ্রমক্ষনি কায থকর ব্যবস্থা গ্রহনির মেমিত্ত ট্রেশীয় রপ্তামেকারকগিনক 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; 

(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 বারিজ্য 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 শুোমের িাধ্যনি 

প্রয়জ্েীয় পেনক্ষপসমূহ মিমিিকরি; 

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

কায থক্রি গ্রহি; এবাং 

(ঝ) ট্রেশীয় মশে ও বামিনজ্যর স্বার্ থ সাংক্রান্ত মবষনয় গনবষিা বা সিীক্ষা পমরিালো। 
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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 কর্তথক 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 কমিশে সমিব ব্যিীি মবমেন্ন পয থানয়র ৩৪ জ্ে 

কি থকিথা এবাং ৭৬ জ্ে কি থিারীর অনুনিামেি পে রনয়নে (সারমি-০১)। ২০২১-২০২২ অর্ থবেনর কমিশনের 

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

পমরমশষ্ট-২ এ ট্রেচানো 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) 

১৫। একান্ত সহকারী ৪ (িার) 

১৬। সচাটমলমপকার কাি কমপউটার অপানরটর ৫ (পচাি) 

১৭। সচাটমু্রবাক্ষমরক কাি কমপউটার অপানরটর ৪ (িার) 

১৮। উচ্চিাে সহকারী ২ (দুই) 
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ক্রমিক োং পনের  োি পনের সাংখ্যা 

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 ২৩ ১৬ 

২য় ট্রেিী -- -- -- 

৩য় ট্রেিী ৪৩ ৩৭ ০৬ 

৪র্ থ ট্রেিী ৩৩ ২৯ ০৪ 

ট্রিাট ১১৫ ৮৯ ২৬ 

 

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 মেনয়াগপ্রাপ্ত হনয় 

র্ানকে। 

 

১.৫ প্রশাসে  

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

মিমে কমিশনের বানজ্ট প্রস্তুি কনর অনুনিােনের জ্ন্য কমিশনের মেকট উপস্থাপে, কমিশনের মহসাব সাংরক্ষি, 
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মহসানবর বামষ থক মববরিী প্রিয়ে, অর্ থ ও সপমত্ত সাংরক্ষি, মেয়ন্ত্রি ও পমরিালো কনরে এবাং েমলল ও কাগজ্পত্র 

সাংরক্ষি কনরে। কমিশনের প্রশাসমেক কাজ্ সুষ্ঠুোনব সপােে করা িচার োময়ে। প্রশাসমেক, আমর্ থক ও অন্যান্য 

কায থক্রনি কমিশে সমিবনক সহায়িা প্রোনের জ্ন্য একজ্ে সহকারী সমিব (প্রশাসে), একজ্ে মহসাব রক্ষি 

কি থকিথা, একজ্ে গ্রন্থাাগামরক এবাং একজ্ে জ্েসাংনযাগ ও প্রকাশো কি থকিথা রনয়নেে। 

 

১.৬ কমিশনের 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 অন্তর্ভকু্ত। ২০২১-২০২২ অর্ থবেনর 

কমিশনের জ্ন্য ৩৬৩১-আবিথক অনুোে চানি ১২,৫২,৮৯,০০০.০০ (বার ট্রকাটি বায়ান্ন লক্ষ ঊেেিই হাজ্ার) 

টাকা এবাং ৩৬৩২-মূলেে অনুোে চানি ৯৬,০০,০০০.০০ (মেয়ােিই লক্ষ) টাকাসহ সব থনিাট ১৩,৪৮,৮৯,০০০.০০ 

(ট্রির ট্রকাটি আটিমিশ লক্ষ ঊেেিই হাজ্ার) টাকা িাত্র বরাে পাওয়া যায়। 

১.৭ সরকামর ট্রকাষাগানর জ্িা 

এ বরানের মবপরীনি আনলািয অর্ থবেনর প্রকৃি ব্যয় হনয়নে ৯,৩৩,৮৪,৯২২/- (েয় ট্রকাটি ট্রিমত্রশ লক্ষ চরামশ হাজ্ার 

েয়শি বাইশ) টাকা িাত্র। ০৪ (িার) েন ট্রপ্রষনি কি থকিথার বেলীজ্মেি কারনি পে শূে র্াকায়, ০২ (দুই) জ্ে 

গনবষিা কি থকিথা ও ০১ (এক) জ্ে সচাট মু্রবাক্ষমরক িাকুমর িযাগ করার কারনি শূে র্াকায়, ০২ (দুই) জ্ে কি থিারী 

সরকামর বাসা বরাে পাওয়ায়, গাড়ী িালকনের অমেকাল োিা হ্রাস পাওয়ায়, অর্ থ িন্ত্রিালয় কর্তথক ভ্রিি ব্যয় চানি 

৫০% অর্ থ হ্রাস করাসহ ববনেমশক ভ্রিনি মেনষোজ্ঞা র্াকায় ও ট্রর্াক বরানের ৪র্ থ মকমস্তর অর্ থ মবলনম্ব প্রামপ্তর 

কারনি স্বে সিনয়র িনধ্য েরপত্র আহ্বাে করা সম্ভবপর ো হওয়ায়, ট্রটমলনফাে ব্যবহানরর িামসক মবল হ্রাস পাওয়ায় 

এবাং প্রকাশো, রয়টার, ট্রটমলনফাে ও গ্যানসর মবল সিয়িি ো পাওয়ায় ৩৬৩১-আবিথক অনুোে চানি 

৩,৫৯,৫৭,০৪৮/- (মিে ট্রকাটি ঊেষাট লক্ষ সািান্ন হাজ্ার আটিমিশ) টাকা িাত্র অব্যময়ি/উিৃত্ত র্াকার প্রোে 

কারি। অব্যময়ি ৪,১৫,০৪,০৭৮/- (িার ট্রকাটি পনের লক্ষ িার হাজ্ার আটাত্তর) টাকা িাত্র iBAS++ মসনিনি 

PL-Account এ ট্রর্নক যায়। কমিশনের বানজ্ট বরাে ও ব্যয় মববরিী সারমি-০৩-এ ট্রেচানো হনলা। 
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সারমি- ০৩: কমিশনের বানজ্ট বরাে ও ব্যয় রববরিী 

ট্রকাড েম্বর ও 

চরনির 

চাি/উপচাি 

বানজ্ট বরাে 

(টাকা) 

২০২১-২০২২ 

সাংনশামেি বরাে 

(টাকা) 

২০২১-২০২২ 

২০২১-২০২২ 

সানলর প্রকৃি চরি 

(টাকা) 

২০২১-২০২২ 

সানলর অব্যময়ি 

(টাকা) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৩৬৩১-আবিথক 

অনুোে 

১২,১৮,৮৯,০০০/- ১২,৫২,৮৯,০০০/- ৮,৯৩,৩১,৯৫২/- ৩,৫৯,৫৭,০৪৮/- 

 

৩৬৩২-মূলেে 

অনুোে 

৯৬,০০,০০০/- ৯৬,০০,০০০ ৪০,৫২,৯৭০/- ৫৫,৪৭,০৩০/- 

 

সব থনিাট = ১৩,১৪,৮৯,০০০/- ১৩,৪৮,৮৯,০০০/- ৯,৩৩,৮৪,৯২২/- ৪,১৫,০৪,০৭৮/- 

 

১.৮ ওনয়বসাইট ও আইটি সাংক্রান্ত কায থাবমল: 

বাাংলানেশ 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। ২০২১-২২ অর্ থবেনর 

এ সাংক্রান্ত কায থাবমল মেম্নরূপ: 

১।  বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনের ইটিারনেট কানেকটিমেটি স্পীড বিথিানে সাংনযামজ্ি ৪৫ এিমবমপএস ব্যান্ডউইর্ 

এর স্থনল ৭৫ এিমবমপএস ব্যান্ডউইর্ এ উন্নীি করা হনয়নে যা কমিশনের ডাটা সাংগ্রনহ ইমিবািক অবোে রাচনে। 

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

অনুসানর ব্যান্ডউইর্ এর সি ব্যবহানর বণ্টে মেরবমচ্ছন্ন ও মেমিি করা হনয়নে।  

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।  
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৬।  কমিশনের সকল কি থকিথানের োি ও পেবীর মবপরীনি োপ্তমরক ই-নিইল ট্রচালা হনয়নে এবাং োপ্তমরক ই-

ট্রিইল ব্যবহানরর মেনে থশো প্রোে করা হনয়নে। 

৭।  বাাংলানেশ জ্াে থাল অব ট্যামরফ এন্ড ট্রেড এর প্রকাশো কানজ্ সকল প্রকার আইটি সহনযামগিা প্রোে করা 

হনয়নে। 

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

করা হনয়নে। 

০৯। জ্ািীয় রাজ্স্ব ট্রবাড থ হনি প্রাপ্ত ASYCUDA World সফটওয়যার এর ডাটা কমিশনের মবমেন্ন েপ্তনরর 

িামহো ট্রিািানবক ডাটা Manipulation কনর ব্যবহার উপনযাগী 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।  

১.৯ গ্রন্থাাগার 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশনে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাাগার রনয়নে। গ্রন্থাাগানরর োময়ে কমিশে সমিনবর িত্ত্বাবোনে একজ্ে 

গ্রন্থাগামরনকর ওপর ন্যস্ত রনয়নে। গ্রন্থাাগানর সাংগ্রহ সাংক্রান্ত সাংমক্ষপ্ত মববরি মেম্নরুপ: 

১।  অর্ থেীমি, ব্যবস্থাপো, ব্যবসায় প্রশাসে, পমরসাংখ্যাে, বাাংলাাংমপমডয়া, মবশ্বনকাষ এবাং বাাংলানেনশর আইে ও  

সাংমেষ্ট মবমে সাংক্রান্ত পুস্তকামে।  

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

৩। বাাংলানেশ ব্যাাংক, বাাংলানেশ পমরসাংখ্যাে বুযনরা, রপ্তামে উন্নয়ে বুযনরা, বাাংলানেশ ট্রলাক প্রশাসে প্রমশক্ষি 

ট্রকন্দ্র এবাং অর্ থ িন্ত্রিালয় কর্তথক  প্রকামশি মবমেন্ন প্রকাশো । 

৪।   জ্ািীয় রাজ্স্ব ট্রবাড থ কর্তথক প্রকামশি ট্যামরফ েযালু, বানজ্ট বিৃিা, অর্ থ মবল, অর্ থ আইে, ট্যামরফ মসমডউল, 

শুল্ক প্রজ্ঞাপে, েযাট ও সম্পূরক শুল্ক। 

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

প্রকাশো । 

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

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

৮। বাাংলানেনশর মুমিযুদ্ধ এবাং জ্ামির জ্েক বঙ্গবন্ধু ট্রশচ মুমজ্বুর রহিাে প্রসনঙ্গ ট্রলচা মবমেন্ন পুস্তকামে।   

 

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

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

ট্রিজ্গচাও, ঢাকা হনি প্রকাশোর ব্যবস্থা করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্ থবেনর বাাংলানেশ সরকামর মু্রবিালয় (মবমজ্ 

ট্রপ্রস), ট্রিজ্গচাও, ঢাকা হনি কমিশনের মবগি ২০২০-২০২১ অর্ থবেনরর বামষ থক প্রমিনবেে প্রকামশি হয়। 

 

১.১১ িথ্য অমেকার আইে, ২০০৯ বাস্তবায়ে 

বাাংলানেশ জ্ািীয় সাংসনে ২৯ এমপ্রল ২০০৯ িামরনচ িথ্য অমেকার আইে পাস হয়। িহািান্য রাষ্ট্রপমি ৫ এমপ্রল 

২০০৯ এটিনি স্বাক্ষর কনরে এবাং ৬ এমপ্রল ২০০৯ িামরনচ আইেটির ট্রগনজ্ট প্রকামশি হয়। ১ জুলাই ২০০৯ ট্রর্নক 

আইেটি সারা ট্রেনশ কায থকর হয়। এ আইে মকছু মেে থামরি িথ্য ব্যিীি কর্তথপনক্ষর সকল িনথ্য জ্েগনির 

প্রনবশামেকার মেমিি কনরনে। ট্রকানো োগমরক িথ্য িাইনল ট্রস িথ্য প্রোনে এ আইনে কর্তথপনক্ষর 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), ট্রিজ্গচাও, ঢাকা হনি প্রকামশি হয় । িথ্য অমেকার আইে, ২০০৯-এর োরা ১০ (১) অনুসানর বাাংলানেশ 

ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনে িথ্য প্রোনে োময়েপ্রাপ্ত কি থকিথা ও মবকে োময়েপ্রাপ্ত কি থকিথা মেনয়াগ প্রোে করা 

হনয়নে। আপীল কর্তথপক্ষসহ িানের োি ও মবস্তামরি িথ্য কমিশনের ওনয়বসাইনট প্রকাশ করা হনয়নে এবাং িথ্য 

কমিশনে ট্রপ্ররি করা হনয়নে। আপীল কর্তথপক্ষসহ বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের মেনয়াগকৃি োময়েপ্রাপ্ত 

কি থকিথা ও মবকে োময়েপ্রাপ্ত কি থকিথার মবস্তামরি িথ্য মেম্নরূপ: 

 

সারমি-০৪: িথ্য প্রোনে োময়েপ্রাপ্ত কি থকিথার মবস্তামরি মববরি 

োময়েপ্রাপ্ত কি থকিথার োি ও 

পেমব 

ট্রফাে, ট্রিাবাইল, ফযাক্স,  

ই-নিইল 

ট্রযাগানযানগর ঠিকাো 

এইি.এি.শমরফুল ইসলাি 

পাবমলক মরনলশে এন্ড 

পাবমলনকশে অমফসার    

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে। 

ট্রফাে: ৪৮৩১৬১৪০ 

ট্রিাবাইল: ০১৭২৪৮৯৪০৩৬ 

ফযাক্স: ৯৩৪০২৪৫ 

ই-নিইল: prandpo@btc.gov.bd       

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে 

১ি ১২ িলা সরকামর অমফস 

েবে, ট্রসগুেবামগিা, ঢাকা। 
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সারমি-০৫: মবকে োময়েপ্রাপ্ত কি থকিথার মবস্তামরি িথ্য 

মবকে োময়েপ্রাপ্ত কি থকিথা ট্রফাে, ট্রিাবাইল, ফযাক্স,   

ই-নিইল 

ট্রযাগানযানগর ঠিকাো 

ট্রিাহাম্মে হুিায়ূে কবীর 

সহকারী সমিব  (প্রশাসে) 

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে। 

ট্রফাে: ৪৮৩১৬১৪০ 

ট্রিাবাইল: ০১৭১৫৪৪০৪৭৮ 

ফযাক্স: ৯৩৪০২৪৫ 

ই-নিইল: asstsecretary@btc.gov.bd 

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে 

১ি ১২ িলা সরকামর অমফস 

েবে 

ট্রসগুেবামগিা, ঢাকা। 

 

সারমি-০৬: আমপল কর্তথপনক্ষর িথ্য 

আমপল কর্তথপক্ষ ট্রফাে, ট্রিাবাইল, ফযাক্স, ট্রিাবাইল, 

ই-নিইল 

ট্রযাগানযানগর ঠিকাো 

ট্রিয়ারম্যাে 

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে। 

 

ট্রফাে: ৯৩৪০২০৯ 

ট্রিাবাইল: ০১৭৮৭৬৬২৮৯৯ 

ফযাক্স: ৯৩৪০২৪৫ 

ই-নিইল: chairman@btc.gov.bd 

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে 

১ি ১২ িলা সরকামর অমফস 

েবে, ট্রসগুেবামগিা, ঢাকা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chairman@btc.gov.bd
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বামিজ্য প্রমিমবোে মবোগ 

 

ডামপাং ও েতুথমকপ্রাপ্ত 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, েতুথমকপ্রাপ্ত পে আিোমের মবরুনদ্ধ কাউটিারনেইমলাং এবাং অিযমেক পে আিোমের মবরুনদ্ধ 

ট্রসইফগাড থ শুল্ক 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 রপ্তামে হয়, িনব িা বাাংলানেনশ ডামপাং হনচ্ছ িনি থ গে হনব। এটি স্থােীয় মশনের জ্ন্য 

ক্ষমিকর। এরূপ ট্রক্ষনত্র মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার মেয়ি অনুসানর ট্রেশীয় মশেনক ক্ষমির হাি ট্রর্নক রক্ষার জ্ন্য এমটি-

ডামপাং শুল্ক আনরাপ করা যায়। একইোনব ট্রকাে পে েতুথমক মূনল্য বাাংলানেনশ রপ্তামে 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 এনক্ষনত্র কাউটিারনেইমলাং শুল্ক আনরাপ 

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

ট্রসইফগাড থ শুল্ক আনরাপ করা যায়। ট্রকাে পনের ওপর এমটি-ডামপাং শুল্ক 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 শুল্ক আনরাপ করা যায়।   

 

বামিজ্য প্রমিমবোে মবষয়ক শুল্কসমূহ আনরানপর মবষনয় সরকারনক যর্াযর্ সুপামরশ প্রিয়নের জ্ন্য কমিশনের 

ট্রিয়ারম্যাে সরকার কর্তথক মেে থামরি োময়েপ্রাপ্ত কর্তথপক্ষ এবাং বামিজ্য প্রমিমবোে মবোগ িচার পনক্ষ উপযু থি 

কায থাবলী সপােে কনর র্ানক। এমটি-ডামপাং, িাবরিরড 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. ২০২০-২১ অর্ থবেনর বামিজ্য প্রমিমবোে মবোনগর সপামেি কায থক্রনির মববরি: 

২.১ এমটি-ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং ও ট্রসইফগাড থ ট্রিজ্াস থ শীষ থক সনিিেিা ট্রসমিোর ও কি থশালা 

২০২১-২২ অর্ থবেনরর বামষ থক কি থসপােে চমির অাংশ মহসানব এমটি-ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং এবাং 

ট্রসইফগাড থ সাংক্রান্ত সনিিেিা শীষ থক ২ (দুই) টি ট্রসমিোর ও ১ টি মবনশষাময়ি কি থশালা আনয়াজ্নের জ্ন্য মেে থামরি 

মেল। িদেতনতা চিরিনার ও মবনশষাময়ি কি থশালা বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের সনম্মলেকনক্ষ অনুমষ্ঠি 

হয়। ট্রসমিোনর বাাংলানেনশর রপ্তামেকারক ও উৎপােক ট্রেিী এবাং সরকানরর মবমেন্ন েপ্তনরর প্রমিমেমেবৃন্দ উপমস্থি 
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মেনলে। এমটি-ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং এবাং ট্রসইফগাড থ ট্রিজ্াস থ মবষনয় মশনোনযািা ও ব্যবসায়ীনের িনধ্য 

সনিিেিা সৃমষ্টর মেমিত্ত  ট্রসমিোর ও  কি থশালা অনুমষ্ঠি হয়।  

 

২.২ বাাংলানেশ হনি আিোেীকৃি পাটপনের ওপর োরি কর্তথক সােনসট মরমেউ িেন্ত 

 

িারত িরকার কর্তকু এরি-ডারপাং শুদের িানদিট রররিউ-শুরুর পর চেকদহাল্ডারদের পত্র চেয়া হদয়দে 

এবাং প্রদয়ােনীয় পরািশ ুপ্রোন করা হদে। গত ০৯ চফব্রুয়ারর ২০২২ িারদতর রডদরক্টর চেনাদরল অব চেড চরদিরড 

(রডরেটিআর) কর্তকু  িার্চয়ুাল শুনারন অনুরিত হয়। গত ১২-১৭-জুন ২০২২ পর্নু্ত রডরেটিআদরর  ৪ িেস্য রবরশষ্ট 

অনুিন্ধানকারী েল বাাংলাদেশ ভ্রিি কদরন ও প্রদয়ােনীয় তথ্য উপাত্ত চিরররফদকশন কদরন। বারিেয িন্ত্রিালদয়র 

িাদে িিন্বয় কদর এ রবষয়ক কার্কু্রি েলিান রদয়দে। 

 

২.৩ বাাংলাদেশ হদত িারদত রিয়ার চলাট গ্লাি আিোরনদত িারত িরকার কর্তকু এরি-ডারপাং শুে 

আদরাদপর লদক্ষয তেন্ত  

বাাংলাদেশ হদত রিয়ার চলাট গ্লাি আিোরনদত িারত িরকার কর্তকু এরি-ডারপাং শুে আদরাদপর 

লদক্ষয তেন্ত শুরু করা হয়।  গত ২২ নদিম্বর ২০২১ তাররদে িারদতর রডরেটিআর কর্তকু শুনারন অনুরিত হয়। গত 

২৫-২৭ চি ২০২২ তাররে পর্নু্ত িারদতর তেন্তকারী েল বাাংলাদেশ স্পট চিরররফদকশন কদরন। ২৯ জুন ২০২২ 

তাররদে রডরেটিআর কর্তকু চকদির চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রকাশ করা হদয়দে। চিোদন বাাংলাদেশ হদত রিয়ার চলাট 

গ্লাি আিোরনদত িবরুনম্ন চরফাদরন্স মূল্য প্ররত টদন ৩০৬.১০ িারকুন ডলার রনর্াুরি করা হদয়দে। করিশন হদত 

রবষয়টি োরনদয় িকল চেকদহাল্ডারদের পত্র চপ্ররি করা হদয়দে। 

 

২.৪ পমলনয়িার, ট্ররয়ে ও অন্যান্য মসেনর্টিক সুিার ওপর মেে থামরি সুমেমে থষ্ট কর ৬ টাকার পমরবনিথ ২ 

টাকা মূল্য সাংনযাজ্ে কর মেে থারনির মবষনয় িিািি প্রিয়ে 

 

বাাংলানেশ ট্রটক্সটাইল মিলস এনসামসনয়শে (মবটিএিএ) এর সোপমি বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র িােেীয় িন্ত্রী 

বরাবর সাংমেষ্ট মবষনয় একটি আনবেে কনর। িন্ত্রিালয় আনবেেটির মবষনয় প্রনয়াজ্েীয় িিািি ট্রপ্ররনির জ্ন্য 

কমিশনে ট্রপ্ররি কনর। এ রবষদয় িতািত চপ্ররি করা হদয়দে। 
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২.৫ পারকস্তান িরকার কর্তকু বাাংলাদেশ হদত রপ্তানীকৃত হাইদরাদেন পার অক্সাইদডর ওপর এরিডারপাং 

রডউটি আদরাপ রবষদয় িান চিট  রররিউ (Review) িাংক্রান্ত 

বাাংলাদেশ হদত রপ্তানীকৃত হাইদরাদেন পারঅক্সাইদডর ওপর ইদতাপূদব ুআদরারপত এরিডারপাং শুদের 

চক্ষদত্র আদরারপত শুদের রবষদয় রররিউ এর েন্য পারকস্তান National Tariff Commission চনাটিশ োরর কদর। 

কর্তপুক্ষ বাাংলাদেদশর রতনটি রপ্তারনকারক/উৎপােনকারী প্ররতিান রেরিত কদর এবাং প্রশ্নিালা চপ্ররি কদর। 

রররিঊ চশদষ পারকস্তান িরকার পরবতী ৫ বেদরর েন্য পুনরায় শুে আদরাপ কদর। 

 

২.৬ রপ্তােীকৃি এযাপানরলস এন্ড ট্রলামোং এনক্সসমরজ্ এর ওপর ইনন্দানেমশয়া কর্তথক ট্রসইফগাড থ িেন্ত আরম্ভ 

 

বাাংলানেশ হনি রপ্তােীকৃি এযাপানরলস এন্ড ট্রলামোং এনক্সসমরজ্ এর ওপর ইনন্দানেমশয়া কর্তথক 

ট্রসইফগাড থ িেন্ত আরম্ভ করা হয়। এ পমরনপ্রমক্ষনি িেন্ত কানজ্ অাংশগ্রহনির মেমিত্ত কমিশে ইনন্দানেমশয়ার 

কর্তথপনক্ষর মেকট আগ্রহী পক্ষ মহনসনব অন্তর্ভ থি হয়। মূল রপ্তামেকারক মবমজ্এিইএ ও মবনকএিইএ - ট্রকও আগ্রহী 

পক্ষ হনি কমিশনের পক্ষ ট্রর্নক পত্র ট্রেয়া হয়। ইনন্দানেমশয়া কর্তথক এ মবষনয় পরবিীনি োচথয়াল শুোমে অনুমষ্ঠি 

হয়। শুোমেনি বামিজ্য িন্ত্রিালয়, বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে, বাাংলানেশ হাইকমিশে ইে ইনন্দানেমশয়া, 

মবমজ্এিইএ ও মবনকএিইএ-এর প্রমিমেমে অাংশগ্রহি কনর। শুোমের ওপর কমিশে ও িন্ত্রিালয় হনি িিািি 

ট্রপ্ররি করা হয়। চূড়ান্ত মসদ্ধানন্ত ইনন্দানেমশয়া কর্তথক বাাংলানেনশর ওপর ট্রসইফগাড থ শুল্ক আনরাপ করা হয়। 

 

২.৭ 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) কর্তথক কৃমত্রি আঁনশর (Man-Made Fibre) িারা 

বিমর সূিায় প্রস্তুিকৃি পে সািগ্রী হিেমর্রব গরীব, মেেিজুর ও মেম্ন িধ্যমবত্ত িানুনষর িানঝ ব্যাপকোনব 

ব্যবহানরর মবষয়টি মবনবিো ও পেটিনক আনরা ক্রয়ক্ষিিার িনধ্য আেয়নের লনক্ষয ৫৪.০১ ট্রর্নক ৫৪.০৬ এবাং 

৫৫.০৮ ট্রর্নক ৫৫.১১ এইিএসনকাডর্ভি ির্া যাবিীয় কৃমত্রি আঁনশ (Man-Made Fibre) িারা বিমর সূিার ওপর 

ম্যানুনফকিামরাং পয থানয় ট্রকমজ্ প্রমি ৬ টাকার পমরবনিথ ২ টাকা মূল্য সাংনযাজ্ে কর োনয্যথর লনক্ষয মেমে থষ্ট 

কর্তথপনক্ষর মেকট সুপামরশ ট্রপ্ররনির অনুনরাে করা হয়। আনবেেটির মবষনয় িথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহ করা হনচ্ছ। 

প্রমিনবেে প্রস্তুনির কাজ্ িলিাে রনয়নে।  

 

 

 



14 

 

২.৮ বামিজ্য প্রমিমবোে মবোনগর ২০২২-২৩ অর্ থবেনরর কি থপমরকেো 

১. এমটি-ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং এবাং ট্রসইফগাড থ ট্রিজ্াস থ এর ওপর ট্রেনশর মবমেন্ন ট্রিম্বার, এনসামসনয়শে এবাং 

মশে প্রমিষ্ঠানে সনিিেিামূলক কি থসূমি গ্রহি; 

২. এমটি-ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং এবাং ট্রসইফগাড থ ট্রিজ্াস থ এর ওপর সাংমেষ্ট ট্রিকনহাল্ডারনের জ্ন্য কি থশালা 

ও প্ররশক্ষি  আনয়াজ্ে ; 

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

সাংমেষ্ট ট্রেশীয় মশেনক সহায়িা প্রোে; 

৪. ট্রকাে পনের েতুথমকপ্রাপ্ত 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 

রপ্তামেকারনকর মবরুনদ্ধ অসাধু পন্থাায় রপ্তামের অমেনযানগর পমরনপ্রমক্ষনি সাংমেষ্ট মশেনক সহায়িা প্রোে; 
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বামিজ্য েীমি মবোগ 

 

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

পনের আিোমে ও উৎপােে পয থানয় শুল্কহার হ্রাস বৃমদ্ধ মবষনয় ট্রযৌমিকিাসহ সরকারনক যর্াযর্ পরািশ থ প্রোনের িাধ্যনি 

কমিশে োময়ে পালে কনর র্ানক। মশে প্রমিষ্ঠাে বা সাংগঠনের আনবেনের পমরনপ্রমক্ষনি পনের উৎপােে চরি, কচািািানলর 

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 রকছু 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 শুল্ক চমি, জ্েিি ইিযামে মবষয়ও মবনবিো 

করা হয়। প্রনয়াজ্নে কমিশে গিশুোমের 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 অন্তর্ভ থি করা হয়। পরবিীনি ১৫ জুলাই, ২০১২ িামরনচ 

বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র একটি আনেনশ ট্রেঁয়াজ্, রসুে, িশুর ডাল, ট্রোলা, সকল েরনির িশলা এবাং চাবার লবি অিযাবশ্যকীয় 

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

কনর ট্রপ্ররি করা হয়। প্রসঙ্গি উনিখ্য, িােেীয় প্রোেিন্ত্রীর সোপমিনে গি ২০ জুে, ২০১২ িামরনচ অনুমষ্ঠি জ্ািীয় মশে 

উন্নয়ে পমরষনের (এেমসআইমড) সোয় গৃহীি মসদ্ধান্ত ট্রিািানবক মশনের মবমেন্ন চাি-উপচাি মেমত্তক ট্যামরফ কাঠানিার 

সুপামরশ প্রিয়নের লনক্ষয ট্রিয়ারম্যাে, বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের ট্রের্তনে মশে িন্ত্রিালয়, জ্ািীয় রাজ্স্ব ট্রবাড থ, 

বামিজ্য িন্ত্রিালয় এবাং সাংমেষ্ট চানির প্রমিমেমে সিন্বনয় “মশে কচািািাল ও মূলেেী যন্ত্রপামি আিোমের ট্রক্ষনত্র শুল্ক 

মেে থারি” মবষয়ক একটি কমিটি গঠিি হনয়নে। এই কমিটির অনুনিােেক্রনি শুল্ক সাংক্রান্ত সুপামরশ বানজ্নট প্রমিফলনের 

জ্ন্য জ্ািীয় রাজ্স্ব ট্রবানড থ ট্রপ্ররি করা হয়।   

৩. ২০২১-২০২২ অর্ থবেনর বামিজ্য েীমি মবোনগর সপামেি কায থক্রনির মববরি: 

৩.১ অনটা মেকস রপ্তামে মবষনয় বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের িিািি প্রিয়ে 

স্থােীয় কনয়কটি অনটা মেকস উৎপােেকারী প্রমিষ্ঠাে িানের উৎপামেি পে অনটা মেকস মবনেনশ রপ্তামের অনুিমি ট্রিনয় 

বামিজ্য িন্ত্রিালনয় আনবেে কনর। আনবমেি মবষনয় বামিজ্য িন্ত্রিালয় ট্রর্নক ভূমি িন্ত্রিালয় এবাং পমরনবশ, বে ও জ্লবায়ু 

পমরবিথে িন্ত্রিালনয়র িিািি গ্রহি করা হয় ট্রসইসানর্ বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে সাংমক্ষপ্ত িামড মরনপাট থ ট্রিনয় 

পনত্রর িাধ্যনি অনুনরাে করা হয়। এ মবষনয় িামড পমরিালোর মেমিত্ত কমিশে কর্তথক ভূমি িন্ত্রিালয় এবাং পমরনবশ, বে 
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ও জ্লবায়ু পমরবিথে িন্ত্রিালনয়র িিািি, মবযিাে রপ্তামে েীমি এবাং অনটা মেকস রপ্তামেনি মবযিাে মবমেমবোে 

পয থানলািো করা হয়।  

কমিশনের িিািি: 

