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                 ড     ড                                       ফাণণজয 

ভন্ত্রণারষ সফ াাম যাাফর  ্াদেনয জনয মথামথ ন ণত ্রণণষন   ফা্তবফাষন ােয থাো। 

ফাণণজয ভন্ত্রণারষ ণনেনাক্ত ৪টট  অনুণফবাগ সফং ৪টট সেরয ভাধযেভ াাম যা ্াদন ােয 

থাো। 
 

া. ্রণান অনুণফবাগ খ. যপ্তাণন অনুণফবাগ 

গ. আভদাণন   অবযন্তয ণ ফাণণজয 

 আআইআইটট  অনুণফবাগ 

ঘ. বফেদণা ফাণণজয চুক্তক্ত আসপটটস  

অনুণফবাগ 

ঙ. ণফশ্ব ফাণণজয ংস্থা আডণিউটট   সর চ. ফাণণজয ংগঠন আ টট    

ছ. ফস্ত্র সর জ. ণযাল্পনা অণধাখা 
 

২.১.       ণফশ্ব ফাণণেজয উেেখেমাগয অফস্থান টৃি। 
 

২.১.       ফযফাফান্ধফ ণযেফ ৃজন, আভদাণন   যপ্তাণন ফাণণজয জ াযণ , ণনতয 

্রণেষাজন ষ েণযয ভূরয ণস্থণত র যাখা সফং বফেদণা ফাণণজয ফৃক্তিয ভাধযেভ জাত ষ 

অথ যাননণতা উন্নষেন াষতা ্রণদান। 
 

৩.              : 
 

া. অবযন্তয ণ   বফেদণা ফাণণজয সফং ণফশ্ব ফাণণজয ংস্থা আডণিউটট   ংক্রান্ত 

মাফত ষ ণফলষাণদ;  

খ. আভদাণন ন ণত আেদ   যপ্তাণন ন ণত ্রণণষন   ফা্তবফাষন;  

গ. ণনতয ্রণেষাজন ষ ণয-াভগ্র য অবযন্তয ণ ফাজায ফযফস্থানা   দ্রফযভূরয ণযফ ক্ষণ 

সফং সবাক্তা অণধাায ংযক্ষণ;    

ঘ. ফুাণক্ষা, আঞ্চণরা   ণিাণক্ষা ফাণণজয আেরাচনা   চুক্তক্ত ্াদেনয ভাধযেভ 

ণফেদেয ফাজােয ফাংরােদ  েণযয ফণধ যাত ্রণেফাণধাায অজযান;  

ঙ. টযাণযপ ন ণত ্রণণষন   টযাণযপ ভুরযাষন/ণনধ যাাযণ;  

চ. ফাণণজয ংগঠনভূেয ণনফন্ধন   ণনষন্ত্রণ;  

ছ. যপ্তাণন উন্নষন ণফেদস্থ ফাণণক্তজযা উইং   ণফ.ণ.স আেেড  াযাডােযয 

্রণাণনা ণফলষাণদ;  

জ. নতুন ফযফা/ণল্প ্রণণতষ্ঠােনয ণনফন্ধন, আভদাণন   যপ্তাণন ণনফন্ধন ্রণদান   নফাষণ;  

সফং 

ঝ. চা চাল, উৎাদন, যপ্তাণন সফং গেফলণায ার ণফলষাণদ। 
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ফাণণজয ভন্ত্রণারেষয  য অণ যাত স ার াাম যাক্রভ ণযচারনায জনয ণননফণণ যাত 

যাাণয দপ্তয   ণফণধফি ংস্থা যেষেছেঃ 
 

১. ফাংরােদ টযাণযপ াণভন। ২. ফাংরােদ চা সফাডযা;  

৩. যপ্তাণন উন্নষন ফুযেযা;  ৪. জাত ষ সবাক্তা অণধাায ংযক্ষণ 

অণধদপ্তয; 

৫. সেণডং াে যাােযন অফ ফাংরােদ;  ৬. আভদাণন   যপ্তাণন ্রণধান ণনষন্ত্রোয 

দপ্তয; 

৭. সমৌথভূরধন সাা্ান    পাভ যা 

ভূেয ণযদপ্তয;  

৮. ণফজেন ্রণেভান াাউক্তির;  

৯. ফাংরােদ ্রণণতেমাণগতা াণভন।   
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প্রান অনুবফবাগঃ 
  

১.                            

া.  ফাণণজয ভন্ত্রণারেষ       াভ যাাতযাা/াভ যাচায েদয ্রণাণনা ার াাম যাাফণর;  

খ . ফাণণজয ভন্ত্রণারেষয অধ নস্থ ার অণধদপ্তয/দপ্তয/ ণযদপ্তয/ংস্থায 

াভ যাাতযাা/াভ যাচায েদয ণনেষাগ, ৃঙ্খরা    

    েদান্নণত/ ্রণণক্ষণ/ণফেদ ভ্রভণ ংক্রান্ত ণফলষাফর  আমা ভন্ত্রণারেষয ােথ ংণিি ;  

গ .  ণফণস আেেড  াযাডােযয ্রণান ংক্রান্ত াাম যাাফণর;  

ঘ. ণফেদস্থ ফাণণক্তজযা ণভনভূে াভ যাাতযাা/াভ যাচায  ণনেষাগ আ২ষ   ৩ষ সেণ  , ঙৃ্খরা, 

েদান্নণত   ফদণরয মাফত ষ  

    াাম যাাফণর;            

ঙ.  ংদ ণফলষা াাম যাাফণর;  

চ.  ফােজট, ণাফ   ণনয ক্ষা ংক্রান্ত াাজ;  

ছ.  মানফান, যফযা   সফাভূরা াাম যাাফণর;  

জ. আইন, ভাভরা   আদারত ্ণাযাত ভন্ষভূরা  াাম যাাফণর;  

ঝ. ণফণবন্ন আন্তেঃভন্ত্রণারষ বাষ সমাগদান, অনযানয মাফত ষ ভন্ষ াাম যাক্রভ তত্ত্বাফধান সফং 

ণফণবন্ন আইন/ ন ণত/ ণফলেষয  

     য ভতাভত ্রণদান;  

ঞ. অবযন্তয ণ   বফেদণা ্রণণক্ষণ, বা/েণভনােয াভ যাাতযাা ভেনানষন ংক্রান্ত াাম যাাণদ;  

ট.  আইণটট সর ংক্রান্ত াাম যাাণদ;  

ঠ.  ্রণেটাার ংক্রান্ত াাম যাাণদ;  

ড.  ্রণণতেমাণগতা াণভেনয ্রণাণনা াাম যাাণদ; সফং 

ঢ .  ফাণণজয ভন্ত্রণারষ   অধ নস্থ দপ্তয/ংস্থায সদ ষান    সপৌজদায  সভাামভা ংক্রান্ত 

াাম যাাফর ; 
 

২. ফাবণজয ভন্ত্রণারয়েয াাংগঠবনক কাঠায়ভায দ বফনযা: 
 

অনুয়ভাবদত দ 

াংখ্যা 

কভ মযত য়দয াংখ্যা ূণয য়দয াংখ্যা 

১ভ ২

ষ 

৩

ষ 

৪

থ যা 

সভা

ট 

১ভ ২

ষ 

৩

ষ 

৪থ যা সভা

ট 

১ভ ২ষ ৩ষ ৪থ যা সভা

ট 

৯

২ 

৭

৮ 

৬

৬ 

৬

৪ 

৩০

০ 

৮

৫ 

৫

৯ 

৪

৩ 

৫০ ২৩

৭ 

০৭ ১৯ ২৩ ১৪ ৬৩ 

 

৩. গত ৭  সাত  ফসয়য বনয়োগ   য়দাতবত:  
 

    য়দাতবত নতুন বনয়োগ প্রদান ভন্তফয 

কভ মকতমা কভ মচাযী মভাট াভ যাাতযাা াভ যাচায  সভাট 

১৮ ০  ২  ০  ৫০ ৫  - 
 

৪. আইন প্রণেন   াংয়াধন াংক্রান্ত: 
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 . টটণণফ’সা ক্তক্তার াযণ সফং সয াাম যাক্রভ গণত রাযেণয ণনণভত্ত The Trading 

Corporation of Bangladesh Order, 1972 ংোধনূফ যাা  Trading Corporation of 

Bangladesh (Amendment) Act, 2014 ্রণণষন।  

খ.  সমৌথভূরধন সাা্ান    পাভ যাভূেয ণযদপ্তেযয ণনজস্ব ণনেষাগণফণধ ্রণণষন   

ফা্তবফাষন। 

গ.  সমৌথভূরধন সাা্ান    পাভ যাভূেয ণযদপ্তেযয ০৪আচায  টট েদয ভান উন্নষন, 

০২আদুই  টট দ ২ষ সেণণ  েত ১ভ সেণণেত সফং ০২আদুই  টট দ ৩ষ সেণণ  েত ২ষ 

সেণণেত উন্ন তাযণ। 

ঘ. ফাংরােদ টযাণযপ াণভেনয নাভ ণযফতযান ােয ’’সেড সন্ড টযাণযপ াণভন অফ 

ফাংরােদ’’ াযণ   ১৯৯২ আ১৯৯২ েনয ৪৩ নং আইন  সয ংোধন। 

ঙ. সেড সন্ড টযাণযপ াণভন অফ ফাংরােদ’’    াভ যাাতযাা-াভ যাচায েদয াধাযণ বণফলয 

তণফর ্রণণফণধভারা-২০১১, অফয বাতা   অফযজণনত ুণফধাণদ ্রণণফধানভারা-২০১১ 

্রণণষন। 

৫. ফায়জট   অবডট াংক্রান্ত:  

া. ফাণণজয ভন্ত্রণারষ সফং অধ নস্থ দপ্তয, অণধদপ্তয, ণযদপ্তয   ংস্থাভূেয অণনষ্পন্ন 

অণডট আণত্ত ণনষ্পণত্তয রেক্ষয ভন্ত্রণারষ, টটণণফ ্রণধান াাম যাারষ, টটণণফ আঞ্চণরা 

াাম যাারষ, ফাংরােদ চা সফাডযা, চা ফাগান, চা গেফলণা ইনণিটটউট   ইণণফ ্রণধান াাম যাারষ 

সফং আযেজসণ াাম যাারষভূে ক্তি-ক্ষ ষ বা।  

খ. ফাণণজয ভন্ত্রণারেষয অণতণযক্ত ণচফ সয বাণতেে মুগ্মণচফ আ্রণান-২    

উণচফ আ্রণান-৬ , অধ নস্থ দপ্তয, অণধদপ্তয, ণযদপ্তয   ংস্থাভূেয ্রণণতণনণধেদয 

উণস্থণতেত অণনষ্পন্ন অণডট আণত্তভূ ণনষ্পণত্তয ণফলেষ ্রণণত ভাে অণডট বা 

অনুটষ্ঠত ষ।  

 . ভন্ত্রণারষ সফং অধ নস্থ দপ্তয/অণধদপ্তয/ংস্থা/ফাণণক্তজযা ণভনভূেয ফােজট 

ফা্তবফাষন ণযাল্পনা ্রণণষন সফং ফা্তবফাষন অগ্রগণত/ফােজেট ্রণাক্কণরত যাজস্ব 

্রণাণপ্ত/অনুন্নষন   উন্নষন ফযষ আ ণফ  ণযত  ০৪  আচায  সাাষাটযাােয ণফবাজন ােয ভণন্ত 

্রণণতেফদন চূান্তাযা। 

৬. বফববত মর গঠন াংক্রান্ত: 

া. আইণটট সর  ঠ    ০৫টট দ ৃজেনয যাাণয আেদ জায               

াাম যাক্রভ           

খ. দ্রফযভূরয ম যাােরাচনা   ূফ যাাবাল সর গঠন ১১টট দ জৃেনয যাাণয আেদ 

জায               াাম যাক্রভ  

               

গ.  ফােজট াখা গঠন ০৪টট দ ৃজেনয যাাণয আেদ জায               

াাম যাক্রভ           

ঘ. আইন াখা গঠন ০৪টট দ ৃজেনয যাাণয আেদ জায               

াাম যাক্রভ           

ঙ. সেড াযাডায াভ যাাতযাােদয জনয াে যাানার ভযােনজেভন্ট আইেডণন্টণপোন ণেিভ 

 আ ণসভআইস স ডাটােফজ ্রণ্তবততত াযায ণনণভত্ত সটাণনাযার সল্প সড  গঠন।  
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৭.                               াংক্রান্ত:  
 

        জ                                                             

      জ       জ            জ       ‘               চ                 ’  ঠ  

        ছ           জ                                             

              ছ   ,                      , জ       জ     ড , সেড সন্ড টযাণযপ 

াণভন অফ ফাংরােদ,  ট                                       জ          

                     ,                                              

                                     াতৃযাক্ষো                           

               
 

৮. ফাাংরায়দ প্রবতয়মাবগতা কবভন:  
 

সদেয ক্রভফধ যাভান অথ যাননণতা উন্নষেনয স্রণক্ষােট ফযফা-ফাণণেজয ুস্থ ্রণণতেমাণগতাভূরা 

ণযেফ উৎাণত াযায, ণনক্তিত   ফজাষ যাখায উেমেয লমন্ত্রভূরা সমাগাজ, 

ভেনাণর    ণরগণর অফস্থা, সজাটফিতা অথফা াতৃ যােভষ অফস্থােনয অফযফায 

ংক্রান্ত ্রণণতেমাণগতা ণফেযাধ  াভ যাাান্ড ্রণণতেযাধ, ণনষন্ত্রণ ফা ণনভূ যােরয রেক্ষয ্রণণতেমাণগতা 