ট্রেনশ ২০২৫ সানলর িনধ্য শিোগ অনটা মেকনসর ব্যবহার মেমিি করনি স্থােীয় বাজ্ানর অনটা মেকনসর সরবরাহ বৃমদ্ধর 

লনক্ষয রপ্তামে েীমির শিথসানপনক্ষ রপ্তামে পনের িামলকায় “বালু” এর ন্যায় অনটা মেকস/ ইনটর োি অন্তর্ভ থি কনর রপ্তামে 

মেরুৎসামহি করার িিািি প্রোন করা হয়। 

৩.২ কীটোশনকর মবকে মহনসনব ব্যবহৃি আিসহ অন্যান্য ফনল ব্যামগাং করার লনক্ষয আিোমেকৃি ব্যানগর উপর 

আনরামপি শুল্ক হ্রাসকরি সাংক্রান্ত সুপামরশ প্রিয়ে 

ইস্পাহােী এনগ্রা মলঃ কীটোশনকর মবকে মহনসনব ব্যবহৃি আিসহ অন্যান্য ফনল ব্যামগাং করার লনক্ষয আিোেীকৃি ব্যানগর 

উপর আনরামপি শুল্ক হ্রাসকরনির মেমিত্ত বামিজ্য িন্ত্রিালনয় আনবেে কনর। বামিজ্য িন্ত্রিালয় িােসম্মি ফল 

বাজ্ারজ্ািকরনির লনক্ষয ফ্রুটস ব্যাগ আিোমের উপর মবযিাে শুল্কহার পয থানলািোপূব থক ট্রযৌমিক হানর হ্রাসকরি মবষনয় 

িিািি ট্রপ্ররনির মেমিত্ত কমিশেনক পনত্রর িাধ্যনি অনুনরাে কনর। এ মবষনয় িিািি প্রোনের মেমিত্ত ফ্রুটস ব্যানগর 

ব্যবহার, স্থােীয় িামহো, স্থােীয় উৎপােে, মবযিাে শুল্কহার ও বাজ্ার সম্ভাবো পয থানলািোপূব থক কমিশনের সুপামরশ প্রিয়ে 

করা হয়। 

কমিশনের সুপামরশ:  

ফ্রুটস/ম্যাাংনগা ব্যাগ-ট্রক কৃমষ পে (বজ্ব কীটোশক) মহনসনব মবনবিোয় এনে এ েরনির ব্যাগ আিোমের জ্ন্য িযাপ্টার ৪৮ 

এর ট্রহমডাং ৪৮১৯ এর অেীনে ফ্রুটস/ম্যাাংনগা ব্যাগ বি থোয় েতুে এইি.এস.ট্রকাড সৃজ্েপূব থক মসমড ১০%, আরমড ৩%, 

এসমড ০% েযাট ০%, এটি ০% ও এআইটি ৫%সহ ট্রিাট ১৮% শুল্কানরাপ করার িিািি প্রোন করা হয়। 

৩.৩ আন্তজ্থামিক  লামসমফনকশে  ট্রসাসাইটি কর্তথক প্রেত্ত মফটনেস সেে সানপনক্ষ ২৫ (েঁমিশ) বেনরর উনদ্ধথ বয়স 

সীিার  যাত্রীবাহী  ক্রুজ্ জ্াহাজ্  আিোমের অনুিমি প্রোে মবষনয় িিািি প্রিয়ন 

কি থফুমল শীপ মবল্ডাস থ মলমিনটড এ রবষদয় বামিজ্য িন্ত্রিালনয় আনবেে কনর। আনবমেি মবষনয়র উপর পয থানলািোপূব থক 

িিািি প্রোনের জ্ন্য িন্ত্রিালয় ট্রর্নক বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনে ট্রপ্ররি করা হয়। এিৎমবষনয় িিািি প্রোনের 

মেমিত্ত কমিশে ট্রর্নক ২৫ (েঁমিশ) বেনরর উনদ্ধথ বয়স সীিার আন্তজ্থামিক যাত্রীবাহী ক্রুজ্ জ্াহাজ্ আিোমে সাংক্রান্ত মবযিাে 

মবমে মবোে, এ সাংক্রান্ত জ্াহাজ্ িলািনল আন্তজ্থামিক ব্যবস্থা, আিোমের অনুিমি প্রোনের অর্ থনেমিক গুরুে, স্থােীয় পয থটে 

মশনের উপর প্রোব ও এ সাংমেষ্ট অন্যান্য েপ্তর সাংস্থার িিািি পয থানলািোপূব থক কমিশনের সুপামরশ প্রিয়ে করা হয়। 
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কমিশনের িিািি:  

বাাংলানেশী হজ্জ যাত্রী পমরবহি ও িধ্যপ্রানিয কি থরি বাাংলানেশীনের আো-ট্রেওয়া, সমু্রবপনর্ পয থটে মশনের মবকাশ, 

সম্প্রসারি এবাং ব্লু ইকনোমির সম্ভাবো বাস্তবায়নের মবষয় মবনবিোয় আন্তজ্থামিক লামসমফনকশে ট্রসাসাইটি কর্তথক প্রেত্ত 

মফটনেস সেে সানপনক্ষ ট্রয ট্রকাে বয়স সীিার আন্তজ্থামিক যাত্রীবাহী ক্রুজ্ জ্াহাজ্ আিোমের অনুিমি প্রোে করার িিািি 

প্রোন করা হয়। 

৩. ৪ বানজ্ট ২০২২-২৩ এ অন্তভূ থমির মেমিত্ত বাাংলানেশ ট্রেডএন্ড ট্যামরফ কমিশনের শুল্ক সাংক্রান্ত পয থনবক্ষি ও 

সুপামরশ প্রিয়ে 

      আনবেেকারী প্রমিষ্ঠানের োি: ইফাে অনটাস মলমিনটড 

পনের োি: োক (CKD Chasis & CKD Cabin),বাস (CKD Chasis),বাস (CBU Bus) 

এইিএসনকাড: 8704.21.21, 8706.00.24, 8702.20.30, 8702.10.30 

কমিশনের সুপামরশ: 

Local Porgressive Manufacturing Industry ট্রক পৃর্কোনব সাংজ্ঞাময়ি কনর মূল্য সাংনযাজ্ে কর মেবমন্ধি 

Local Porgressive Manufacturing Industry যারা আিোেীকৃি CKD ট্রিমসস এবাং ট্রকমবে এর অাংশ বা 

অাংশমবনশষ িারা ট্রিমসস, ট্রকমবনের এক বা একামেক গুরুেপূি থ পয থায় সম্পূি থ কনর  োক উৎপােে/বিমর কনর এবাং স্থােীয় 

বাজ্ানর মবক্রয়/সরবরাহ কনর িানের ক্ষনত্র এইি এস ট্রকাড 8704.21.21 আিোমেনি আিোমে শুল্ক (মসমড) ১০% ট্রর্নক 

হ্রাস কনর ৫% মেে থারি পূব থক আিোমে পয থানয় েযাট অব্যাহমি প্রোে করা ট্রযনি পানর। বিথিানে ট্রযনহতু স্থােীয়োনব বাস 

বমড মশনের উন্নয়ে সামেি হনয়নে ট্রসনহতু CBU বাস বমডসহ আিোমে মেরুৎসামহি করনির লনক্ষয CBU বাস 

এইি.এস.ট্রকাড 8702.20.30 ও 8702.10.30 আিোমেনি মবযিাে কািি মডউটি ১০% ট্রর্নক বৃমদ্ধ কনর ১৫% করা 

ট্রযনি পানর। 

৩.৫ স্থােীয় কেনেয়র ট্রবল্ট উৎপােেকারী মশে সুরক্ষায় বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের পয থনবক্ষি ও 

সুপামরশ প্রিয়ে 

আনবেেকারী প্রমিষ্ঠানের োি: এস এইি কনপ থানরশে ও আই আর রাবার ইন্ডামিজ্ 

পনের োি: Reinforced only with metal, Reinforced only with textile materials, other Transmission or 

conveyor belts or belting, of textile material, whether or not impregnated, coated, covered or laminated 

with plastics, or reinforced with metal or other material 

এইিএসনকাড: ৪০১০.১১.০০, ৪০১০.১২.০০, ৪০১০.১৯.০০ ও ৫৯১০.০০.০০ 
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কমিশনের সুপামরশ 

স্থােীয় কেনেয়র ট্রবল্ট উৎপােেকারী মশে সুরক্ষায় এইি.এস.নকাড ৪০১০.১১.০০, ৪০১০.১২.০০, ৪০১০.১৯.০০ ও  

৫৯১০.০০.০০ আিোমেনি প্রমি ট্রকমজ্নি সব থমেম্ন ট্যামরফ েযালু ৩ িা. ডলার মেে থারি পূব থক মেম্নমলমচি োনব শুল্ক 

আনরানপর জ্ন্য সুপামরশ করা হয়: CD = ১০%, RD = ৩%, SD  = ০%, VAT = ১৫%, AIT = ৫%, AT = 

৫%, TTI= ৪০.৬০%। 

৩. ৬ বানজ্ট ২০২২-২৩ এ অন্তভূ থমির মেমিত্ত বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের শুল্ক সাংক্রান্ত পয থনবক্ষি ও 

সুপামরশ প্রিয়ে 

আনবেেকারী প্রমিষ্ঠানের োি: মবএসআরএি ওয়যার মলঃ 

পনের োি: Wire Of Iron/Non-Alloy Steel, Not Plated/ Coated,Whether Or Not Polished, Wire Of Iron Or 

Non-Alloy Steel,Plated Or Coated With Zinc, Wire Of Iron/Non-Alloy Steel, Plated Or Coated With Base 

Metals (Excl.Zinc) 

এইিএসনকাড: 7217.10.00, 7217.20.00 ও 7217.30.00 

কমিশনের সুপামরশ 

স্থােীয় গ্যালোোইজ্ড আয়রে ওয়যার, ট্রলা-মরলানক্সশে মপ্র-ট্রিসড কাংমক্রট (LRPC) ওয়যার মশে সুরক্ষায় এইি.এস.নকাড 

7217.10.00, 7217.20.00 ও 7217.30.00- এ আনরামপি মবযিাে CD ৫%, ১০% ও ৫% ট্রর্নক বৃমদ্ধ কনর 

১৫%, ১৫% ও ১৫% করার সুপামরশ করা হয়। 

৩.৭ বানজ্ট ২০২২-২৩ এ অন্তর্ভ থমির মেমিত্ত বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের ইেকাি ট্যাক্স সাংক্রান্ত 

পয থনবক্ষি ও সুপামরশ প্রিয়ে 

আনবেেকারী প্রমিষ্ঠানের োি:  বাাংলানেশ িীল মর-ট্ররামলাং মিলস মলমিনটড 

মবযিাে অবস্থা: 

আয়কর অধ্যানেশ, ১৯৮৪ োরা ১৬ মজ্ অনুসানর ট্রকাপােীনক ট্রকাে অর্ থ বেনর েীট মুোফার কিপনক্ষ ৩০% মডমেনডন্ড 

(োরা ১৬ এফ অনুযায়ী িক ও কযাশ) মহনসনব ট্রশয়ারনহাল্ডারগিনক প্রোে করনি হয় এবাং সাংমেষ্ট আয় বের সিামপ্তর 

িামরনচ ট্রকাপামের ব্যনলন্স মশনট উি ৩০% Amount to  be Distributed as Dividend মহনসনব প্রেশ থে করনি হনব। 
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আনবেেকারীর প্রস্তাব: 

একটা ট্রকাপােীর আমর্ থক মববরিী সমুহ প্রস্তুি করার সিয় আন্তজ্থামিক মহসাব িাে ট্রিনে বিমর করনি হয়। এ মহসাব িাে 

অনুযায়ী প্রমিটা ট্রকাপােীর যি েরনের Realised and  Unrealised Profit র্ানক িা মবনবিোয় এনে মহসাবর্ভি করনি 

হয়। ট্রযনহতু এ Unrealised Profit (ট্রযিে সহনযাগী প্রমিষ্ঠাে ট্রর্নক প্রাপ্য মূোফা) অোোয়কৃি র্ানক এবাং মহসাব িাে 

(IAS) অনুযায়ী  PL Account এ প্রেশ থে করনি হয় িাই িা মবিরিনযাগ্য েয়। ট্রস কারনি এ েরনের  Unrealised Profit 

সাংমেষ্ট বেনরর Net Profit হনি বাে মেনয় অবমশষ্ট অাংশ হনি ৩০% লেযাাংশ মহসানব মবিরনির যর্াযর্ ও পমরস্কার 

ব্যাখ্যা র্াকা উমিি। 

কমিশনের সুপামরশ: 

আয়কর অধ্যানেশ, ১৯৮৪ োরা ১৬ মজ্-ট্রক  

“মহসাবকাল অনুযায়ী সহনযাগী প্রমিষ্ঠাে ট্রর্নক ইকুযইটি অনুযায়ী আগি মূোফানক ট্যাক্স গিো কানল মূোফার সমূেয় 

অর্ থনক মবনবিো ো কনর মূল প্রমিষ্ঠাে কর্তথক প্রেত্ত  মডমেনডটি অনুযায়ী সিন্বয় করার ব্যবস্থা ট্ররনচ সাংনশােনের সুপামরশ 

করা হল”। 

৩.৭.২ আনবেেকারী প্রমিষ্ঠানের োি: বাাংলানেশ িীল মর-ট্ররামলাং মিলস মলমিনটড 

মবযিাে অবস্থা: আয়কর অধ্যানেশ, ১৯৮৪ এ ‘প্রচ্ছন্ন রপ্তামে’র সাংজ্ঞা োই। 

আনবেেকারীর প্রস্তাব:  

েযাট ও সম্পূরক শুল্ক আইে,২০১২ এর ২(৬২) োরার ন্যায় ‘প্রচ্ছন্ন রপ্তামে’র সাংজ্ঞা আয়কর অধ্যানেশ, ১৯৮৪ এ সাংনযাজ্ে। 

কমিশনের সুপামরশ: 

আয়কর অধ্যানেশ, ১৯৮৪ এ েযাট ও সম্পূরক শুল্ক আইে, ২০১২ এর ২(৬২) োরার ন্যায় ‘প্রচ্ছন্ন রপ্তামে’র সাংজ্ঞা প্রোে 

করা ট্রযনি পানর। 

৩.৭.৩ আনবেেকারী প্রমিষ্ঠানের োি: বাাংলানেশ িীল মর-ট্ররামলাং মিলস মলমিনটড 

পনের োি:  

মসনিটি, ট্রলৌহ অর্বা ট্রলৌহজ্াি পে 
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মবযিাে অবস্থা: 

আয়কর অধ্যানেশ, ১৯৮৪ এর োরা-৫২ইউ-এ এলমস-এর িাধ্যনি পে মবক্রয় মূল্য প্রোনের ট্রক্ষনত্র সকল পনে ৩% হানর 

উৎনস কর কিথনের মবষয়টি উনিচ রনয়নে। এস.আর.ও োং-১৭৩-আইে/আয়কর/২০২১ িামরচ ০৩ জুে ২০২১ এর ট্রটমবল-

২ এর ক্রমিক োং-৬ এ মসনিটি, ট্রলৌহ অর্বা ট্রলৌহজ্াি পনের ট্রক্ষনত্র ট্ররয়ামি হার ২% হানর উৎনস আয়কর কিথনের 

মবষয়টি উনিচ রনয়নে। 

আনবেেকারীর প্রস্তাব:  

এস.আর.ও োং-১৭৩-আইে/আয়কর/২০২১ িামরচ ০৩ জুে ২০২১ এর ট্রটমবল-২ এর ক্রমিক োং-৬ এ মসনিটি, ট্রলৌহ অর্বা 

ট্রলৌহজ্াি পনের ট্রক্ষনত্র ট্ররয়ামি হার ২% হানর উৎনস আয়কর কিথনের মবষয়টি উনিচ র্াকায় এলমস-ট্রি প্রাপ্য মবক্রয় 

মূনল্যর ট্রক্ষনত্র হ্রাসকৃি হার মবনবিো। 

কমিশনের সুপামরশ: 

মসনিটি, ট্রলৌহ অর্বা ট্রলৌহজ্াি পে  এলমস-এর িাধ্যনি পে মবক্রয় মূল্য প্রোনের ট্রক্ষনত্র উৎনস কর কিথনের ট্ররয়ামি 

হানরর যর্াযর্ ব্যবহানরর লনক্ষয “এস.আর.ও োং-১৭৩-আইে/ আয়কর/ ২০২১,  িামরচ ০৩ জুে ২০২১ এর মবমে-১৬ 

অর্বা আয়কর অধ্যানেশ ১৯৮৪ এর োরা-৫২ইউ”- সাংনশােনের জ্ন্য সুপামরশ করা হয়। 

৩.৭.৪ আনবেেকারী প্রমিষ্ঠানের োি: বাাংলানেশ িীল মর-ট্ররামলাং মিল্-স মলমিনটড 

মবযিাে অবস্থা:  

োরা-৮২মস: এই োরা অনুযায়ী নুযেিি কর হার মেরূপে: 

১)োরা ৮২মস(২)(মব) অনুযায়ী উৎনস কমিথি কর। 

২) োরা ৮২মস(৪) (iii) অনুযায়ী োয থকৃি কর। 

৩) োরা ৮২মস (৫) (৮) অনুযায়ী োয থকৃি কর। 

উপযু থি মিেটি োনপ োয থকৃি কনরর িনধ্য ট্রযটি ট্রবমশ ট্রসটি উি োরার কর মহনসনব মবনবমিি হনব। 

আনবেেকারীর প্রস্তাব:  

েরা যাক, মবক্রয় ১০০ ট্রকাটি এবাং করনযাগ্য লাে ৩ ট্রকাটি 

১) ৪০ ট্রকাটি টাকা আাংমশক মবক্রনয়র ওপর ৩% হানর োয থকৃি উৎনস কর ১.২ ট্রকাটি টাকা 
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২) ০.৬০% হানর ট্রিাট উপাজ্থনের ওপর কর ৬০ লক্ষ টাকা। 

৩) ৩২.৫০% হানর ৩ ট্রকাটি টাকা লানের ওপর কর আনস ৯৭ লক্ষ টাকা। সুিরাাং নূযেিি কর হনব ১.২ ট্রকাটি। এটাই 

োরা ৮২মস এর সারসাংনক্ষপ। কর মেে থারিী অমফসারগি এ মেয়ি অনুসরে করার কর্া। 

কমিশনের সুপামরশ: 

এ ট্রক্ষনত্র কমিশনের সুপামরশ আয়কর আইে বা অধ্যানেনশর প্রনয়াগ এিে হওয়া উমিি যানি িামলকার্ভি বা অিামলকার্ভি 

ট্রকাপােীর ট্রক্ষনত্র আয়কনরর ট্রয সীিা িা আয়কর মেষ্পমত্তর ট্রক্ষনত্র ট্রযে লমঙ্গি ো হয় ট্রস মবষনয় প্রনয়াজ্েীয় ব্যবস্থা গ্রহি 

করা ট্রযনি পানর।  

৩.৭.৫ আনবেেকারী প্রমিষ্ঠানের োি: বাাংলানেশ িীল মর-ট্ররামলাং মিল্-স মলমিনটড 

মবযিাে অবস্থা:  

োরা-৮২ মস(২)(মব) (ii): ট্রলৌহ এবাং ট্রলৌহজ্াি পে এবাং মসনিটি মশনের কচািািাল আিোমে পয থানয় োয থকৃি এবাং 

পমরনশামেি কর নুেিি কর মহনসনব মূল্যায়ে। 

আনবেেকারীর প্রস্তাব:  

আিোমে বা মবক্রয় পয থানয় োয থকৃি উৎনস করনক অমগ্রি কর মহনসনব মবনবিো করা উমিি। অর্বা যমে নূযেিি কর 

মহনসনব মবনবিো করনি হয় িাহনল উি উৎনস কর হার আিোমে বা মবক্রয় উেয় পয থানয় সনব থাচ্চ ১% হওয়া উমিৎ। 

কমিশনের সুপামরশ: 

িামলকার্ভি বা অিামলকার্ভি ট্রকাপােীর ট্রক্ষনত্র আয়কনরর ট্রয সীিা িা আয়কর মেষ্পমত্তর ট্রক্ষনত্র ট্রযে লমঙ্গি ো হয় ট্রস 

মবষনয় প্রনয়াজ্েীয় ব্যবস্থা গ্রহি করা ট্রযনি পানর।  

৩.৭.৬ আনবেেকারী প্রমিষ্ঠানের োি: বাাংলানেশ িীল মর-ট্ররামলাং মিলস মলমিনটড 

পনের োি: ১)এিএস মবনলট, ২)এিএস রড (চড়ান্ত পে) 

মবযিাে অবস্থা: 

বিথিানে িক এক্সনিইনে িামলকার্ভি ট্রকাে ট্রকাপামের স্পন্সর ট্রশয়ারনহাল্ডার বা ডাইনরক্টর বা ট্রেসনিটি ট্রহাল্ডার অর্বা 

ট্রকাে  স্পন্সর বা ট্রকাে মিউচয়াল ফানন্ডর  ট্রেসনিটি ট্রহাল্ডারগনের কাে ট্রর্নক ইউমেট এর হস্তান্তর মূল্য এবাং সাংগ্রহ মূনল্যর 

পার্ থনকযর উপর উৎনস ৫% হানর কর কিথে কনর র্ানক। 
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আনবেেকারীর প্রস্তাব:  

২০১০ সানলর পূনব থ িামলকার্ভি ট্রকাপােীর ট্রশয়ানরর মূলেেী লাে ট্রর্নক ট্রকাে ট্যাক্স মেল ো। উি বেনরর জুলাইনি োরা 

৫৩এি আয়কর অধ্যানেশ ১৯৮৪ এ সাংনযামজ্ি হয় এবাং এস.আর.ও ২৬৯/২০১০ এর িাধ্যনি করোিার আবামসক িয থাো 

মেমব থনশনষ সকল স্পন্সর/ ডাইনরক্টর/ ট্রেসনিটি ট্রহাল্ডারগনির ওপর উি হার আনরাপ করা হয়। ২০১২ সানল SRO জ্ামরর 

িাধ্যনি অমেবামস করোিাগনির অনুরূপ মূলেেী লাে ট্রর্নক যমে কর োয় তুনল ট্রেয়া হয় িাহনল িচারা উি আয় ট্রর্নক 

িানের মেজ্ ট্রেনশ কর অব্যাহমি পাে। পরবিীনি SRO ১৯৬/ ২০১৫ জ্ামরর িাধ্যনি উি হার ট্রকাপােী  করোিার জ্ন্য 

১০% এবাং ট্রয সিস্ত ট্রশয়ারনহাল্ডার ১০% এর অমেক ট্রশয়ানরর িামলক িানের ওপর ৫% োয থ করা হয়। অন্যান্য 

ট্রশয়ারনহাল্ডারগি উি আয় ট্রর্নক কর অব্যাহমি পাে। অর্ থ আইে ২০১৫ ট্রি োরা ৫৬ এর আওিায় একটি েতুে ট্রটমবল 

সাংনযাজ্ে করা হয় ট্রযচানে িামলকার্ভি ট্রকাপােীর ট্রশয়ার ব্যিীি অন্যান্য মূলেেী লাে ট্রর্নক প্রাপ্ত আনয়র উপর কনরর 

হার ১৫% োয থ করা হয়। 

কমিশনের সুপামরশ: 

ট্রেনশ মবনেশী মবমেনয়াগ উৎসামহি করার লনক্ষয আইনে ট্রযসিস্ত হ্রাসকৃি কনরর সুনযাগ রাচা হনয়নে িা অমেবাসী 

মবমেনয়াগকারীনের জ্ন্যও পমরস্কার করা উমিি। 

৩.৮ বানজ্ট ২০২২-২৩ এ অন্তভূ থমির মেমিত্ত বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের শুল্ক সাংক্রান্ত পয থনবক্ষি ও 

সুপামরশ 

আনবেেকারী প্রমিষ্ঠানের োি: Bangladesh Terry Towel & Linen Manufecturers & Exporters Association 

পনের োি: ৬ ট্রর্নক ২০ কাউনটির সুিা, Cotton Yarn (Other than sewing thread), Containing 85% or more by 

weight of cotton, not put up for retail sale- Single yarn of uncombed fibres   

এইিএসনকাড: 5203.00.00, 5205.11.00, 5205.12.00, 5205.21.00, 5207.10.00, 5207.90.00 

কমিশনের সুপামরশ 

Bangladesh Terry Towel & Linen Manufecturers & Exporters Association র্ভি শিোগ রপ্তামেমূচী 

বন্ডলাইনসন্স মবহীে মিলসমূনহ ট্রেশীয় উৎনসর পাশাপামশ আন্তজ্থামিক উৎস ট্রর্নক প্রমিনযাগী মূনল্য কচািািানলর সরবরাহ 

মেমিি করার মেমিত্ত এসআরও োং-১২০-আইে/২০২১/০৯/কািিস-এর ট্রটমবল- ৩  এ  ৬ (েয়)  ট্রর্নক ২০ (মবশ) 

কাউনটির ট্ররাটর সুিার মেনম্নামলমচি এইি এস ট্রকাড 5203.00.00, 5209.53.00,5205.11.00, 

5205.12.00,5205.21.0,5207.10.00,5207.90.00 ও 5209.53.00 সমূহ সমন্ননবশ কনর শুল্ক অব্যাহমি প্রোে করা ট্রযনি 

পানর।    
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৩. ৯ বানজ্ট ২০২২-২৩ এ অন্তভূ থমির মেমিত্ত বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের েযাট সাংক্রান্ত পয থনবক্ষি ও 

সুপামরশ 

৩.৯.১ আনবেেকারী প্রমিষ্ঠানের োি: বাাংলানেশ িীল মর-ট্ররামলাং মিলস মলমিনটড 

পনের োি: এিএস মবনলট, এিএস রড (চূড়ান্ত পে) 

মবযিাে েযাট হার/পদ্ধমি 

উৎনস মূসক কিথে- SRO ১৪৯/আইে/২০২০/১১০ মূসক: (৫)যচে মবনক্রিা/ সরবরাহকারী ১৫% হার ব্যিীি অন্যান্য 

হানর মূসক ৬.৩ ইসুয কনর িচে ট্রক্রিা/সরবরাহ গ্রহীিা পুেরায় মূসক ৬.৩ ট্রি উমিমচি মূসক কিথে কনর রানচে। 

আনবেেকারীর প্রস্তাব 

জ্ািীয় রাজ্স্ব ট্রবানড থর এস.আর.ও োং-১৪৯/আইে/২০২০/১১০ মূসক: উপ-অনুনচ্ছে ৫(১) অনুযায়ী “সরবরাহকারী ১৫ 

(পনের) শিাাংশ হানর মূসক আনরামপি রমহয়ানে এইরূপ ট্রকানো পে উি হার উনিচপূব থক ফরি “মূসক-৬.৩” (কর 

িালােপত্র) এর িাধ্যনি সরবরাহ কমরনল ট্রসই ট্রক্ষনত্র উৎনস মূসক কিথে কমরনি হইনব ো”। আনবেেকারী প্রমিষ্ঠাে 

বাাংলানেশ িীল মর-ট্ররামলাং মিলস মলমিনটড মবযিাে েযাট আইে অনুযায়ী এি.এস পে উৎপােে ও বাজ্ারজ্ািকরনির 

ট্রক্ষনত্র মবক্রয় পয থানয় িালাে ৬.৩ এর িাধ্যনি প্রমি ট্রি. টনে ২০০০ টাকা েযাট মহনসনব সরকারনক প্রোে করনে যা ব্যবসায়ী 

পয থানয় সিন্বয় হওয়া ট্রযৌমিক। উনিখ্য, এস.আর.ও োং-১৪৯/আইে/২০২০/ ১১০ মূসক: উপানুনচ্ছে ৫(১) অনুযায়ী ব্যবসায়ী 

পয থানয় মূসক হার ১৫% হনলই ব্যবসায়ীগি িা সিন্বয় করনি পানর। িাই উৎপােেকারী প্রমি ট্রি. টনে মবক্রয় পয থানয় 

২০০০ টাকা েযাট প্রোে করার পর ব্যবসায়ী পয থানয় পুেরায় ২০০০ টাকা েযাট প্রোে করনে। প্রমি ট্রি. টনে ২০০০ টাকা 

কনর উৎপােেকারী প্রমিষ্ঠাে সরকানরর মেকট োবী সৃমষ্ট হনচ্ছ। েযাট আইনের ৬৮ োরা অনুযায়ী ৬(েয়) কর ট্রিয়ানে 

সিন্বয় করা সম্ভব ো হনল ব্যবসায়ীগি িা ট্রফরি পাওয়ার জ্ন্য সরকানরর মেকট আনবেে করনি পানর। এনি ব্যবসানয়র 

বড় অাংনকর মূলেে িক হনয় সরকানরর ট্রকাষাগানর পনড় র্ানক। িাই উৎপােেকারী কর্তথক মবক্রয় পয থানয় প্রমি ট্রি. টনে 

প্রনেয় ২০০০ টাকা ব্যবসায়ী পয থানয় সিন্বয় করার সুনযাগ প্রোে করা হনল এ েরনির সিস্যা সিাোে করা সম্ভব। 

কমিশনের সুপামরশ 

এস.আর.ও োং-১৪৯/আইে/ ২০২০/১১০ মূসক: উপ-অনুনচ্ছে ৫(১)-এ “সরবরাহকারী ১৫ (পনের) শিাাংশ হানর” 

শব্দসমূনহর পমরবনিথ “সরবরাহকারী ১৫ (পনের) শিাাংশ হানর অর্বা অন্য ট্রকাে হানর” শব্দসমূহ িারা প্রমিস্থাপে পূব থক 

এস.আর.ও সাংনশােে করা ট্রযনি পানর।  
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৩.৯.২.আনবেেকারী প্রমিষ্ঠানের োি: বাাংলানেশ িীল মর-ট্ররামলাং মিল্-স মলমিনটড 

মবযিাে েযাট হার/পদ্ধমি 

মবমে-১১৮, ২০১৯ সানলর জুলাই িানসর প্ররমম্ভক ট্রজ্র: ২০১২ সানলর েযাট আইনে অিীিাাংমসি ট্রকাে িািলা ো র্াকনল 

প্রারমম্ভক ট্রজ্র সিন্বনয়র অনুিমি ট্রেওয়া হনয়নে। 

আনবেেকারীর প্রস্তাব 

উি প্রারমম্ভক ট্রজ্র সিন্বনয়র অনুিমি ট্রেওয়া প্রনয়াজ্ে ট্রযনহতু কর্তথপক্ষ প্রমিটি প্রমিষ্ঠাে ট্রর্নক িানের িীিাাংমসি োবী 

উত্থাপে করনি পানর।  আইে পমরবিথে কনর িলমি মহসানবর  প্রারমম্ভক ট্রজ্র প্রনেয় েযানটর সানর্ সিন্বনয়র সুনযাগ প্রোে।  

কমিশনের সুপামরশ: 

মূল্য সাংনযাজ্ে কর ও সম্পূরক শুল্ক মবমেিালা, ২০১৬ এর মবমে ১১৮(২) এর আনরামপি শিথ ‘চ’ ও ‘গ’ মশমর্ল বা 

সাংনশােে করা ট্রযনি পানর। 

৩.১০ ট্রেশীয় লবি  িাষ সুরক্ষা মেমিি পূব থক সল্ট ওয়াশারী োটি এর কচািািাল মহনসনব অপমরনশামেি/ট্রবাল্ডার 

লবি আিোমের অনুিমি প্রোে সাংক্রান্ত বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের িিািি 

মসটি গ্রুনপর সহনযাগী প্রমিষ্ঠাে “ট্রিসাস থ ঢাকা সল্ট এন্ড ট্রকমিকযাল োটি” কমিক ট্রসাডা ও ট্রলামরনির কচািািাল প্রস্তুনির 

জ্ন্য অপমরনশামেি/ট্রবাল্ডার লবি আিোমের অনুিমি ট্রিনয় বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনে আনবেে কনর। আনবেে 

পয থানলািোয় ট্রেচা যায়, কমিক ট্রসাডার কচািািাল মহনসনব আিোমেকৃি লবি ওয়াশ কনর কমিক ট্রসাডা ও ট্রলামরনির 

কচািািাল মহনসনব ব্যবহার করা হনব যা, স্থােীয়োনব উৎপামেি লবি ট্রর্নক উৎপােে করা সম্ভব েয়। কমিক ট্রসাডার 

কচািািাল মহনসনব ব্যবহানরর জ্ন্য অপমরনশামেি লবনি ট্রয হানর কযালমসয়াি ও ম্যাগনেমশয়াি র্াকা প্রনয়াজ্ে ট্রেশীয় 

অপমরনশামেি লবনি িার ট্রিনয় কনয়কগুি ট্রবশী র্ানক যা পমরনশােে কনর দূরীভূি করা সম্ভব েয় বা সম্ভব হনলও ট্রয 

পমরিাি আমর্ থক সাংনেষ রনয়নে িা কমিক ট্রসাডার স্থােীয়োনব উৎপােে ব্যয় কনয়কগুি বৃমদ্ধ করনব। িাই মবযিাে 

আিোমে েীমি আনেশ অনুযায়ী ট্রকমিকযাল পনের কচািািাল মহনসনব সাোরি লবি আিোমে করনি পানর। বাাংলানেনশ 

কমিক ট্রসাডার কচািািাল মহনসনব ব্যবহৃি লবি োরি ট্রর্নক আিোমে হনয় র্ানক। সাোরিি পাশ্বথবিী ট্রেশ োরনির 

গুজ্রানট উৎপামেি ট্রবাল্ডার লবি মবনশষ েরনের ওয়াশারী োনটির িাধ্যনি ওয়াশ কনর কযালমসয়াি, ম্যাগনেমসয়াি দূরীভূি 

কনর িা কমিক ট্রসাডার কচািািানলর উপনযাগী করা হয়। আর এ েরনের ওয়ানশর ট্রক্ষনত্র ট্রসচানে প্রায় ২০% ট্রর্নক ৩০% 

মূল্য সাংনযাজ্ে করা হয় িনি থ আনবেনে উনিচ কনরনেে। 

উনিখ্য, এ মবষনয় মসদ্ধান্ত গ্রহনির মেমিত্ত গি ২৩ আগি কমিশনের ট্রিয়ারম্যানের সোপমিনে সাংমেষ্ট অাংশীজ্নের সানর্ 

একটি সো অনুমষ্ঠি হয়। সোয় “ট্রেশীয় লবি িাষ সুরক্ষায় মবমসনকর সানর্ পরািশ থক্রনি বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ 
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কমিশে সল্ট ওয়াশারী োটি এর কচািািাল মেমিিকরনির মেমিত্ত একটি প্রমিনবেে প্রিয়ে কনর মশে ও বামিজ্য 

িন্ত্রিালয়নক প্রোে করনব” িনি থ মসদ্ধান্ত গ্রহি করা হয়। এ সাংক্রান্ত প্রমিনবেে প্রিয়নের লনক্ষয কমিশে কর্তথক মবযিাে 

আিোমে েীমি আনেশ, জ্ািীয় লবি েীমি, অপমরনশামেি লবনির স্থােীয় উৎপােে, কমিক ট্রসাডা ও ট্রলামরনির কচািািাল 

মহনসনব অপমরনশামেি লবনির আিোমে, কমিক ট্রসাডা ও ট্রলামরনির কচািািাল মহনসনব অপমরনশামেি লবি আিোমেনি 

মবযিাি শুল্কহার, অপমরনশামেি লবনির স্থােীয় উৎপােে ব্যয়, কমিক ট্রসাডা ও ট্রলামরনির কচািািাল মহনসনব 

অপমরনশামেি লবি আিোমের ব্যয় ইিযামে পয থানলািো করা হয় ।  

মবযিাে আিোমে েীমি আনেশ এর ৬ষ্ঠ অধ্যানয়র উপানুনচ্ছে ৫৮ অনুযায়ী “সাোরি লবি (এইি এস ট্রহমডাং েম্বর ২৫.০১) 

(পমরনশামেি বা ট্রবাল্ডার বা অন্যমবে) আিোমেনযাগ্য হইনব ো; িনব Customs Act 1969 (Act IV of 1969) এর First 

Schedule এর িযাপ্টার ২৮ ও ২৯ এর আওিার্ভি ট্রকমিকযাল ট্রপ্রাডাক্টস উৎপােেকারী স্বীকৃি মশে প্রমিষ্ঠাে (ট্রসামডয়াি 

ট্রলারাইড বা অন্যমবে ট্রকাে লবি উৎপােেকারী প্রমিষ্ঠাে ব্যািীি) কর্তথক সাংমেষ্ট মশনের ট্রিৌমলক কচািািাল মহসানব এবাং 

ঔষে প্রশাসে অমেেপ্তনরর অনুনিামেি িক মলি অনুযায়ী স্বীকৃি ঔষে প্রমিষ্ঠাে লবি আিোমে করা যাইনব”িনি থ উনিচ 

রনয়নে। জ্ািীয় লবি েীমি, ২০১৬ এর  ৬.১৬.৪ নাং অনুদেে অনুযায়ী লবি আিোমের ট্রক্ষনত্র ট্রয সিস্ত মশে কারচাো 

লবিনক কচািািাল মহনসনব ব্যবহার কনর রাসায়মেক ্রবব্য (কমিক ট্রসাডা, ট্রলামরি ইিযামে) উৎপােে কনর ট্রস সিস্ত 

কারচাোর অনুকূনল লবি আিোমের অনুিমি ট্রেয়া হনব। এ ট্রর্নক প্রিীয়িাে হয় ট্রয, স্থােীয় লবি িাষ সুরক্ষায় ট্রসামডয়াি 

ট্রলারাইড বা অন্যমবে ট্রকাে লবি উৎপােেকারী প্রমিষ্ঠানের জ্ন্য সাোরি লবি আিোমে মেমষদ্ধ করা হনয়নে। মকন্তু কমষ্টক 

ট্রসাডার কচািািাল বা ঔষে মশনের কচািািাল মহনসনব সাোরি লবনির আিোমে উম্মুি রনয়নে। কমিক ট্রসাডা ও ট্রলামরি 

উৎপােেকারী প্রমিষ্ঠাে “ট্রিসাস থ ট্রলাবাল ট্রহমে ট্রকমিকযালস” এর কচািািাল মহনসনব লবি আিোমেনি মবমসক-এর িিািি 

মেম্নরূপ  

ক) রাসায়মেক ্রবব্য ট্রযিে (ক) কমিক ট্রসাডা, (চ) ট্রলামরি ও অন্যান্য ট্রকমিকযাল উৎপােনে েযানটির িামহো 

লবনির ট্রস্পমসমফনকশে অনুযায়ী ট্রেশীয় লবনির ট্রস্পমসমফনকশে গ্রহিনযাগ্য ো হনল মবমসক ট্রর্নক অোপমত্ত 

গ্রহি সানপনক্ষ কচািািাল আিোমে করা ট্রযনি পানর।  

চ) ট্রিসাস থ ট্রলাবাল ট্রহমে ট্রকমিকযালস এর রাসায়মেক ্রবব্য ট্রযিে (ক) কমিক ট্রসাডা (চ) ট্রলামরি ইিযামে 

উৎপােনের জ্ন্য েযানটির িামহি লবনির ট্রস্পমসমফনকশে, স্থােীয় লবনির ট্রস্পমসমফনকশনের সমহি িারিম্য 

র্াকায় সরকানরর মেয়ি ট্রিািানবক েযানটির প্রনয়াজ্ে িনি কচািা লবি আিোমের োড়পত্র ট্রেয়া ট্রযনি 

পানর। 

গ) ট্রকমিকযাল েযানটির লবি ব্যবহার উপনযাগী লবি স্থােীয় উৎপােনের জ্ন্য কক্সবাজ্ানরর লবি মশনের 

উন্নয়ে প্রকেনক অনুনরাে করা ট্রযনি পানর। 
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কমিক ট্রসাডা ও ট্রলামরি উৎপােেকারী মশনের কচািািাল মহনসনব ট্রকমিকযাল উৎপােনে েযানটির িামহো লবনির 

ট্রস্পমসমফনকশে অনুযায়ী ট্রেশীয় লবনির ট্রস্পমসমফনকশে গ্রহিনযাগ্য ো হনল মবমসক ট্রর্নক অোপমত্ত গ্রহি সানপনক্ষ কচািািাল 

মহনসনব লবি আিোমেনি মবমসনকর আপমত্ত ট্রেই। মবমসনকর িিািি মবনবিোয় ট্রকমিকযাল উৎপােেকারী মশনের কচািািাল 

মহনসনব ব্যবহৃি লবি উৎপােনের মেমিত্ত আিোমেকৃি অপমরনশামেি/ট্রবাল্ডার লবিনক স্থােীয়োনব ব্যাকওয়াড থ মলাংনকজ্ 

মশনের িাধ্যনি ওয়াশ কনর সরবরাহ করা হনল স্থােীয় মিলসমূনহর উৎপােে ক্ষিিার যর্াযর্ ব্যবহার হনব, স্থােীয় 

মূল্যসাংনযাজ্ে বাড়নব এবাং ববনেমশক মু্রবা সােয় হনব। কমিক ট্রসাডা ও ট্রলামরি উৎপােেকারী মশনের কচািািাল মহনসনব 

বাাংলানেনশ প্রায় ৪ ট্রর্নক ৪.৫ লক্ষ ট্রি. টে অপমরনশামেি লবি মবনেশ ট্রর্নক আিোমে হনয় র্ানক। ২০১৮-১৯ অর্ থবেনর 

আিোমের পমরিাি ৩.৬০ লক্ষ ট্রি. টে, ২০১৯-২০ অর্ থবেনর আিোমের পমরিাি ৪.৫৯ লক্ষ ট্রি. টে এবাং ২০২০-২১ 

অর্ থবেনরর এমপ্রল পয থন্ত সিনয় আিোমের পমরিাি ২.৭১ লক্ষ ট্রি. টে। মশোয়নে প্রবৃমদ্ধর সানর্ সানর্ ট্রকমিকযাল 

উৎপােেকারী মশনের কচািািাল মহনসনব অপমরনশামেি/ট্রবাল্ডার লবি আিোমের পমরিাি ক্রিবে থিাে। কমিক ট্রসাডা ও 

ট্রলামরি উৎপােেকারী মশনের কচািািাল মহনসনব ব্যবহানরর মেমিত্ত অপমরনশামেি/ট্রবাল্ডার লবি আিোমেনি মবযিাে 

শুল্কহার মেনম্নর সারমিনি প্রোে করা হনলা: 

সারমি-০৭: অপমরনশামেি/ট্রবাল্ডার লবি আিোমেনি মবযিাে শুল্কহার 

HSCODE DESCRIPTION CD RD SD VAT AIT  AT  TTI  

2501.00.20 Salt (other than pure 

sodium 

chlo.)...solution. Salt 

boulder for crushing 

& salt in bulk  

5 0 0 15 5 8 29.95% 

উৎি: োতীয় রােস্ব চবাড ু    

মবযিাে শুল্ক কাঠানিা অনুযায়ী ট্রকমিকযাল উৎপােেকারী প্রমিষ্ঠােসমূনহর অপমরনশামেি/ট্রবাল্ডার লবনির আিোমে ব্যয় 

পয থানলািোয় ট্রেচা যায়, আন্তজ্থামিক বাজ্ার ট্রর্নক প্রমি ট্রি. টে ওয়াশড অপমরনশামেি/ ট্রবাল্ডার লবি মসএন্ডএফ িেগ্রাি 

মূল্য ৪৫-৫০ িা.ডলার এর সানর্ মবযিাে শুল্কহার ও অন্যান্য ব্যয় ট্রযাগ কনর প্রমি ট্রি. টে অপমরনশামেি লবনির 

মিলপয থানয়র ট্রয মূল্য েচাড়ায় িা মেনম্নর সারমিনি ট্রেয়া হনলা:  
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সারমি-০৮: মবযিাে শুল্কহার ও অন্যান্য ব্যয় ট্রযাগ কনর প্রমি ট্রি. টে অপমরনশামেি লবনির মিল পয থানয়র মূল্য 

Sl. No Particulars Ass. Value Per $ TK 

1 C&F Price 46 85 3910.00 

2 CD (5%)     195.50 

3 RD (0%)     0.00 

4 SD(0%)     0.00 

5 VAT(15%)     615.83 

6 AIT(5%)     195.50 

7 AT(4%)     164.22 

  Total Tax Incident     1171.05 

  Duty Paid Value     5081.05 

Other Charges   

1 River Dues with VAT     39.10 

2 LC opening Commission     39.10 

3 Insurance Premium     39.10 

4 C&F agent Charge     15.00 

5 Stevedore Bill     60.00 

6 Surveyor Bill      4.00 

7 Water Coaster Fare     615.00 

8 Bank Interest 12% ( 2 Month)     325.83 

9 Misc. Exp.     39.10 

  Total Other Charges      1176.23 

  Net Price Per MT     6257.28 

  Net Price Per KG     6.26 

উৎি:  করিশন কর্তকু সাংকমলি 

উপনরর সারমি পয থানলািোয় ট্রেচা যায়, ট্রকমিকযাল উৎপােেকারী প্রমিষ্ঠােসমূহ আন্তজ্থামিক বাজ্ার ট্রর্নক প্রমি ট্রি.টে 

ওয়াশড অপমরনশামেি/ট্রবাল্ডার লবনির আিোমে ব্যয় ৬,২৫৭.২৮ টাকা প্রমি ট্রকমজ্র মুল্য েচাড়ায় ৬.২৬ টাকা। িনব 

আিোমেকানল প্রনেয় েযাট ও ট্যাক্স উৎপােে পয থানয় সিন্বয় করনি পানর। 

ট্রেশীয় লবি িামষ সুরক্ষায় অপমরনশামেি লবনির আিোমেনি িরকাদরর মেনষোজ্ঞা রদয়দে। োরনি প্রমি ট্রি.টে সাোরি 

অপমরনশামেি/ট্রবাল্ডার লবি ১০-১২ িা. ডলার। অমেকন্তু, বিথিানে আন্তজ্থামিক বাজ্ানর পে পমরবহনির োড়া অনেক 

ট্রবমশ। যা মবনবিোয় অপমরনশামেি/ট্রবাল্ডার লবি প্রমি ট্রি. টনের মসএন্ডএফ মূল্য েচাড়ানব ৩০ ট্রর্নক ৩৫ িা. ডলার। এ 

ট্রক্ষনত্র স্থােীয় সল্ট ওয়াশারী োটিসমূহ-ট্রক অপমরনশামেি/ট্রবাল্ডার লবি আিোমের অনুিমি প্রোে করা হনল প্রমি ট্রি. টনে 
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প্রায় ১৫ ট্রর্নক ২০ িা. ডলার স্থােীয় মূল্য সাংনযাজ্নের সুনযাগ রনয়নে। িনব এ েরনির আিোমের অনুিমি প্রোনের ট্রক্ষনত্র 

স্থােীয় সকল লবি ওয়াশামর োনটির সিসুনযাগ মেমিি করনি হনব।  

ট্রকমিকযাল পনের কচািািাল মহনসনব আিোমেকৃি লবি জ্ািীয় লবি েীমি অনুযায়ী ট্রোজ্য ও মশে লবনির ট্রিাট িামহোয় 

মবনবিো করা হয়মে। ট্রকমিকযানলর কচািািাল মহনসনব আিোমেকৃি লবি স্থােীয়োনব উৎপামেি লবনির সানর্ সপকথযুি 

েয়। স্থােীয় ওয়াশারী োটিসমূহনক অপমরনশামেি লবনির আিোমের অনুিমি প্রোে করা ো হনলও ট্রকমিকযাল 

উৎপােেকারী মশেসমূনহ স্থােীয়োনব উৎপামেি লবি ব্যবহার করনব ো। কারি স্থােীয় উৎপামেি লবনি ট্রয হানর 

কযালমসয়াি ও ম্যাগনেমসয়াি র্াকা উমিি ট্রস হানর ো র্াকায় সরকার মশে কচািািাল মবনবিোয় মবনশষ এস.আর.ও জ্াররর 

িাধ্যনি ট্ররয়ামি হানর ট্রকমিকযাল পনের কচািািাল মহনসনব লবি আিোমের সুনযাগ প্রোে কনরনে। স্থােীয় ওয়াশারী 

োটিসমূহ কচািািাল মহনসনব সাোরি অপমরনশামেি/ট্রবাল্ডার লবি আিোমে কনর িা কনয়ক োনপ ট্রেৌিকরনির িাধ্যনি 

ট্রকমিকযাল উৎপােেকারী মশে প্রমিষ্ঠােসমূহনক সরবরাহ করনব। ফনল ট্রকমিকযাল পনের কচািািাল মহনসনব আিোমেকৃি 

লবনির ব্যাকওয়াড থ মলাংনকজ্ মশে হনব স্থােীয় ওয়াশারী োটি। যার সানর্ স্থােীয় লবি িানষর ট্রকাে সপৃিিা ট্রেই। িাই 

ওয়াশারী মশনের কচািািাল মহনসনব সাোরি লবি আিোমের অনুিমি প্রোে করা হনল িা ট্রকমিকযাল পনের কচািািাল 

মহনসনবই মবনবমিি হনব। এনি স্থােীয় মূল্য সাংনযাজ্ে ও কি থসাংস্থাে বৃমদ্ধ পানব।  

স্থােীয় লবি মিনলর স্বার্ থ সাংরক্ষনির জ্ন্য এ েরনির কচািািাল আিোমেনি জ্ািীয় লবি েীমি ও আিোমে েীমি আনেনশ 

লবি আিোমে সাংক্রান্ত অনুনচ্ছে ও উপানুনচ্ছনে আাংমশক পমরবিথে প্রনয়াজ্ে। েীমিিালায় পমরবিথে করা হনল িা মশে 

সাংমেষ্ট সকনলর জ্ন্য প্রনযাজ্য হনব। এ েরনির আিোমে ট্রকইস- টু- ট্রকইস মেমত্তনি প্রোে করা হনল মেমে থষ্ট ট্রকাে 

মশেিামলক উপকৃি হনব। িাই েীমিিালায় পমরবিথনের িাধ্যনি ওয়াশারী মশেচানি মবযিাে লবি মিল ও েমবষ্যনি 

মবমেনয়াগ সম্ভাব্য সকল মিনলর সিাে স্বার্ থ মেমিি হনব। সকনলর স্বার্ থ মেমিিকনে মবযিাে আিোমে েীমি আনেশ এর  

৬ষ্ঠ অধ্যানয়র উপানুনচ্ছে ৫৮ এর পমরবনিথ  

“সাোরি লবি (এইি এস ট্রহমডাং েম্বর ২৫.০১) (পমরনশামেি বা ট্রবাল্ডার বা অন্যমবে) আিোমেনযাগ্য 

হইনব ো; িনব Customs Act 1969 (Act IV of 1969) এর First Schedule এর িযাপ্টার ২৮ ও ২৯ 

এর আওিার্ভি ট্রকমিকযাল ট্রপ্রাডাক্টস উৎপােেকারী স্বীকৃি মশে প্রমিষ্ঠাে (ট্রসামডয়াি ট্রলারাইড বা 

অন্যমবে ট্রকাে লবি উৎপােেকারী প্রমিষ্ঠাে ব্যািীি) কর্তথক সাংমেষ্ট মশনের ট্রিৌমলক কচািািাল মহসানব 

এবাং কমষ্টক ট্রসাডা ও ট্রলামরি উৎপােনে ব্যবহৃি ওয়াশড সল্ট উৎপােেকারী ওয়াশারী োনটির কচািািাল 

মহনসনব ব্যবহানরর জ্ন্য োনটির উৎপােে ক্ষিিা অনুযায়ী মেমে থষ্ট পমরিাে ট্রবাল্ডার সাোরি' লবি এ 

োড়া, ঔষে প্রশাসে অমেেপ্তনরর অনুনিামেি িক মলি অনুযায়ী স্বীকৃি ঔষে প্রমিষ্ঠাে লবি আিোমে 

করা যাইনব”  

শব্দিারা প্রমিস্থাপে এবাং জ্ািীয় লবি েীমি-২০২০ এর চসড়া'র ৬ষ্ট অধ্যানয় উপানুনচ্ছে ৬.১৬.৪ এরপর মেম্নরূপ 

উপানুনচ্ছে সাংনযাজ্ে করা ট্রযনি পানর:  
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“স্থােীয় রাসায়মেক ্রবব্য (কমিক ট্রসাডা, ট্রলামরি ইিযামে) উৎপােনে ব্যবহৃি কচািািাল 

অপমরনশামেি/ট্রবাল্ডার লবি (কযালমসয়াি ও ম্যাগনেমসয়ানির অনুপাি ২:১) স্থােীয়োনব উৎপােে হয় 

ো। ফনল মবনেনশ উৎপামেি লবি এক স্তর মূল্য সাংনযাজ্নের িাধ্যনি ২:১ অনুপানি কযালমসয়াি ও 

ম্যাগনেমসয়াি ঠিক কনর রাসায়মেক ্রবনব্যর কচািািাল মহনসনব আিোমে করা হয়। স্থােীয়োনব ট্রয সকল 

লবি পমরনশােেকারী মশনে অপমরনশামেি/ট্রবাল্ডার লবিনক পমরনশােনের িাধ্যনি ২:১ অনুপানি 

কযালমসয়াি ও ম্যাগনেমসয়াি মেে থারনির মেমিত্ত োটি র্াকনব ট্রস সকল োটি মশে আইআরমস/ট্রবজ্া’র 

আইমপ র্াকা সানপনক্ষ অপমরনশামেি/ট্রবাল্ডার লবি আিোমে করনি পারনব”।  

কমিশনের সুপামরশঃ  

উপযু থি প্রমিনবেনের আনলানক কমিশনের সুপামরশ মেম্নরূপ:  

১. বামিজ্য িন্ত্রিালয় স্থােীয় সল্ট ওয়ানশমর মশনের কচািািাল মেমিি করার লনক্ষয মবযিাে আিোমে েীমি আনেশ এর  

ষষ্ঠ অধ্যানয়র উপানুনচ্ছে ৫৮ এর পমরবনিথ  

“সাোরি লবি (এইি এস ট্রহমডাং েম্বর ২৫.০১) (পমরনশামেি বা ট্রবাল্ডার বা অন্যমবে) আিোমেনযাগ্য 

হইনব ো; িনব Customs Act 1969 (Act IV of 1969) এর First Schedule এর িযাপ্টার ২৮ ও ২৯ 

এর আওিার্ভি ট্রকমিকযাল ট্রপ্রাডাক্টস উৎপােেকারী স্বীকৃি মশে প্রমিষ্ঠাে (ট্রসামডয়াি ট্রলারাইড বা 

অন্যমবে ট্রকাে লবি উৎপােেকারী প্রমিষ্ঠাে ব্যািীি) কর্তথক সাংমেষ্ট মশনের ট্রিৌমলক কচািািাল মহসানব 

এবাং কমষ্টক ট্রসাডা ও ট্রলামরি উৎপােনে ব্যবহৃি ওয়াশড সল্ট উৎপােেকারী ওয়াশারী োনটির কচািািাল 

মহনসনব ব্যবহানরর জ্ন্য োনটির উৎপােে ক্ষিিা অনুযায়ী মেমে থষ্ট পমরিাি ট্রবাল্ডার/ সাোরি লবি এোড়া, 

ঔষে প্রশাসে অমেেপ্তনরর অনুনিামেি িক মলি অনুযায়ী স্বীকৃি ঔষে প্রমিষ্ঠাে লবি আিোমে করা 

যাইনব”  

শব্দসমূহ িারা প্রমিস্থাপে করনি পানর। 

২. মশে িন্ত্রিালয় জ্ািীয় লবি েীমি-২০২০ এর চসড়া'র ৬ষ্ট অধ্যানয়র উপানুনচ্ছে ৬.১৬.৪ এর পর মেম্নরূপ উপানুনচ্ছে 

সাংনযাজ্ে করা ট্রযনি পানর:  

“স্থােীয় রাসায়মেক ্রবব্য (কমিক ট্রসাডা, ট্রলামরে ইিযামে) উৎপােনে ব্যবহৃি কচািািাল 

অপমরনশামেি/ট্রবাল্ডার লবি (কযালমসয়াি ও ম্যাগনেমসয়ানির অনুপাি ২:১) স্থােীয়োনব উৎপােে হয় 

ো। ফনল মবনেনশ উৎপামেি লবি এক স্তর মূল্য সাংনযাজ্নের িাধ্যনি ২:১ অনুপানি কযালমসয়াি ও 

ম্যাগনেমসয়াি ঠিক কনর রাসায়মেক ্রবনব্যর কচািািাল মহনসনব আিোমে করা হয়। স্থােীয়োনব ট্রয সকল 

লবি পমরনশােেকারী মশনে অপমরনশামেি/ট্রবাল্ডার লবিনক পমরনশােনের িাধ্যনি ২:১ অনুপানি 
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কযালমসয়াি ও ম্যাগনেমসয়াি মেে থারনির মেমিত্ত োটি র্াকনব ট্রস সকল োটি মশে আইআরমস/ট্রবজ্ার 

আইমপ র্াকা সানপনক্ষ অপমরনশামেি/ট্রবাল্ডার লবি আিোমে করনি পারনব”।  

 

৩.১১ ট্রিাাংলা ইমপনজ্ডস্থ মশে প্রমিষ্ঠাে ট্রিসাস থ এস.মজ্.অনয়ল মরফাইোরীজ্ মলমিনটড এর উৎপামেি পে 

(এমডবল অনয়ল) মবগি অর্ থ বেনর রপ্তামে অেমেক ১০% স্থােীয় শুল্ক এলাকায় মবক্রনয়র প্রাপ্ত অনুনিােে (সাংযুি 

পািা-০১-০৩) এস.আর.ও.োং-২৩৯-আইে/২০১৯/৭৫-মূসক, িাাং-৩০/৬/২০১৯  অনুযায়ী আনরাপেীয় অগ্রীি 

কর হনি অব্যহমি প্রোে করি মবক্রনয়র অনুনিােে প্রোে মবষনয় বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের িিািি 

িাংক্রান্ত প্রমিনবেে 

          অেযন্তরীি সপে মবোনগর এস.আর.ও োং-১৮/২০০৯/শুল্ক িামরচ ৩১-০৮-২০০৯ এর িাধ্যনি এক্সনপাট থ 

ট্রপ্রানসমসাং ট্রজ্াে-এ মবমেনয়াগকারী প্রমিষ্ঠাে কর্তথক উৎপামেি পনের ১০% স্থােীয় বাজ্ানর রপ্তামের অনুিমি প্রোে করা 

হয়। এস.আর.ও োং-৫৪৫-আইে/৮৪/৮৮৯/কাস, িামরচ ১০ মডনসম্বর ১৯৮৪ এর িাধ্যনি বলবৎকৃি The Customs 

(Export Processing Zones) Rules, 1984 এর মবমে-৬ ও ১০ এ বমি থি শিথামে পূরি এবাং পদ্ধমি অনুসরি সানপনক্ষ 

রপ্তামে প্রমক্রয়াজ্ািকরি এলাকায় উৎপামেি পে সািগ্রী অেযন্তরীি শুল্ক এলাকায় রপ্তামে/ আিোমের মবোে রনয়নে। 

সাংমেষ্ট কািিস হাউজ্/কমিশোনরনটর কমিশোর উপযুি মবোে অনুসানর কমিপয় শিথামে পূরি ও প্রমিপালে সানপনক্ষ 

রপ্তামে প্রমক্রয়াজ্ািকরি এলাকায় অবমস্থি মশে প্রমিষ্ঠাে ট্রর্নক িানের উৎপামেি পে সািগ্রী অেযন্তরীি শুল্ক এলাকায় 

বাাংলানেশী আিোমেকারকগনির মেকট এলমসর িাধ্যনি রপ্তামের অনুিমি প্রোে করনি পারনব। একই আনেনশর পমরমশষ্ট 

‘ক’-নি ইমপনজ্ড মশে প্রমিষ্ঠােসমূনহর পে িামলকা (নপাশাক মশে বানে) প্রোে করা হনয়নে। উনিখ্য ট্রয, ইমপনজ্ড-এ 

মবমেনয়াগকারীনের পনের মেন্নিা অনুযায়ী মবমেন্ন সিনয় এ িামলকা হালোগাে করা হনয়নে। ট্রিাাংলা ইমপনজ্ডস্থ মশে 

প্রমিষ্ঠাে ট্রিসাস থ এস.মজ্.অনয়ল মরফাইোরীজ্ মলমিনটড এর উৎপামেি পে (এমডবল অনয়ল) মবগি অর্ থ বেনর রপ্তামের  

অেমেক ১০% স্থােীয় শুল্ক এলাকায় মবক্রনয়র অনুনিােে প্রাপ্ত হনয়নে।   

অেযন্তরীি সপে মবোনগর এস.আর.ও োং-৯২-আইে/২০২১/১৩৪-মূসক িামরচ ০৮ এমপ্রল-২০২১ এর িাধ্যনি ট্রকাে 

মেবমন্ধি উৎপােেকারী প্রমিষ্ঠাে ট্রক-এইি.এস ট্রহমডাং ১৫.০৭ , ১৫.১১ ও ১৫.১৮ এর আওিায় অপমরনশামেি সয়ামবে 

ট্রিল, অপমরনশামেি পাি ট্রিল এবাং এস.আর.ও োং-৯৭-আইে/২০২১/১৩৬-মূসক িামরচ ১৮ এমপ্রল-২০২১ এর িাধ্যনি 

এইি.এস ট্রকাে ১৫.১১.৯০.৯০ এর আওিায় other including refined palm oil-নক অমগ্রি আগাি কর হনি অব্যাহমি 

প্রোে সাংক্রান্ত অেযন্তরীি সপে মবোনগর এস.আর.ও োং-২৩৯-আইে/২০১৯/৭৫-মূসক িামরচ ৩০ জুে-২০১৯ এ অন্তর্ভকু্ত 

কনর অমগ্রি কর (AT)  হনি অব্যাহমি সুমবো প্রোে করা হয়। উনিখ্য ট্রয, এ অমগ্রি কর (AT) অব্যাহমি সুমবো 

উৎপােেকারী প্রমিষ্ঠাে ট্রক প্রোে করা হয় ট্রকাে প্রকার বামিমজ্যক আিোমেকারক ট্রের প্রোে করা হয় মে । এোড়া ট্রিসাস থ 

এস.মজ্.অনয়ল মরফাইোরীজ্ মলমিনটড কর্তথক উৎপামেি পে হনচ্ছ পমরনশামেি পণ্য যা আিোমেনি সরকার কর্তথক অমগ্রি 
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কর (AT) অব্যাহমি প্রোে করা হয়মে। বাাংলানেনশর ট্রকাে আিোমেকারক যমে আন্তজ্থামিক বাজ্ার ট্রর্নক পমরনশামেি 

সয়ামবে ও পমরনশামেি পাি ট্রিল বামিমজ্যকোনব আিোমে কনর ট্রস ট্রক্ষনত্র অমগ্রি কর (AT) প্রনযাজ্য। িাই এস.মজ্.অনয়ল 

মরফাইোরীজ্ মলমিনটড ট্রর্নক আিোমের ট্রক্ষনত্র এ েরনের সুমবো প্রোে করা হনল সরকানরর রাজ্স্ব আহরচি ট্রেমিবািক 

প্রোব পড়নব। ট্রিসাস থ এস.মজ্.অনয়ল মরফাইোরীজ্ মলমিনটড কর্তথক উৎপামেি পে পমরনশামেি ট্রোজ্যনিল  ট্রিাট রপ্তামের 

১০% স্থােীয় বাজ্ানর বাজ্ারজ্ািকরনি মবযিাে আইে ও মবমে মবোনের আনলানক আমগ্রি কর (AT) অব্যাহমি প্রোনের 

সুনযাগ োই।  

কমিশনের িিািিঃ  

ট্রিসাস থ এস.মজ্.অনয়ল মরফাইোরীজ্ মলমিনটড কর্তথক উৎপামেি পে পমরনশামেি ট্রোজ্যনিল মবগি অর্ থ বেনর রপ্তামে 

অেমেক ট্রিাট রপ্তামের ১০% স্থােীয় বাজ্ানর বাজ্ারজ্ািকরনির ক্ষনত্র  স্থােীয় আিোমে কারনকর জ্ন্য প্রনযাজ্য শুল্ক 

কাঠানিানি  আমগ্রি কর (AT)  অব্যাহমি  প্রোনের সুনযাগ ট্রেই।   

৩.১২ মহিাময়ি মিাংমড় ও অন্যান্য িাে রপ্তামে চানি সরকার প্রেত্ত েগে সহায়িা বৃমদ্ধ সাংক্রান্ত িিািি প্রিয়ে 

বাাংলানেশ ট্ররানজ্ে ফুডস এক্সনপাটাস থ এনসামসনয়শে এ মবষনয় বামিজ্য িন্ত্রিালনয় আনবেে কনর। আনবমেি মবষনয় বামিজ্য 

িন্ত্রিালয় হনি বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের িিািি িাওয়া হয়। এ মবষনয় মহিাময়ি মিাংমড় ও অন্যান্য িাে 

রপ্তামেনি মবযিাে েগে সহায়িা সাংক্রান্ত বাাংলানেশ ব্যাাংনকর প্রজ্ঞাপে ও মবগি কনয়ক বেনর বাাংলানেশ ট্রর্নক মহিাময়ি 

মিাংমড় ও অন্যান্য িাে রপ্তামের পমরিাি পয থানলািো করা হয়।   

বাাংলানেশ ব্যাাংনকর প্রজ্ঞাপে এফই সাকূথলার োং -৩৫ িামরচ : ২২ ট্রসনপ্টম্বর ২০১৯ অনুযায়ী মহিাময়ি মিাংমড় ও অন্যান্য 

িাে রপ্তামে চানি মবযিাে েগে সহায়িা মেম্নরূপঃ  

সারমি-০৯:  মহিাময়ি মিাংমড় ও অন্যান্য িাে রপ্তামে চানি মবযিাে েগে সহায়িা     

ক্রমিক োং পে মহিাময়ি মিাংমড় রপ্তামেনি বরফ আচ্ছােনের হার েগে সহায়িা 

ক.  