আইন ২০১২ ্রণণষন াযা েষেছ। স আইেনয অধ েন ্রণণতেমাণগতা াণভন গঠন াযা 

েষেছ সফং াাম যাক্রভ চরভান যেষেছ। 

৯. ফাবণজয তথয ফাতােন:   
 

    জ                                                         জ        

                জ          জ                    ণর    ট       

        ট                ছ             ড জট                            

                    ট                       ,                 জ     

                                            জ            জ         

চ       ট    -                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 চ - :     জ                    

 

১০. প্রবক্ষণ াংক্রান্ত কাম মাফবর: 
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ভন্ত্রণারষ   সয আ তাণধন দপ্তয/ংস্থায াভ যাাতযাা/াভ যাচাণযেদয জাত ষ শুিাচায        

                চ                                                       

    ছ  জ      ২০ ৫     জ    ২০ ৬                 

ভন্ত্রণারষ সেণ  াভ যাাতযাা/াভ যাচায য 

ংখযা 

ফাণল যাা সভাট 

্রণণক্ষণ 

রক্ষযভািা 

 আঘন্টা  

অজযান 

ঘন্টা তাযা 

াযআ%  

ফাণণজয 

ভন্ত্রণারষ 

১ভ ৬২ ৩৮১০ ৫৮৪২ ১৫৩.৩৩% 

২ষ ৫৫ ৩০২৫ ১৮১৫ ৬০% 

৩ষ ৪৯ ২৯৪০ ১৬০০ ৫৪.৪২% 

৪থ যা ৫৬ ১৪০০ ৪৪৮ ৩২% 
 

১১. অনযানয উয়েখ্য়মাগয কাম মাফরী: 
 

 . ফাণণজয ভন্ত্রণারেষ ফতযাভােন ৩ষ   ৪থ যা সেণণ য ৪২টট েদ জনফর ণনেষােগয াাম যাক্রভ 

চরভান যেষেছ। 

খ. ০১  আসা  জন াভ যাচায ো াায  ণাফ যক্ষণ াভ যাাতযাা েদ উন্ন ত াযা েষেছ । 

গ. ফাণণজয ভন্ত্রণারেষয ণফেদস্থ ১৩টট ফাণণক্তজযা ণভেন াভ যাাতযাা/াভ যাচায  ণনেষােগয 

াাম যাক্রভ গ্রণ াযা েষেছ। 

ঘ. ফাংরােদ জাত ষ ংেদয ণফণবন্ন ্রণেনাত্তয ্রণদান সফং ংদ ষ াণভটট ংক্রান্ত 

ণফণবন্ন াাম যাক্রভ গ্রণ। 

ঙ. ২৫  আচণচ  জন াভ যাাতযাা/াভ যাচায ো সনন ভঞত জযু  ্রণদান।   

চ. ফাণণজয ভন্ত্রণারেষয াভ যাাতযাাগেণয মাতাষাত   ্রণাণনা াােজ ফযফােযয জনয 

২০১২-১৩ অথ যা ফছেয ৫আা চচ টট ভাইেক্রাফা ক্রষ।  

ছ. সমৌথভূরধন সাা্ান    পাভ যাভূেয ণযদপ্তেযয ০২আদুই  জন াভ যাচায ো াায  

সযক্তজষ্ট্রায েদ েদান্নণত ্রণদান। 

জ. সমৌথভূরধন সাা্ান    পাভ যাভূেয ণযদপ্তেয াভ যাচায  ণনেষাগ ্রণদান। 

ঝ. ণফণস সেড াযাডােযয ০১ জন াভ যাাতযাা সভাট ০৪ জন াভ যাাতযাাো ভুক্তক্তেমািা 

ণেেফ তােদয চাাুয য ফষ ২  আদুই  ফছয ফৃক্তিাযণ। 

ঞ. ণফণস ফাণণজয াযাডােযয ০২ জন মুগ্ম ণনষন্ত্রাো ণনষন্ত্রা েদ সফং ০১জন উ-

ণনষন্ত্রাো মুগ্ম-ণনষন্ত্রা েদ েদান্নণত ্রণদান াযা েষেছ। 

ট. জাত ষ সবাক্তা অণধাায ংযক্ষণ অণধদপ্তেয ১ভ সেণণয ৪৭  আাতচণরশ  জন, ২ষ 

সেণণয ০২আদুই  জন, ৩ষ সেণণয ৫৭  আাতান্ন  জন সফং ৪থ যা সেণণয ২৯  আউনক্তি  জন 

াভ যাাতযাা/াভ যাচায  ণনেষােগয াাম যাক্রভ ্ন্ন াযা েষেছ। 
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                                               জ                

            জ        জ              ২০২                            

                                         জ                  

                        জ                                             

           ২০ ৫-২০ ৮              ছ                                  

                                ছ                  ২০ ৫-২০ ৬      ছ    

                         ছ  ৪,২৫৭               ড                ছ    

       ৯.৭৭%               ,                       ২০ ৫           জট 

                 ছ        ট  ছ                                   

          

                                                                                             (              

     ) 

     ছ                     

আ  

            

২০০৮-২০০৯  ৬,২৯৮.৪   ৫৫৬৫. ৯ (+) ০.  % 

২০০৯-২০ ০  ৭,৬০০.০০  ৬২০৪.৬৫ (+) ৪.  % 

২০ ০-২০    ৮,৫০০.০০ ২২৯২৮.২২ (+) ৪ .৪৯% 

২০  -২০ ২ ২৬,৫০০.০০ ২৪, ০ .৯০ (+) ৫.৯৯% 

২০ ২-২০   ২৮,০০০.০০ ২৭,০২৭. ৬ (+)   .২২% 

২০  -২০ ৪  ০,৫০০.০০  ০, ৮৬.৬২ (+)    .৬৯% 

২০ ৪-২০ ৫   ,২০০.০০   ,২০৯.০০ (+)  . ৯% 

২০ ৫-২০ ৬   ,৫০০.০০  ৪,২৫৭. ৮ (+)৯.৭৭% 
 

০২.   দ         দ                              জ                      

                                                        ঐ     

                                     ছ          জ              জ   

    ,          চ   ,    ,      জ      ,   টজ      , চ    জ      ,    ট 

                                                      

০৩.                                             জ                 ’ - 

        ট             -  ট               ,       ট ট   ,             , 

  ট     টজ      , চ       চ    জ             ট                         

                 জ                                                

                    চ      , জ   জ           ,      ড       ,        ট    

        ,                            ঝ                                

    ছ                                                        

    ছ         ৭      ২০ ৬                    ট              জ         

    ০    চ  ২০ ৬        চ             ছ                                                                                                                                           
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০৪.                                            জ                       

      ,        ,     ড  ছ            , জ    ,     ,     , চ  , 

          ,        ,         ,       ,                    ,             , 

   জ                জ             জ          জ                   

                                               জ          জ        

                                    জ            জ          ছ     

                জ                ঠ         ছ     ছ                জ   

                  ,          ,    জ    ,                          

   ,    জ ,  চ  ,                                                       

           জ                              ছ                        

                 চ                                   জ      ট Business 

Display Centre                  চ          ছ   
 

০৫.                 আ                                        জ     

                      ঘ                               ছ  

                                                                , 

                   জ               জ                                  

                    ছ  

০৬.   -                       জ  ঘ ট                     -      

    জ  চ              ট          -ট                                      

         ৪৪ ট                    চ               ছ   জড      

                    -      চ                 ট              ছ   
 

০৭.                 

 .           জ                 জ  ঘ ট                         

                চ        জ             ট           Rules of Origin 

                             ছ   

 .  চ              ৪৭৮৮ ট           Duty Free-Quota Free (DFQF)             

    ছ   

 .                         ট         ৪৯৭ ট                        

     ছ,  

ঘ.                                          ৬  ড জট   ৮  ড জ ট  

  চ       ড ৪৮০২ ট           Duty Free-Quota Free (DFQF)             

    ছ,    ০  জ       , ২০                        ছ    

ঙ.                            জ                      ,          

  জ                                   ৮৯ ট                        

চ         ছ   
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চ.       ট                                                      

    ছ                                                    ২০ ৫- ৬     

 ছ   ৬৮৯.৬২               ড                             ছ   

ছ.  চ                      ,       ট     চ                         

                ছ  

জ.         -         Joint Trade Commission (JTC)          চ              

                                                          ট       

                                      ছ   
 

০৮.                                                             ২০  -

 ৪      ২০ ৪-২০ ৫     ২০ ৫- ৬      ছ           ২৪,৪৯২.৫৮, ২৬,৪০২.৪৬ 

   ২৮০৯৪. ৬               ড                  ছ     ২০ ৫- ৬      ছ    

   ট                 ৮২.০                            ৪৫                

  জ         ৮০%       জ                                              

        চ                                               ছ         

                              জ,ট                                 

              ট         জ                ট               

            
 

৯.                   চ                         ২০ ৫      ৬ .৮৮        

   জ চ               ২০০৮      চ             ছ  ৫৮.৬৬           জ    

চ  সফােডযায                                                ছ           

       ,                                                           

                                      চ        ; চ                

    চ              , চ           ,       , চ   জ              চ           

ড      ,           ,             চ         , চ                    জ  

                  ;      চ                                    ০৯ 

         / ২০ ৬        চ           ২০ ৬    জট                  ছ   

চ      ২০ ৬      জ                   জ                            

                             ছ    
 

১০. আইন প্রণেন   াংয়াধন াংক্রান্ত: 

 .                      , ২০ ৫     ; 

 . চ      ২০ ৬     ;     

 . চ                       ২০ ৬       

 

এপটটএ অনুবফবাগ 
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 াপটা চুক্তক্তয আ তাষ দণক্ষণ সণষায সদভূেয ভেধয ফাণণজয ফৃক্তিয রেক্ষ 

২০০৯ ার েত স ম যান্ত াপটা-সয ণফণবন্ন বাষ আাণভটট অফ সক্সাটযা সয ণনষণভত 

সফং ণফেল বা, সফং াপটা ণভণনণিণযষার াাউক্তির  অংগ্রণ াযা েষেছ। াপটায 

আ তাষ দয সদভূ তােদয সনণটটব ণরেিয ণয ংখযা ণিত ষ দপা ২০% হ্রা 

ােযেছ মা ০১ জানুষাণয ২০১২ েত াাম যাায েষেছ। াপটায আ তাষ বাযত ০৯ 

নেবম্বয ২০১১ সথো ফাংরােদ াাযাবুক্ত স্বেল্পান্নত সদভূো ২৫টট ণয ছাা 

ফাা  ফ ণয শুল্কভুক্ত ্রণেফেয ুণফধা ্রণদান ােযেছ; সয পের বাযেত ফাংরােদেয 

যপ্তাণন ফৃক্তি  ফাণণজয ঘাটণত হ্রা ােে।  
 

২. াোযায আ তাষ দণক্ষণ সণষায সদভূেয ভন্েষ অথ যাননণতা সজাট গঠেনয রেক্ষয 

SAARC-ADB Study-সয ুাণযভারা ফা্তবফাষেনয ্রণক্তক্রষাষ ফাণণজয উদায াযণ 

ফাংরােদেয চাযটট ্রণ্তবাফ গৃ ত েষেছ।  
 

৩. ২৯ সণ্রণর ২০১০ তাণযখ ণথ্ুেত অনুটষ্ঠত ১৬ াাযা াণভেট ফাংরােদ াাযাবুক্ত 

সদভূ াাযা সণগ্রেভন্ট অন সেড ইন াণবযাে আাটট  চুক্তক্ত স্বাক্ষয ােয। 

ফাংরােদ দয সদভূ স চুক্তক্তয আ তাষ ইেতাভেধয ্রণাথণভা অপায ণরি   

ণযোােষি ণরি ণফণনভষ ােযেছ। ফাংরােদ ০২টট াণবযা সক্টেয অপায ণদেষেছ 

 আেটণরাভ   টুযণযজভ  সফং ১০টট াণবযা সক্টেয ণযোােষি ােযেছ। চুক্তক্তটট ফা্তবফাণষত 

ের সফা খােত ফাংরােদে ণফণনেষাগ ফৃক্তি স খােত ফাংরােদেয ফাণণজয ফৃক্তি ােফ। 
 

৪. ণফণবন্ন সদেয ােথ ফাংরােদেয সপটটস গঠেনয রেক্ষয ফাণণজয ভন্ত্রণারষ াতৃ যাা 

্রণণ ত সপটটস ণরণ গাইডরাইনত-২০১০ গত ২৩ ণডেম্বয ২০১০ তাণযখ ভানন ষ 

্রণধানভন্ত্র  াতৃ যাা অনুেভাণদত েষেছ। উক্ত ণরণ গাইডরাইনত সয ণবণত্তেত শুল্কভুক্ত 

ুণফধা া ষায রেক্ষ অথফা ্রণাপ্ত ুণফধা ম্প্রাযেণয রেক্ষ যাায ে রংাা   তুয  সয 

ােথ সপটটস ্াদেনয জনয  আেরাচনা শুরু ােযেছ সফং ভারেষণষা, চ ন, 

সভণেডাণনষা, ক্তজ,ণ,ণ বুক্ত সদভূেয ােথ সপটটস ্াদেনয ম্ভাফযতা মাচাই 

াযেছ। 
 

৫. আটা আসণষা যাণণপা সেড সণগ্রেভন্ট  সয আ তাষ সেভ ষাাযা সণগ্রেভন্ট অন 

সেড সপণণরেটন সফং সেভ ষাাযা সণগ্রেভন্ট অন ণরফাযারাইেজন অফ ইনেবিেভন্ট 

চুক্তক্ত ফাংরােদ আটাবুক্ত সদভূ ১৫ ণডেম্বয ২০০৯ তাণযেখ স্বাক্ষয ােয। 

সছাা, ফাংরােদ ২৬ সভ ২০১১ তাণযেখ আটা সেভ ষাাযা সণগ্রেভন্ট অন সেড ইন 

াণবযাে স্বাক্ষয ইণতভেধয চুক্তক্তটট অনুভথ যান ােযেছ। আটায আ তাষ ৪থ যা যাউন্ড 

টযাণযপ সনেগাণেষন চূান্ত ম যাােষ যেষেছ। ৪থ যা যাউন্ড সেল আটায দয 

সদভূেয ফাজােয ণয যপ্তাণনয সক্ষেি শুল্ক হ্রা সেড পযাণণরেটন, নন-টযাণযপ 

ফাধা হ্রা াযণ, ণফণনেষাগ সফং সফা খােত ফাণণজয ফৃক্তিয থ ্রণ্তব েফ। পের 

আটাবুক্ত সদভূেয ােথ ফাংরােদেয ফাণণজয ফৃক্তি ফাংরােদে ণফণনেষাগ ফৃক্তি 

ােফ।  
 

৬. OIC দয সদভূেয ভেধয ফাণণজয ম্প্রাযেণয রেক্ষয ১৯৯৭ াের স্বাক্ষণযত 

Framework Agreement on Trade Preferential System among the Member States of the 
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OIC (TPS-OIC) সয আ তাষ ফাংরােদ ০২ নেবম্বয ২০০৯ তাণযেখ The Protocol on the 