মহিাময়ি মিাংমড়  

up to 20%  ১০.০০% 

Above 20% to 30% ৯.০০% 

Above 30% to 40% ৮.০০% 

Above 40% ৭.০০% 

চ. up to 20%  ৫.০০%  
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মহিাময়ি অন্যান্য 

িাে  

Above 20% to 30% ৪.০০% 

Above 30% to 40% ৩.০০% 

Above 40% ২.০০% 

উৎসঃ বাাংলানেশ ব্যাাংক 

 

মহিাময়ি মিাংমড় ও অন্যান্য িাে এর চক্ষদত্র উপযু থি হানর েগে সহায়িা প্রোে করা হয়। এ োড়া, এফই সাকূথলার োং-১০ 

িামরচ ০৪ এমপ্রল,২০১৬ অনুযায়ী েগে সহায়িা প্রোনের ট্রক্ষনত্র প্রমি ট্রি. টে মহিাময়ি মিাংমড় ও মহিাময়ি অন্যন্য িাে 

রপ্তমেনি প্রমি পাউন্ড এর মসমলাং মূল্য যর্াক্রনি ৪.৭৪ ও ১.৩৮ িা. ডলার মেে থারি করা হনয়নে। এ ট্রক্ষনত্র রপ্তামেকারক ৪.৭৪ 

ও ১.৩৮ িা. ডলার অনপক্ষা ট্রবশী মূনল্য রপ্তামে করনলও েগে সহায়িা প্রোনের ট্রক্ষনত্র সনব থাচ্চ ৪.৭৪ ও ১.৩৮ িা. ডলানরর 

উপর সারমিনি বরিিু হানর েগে সহায়িা প্রোে করা হয়। বাাংলানেশ ট্রর্নক মহিাময়ি মিাংমড় ও অন্যান্য িাে রপ্তামের মূল্য 

মবনবিোয় একজ্ে রপ্তামেকারক ট্রয হানর েগে সহায়িা পানচ্ছ িা  মহিাময়ি মিাংমড় ও অন্যান্য িাে রপ্তামে বৃমদ্ধ ও রপ্তামে 

বাজ্ার সম্প্রসারনি সহায়ক ভূমিকা রাচনি সক্ষি বনল প্রিীয়িাে।  

আন্তজ্থামিক বাজ্ানর মিাংমড় িানের িামহোয় পমরবিথে এনসনে। মবশ্ববাজ্ানর ট্রিাট বাজ্ারজ্ািকৃি মিাংমড়র প্রায় ৭% চিোমি 

মিাংমড় যা কি চরনি অমেক পমরিানে উৎপােে করা যায়। বাাংলানেনশ এচে পয থন্ত এ প্রজ্ামির মিাংমড়র বামিমজ্যক 

উৎপােনের অনুিমি প্রোে করা হয় মে। স্থােীয় জ্ানির মিাংমড় রপ্তামে কনর বিথিাে চপ্রক্ষাপনট মবশ্ববাজ্ানর মূনল্য প্রমিনযাগী 

হওয়া কঠিে। স্থােীয় প্রজ্ামির মিাংমড়র উৎপােে ব্যয় ও চিোমি মিাংমড়র আন্তজ্থামিক বাজ্ার েনরর ট্রয পার্ থকয িা সরকার 

কর্তথক েগে সহায়িা ও ের্তথমক প্রোনের িাধ্যনি প্রমিনযাগী করা সম্ভব েয়। এক্ষনত্র যি দ্রুি সম্ভব আন্তজ্থামিক বাজ্ানর 

সব থামেক সিাদৃি ট্রেোমি মিাংমড় বামিমজ্যক উৎপােনের অনুিমি প্রোে করা। িাই িৎস ও প্রােীসপে িন্ত্রিালয় ট্রক ট্রেোমি 

মিাংমড় বামিমজ্যক উৎপােনের অনুিমি প্রোনের মবষনয় মেনে থশো প্রোে করা ট্রযনি পানর। 

 

কমিশনের িিািিঃ 

 

ক) মহিাময়ি মিাংমড় ও অন্যান্য িাে রপ্তামেনি মবযিাে হানর েগে সহায়িা অব্যাহি রাচা ট্রযনি পানর; 

ে) আন্তজ্থামিক বাজ্ানর প্রমিনযাগী মূনল্য মহিাময়ি মিাংমড়র রপ্তামে বৃমদ্ধর লনক্ষয  বামিজ্য িন্ত্রিালয় ট্রর্নক িৎস ও প্রােীসপে 

িন্ত্রিালয় ট্রক ট্রেোমি মিাংমড়র বামিমজ্যক উৎপােনের অনুিমি প্রোনের মবষনয় মেনে থশো প্রোে ট্রযনি পানর। 
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৩.১৩ বামিজ্য েীমি মবোনগর ২০২২-২৩ অর্ থ বেনরর কি থপমরকেো 

 

১।  ট্রেশীয় মশনের স্বার্ থ সাংরক্ষি  

(ক) কি পনক্ষ ১০টি ট্রেশীয় মশে প্রমিষ্ঠানের স্বার্ থরক্ষার জ্ন্য মশে প্রমিষ্ঠাে পমরেশ থে, িথ্য সাংগ্রহ, িথ্য মবনেষি, 

প্রমক্রয়াকরি ও সাংমেষ্ট ট্রিকনহাল্ডারনের সানর্ সো কনর প্রমিনবেে প্রিয়ে। 

(চ) ট্রেশীয় মশনের স্বার্ থ সাংরক্ষনি শুল্ক সাংক্রান্ত সহায়িা মবষনয় ৩টি সনিিেিামূলক ট্রসমিোর আনয়াজ্ে। 

(গ) ট্রেশীয় মশনের স্বার্ থ সাংরক্ষনি শুল্ক ১টি সনিিেিামূলক গিশুোমে 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 িাত্রায় 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 

Dry Fish : An Emerging Addition in export Basket িাংক্রান্ত সিীক্ষা প্রমিনবেে প্রিয়ে; মলটানরিার 

মরমেউ, প্রশ্নপত্র প্রিয়ে ও সাংমেষ্ট অাংশীজ্েনের মেকট, িথ্য সাংগ্রহ, িথ্য মবনেষি, প্রমক্রয়াকরি ও সাংমেষ্ট অাংশীজ্েনের 

সানর্ সো কনর চসড়া প্রমিনবেে প্রিয়ে, ট্রসমিোর আনয়াজ্ে ও চূড়ান্ত প্রমিনবেে প্রিয়ে।   
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আন্তজ্থামিক সহনযামগিা মবোগ 

 

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ননক পানর্য় কনর এবাং িােেীয় প্রোেিন্ত্রীর ট্রযাগ্য ট্রের্তনে বাাংলানেশ আজ্ স্বনোন্নি ট্রেশ হনি উত্তরনির পনর্। 

স্বনোন্নি ট্রেশ হনি উত্তরনির এ যাত্রানক সমুন্নি রাচনি আন্তজ্থামিক বামিনজ্য বাাংলানেনশর অবোে মবনশষ ভূমিকা পালে 

করনে। যার কারনি সরকার মবমেন্ন ট্রেনগামশনয়সনে বাাংলানেনশর স্বার্ থ সাংরক্ষিকরিঃ বাজ্ার সম্প্রসারি করা, মবমেন্ন 

সিীক্ষা প্রমিনবেে সপােে, অবকাঠানিার উন্নয়ে, বারিেয সহজ্ীকরি ইিযামের িাধ্যনি আন্তজ্থামিক বামিনজ্য 

বাাংলানেনশর সক্ষিিা বৃমদ্ধর ট্রিষ্টা অব্যাহি ট্ররনচনে। সরকানরর এ সকল কায থক্রনির অাংশ মহনসনব কমিশনের আন্তজ্থামিক 

সহনযামগিা মবোগ ট্রেমশ পে রপ্তামের উন্নয়ে ও রপ্তামে 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 ২০২১-২২ 

অর্ থবেনরর কায থামে পয থানলািো কনর ট্রেচা যায় ট্রয, রপ্তামে বামিজ্য বৃমদ্ধর লনক্ষয মবমেন্ন ট্রেনগামসনয়শনের ট্রকৌশলপত্র 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 ইেপুট ইিযামে গি অর্ থবেনর সপামেি অন্যান্য কায থামের িানঝ উনিচনযাগ্য 

মেনলা। এিিাবস্থায়, আন্তজ্থামিক সহনযামগিা মবোনগর ২০১৯-২০২০ 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 অবস্থােপত্র 

প্রস্তুমির উনেনশ্য সুপামরশ প্রিয়ে; 

৩) বাাংলানেশ কর্তথক সপামেি মবমেন্ন বামিজ্য চমিনি অন্তর্ভ থি মবমেন্ন মবষনয় িিািি প্রিয়ে; 

৪) আন্তজ্থামিক বামিনজ্যর মবমেন্ন মবষনয়র ওপর িিািি প্রিয়ে; 

৫) িন্ত্রী ও সমিব পয থানয়র মবমেন্ন আনলািোর জ্ন্য মিপামক্ষক বামিনজ্যর ওপর মেফ,ইেপুট প্রস্তুি; 

৬) মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার ইমিনগনটড ট্রডটানবইজ্ হালাোগােকরি; 

৭) মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার বাাংলানেনশর মসমডউল অফ কমিটিনিটি সাংক্রান্ত িিািি প্রোে; 

৮) আন্তজ্থামিক বামিজ্য সাংমেষ্ট অন্যান্য মবষয়। 
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৪. ২০২১-২০২২ অর্ থবেনর আন্তজ্থামিক সহনযামগিা মবোনগর সপামেি কায থক্রনির মববরি: 

 

৪.১ মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার আইমডমব (Integrated Data Base) হালোগােকরি  

বামিজ্য িন্ত্রিালয় মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার আইমডমব ির্া Integrated Data Base-এ বাাংলানেশ সাংমেষ্ট িথ্য হালোগােকরনির 

জ্ন্য অনুনরাে জ্াোয়। ট্রস অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্ থবেনরর আিোমে এবাং শুল্ক সাংক্রান্ত হালোগােকৃি িথ্য সমন্ননবশ করা 

হয়। উি ট্রডটানবনজ্ আিোমে সাংক্রান্ত িনথ্যর ট্রক্ষনত্র শুধুিাত্র অেযন্তরীে ব্যবহার (Home Consumption) এবাং এইি.এস. 

ট্রকাড অনুযায়ী প্রনিযক অর্ থবেনরর িাসমেমত্তক উপাত্ত সমন্ননবশ করা হনয়নে। ট্যামরফ সাংক্রান্ত িনথ্যর ট্রক্ষনত্র সকল ট্রেনশর 

জ্ন্য প্রনযাজ্য হার (MFN Rate) এবাং ট্ররয়ািপ্রাপ্ত শুল্ক হানরর ট্রক্ষনত্র সাফটা চমির প্রনযাজ্য হার (SAFTA Rate) ও আপটা 

চমির প্রনযাজ্য হার (APTA Rate) ইিযামে িথ্যও সমন্ননবশ করা হয়।  

 

৪.২ রররেওনাল করিদহরন্সি ইকনরিক পাটনুাররশপ এরিদিি (Regional Comprehensive Economic 

Partnership Agreement)-এ বাাংলাদেদশর অন্তর্ভরুক্তর রবষদয় িম্ভাব্যতা িিীক্ষা প্ররতদবেন প্রিয়ন 

 

মরমজ্ওোল কমম্প্রনহমন্সে ইকনোমিক পাট থোরমশপ এমগ্রনিটি (Regional Comprehensive Economic Partnership 

Agreement) বা আরমসইমপ (RCEP) -এ বাাংলাদেদশর অন্তর্ভরুক্তর রবষদয় িম্ভাব্যতা র্াোই করার েন্য বারিেয িন্ত্রিালয় 

হনি  বাাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যাররফ করিশদনর রনকট অনুদরার্ োনাদনা হয়। এ চপ্ররক্ষদত আরমসইমপ-র্ভি ট্রেশসমূহ এবাং 

বাাংলানেনশর অর্ থেীমির গরত প্রকৃরত, রবশ্ব বারিদেয অবস্থান, রিপারক্ষক বারিেয পরররস্থরত, শূে কাঠাদিা পর্াুদলােনা এবাং 

ট্রেশ মেমত্তক Trade Policy Regime মবনেষি করা হয়। একইসানর্ উি চমির মবষয়ওয়ারী োরা সমূহ পয থানলািো করা 

হয়। পাশাপামশ ট্রজ্োনরল ইকুইরলরিয়াি িদডল (General Equilibrium Model) এবাং পারশয়ুাল ইকুইরলরিয়াি িদডল 

(Partial Equilibrium Model) ব্যবহার কদর িিীক্ষা প্ররতদবেন প্রিয়নপূব থক বারিেয িন্ত্রিালদয় চপ্ররি করা হয়। 

 

৪.৩ েিড়া FTA Template প্রিয়ন িাংক্রান্ত 

 

রবরিন্ন চেদশর িাদে বাাংলাদেদশর মুক্ত বারিেয র্চরক্ত (এফটিএ) অর্বা প্রারর্কারমূলক বারিেয র্চরক্ত (রপটিএ) সপন্ন করার 

উদযাগ িহদির চপ্ররক্ষদত একটি েিড়া এফটিএ (FTA) চটিদেট প্রিয়দনর েন্য বারিেয িন্ত্রিালয় হদত বাাংলাদেশ চেড এন্ড 

ট্যাররফ করিশদনর রনকট অনুদরার্ োনাদনা হয়। এ চপ্ররক্ষদত করিশন কর্তকু ইদতাপূদব ুপ্রিীত “Towards the preparation 

of FTA Guidelines and Template for Free Trade Area Agreement: Key findings and possible challenges” 

শীষকু প্ররতদবেদন অন্তর্ভকু্ত পর্দুবক্ষিিমূহ রবদবেনায় চনয়ার পাশাপারশ চবশ রকছু FTA (িারত-োপান, ইএইইউ-

রিদয়তনাি, শ্রীলঙ্কা-রিঙ্গাপুর, িারত-িালদয়রশয়া, আরমসইমপ (RCEP), অদেরলয়া-িালাদয়রশয়া এবাং যুক্তরাষ্ট্র-কলারম্বয়া 

ইতযারে)-এর চটক্সদটর আদলাদক FTA Template প্রিয়নকদে একটি Draft Text প্রস্তুত করা হয়। তদব উক্ত Draft Text 
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টি বাাংলাদেদশর েন্য প্রস্তারবত চকান িযান্ডাড থ ট্রটক্সট (Standard Text) নয় , বরাং এটি শুধুিাত্র উরিরেত এফটিএ-চত 

অন্তর্ভকু্ত চেশিমূদহর অবস্থান হদত গৃহীত র্া রবরিন্ন রবষদয়র আওতায় রক র্রদনর Provision অন্তর্ভকু্ত হদত পাদর চি িপদকু 

র্ারনা প্রোদনর একটি প্রয়াি। এ চপ্রক্ষাপদট উক্ত Draft Text-এ অন্তর্ভকু্ত রবষয় এবাং র্ারািমূহ িপদকু বাাংলাদেদশর িম্ভাব্য 

অবস্থান রনর্াুরদির েন্য রবষয়রিরত্তক রবস্তাররত পর্াুদলােনা এবাং Stakeholder Consultation প্রদয়ােন উদিেপূবকু উক্ত 

Draft Text বারিেয িন্ত্রিালদয় চপ্ররি করা হয়। 

 

৪.৪ েিড়া Policy Guideline on Regional Trade Agreement 2022- এর ওপর  িতািত প্রোন 

 

বারিেয িন্ত্রিালয় কর্তকু প্রস্তুতকৃত েিড়া Policy Guideline on Regional Trade Agreement 2022- এর ওপর িতািত 

প্রোদনর েন্য বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের মেকট অনুনরাে জ্াোনো হয়। এ ট্রপ্রমক্ষনি উি চসড়া পমলমস 

গাইডলাইে পয থানলািোপূব থক প্রস্তাবো, লক্ষয, উনেশ্য, ট্রেশ বা বামিজ্য ট্রজ্াট সোিকরনি অগ্রামেকার মেে থারে, 

অন্তর্ভ থমিনযাগ্য মবষয়ামে এবাং পমরমে, প্রাক ট্রেনগামসনয়শে ও ট্রেনগামসনয়শে কায থক্রি, বাস্তবায়ে ও অমেঘাি মেে থারি, ট্রেড 

এক্সপাট থ পুল সহ সাংমেষ্ট সকল অাংনশ প্রনয়াজ্েীয় সাংনযাজ্ে, মবনয়াজ্ে এবাং পমরিাজ্থনের প্রস্তাব প্রিয়নপূব থক বামিজ্য 

িন্ত্রিালনয় ট্রপ্ররি করা হয়।  

 

৪.৫ িাননীয় পররাষ্ট্র প্ররতিন্ত্রী িদহােদয়র িালদয়রশয়া িফর  উপলদক্ষয অনুরিতব্য আন্তঃ িন্ত্রিালয় িিার েন্য 

ইনপুটি চপ্ররি 

 

িাননীয় পররাষ্ট্র প্ররতিন্ত্রী িদহােট্রয়র চফব্রুয়ামর ২০২২-এ িালদয়রশয়া সফর উপলনক্ষয পররাষ্ট্র িন্ত্রিালনয় অনুমষ্ঠি 

প্রস্তুমিমূলক আন্তঃিন্ত্রিালয় সোয় উপস্থাপনের উনেনশ্য রিপারক্ষক বারিেয িাংরিষ্ট তথ্যারে ট্রপ্ররনির জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালয় 

হনি কমিশে বরাবর অনুনরাে জ্াোনো হয়। প্রাপ্ত অনুনরানের ট্রপ্রমক্ষনি বাাংলানেশ ও িালদয়রশয়ার িধ্যকার মিপামক্ষক 

বামিজ্য, উেয় ট্রেনশর ট্রিাট বামিনজ্য উি মিপামক্ষক বামিনজ্যর অবস্থাে, পেমেমত্তক বামিজ্য পয থানলািো, িালদয়রশয়ার 

বাজ্ানর মবযিাে ট্যামরফ এবাং আিোমে মবষয়ক অন্যান্য মেয়িেীমি, জ্েশমি রপ্তামে ইিযামে মবষনয় িথ্য সহ মবযিাে 

পমরমস্থমিনি বাাংলানেনশর পনক্ষ মকছু মবনবিয মবষয়/বািযাবলী প্রস্তাব পূব থক প্রিীি ইনপুটি বারিেয িন্ত্রিালদয় চপ্ররি করা 

হয়। 
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৪.৬ বাাংলাদেশ-রিঙ্গাপুদরর িদে অিারর্কারমূলক/মুক্ত বারিেয র্চরক্ত িপােদনর লদক্ষয িম্ভাব্যতা র্াোইপূবকু 

প্ররতদবেন প্রিয়ন 

 

বাাংলাদেশ-রিঙ্গাপুর অিারর্কারমূলক/মুক্ত বারিেয র্চরক্তর িম্ভাব্যতা র্াোই-এর েন্য বারিেয িন্ত্রিালয় হদত বাাংলাদেশ 

ট্রেড এন্ড ট্যাররফ করিশনদক অনুদরার্ োনাদনা হয়। এ চপ্ররক্ষদত উিয় চেদশর ববরশ্বক বারিেয পরররস্থরত, পণ্য রিরত্তক 

বারিেয কাঠাদিা, ট্যাররফ কাঠাদিা, ববদেরশক রবরনদয়াগ পরররস্থরত, রিপারক্ষক বারিেয ও রবরনদয়াগ কাঠাদিা, েনশরক্ত 

আিোরন ও রপ্তারন পরররস্থরত, বারিেয নীরত এবাং অিারর্কার ইতযারে–রবদিষি িহ পারশয়ুাল ইকুইরলরিয়াি িদডল 

(Partial Equilibrium Model) এবাং ট্রজ্োনরল ইকুইরলরিয়াি িদডল (General Equilibrium Model) ব্যবহার কদর 

িম্ভাব্য প্রিাব রবদিষিপূবকু একটি িিীক্ষা প্ররতদবেন প্রিয়ন কদর বারিেয িন্ত্রিালদয় চপ্ররি করা হয়। 

 

৪.৭ মুক্ত বারিেয র্চরক্ত / এফটিএ (FTA) অেবা প্রারর্কারমূলক বারিেয র্চরক্ত/রপটিএ (PTA) অেবা ব্যাপক 

অেনুনরতক অাংশীোররত্ব প্রকৃরতর র্চরক্ত/ চিপা (CEPA) স্বাক্ষদরর চক্ষদত্র বারিেয িাংক্রান্ত রবযিান রবরর্ 

রবর্ান/আইন-কানুন বা নীরতিমূদহর পররবতনু/ িাংদশার্ন/পররিােুন রবষদয় িতািত ট্রপ্ররি 

 

স্বদোন্নত চেশ হদত উত্তরদির ফদল বাাংলাদেদশর িম্ভাব্য েযাদলঞ্জ চিাকাদবলার প্রস্তুরত, পররকেনা িহি, বাস্তবায়ন ও তা 

িরনটররাং িাংক্রান্ত প্রর্ানিন্ত্রীর মুখ্যিরেদবর চনর্তদত্ব গঠিত করিটির রিদ্ধান্ত চিাতাদবক রবষয়রিরত্তক িাতটি উপ-করিটি গঠন 

করা হয়। গঠিত উপ-করিটি িমূদহর িদে অিারর্কারমূলক বাোর সুরবর্া এবাং বারিেয র্চরক্ত িাংক্রান্ত উপ-করিটি (Sub-

Committee on Preferential Market Access & Trade Agreement) (করিটির রলডঃ িরেব, বারিেয িন্ত্রিালয় এবাং 

চকা রলডঃ সমিব, প্রোেিন্ত্রীর কায থালয়)-এর কিপুরররর্দত উক্ত করিটি এফটিএ (FTA)/ রপটিএ (PTA)/ ট্রসপা (CEPA) 

স্বাক্ষদরর চক্ষদত্র বারিেয িাংক্রান্ত রবযিান রবরর্-রবর্ান/আইন-কানুন বা নীরতিমূদহর পররবতনু/িাংদশার্ন/ পররিােুন 

রবষদয় প্রস্তাব প্রিয়দনর োরয়ত্ব প্রোন করা হয়। এ চপ্ররক্ষদত এফটিএ (FTA)/ রপটিএ (PTA)/ ট্রসপা (CEPA) স্বাক্ষদরর 

চক্ষদত্র চর্ র্রদনর বারিেয িাংক্রান্ত রবযিান রবরর্-রবর্ান/আইন কানুন বা নীরতিমূদহর পররবতনু/িাংদশার্ন/ পররিােুন 

করদত হদব চি িাংক্রান্ত একটি প্রস্তাবনা চপ্ররদির েন্য বারিেয িন্ত্রিালয় হদত বাাংলাদেশ চেড এন্ড ট্যাররফ করিশদনর রনকট 

অনুদরার্ োনাদনা হয়। এ চপ্ররক্ষদত করিশন কর্তকু ইনিাপূনব থ প্রিীত “Towards the preparation of FTA Guidelines 

and Template for Free Trade Area Agreement: Key findings and possible challenges” শীষকু প্ররতদবেদনর 

মেমত্তনি একটি প্রস্তাবো প্রিয়ে পূব থক বামিজ্য িন্ত্রিালনয় ট্রপ্ররি করা হয়। 
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৪.৮ বাাংলাদেশ রিঙ্গাপুর-এর িদে অনুরিতব্য িার্চয়ুাল িিা উপলদক্ষ রিফ এবাং Power Point 

Presentation প্রিয়ন 

 

গি অদক্টাবর ২০২১ তাররদে বারিেয িরেব িদহােদয়র িাদে রিঙ্গাপুদরর বামিজ্য ও মশে িন্ত্রিালয় (Ministry of Trade 

and Industry)-এর পাি থানেটি ট্রসনক্রটামর (নডনেলপনিটি) (Permanent Secretary, Development) এর োচথয়াল সো 

উপলনক্ষয একটি কামি মেফ (Country Brief) এবাং এ িাংক্রান্ত একটি পাওয়ার পনয়টি উপস্থাপো (Power Point 

Presentation) প্রিয়দনর েন্য বারিেয িন্ত্রিালয় হদত বাাংলাদেশ চেড এন্ড ট্যাররফ-এর রনকট অনুদরার্ োনাদনা হয়। প্রাপ্ত 

পদত্রর চপ্ররক্ষদত বাাংলাদেশ ও রিঙ্গাপুদরর িেকার রিপারক্ষক বারিেয চপ্রক্ষাপটিহ ববদেরশক রবরনদয়াগ এবাং চররিদটন্স 

উৎি রহিাদব রিঙ্গাপুদরর অবস্থাদনর উপর আদলাকপাতপূবকু বাাংলাদেদশর মূল রবদবেয রবষয়গুদলাদক রেরিত কদর একটি 

রিফ এবাং একটি পাওয়ার পনয়টি উপস্থাপো (Power Point Presentation) প্রিয়ন কনর বারিেয িন্ত্রিালদয় চপ্ররি করা 

হয়। 

 

৪.৯ বাাংলাদেদশর ট্যাররফ পরলরি প্রিয়নকদে  েিড়া কনদিপ্ট চনাট প্রিয়ন 

 

বামিেয িন্ত্রিালয় কর্তকু োররকৃত একটি প্রজ্ঞাপট্রের িাধ্যনি বাাংলাদেদশর ট্যাররফ পরলরি প্রিয়দনর লদক্ষয একটি কনদিপ্ট 

চনাট প্রস্তুত করার েন্য বাাংলাদেশ চেড এন্ড ট্যাররফ করিশনদক োরয়ত্ব প্রোন করা হয়। একই প্রজ্ঞাপট্রে ট্যাররফ পরলরির 

Concept Note প্রিয়ন তত্ত্বাবর্াট্রের উনেযনশ্য বাাংলাদেশ চেড এন্ড ট্যাররফ করিশদনর চেয়ারম্যান িদহােয়দক আহবায়ক 

কদর ১৪ িেস্য রবরশষ্ট একটি করিটি গঠন করা হয়। এ ট্রপ্রমক্ষনি উি কনদিপ্ট চনাট প্রিয়দনর উদযযদে কমিশে কর্তথক ১০ 

সেস্য মবমশষ্ট একটি কমিটি গঠে করা হয়। উি কমিটি কর্তথক প্রিীি েিড়া কনদিপ্ট চনাট পরবতী আদলােনার উদযদে 

কমিশে হনি তত্ত্বাবর্ান করিটির িেস্য িরেব (পররোলক ১, ডরিউটিও চিল, বারিেয িন্ত্রিালয়) বরাবর চপ্ররি করা হয়। 

 

৪.১০ বাাংলানেশ ও রামশয়ার িনধ্য বামিজ্য সহনযামগিা সাংক্রান্ত প্রনটাকনলর মবষনয় িিািি প্রোে 

 

ঢাকাস্থ রামশয়াে দূিাবাস হনি ট্রপ্রমরি “Protocol between the Federal Customs Service (Russian Federation) 

and the Ministry of Commerce of the People’s Republic of Bangladesh on administrative cooperation, 

Information exchange and mutual assistance under the unified system of tariff preferences of the Eurasian 

Economic Union” শীষ থক চসড়া প্রনটাকনলর ওপর িিািি প্রোে করার জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালয় কর্তথক বাাংলানেশ ট্রেড 

এন্ড ট্যামরফ কমিশনের মেকট অনুনরাে জ্াোনো হয়। স্বনোন্নি ট্রেশ মহনসনব বাাংলানেশ হনি পে রপ্তামেনি রামশয়া কর্তথক 

প্রেত্ত শুল্ক সুমবোর ট্রক্ষনত্র প্রনযাজ্য Rules of Origin (RoO) ইনলক্ট্রমেক িাধ্যনি যািাইনয়র ব্যবস্থা িালুকরনির লনক্ষয 

চসড়া প্রনটাকলটি প্রিীি হনয়নে বনল কমিশনের মেকট প্রিীয়িাে হয়। কমিশে চসড়াটি পয থানলািো কনর িচার িিািি 

প্রিয়ে কনর। 
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৪.১১ মসঙ্গাপুনরর ট্রেড পমলমস মরমেউ সপমকথি মলমচি প্রশ্ন ট্রপ্ররি 

 

মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার (WTO) সেস্য ট্রেশ সমূনহর বামিজ্য েীমির স্বচ্ছিা মেমিিকনে মেমে থষ্ট সিয়ানন্ত প্রমিটি সেস্য ট্রেনশর 

বামিজ্য েীমি WTO-এর মেয়ি-েীমির আনলানক পয থানলািো করা হনয় র্ানক, যা ‘ট্রেড পমলমস মরমেউ’ োনি পমরমিি। 

মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থা কর্তথক আনয়ামজ্ি সোয় ট্রকাে সেস্য ট্রেনশর ট্রেড পমলমস সেস্য ট্রেনশর সরকার ও WTO সমিবালয় 

কর্তথক পৃর্কোনব প্রস্তুিকৃি প্রমিনবেে পয থানলািো কনর র্ানক যার ওপর অন্যান্য সেস্য ট্রেশসমূনহর প্রশ্ন উত্থাপনের সুনযাগ 

র্ানক। ২০২১ সানল মসঙ্গাপুনরর ট্রেড পমলমস মরমেউ সপনকথ মসঙ্গাপুর কর্তথক প্রস্তুিকৃি প্রমিনবেে ও ডমিওটিও সমিবালয় 

কর্তথক প্রস্তুিকৃি প্রমিনবেনের ওপর প্রশ্ন ট্রপ্ররনির জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালয় কর্তথক বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের 

মেকট অনুনরাে করা হয়। কমিশে প্রমিনবেে দুটি পয থানলািো কনর ট্রিাট ০৩ (মিে) টি প্রশ্ন বামিজ্য িন্ত্রিালনয় ট্রপ্ররি কনর। 

 

৪.১২ UK-GSP এবাং Tariff Schedule ও Policy এর জ্ন্য Consultation মবষনয় িিািি প্রোে 

 

EU-GSP এর আেনল ০১ জ্ানুয়ামর ২০২১ িামরচ হনি UK-GSP িালু হনয়মেল। উি UK-GSP এবাং Tariff Schedule 

ও Policy এ সম্ভাব্য পমরবিথে সাংক্রান্ত মবষনয় যুিরানজ্যর Department of International Trade (DIT) এর উনযানগ 

০৮ (আট) সপ্তাহব্যাপী (১৯ জুলাই ২০২১ িামরচ হনি ১২ ট্রসনপ্টম্বর ২০২১ িামরচ পয থন্ত) Consultation িলিাে র্াকনব 

িনি থ জ্াোনো হনয়মেল। এ মবষনয় ট্রকৌশলগি অবস্থাে ও করিীয় সপনকথ িিািি প্রোে করার জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালয় 

কর্তথক বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের মেকট অনুনরাে করা হয়।  বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র অনুনরানের পমরনপ্রমক্ষনি 

কমিশে UK-GSP এবাং Tariff Schedule ও Policy এ সম্ভাব্য পমরবিথেসমূহ পয থানলািোপূব থক বাাংলানেনশর সম্ভাব্য 

অবস্থাে মবষনয় িিািি প্রিয়ে কনর। অমেকন্তু, কমিশে িচার িিািনি, স্বনোন্নি ট্রেশ হনি উত্তরনির পর একটি transition 

period এ (সম্ভব হনল পচাি বের) LDC framework এর আওিায় শুল্কমুি সুমবো স্কীি বহাল রাচা ও transition period 

এর পর স্বয়াংমক্রয়োনব উচ্চ-িধ্যি আনয়র ট্রেনশ উন্নীি হওয়ার পূব থ পয থন্ত Enhanced Framework এর সুমবোনোগী ট্রেনশর 

িামলকায় বাাংলানেশনক অন্তর্ভ থি করার প্রস্তাব কনর। 

 

৪.১৩ মবডা কর্তথক আনয়ামজ্িব্য International Investment Summit (IIS)-শীষ থক সামিনট সহনযামগিা ও 

পরািশ থ প্রোে 

 

জ্ামির জ্েক বঙ্গবন্ধু ট্রশচ মুমজ্বুর রহিানের জ্ন্মশি বামষ থকী উেযাপে উপলচক্ষয বাাংলানেশ মবমেনয়াগ উন্নয়ে কর্তথপক্ষ 

এর উনযানগ ২৮-২৯ েনেম্বর ২০২১ সিনয় ঢাকায় ০২ (দুই) মেে ব্যাপী International Investment Summit (IIS)- শীষ থক 

একটি আন্তজ্থামিক সামিট আনয়াজ্নের জ্ন্য কমিপয় মবষনয় িিািি প্রোে করার জ্ন্য মবমেন্ন 
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িন্ত্রিালয়/মবোগ/েপ্তর/সাংস্থার পাশাপামশ ট্রিয়ারম্যাে, বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে-এঁর মেকট মবডা কর্তথক অনুনরাে 

জ্াোনো হয়। কমিশে International Investment Summit উপলট্রক্ষয প্রিীি োরিাপত্রটি বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে কর্তথক পয থানলািোপূব থক িিািি প্রিয়ে কনর। 

 

৪.১৪ বামিজ্য অর্ থায়ে সাংক্রান্ত মর্নিটিক গ্রুনপর প্রর্ি সোর মসদ্ধানন্তর ট্রপ্রমক্ষনি প্রমিনবেে প্রিয়ে 

 

স্বচোন্নি ট্রেশ হনি উত্তরনির ফনল বাাংলানেনশর িযানলন্জ্ ট্রিাকামবলার প্রস্তুমি,পমরকেো গ্রহি, বাস্তবায়ে ও িমেটমরাং 

সাংক্রান্ত Sub Committee on Investment, Domestic Product Development & Export Diversification-এর 

আওিায় গঠিি ‘Trade Finance Thematic Group’-এর একটি সো গি ২৩ ট্রসনপ্টম্বর, ২০২১ িামরনচ পমরকেো 

কমিশনে অনুমষ্ঠি হয়। উি সোয় ৩০ ট্রসনপ্টম্বর, ২০২১ িামরনচর িনধ্য মর্নিটিক গ্রুনপর সেস্যগিনক ৩-৪ পৃষ্ঠার িনধ্য 

প্রমিনবেে প্রিয়ে কনর মর্নিটিক গ্রুনপর সিম্বয়নকর মেকট ট্রপ্ররি করনি হনব িনি থ মসদ্ধান্ত গৃহীি হয়। এ মসদ্ধানন্তর 

পমরনপ্রমক্ষনি কমিশে বামিজ্য অর্ থায়ে এর পমরমের্ভি মবমেন্ন মেক, ির্া-ক্ষু্রব ও িাঝামর মশে এবাং বৃহৎ মশনের আিোমে 

ও রপ্তামের জ্ন্য অর্ থায়ে; আন্তজ্থামিক বামিজ্য অর্ থায়নের উৎস ও হামিয়ার; বামিজ্য অর্ থায়নে মবযিাে সিস্যাসমূহ; 

Emerging Developing Countries এর বামিজ্য অর্ থায়ে; বামিনজ্য অর্ থায়নের িযানলেসমূহ; বামিজ্য মেমত্তক িামে 

লন্ডামরাং ইিযামে মবষনয়র ওপর আনলাকপাি কনর প্রমিনবেে প্রিয়ে কনর। 

 

৪.১৫ োরনি বাাংলানেনশর পে Port Restriction এর সম্মচূীে হত্তয়া মবষয়ক প্রমিনবেে প্রিয়ে 

 

বাাংলানেশ হনি োরনি পে রপ্তামেকানল মবমেন্ন পনে Port Restriction সহ মবমেন্ন সিস্যার সম্মুচীে হনি হয় িনি থ 

ব্যবসায়ী সাংগঠে হনি অমেনযাগ পাওয়া যায়। এ মবষনয় িথ্য প্রোে ও সিাোনের লনক্ষয প্রস্তাবোসহ প্রমিনবেে ট্রপ্ররি 

করার জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালয় কর্তথক বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের মেকট অনুনরাে করা হয়।  মবমেন্ন উৎস 

(বাাংলানেশ স্থল বন্দর কর্তথপক্ষ ও োরনির  Directorate General of Foreign Trade এর ওনয়বসাইট এবাং োরনির 

২০২০ সানলর Trade Policy Review, WTO secretariat report) হনি সাংগৃহীি িনথ্যর মেমত্তনি একটি অন্তবিীকালীে 

প্রমিনবেে প্রিয়ে করা হয়, যা পরবিীনি মবমেন্ন স্থল বন্দর ও শুল্ক ট্রিশে পমরেশ থনের িাধ্যনি িাঠ পয থানয়র িনথ্যর 

আনলানক চূড়ান্ত করা হনব। 
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৪.১৬ Bangladesh-Sri Lanka Preferential Trade Agreement (BS-PTA) সপােনের লনক্ষয 

Request List প্রিয়ে 

 

বাাংলানেশ ও শ্রীলাংকার িনধ্য একটি মি-পামক্ষক অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য চমি (মপটিএ) সপােনের মবষনয় ট্রেনগামসনয়শে 

িলিাে মেল। এ মবষনয় বাাংলানেশ ও শ্রীলাংকার িনধ্য অনুমষ্ঠি ২য় টিএেমস (নেড ট্রেনগামসনয়শে কমিটি) সোর মসদ্ধান্ত 

ট্রিািানবক ৩০ েনেম্বর ২০২১ িামরনচর িনধ্য দু’ট্রেনশর অনুনরাে িামলকা (মরনকানয়ি মলি) মবমেিয় করার মেনে থশো 

মেল। এ ট্রপ্রমক্ষনি বাাংলানেনশর অনুনরাে িামলকা প্রিয়নের জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালয় কর্তথক বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ 

কমিশনের মেকট অনুনরাে করা হয়। এ অনুনরাে িামলকা প্রিয়নের জ্ন্য গি ১৭ েনেম্বর ২০২১ িামরনচ বাাংলানেশ ট্রেড 

এন্ড ট্যামরফ কমিশনে একটি অাংশীজ্ে সো আনয়াজ্ে করা হয়। বাাংলানেশ ও শ্রীলাংকার িধ্যকার মিপামক্ষক বামিজ্যসহ 

দু’ট্রেনশর মবশ্ব বামিজ্য, শুল্ক কাঠানিা মবনেষি ও অাংশীজ্ে সোয় গৃহীি মসদ্ধানন্তর আনলানক অগ্রামেকার মেমত্তনি মবনবিোর 

জ্ন্য ১৩২টি এবাং ৩৪টি পে মবমশষ্ট ০২টি অনুনরাে িামলকা প্রিয়ে করা হয়।  

 

৪.১৭ বাাংলানেশ-শ্রীলাংকা অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য চমি (BS-PTA) এর আওিায় শ্রীলাংকা কর্তথক ট্রপ্রমরি 

Request list এর পমরনপ্রমক্ষনি বাাংলানেনশর Offer List প্রিয়ে 

 

প্রস্তামবি বাাংলানেশ-শ্রীলাংকা অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য চমি (BS-PTA) এর আওিায় শ্রীলাংকার পক্ষ হনি মরনকানয়ি 

মলি এর মবষনয় পরবিী কায থক্রি গ্রহনির জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালয় কর্তথক বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের মেকট 

অনুনরাে জ্াোনো হয়। বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র অনুনরানের ট্রপ্রমক্ষনি গি ১৭ জ্ানুয়ামর ২০২২ িামরনচ বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড 

ট্যামরফ কমিশনের সোকনক্ষ একটি অাংশীজ্ে সো অনুমষ্ঠি হয়। এ সোর মসদ্ধান্ত ও মবমেন্ন অাংশীজ্ে হনি প্রাপ্ত িিািি 

পয থানলািো কনর অফার িামলকায় অন্তর্ভ থমির লনক্ষয ৯০টি পে মিমিি করা হয়। এ পেসমূনহ বাাংলানেনশর আিোমে, 

রাজ্স্ব আোনয়র পমরিাে, আিোমে শুল্কহার, সম্পূরক শুল্কহার,  ট্ররগুনলটমর মডউটি এর হার এবাং মবশ্ব বাজ্ানর শ্রীলাংকার 

রপ্তামে ইিযামে ির্ামে মবনেষি কনর সম্ভাব্য Margin of Preference (MOP) প্রস্তাবপূব থক বাাংলানেনশর সম্ভাব্য অফার 

িামলকাসহ প্রমিনবেে প্রিয়ে করা হয়। 

 

৪.১৮ বাাংলানেশ রাবার ট্রবানড থর জ্ন্য োরি ট্রর্নক উন্নি িানের ট্রলাে আিোমে মবষনয় োরিীয় হাইকমিশনের 

িাধ্যনি োরনির সাংমেষ্ট িন্ত্রিালয়নক অনুনরাে প্রোে সাংক্রান্ত প্রমিনবেে প্রিয়ে 

 

বাাংলানেশ রাবার ট্রবানড থর জ্ন্য োরি ট্রর্নক উন্নি িানের ট্রলাে আিোমের জ্ন্য রাবার ট্রবাড থ কর্তথক োরনির সাংমেষ্ট 

সাংস্থার সানর্ ট্রযাগানযাগ করা হয়। পরবিীনি োরিীয় সাংস্থা হনি জ্াোনো হয় ট্রয, রাবার ট্রবানড থর মেকট উন্নিিানের 

রাবার ট্রলাে রপ্তামের ট্রক্ষনত্র োরিীয় বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র অনুনিােে প্রনয়াজ্ে। এরই োরাবামহকিায় বাাংলানেশ রাবার 
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ট্রবানড থর জ্ন্য োরি ট্রর্নক উন্নি িানের ট্রলাে আিোমে মবষনয় োরিীয় হাইকমিশনের িাধ্যনি োরিীয় সাংমেষ্ট বামিজ্য 

িন্ত্রিালনয়র মেকট অনুনরাে জ্াোনোর জ্ন্য বে, পমরনবশ ও জ্লবায়ু মবষয়ক িন্ত্রিালয় কর্তথক বামিজ্য িন্ত্রিালয়নক অনুনরাে 

জ্াোনো হয়। এ মবষনয় একটি প্রমিনবেে প্রিয়নের জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালয় কর্তথক বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের 

মেকট অনুনরাে করা হয়। বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র এ অনুনরানের পমরনপ্রমক্ষনি বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে 

বাাংলানেনশর রাবার চানির সািমগ্রক মিত্র, রাবার চাি সাংমেষ্ট েপ্তর/সাংস্থাসমূহ; মবযিাে সিস্যা মিমিিকরি ও এ সিস্যা 

সিােেকনে সুপামরশসহ একটি প্রমিনবেে প্রিয়ে কনর। 

 

৪.১৯ বাাংলানেশ-িীে মি-পামক্ষক বামিজ্য চমি (BC-FTA) সপােনের ট্রযৌর্ সম্ভাব্যিা সিীক্ষা পমরিালো ও এ 

সাংক্রান্ত প্রমিনবেে প্রিয়ে 

 

বাাংলানেশ এবাং িীে-এর িধ্যকার প্রস্তামবি মি-পামক্ষক মুি বামিজ্য চমি (FTA) সপােনের লনক্ষয ট্রযৌর্ সম্ভাব্যিা সিীক্ষা 

পমরিালো এবাং এ সাংক্রান্ত একটি প্রমিনবেে বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে কর্তকথ প্রিয়ে করা হনয়মেল। উমিমচি 

প্রমিনবেেটিনি কমিশে কর্তথক বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র মেনে থশো ট্রিািানবক বাাংলানেনশর মবযিাে আইে, মবমে ও েীমি, 

ডমিউটিও গাইডলাইে এবাং মবযিাে কায থকর মি-পামক্ষক ও আঞ্চমলক মুি বামিজ্য চমি পয থানলািোপূব থক প্রনয়াজ্েীয় 

পমরিাজ্থে/সাংনশােেপূব থক প্রমিনবেে পুেরায় প্রিয়ি করার জ্ন্য িন্ত্রিালয় কমিশনের মেকট অনুনরাে করা হয়। বাাংলানেশ 

এবাং িীে-এর িধ্যকার প্রস্তামবি মি-পামক্ষক মুি বামিজ্য চমি (FTA) সপােনের লনক্ষয ট্রযৌর্ সম্ভাব্যিা সিীক্ষা পমরিালো 

মবষনয় Agreed Outline  অনুযায়ী মূলি বাাংলানেনশর জ্ন্য মেে থামরি অাংনশর ওপর চসড়া প্রমিনবেে  বাাংলানেশ ট্রেড 

এন্ড ট্যামরফ কমিশে কর্তথক ২০১৯ সানল প্রিয়ে করা হনয়মেল। বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র মেনে থশো ট্রিািানবক বাাংলানেনশর 

মবযিাে আইে, মবমে ও েীমি, ডমিউটিও গাইডলাইে এবাং মবযিাে কায থকর মি-পামক্ষক ও আঞ্চমলক মুি বামিজ্য চমি 

পয থানলািোপূব থক উমিমচি প্রমিনবেেটি  হালোগাে ও প্রনয়াজ্েীয় পমরিাজ্থে করা হয়।  

 

৪.২০ িােেীয় পররাষ্ট্র মবষয়ক প্রমিিন্ত্রী জ্োব ট্রিাঃ শাহমরয়ার আলি এিমপ িনহােনয়র িরনকা ও মিশনর 

ট্রফব্রুয়ামর ২০২২ এর ট্রশষ সপ্তানহ মিপামক্ষক সরকামর সফর উপলনক্ষয প্রস্তুমিমূলক আন্তঃিন্ত্রিালয় সোর জ্ন্য মেফ 

প্রিয়ে 

 

িােেীয় পররাষ্ট্র মবষয়ক প্রমিিন্ত্রী জ্োব ট্রিাঃ শাহমরয়ার আলি এিমপ িনহােনয়র ট্রফব্রুয়ামর ২০২২ এর ট্রশষ সপ্তানহ িরনকা 

ও মিশনর মিপামক্ষক সরকামর সফর উপলনক্ষ ২৬ জ্ানুয়ামর ২০২২ পররাষ্ট্র িন্ত্রিালনয় অনুনষ্ঠয় প্রস্তুমিমূলক আন্তঃিন্ত্রিালয় 

সোয় উপস্থাপনের জ্ন্য িথ্য (inputs) ও বািযাবলী (talking points) ট্রপ্ররনির জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালয় কর্তথক বাাংলানেশ 

ট্যামরফ কমিশনের মেকট অনুনরাে করা হয়। বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র অনুনরানের পমরনপ্রমক্ষনি বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে কর্তথক জ্রুমর মেমত্তনি িথ্য (inputs) ও বােযাবলী (talking points) সহ মেফ প্রিয়ে করা হয়।  
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৪.২১ সাংযুি আরব আমিরানি িােেীয় প্রোেিন্ত্রীর সরকামর সফনরর প্রস্তুমিমূলক আন্তঃিন্ত্রিালয় সো উপলনক্ষ 

ইেপুটস প্রিয়ে 

 

৮ িাি থ ২০২২ িামরনচ িােেীয় প্রোেিন্ত্রীর সাংযুি আরব আমিরাি সফনরর প্রস্তুমি গ্রহনির লনক্ষয ২৪ জ্ানুয়ামর ২০২২ 

িামরনচ পররাষ্ট্র িন্ত্রিালনয় অনুনষ্ঠয় আন্তঃিন্ত্রিালয় সোয় উপস্থাপনের লনক্ষয িথ্য ট্রপ্ররনির জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালয় কর্তথক 

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের মেকট অনুনরাে জ্াোনো হয়। কমিশে বাাংলানেশ ও সাংযুি আরব আমিরানির 

িনধ্য মি-পামক্ষক বামিনজ্যর িথ্য সাংকলে কনর অমি জ্রুমর মেমত্তনি চসড়া ইেপুটস প্রিয়ে কনর।  

 

৪.২২ Gulf Cooperation Council (GCC)-র্ভি ট্রেশসমূনহ বামিজ্য সম্প্রসারি সাংক্রান্ত প্রমিনবেে প্রিয়ে 

 

GCC-র্ভি ট্রেশসমূনহ (নসৌমে আরব, সাংযুি আরব আমিরাি, বাহরাইে, কুনয়ি, কািার ও ওিাে) রপ্তািীনযাগ্য পনে 

শুল্কমুি সুমবো প্রামপ্তর লনক্ষয প্রস্তুিকৃি পে িামলকা পয থানলািোর মবষনয় গি ০১ ট্রসনপ্টম্বর ২০২১ িামরনচ বামিজ্য 

িন্ত্রিালনয় একটি সো অনুমষ্ঠি হয়। উি সোয় এই িনি থ মসদ্ধান্ত গৃহীি হয় ট্রয, GCC-র্ভি ট্রেশসমূনহ বামিজ্য সম্প্রসারনির 

ট্রক্ষনত্র মক েরনির ট্রকৌশল অবলম্বে করা যায় এবাং ট্রকাে েে-ট্যামরফ ব্যামরয়ার মবযিাে রনয়নে মকো ট্রস মবষনয় মজ্মসমসর্ভি 

ট্রেশসমূনহর কিামশ থয়াল উইাং ও বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে প্রমিনবেে প্রিয়ে করনব। এ মসদ্ধানন্তর পমরনপ্রমক্ষনি 

কমিশে হনি রপ্তামে উন্নয়ে বুযনরাসহ মবমেন্ন অাংশীজ্নের মেকট িথ্য ট্রিনয় পত্র ট্রপ্ররি করা হয়। রপ্তামে উন্নয়ে বুযনরা, 

Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI) হনি প্রাপ্ত িথ্য ও সাংমেষ্ট ট্রেনশর সব থনশষ ট্রেড পমলমস 

মরমেউ (WTO secretariat report)-সহ মবমেন্ন অেলাইে উৎস (সরকামর) হনি িথ্য সাংগ্রহ কনর একটি প্রমিনবেে প্রিয়ে 

করা হয়। 

 

৪.২৩ South Asian Free Trade Area (SAFTA) ও Asia Pacific Trade Agreement (APTA) চমির 

আওিায় বাাংলানেশ উপকৃি হনচ্ছ মকো এ মবষনয় প্রমিনবেে প্রিয়ে 

 

বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র এফটিএ অনুমবোনগর েনেম্বর ২০২১ িানসর সিন্বয় সোয় South Asian Free Trade Area 

(SAFTA) ও Asia Pacific Trade Agreement (APTA) চমির আওিায় বাাংলানেশ উপকৃি হনচ্ছ মকো িা মেনয় 

আনলািো করা হয়। এ মবষনয় মডনসম্বর ২০২১ এর িনধ্য মবগি ০৫ (পচাি) বেনরর িথ্য উপানত্তর ওপর মেমত্ত কনর একটি 

প্রমিনবেে প্রিয়নের জ্ন্য বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে একটি প্রমিনবেে োমচল করনব িনি থ মসদ্ধান্ত গৃহীি হয়। এ 

মসদ্ধানন্তর পমরনপ্রমক্ষনি SAFTA শুল্ক সুমবোর আওিায় বাাংলানেনশর রপ্তামে সাংক্রান্ত িথ্য SAARC সমিবালয় হনি সাংগ্রহ 

এবাং APTA শুল্ক সুমবোর আওিায় বাাংলানেনশর রপ্তামে সাংক্রান্ত িথ্য UNESCAP হনি সাংগ্রনহর জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালনয় 
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পত্র ট্রপ্ররি করা হয়। পরবিীনি বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র এফটিএ অনুমবোনগর ট্রফব্রুয়ামর ২০২২ এর িামসক সিন্ময় সোর 

মসদ্ধানন্তর আনলানক জ্ািীয় রাজ্স্ব ট্রবাড থ হনি সাংগৃহীি আিোমে সাংক্রান্ত িামসক িনথ্যর ওপর মেমত্ত কনর এ মবষনয় একটি 

অন্তব থিীকালীে প্রমিনবেে প্রিয়ে করা হয়।  

 

৪.২৪ বাাংলানেশ ও ট্রসৌমে আরনবর িধ্যকার মি-পামক্ষক চসড়া পু ুঁমজ্, মবমেনয়াগ উন্নয়ে ও সাংরক্ষি সাংক্রান্ত চমি 

চূড়ান্ত করার মবষনয় িিািি প্রোে 

 

বাাংলানেশ ও ট্রসৌমে আরনবর িধ্যকার মি-পামক্ষক চসড়া পু ুঁমজ্, মবমেনয়াগ উন্নয়ে ও সাংরক্ষি সাংক্রান্ত একটি চসড়া চমি 

চমির Article 4 (Most-Favored-Nation Treatment) এর ওপর িিািি প্রোে করার জ্ন্য বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে এর মেকট মশে িন্ত্রিালয় কর্তথক অনুনরাে করা হয়।মশে িন্ত্রিালনয়র অনুনরানের পমরনপ্রমক্ষনি কমিশে চসড়া চমির 

Article 4 (Most-Favored-Nation Treatment) এর ওপর িিািি প্রিয়ে কনর।  

 

৪.২৫ “Fresh Draft on the Agreement on Investment Protection, received from Sri Lanka 

side” মবষনয় িিািি প্রিয়ে 

 

বাাংলানেশ ও শ্রীলাংকার িনধ্য একটি মি-পামক্ষক মবমেনয়াগ সাংক্রান্ত চমি স্বাক্ষনরর লনক্ষয শ্রীলাংকা হনি ট্রপ্রমরি “Fresh 

Draft on the Agreement on Investment Protection, received from Sri Lanka side” মবষনয় িিািি/ইেপুটস 

প্রোে করার জ্ন্য মশে িন্ত্রিালয় কর্তথক বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের মেকট অনুনরাে করা হয়। মশে িন্ত্রিালনয়র 

অনুনরানের পমরনপ্রমক্ষনি কমিশে মবমেনয়াগ সাংক্রান্ত মিপামক্ষক চমির Fresh Draft এর ওপর িিািি প্রিয়ে কনর।  

 

৪.২৬ বাাংলানেশ ও ট্রেপানলর িনধ্য ৩য় Foreign Office Consultation (FOC) এর জ্ন্য ইেপুটস প্রিয়ে 

 

এমপ্রল ২০২২ িানসর ২য় সপ্তানহ ট্রেপানল অনুনষ্ঠয় বাাংলানেশ ও ট্রেপানলর িনধ্য ৩য় FOC এর জ্ন্য ইেপুটস/িিািি 

প্রোনের জ্ন্য পররাষ্ট্র িন্ত্রিালয় কর্তথক বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের মেকট অনুনরাে করা হয়। এ অনুনরানের 

পমরনপ্রমক্ষনি কমিশে বাাংলানেশ ও ট্রেপানলর িধ্যকার মিপামক্ষক বামিনজ্যর িথ্যামে সাংকলে কনর ইেপুটস প্রিয়ে কনর। 

 

৪.২৭ েমক্ষি সুোনের সানর্ Contract Farming চমির উপর িিািি প্রিয়ে 

 

জ্ানুয়ামর ২০২২ এর ট্রশনষর মেনক সুোনের কৃমষিন্ত্রী সহ পচাি সেস্যমবমশষ্ট উচ্চ পয থানয়র একটি প্রমিমেমে েনলর ঢাকা 

সফরকানল Contract Farming চমির ওপর আনলািোয় উপস্থাপনের লনক্ষয চসড়া Contract Farming Agreement এর 
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ওপর িিািি প্রোে করার জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালয় কর্তথক বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের মেকট অনুনরাে করা হয়। 

কমিশে চসড়া চমিটি পয থানলািো কনর মবমেন্ন অনুনচ্ছনের ওপর িিািি প্রিয়ে কনর।  

 

৪.২৮ েমক্ষি সুোনের িােেীয় পররাষ্ট্র, কৃমষ, বামিজ্য, ও প্রমিরক্ষা িন্ত্রীবনগ থর বাাংলানেনশর আসন্ন সরকামর সফর 

উপলচক্ষয রিফ, বােযাবলী (talking points) প্রস্তুিকনে মেফ প্রিয়ে 

 

জ্ানুয়ামর ২০২২ িানসর ট্রশষানে থ েমক্ষি সুোনের িােেীয় পররাষ্ট্র, কৃমষ, বামিজ্য ও প্রমিরক্ষািন্ত্রীবগ থসহ একটি 

প্রমিমেমেেনলর বাাংলানেশ সফর উপলনক্ষয বাাংলানেশ-েমক্ষি সুোনের মি-পামক্ষক ব্যবসা-বামিজ্য সপমকথি মেফ, বািযাবলী 

(talking points) প্রস্তুি করার জ্ন্য দু’ট্রেনশর িনধ্য ব্যবসা বামিজ্য সাংক্রান্ত ির্ামে প্রস্তুিপূব থক ট্রপ্ররনির জ্ন্য বামিজ্য 

িন্ত্রিালয় কর্তথক বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের মেকট অনুনরাে করা হয়। কমিশনের েমক্ষি সুোনের অর্ থেীমি ও 

বামিনজ্যর িালমিত্র, মিপামক্ষক বামিজ্য পমরমস্থমি সাংক্রান্ত িথ্যামে এবাং বােযাবলীসহ একটি মেফ প্রিয়ে কনর। 

 

৪.২৯ বাাংলানেশ-িীে ট্রযৌর্ অর্ থনেমিক কমিশনের ১৫িি সোয় আনলািযসূমির মবষনয িথ্য/িিািি ট্রপ্ররি 

  

ট্রি ২০২২ সিনয় বাাংলানেশ-িীে ট্রযৌর্ অর্ থনেমিক কমিশনের ১৫ িি সো োচথয়াল িাধ্যনি আনয়াজ্নের জ্ন্য িীে কর্তথক 

প্রস্তাব করা হনয়মেল। এ সোর আনলািযসূমি সাংক্রান্ত িথ্যামে/িিািি ট্রপ্ররি করার জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালয় কর্তথক বাাংলানেশ 

ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের মেকট অনুনরাে করা হয়। বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র অনুনরানের ট্রপ্রমক্ষনি কমিশে পে ও ট্রসবাচানি 

বাাংলানেশ-িীে মিপামক্ষক বামিনজ্যর ওপর হালোগাে িথ্যামে এবাং উি সোয় ২০২৬ সানল বাাংলানেশ স্বনোন্নি ট্রেশ হনি 

উত্তরনির পর কিপনক্ষ পরবিী ০৩ (মিে) বের িীে কর্তথক প্রেত্ত শুল্ক ও ট্রকাটামুি সুমবো অব্যাহি রাচার প্রস্তাবসহ 

ইেপুটস প্রিয়ে কনর। 

 

৪.৩০ বাাংলানেশ ও Eswatini এর িনধ্য মিপামক্ষক বামিনজ্যর পমরসাংখ্যাে সাংক্রান্ত ইেপুটস প্রিয়ে 

 

১৮-২০ জুলাই ২০২২ সিনয় Eswatini এর িােেীয় িন্ত্রী (Commerce, Industry and Trade) এর ট্রের্তনে একটি প্রমিমেমে 

েনলর বাাংলানেনশ আগিে উপলনক্ষয Eswatini এর সানর্ বাাংলানেনশর বামিনজ্যর সব থনশষ হালোগাে িথ্য ট্রিনয় পররাষ্ট্র 