Preferential Tariff Scheme (PRETAS) অনুভথ যান ােয। সছাা ফাংরােদ ২৫ সপফতরুষাণয 

২০১১ তাণযখ স ংক্রান্ত রুরত অফ অণযক্তজন স্বাক্ষয ােয সফং ২৩ জনু ২০১১ তাণযখ তা 

অনুভথ যান ােয। স্বেল্পান্নত সদ ণােফ স চুক্তক্তয রুর অফ অণযক্তজেনয আ৩০% সরাাার 

বযারু সণডন  ুণফধা াােজ রাণগেষ ফাংরােদ অনযানয দয সদে যপ্তাণন ফৃক্তি াযেত 

ভথ যা েফ। চুক্তক্তটট ফা্তবফাষেনয াাজ চরেছ। 
 

৭. ফাংরােদ ণড-৮ সয দয। ণড-৮ বুক্ত সদভূেয ভধয ফাণণজয ফৃক্তিয রেক্ষয D-8 

Preferential Trade Agreement (PTA) স্বাক্ষণযত েষেছ। ণানততু স চুক্তক্তয আ তাষ স্বেল্পান্নত 

সদ ভূো ৩০% সরাাার বযারু সণডন ুণফধা ্রণদান না াযাষ তা আদােষয জনয 

ফাংরােদ েচি যেষেছ। গত ১৬-১৭ সপফতরুষাণয ২০১৬ তাণযেখ াণা্তবােনয যাজধান  

ইরাভাফােদ 4th Supervisory Committee Meeting সফং 2nd Trade Ministers Council’s 

Meeting অনুটষ্ঠত ষ। উক্ত বাষ ফাংরােদ ্রণণতণনণধ দর ক্তক্রষবােফ অংগ্রণ ােয 

সফং 30% Local Value Addition Criteria for LDCs  সয ্রণ্তবাফ ুনযাষ উস্থান াযা ষ। 

ণফলষটট ণনেষ আেরাচনােন্ত ণিান্ত গৃ ত ষ সম আগাভ  ৩০-৩১ সভ াণা্তবােনয 

বাণতেে তুযে য  যাজধান  আংাাযাষ Special Session of  Supervisory Committee 

Meeting  অনুটষ্ঠত েফ। উক্ত বাষ ফাংরােদেয েক্ষ ুনযাষ 30% Local Value Addition 

Criteria for LDCs অনুেভাদেনয ণফলেষ সজাযােরা মুক্তক্ত উস্থান াযা েফ । স অনুমাষ  

গত ৩০-৩১ সভ ২০১৬ ভাে অনুেষ্ঠষ ণফেল বাষ ণফলষটট ণনেষ ণফ্তবাণযত আেরাচনা 

ষ। ৩টট সদ ফাংরােদো  থ যান ােযেছ। অনযেদয ভথ যান আদােষয জনয াাম যাক্রভ 

অফযাত যেষেছ।  
 

৮. গত ০৬ জনু ২০১৫ তাণযখ বাযেতয ভানন ষ ্রণধানভন্ত্র য ফাংরােদ পযাাের 

বাযত-ফাংরােদ ফাণণজয চুক্তক্তটট সই ভেভ যা ংোধন াযা েষেছ মােত বাযেতয ভধয ণদেষ 

তৃত ষ সাান সদ, মথা সনার   বুটােন, ফাংরােদেয ণয ণযফণ াযা মাষ। পের 

বাযত বুটান   সনাের ফাংরােদেয ণয যপ্তাণন ফৃক্তি ােফ। 
 

৯. ভানন ষ ্রণধানভন্ত্র য গত ১০-১৩ জানুষাণয ২০১০ ভেষ বাযত পযাাের ইুযাৃত 

জেষন্ট াণভউণনো অনুমাষ  উবষ সদেয  ভােন্ত ফডযাায াট স্থােনয ন ণতগত ণিান্ত 

গৃ ত ষ। সয ণযে্রণণক্ষেত ২৩ অেক্টাফয ২০১০ তাণযেখ "ফডযাায াট" স্থােনয জনয 

দ’ুসদেয ভেধয ভেঝাতা স্মাযা স্বাক্ষণযত ষ। ইেতাভেধয াুণগ্রাভ সজরায যাজ ফুয 

উেজরায ফাণরষাভায   ভােন্ত আবাযেতয ক্তিভ গােযা ণেরয াারাইেষয চয  ভােন্ত ;  

ুনাভগঞ্জ সজরায দয উেজরায ডেরাযা  ভােন্ত আবাযেতয ূফ যা খাণ ণেরয ফারাত 

 ভােন্ত ; সপন  সজরায ছাগরনাইষা উেজরায ূফ যা ভধুগ্রাভ   ছষঘণষায ভধযফতী 

স্থােনয  ভােন্ত আবাযেতয দণক্ষণ ক্তিুযায ে নগয  ভােন্ত  সফং ব্রাক্ষণফা ষা সজরায 

াফা উেজরায তাযাুয  ভােন্ত আবাযেতয ক্তিভ ক্তিুযায াভরা াগয  ভােন্ত  ৪টট 

আচায  ফডযাায াট চারু েষেছ। সছাা  আেযা ২টট  আদুই  ফডযাায াট ণনভ যাাণাধ ন যেষেছ , 

সফং ফাংরােদ-বাযত আেভঘারষ   ভােন্তয ০৪টট  আচায  স্থােন ফডযাায াট স্থােনয 
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্রণাথণভা ম্মণত ্রণদান াযা েষেছ। স্থাণত ফডযাায ােটয ভাধযেভ স্থান ষ জনগণ উাৃত 

েে। 
 

১০. ফাণণজয ভন্ত্রণারেষয ণনযর ্রণেচিায পের বাযত সফ ণাছু গুরুেূণ যা নন-টযাণযপ 

ফাধা দযূ ােযেছ। উদাযণ স্বরূ,  ফাংরােদেয অনুেযােধয স্রণণক্ষেত বাযত ২০১১ াের 

আখাউা, ফটুর , তাভাণফর সফং সফনাোর স্থর-ফন্দয ণদেষ বাযেত াফান আভদাণনয 

জনয উনতভুক্ত ােয। আয  ােষাটট সরণস উনতভুক্ত াযায ণফলেষ আেরাচনা চরেছ। 

আভদাণন   যপ্তাণন ণযফা  সা সদেয োা অনয সদেয দুইত ণভটায ণবতেয 

্রণেফেয জনয SOP স্বাক্ষয সফং াাম যাায াযা েষেছ। ফাংরােদেয অনুেযােধয স্রণণক্ষেত 

বাযত ফাংরােদ সথো বাযেত যপ্তাণনাৃত জটু ফযােগয উয সরেফণরং সয ফাধযফাধাতা 

ণণথর ােযেছ। বাযেত জাভদান  া য সটেিয জনয ক্তিভফেে সাান রযাফ ণছর না। 

ফাংরােদেয অনুেযােধয স্রণণক্ষেত বাযত ারাাতাষ সাটট রযাফ চারু ােযেছ; পের 

জাভদান  া  যপ্তাণনয সক্ষেি ভষ    জটটরতা ােভেছ। স্থর ফন্দয ণদেষ াফান   

ইেরক্টণনক্স ণয যপ্তাণনয ফাধা দযূ অনযানয নন-টযাণযপ ফাধা দযূ েষেছ । ফাংরােদেয 

্রণেচিায পের বাযেতয National Accreditation Board ফাংরােদেয ২৫টট েণযয সক্ষেি 

ণফসটটআই সয াটটযাণপোটো গ্রণ াযায (Accreditation)  ণিান্ত ণদেষেছ।   
 

১১. ম্প্রণত াণা্তবান ফাংরােদ সথো যপ্তাণনাৃত াইেরােজন াযঅক্সাইেডয উয 

সণন্ট ডাম্্ং শুল্ক  আেযােয ্রণক্তক্রষা  শুরু ােয। ফাংরােদ তা সভাাাণফরায জণয  

্রণেষাজন ষ ্রণততুণত গ্রণ   শুনাণনেত অংগ্রণ ােযেছ। সছাা বাযত  ফাংরােদ 

সথো যপ্তাণনাৃত াইেরােজন াযঅক্সাইেডয  য সণন্ট ডাম্্ং সফং াটজাত েণযয 

 য সণন্ট ডাম্্ং   সণন্ট াফণণড শুল্ক আেযােয ্রণক্তক্রষা শুরু াযাষ তা সভাাাণফরা 

াযা েে। ইেতাভেধয সণন্ট  াফণণড শুল্ক আেযােয ্রণক্তক্রষা বাযত স্বাক্ষয ােযেছ। 
 

১২. ০৭ নেবম্বয ২০০৯ তাণযেখ ফাংরােদ   বুটােনয ভেধয া চচ ফছয সভষাদ  ফাণণজয 

চুক্তক্ত ্াদন াযা ষ। সই চুক্তক্তয পের ফুণভাণযয াাাণ গত ০৪ জানুষাণয ২০১০ 

তাণযেখ তাভাণফর, সফং ১১ সপফতরুষাণয ২০১৩ তাণযেখ সগাফযাাুা   াইতর  

 আারুষাঘাট  সফং নাুগা চ  শুল্কেিন/স্থরফন্দয বুটােনয ফযফােযয জনয খুের সদ ষা 

েষেছ। ফাংরােদ-বুটান যস্পযো াণতষ েণয শুল্কভুক্ত ্রণেফাণধাায ণদেে। সই 

চুক্তক্তটট ০৬ নেবম্বয ২০১৫ তাণযেখ নফাষন াযা েষেছ। তাছাা, ণনষণভতবােফ ফাণণজয 

ণচফ ম যাােষ বা অনুটষ্ঠত েে। পের ফাণণেজযয সক্ষেি শুল্ক   অশুল্ক ফাধা ণচণিত   

তা দযূ াযা ম্ভফ েষেছ।  

১৩. ফাংরােদ   সনােরয ভেধয ফাণণজয ণচফ ম যাােষয বা ণনষণভত অনুটষ্ঠত েে। 

ফাংরােদ-সনার যস্পেযয ণ্রণপােযক্তিষার   শুল্কভুক্ত ভাোযাট ্রণেফাণধাােযয রেক্ষয 

ণযোােষি ণরি/অপায ণরি ণফণনভষ ােযেছ। উবষক্ষ ্রণ্তবাণফত ণযভূেয ণফলেষ 

সাভত ের  স ণফলেষ ভডাণরটটজ ্রণততুত াযা েফ। সছা  দুেদেয ভেধয SPS সফং 

TBT ণফলেষ MoU স্বাক্ষেযয ণফলষটট আেরাণচত েে। 
 

১৪. ণফভেটা সয আ তাষ শুল্ক হ্রা ্রণক্তক্রষা াাম যাায াযায সক্ষেি পাি   নযভার 

েযাা ন্থা গ্রন াযা েষেছ। পাি েযাা সয আ তাষ ণনফ যাাণচত ণযভূেয সক্ষেি 
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উন্নষন র সদভূ আ  বাযত, ে রংাা   থাইরযান্ড   স্বেল্পান্নত আফাংরােদ, ভাষানভায, 

সনার   বুটান  সদভূেয জনয সা ফছেযয ভেধয সফং উন্নষন র  সদভূেয জনয 

ণতন ফছেযয ভেধয  শুল্ক হ্রা ্রণক্তক্রষা ্ন্ন াযেফ। অনযণদো, পাি েযাো অন্তবুযাক্ত 

ণযভূেয উয স্বেল্পান্নত সদভূ উন্নষন র সদভূেয জনয া চচ ফছেযয ভেধয 

সফং স্বেল্পান্নত সদভূেয জনয ণতন ফছেযয ভেধয শুল্ক হ্রা ্রণক্তক্রষা ্ন্ন াযেফ। 

নযভার েযাা সয আ তাষ ণনফ যাাণচত ণযভূেয সক্ষেি উন্নষন র সদভূ স্বেল্পান্নত 

সদভূেয জনয ণতন ফছেযয  ভেধয সফং উন্নষন র সদভূেয জনয া চচ ফছেযয 

ভেধয শুল্ক হ্রা ্রণক্তক্রষা ্ন্ন াযেফ। অযণদো, নযভার েযাা সয আ তাষ  স্বেল্পান্নত 

সদভূ উন্নষন র সদভূেয জনয দ ফছেযয ভেধয সফং স্বেল্পান্নত সদভূেয 

জনয আট ফছেযয ভেধয শুল্ক হ্রা ্রণক্তক্রষা ্ন্ন  াযেফ। ণফভেটা সয ণচফারষ 

ঢাাাষ স্থাণত েষেছ সফং ০১ সভ ২০১৪ তাণযখ সথো াাজ শুরু ােযেছ।  

১৫. আঞ্চণরা ফাণণজয ম্প্রাযেণয রেক্ষ যাায ফাংরােদ-বুটান-বাযত-সনােরয 

(BBIN) ভেধয ণফদুযৎ, াণন ্দ, োনক্তজট   াােনাটটণবটট ণফলেষ জেষন্ট  ষাণাযাং 

গতরু গঠন ােযেছ, সফং ফাংরােদ-চ ন-বাযত-ণভষানভায (BCIM) সা ণনেষ আঞ্চণরা 

ফাণণজয সজাট গঠন ােযেছ। সয পের স অঞ্চেরয ভেধয সমাগােমাগ   ফাণণজয ফৃক্তি 

ােফ।  
 

১৬. ইউেযা ষ ইউণনষন সয ােথ ফাণণজয ্াযা সজাযদায যায জনয BW-EUJEC    

Trade Sub-Group                           
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আভদাবন   অবযন্তযীণ ফাবণজয সআইআইটট  অনুবফবাগ 
 

 আভদাণন াাম যাক্রভ জ াযণ   ুলতঠু ণযচারনায ণনণভত্ত ফাণণজয ভন্ত্রণারেষয 

আভদাণন   অবযন্তয ণ ফাণণজয অনুণফবাগ েত ক্তিফাণল যাা আভদাণন ন ণত ্রণণষন াযা 

েষ থাো। স অনুণফবাগ েত অতযাফযা ষ   ণনতয্রণেষাজন ষ ণয যফযা ফযফস্থা 

সফং ভূরয ণযণস্থণত ণযফ ক্ষণ াযা ষ। ফাজােয ণনতয ্রণেষাজন ষ েণযয যফযা   

ভূরয ণযণস্থণত অণস্থণত র  ষায উক্রভ ের সেণডং াে যাােযন অফ ফাংরােদ 

 আ টটণণফ  সয ভাধযেভ সমৌক্তক্তা ভূেরয ণয যফযা ােয ফাজায ণস্থণত র যাখায াাম যাক্রভ 

গ্রণ াযা  স অনুণফবােগয অনযতভ ্রণধান াাজ। তাছাা, ফযক্তক্তগত অস্ত্র   যাাণয   

সফযাাণয ণফভান আভদাণনয অনুেভাদন সদষা ষ। জাত ষ সবাক্তা অণধাায ংযক্ষণ 

অণধদপ্তয, ইনণিটটউট অফ াি সন্ড ভযােনজেভন্ট সযাাাউন্টযান অফ ফাংরােদ 

 আআইণসভসণফ , ইনণিটটউট অফ চাটযাাডযা  সযাাাউন্টযান অফ ফাংরােদ আআইণসণফ  

সফং সেণডং াে যাােযন অফ ফাংরােদ আ টটণণফ  সয াাম যাক্রভ তত্ত্বাফধান াযা স 

অনুণফবােগয াাজ। ণযতযক্ত ফাণণক্তজযা ্ণত্ত ফযফস্থানায াাম যাাণদ  স অনুণফবাগ 

েত তদাযণা াযা ষ।  

২. বফগত  ৭  সাত  ফছয়য এ অনুবফবাগ কতৃমক গৃীত কাম মক্রভ: 
 

 . ণফণবন্ন যাাষণনা দ্রফয ফযফায ােয পর াাােনা ফন্ধাযেণয ণনণভত্ত সাটট গাইড 

রাইন ্রণণষন াযা েষেছ। তাছাা জনস্বােস্থযয জনয ক্ষণতায পযভাণরেনয অফযফায 

সযাধােল্প পযভাণরন আভদাণন, উৎাদন, ণযফন, ভজদু, ণফক্রষ   ফযফায ণনষন্ত্রেণয 

জনয পযভাণরন ণনষন্ত্রণ আইন, ২০১৫ সফং পযভাণরন আআভদাণন, উৎাদন, ণযফন , 

ভজদু   ণফক্রষ  ণনষন্ত্রণ ণফণধভারা, ২০১৫ ্রণণষন াযা েষেছ। 
 

 . ণফেদ  াুটন ণতা, ণফেদ  ুণফধােবাগ  ফযক্তক্ত, ণফণবন্ন ্রণণতষ্ঠান াতৃ যাা আভদাণন 

ংক্রান্ত ার  ্রণাায অনুভণত ্রণদােনয াাজ ুলতঠুবােফ ্ন্ন াযা েষেছ। ণফদুযৎ 

ণফবাগ অনযানয যাাণয দপ্তয েত ্রণাপ্ত ণফণবন্ন সণগ্রেভন্ট সফং রাপট াট্রাকাক্ট 

ডাুেভেন্টয উয আভদাণন ন ণতয আেরাো অনাণত্ত ্রণদান াযা েষেছ।  
 

 . ভুক্তফাজায অথ যান ণতয ােথ ংগণত সযেখ ণয   সফায উয আেযাণত 

্রণণতফন্ধাতা মথাম্ভফ দযূ ােয সবাক্তায ণনাট ভানম্মত ণয নযাময ভূেরয যফযা, 

যপ্তাণন ণেল্পয ্রণায   ণফাাে যাণয বফেদণা ণফণনেষাগ ার ণফণনেষােগয 

সক্ষেি অনুাূর ণযেফ টৃি, যপ্তাণন ণফাল্প সদ ষ ণেল্পয ্রণায   ংযক্ষণ, 

যপ্তাণনভুখ  ণেল্পয াা চচাভার   অনযানয উাযণ জরবযাযণ, ফযফাফান্ধফ ণযেফ 

টৃি ইতযাণদয াাাণ ডণিউটট  সয ণফণধ-ণনেলধ, আঞ্চণরা, ফুাণক্ষা   ণি-

াণক্ষা চুক্তক্ত/্রণণততরুণতয ণফলষগুেরা ণফেফচনাষ সেন আভদাণন ন ণত আেদ, ২০১২-

২০১৫ সফং যফতীেত তা ারনাগাদ ােয আভদাণন ন ণত আেদ, ২০১৫-১৮ ্রণণষন 

াযা েষেছ।  
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ঘ. ২০০৯-২০১৫ ম যান্ত ফযক্তক্তগত ম যাােষ ৯৮৫টট আেেষাস্ত্র আভদাণনয অনুভণত ্রণদান 

াযা েষেছ সফং ২০০৯-২০১৫ ম যান্ত ৫৯টট নতুন   ুযাতন ণফভান আভদাণন অনুভণত 

্রণদান াযা েষেছ। 
 

ঙ. ফযক্তক্তগত ম যাােষ ৬৬৭ টট আেেষাস্ত্র সফং ৪০টট নতুন/ুযাতন ণফভান আভদাণনয 

অনুভণত ্রণদান াযা েষেছ।  
 

চ. সবাক্তা াধাযেণয স্বাথ যা ংযক্ষেণ সবাক্তা অণধাায ংযক্ষণ আইন ২০০৯ ্রণণষন াযা 

েষেছ। স আইনটট মথামথবােফ ফা্তবফাষেনয রেক্ষয জাত ষ সবাক্তা অণধাায ংযক্ষণ 

অণধদপ্তয সফং অণধদপ্তযো াাম যাায ণদা ণনেদযানা ্রণদােনয জনয জাত ষ সবাক্তা 

অণধাায ংযক্ষণ ণযলদ গঠন াযা েষেছ। ইেতাভেধয অণধদপ্তেযয ্রণধান াাম যাারষ 

৭আাত  টট ণফবাগ ষ াাম যাারষ   ৯আনষ টট সজরা াাম যাারষ স্থান াযা েষেছ। 
 

ছ. ফাণণজয ভন্ত্রণারষ াতৃ যাা গটঠত ১৪টট ভণনটণযং টটেভয ভাধযেভ ঢাাা ভানগয য 

ফাজায ভণনটণযং াাম যাক্রভ অফযাত যাখা েষেছ। ণফি যভজান ভা   ঈদ-উর- 

ণপতয উরেক্ষ ্রণণতণদন দুটট ােয টটভ ফাজায ভণনটণযংেষ ণনেষাক্তজত ণছর। জাত ষ 

সবাক্তা অণধাায ংযক্ষণ অণধদপ্তয সফং সজরা   উেজরা ্রণােনয ভাধযেভ 

ভানগয, সজরা   উেজরা ম যাােষ ফাজায ভণনটণযং   সভাফাইর সাাটযা ণযচারনা াযা 

েষেছ।  ণফি যভজান ভা, ঈদ-উর-ণপতয, ঈদ-উর-আমা, দুগ যাাূজা   অনযানয 

ধভীষ উৎেফ ণনতয্রণেষাজন ষ েণযয ফণধ যাত চাণদায ণফয েত যফযা ণস্থণত র   

ভূরয সমৌক্তক্তা ম যাােষ যাখায জনয স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারষ, সনৌ ণযফণ ভন্ত্রণারষ, ফাংরােদ 

ফযাংা   জাত ষ যাজস্ব সফােডযায ভাধযেভ ভুদ্র ফন্দেয ণয দ্রতু শুল্কাষন   খারা, 

অবযন্তয ণ সনৌ থ   া েথ েণযয অফাধ ণযফণ সফং স্থর ফন্দেযয ভাধযেভ 

াশ্ব যাফতী সদ েত ণয আভদাণন ণনযফক্তেন্ন যাখায ফযফস্থা সনষা েষেছ।  
  

জ. ণফগত া চচ ফছয ণনতয্রণেষাজন ষ েণযয আন্তজযাাণতা   অবযন্তয ণ ফাজায ণফেিলণ 

সফং সিাোল্ডায সমভনেঃ আভদাণনাাযা, াইাাণয   খুচযা ফযফাষ , ণফণবন্ন 

সোণেষেনয সনতৃফৃন্দ   সগােষন্দা ংস্থায ােথ বা ােয ্রণেষাজন ষ েণযয 

আভদাণনয ফযফস্থা সনষা েষেছ।  
 

ঝ. স.আয.  নং ২৫৯-আইন/২০১২ সয ভাধযেভ ণচষাজ, যুন, ভশুয ডার, সছারা, 

শুানাভণযচ, দারুণচণন, রফে, সরাচ, ধণনষা, ক্তজযা, আদা, রুদ, সতজাতা, ষাণফন 

সতর, াভঅেষর, ণচণন খাফায রফন আ ণফট রফন ফযত ত - স ১৭টট ণযো অতযাফযা ষ 

ণয সঘালণাােয দ্রফযভূরয ন ষ ম যাােষ যাখা ণনক্তিত াযেছ।  
 

ঞ. স.আয.  নং- ৩৩৪-আইন/২০১২ সয ভাধযেভ সানায গনা বতণয   জেুষরাণয 

ফযফা সফং স.আয.  নং ৩৩৫-আইন/২০১২ সয ভাধযেভ Iron & Steel materials, 

Cement, Cotton cloth (wholesale), Cotton cloth (retail), Cotton yarn (wholesale), Cotton 

yarn (retail), Milk food, Cigarette (wholesaler & distributor) - স ০৮টট অতযাফযা ষ 

েণযয ফযফায রাইেি ণপ, ডুণশোট রাইেি ণপ   রাইেি নফাষন ণপ 

ুনেঃণনধ যাাযণ ােয যাজস্ব ফৃক্তিয উেদযাগ গ্রণ ােযেছ। 
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৩. আভদাবন   অবযন্তযীণ ফাবণজয  অনুবফবায়গয অজমন:  

া. ণফণবন্ন ভন্ত্রণারষ, ফাংরােদ ফযাংা, জাত ষ যাজস্ব সফােডযায াণফ যাা াষতাষ 

যপ্তাণনভুখ   সাাা ণল্প ার ণল্প াাযখানাষ ফযফােযয  জনয আভদাণনাৃত 

ভূরধন  মন্ত্রাণত দ্রতুতভ ভেষ শুল্কাষন   খারা ফযফস্থা ণনক্তিত ােয আভদাণন 

াাম যাক্রভ ণনযণফক্তেন্ন যাখা েষেছ। 
 

খ. ণফগত া চচ আ২০০৯-২০১৩  ফৎয যভজান ভা, ঈদ-উর ণপতয, দুগ যাাূজা   

অনযানয ধভীষ উৎফ ফৎযফযা  ণনতয্রণেষাজন ষ েণযয ফাজায ণস্থণত র ণছর। 
 

গ. ৬৪ টট সজরাষ সজরা সবাক্তা অণধাায ংযক্ষণ াণভটট গঠন ােয সবাক্তা অণধাায 

ংযক্ষণ আইন, ২০০৯ ফা্তবফাষেনয পের সক্রতা   ণফেক্রতােদয ভেধয স আইন 

্োযা েচতনতা টৃি েষেছ সফং সবাক্তা াধাযণ আইেনয ুপর সেত শুরু 

ােযেছন। 
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ফাবণজয াংগঠন সটট   দপ্তয  

ফাংরােদে ণফদযভান ণফণবন্ন ফাণণজয ংগঠন ণফেল ােয সচম্বায অফ াভা যা সন্ড 

ইন্ডা  জ    সফং সদ ণবণত্তা ণফণবন্ন Foreign Chambers/সোণেষনভূ 

ণযচারা, ফাণণজয ংগঠন সয তত্ত্বাফধােন তােদয াাম যাক্রভ ণযচারনা ােয থাো। 

সদে াভ যাংস্থােনয ুেমাগ টৃি বফেদণা ণফণনেষাগ আাল যাণ সফং যপ্তাণন আষ 

ফৃক্তিেত ফাণণক্তজযা ংগঠনভূ াাম যাায বূণভাা ারন াযেছ। ভন্ত্রণারেষয ণযচারা, 

ফাণণজয ংগঠন, ফাণণজয ভন্ত্রণারেষয উক্ত ংগঠনভূেয ৃজন সফং তােদয ণযচারনা 

ুগভ াযায রেক্ষয াাজ ােয।  
 

২. কাম মাফরী: 