িন্ত্রিালয় হনি বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র মেকট পত্র ট্রপ্ররি করা হয়। এ পনত্রর পমরনপ্রমক্ষনি মি-পামক্ষক বামিজ্য সাংক্রান্ত হালোগাে 

িথ্য প্রোনের জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালয় কর্তথক বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের মেকট অনুনরাে জ্াোনো হয়। কমিশে 

বাাংলানেশ ব্যাাংক, রপ্তামে উন্নয়ে বুযনরা, মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থা (WTO), মবশ্ব ব্যাাংক ইিযামে সাংস্থা কর্তথক ওনয়বসাইনট 

প্রকামশি িনথ্যর মেমত্তনি ইেপুটস প্রিয়ে কনর।  
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৪.৩১ আমরকা িহানেনশর ট্রেশসমূনহর সানর্ বাাংলানেশী পনের রপ্তামে সম্ভাবো মবষয়ক প্রমিনবেে প্রিয়ে 

 

আমরকা িহানেনশর ট্রকাে ট্রকাে ট্রেনশ বাাংলানেশী পনের রপ্তামে সম্ভাবো রনয়নে ট্রস মবষনয় একটি মবনেষিেিী প্রমিনবেে 

ট্রপ্ররনির জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালয় কর্তথক বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের মেকট অনুনরাে করা হয়। বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র 

িামহোর আনলানক কমিশে কর্তথক এ মবষনয় একটি প্রমিনবেে প্রিয়ে করা হয়। এ প্রমিনবেনে আমরকাে ট্রেশসমূনহ 

বাাংলানেনশর রপ্তামে পয থানলািো করার পাশাপামশ এইিএস ২ মডমজ্ট ট্রলনেনল মবশ্ববাজ্ানর বাাংলানেনশর ট্রিাট ২৬টি রপ্তামে 

চাি মিমিি করা হয় এবাং এ চািসমূনহ মবশ্ববাজ্ার হনি আমরকাে ট্রেশসমূনহর আিোমে মবনবিোয় মেনয় ট্রিাট আমরকাে 

১৮টি সম্ভাবোিয় ট্রেশ মিমিি করা হয়। এ ট্রেশগুনলার িনধ্য রনয়নে েমক্ষি আমরকা, মিশর, োইনজ্মরয়া, িরনকা, 

আলনজ্মরয়া, মিউমেমশয়া, ট্রকমেয়া, ইমর্উমপয়া, ঘাো, আইেমরনকাি, সুোে, িাোমেয়া, মলমবয়া, এনঙ্গালা, ট্রসািামলয়া, 

িমরশাস, উগান্ডা ও জ্ামম্বয়া। রপ্তামে বৃমদ্ধর সুনযাগ মবনবিোয় এ ট্রেশসমূনহর িনধ্য ০৫ (পচাি) টি ট্রেশ যর্া েমক্ষি আমরকা, 

মিশর, োইনজ্মরয়া, িরনকা ও আলনজ্মরয়া ওপর গুরুে ট্রেয়ার জ্ন্য প্রস্তাব করা হয়। 

 

৪.৩২ ট্রসৌমে আরবস্থ Al Mamal Trading Est. ট্রকাপামে কর্তথক Bangladesh Institute of Bio-Medical 

Engineering and Technology (SBIBMET) স্থাপনের লনক্ষয প্রস্তুিকৃি চসড়া চমির ওপর িিািি প্রিয়ে 

 

বাাংলানেনশ Bio-Medical Engineering মবষনয় েক্ষ জ্েবল সৃমষ্টর লনক্ষয ট্রসৌমে আরবস্থ AL Mamal Trading 

Company কর্তথক Bangladesh Institute of Bio-Medical Engineering and Technology (SBIBMET) স্থাপনের 

লনক্ষয বাাংলানেনশর Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET) ও ট্রসৌমে আরবস্থ AL Mamal 

Trading Company ট্রকাপামের িনধ্য Contact Agreement স্বাক্ষনরর জ্ন্য প্রস্তুিকৃি চসড়া চমি ওপর িিািি প্রোে 

করার জ্ন্য প্রবাসী কল্যাি ও ববনেমশক কি থসাংস্থাে িন্ত্রিালয় কর্তথক বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে এর মেকট 

অনুনরাে করা হয়। কমিশে চসড়া চমিটি পয থানলািো কনর চমিটির ট্রিাট ০৬ (েয়) টি মবষনয়/অনুনচ্ছনের ওপর িিািি 

প্রিয়ে কনর। 

 

৪.৩৩ বাাংলানেশ ও আলনজ্মরয়ার পররাষ্ট্র িন্ত্রিালনয়র িধ্যকার ৩য় Foreign Office Consultation (FOC) 

এর জ্ন্য ইেপুটস প্রিয়ে 

২৩ ট্রি ২০২২ অনুনষ্ঠয় বাাংলানেশ ও আলনজ্মরয়ার িনধ্য FOC সোয় উপস্থাপনের জ্ন্য প্রনয়াজ্েীয় বােযাবলী, মেফ ও 

অন্যান্য েমললামে প্রস্তুিপূব থক ট্রপ্ররনির জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালয় কর্তথক বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের মেকট অনুনরাে 

করা হয়। বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র অনুনরানের পমরনপ্রমক্ষনি বাাংলানেশ ও আলনজ্মরয়ার িনধ্য মিপামক্ষক বামিজ্য সাংক্রান্ত 

িথ্যামে, বাাংলানেনশর সম্ভাবোিয় রপ্তামে পনের িামলকা ও বােযাবলী সহ ইেপুটস প্রিয়ে করা হয়।  
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৪.৩৪ মবটিটিমস এর মেজ্স্ব ওনয়বসাইনট বাাংলানেনশর সানর্ মবমেন্ন ট্রেনশর সানর্ বামিজ্য সাংক্রান্ত িথ্য প্রকাশ 

 

বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র এফটিএ অনুমবোনগর জুে, ২০২১ িানস অনুমষ্ঠি িামসক সিন্বয় সোয় ট্রয সকল ট্রেনশর সানর্ 

বাাংলানেনশর PTA ট্রেনগামসনয়শে িলনে ট্রস সকল ট্রেনশর সানর্ বাাংলানেনশর আিোমে-রপ্তামের পমরিাি, ব্যানলন্স, 

িারিম্য ইিযামে সাংক্রান্ত িথ্যসমূহ বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে (মবটিটিমস) এর মেজ্স্ব ওনয়বসাইনট মেয়মিি 

প্রকানশর ব্যবস্থা গ্রহনির মসদ্ধান্ত গৃহীি হয়। এ মসদ্ধানন্তর পমরনপ্রমক্ষনি বাাংলানেনশর আঞ্চমলক চমিসমূহ ট্রযিে-SAFTA, 

APTA, D-8 PTA, BIMSTEC, বাাংলানেনশর সানর্ মবনবিোেীে মি-পামক্ষক PTA (ট্রেনগামসনয়শে িলিাে) ট্রেশসমূহ 

যর্া ট্রেপাল, ইনন্দানেমশয়া; বাাংলানেনশর একিাত্র মি-পামক্ষক PTA বামিজ্য চমির্ভি ট্রেশ ভূটাে এবাং মজ্মসমস এর সানর্ 

বাাংলানেনশর আিোমে-রপ্তামে, শীষ থ রপ্তামেকারক ও আিোমেকারক ট্রেশসমূহ ইিযামের িথ্যসমূহ সাংকলে কনর কমিশনের 

মেজ্স্ব ওনয়বসাইট (www.btc.gov.bd)-এ প্রকাশ করা হয়।  

 

৪.৩৫ বাাংলাদেশ-িররশাি মুক্ত/অিারর্কারমূলক বারিেয র্চরক্ত িপােদনর িম্ভাব্যতা র্াোই িাংক্রান্ত প্ররতদবেন 

প্রিয়ন 

 

বাাংলাদেশ-িররশাি মুক্ত/অিারর্কারমূলক বারিেয র্চরক্তর িম্ভাব্যতা র্াোই-এর েন্য বারিেয িন্ত্রিালয় হদত করিশনদক 

অনুদরার্ োনাদনা হয়। রবষয়টি রবরবেনায় রনদয় উিয় চেদশর অেনুীরত ও বারিেয পরররস্থরত, রবশ্ব বারিেয ও রিপারক্ষক 

বারিদেয উিয় চেদশর অবস্থান, দু’চেদশর রবযিান শূে কাঠাদিা, বারিেয িাংক্রান্ত নীরত, িররশাদির বাোদর বাাংলাদেদশর 

রপ্তারন িম্ভাবনা পর্াুদলােনা ও রবদিষি; TradeSift Software ব্যবহার কদর রবরিন্ন Trade Indicator রবদিষি; Partial 

Equilibrium Model রহদিদব রবশ্ব ব্যাাংদকর স্মাট ু িফটওয়যার (SMART Software) ব্যবহার কদর িম্ভাব্য Trade 

Creation, Trade Diversion এবাং Standard GTAP model (a Computable General Equilibrium Model of global 

trade) ব্যবহার কদর রবরিন্ন চিক্টর িহ িিি অেনুীরতর ওপর িম্ভাব্য প্রিাবিহ রােস্ব ক্ষরত রবষয়ক প্রিাব রবদিষিপূবকু 

একটি পূিাুঙ্গ প্ররতদবেন প্রিয়ন কদর পরবতী কার্কু্রি িহদির েন্য বারিেয িন্ত্রিালদয় চপ্ররি করা হদয়দে। বরিতু প্ররতদবেদন 

িারবকু রেক রবদবেনায় িররশাদির িাদে মুক্ত বারিেয র্চরক্ত িপােদনর েন্য সুপাররশ করা হয়। 

 

৪.৩৬ বাাংলাদেশ-িররশাি িাংরিষ্ট “Trade and Business Opportunities between Bangladesh and 

Mauritius” িাংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত চপ্ররি 

 

বাাংলাদেশ-িররশাি িাংরিষ্ট “Trade and Business Opportunities between Bangladesh and Mauritius” িাংক্রান্ত 

তথ্য-উপাত্ত চপ্ররদির েন্য বারিেয িন্ত্রিালয় হদত করিশনদক অনুদরার্ োনাদনা হয়। রবষয়টি রনদয় উিয় চেদশর অেনুীরত 

ও বারিেয পরররস্থরত, রবশ্ব বারিেয ও রিপারক্ষক বারিদেয উিয় চেদশর অবস্থান, দু’চেদশর রবযিান শূে কাঠাদিা, বারিেয 
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িাংক্রান্ত নীরত, িররশাদির বাোদর বাাংলাদেদশর রপ্তারন িম্ভাবনা পর্াুদলােনা ও রবদিষিপূবকু একটি পূিাুঙ্গ  প্ররতদবেন 

প্রিয়নপূবকু পরবতী কার্কু্রি িহদির েন্য বারিেয িন্ত্রিালদয় চপ্ররি করা হদয়দে। 

 

৪.৩৭ বাাংলাদেশ-েরক্ষি চকাররয়া র্ততীয় ফদরন রিরনরে কনিালদটশন, ০৪ এরপ্রল ২০২২ এর েন্য তথ্য প্রোন 

 

বাাংলাদেশ-েরক্ষি চকাররয়া র্ততীয় ফদরন রিরনরে কনিালদটশন, ০৪ এরপ্রল ২০২২ এর েন্য তথ্য-উপাত্ত চপ্ররদির েন্য 

বারিেয িন্ত্রিালয় হদত করিশনদক অনুদরার্ োনাদনা হয়। রবষয়টি রবদবেনায় রনদয় উিয় চেদশর অেনুীরত ও বারিেয 

পরররস্থরত, রবশ্ব বারিেয ও রিপারক্ষক বারিদেয উিয় চেদশর অবস্থান, দু’চেদশর রবযিান শূে কাঠাদিা, বারিেয িাংক্রান্ত 

নীরত, েরক্ষি চকাররয়ার বাোদর বাাংলাদেদশর রপ্তারন িম্ভাবনা পর্াুদলােনা ও রবদিষিপূবকু একটি পূিাুঙ্গ  প্ররতদবেন পরবতী 

কার্কু্রি িহদির েন্য বারিেয িন্ত্রিালদয় চপ্ররি করা হদয়দে। ।  

 

৪.৩৮ েরক্ষি চকাররয়ার চেড পরলরি রররিউ ২০২১ িপরকতু রলরেত প্রশ্ন চপ্ররি 

 

মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার (WTO) সেস্য ট্রেশ সমূনহর বামিজ্য েীমির স্বচ্ছিা মেমিিকনে মেমে থষ্ট সিয়ানন্ত প্রমিটি সেস্য ট্রেনশর 

বামিজ্য েীমি WTO এর মেয়ি েীমির আনলানক পয থানলািো করা হনয় র্ানক, যা ট্রেড পমলমস মরমেউ োনি পমরমিি। মবশ্ব 

বামিজ্য সাংস্থা কর্তথক আনয়ামজ্ি সোয় ট্রকাে সেস্য ট্রেনশর ট্রেড পমলমস সেস্য ট্রেনশর সরকার ও WTO সমিবালয় কর্তথক পৃর্কোনব 

প্রস্তুিকৃি প্রমিনবেে পয থানলািো কনর র্ানক যার উপর অন্যান্য সেস্য ট্রেশসমূনহর প্রশ্ন উত্থাপনের সুনযাগ র্ানক। ২০২১ সানল েরক্ষি 

চকাররয়ার ট্রেড পমলমস মরমেউ সপনকথ েরক্ষি চকাররয়া কর্তথক প্রস্তুিকৃি প্রমিনবেে ও ডমিওটিও সমিবালয় কর্তথক প্রস্তুিকৃি 

প্রমিনবেনের ওপর প্রশ্ন ট্রপ্ররনির জ্ন্য বামিজ্য িন্ত্রিালয় কর্তথক বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের মেকট অনুনরাে করা 

হয়। কমিশে প্রমিনবেে দুটি পয থানলািো কনর এ সাংক্রান্ত প্রশ্নিালা প্রস্তুি কনর পরবতী কার্কু্রি িহদির েন্য বামিজ্য 

িন্ত্রিালনয় ট্রপ্ররি কনর।   

 

৪.৩৯ রেপি র্চরক্তর আটিকুযাল ৬৬.২-এর আওতায় প্রেত্ত "Survey on LDC needs and priorities for 

technology transfer" রবষদয় িতািত প্রোন 

 

রবশ্ব বারিেয িাংস্থার রেপি র্চরক্তর আটিকুযাল ৬৬.২-এর আওতায় প্রেত্ত “Survey on LDC needs and priorities 

for technology transfer” রবষদয় িতািত প্রোন রবষদয় প্রকারশত আন্তেুারতক োনাুদল প্রকারশত গদবষিা প্ররতদবেন 

ও রবশ্ব বারিেয িাংস্থার এ িাংক্রান্ত চনাটিরফদকশন রবদিষি পূবকু বারিেয িন্ত্রিালদয়র োরহো অনুর্ায়ী করিশদনর িতািত 

িম্বরলত একটি প্ররতদবেন পরবতী কার্কু্রি িহদির লদক্ষয বারিেয িন্ত্রিালদয় চপ্ররি করা হয়। 
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৪.৪০ “G90 Ministerial Declaration on Special and Differential Treatment” িাংক্রান্ত িতািত 

প্রিয়ন 

 

“G90 Ministerial Declaration on Special and Differential Treatment”-এর ওপর করিশদনর িতািত চপ্ররদির 

েন্য বারিেয িন্ত্রিালয় হদত করিশনদক অনুদরার্ োনাদনা হয়। এ রবষদয় রবশ্ব বারিেয িাংস্থািহ অন্যান্য আন্তেুারতক 

প্ররতদবেন পর্াুদলােনা ও রবদিষিপূবকু বাাংলাদেদশর বারিেয িাংক্রান্ত স্বােিুাংরিষ্ট রবষয়গুদলার প্ররত সুরবদশষ গুরুত্বাদরাপ 

কদর করিশদনর িতািত িম্বরলত একটি প্ররতদবেন পরবতী কার্কু্রি িহদির লদক্ষয বারিেয িন্ত্রিালদয় চপ্ররি করা হয়। 

 

৪.৪১ অন্যান্য কার্াুবলী 

 

 িাননীয় পররাষ্ট্র িন্ত্রীর কদম্বারডয়া িফর উপলদক্ষয বাাংলাদেশ-কদম্বারডয়ার িেকার রিপারক্ষক বারিেয িাংরিষ্ট 

তথ্যারে চপ্ররি। 

 বাাংলাদেশ-আদিররকা রিপারক্ষক মুক্ত বারিেয র্চরক্ত/এফটিএ (FTA) অর্বা ব্যাপক অেনুনরতক অাংশীোররত্ব 

প্রকৃরতর র্চরক্ত/নসপা (CEPA) িপােট্রের সম্ভাব্যিা সাংক্রান্ত তথ্যারে চপ্ররি। 

 বাাংলাদেশ োইল্যান্ড ২য় ফনরে অমফস কন্সালনটশে (Foreign Office Consultation) রবষদয় অনুরিতব্য 

আন্তঃিন্ত্রিালয় িিার েন্য তথ্য চপ্ররি। 

 বাাংলানেশ-োরি জ্নয়টি গ্রুও অফ কািিস (Bangladesh-India Joint Group of Customs (JGoC)-এর ১২ 

তি িিার রিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অিগরত এবাং ১৩ তি িিার আদলােযসূেীর েন্য তথ্য/ইনপুটি চপ্ররি। 

 বাাংলাদেশ ও রিদয়তনাদির িদে অনুরিতব্য রিতীয় ফনরে অমফস কন্সালনটশে (Foreign Office 

Consultation) িিা উপলদক্ষয তথ্য চপ্ররি। 

 বাাংলাদেশ -িালদয়রশয়া রিপারক্ষক  বারিেয িাংরিষ্ট রবষদয় ইনপুটি চপ্ররি। 

 েিড়া আঞ্চমলক বামিজ্য চমি েীমিিালা ২০২২ (Regional Trade Agreement (RTA) Policy 2022)-এর 

প্যারা H(i)(b)-এ মফমজ্মবমলটি িামড (Feasibility Study) রশদরানাদির  অন্তর্ভকু্ত  ট্রটক্সট (Text) রবষদয় 

করিশদনর িতািত । 

 রাফট National Adaptation Plan (NAP)-এর ওপর িতািত। 

 িাননীয় পররাষ্ট্র িন্ত্রীর কদম্বারডয়া িফর উপলদক্ষয বাাংলাদেশ-কদম্বারডয়ার িেকার রিপারক্ষক বারিেয িাংরিষ্ট 

তথ্যারে চপ্ররি। 
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৪.৪২ আন্তজ্থামিক সহনযামগিা মবোনগর ২০২২-২০২৩ 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 ট্রসবাচাি 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। ওআইমসর্ভি 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 ২ (দুই) টি ট্রেশ/অঞ্চনলর সানর্ মি-পামক্ষক মুি বামিজ্য চমি(এফটিএ)/অগ্রামেকারমূলক বামিজ্য 

চমি (মপটিএ) গঠনের সম্ভাব্যিা যািাই প্রমিনবেে প্রিয়ে। 

৮। মি-পামক্ষক বামিজ্য ও বামিজ্য চমি মবষয়ক অন্যান্য কাজ্।   

৯। মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থা (ডামিউটিও) এর আওিায় বামিজ্য সহজ্ীকরিসহ অন্যান্য মবষয়সমূহ পয থানলািোপূব থক 

বাাংলানেনশর ট্রেনগামসনয়শে ট্রকৌশল মেে থারি। 

১০। মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থা (ডামিউটিও) এর আওিায় ট্রসবাচাি সাংক্রান্ত ইসুযসমূহ মবনেষিপূব থক বাাংলানেনশর 

ট্রেনগামসনয়শে ট্রকৌশল মেে থারি। 

১১। বাাংলানেনশর ন্যাশোল ট্যামরফ পমলমস-এর চসড়া প্রিয়ে। 

১২। স্বনোন্নি ট্রেশ হনি উত্তরি-পরবিী িযানলে ট্রিাকানবলায় বাাংলানেনশর করিীয় মেে থারি সাংক্রান্ত কাজ্। 

১৩। সিয় সিয় সরকানরর িামহো ট্রিািানবক মবমেন্ন মবষনয় ইেপুটস প্রোে। 

১৪। মবমবে কাজ্। 
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৫. কমিশনে মবযিাে সিস্যাবলী ও সুপামরশিালা 

৫.১ সিস্যাবলী 

৫.১.১ এমটি-ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং ও ট্রসউফগাড থ শুল্ক 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 কর্তথক আনয়ামজ্ি 

মবমেন্ন সো, কি থশালা এবাং প্রমশক্ষি কায থক্রি হনি প্রিীয়িাে হয় ট্রয, প্রোেি মেম্নমলমচি মিেটি কারনি মশে প্রমিষ্ঠােসমূহ 

বাাংলানেনশ মবযিাে বামিজ্য প্রমিমবোে ব্যবস্থার আেয় গ্রহি কনর ো: 

ক. এমটি-ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং ও ট্রসইফগাড থ শুল্ক আনরানপর জ্ন্য মবমে অনুযায়ী মবমেন্ন কায থক্রি গ্রহি করনি হয় যা 

সিয়সানপক্ষ; 

চ. এমটি-ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং ও ট্রসইফগাড থ শুল্ক আনরানপর উনেনশ্য আনবেনের জ্ন্য মশে প্রমিষ্ঠােসমূহনক মবমেন্ন 

িথ্য-উপাত্ত সরবরাহপূব থক একটি পূি থাঙ্গ আনবেে ট্রপশ করনি হয়, যা মশে প্রমিষ্ঠােসমূহনক আনবেে করনি মবরি রানচ; 

গ. আইে অনুযায়ী অসি প্রমিনযামগিা ট্রর্নক স্থােীয় মশেনক সাংরক্ষি করার জ্ন্য এমটি-ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং ও 

ট্রসইফগাড থ শুল্ক আনরানপর মবোে র্াকনলও জ্ািীয় রাজ্স্ব ট্রবাড থ কর্তথক সম্পূরক শুল্ক, মেয়ন্ত্রিমূলক শুল্ক 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। এ সকল সম্ভাব্যিা যািাই প্রমিনবেে প্রস্তুমিনি 

মবমেন্ন ইনকােমিক িনডল ব্যবহার করা হনলও এ ট্রক্ষনত্র মেয়মিি উন্নি (এডোন্সড) পয থানয়র প্রমশক্ষি জ্রুমর। এ েরনের 

প্রমশক্ষনির সুনযাগ ট্রেনশ অপ্রতুল র্াকায় মবনেনশর মবমেন্ন ট্রেড একানডমির সানর্ সিনঝািা ্ারক স্বাক্ষর করা জ্রুমর। 

কমিশনের সানর্ এ পয থন্ত এ েরনের ট্রকাে সিনঝািা ্ারক 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। এচানে 

বামিজ্য মবষনয় গনবষিার জ্ন্য ট্রেশীয় উৎপােে, বাাংলানেনশর আিোমে-রপ্তামের পাশাপামশ শুল্কহার, শুল্ক আহরনির 

পমরিাি, ইিযামে িথ্য ও উপাত্ত মেয়মিি প্রনয়াজ্ে হয়। মকন্তু এ সকল িথ্য সাংগ্রহপূব থক একটি সিমন্বি িথ্যোন্ডার 



52 

 

(Database) ো র্াকায় িথ্যসমূহ প্রমক্রয়া বা মবনেষি উপনযাগী করনি ট্রবমশ সিয় প্রনয়াজ্ে হয়। এ কারনি একটি মেজ্স্ব 

সিমন্বি িথ্যোন্ডার (Database) জ্রুমরমেমত্তনি প্রনয়াজ্ে। 

৫.১.৪ কমিশনের জ্েবনলর স্বেিা কি থকিথা/কি থিারীনের স্থাে সাংকুলানের অোব। 

৫.১.৫ মেিযপ্রনয়াজ্েীয় পনের বেেমন্দে বাজ্ার িমেটমরাং, শুল্ক ববষনম্যর কারি অনুসন্ধাে ও এর প্রমিকার, আন্তজ্থামিক 

বামিজ্য সাংক্রান্ত ইসুযনি মবনশষজ্ঞ পরািশ থ প্রোে, ট্রসক্টরাল িামড ইিযামে গুরুেপূি থ কানজ্র জ্ন্য কমিশনে পয থাপ্ত ি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 বহুমুচীকরি, মশে সম্প্রসারি, আিোমে-রপ্তামে ও 

শুল্ক 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 ট্রক্ষনত্র রপ্তামে বামিজ্য ও প্রবৃমদ্ধ অজ্থনের লনক্ষয এবাং স্বনোন্নে ট্রেশ হনি উত্তরি হওয়ার পর বিথিাে 

শুল্ক মুি ও ট্রকাটামুি সুমবো বন্ধ হওয়ার ফনল সৃষ্ট প্রমিনযামগিামূলক ববমশ্বক িযানলে ট্রিাকানবলায় একটি েক্ষ ও সক্ষি 

প্রমিষ্ঠাে মহনসনব কমিশেনক গনড় ট্রিালা প্রনয়াজ্ে। এ সকল কাজ্ বাস্তবায়নে ট্রেশীয় ও মবনেশী সাহায্য প্রাপ্ত প্রকে গ্রহনির 

িাধ্যনি সরকার বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশেনক একটি সমক্রয় ও অমেকির শমিশালী গনবষিা প্রমিষ্ঠাে মহনসনব 

গনড় তুলনি পানর। 

৫.২ সুপামরশিালা 

৫.২.১ মশে প্রমিষ্ঠােসমূহনক এমটি-ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং ও ট্রসইফগাড থ শুল্ক আনরানপর উনেনশ্য আনবেে করানক 

উৎসামহি করার লনক্ষয মেম্নবমি থি পেনক্ষপ গ্রহি করা ট্রযনি পানর: 

ক. এমটি-ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং ও ট্রসইফগাড থ শুল্ক আনরাপ সাংক্রান্ত সকল মবমেিালা মবশ্ব বামিজ্য সাংস্থার চমি অনুযায়ী 

জ্ামর করা হনয়নে। এ কারনি এসকল শুল্ক আনরানপর ট্রক্ষনত্র ট্রয েীঘ থসূমত্রিা রনয়নে িা হ্রাস করা সম্ভব েয়। িনব এসব 

মবমেিালার আওিায় িেন্ত শুরুর ষাট মেে পর সািময়ক শুল্ক 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 শুল্ক মবমেিালার আেয় গ্রহি করনি উৎসামহি করনি পানর। 

চ. 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 



53 

 

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 রপ্তামে মূল্য, 

অমেনযাগকৃি ট্রেনশর সাংমেষ্ট পনের বাজ্ার ের, সাংমেষ্ট পনের ট্রিাট স্থােীয় উৎপােে, সাংমেষ্ট পনের আিোমেকারক ও 

রপ্তামেকারকগনির োি, 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 

মেম্নমলমচি ব্যবস্থা গ্রহি করা ট্রযনি পানর: 

সারমি-১০: িনথ্যর উৎস ও সিস্যা দূরীকরনির সম্ভাব্য উপায় 

আবমশ্যক িথ্য িনথ্যর উৎস সিস্যা দূরীকরনি সম্ভাব্য উপায় 

েতুথমকর অমস্তে, পমরিাি 

ও প্রকৃমি 

রপ্তামেকারক ট্রেনশর সরকার কর্তথক 

জ্ামরকৃি প্রজ্ঞাপে 

এসকল িথ্য সাংরক্ষি প্রিযাশী মশে 

প্রমিষ্ঠােসমূহ মেজ্স্ব উনযানগ সাংগ্রহ করনি 

পানর। িনব মবনেনশ অবমস্থি বাাংলানেশ 

দূিাবাসসমূহ কর্তথক  মশে প্রমিষ্ঠােসমূহনক 

সহায়িা করার মবষয়টি মবনবিো করা ট্রযনি 

পানর। 

হালোগাে আিোমের 

িথ্য 

জ্ািীয় রাজ্স্ব ট্রবাড থ কর্তথক 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 রপ্তামে 

মূল্য 

জ্ািীয় রাজ্স্ব ট্রবাড থ কর্তথক 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 প্রাপ্ত 

এসকল িথ্য সাংরক্ষি প্রিযাশী মশে 

প্রমিষ্ঠােসমূহ মেজ্স্ব উনযানগ সাংগ্রহ করনি 

পানর। িনব মবনেনশ অবমস্থি বাাংলানেশ 
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আবমশ্যক িথ্য িনথ্যর উৎস সিস্যা দূরীকরনি সম্ভাব্য উপায় 

িথ্য অর্বা অমেনযাগকৃি ট্রেনশ 

পেটির উৎপােে চরনির মেমত্তনি 

মেি থয়কৃি বাজ্ার ের অর্বা 

অমেনযাগকৃি ট্রেশ হনি র্তিীয় ট্রকাে 

ট্রেনশ রপ্তামের মূল্য 

দূিাবাসসমূহ কর্তথক  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 চাি মেমত্তক 

এবাং এর সাংখ্যাও সীমিি। িনব েযাট 

কর্তথপক্ষ মূল্য সাংনযাজ্ে সাংগ্রহ করার 

জ্ন্য ট্রয িথ্য সাংগ্রহ কনর িার 

মেমত্তনি ট্রকাে পনের বামষ থক 

উৎপােনের মূল্য মেি থয় করা সম্ভব। 

এর িাধ্যনি ট্রকাে পনের বামষ থক 

উৎপােনের পমরিাি মেি থয় করা সম্ভব 

েয়। 

এমটি-ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং ও 

ট্রসইফগাড থ শুল্ক আনরানপর উনেনশ্য প্রাপ্ত 

আনবেে পনত্রর ববেিা মেমিি করার লনক্ষয 

সাংমেষ্ট পনের ট্রিাট উৎপােে জ্াো 

প্রনয়াজ্ে। এলনক্ষয মেনম্ন উমিমচি 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। এনক্ষনত্র জ্ািীয় রাজ্স্ব 

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 

আিোমেকারকগনির 

োি 

জ্ািীয় রাজ্স্ব ট্রবাড থ কর্তথক সাংরমক্ষি 

ASYCUDA ডাটানবনজ্ 

আিোমেকারনকর Business 

ASYCUDA ডাটানবজ্ এর সানর্ 

কমিশনের মসনিিনক সরাসমর সাংযুি কনর 

এেরনের িথ্য কমিশে ট্রর্নক িামহো 
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আবমশ্যক িথ্য িনথ্যর উৎস সিস্যা দূরীকরনি সম্ভাব্য উপায় 

Regustration number সাংক্রান্ত 

হালোগাে িথ্য মবযিাে, যা হনি 

আিোমেকারক সপনকথ িথ্য সাংগ্রহ 

করা সম্ভব। এসকল িথ্য জ্েগনির 

জ্ন্য উনু্মি েয়। 

ট্রিািানবক সাংরক্ষি প্রিযাশী মশে 

প্রমিষ্ঠােনক সরবরাহ করা ট্রযনি পানর। 

সাংমেষ্ট পনের  

রপ্তামেকারকগনির োি 

জ্ািীয় রাজ্স্ব ট্রবাড থ কর্তথক সাংরমক্ষি 

ASYCUDA ডাটানবনজ্ 

রপ্তামেকারকগনির হালোগাে িথ্য 

মবযিাে, যা হনি রপ্তামেকারক 

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 পত্র পূরনি সহায়িা 

করার জ্ন্য বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ 

কমিশনে অর্বা এফমবমসমসআই-নি ট্রহে 

ট্রডস্ক স্থাপে করা ট্রযনি পানর। 

উৎি: করিশন কর্তকু িাংকরলত 

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 শুল্ক, মেয়ন্ত্রিমূলক শুল্ক অর্বা 