 . ফাণণজয ংগঠনভূো রাইেি ্রণদান;  

 . রাইেি ্রণাপ্ত ংগঠনগুেরায ংণিি আইন   ণফণধ সভাতােফা ণযচারনা 

ণনক্তিতাযণ;  

 . ংগঠন মথামথবােফ ফযফস্থাণত না ের ণনফ যাা  াণভটট ফাণতরূফ যাা ্রণাা 

ণনেষাগ; 

ঘ. মুক্তক্তংগত াাযেণ সাান ংগঠন ণনফ যাাচন অনুষ্ঠােন ফযথ যা ের াণভটটয সভষাদ 

ফৃক্তিাযণ; 

ঙ. ংগঠনভূেয অণডট ণযোটযা , ফাণল যাা াধাযণ বায াাম যাণফফযণ  ভন্ত্রণারেষ স্রণযণ 

ণনক্তিতাযণ;  

চ. ংগঠনভূেয ণনফ যাাচন িণত মাফত ষ ্রণাণনা ণনষন্ত্রন; 

ছ. ফাণণজয ংগঠন ংক্রান্ত নতুন আইন ্রণণষন   আইেনয ংোধন ; সফং 

জ. সাা্াণন আইন ১৯৯৪ সয ২৮ ধাযা অনুােয ভুনাপা ফযত ত ণ্রণ উেমেয গটঠত 

ণভণতয রাইেি ্রণদান।  
 

৩. ফাবণজয াংগঠন এয াত ফছয়য স২০০৯-২০১৫  ম্পাবদত কাম মাফরী: 
 

ক.  ফাবণজয াংগঠন সটটও   রাইয়্স  প্রদান:  
 

ফাণণজয ংগঠন দপ্তয েত ২০০৯-২০১৫ অথ যাফছেয ইুযাৃত   ফাণতরাৃত রাইেেিয 

ংখযা ণন   সদখােনা েরা: 
 

অথ যা ফছয ফাণণজয ংগঠন 

অধযােদ, ১৯৬১ 

সয আ তাষ 

্রণদানাৃত 

রাইেেিয ংখযা 

সাা্াণন আইন, 

১৯৯৪ সয ২৮ ধাযায 

আ তাষ ্রণদানাৃত 

রাইেেিয ংখযা 

সভাট 

ইুযাৃত 

রাইেি 

ফাণতরাৃত 

রাইেেিয 

ংখযা 

২০০৯-

২০১৫  

১৮৫ ৩৮ ২২৩ ০৪ 

  
 

খ্. ফাবণজয াংগঠন এয অজমনভূ 
 

 . ভাণি সরেবর ভাোযাটটং াাম যাক্রভ আ ণনষন্ত্রণ  আইন, ২০১৩ ্রণণষন;  

 .ভাণি সরেবর ভাোযাটটং াাম যাক্রভ আ ণনষন্ত্রণ  ণফণধভারা, ২০১৪ ্রণণষন;  
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 . The Partnership (Amendment) Act, 2013 ্রণণষন; 

ঈ.The Societies Registration (Amendment) Act, 2013 ্রণণষন।  
 

 

গ. আইন প্রণেন াংক্রান্ত চরভান উয়েখ্য়মাগয অনযানয কাম মক্রভ: সদেয ফাণণজয 

ংগঠনভূেয ােথ ংণিি আইনভূো মুেগােমাগ    অণধাতয ফযফাফান্ধফ 

াযায ণনণভত্ত সই দপ্তয েত ণনেনাক্ত আইনভূ নতুন ােয ্রণণষেনয াাম যাক্রভ গ্রণ 

াযা ষ: 
  

অ. নতুন সাা্াণন আইন, ্রণণষেনয ণনণভত্ত খা আইন ্রণণ ত েষেছ ;  

আ. নতুন ফাণণজয ংগঠন আইন ্রণণষেনয ণনণভত্ত খা আইন ্রণণ ত েষেছ।   
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বযকল্পনা মর 
 

 ফাণণজয ভন্ত্রণারেষয আ তাষ সাান ণফণনেষাগ ্রণাল্প সনই। উন্নষন েমাগ েদয 

ভাধযেভ ২০০৯-২০১৫ ভেষ ৪টট াাণযগণয াষতা ্রণাল্প যাণয ফা্তবফাণষত েষেছ। 

স ছাা  উক্ত ভষ সথো ৪টট ্রণাল্প চরভান যেষেছ। ার ্রণােল্পয অথ যা ছা, অথ যা 

ফযষ ার াাম যাক্রভ উন্নষন েমাগ গণ ণনজ তত্ত্বাফধােন ােয থাোন। সফ 

্রণােল্পয ভাধযেভ ফাণণজয ন ণত ্রণণষেন যাভ যাা সফা, বতণয সাাা যপ্তাণনয ক্ষক্ষেি 

াভশােষিভূ ূযণ, স ণেল্পয পযান-ণডজাইন   উৎাদন রতা ফৃক্তি ণফলষা 

্রণণক্ষণ ্রণদান সফং যপ্তাণন ফাজায ম্প্রাযণ   ণয ফুভূখ াযেণয াাজ চরেছ।  
 

গত ৭ ফছয়য ভাপ্ত প্রকল্পভূ: 

১. Bangladesh Leather Services Center   

২. Readymade Garments Trade Promotion  

৩. Strengthening the Office of the Focal point (WTO Cell of the Ministry of 

Commerce) in  

    Promoting and Diversifying the Trade 

৪.  Developing Business Services Markets in Bangladesh (Phase-II)  

৫.  Bangladesh Trade Policy Support Programme (BTPSP) 

৬. Support to Bangladesh RMG Sector under BWTG Component of BEST Programme 

৭. Promotion of Social and Environmental Standards in the Industry (PSES) 

৮.  Bangladesh Economic Growth Programme (BEGP) 

৯.  Raising Transparency in Textile & Garment Value Chains 
 

 

উয়েখ্য়মাগয উতেন প্রকল্প: 

১.   প্রকয়ল্পয নাভ : Agri-business for Trade Competitiveness Project (ATC-P) 

ফাস্তফােনকার : অেক্টাফয ২০১৩ েত ভাচযা , ২০১৭ 

প্রকল্প ফযে : ২২৮৪২.০০ রক্ষ টাাা  আ ক্তজ ণফ: ৪২.০০; ্রণ.া: ২২৮০০.০০  

অর্জমত 

াপরয 

:   ্রণােল্পয ভাধযেভ ণডেম্বয, ২০১৫ ম যান্ত ৩৬টট িাণড, 

২৭০টট  ষাাযা, ১০২৫টট াযাাণটট ণফক্তল্ডং   ১৪৩১টট 

্রণেভানার াাম যাক্রভ ণযচারনা াযা েষেছ। সফ 

াাম যাক্রেভয ভাধযেভ সদেয ১০০টট উেজরায াৃণল   ভৎয 

সক্টেযয ্রণাষ ৬ রক্ষ ুণফধােবাগ  ণয উৎাদন   

ফাজাযজাতাযেণয ণফলেষ উাৃত েষেছ। 

২.    প্রকয়ল্পয নাভ : Bangladesh-China Friendship Exhibition Center 

ফাস্তফােনকার : জ     ২০১৫ েত জ  , ২০১৮ 

প্রকল্প ফযে : ৭৯৬০১.০০ রক্ষ টাাা  আ ক্তজ ণফ:১৩৮১৮.০০; ্রণ.া: 

৬২৫৭০.০০,  ইণণফ: ৩২১৩.০০  

অর্জমত 

াপরয 

: ্রণণতটট ৯ ফগ যাণভটায আষতন ণফণি ৮০৬ টট ফুথ ম্বণরত ২ টট 

ফ র রুভ ণনভ যাাণ; েম্মরন াক্ষ, স্রণ সন্টায, বা াক্ষ, 

ফাণণজয তথয সান্দ্র, অবযথ যানা সান্দ্র, াণবযা রুভ, াফ-সিন 

ইতযাণদ আনুলণো াাজ; ১৫০০ াায াণাযাং সয 



14 
 

ফযফস্থাাযণ;  ভাতৃ াণ যাায   ণশুেদয জনয ণফেনাদন াণ যাােযয 

ফযফস্থা। 

৩.   প্রকয়ল্পয নাভ : Economic opportunities and sexual & reproductive health 

and  rights-a  pathway to empowering girls and women in 

Bangladesh 

ফাস্তফােনকার : সণ্রণর ২০১৩ েত ণডেম্বয, ২০১৬ 

প্রকল্প ফযে : ৪৩২.০০ রক্ষ টাাা  আ ক্তজ ণফ: ৬৩.০০; ্রণ.া: ৩৬৯.০০  

অর্জমত 

াপরয 

: ্রণােল্পয আ তাষ ণেরট, ুনাভগঞ্জ   সভৌরব ফাজােয ৩০০ 

কু্ষদ্র নায  উেদযাক্তা বতয য উেদযাগ সনষা েষেছ।   ্রণােল্পয 

ভাধযেভ ণডেম্বয, ২০১৫ ম যান্ত ২১০ জন কু্ষদ্র নায  উেদযাক্তা 

সেড রাইেি গ্রণ ােযেছন; ১২৫ জন উেদযাক্তা Bangladesh 

Women Chamber of Commerce and Industry (BWCCI) সয 

দয দ গ্রণ ােযেছন সফং ২১ জন নায  উেদযাক্তা ফযফা 

ণযচারনায রেক্ষয সসভই ঋণ গ্রণ ােযেছন। 

  
 

৪.    প্রকয়ল্পয নাভ : Promotion of Social and Environmental Standards in the 

Industry   (PSES-II)  

ফাস্তফােনকার : নেবম্বয, ২০১৫ েত সেেম্বয, ২০১৭   

প্রকল্প ফযে : ৫৩৫৪.০০ রক্ষ টাাা  আ ক্তজ ণফ: ৯০.০০; ্রণ.া: 

৫২৬৪.০০  

অর্জমত 

াপরয 

: ফাংরােদ েভন ণত অনুমাষ  ২০০ াাযখানায াভাক্তজা ভান 

উন্নষেন াষতা াযা;১৫০ টট াাযখানায ণযেফগত ভান 

উন্নষেন াষতা াযা;১০০ টট াাযখানাষ ণণছেষ া 

(inclusive) েণভােদয দক্ষতা উন্নষন;১টট বতয  সাাা 

cluster      ট                ড                

 

বফয়ল উয়দযাগ/প্রকল্প: 
 

প্রকয়ল্পয নাভ : Garment Industry Park 

উেদযাগ  ভন্ত্রণারষ : ফাণণজয ভন্ত্রণারষ 

ফা্তবফাষনাায  

ংস্থা 

: BGMEA 

সভাট ্রণাক্কণরত ফযষ : ২.৩ ণফণরষন ডরায (্রণাষ) 

্রণেষাজন ষ জণভয 

ণযভাণ 

: ৫৩০.৭৮ সায 

্রণাল্প সরাাা : গজাণযষা, ভুি গঞ্জ 

্রণােল্পয ্রণধান 

াাম যাক্রভ 

: ২৫৩টট াাযখানা স্থান, আইটট াাযা, সড-সাষায সন্টায, 

 ষাটায টেটেভন্ট প্লান্ট,  ডাম্্ং ইষাডযা,  সরা, াাতার  

ইতযাণদ 

ভাণপ্তয ম্ভাফয 

তাণযখ 

: ণতন (৩  ধাে ্রণােল্পয াাজ ২০২২ ােরয ভেধয ভাণপ্তয  

আা াযা মােে 

ফ যােল অফস্থা : ২০১৩ ােরয সপফতরুষাণয ভাে ভুক্তিগঞ্জ সজরায গজাণযষা 

উেজরাষ ৫৩০.৭৮ সায জণভয উয গােভ যান্ট ণল্প াাযা 
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স্থােনয ণিান্ত ষ। ণল্প াাযাটট ফা্তবফাষনাায  ংস্থা 

ণােফ BGMEA-সা দাণষে সদষা ষ। BGMEA -সয েক্ষ সত 

ফ ্রণােল্প অথ যাাষন াযা ম্ভফ েফ না ্রণত ষভান  ষাষ 

ভানন ষ ্রণধানভন্ত্র য চ ন পয াাের স ্রণােল্প ণফণনেষােগ 

BGMEA-সয অং দায ণােফ ১০ জনু,২০১৪ তাণযেখ 

BGMEA-সয ােথ সাটট চ না সাা্াণন Orient International 

Holding Ltd. (OIH) সয MoU স্বাক্ষয ষ। সযই ধাযাফাণাতাষ 

১৩ ণডেম্বয, ২০১৪ তাণযেখ BGMEA সফং Orient 

International Holding Ltd.(OIH) সয ভেধয সাটট Framework 

Agreement স্বাক্ষয ষ। Framework Agreement সয অনযতভ 

তযা েরা BGMEA সফং OIH Ltd. সাটট Joint Venture 

সাা্াণন গঠন াযেফ। সাা্াণনয নাভ েফ ‚China 

ORIENT-BGMEA Garment Industry Park Company Ltd‛. Joint 

Venture ণােফ সাা্াণন ণনফন্ধেনয ্রণক্তক্রষা চরভান 

যেষেছ। 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বফশ্ব ফাবণজয াংস্থা সডবিউটট   মর 
 

ফাণণজয ভন্ত্রণারেষয ডণিউটট  সর ণফশ্ব ফাণণজয ংস্থা আডণিউটট   ংক্রান্ত ার 

্রণাায াাম যাক্রভ ণযচারনা ােয।  স াাম যাক্রেভয ভেধয আন্তজযাাণতা ফাণণেজযয সক্ষেি 

ডণিউটট ’য ণফণধ-ণফধান ফা্তবফাষন   ্রণণতারেন াষতা াযা, ডণিউটট ’        

                -          জ        , ডণিউটট  ংক্রান্ত ণফলেষ াণফ যাা ক্ষভতা 

ফৃক্তিয রেক্ষয াাজ াযা, আন্তজযাাণতা ফাণণজয ফযফস্থাষ সদেয স্বাথ যা ংযক্ষণ াযা 

অণধাতয ফাজায ুণফধা অজযােনয রেক্ষয াাজ াযা, ণফণবন্ন ইুযেত সদেয অফস্থান 
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ণনধ যাাযণ ােয সনেগাণেষেন অংগ্রণ াযা অনযতভ। ণফগত ০৭  আাত ফছয ডণিউটট  

সর ডণিউটট  ংণিি সম ার উেেখেমাগয াাম যা ্াদন ােযেছ তা ংেক্ষে ণনেন 

তুের ধযা েরা: 
 

া. ড    ট           ট   -   জড          জ           জ       ট 

                                              ছ,         জ            

             জ          জ                             -       

        চ                   ছ,             ট            জ      -       

         ছ                                                            

     জ             ড    ট                -            -             

         ,                                   চ       ড    ট         

   ট চ                              জ                      
 

খ. ডণিউটট ’য             জ   চ     ফৃক্তি  রেক্ষয ডণিউটট ’য সটাণনাযার 

সণটযাি স্রণাগ্রােভয আ তাষ ডণিউটট  সর ্রণণত ফছয সা ফা সাাণধা  ষ যাাা/ 

্রণণক্ষণ াভ যাূণচ আেষাজন ােয । গত ফছয গুেরােত টে, সণস, সনাটটণপোন, 

সেড ই  াণবযাে, নন-সণগ্রাারচায ভাোযাট সাে আনাভা , Enhanced Integrated 

Framework (EIF), Trade Facilitation Agreement    ডণিউটট ’য             

 ষাাযা আেষাজন         অণধানততু ডণিউটট  ্ণাযাত ণফলেষয উয ৩০ জন 

ভানন ষ ংদ দযেদয ণনেষ ০২  আদুই  ণদন ফযা  সাটট  ষাাযােয  আেষাজন াযা 

ষ।  
 

গ. ড    ট ’                 ঠ         চ      জ             ০৭ (   )  ট 

               ছ                        জ   িযা               ট        

                  ণষ             ড    ট          ট    ণাযাং        

   চ                                                          জ    

                                          ড    ট           ট চ     

                                              
 

ঘ. গত ২০০৯ াের সজেনবাষ অনুটষ্ঠত ডণিউটট ’য ৭ভ ণভণনেিণযষার ানপােযেি 

ভানন ষ ফাণণজয ভন্ত্র য সনতৃেে ফাংরােদেয ্রণণতণনণধদর অংগ্রণ ােয স   উন্নত 

ণফেশ্বয ফাজােয ফাংরােদ  েণযয শুল্ক-ভুক্ত   সাাটা-ভুক্ত ্রণেফাণধাায,  সফং াণবযা 

খােত ‘‘সভাড-৪’’ সয আ তাষ ফাংরােদ  জনক্তক্ত যপ্তাণনয অণধাতয ুেমাগ টৃিয জনয 

ফাংরােদ ্রণণতণনণধদর ্রণেচিা চারাষ। 
 

ঙ. ফাংরােদ ২০০৯ ােরয নেবম্বয ভাে স্বেল্পান্নত সদভূেয ফাণণক্তজযা ক্ষভতা 

ফৃক্তিয রেক্ষয ৬টট আন্তজযাাণতা ংস্থায আডণিউটট , আংাটাড, আইটটণ, ইউসনণডণ, 

ণফশ্ব ফযাংা, আইসভসপ  সমৌথ উেদযােগ গটঠত Enhanced Integrated Framework (EIF) 

      চ   সমাগদান ােয। সয আ তাষ ফাংরােদেয ফাণণজয ক্ষভতা ফৃক্তিয রেক্ষয 

Diagnostic Trade Integration Study (DTIS) ্ন্ন াযা ষ । স িযাণডয ভাধযেভ সদেয 
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ফাণণজয ফযফস্থাষ ণফদযভান ্রণণতফন্ধাতাভূ ণচণিত ােয সাটট অগ্রাণধাায ণবণত্তা 

সযাান সভটেক্স ্রণণষন াযা ষ। ফতযাভােন  ণচণিত ্রণণতফন্ধাতা দযূ াযেণয রেক্ষয  Aid 

for Trade সয আ তাষ ণফণবন্ন ্রণাল্প গ্রেনয াাম যাক্রভ চরভান আেছ । 
 

চ. সভধাস্বত্ত্ব ংযক্ষেণয জনয ফাংরােদেয াাণযগণয   আণথ যাা াষতায ্রণেষাজন ষতা 

ণনরূনূফ যাা TRIPS Need Assessments ্রণণতেফদন ণফশ্ব ফাণণজয ংস্থাষ দাণখর াযা ষ। 

ইেতাভেধয ুইজাযরযান্ড, ইইউ (EU) , ইউসস ফাংরােদো TRIPS ক্ষভতা ফৃক্তিয জনয 

াষতা ্রণদােনয আশ্বা ণদেষেছ। স ণফলেষ ুইজাযরযান্ড যাােযয ােথ ফাংরােদ 

যাােযয সাটট ভেঝাতা স্মাযা স্বাক্ষণযত েষেছ। তাছাা ফাংরােদ  ৫   চ  ২০   

      TRIPS article 31 (f) & (h)  ংোধন অনুভথ যান (Ratify) ােয।  
 

ছ. ২০১১ ােরয ১৫-১৭ ণডেম্বয ভষাাের  অনুটষ্ঠত ডণিউটট ’য ৮ভ ণভণনেিণযষার 

ানপােযেি ফাংরােদ অংগ্রন ােয।  উেেখয ২০১১ াের  ফাংরােদে সরণডণ 

গতরুেয সাা-অণডযােনটয ণেেফ দাণষে ারন ােয। ফাংরােদেয ুেমাগয সনতৃেেয 

াাযেন  েম্মরেন স্বেল্পান্নত সদেয স্বাথ যা ্ণাযাত ণফলেষ াণতষ ণিান্ত গৃ ত েষেছ। 

সমভন- 

অ. উন্নত   উন্নষন র সদেয ফাজােয স্বেল্পান্নত সদেয সফা খােতয জনয 

অগ্রাণধাাযভূরা ফাজায ুণফধা ্রণদােনয রেক্ষয সাটট ’’ েষবায ণিান্ত’’ গৃ ত ষ 

 আসভসপসন  েষবায ;  

আ. স্বেল্পান্নত সদেয আেফদন ্রণাণপ্তয স্রণণক্ষেত টে চুক্তক্তয অফযাণতয সভষাদ 

জরুাই ২০১৩ ভেষয েয  সভষাদ ফৃক্তিয ণফলষটট ূণ যাােবােফ ণফেফচনা াযা েফ; 

সফং 

ই.  ডণিউটট  সত স্বেল্পান্নত সদেয দযবূক্তক্তয ্রণক্তক্রষা জতয াযা ষ। 
 

জ. তুয  বতণয সাাোয উয সবগাডযা ণডউটট আেযােয উেদযাগ গ্রণ াযের 

ফাণণজয ভন্ত্রণারেষয েক্ষ ডণিউটট  সর ফাংরােদেয স্বাথ যা ংযক্ষেণয জনয ণফণবন্ন 

দেক্ষ গ্রণ ােয। ফাণণজয ণচফ সয সনতৃেে সাটট ্রণণতণনণধদর তুয  পয ােয স 

ংক্রান্ত শুনাণনেত অংগ্রণ ােয সফং ফাংরােদেয যপ্তাণনয ংণিি তথয    উাত্ত 

তুের ধেয । পের তুয  যাায সবগাডযা ণডউটট আেযা সথো ণফযত থাো । 
 

ঝ. ২০ ২                 ৪     ড           উ ( ট    )                  

  ণদযাি                   ট  ড    ট          ট               

                 ৬(ছ )  ছ         ট                  ট        ট 

                         ছ          চ                              

     জ                      -      ,     -            চ       ড    ট  

  চ        ট       ট         ,                             ট       ট 

                ’ ট       ট      ২০১২ ােরয ১৫-১৭ অেক্টাফয ভষাাের 

ুইজাযরযােন্ডয সজেনবাষ ডণিউটট ’য ণচফারেষ ফাংরােদেয ৪থ যা সেড ণরণ ণযণবউ 

 আ টটণআয  অনুটষ্ঠত ষ। ফাণণজয ণচফ ভোদেষয সনতৃেে ১৫ দয ণফণি সা 

্রণণতণনণধদর উেেণখত ‘টটণআয’ বাষ অংগ্রণ ােয। উেেখয, সাান দয সদেয 
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ফাণণজয ংক্রান্ত াভ যাাােন্ড ডণিউটট ’য ণনষভ-ন ণতয ােথ সাান ্রণাায অেণত যেষেছ 

ণানা, তা ‘টটণআয’ সয ভাধযেভ ভূরযাষন াযা ষ। ডণিউটট ’য ণফধান অনুমাষ  শুধুভাি 

স্বেতা অনু রেনয রেক্ষযই স ণযণবউ ণযচারনা াযা ষ।  
 

ঞ. ২০১৩  াের ইেন্দােনণষায ফাণরেত  অনুটষ্ঠত ডণিউটট ’য  নফভ ণভণনিাণযেষর 

ানপােযেি অনুটষ্ঠত ষ। ফাণর েম্মরেন স্বেল্পান্নত সদেয স্বাথ যা ংণিি ০৪  আচায  টট 

ণফলেষ গুরুেূণ যা  ণিান্ত গৃ ত ষ। সয ভেধয শুল্ক- ভুক্ত    সাাটা- ভুক্ত ফাজায ুণফধা , 

রুর অফ অণযক্তজন, সফং াণবযাে  েষবায ইুযেত ফাংরােদেয যাণয স্বাথ যা জণত 

যেষেছ।  স ৩  আ ণতন টট ণফলেষ ণননরূ ণিান্ত গৃ ত ষ: 
 

১. শুল্ক-ভুক্ত   সাাটা- ভুক্ত ুণফধা ্ণাযাত ণিান্ত ভেত  ২০০৫ াের গৃ ত ংাং 

ণিান্ত অনুমাষ  সম ার উন্নত সদ সখন  াভেক্ষ ৯৭% েণয শুল্ক-ভুক্ত ুণফধা 

্রণদান ােযণন তাযা যফ যাত  ণভণনিাণযেষর ানপােযেিয ূেফ যা তােদয ণফদযভাণ শুল্ক- 

ভুক্ত ুণফধা ংক্রান্ত   েভয ণযণধ ফৃক্তি ােয  ফা Improve ােয  স্বেল্পান্নত সদভূো 

অণধাতয ফাজায ুণফধা ্রণদান াযেফ।উেেখয, ফতযাভােন মুক্তযাষ্ট্র ছাা ার উন্নত 

সদই ্রণাষ ার েণয শুল্ক ুণফধা ্রণদান াযেছ। ফাণর ণিান্তভেত মুক্তযাষ্ট্র  সখন 

ম যান্ত তােদয ণফদযভান শুল্ক-ভুক্ত ুণফধা   ভ সয ণযণধ ফৃক্তি  ােযণন । তেফ  শুল্ক-ভুক্ত 

  সাাটা- ভুক্ত ুণফধা ্ণাযাত ণিান্ত ফা্তবফাষেন ফাংরােদ  অফযাতবােফ ্রণেচিা 

চাণরেষ মােে।  
 

২. রুর অফ অণযক্তজন ্ণাযাত ণিােন্ত শুল্ক-ভুক্ত   েভয জনয জ   স্বে রুর 

অফ অণযক্তজন ্রণফতযান াযায জনয সাটট গাইড রাইন ্রণণষন াযা ষ। সই ্রণথভফােযয 

ভেতা স্বেল্পান্নত সদেয জনয রুর অফ অণযক্তজন ্োযা ভাণিেরটােযর সরেবের 

সাটট গাইড রাইন ্রণফণতযাত ষ।  
 

৩. স্বেল্পান্নত সদভূেয অনুাূের গৃ ত াণবযাে  েষবায ণিান্ত ফা্তবফাষেনয 

রেক্ষয দেক্ষ গ্রেণয জনয াণবযাে াাউক্তিরো ণনেদযা ্রণদান াযা েষ। 

অণধানততু, ার সদো  েষবায ণিােন্তয ভাধযেভ স্ব-্রণেণাণদতবােফ 

স্রণপােযনণষার ভাোযাট সাে ্রণদােনয জনয  আফান জানােনা ষ।  
 

ট. ফাণর েম্মরেন সেড সপণণরেটন ্োযা সাটট নতুন ডণিউটট  সণগ্রেভন্ট 

্াণদত েষ। সেত ফযফা- ফাণণেজযয খযচ   ভষ হ্রা ােফ। ফাণণক্তজযা াভ যাাান্ড 

জতয েফ সফং ফযফা আয  ’াম্্টটটটব’ েফ। স চুক্তক্ত ফা্তবফাণষত ের 

ফাংরােদেয আভদাণন ফাণণজয সমভন জতয েফ, সতভণন ণফণবন্ন সদ াতৃ যাা সেড 

সপণণরেটন ণেিভ উন্নত াযা ের আভােদয যপ্তাণন ফাণণজয রাবফান েফ। 

সণগ্রেভন্টটটেত স্বেল্পান্নত সদভূো ণফেল ুণফধা ্রণদােনয ফযফস্থা যেষেছ। চুক্তক্তটট 

ফা্তবফাষেন  স্বেল্পান্নত সদভূেয জনয মেথি ফ্ল্যাক্তক্সণফণরটট সফং ুেমাগ-ুণফধায ফযফস্থা 