ট্যামরফ মূনল্যর জ্ন্য আনবেে কনরে, যা সহনজ্ প্রাপ্য। এচানে উনিখ্য ট্রয, সম্পূরক শুল্ক মূল্য সাংনযাজ্ে আইে ১৯৯১ এর 

আওিায় প্রনযাজ্য একটি স্থােীয় শুল্ক 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 ট্রেশীয় 

উৎপােনের ওপর সম্পূরক শুল্ক িওকুফ কনর। এোড়া আিোমের সািমগ্রক পমরমস্থমি মেয়ন্ত্রনির লনক্ষয মেয়ন্ত্রিমূলক শুল্ক 

আনরানপর মবোে রাচা হনলও সম্প্রমি স্থােীয় মশে সাংরক্ষনির উনেনশ্য এই শুল্ক ব্যবহানরর প্রবিিা লক্ষযিীয়। অমেকন্তু, 

রাজ্স্ব আহরনির পাশাপামশ স্থােীয় মশেনক সাংরক্ষনির উনেনশ্য ট্যামরফ মূল্য ব্যবহানরর প্রবিিা ট্রেচা যানচ্ছ, যা মবশ্ব 
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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 এ কাজ্টি মবযিাে আইে অনুযায়ী করাই সিীিীে। একারনি, মশে সাংরক্ষনির সানর্ সরাসমরোনব সপৃি সরকামর 

সাংস্থা/িন্ত্রিালয় যর্া জ্ািীয় রাজ্স্ব ট্রবাড থ ও বামিজ্য িন্ত্রিালয় িানের মেকট সম্পূরক শুল্ক, মেয়ন্ত্রিমূলক শুল্ক অর্বা ট্যামরফ 

মূনল্যর িাধ্যনি সাংরক্ষি প্রিযাশী মশে প্রমিষ্ঠােসমূহনক বামিজ্য প্রমিমবোে ব্যবস্থার আেয় গ্রহি করার জ্ন্য উৎসামহি 

করনি পানর এবাং সাংরক্ষি প্রিযাশী মশে প্রমিষ্ঠােসমূহনক সম্পূরক শুল্ক, মেয়ন্ত্রিমূলক শুল্ক 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 শুল্ক, মেয়ন্ত্রিমূলক শুল্ক 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 ্ারক স্বাক্ষর করা ট্রযনি পানর। িদ্রূপ, ববনেমশক 

প্রমশক্ষনির জ্ন্য মবমেন্ন ট্রেড একানডমির সানর্ও সিনঝািা ্ ারক স্বাক্ষর পূব থক কি থকিথানের মবমেন্ন প্রমশক্ষনি ট্রপ্ররি করনি 

হনব। 

 

৫.২.৩ মবমেন্ন েপ্তর 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 থাপ্ত ট্রস্পস বরাে মেনয় সকনলর প্রাপ্যিা 

অনুযায়ী অমফনসর স্থাে  সাংকুলে করা ট্রযনি পানর। 
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৫.২.৫ একটি গনবষিােিী প্রমিষ্ঠাে মহনসনব মেিযপ্রনয়াজ্েীয় পনের বেেমন্দে বাজ্ার িমেটমরাং, শুল্ক 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। 

 

৫.২.৬ মেশে ২০২১ বাস্তবায়নে বাাংলানেশনক একটি িধ্যি আনয়র ট্রেনশ রূপান্তনরর ট্রক্ষনত্র সৃষ্ট প্রমিনযামগিামূলক ববমশ্বক 

িযানলে 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 চাে 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। চন্দকার 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 চাে 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 র্ভ ুঁ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 চাে 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 শাহাবুযীন আহদিে ০৭-০৭-২০২০ ০৪-১১-২০২১ 

৪৫। েনাব চিাঃ আফোল চহাদিন ০৪-১১-২০২১ ১৮-০৫-২০২২ 

৪৬। েনাব িাহফুো আেতার ১৯-০৫-২০২২ অযবমে 
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পমরমশষ্ট-২ 

চেয়ারম্যান

সিস্টেম এনাসিষ্টিসেব

িহকারী

িসেব

সহিাবরক্ষণ 

কম মকর্মা
গ্রন্থাগাসরক

জনিংস্ট াগ

ও প্রকাশনা

কম মকর্মা

িদস্য

(আন্তজমাসর্ক িহস্ট াসগর্া

সবভাগ)

যুগ্ম প্রধান

উপ প্রধান

িহকারী প্রধান

গস্টবষণা কম মকর্মা

যুগ্ম প্রধান

উপ প্রধান

িহকারী প্রধান

গস্টবষণা কম মকর্মা

উপ প্রধান

িহকারী প্রধান

গস্টবষণা কম মকর্মা

িদস্য

(বাসণজয প্রসর্সবধান 

সবভাগ)

যুগ্ম প্রধান

উপ প্রধান

িহকারী প্রধান

গস্টবষণা কম মকর্মা

উপ প্রধান

িহকারী প্রধান

গস্টবষণা কম মকর্মা

িদস্য

(বাসণজয নীসর্ সবভাগ)

যুগ্ম প্রধান 

উপ প্রধান

িহকারী প্রধান

গস্টবষণা কম মকর্মা

উপ প্রধান

িহকারী প্রধান

গস্টবষণা কম মকর্মা

উপ প্রধান

িহকারী প্রধান

গস্টবষণা কম মকর্মা

জনবি-৭ 

1 x চেয়ারম্যান (স্টগ্রড-১) 

1 x একান্ত িসেব (স্টগ্রড-৯) 

1 x একান্ত িহকারী (স্টগ্রড-১3) 

1 x সনম্নমান িহকারী কাম মুদ্রাক্ষসরক (স্টগ্রড-১৬) 

1 x গাসি োিক (স্টগ্রড-১৬) 

2 x অসিি িহায়ক (স্টগ্রড-২০) 

জনবি-4 

1 x িদস্য (স্টগ্রড-২/৩) 

1 x একান্ত িহকারী (স্টগ্রড-১৩) 

1 x গাসি োিক (স্টগ্রড-১৬) 

1 x অসিি িহায়ক (স্টগ্রড-২০) 

জনবি-4 

1 x িদস্য (স্টগ্রড-২/৩) 

1 x একান্ত িহকারী 

(স্টগ্রড-১৩) 

1 x গাসি োিক (স্টগ্রড-

১৬) 

1 x অসিি িহায়ক 

(স্টগ্রড-২০) 

জনবি-4 

1 x িদস্য (স্টগ্রড-২/৩) 

1 x একান্ত িহকারী (স্টগ্রড-১৩) 

1 x গাসি োিক (স্টগ্রড-১৬) 

1 x অসিি িহায়ক (স্টগ্রড-২০) 

 
জনবি-2 

1 xসিস্টেম এনাসিে (স্টগ্রড-৫) 

1 x অসিি িহায়ক (স্টগ্রড-২০) 

জনবি-৩ 

1 x িসেব (স্টগ্রড-৫) 

1 x িাঁট সিসপকার (স্টগ্রড-১৩) 

1 x অসিি িহায়ক (স্টগ্রড-২০) 

জনবি-৩৫ 

1 x িহকারী িসেব (স্টগ্রড-৯) 

1 x সহিাব রক্ষণ কম মকর্মা (স্টগ্রড-৯) 

1 x জনিংস্ট াগ ও প্রকাশনা কম মকর্মা (স্টগ্রড-৯) 

1 x গ্রন্থাগাসরক (স্টগ্রড-৯) 

 

1 x প্রধান িহকারী (চগ্রড-১২) 

1 x উচ্চমান িহকারী কাম সহিাব রক্ষক (চগ্রড-১৪) 

২ x উচ্চমান িহকারী (চগ্রড-১৪) 

1 x কযাসশয়ার/স্টকাষাধ্যক্ষ (চগ্রড-১৪) 

1 x চকয়ারস্টটকার (চগ্রড-১৪) 

২ x সহিাব িহকাসর (চগ্রড-১৬) 

৪ x সনম্নমান িহকাসর কাম মুদ্রাক্ষসরক (চগ্রড-১৬) 

৪ x মুদ্রাক্ষসরক (চগ্রড-১৬) 

1 x অভযর্ মণাকারী (চগ্রড-১৬) 

৪ x গাসিোিক (চগ্রড-১৬) 

1 x চদস্পাে রাইডার (চগ্রড-১৮) 

২ x ননশ প্রহরী (চগ্রড-২০) 

২ x ঝাড়ুদার/িরাশ (চগ্রড- ২০) 

২ x দাস্টরায়ান (স্টগ্রড- ২০) 

৩ x অসিি িহায়ক (স্টগ্রড-২০) 

জনবি - ৩ 

১ x যুগ্ম প্রধান (স্টগ্রড-৩) 

1 x িাঁট সিসপকার (স্টগ্রড-১৩) 

১ x অসিি িহায়ক (স্টগ্রড-২০) 

 

জনবি - ৩ 

১ x যুগ্ম প্রধান (স্টগ্রড-৩) 

1 x িাঁট সিসপকার (স্টগ্রড-১৩) 

১ x অসিি িহায়ক (স্টগ্রড-২০) 

জনবি - ৩ 

১ x যুগ্ম প্রধান (স্টগ্রড-৩) 

1 x িাঁট সিসপকার (স্টগ্রড-১৩) 

১ x অসিি িহায়ক (স্টগ্রড-২০) 

জনবি - ৩ 

১ x যুগ্ম প্রধান (স্টগ্রড-৩) 

1 x িাঁট সিসপকার (স্টগ্রড-১৩) 

১ x অসিি িহায়ক (স্টগ্রড-২০) 

জনবি - ৩ 

১ x উপ প্রধান (স্টগ্রড-৫) 

1 x িাঁট মুদ্রাক্ষসরক (স্টগ্রড-১৪) 

১ x অসিি িহায়ক (স্টগ্রড-২০) 

জনবি - ২ 

১ x উপ প্রধান (স্টগ্রড-৫) 

১ x অসিি িহায়ক (স্টগ্রড-২০) 

 

জনবি - ৩ 

১ x উপ প্রধান (স্টগ্রড-৫) 

1 x িাঁট মুদ্রাক্ষসরক (স্টগ্রড-১৪) 

১ x অসিি িহায়ক (স্টগ্রড-২০) 

 

জনবি - ২ 

১ x উপ প্রধান (স্টগ্রড-৫) 

১ x অসিি িহায়ক (স্টগ্রড-২০) 

জনবি - ৩ 

১ x উপ প্রধান (স্টগ্রড-৫) 

1 x িাঁট মুদ্রাক্ষসরক (স্টগ্রড-১৪) 

১ x অসিি িহায়ক (স্টগ্রড-২০) 

জনবি - ২ 

১ x উপ প্রধান (স্টগ্রড-৫) 

১ x অসিি িহায়ক (স্টগ্রড-২০) 

জনবি - ৩ 

১ x উপ প্রধান (স্টগ্রড-৫) 

1 x িাঁট মুদ্রাক্ষসরক (স্টগ্রড-১৪) 

১ x অসিি িহায়ক (স্টগ্রড-২০) 

জনবি - ২ 

১ x উপ প্রধান (স্টগ্রড-৫) 

১ x অসিি িহায়ক (স্টগ্রড-২০) 

জনবি - ৬ 

২ x িহকারী প্রধান (স্টগ্রড-৬) 

২ x গস্টবষণা কম মকর্মা (স্টগ্রড-৯) 

 

1 x সনম্নমান িহকারী কাম মুদ্রাক্ষসরক (স্টগ্রড-১৬) 

১ x অসিি িহায়ক (স্টগ্রড-২০) 

জনবি - ৬ 

২ x িহকারী প্রধান (স্টগ্রড-৬) 

২ x গস্টবষণা কম মকর্মা (স্টগ্রড-৯) 

 

1 x সনম্নমান িহকারী কাম মুদ্রাক্ষসরক (স্টগ্রড-১৬) 

১ x অসিি িহায়ক (স্টগ্রড-২০) 

 

জনবি - ৬ 

২ x িহকারী প্রধান (স্টগ্রড-৬) 

২ x গস্টবষণা কম মকর্মা (স্টগ্রড-৯) 

 

1 x সনম্নমান িহকারী কাম মুদ্রাক্ষসরক (স্টগ্রড-১৬) 

১ x অসিি িহায়ক (স্টগ্রড-২০) 

 
জনবি - ৬ 

২ x িহকারী প্রধান (স্টগ্রড-৬) 

২ x গস্টবষণা কম মকর্মা (স্টগ্রড-৯) 

 

1 x সনম্নমান িহকারী কাম মুদ্রাক্ষসরক (স্টগ্রড-১৬) 

১ x অসিি িহায়ক (স্টগ্রড-২০) 

কমমকর্মা = ৩৯ জন 

কমমোরী = ৭৬ জন 

িব মস্টমাট = ১১৫ জন 

গাসি িংখ্যা 

সজপ = ১টি 

কার = 8 টি  

মাইস্টরাবাি = ২টি 

মটরিাইস্টকি = ১টি 
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পমরমশষ্ট - ৩ 

বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে (সাংনশােে) আইে, ২০২০ 

ট্ররমজ্ষ্টাড থ োং মড এ-১ 

বাাংলানেশ ট্রগনজ্ট 

অমিমরি সাংখ্যা 

 কর্তথপক্ষ কর্তথক প্রকামশি 

িঙ্গলবার, জ্ানুয়ামর ২৮, ২০২০ 

বাাংলানেশ জ্ািীয় সাংসে 

ঢাকা, ১৪ িাঘ, ১৪২৬/২৮ জ্ানুয়ামর, ২০২০ 

     সাংসে কর্তথক গৃহীি মেম্নমলমচি আইেটি ১৪ িাঘ, ১৪২৬ ট্রিািানবক ২৮ জ্ানুয়ামর, ২০২০ িামরনচ 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। সাংমক্ষপ্ত 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 উমিমচি, এর প্রস্তাবোর পমরবনিথ মেম্নরূপ প্রস্তাবো 

প্রমিস্থামপি হইনব, যর্া:- 

     “ট্রযনহতু জ্ামির মপিা বঙ্গবন্ধু ট্রশচ মুমজ্বুর রহিানের মেনে থনশ িচাহার সরকানরর আিনল বামিজ্য 

িন্ত্রিালনয়র ফনরে ট্রেড মডমেশনের ২৮ জুলাই ১৯৭৩ মিিাব্দ িামরনচর ADMN-১E-২০/৭৩/৬৩৬ োং 

ট্ররজুলুযশেবনল একটি সম্পূি থ সরকামর েপ্তর মহসানব ট্যামরফ কমিশে প্রমিষ্ঠা লাে কমরয়ানে; এবাং ট্রযনহতু 

বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে প্রমিষ্ঠাকনে একটি আইে প্রিয়ে করা সিীিীে ও  প্রনয়াজ্েীয়;’’। 
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     ৩। ১৯৯২ সনের ৪৩ োং আইনের সাংনশােে।- উি আইনের সব থত্র উমিমচি “বাাংলানেশ ট্যামরফ কমিশে” 

শব্দগুমলর পমরবনিথ “বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে” শব্দগুমল প্রমিস্থামপি হইনব। 

     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) ট্রেশীয় পে ও ট্রসবা রপ্তামে বৃমদ্ধকনে ট্রেশীয় মশনের স্বার্ থ সাংরক্ষি ও মবকানশ 

মশেপে উৎপােে ও মবপিনে েক্ষিাবৃমদ্ধ, প্রমিনযামগিামূলক পমরনবশ সৃমষ্ট এবাং  আিোমে ও রপ্তামের ট্রক্ষনত্র 

তুলোমূলক সুমবো (comparative advantage) মেরূপিকনে মেম্নবমি থি মবষনয় কমিশে 

সরকারনক পরািশ থ  প্রোে কমরনব, যর্া:- 

      (ক) শুল্কেীমি পয থানলািোক্রনি শুল্কহার ট্রযৌমিকীকরি; 

 

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

 

      (গ) এমটি ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং ও ট্রসইফগাড থ সাংক্রান্ত আইে ও মবমে অনুয়ায়ী ট্রেশীয় 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 শুল্কেীমি 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 শুল্ক (Protective Duties of Customs) 

আনরাপ; 

 

     (জ্)  মশে  সপনের সুষ্ঠু ব্যবহার মেমিিকরিপূব থক ট্রেশীয় পে ও ট্রসবার রপ্তামে বৃমদ্ধ; 

 

     (ঝ)  আিোমে ও রপ্তামেনযাগ্য পে  বা ট্রসবাসমূনহর হারনিাোইজ্ড মসনিি ট্রকাড; 
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     (ঞ) ববনেমশক বামিজ্য পমরবীক্ষি; এবাং 

 

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

রীমিেীমি। 

 

     (২) উপ-োরা (১) এ উমিমচি মবষনয় সরকারনক পরািশ থ প্রোে োড়াও কমিশে মেনম্নাি কায থাবমল সপােে 

কমরনব, যর্া:- 

 

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

 

(চ) বাাংলানেশ হইনি রপ্তামেকৃি পে ও বামিনজ্যর ওপর অন্য ট্রেশ কর্তথক গৃহীি বামিজ্য  প্রমিমবোে 

সাংক্রান্ত পেনক্ষপ (এমটি ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং ট্রসইফগাড থ ট্রিজ্াস থ ও  এমটি সারকািনেেশে) 

এর পমরনপ্রমক্ষনি কায থকর ব্যবস্থা গ্রহনির মেমিত্ত ট্রেশীয় রপ্তামেকারকগিনক 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; 

(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 শুোমের িাধ্যনি 

প্রনয়াজ্েীয় পেনক্ষপসমূহ মিমিিকরি; 

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

কায থক্রি গ্রহি; এবাং 

(ঝ)  ট্রেশীয় মশে ও বামিনজ্যর স্বার্ থ সাংক্রান্ত মবষনয়  গনবষিা বা সিীক্ষা পমরিালো। 
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     (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 কর্তথক 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 প্রাপ্ত িনথ্যর ট্রগাপেীয়িা মেমিি কমরনি হইনব: 

িনব শিথ র্ানক ট্রয, প্রাপ্ত িথ্য সাংমেষ্ট প্রমিষ্ঠাে বা কর্তথপনক্ষর মলমচি 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 চাে 

      মসমেয়র সমিব। 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

ট্রিাঃ িামরকুল ইসলাি চাে, উপপমরিালক, বাাংলানেশ সরকারী মু্রবিালয়, ট্রিজ্গচাও, ঢাকা কর্তথক মুম্রবি। 

ট্রিাঃ আব্দুল িানলক, উপপমরিালক, বাাংলানেশ ফরি ও প্রকাশো অমফস, 

ট্রিজ্গচাও, ঢাকা কর্তথক প্রকামশি। website: www.bgpress.gov.bd
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পমরমশষ্ট - ৪ 

২০২১-২২ অর্ থবেনর কমিশনে কি থরি কি থকিথানের োনির িামলকা ও অন্যান্য িথ্য: 

(দেযিতার রিরত্তদত নয়) 

ক্রঃ োং কি থকিথার োি ও পেমব  ট্রটমলনফাে, ট্রিাবাইল ও 

ই-নিইল 

েমব 

১। িাহ ফুো আেতার  

ট্রিয়ারম্যাে 

ট্রফাে: +৮৮০২২২২২২০২০৯  

ফযাক্স: +৮৮ ০২ ৯৩৪০২৪৫ 

ট্রিাবাইল: ০১৭৮৭৬৬২৮৯৯ 

ইদিইল: chairman@btc.gov.bd 

 

২। শাহ ট্রিাঃ আবু রায়হাে 

আলনবরুেী 

সেস্য (বাঃ েীঃ) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৫৮৩১০৪৯৯ 

ট্রিাবাইল: ০১৭১১৩১৬৯০০ 

ইদিইল: member_tpd@btc.gov.bd 

 

৩। শীষ হায়োর 

চেৌধুরী,এনরডরি  

সেস্য (আঃ সঃ),  

িেস্য (বাঃপ্রঃ)(অঃোঃ) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৪৮৩১৩৫৬৫ 

ট্রিাবাইল: ০১৮১৯২২৫৫৯৪ 

ইদিইল: member_icd@btc.gov.bd 

 

৪। িেজুর ট্রিানশ থে ট্রিৌধুরী 

যুগ্মপ্রোে (বাঃ েীঃ) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৫৮৩১১৭৩০ 

ট্রিাবাইল: ০১৫৫২৪৭৯৯১০ 

ইদিইল: jc_tpd@btc.gov.bd 

  

৫। বসয়ে ইরমিজ্া আহসাে 

করিশন িরেব (প্রশািন 

শাো) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৪৮৩২০৩৮৯ 

ট্রিাবাইল: ০১৭৩৩০৭৪৩৫১ 

ইদিইল: secretary@btc.gov.bd 

 

৬। ট্রিাঃ িমশউল আলি 

যুগ্ম প্রর্ান (ে.োঃ)  

(আঃ িঃ) 

ট্রফাে: +৮৮-০২- ৯৩৩৫৯৯৩ 

ট্রিাবাইল: ০১৭১১২৪২৮২৩ 

ইদিইল: moshiul.alam@btc.gov.bd 

 
 

mailto:chairman@btc.gov.bd
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ক্রঃ োং কি থকিথার োি ও পেমব  ট্রটমলনফাে, ট্রিাবাইল ও 

ই-নিইল 

েমব 

৭। ট্রিাঃ িামুে-উর-রশীে 

আসকারী 

যুগ্ম প্রর্ান (ে.োঃ)  

(আঃ িঃ) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৫৮৩১১৭৬৭ 

ট্রিাবাইল: ০১৭১২১৬৯৮৫৫ 

ইদিইল: mamun.askari@btc.gov.bd 

 

৮। ট্রিাঃ রমকবুল হাসাে 

উপপ্রোে (বাঃ েীঃ) 

ট্রফাে: +৮৮-০২- ৯৩৩৫৯৩১ 

ট্রিাবাইল: ০১৯১৯৫৬৭০৫৮ 

ইদিইল: dc_tpd_iaa@btc.gov.bd 

  

৯। মু. আকরাি ট্রহানসে 

মসনিি এোমলি 

(ট্রিয়ারম্যাচনর েপ্তর) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৪৮৩১০৮০৪ 

ট্রিাবাইল: ০১৭১২৬১৭৭৮৮ 

ইদিইল: systemanalyst@btc.gov.bd 

 
 

১০। ট্রিাঃ রায়হাে উবায়দুিাহ 

উপপ্রোে (বাঃ প্রঃ) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৫৮৩১০৩৩৫ 

ট্রিাবাইল: ০১৯১১২৩৩৬৪১ 

ইদিইল: 

raihan.ubaidullah@btc.gov.bd  

১১। ট্রিাঃ িাহমুদুল হাসাে 

উপ-প্রর্ান (েঃোঃ) 

(বাঃ েীঃ) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৫৮৩১০৩২৩ 

ট্রিাবাইল: ০১৭১২২৮৪৬৯১ 

ইদিইল: 

mahmodul.hasan@btc.gov.bd 
 

১২। এস, এি, সুিাইয়া জ্াবীে 

উপপ্রর্ান (েঃোঃ) 

(আঃ িঃ) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৫১৩১০৫১৯ 

ট্রিাবাইল: ০১৭৫২৫২৯৭৬৫ 

ইদিইল: sumaiya.zabeen@btc.gov.bd  

 

১৩। ট্রিাঃ আব্দুল লমিফ  

উপপ্রর্ান (েঃোঃ) (বাঃ 

েীঃ) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৫৮৩১০৫০৫ 

ট্রিাবাইল: ০১৭১৭৪০৮৭৬৫ 

ইদিইল: abdul.latif@btc.gov.bd 

 

mailto:dc_tpd_iaa@btc.gov.bd
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ক্রঃ োং কি থকিথার োি ও পেমব  ট্রটমলনফাে, ট্রিাবাইল ও 

ই-নিইল 

েমব 

১৪। মিজ্থা আবুল ফজ্ল ট্রিাঃ 

ট্রিৌহীদুর রহিাে  

িহকারী প্রর্ান (েঃোঃ) 

(আঃ িঃ) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৮৩১৬১০৪ 

ট্রিাবাইল: ০১৯৩৭৮৫৯৮৪৩ 

ইদিইল: mirza.rahman@btc.gov.bd 

  

১৫। িমহনুল কমরি চন্দকার  

িহকারী প্রর্ান (ে.োঃ) 

(বাঃ প্রঃ) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৮৩১৬১০৪ 

ট্রিাবাইল: ০১৬৮৬২৬৭৩৯৬ 

ইদিইল: mohinul.karim@gmail.com 

 

১৬। কাজ্ী িমের উেীে 

িহকারী প্রর্ান (ে.োঃ) 

(আঃ িঃ) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ 

ট্রিাবাইল: ০১৯১১৭২১৮৯৮ 

ইদিইল: kazi.monir@btc.gov.bd 

 

১৭। ট্রলাকিাে ট্রহানসে 

িহকারী প্রর্ান (ে.োঃ) 

(বাঃ েীঃ)  

ট্রফাে: +৮৮-০২-৫৮৩১০৩২৩ 

ট্রিাবাইল: ০১৭১৭৩৪৪৮৯৩ 

ইদিইল: lokman.hossain@btc.gov.bd 

 

১৮। ট্রিাঃ িনয়ে উমেে ট্রিািা 

গ্রন্থাাগামরক (প্রশািন শাো) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৮৩১৬১০৪ 

ট্রিাবাইল: ০১৯১২০২৩৫৫২ 

ইদিইল: mayen.molla@btc.gov.bd 

 

১৯। এইি. এি. শমরফুল 

ইসলাি 

মপআর এন্ড মপও (প্রশািন 

শাো) 

 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৮৩১৬১০৪ 

ট্রিাবাইল: ০১৭২৪৮৯৪০৩৬ 

ইদিইল: prandpo@btc.gov.bd 

 

mailto:kazi.monir@btc.gov.bd
mailto:lokman.hossain@btc.gov.bd
mailto:prandpo@btc.gov.bd
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ক্রঃ োং কি থকিথার োি ও পেমব  ট্রটমলনফাে, ট্রিাবাইল ও 

ই-নিইল 

েমব 

২০। ট্রিাহাম্মে রায়হাে 

গনবষিা কিকুতাু, 

(বাঃেীঃ) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ 

ট্রিাবাইল: ০১৫৩৪৬৫৮৪৯৬ 

ইদিইল: 

mohammad.rayhan@btc.gov.bd 

 
 

২১। মুহাম্মে রিনহাে উরযন 

গদবষিা কিকুতাু, 

(বাঃেীঃ) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ 

ট্রিাবাইল: ০১৭১৯০৫৬৭৪২ 

ইদিইল: minhaj.uddin@btc.gov.bd 

 

২২। ট্রিাহাম্মে হুিায়ূে কবীর 

সহকারী সমিব (প্রশািন 

শাো) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ 

ট্রিাবাইল: ০১৭১৫৪৪০৪৭৮ 

ইদিইল: asstsecretary@btc.gov.bd 

 

২৩। ইউছুপ ট্রিাহাম্মে িউলাে 

ইকবাল 

মহসাব রক্ষি কি থকিথা  

(প্রশািন শাো) 

ট্রফাে: +৮৮-০২-৫৮৩১০৫১১ 

ট্রিাবাইল: ০১৭১১০০১৭০২ 

ইদিইল: accounts_office@btc.gov.bd 

 
 

mailto:accounts_office@btc.gov.bd
mailto:accounts_office@btc.gov.bd
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পমরমশষ্ট - ৫ 

২০২১-২২ অর্ থ বেনর কমিশে কর্তথক আনয়ামজ্ি প্রমশক্ষনির মববরি 

 

ক্রঃোং কি থকিথা/কি থিারী

র োি 

প্রমশক্ষনির মবষয় আনয়াজ্েকারী 

প্রমিষ্ঠাে 

প্রমশক্ষনির 

ট্রিয়াে 

০১ কমিশনের  ১৭ 

জ্ে কি থকিথা 

Training Programme for the Officials 

of Bangladesh Trade and Tariff 

Commission on Advanced 

Negotiation Skills মবষয়ক অেযন্তরীি 

প্রমশক্ষি 

বাাংলানেশ ট্রেড 

এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে 

১৩ জুে ২০২২ 

০২. কমিশনের  ২১ 

জ্ে কি থকিথা 

PTA/FTA সম্ভাব্যিা যািাই প্রমিনবেে 

প্রিয়নে STATA এবাং R Software এর 

সাহানয্য Gravity Model of Trade এর 

ব্যবহার সাংক্রান্ত প্রমশক্ষি 

বাাংলানেশ ট্রেড 

এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে 

১৫ জুে ২০২২ 

০৩. কমিশনের  ১৫ 

জ্ে কি থকিথা 

অাংশগ্রহি কনরে 

শুল্ক সহায়িা ও শুল্কেীমি প্রিয়নে েক্ষিা 

বৃমদ্ধনি অেযন্তরীি প্রমশক্ষি 

বাাংলানেশ ট্রেড 

এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে 

১৬ জুে  ২০২২ 

০৪. কমিশনের  ১৩ 

জ্ে কি থকিথা 

উন্নয়ে/অর্ থেীমি/েযাট/ট্যাক্স/ট্যামরফ/কািি

স মবষয়ক অেযন্তরীি প্রমশক্ষি 

বাাংলানেশ ট্রেড 

এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে 

১৯ জুে ২০২২ 

০৫. কমিশনের ১০ 

জ্ে কি থকিথা 

ই-গেন্যান্স ও উদ্ভাবে সাংক্রান্ত অেযন্তরীি 

প্রমশক্ষি 

বাাংলানেশ ট্রেড 

এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে 

২২ জুে ২০২২ 

০৬. কমিশনের  ২৭ 

জ্ে ৩য় ট্রেিীর 

অমেনযাগ প্রমিকার ব্যবস্থা ও মজ্আরএস 

সফটওয়যার সাংক্রান্ত অেযন্তরীি প্রমশক্ষি 

বাাংলানেশ ট্রেড 

এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে 

২৩ জুে ২০২২ 

০৭. কমিশনের  ০৬ 

জ্ে গাড়ীিালক ও 

২৩ জ্ে ৪র্ থ 

ট্রেিীর 

কি থিারীসহ 

ট্রসবা প্রোে প্রমিশ্রুমি সাংক্রান্ত অেযন্তরীি 

প্রমশক্ষি 

বাাংলানেশ ট্রেড 

এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে 

২৬ জুে ২০২২ 
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সব থনিাট ২৯ জ্ে 