যাখা েষেছ। 
 

ঠ. সফা খােতয ফাণণজয ফৃক্তময উেমেয সফং স খােত ণফদযভান ভযা   ম্ভাফনা ণচণিত 

াযায রেক্ষয UNCTAD সয াষতা ফাণণজয ভন্ত্রণারষ ২০১৩ াের ফাংরােদেয সফা 
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খােতয ভেধয গুরুেূণ যা   ম্ভাফনাভষ খােতয ফতযাভান ন ণতভারা ণযণবউ াযায াাম যাক্রভ 

গ্রণ ােয। ণযণবউয ভাধযেভ ্রণাপ্ত পরাপেরয ণবণত্তেত সফা খােতয ফাণণজয ফৃক্তিয জনয 

নতুন ােয মুেগােমাগ  ন ণতভারা ্রণণষেনয াাম যাক্রভ চরভান আেছ । 
 

ড. ভাণাযান মুক্তযােষ্ট্রয ইউনাইেটড সিট সেড ণযে্রণেজেন্টটটব আইউসটটআয -স গত 

২৫ নেবম্বয, ২০১৩ তাণযেখ ফাংরােদ   মুক্তযােষ্ট্রয ভেধয ‘সেড সন্ড ইনেবিেভন্ট সাা-

অােযন সপাযাভ সণগ্রেভন্ট আ টটাপা  স্বাক্ষণযত ষ। উবষ সদেয অবযন্তয ণ ্রণক্তক্রষা 

সেল গত ৩০ জানুষাণয ২০১৪ েত চুক্তক্তটট াাম যাায  ষ   টটাপা চুক্তক্তয পের উবষ 

সদেয ভেধয ণনষণভত আেরাচনায সাটট সপাযাভ ্রণততুত েষেছ। ফাংরােদ   ভাণাযান 

মুক্তযােষ্ট্রয ভেধয সেড সন্ড ইনেবিেভন্ট সাা-অােযন সপাযাভ সণগ্রেভন্ট আ টটাপা   

সয ্রণথভ ণিাণক্ষা বা গত ২৮ সণ্রণর ২০১৪ তাণযেখ ফাংরােদে অনুটষ্ঠত ষ। টটাপা 

সপাযােভয       বা গত ২ -২৪       ২০ ৫       ভাণাযান মুক্তযােষ্ট্র অনুটষ্ঠত ষ।  

  াণক্ষা বাষ ‘‘GSP Action Plan‛ ম যাােরাচনা ফাংরােদেয ােথ ভাণাযান 

মুক্তযােষ্ট্রয ফাণণজয, ফাংরােদে ভাণাযান ণফণনেষাগ   সটােনারক্তজ োিপায, ভাণাযান 

মুক্তযােষ্ট্রয ফাজােয ফাংরােদ  ণয    সফায ফাজায ম্প্রাযণ, ফাণর যাোজ 

ফা্তবফাষন সফং ই্তবামু্বর প্লান অফ সযাান ণফলেষ ফাংরােদেয েক্ষ আেরাাাত াযা 

ষ। অনযণদো, ভাণাযান মুক্তযাষ্ট্র াতৃ যাা Tariffs on Fire, Electrical and Structural Safety 

Equipment, Public Tender Specifications, Double Fumigation, cotton, Diabetes Drugs, 

Currency Issues, Delayed Payment, Intellectual Property Rights (IPR), Regional Economic 

Development, TICFA Labour Affairs Committee TICFA Women’s সফং Economic 

Empowerment Committee গঠেনয ণফলেষ আেরাচনা াযা ষ। উক্ত সপাযােভ   াণক্ষা 

আেরাচনায ভাধযেভ ফাংরােদ   ভাণাযান মুক্তযাষ্ট্র যাায ফাণণক্তজযা   ণফণনেষাগ 

ংক্রান্ত ইুযেত তােদয ণনজ ণনজ অফস্থান তুের ধেয সফং ্রণেষাজন ষ তথযাণদ ণফণনভষ 

ােয। সেত ােয উবষ সদেয ফাণণক্তজযা   ণফণনেষাগ ্াযা অেনাাংে ফৃক্তি ােফ 

ভেভ যা আা াযা মাষ। 
  

ঢ. ফাংরােদ চতুথ যা ফােযয ভত গত ১৯ সপফতরুষাণয ২০১৫ েত ১৮ সপফতরুষাণয ২০১৬ 

তাণযখ ম যান্ত সরণডণ গতরু সাা-অণডযােনটয ণেেফ  দাণষে ারন ােয। LDC 

Coordinatorship-সয দাণষে গ্রেণয ণফলষটট অতযন্ত গুরুেূণ যা। সরণডণ গতরু সয সাা-

অণডযােনটয ণেেফ ফাংরােদ ঔলধ ণেল্পয সক্ষেি অফযাণতয সভষাদ ফৃক্তি, রুর অফ 

অণযক্তজন ংক্রান্ত সাটট গাইড রাইন ্রণণষন সফং  াণবযা  েষবােয সভষাদ ফৃক্তি 

স্বেল্পান্নত সদেয স্বাথ যা ংণিি ণফণবন্ন ণফলেষ সনেগাণেষেন ক্তক্রষ বূণভাা ারন ােয।  
 

ণ. ২০১৫ ােরয ১৫-১৮ ণডেম্বয  ভষাাের সাণনষায নাইেযাণফেত ডণিউটট ’য ১০ভ 

ণভণনিাণযেষর ানপােযি অনুটষ্ঠত ষ। ভানন ষ ফাণণজযভন্ত্র য  সনতৃেে            ২৪ 

দেযয সাটট ্রণণতণনণধদর অংগ্রণ ােয ।                  সরণডণ গতরুেয 

সাা-অণডযােনটয                                 ফাণণজযভন্ত্র      ড           
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                      জ             ফ যাম্মতবােফ        সদেয  অনুাূর  

সাটট সঘালণাি গ্রন াযেত ক্ষভ      
 

ত. সঘালণােি স্বেল্পান্নত সদগুেরায জনয াাম যাায ফাজায ুণফধা     জ       

     জ                               তাছাা, TPP সয ভত ফৃৎ আঞ্চণরা 

ফাণণজয চুক্তক্তভূ মােত ডণিউটট ’য  ভূর              ফযতযষ না ঘটাষ সফং অনযানয 

সদ, ণফেল ােয স্বেল্পান্নত সদভূেয ক্ষণতয াাযণ না েষ দা চাষ, স ণফলেষ 

্রণেষাজন ষ ফযফস্থা গ্রেণয ণফলষটট  েম্মরেনয সঘালণােি অন্তবুযাক্ত     ষ। গৃ ত 

ণিান্তভূেয ভেধয স্বেল্পান্নত সদভূেয অনুাুের অতযন্ত গুরুেূণ যা দু’টট ণিান্ত 

গৃ ত ষ। সাটট েে Rules of Origin   Outsoucing ংক্রান্ত সফং অযটট েে 

সফাখােতয ফাণণেজয স্বেল্পান্নত সদভূো Preferential Market Access ্রণদান ংক্রান্ত। 

সছাা ফাংরােদেয অফযাত ্রণেচষ্ঠায পের ২০৩৩ ার ম যান্ত ঔলেধয সক্ষেি সভধাে 

ংক্রান্ত অফযাণত রাব াযা ম্ভফ ষ। 
 

থ. Preferential Market Access, ণফেল ােয শুল্কভুক্ত   সাাটাভুক্ত ফাজায ুণফধা 

াাম যাাযবােফ ফযফােযয সক্ষেি Rules of Origin অতযন্ত গুরুেূণ যা বূণভাা ারন ােয 

থাো। Rules of Origin    তযাাণদ াটঠন ের অেনা বার   ভ সথো  সাান ুণফধা 

সবাগ াযা মাষ না। স াাযেণ ফাংরােদ স্বেল্পান্নত সদভূ ফ ভষ জ   স্বে 

Rules of Origin সয জনয সনেগাণেষন ােয আেছ। তাযই ধাযাফাণাতাষ নাইেযাণফেত 

জ   স্বে Rules of Origin ্রণণষেনয রেক্ষয সাটট ণিান্ত গৃ ত ষ। সয পের শুল্ক-

ভুক্ত   সাাটা-ভুক্ত ুণফধায েফ যাাচ্চ ফযফায ণনক্তিত াযা ম্ভফ েফ। স ণিােন্তয পের 

তাযা ৭৫ বাগ াা চচাভার Outsourcing ােয ণয ্রণততুতূফ যাা ্রণদত্ত ুণফধায আ তাষ 

যপ্তাণন াযা ম্ভফ েফ। তাছাা, গােভ যান্ট, সাণভাযার সফং ্রণক্তক্রষাজাত াৃণলণয 

যপ্তাণনয সক্ষেি Single stage transformation সয ুণফধা া ষা মােফ।  
 

দ. সফাখােত স্বেল্পান্নত সদভূো অগ্রাণধাাযভূরা ফাজায ুণফধা (Preferential 

Market Access) ্রণদােনয সক্ষেি ্রণদত্ত Waiver সয সভষাদ ২০৩০ ার ম যান্ত ফণধ যাত াযায 

ণিান্ত গৃ ত ষ । স ণিান্তটট ফাংরােদেয জনয অতযন্ত গুরুেূণ যা। াাযণ, 

সফাখােতয ফাণণেজয, ণফেল ােয ভানফ-্দ ণনবযায সফাখােতয ফাণণেজয, 

ফাংরােদেয ্রণচুয ম্ভফনা যেষেছ। নাইেযাণফেত গৃ ত ণিােন্তয পের সফাখােতয 

Mode-4 সয আ তাষ জনক্তক্ত যপ্তাণন জনক্তক্ত ণনবযায সফা যপ্তাণনেত ফাংরােদেয 

ুণফধা েফ।  

অ. ঔলেধয সক্ষেি সভধাস্বে ংক্রান্ত অফযাণতয সভষাদ ২০৩৩ ার ম যান্ত ফণধ যাত াযা। 

সেত ফাংরােদেয ঔলধ ণেল্পয ণফাা েযাণন্ত েফ। াাাণ সাাটট সাাটট 

জনগেণয, ণফেল ােয দণযদ্র জনগেণয জনয ূরব ভূেরয ঔলধ ্রণাণপ্ত ণনক্তিত েফ। 

তাছাা, স্বেল্পান্নত সদেয জনয াৃণল ণয যপ্তাণনয সক্ষেি অবযন্তয ণ ণযফেন ২০৩০ 

ার ম যান্ত বতু যাা  ্রণদােনয ণিান্ত  েষেছ। 
 

আ. েম্মরেনয াাম যাক্রেভয াাাণ ভানন ষ ফাণণজযভন্ত্র  সফং ফাংরােদ 

্রণণতণনণধদর দযগণ সফ ণাছু   Side Events, সমভন, China Round Table, EIF Phase-II 
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Pledging Conference, Liberia     Afghanistan    Accession session-         

        ছ                 আন্তজযাাণতা ংস্থায ্রণধানেদয ােথ সফং USTR  

ণফণবন্ন সদেয ফাণণজযভন্ত্র েদয েে ণি-াণক্ষা বাষ ণভণরত ন। স ার বাষ 

ফাংরােদ ্রণণতণনণধদর  ফাংরােদেয স্বাথ যা ংণিি ণফলষাণদ ছাা  Coordinator ণেেফ 

সরণডণ ইুযভূ তুের ধেযন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

যপ্তাবন উতেন ফুযয়যা সইববফ  
 

১. One District One Product (ODOP) কভ মূচী ফাস্তফােন: স াভ যাূচ য ভাধযেভ অণধা 

ভূরয ংেমাক্তজত উচ্চ ভূেরযয াৃণলজ েণযয যপ্তাণন উন্নষন ম্ভফ েফ। ণযেফ   াৃণলয 

জনয ক্ষণতায েণযয যপ্তাণন উন্নষন াাম যাক্রভ ণযাযূফ যাা গ্রাভ ণ জনেগাষ্ঠী ণফেল 

ােয গ্রাভ ণ ভণরােদয াভ যাংস্থান টৃি সফং গ্রাভ ণ অথ যাননণতা উন্নষেন াষা যপ্তাণন 

ণয ণচণিতাযণ   উন্নষন াাম যাক্রভ গ্রণ াযা েষেছ। ফাংরােদেয যপ্তাণন ফাণণেজয 

নতুন ণয ণেেফ আগয াভগ্র  অ বু যাক্ত েষেছ।     ফছেয স খােত যপ্তাণন আষ 

েষেছ: 
 

অথ যা ফছয যপ্তাণন আভােঃ ডেঃ  

২০০৯-২০১০ ৫৫,৬৮৪ 

২০১০-২০১১ ৪২,৬৫৮ 

২০১১-২০১২ ৫৩, ৯৯৩ 

২০১২-২০১৩ ৬৫,১০৭ 

২০১৩-২০১৪ ২৭,৭২১ 
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২০১৪-২০১৫  ১,৫২,২৩১ 

২০১৫-২০১৬  ,২২,৭৬২ 

 

া.   ঘ্রই স ণযটটয ণফণন শু  াযা েফ। সেত যপ্তাণন ণয তাণরাাষ নতুন সাটট 

ণয ংেমাক্তজত েফ সফং েণভোয অণবফান ফযণতেযো উ  খেমাগয নায  ে  সায 

াভ যাংস্থান টৃি াযা ম্ভফ েফ। 

 

                               Environmentally Friendly Leather Industry 

              

 