কি থিারী ৩য় 

ট্রেিীর 

০৮. কমিশনের ১ি 

ট্রেমির ১৮ জ্ে 

কি থকিথা 

কমিশনের কি থকিথানের িথ্য অমেকার 

মবষনয় অেযন্তরীি প্রমশক্ষি 

বাাংলানেশ ট্রেড 

এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে 

০৩ এমপ্রল ২০২২ 

০৯. কমিশনের ১ি 

ট্রেমির ২০ জ্ে 

কি থকিথা 

কমিশনের কি থকিথানের সাোই ট্রিইে 

ব্যবস্থাপো সাংক্রান্ত অেযন্তরীি প্রমশক্ষি 

বাাংলানেশ ট্রেড 

এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে 

০৫ এমপ্রল ২০২২ 

১০. কমিশনের ১ি 

ট্রেমির ২০ জ্ে 

কি থকিথা 

কমিশনের কি থকিথানের সাোই ট্রিইে 

ব্যবস্থাপো সাংক্রান্ত অেযন্তরীি প্রমশক্ষি 

বাাংলানেশ ট্রেড 

এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে 

০৭ এমপ্রল ২০২২ 

১১. কমিশনের ১ি 

ট্রেমির ১৭ জ্ে 

কি থকিথা 

ট্রসবা প্রোে প্রমিশ্রুমি সাংক্রান্ত অেযন্তরীি 

প্রমশক্ষি 

মবটিটিমস ২৯ িাি থ ২০২২ 

১২. কমিশনের ১ি 

ট্রেমির ১৬ জ্ে 

কি থকিথা 

অমেনযাগ প্রমিকার ব্যবস্থা ও মজ্আরএস 

সফটওয়যার মবষয়ক অেযন্তরীি প্রমশক্ষি 

মবটিটিমস ৩০ িাি থ ২০২২ 

১৩. কমিশনের ১ি 

ট্রেমির ১৫ 

জ্ে কি থকিথা 

ই-গেন্যথান্স ও উদ্ভাবে কি থপমরকেো 

মবষয়ক অেযন্তরীি প্রমশক্ষি 

মবটিটিমস 

 

৩১ িাি থ ২০২২ 

১৪. ১৮ জ্ে ৩য় 

ট্রেিীর কি থিারী 

এবাং ১২ জ্ে ৪র্ থ 

ট্রেিীর 

কি থিারীসহ ট্রিাট 

৩০ জ্ে 

সমেবেী প্রমশক্ষি বাাংলানেশ ট্রেড 

এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে 

১৯-২৩ মডনসম্বর 

২০২১ 

১৫. ১৩ জ্ে ৩য় 

ট্রেিীর কি থিারী 

এবাং ১৫ জ্ে ৪র্ থ 

সমেবেী প্রমশক্ষি বাাংলানেশ ট্রেড 

এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে 

২৬-৩০ মডনসম্বর 

২০২১ 
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ট্রেিীর 

কি থিারীসহ ট্রিাট 

২৮ জ্ে 

১৬ ১৮ জ্ে ১ি ট্রেিীর 

কি থকিথা ও ১৭ জ্ে 

৩য় ট্রেিীর কি থিারী 

ট্রিাট ৩৫ জ্ে 

কমিশনের কি থকিথা/কি থিারীনের APA 

সাংক্রান্ত ০১ (এক) মেেব্যাপী অেযন্তরীি 

প্রমশক্ষি 

বাাংলানেশ ট্রেড 

এন্ড ট্যামরফ 

কমিশে 

২৬ আগি ২০২১ 

 

পমরমশষ্ট-৬ 

২০২১-২২ অর্ থবেনর কমিশনের কি থকিথা ও কি থিারীগি অন্যান্য ট্রয সকল প্রমশক্ষনি 

অাংশগ্রহি কনরনেে িার মববরি: 

 

ক্রঃোং কি থকিথা/কি থিারীর োি প্রমশক্ষনির মবষয় আনয়াজ্েকারী 

প্রমিষ্ঠাে 

প্রমশক্ষনির ট্রিয়াে 

০১. জ্োব োমহে আহনিে 

সচাটমু্রবাক্ষমরক কাি 

কমপউটার অপানরটর 

Fundamental Training Course আঞ্চমলক ট্রলাক 

প্রশাসে প্রমশক্ষি 

ট্রকন্দ্র 

০১-০৯ জুে ২০২২ 

০২. জ্োব মুহাম্মে মিেহাজ্ 

উমেে 

গনবষিা কি থকিথা 

েে-কযাডার কি থকিথানের দু’িাস 

ট্রিয়ােী মবনশষ বুমেয়ামে সান্ধযকালীে 

প্রমশক্ষি 

জ্ািীয় পমরকেো 

ও উন্নয়ে 

একানডমি 

০১-৩০ জুে 

২০২২ 

০৩. জ্োব ট্রিাঃ হামফজুল 

ইসলাি চন্দকার, 

অমফস সহায়ক 

Fundamental Training Course আঞ্চমলক ট্রলাক 

প্রশাসে প্রমশক্ষি 

ট্রকন্দ্র 

১২ -২৩ জুে 

২০২২ 

০৪. জ্োব ট্রিাঃ রায়হাে 

উবায়দুিাহ 

উপপ্রোে 

িথ্য অমেকার আইে, ২০০৯ এবাং িথ্য 

অমেকার কি থপমরকেো মবষয়ক ToT 

ট্রকাস থ 

িমন্ত্রপমরষে মবোগ ২১-২৩ জুে ২০২২ 

০৫. মিজ্ এস, এি, সুিাইয়া 

জ্াবীে 

উপপ্রর্ান (িঃ োঃ) 

WTO Agreement on Sanitary and 

Phyto-sanitary Measures সাংক্রান্ত 

প্রমশক্ষি 

বাাংলানেশ ফনরে 

ট্রেড ইেমিটিউট 

২১-২৩ জুে ২০২২ 

০৬. জ্োব ট্রিাঃ রায়হাে 

উবায়দুিাহ 

উপপ্রোে 

WTO Agreement on Technical 

Barriers to Trade শীষ থক প্রমশক্ষি 

বাাংলানেশ ফনরে 

ট্রেড ইেমিটিউট 

২৬-২৮ জুে ২০২২ 
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০৭. জ্োব ট্রিাঃ মিেহাজ্ 

উমেে 

গনবষিা কি থকিথা 

০৮. মিজ্থা আবুল ফজ্ল 

ট্রিাঃ ট্রিৌহীদুর রহিাে, 

সহকারী প্রোে (িঃ 

োঃ) 

"Enhancing Negotiation Skills of 

the Civil Servants, Business 

Leaders and Members of Civil 

Society Organizations for Smooth 

Transition of Bangladesh from 

LDC Graduation" শীষ থক প্রমশক্ষি 

ের্ থ সাউর্ 

ইউমেোমস থটি 

১৮-২১ জুে ২০২২ 

০৯. কাজ্ী িমের উেীে 

সহকারী প্রোে (িঃ 

োঃ) 

১০ ট্রিাঃ আব্দুল লমিফ 

উপপ্রর্ান (েঃোঃ) 

Capacity Building Training on 

“Public Procurement 

বামিজ্য 

িন্ত্রিালয় 

 ২২-২৮ জুে 

২০২২ 

১১. জ্োব োমহে 

আহনিে 

সচাটমু্রবাক্ষমরক কাি 

কমপউটার 

অপানরটর 

Fundamental Training Course আঞ্চমলক ট্রলাক 

প্রশাসে 

প্রমশক্ষি ট্রকন্দ্র 

২২-৩০ ট্রি 

২০২২ 

 

 

 

১২. জ্োব ট্রিাহাম্মে 

রায়হাে 

গনবষিা কি থকিথা 

 Capacity Building Training on 

“Non-Tariff Measures & Barriers 

(NTMs/NTBs)”  

বামিজ্য 

িন্ত্রিালয় 

২৪-২৬ ট্রি 

২০২২ 

১৩. 

 

মিজ্থা আবুল ফজ্ল ট্রিাঃ 

ট্রিৌহীদুর রহিাে, সহকারী 

প্রোে (িঃ োঃ) 

A virtual National Workshop on 

Resource Mobilization for 

Bangladesh’s Smooth Graduation 

from the LDC Group 

 

অর্ থনেমিক সপকথ 

মবোগ ও 

UNESCAP 

১৪ িাি থ ২০২২ 

১৪. এস, এি, সুিাইয়া 

জ্াবীে, উপপ্রর্ান 

(েঃোঃ) 

“Seminar on Theory and Practice 

of WTO Rules in International 

Trade for Bangladesh” শীষ থক 

অেলাইে প্রমশক্ষি ট্রকাস থ 

বামিজ্য িন্ত্রিালয় ১০ িাি থ-২৯ িাি থ 

২০২২ 

 

১৫. জ্োব ট্রিাঃ আব্দুল 

লমিফ, উপপ্রর্ান 

(েঃোঃ) 
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১৬. কাজ্ী িমের উেীে, 

িহকারী প্রর্ান(ে.োঃ) 

১৭. ট্রিাঃ িামুে-উর-রশীে 

আসকারী, যুগ্ম প্রর্ান 

(ে.োঃ) 

2022 WTO Virtual Executive 

Trade Course (in English) শীষ থক 

প্রমশক্ষি 

বামিজ্য িন্ত্রিালয় ০১-৩১ িাি থ ২০২২ 

হনি ৩১ মেে 

১৮. এস, এি, সুিাইয়া 

জ্াবীে, উপপ্রর্ান 

(েঃোঃ) 

১৯. ট্রিাঃ আব্দুল লমিফ, 

উপপ্রর্ান (েঃোঃ) 

২০. ট্রিাোঃ ট্রজ্াসো আিার 

মহমু, অমফস সহায়ক 

Fundamental Training Course 

ট্রিৌমলক প্রমশক্ষি ট্রকাস থ 

আঞ্চমলক ট্রলাক-

প্রশাসে প্রমশক্ষি 

ট্রকন্দ্র 

০১-১০ িাি থ 

২০২২  

২১. ট্রিাসাম্মৎ োমহে 

োেমরে, সচামলমপকার 

কাি কমপউটার 

অপানরটর 

e-Nothi Course ২৭-৩১ িাি থ ২০২২ 

২২. কাজ্ী িমের উমেে, 

িহকারী প্রর্ান(ে.োঃ) 

Training on Agriculture 

Negotiation  

বাাংলানেশ ফনরে 

ট্রেড ইেমিটিউট 

২৩-২৪ িাি থ ২২ ও 

২৭ িাি থ ২০২২ 

২৩. ট্রিাঃ িামুে-উর-রশীে 

আসকারী, যুগ্ম প্রর্ান 

(ে.োঃ) 

Strengtheing Negotiation Skills of 

the Civil Servants, Business 

Leaders and Members of Civil 

Society Organisations for Smooth 

Transition of Bangladesh from 

LDC Graduation সাংক্রান্ত প্রমশক্ষি 

ের্ থ সাউর্ 

ইউমেোমস থটি 

২৭-২৯ িাি থ ২০২২ 

০৩ (মিে) মেে 

২৪. এস, এি, সুিাইয়া 

জ্াবীে, উপপ্রর্ান 

(েঃোঃ) 

২৫. ট্রিাঃ িামুে-উর-

রশীে আসকারী 

যুগ্ম প্রর্ান (ে.োঃ) 

2022 WTO Virtual Executive 

Trade Course (in English) শীষ থক 

প্রমশক্ষি 

বামিজ্য িন্ত্রিালয় ১৪ ট্রফব্রুয়ামর 

২০২২ হনি ০৮ 

এমপ্রল ২০২২ 

২৩ মেে 
২৬. এস, এি, সুিাইয়া 

জ্াবীে 

উপপ্রর্ান (েঃোঃ) 

২৭. ট্রিাঃ আব্দুল লমিফ 
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উপপ্রর্ান (েঃোঃ) 

২৮. ইউছুপ ট্রিাহাম্মে 

িউলাে ইকবাল 

মহসাব রক্ষি কি থকিথা 

Introduction to Budget 

Management (IBM) সাংক্রান্ত প্রমশক্ষি 

অর্ থ িন্ত্রিালয় ১৩-১৭ ট্রফব্রুয়ামর  

২০২২ 

২৯. ট্রিাোঃ ট্রজ্াসো 

আিার মহমু 

অমফস সহায়ক 

Fundamental Training Course 

ট্রিৌমলক প্রমশক্ষি ট্রকাস থ 

আঞ্চমলক ট্রলাক-

প্রশাসে প্রমশক্ষি 

ট্রকন্দ্র 

২৭-২৮ ট্রফব্রুয়ামর 

২০২২ পয থন্ত ০২ 

(দুই) মেে 

৩০. জ্োব ট্রিাঃ িমসউর 

রহিাে 

মহসাব সহকারী 

iBAS++ এর বানজ্ট প্রিয়ে িমডউনল 

ডাটা এমি মবষনয় অনুনষ্ঠয় প্রমশক্ষনি 

অর্ থ মবোগ, অর্ থ 

িন্ত্রিালয় 

১৭ জ্ানুয়ামর 

২০২২ 

৩১. জ্োব ট্রিাঃ ফমরে 

ট্রহানসে 

মহসাব সহকারী 

৩২. জ্োব ট্রিাহাম্মে 

রায়হাে 

গনবষিা কি থকিথা 

Training on “Basic Principles of 

WTO Agreement and Notification 

Requirements” 

বামিজ্য িন্ত্রিালয় ১৮-২০ জ্ানুয়ামর 

২০২২ পয থন্ত 

৩৩. ট্রিাঃ জুলহাস উমেে 

অমফস সহায়ক 

Fundamental Training Course আঞ্চমলক ট্রলাক-

প্রশাসে প্রমশক্ষি 

ট্রকন্দ্র 

২৩ জ্ানুয়ামর হনি 

৩১ জ্ানুয়ামর 

২০২২ পয থন্ত 

৩৪. শাহ ট্রিাঃ 

আবুরায়হাে 

আলনবরুেী 

সেস্য (বা.নী) 

APAMS সফটওয়যার ও GRS 

সফটওয়যার মবষয়ক প্রমশক্ষনি 

বামিজ্য িন্ত্রিালয় ০৭ মডনসম্বর 

২০২১ 

৩৫. জ্োব মু. আকরাি 

ট্রহানসে 

মসনিি এোমলি 

৩৬. জ্োব ট্রিাহাম্মে 

রায়হাে 

গনবষিা কি থকিথা 
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৩৭. জ্োব ট্রিাঃ রায়হাে 

উবায়দুিাহ 

উপপ্রোে 

Public Procurement Management 

শীষ থক প্রমশক্ষি 

বাাংলানেশ 

ইেমিটিউট অব 

ম্যানেজ্নিটি 

২৫-২৭ েনেম্বর 

২০২১ 

৩৮. জ্োব ট্রিাঃ আবুল 

বাশার 

কমপউটার মু্রবাক্ষমরক 

e-GP মসনিনির উপর PE ট্রের অাংশগ্রহি 

সাংক্রান্ত 

বামিজ্য িন্ত্রিালয় ০৭-১১ 

েনেম্বর ২০২১ 

৩৯. জ্োব ট্রিাহাম্মে 

রায়হাে 

গনবষিা কি থকিথা 

মবএফটিআই এর Rules and 

Procedures for Import and Exprot 

মবষনয় প্রমশক্ষি 

বাাংলানেশ ফনরে 

ট্রেড ইেমিটিউট 

০৩-০৭ অনক্টাবর 

২০২১ 

৪০. জ্োব ট্রলাকিাে 

ট্রহানসে 

িহকারী প্রর্ান(ে.োঃ) 

Capacity Building Training on 

“Trade and WTO-Ministerial 

Meeting-Course for  Trade 

Officials মবষনয় ট্রেশীয় প্রমশক্ষি  

বামিজ্য িন্ত্রিালয় ২৭-২৮ অনক্টাবর 

২০২১ 
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পরররশষ্ট-৭ 

২০২১-২২ অর্ থবেনর কমিশনের কি থকিথা ও কি থিারীগি ট্রয সকল 

সো/নসমিোর/কি থশালায় 

অাংশগ্রহি কনরনেে িার মববরি: 

ক্রঃ 

োং 

কি থকিথা/কি থিারীর 

োি 

প্রমশক্ষনির মবষয় আনয়াজ্েকারী 

প্রমিষ্ঠাে 

সো 

/নসমিোর/কি থশা

লার ট্রিয়াে 

০১. জ্োব ট্রিাঃ িামুে-

উর-রশীে আসকারী 

যুগ্মপ্রোে (িলমি 

োময়ে) 

 “রূপকে ২০৪১ বাস্তনব রূপায়ে: 

বাাংলানেনশর ট্রপ্রমক্ষনি পমরকেো 

২০২১-২০৪১” শীষ থক েীঘ থনিয়ামে 

পমরকেো অবমহিকরি সাংক্রান্ত  

ট্রসমিোর 

বাাংলানেশ 

পমরকেো 

কমিশে 

২৫ ট্রি ২০২২ 

০২. মিজ্থা আবুল ফজ্ল 

ট্রিাঃ ট্রিৌহীদুর 

রহিাে, সহকারী 

প্রোে (িলমি োময়ে) 

    

০৩. শীষ হায়োর ট্রিৌধুরী 

সেস্য (আস) 

Commerce Secretary Level 

Meeting and Joint Working 

Group on Trade Meeting 

বামিজ্য 

িন্ত্রিালয়  

০১-০৪ িাি থ 

২০২২ 

০৪. এস, এি, সুিাইয়া 

জ্াবীে 

সহকারী প্রোে 

 

 

 

০৫. মিজ্থা আবুল ফজ্ল 

ট্রিাঃ ট্রিৌহীদুর 

রহিাে, সহকারী 

প্রোে (িঃ োঃ) 

A virtual National Workshop on 

Resource Mobilization for 

Bangladesh’s Smooth Graduation 

from the LDC Group 

অর্ থনেমিক 

সপকথ মবোগ 

ও UNESCAP 

১৪ িাি থ ২০২২ 

০৬. জ্োব ট্রিাঃ িমশউল 

আলি, উপপ্রোে 

দুবাই এক্সনপা-নি অাংশগ্রহি বামিজ্য 

িন্ত্রিালয় 

২২-২৬ িাি থ 

২০২২ 

০৭. জ্োব ট্রিাঃ িাহমুদুল 

হাসাে, সহকারী প্রোে 
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০৮. জ্োব ট্রিাঃ আব্দুল 

লমিফ, সহকারী 

প্রোে 

০৯. মিজ্থা আ.ফ.ি. 

ট্রিৌহীদুর রহিাে, 

সহকারী প্রোে (িঃ 

োঃ) 

১০. ট্রিাঃ িাহমুদুল হাসাে 

সহকারী প্রোে 

“Constraints identification and 

Suggestive Measure for the 

promotion of agro processing 

sector” শীষ থক ট্রসমিোর 

 

 

বাাংলানেশ 

এনগ্রা-

প্রনসসরস 

এনসামসনয়শে 

(বাপা) 

 

১৯ ট্রফব্রুয়ামর 

২০২২ 

১১. জ্োব শীষ হায়োর 

ট্রিৌধুরী, এেমডমস 

সেস্য 

 

অনিমলয়ার কযােনবরায় অনুনষ্ঠয় 

বাাংলানেশ ও অনিমলয়ার িনধ্য Joint 

Working Group on Trade and 

Investment (JWGTI)-এর ১ি সোয় 

বামিজ্য িন্ত্রিালয় ২২ ট্রফব্রুয়ামর 

২০২২  

১২. ট্রিাহাম্মে রায়হাে 

গনবষিা কি থকিথা 

Workshop on Annual Performance 

Agreement বামষ থক কি থসপােে চমি 

শীষ থক 

আঞ্চমলক ট্রলাক-

প্রশাসে প্রমশক্ষি 

ট্রকন্দ্র 

২৪ ট্রফব্রুয়ামর 

২০২২ 

১৩. জ্োব িেজুর ট্রিানশ থে 

ট্রিৌধুরী 

যুগ্মপ্রোে 

িতুর্ থ মশে মবেব সাংক্রান্ত  কি থশালায় এসপায়ার টু 

ইনোনেট 

(এটুআই) ট্রপ্রাগ্রাি 

২৮ ট্রফব্রুয়ামর 

২০২২ 

১৪. জ্োব ট্রিাঃ িমশউল 

আলি 

 উপপ্রোে 

১৫. ট্রিাঃ িামুে-উর-

রশীে আসকারী 

উপপ্রোে 
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১৬. জ্োব মু. আকরাি 

ট্রহানসে 

মসনিি এোমলি 

২০২২-২৩ অর্ থবেনররর বানজ্ট 

পমরপত্র-১ এর উপর মবনশষ প্রমশক্ষি 

কি থশালা 

অর্ থ মবোগ, অর্ থ 

িন্ত্রিালয় 

১১ জ্ানুয়ামর 

২০২২ 

১৭. জ্োব ইউছুপ 

ট্রিাহাম্মে িউলাে 

ইকবাল 

মহসাব রক্ষি কি থকিথা  

১৮ জ্োব ট্রিাঃ িনয়ে 

উমেে ট্রিািা 

গ্রন্থাাগামরক 

ট্রসবা সহমজ্করি কায থক্রনির অগ্রগমি 

পয থনবক্ষি ও পমরবীক্ষি মবষয়ক 

কি থশালা 

িথ্য ও 

ট্রযাগানযাগ 

প্রযুমি মবোগ, 

এসপায়ার টু 

ইনোনেট 

(এটুআই) 

ট্রপ্রাগ্রাি 

 

০৫ জ্ানুয়ামর 

২০২২ 

১৯. জ্োব িমহনুল কমরি 

চন্দকার 

গনবষিা কি থকিথা 

২০. জ্োব ট্রিাহাম্মে 

রায়হাে 

গনবষিা কি থকিথা 

২১. জ্োব ট্রিাঃ িনয়ে 

উমেে ট্রিািা, 

গ্রন্থাাগামরক 

স্বায়ত্তশামসি প্রমিষ্ঠােসমূহ 

(Autonomous Bodies) ও রাষ্ট্রায়ত্ত 

প্রমিষ্ঠাে/পাবমলক কনপ থানরশেসমূহ 

(State Owned Enterprises)  এবাং 

আওিােীে আঞ্চমলক/মবোগীয় 

কায থালয়সহ িাঠ পয থানয়র সকল কায থালয় 

ও প্রকনের িামলকা এবাং স্ব স্ব প্রমিষ্ঠানের 

ব্যাাংক মহসানবর িথ্য iBAS++ এ 

অন্তর্ভ থমির লনক্ষয আনয়ামজ্ি সো 

িমন্ত্রপমরষে 

মবোনগর এটুআই 

ট্রপ্রাগ্রানির 

উনযানগ 

২৯ মডনসম্বর 

২০২১ 

২২. জ্োব এ, ট্রক, এি, 

িাসুদুর রহিাে, 

যুগ্মপ্রোে 

“Seminar on Cross-border 

Agricultural E-commerce for the 

Belt and Road Countries” শীষ থক 

ববনেমশক প্রমশক্ষি (অেলাইে) 

অর্ থনেমিক 

সপকথ মবোগ, 

অর্ থ িন্ত্রিালয় 

১৮-৩০ েনেম্বর 

২০২১ 

২৩. মিজ্ রিা ট্রেওয়াে, 

যুগ্মপ্রোে 
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২৪. জ্োব ট্রিাঃ িমশউল 

আলি, উপপ্রোে 

২৫. জ্োব ট্রিাঃ িাহমুদুল 

হাসাে, সহকারী প্রোে 

২৬. মিজ্ এস, এি, 

সুিাইয়া জ্াবীে, 

সহকারী প্রোে 

২৭. জ্োব ট্রিাঃ আব্দুল 

লমিফ, সহকারী 

প্রোে 

২৮. মিজ্থা আবুল ফজ্ল 

ট্রিাঃ ট্রিৌহীদুর রহিাে 

সহকারী প্রোে (িলমি 

োময়ে) 

 

২৯. জ্োব িমহনুল কমরি 

চন্দকার, গনবষিা 

কি থকিথা 

৩০. 

 

কাজ্ী িমের উেীে, 

গনবষিা কি থকিথা 

৩১. জ্োব ট্রিাঃ িনয়ে 

উমেে ট্রিািা, 

গ্রন্থাাগামরক 

G2B ট্রসবা সহমজ্করি (SPS) সাংক্রান্ত 

কি থশালা 

িরন্ত্রপররষে 

রবিাদগর 

এটুআই 

চপ্রািাদির 

উদযাদগ 

১৬-১৮ েনেম্বর 

২১ 

৩২. জ্োব িমহনুল কমরি 

চন্দকার 

গনবষিা কি থকিথা 

৩৩. জ্োব এইি. এি. 

শমরফুল ইসলাি 

মপআর এন্ড মপও 
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৩৪. জ্োব ট্রিাঃ ট্রলাকিাে 

ট্রহানসে 

গনবষিা কি থকিথা 

Validation Workshop on policy 

review of “Export Policy 2018-19, 

Import policy  order 2015-18, 

Industrial Policy 2016, Leather and 

Leather Goods Development 

 Policy 2019” - এ কি থকিথা িনোেয়ে। 

বারিেয 

িন্ত্রিালয় 

২১ েনেম্বর 

২০২১ 

৩৫. জ্োব ট্রিাঃ ট্রলাকিাে 

ট্রহানসে 

গনবষিা কি থকিথা 

Prospects & Barriers of Agro-

Processing  Sector in Bangladesh 

বাাংলাদেশ এদিা-

প্রদিরিাং 

এদিারিদয়শন 

(বাপা) 

২৭ েনেম্বর 

২০২১ 

৩৬. জ্োব ট্রলাকিাে 

ট্রহানসে 

গনবষিা কি থকিথা 

WTO 12th Ministerial Conference 

(MC12) and Bangladesh মবষনয় 

কি থশালা 

বামিজ্য িন্ত্রিালয় ৩১ অনক্টাবর 

২০২১ 

৩৭. জ্োব ট্রিাঃ িামুে-

উর-রশীে আসকারী, 

উপপ্রোে 

COMCEC Trade Working Group 

(TWG)  সাংক্রান্ত সো 

বামিজ্য িন্ত্রিালয় ৩০ ট্রসনপ্টম্বর 

২০২১ 
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ফনটাগ্যালামর: 

২০২১-২০২২ অর্ থবেনর বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশে কর্তথক সপামেি 

উনিচনযাগ্য কি থকানন্ডর মকছু মস্থরমিত্র 

 

বঙ্গবন্ধুর ৪৬ িি শাহােিবামষ থকীনি জ্ািীয় ট্রশাক মেবস উপলনক্ষয কমিশনের সোকনক্ষ বঙ্গবন্ধুর ্রনি 

আনলািো সো ও ট্রোয়া িাহমফল অনুমষ্ঠি হয় 

 

 

০৭ অনক্টাবর ২০২১ িামরচ বাাংলানেনশর ট্যামরফ পমলমস প্রিয়নের লনক্ষয কেনসপ্ট ট্রোট প্রস্তুি করার জ্ন্য 

গঠিি কমিটির সো 
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২৩ মডনসম্বর ২০২১ িামরচ মসরডাপ মিলোয়িনে অনুমষ্ঠি  “Preparation of FTA Guidelines and 

Template: Key Finding and Possible Challenges” শীষকু ওয়াকুশদপ  প্রোে অমিমর্ মেনলে জ্োব টিপু 

মুেশী, এিরপ, িােেীয় িন্ত্রী, বামিজ্য িন্ত্রিালয়, মবনশষ অমিমর্ মেনলে জ্োব িপে কামন্ত ট্রঘাষ, মসমেয়র 

সমিব, বামিজ্য িন্ত্রিালয় এবাং সোপমি মেনলে কমিশনের তৎকালীন ট্রিয়ারম্যাে (সরকানরর সমিব) জ্োব 

ট্রিাঃ আফজ্াল ট্রহানসে 

 

 

১৩ িাি থ ২০২২ িামরচ কমিশনের সোকনক্ষ অনুমষ্ঠি ট্রেশীয় মশনের স্বার্ থ সাংরক্ষনি বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড 

ট্যামরফ কমিশনের ভূমিকা এবাং শুল্ক সহায়িা সাংক্রান্ত মবষনয় িিমবমেিয় ও সনিিেিা বৃমদ্ধমূলক ট্রসমিোর 
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২৩ ট্রি ২০২২ িামরচ বঙ্গবন্ধুর প্রমিকৃমিনি ফুনলল েদ্ধা মেনবেে কনরে বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ 

কমিশনের েবাগি ট্রিয়ারম্যাে ও গিপ্রজ্ািন্ত্রী বাাংলানেশ সরকানরর সমিব জ্োব িাহ ফুজ্া আচিার 

 

 

২৫ চি ২০২২ এমটি-ডামপাং, কাউটিারনেইমলাং ও ট্রসইফগাড থ ট্রিজ্াস থ শীষ থক ট্রসমিোনর প্রোে অমিমর্ মহনসনব 

উপমস্থি মেনলে বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের সম্মামেি ট্রিয়ারম্যাে ও সরকানরর সমিব জ্োব 

িাহফুজ্া আচিার 
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বামিজ্য িন্ত্রিালনয়র সোকনক্ষ মবকে ট্রোজ্যনিল মহনসনব রাইসোে ট্রিনলর উৎপােে বৃমদ্ধ ও উৎসামহিকরি 

কি থশালার মস্থরমিত্র 

 

৫ জুে ২০২২ িামরচ অনুমষ্ঠি “The survey on FTA/EPA between Japan and Bangladesh” 

শীষ থক ট্রসমিোনরর মস্থর মিত্র 
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১৫ জুে ২০২২ িামরচ কমিশনের সোকনক্ষ সাোই ট্রিইে ব্যবস্থাপো সাংক্রান্ত অেযন্তরীি প্রমশক্ষট্রির উনিােেী 

অনুষ্ঠানে স্বাগি বিব্য প্রোে কনরে বাাংলানেশ ট্রেড এন্ড ট্যামরফ কমিশনের সম্মামেি ট্রিয়ারম্যাে ও 

সরকানরর সমিব জ্োব িাহফুজ্া আচিার 

 

 

রররেওনাল করিদহরন্সি ইকনরিক পাটনুাররশপ এরিদিি-এ বাাংলাদেদশর অন্তর্ভরুক্তর রবষদয় িম্ভাব্যতা র্াোই  

প্ররতদবেদনর েিড়া রবষয়ক উপস্থাপনাকাদল করিশদনর চেয়ারম্যান, িেস্য ও িাংরিষ্ট কিকুতাুবৃন্দ  
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বাাংলাদেশ চেড এন্ড ট্যাররফ করিশদনর চেয়ারম্যান (িরকাদরর িরেব) েনাব িাহফুো আেতার িদহােদয়র 

িািাদরর চহিাদয়তপুদরর োিড়া রশে নগরী পররেশদুনর রস্থররেত্র 
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DGTR (Directorate General of Trade Remedies, India)-এর প্ররতরনরর্বৃদন্দর িাদে 

করিশদনর িেস্য ও িাংরিষ্ট কিকুতাুবৃন্দ   

 

 

২২ জুন ২০২২ তাররে বাাংলাদেশ চেড এন্ড ট্যাররফ করিশদনর কিকুতাুদের অাংশিহদি ই-গিন্যুান্স ও উদ্ভাবন 

িাংক্রান্ত অিযন্তরীি প্ররশক্ষদি করিশদনর চেয়ারম্যান ও িাংরিষ্ট কিকুতাুবৃন্দ 

 

 

 

 



88 

 

 

 

রয়টাদিরু িােদি বেরনক রিরত্তদত িাংগৃহীত আন্তেুারতক বাোর ের পর্াুদলােনাকাদল করিশদনর চেয়ারম্যান, 

িেস্য ও িাংরিষ্ট কিকুতাুবৃন্দ 

 

 

 

শুদ্ধাোর পুরস্কার ২০২১-২০২২ পুরস্কারপ্রাপ্ত ৩ েদনর হাদত িনেপত্র ও চক্রে তুদল চেন করিশদনর চেয়ারম্যান 

(িরকাদরর িরেব) েনাব িাহফুো আেতার 

 

 

  