খ. াা চচা যাফায ংগ্র ্রণক্তক্রষা উন্নষেনয ভাধযেভ যাফায খােত যপ্তাণন আষ ফৃক্তি ােফ সফং 

যাফায চাল ম্প্রাযেণয ভাধযেভ যাফাযো ণনবযায র যপ্তাণন খােত ণযণত াযা ম্ভফ 

েফ। 
 

২. জাাজ-এয যপ্তাবন উতেন াংক্রান্ত কাম মক্রভ: 
 

া. জাাজ ণনভ যাাণ খােতয যপ্তাণন উন্নষেন াযণ ষ ণফলেষ Export of Ship from 

Bangladesh: Problems and Prospects ণেযানােভ সাটট সভৌণরা ্রণণতেফদন ্রণণষন াযা 

েষেছ।  

খ. ্রণণতেফদেনয ুাণয ফা ফাষেনয জনয বাই-সচষাযভযান, যপ্তাণন উন্নষন ফুযেযাো 

আফাষা ােয সাটট িযাক্তন্ডং াণভটট গঠন াযা েষেছ।  

গ. সই ণেল্পয যপ্তাণন উন্নষেন গৃ ত     ভূ ণন রূ: 

অ.যপ্তাণনভূখ  জাাজ ণনভ যাােণ স্বল্প ুেদ ঋণ দােনয জনয ২০০সাাটট টাাায সাটট 

ণয-পাইনাক্তিং তণফর টৃিয উেদযাগ গ্রণ মা ফতযাভােন ্রণক্তক্রষাধ ন;  

আ. গযাযাণন্ট াণভেনয  য াণবযা চাজযা হ্রাাযণ;  

ই. যপ্তাণনভুখ  জাাজ ণনভ যাােণ সক্সোটযা সডেবরেভন্ট পান্ড ফযফােযয ুেমাগ টৃি 

মা ্রণ   না ম যাােষ যেষেছ ; সফং 

ঈ. অনযানয াণবযা চাজযা আসর/ণ াণভন, সরণ ভাক্তজযান ইতযাণদ  হ্রাাযণ;  
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৩. পাবন মচায খ্ায়তয যপ্তাবন উতেন াংক্রা  কাম মক্রভ:  

া. পাণন যাচােযয যপ্তাণন উন্নষেন ণফদযভান ভযা, ম্ভাফনা   াযণ ষ ণনধ যাাযেণয জনয 

Furniture Export from Bangladesh: Problems and Prospects ণেযানােভ সাটট ্রণণতেফদন 

্রণণষন াযা েষেছ ;  

খ. পাণন যাচােযয উয ্রণণ ত ্রণণতেফদেনয আেরাো পাণন যাচােযয যপ্তাণন উন্নষেন সাটট 

National Work Plan ্রণণষন াযা েষেছ ;  

গ. পাণন যাচােযয উন্নষেন ্রণণ ত National Work Plan অনুমাষ  াা চচাভার আভদান য উয 

আেযাণত উচ্চ আভদান  শুল্ক হ্রা ােয ণডউটট ফযাা-সয ণযফেতযা ণফাল্প নগদ াষতা 

্রণদান; 

ঘ. যপ্তাণনভুখ  পাণন যাচায খােত সদজ যাফায াাঠ ফযফােযয      ্রণেষাজন ষ উেদযাগ 

গ্রন; 

ঙ. ফ যাণন  ম যাােষয যপ্তাণন আেদ ণনক্তিত াযায জনয সমৌথ উৎাদন ফযফস্থা ্রণফতযােনয 

উেদযাগ গ্রণ;  

চ. যপ্তাণন ফাজায চাণদা অনুমাষ  ণয উৎাদন   ণফণেনয জনয ণডজাইন 

সন্টায/ণডজাইন ইনটিটটউট স্থােনয উেদযাগ গ্রণ; সফং 

ছ.আভদান াৃত াা চচাভার িাযা ্রণততুত পাণন যাচােযয শুল্ক ্রণতয যােনয জটটরতা ণফেফচনা 

ােয াা চচাভােরয উয আেযাণত শুল্ক হ্রা ােয ণফাল্প নগদ াষতা ্রণদান ণফলেষ 

াাম যাক্রভ অফযাত যেষেছ। 
 

Bangladesh Furniture and Interior Decor Expo-2015 স ৫১ টট ্রণণতষ্ঠান অংগ্রণ 

ােযন। স সক্সো েত ৮,৪০,০০০.০০ ভাণাযান ডরায ভূেরযয যপ্তাণন আেদ া ষা 

সগেছ। ণয ফুভুখ াযেণয ভাধযেভ যপ্তাণন ফাণণেজয দুফ যার ণযভূেয যপ্তাণন আষ ফৃক্তি 

ােে মা সদেয দক্ষ যপ্তাণন ণয খাত গে সতারায সক্ষেি াষা েফ। 

 

BFID Expo-2015                                

 



24 
 

 

 

৪.  পাভ মাবউটটকযার য়ণযয যপ্তাবন উতেন াংক্রা  কাম মক্রভ: ফাংরােদে 

পাভ যাাণটটউাযার অতয  ম্ভাফনাভষ ণয খাত। ফতযাভােন ণফেশ্বয ১০৫ টট সদে 

ফাংরােদ  ঔলধ যপ্তাণন েে। াম্প্রণতা ভেষ ৩টট সদ ষ ্রণণতষ্ঠান USFDA-সয 

ণনফন্ধন সেষেছ। পর   ণতেত ফাংরােদ  সজেনণযা ঔলেধয যপ্তাণন ফযাাবােফ 

ম্প্রাণযত েফ ফের আা াযা মােে সফং ভধয্রণাচয   আণোায সদভুে ফাংরােদ  

ঔলেধয ফাজােয ফযাা বােফ ম্প্রাণযত েফ। ফতযাভােন ফাংরােদ যষযা   ফযণতেযো 

ব্রােন্ডড ঔলধ উৎাদন   ণন  আেষয সদে যপ্তাণন  ুেমাগ ােে। সক্ষেন ঔলেধয 

ফাজায ম্প্রাযেণ ফাংরােদেয       তুের ধযা আফযা। যপ্তাণন ণফণন উন্নষেন 

যাাণয   সফযাাণয খােতয সমৌথ উেদযােগ ঔলেধয ণফণন   ফযফােয ্কৃ্ত ণফেদ  

্রণণতণনণধফৃেন্দয ভন্েষ ফাংরােদে সাটট সণভনায আেষাজেনয উেদযাগ সনষা েষেছ। 

ঔলধ খােতয যপ্তাণন আষ সফং যপ্তাণন গ ফযস্থর ফৃক্তি সেষ চেরেছ। ফাংরােদ ফতযাভােন 

ণফেশ্বয উন্নত সদে ঔলধ যপ্তাণনয ক্ষভতা অজযান ােযেছ। ণফগত াত ফছেযয ঔলধ 

যপ্তাণনয ণচি তুের ধযা েরােঃ 

অথ ম ফছয যপ্তাবন সবভঃ ভাঃ ডঃ  

২০০৯-১০ ৪০.৯৭ 

২০১০-১১ ৪৪.২৭ 

২০১১-২০১২ ৪৮.২৫ 

২০১২-২০১৩ ৫৯.৮২ 

২০১৩-২০১৪ ৬৯.২৪ 

২০১৪-২০১৫ ৭২.৬৪ 

২০১৫-২০১৬ ৮২.   
 

৫. যপ্তাবন নীবত প্রণেন:  সদেয ফযাা জনেগাষ্ঠীয জনয াভ যাংস্থান   ২০২১ ভেধয 

ফাংরােদো ভধয আেষয সদে রূা সযয উেমেয যপ্তাণন ফাণণেজয গণত রতা আনষন 

  ্রণণতেমাণগতাভূরা ণফ  ফাণণেজয ফাংরােদেয স্থান ুদৃশাযেণয রেক্ষয মুেগােমাগ  

যপ্তাণন ন ণত ২০০৯-২০১২ ্রণণষন াযা ষ। উক্ত যপ্তাণন ন ণতয আেরাো ফাংরােদেয 

যপ্তাণন ফাণণজয চরেত থাাাষ ২০০৯-২০১০ অথ যা ফছেযয যপ্তাণন ১৬২০৪.৬৫ ণভণরষন 

ভাণাযান ডরায েত ২০১১-২০১২ অথ যা ফছেয ২৪৩০১.৯০ ণভণরষন ভাণাযান ডরােয উন্ন ত 

ষ। যফতীেত যপ্তাণন ন ণত ২০১২-১৫ অনুমাষ  সদেয যপ্তাণনয গণতধাযা অফযাত 

থাাায াাযেণ ২০১৩-২০১৪ অথ যা ফছেযয যপ্তাণনয ণযভাণ ণছর ৩০১৮৬.৬২ ণভণরষন 

ভাণাযান ডরায মা তায ূফ যাফতী ফছেযয তুরনাষ ১১.৬৯% সফ । ২০১৪-২০১৫ অথ যা ফছেয 

যপ্তাণনয ণযভাণ  ছ  ৩১২০৮.৯৪ ণভণরষন ভাণাযান ডরায মা ূফ যাফতী ফছেযয সাই 

ভেষয তুরনাষ ৩.৩৯% সফ । ইেতাভেধয যপ্তান  ন ণত ২০১৫-২০১৮ ্রণণষন াযা 

েষেছ। যপ্তাণন ন ণত অনুযেণ সদেয যপ্তাণন াাম যাক্রভ ণযচারনা াযাষ ফাংরােদেয 

যপ্তাণন ফাণণেজয উ   সমাগয ণযভাণ       অজযান ম্ভফ েষেছ।   
 

৬.  র   অফ অ  র্জন জীকযণ: ফাণণজয ভন্ত্রণারষ সফং যপ্তাণন উন্নষন ফুযেযায 

পর াূটননণতা ্রণেচিাষ ইউেযা ষ ইউণনষন সফং জাােন ফাংরােদ  ণয যপ্তাণন 
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জ াযেণয রেক্ষয ং  ি াতৃ যাক্ষ াতৃ যাা  র   অফ    ক্তজন ণণথর াযা েষেছ। 

ফতযাভান যাােযয ঐাা    ্রণেচিায পের জাােন ন ট ণয যপ্তাণনেত Three Stage সয 

ণযফেতযা Two Stage ্রণক্তক্রষায ভাধযেভ যপ্তাণনেত ক্তজসণ ুণফধা ্রণদােনয ণফধান সণ্রণর 

২০১১ েত জাান যাায াতৃ যাা চারু াযা েষেছ।ইউেযা ষ ইউণনষন সফং জাােন 

ফাংরােদেয যপ্তাণন তুরনাভূরাবােফ ফৃক্তি ােে। া চচ ফছেয ইউেযা ষ ইউণনষন   

জাান           যপ্তাণন আষ      : 
 

অথ ম ফছয ইউয়যাীে ইউবনেয়ন 

 স বভঃ ভাঃ ডঃ  

জাায়ন  স বভঃ ভাঃ 

ডঃ  

২০০৯-২০১০ ৮২২০.৬৪ ৩৩০.৫৬ 

২০১০-২০১১ ১১৯৫১.৬৮ ৪৩৪.১২ 

২০১১-২০১২ ১২৭৪০.৩৩ ৬০০.৫৩ 

২০১২-২০১৩ ১২৫৬৪.০৫ ৭৫০.২৬ 

২০১৩-২০১৪ ১৬৪০৩.৮৬ ৮৬২.০৮ 

২০১৪-২০১৫ ১৭০৩৫.৮৪ ৯১৫.২২ 

২০১৫-২০১৬  ৮৬৮৭.৭৯  ০৭৯.৫৫ 

৭. শুল্কভুক্ত ুবফধা প্রাবপ্ত: ণফশ্ব ফাণণজয ংস্থায ন ণতভারা অনুমাষ         যাষ্ট্র ণেেফ 

ফাংরােদ উন্নত যাষ্ট্র েত শুল্কুণফধা সেষ থাো। সয ণযে্রণণক্ষেত ফাংরােদ 

ইউেযা ষ ইউণনষন, াানাডা, অেষ্ট্রণরষা, নয েষ, ুইজাযরযান্ড, ণনউক্তজরযান্ড, 

ইউসস, তুয , জাান, যাণষা, সফরা  ইতযাণদ সদ েত শুল্ক ভুক্তবােফ ণয 

্রণেফাণধাায ুণফধা ্রণাপ্ত ষ। যাােযয ্রণেচিাষ চ ন েত ৪৭৮৮টট ফাংরােদ  েণযয 

শুল্কভুক্ত ্রণেফাণধাায, দণক্ষণ সাাণযষা েত ৪৮০২টট েণযয শুল্কভুক্ত ্রণেফাণধাায 

আদাষ াযা েষেছ। সছাা বাযত েত সটাফযাোা   সযারোার ফযত ত ার েণযয 

শুল্কভুক্ত ্রণেফাণধাায া ষা সগেছ। পের চ ন, বাযত   দেঃ সাাণযষাষ ফাংরােদেয 

যপ্তাণন ক্রভান্েষ ফৃক্তি ােে। উ  খয, ২০১ -২০১৪ অথ যা ফছেয চ ন    বায          

৭৪৬.২০     ৪৫৬.৬৩ ণভণরষন ভাণাযান ডরায     ২০ ৪-২০ ৫ অথ যা ফছেয চ ন    

বাযেত                      মথাক্রেভ ৭৯ .০০     ৫২৭. ৬               ড     

ণবেষতনােভ ফাংরােদ  েণযয ফাজায ম্প্রাযেণয রেক্ষয শুল্কভুক্ত ্রণেফাণধাায 

্রণাণপ্তয উেমেয যপ্তাণন ম্ভাফনাভষ েণযয সাটট তাণরাা      সফং ণবেষতনােভয 

ভানযফয সডুটট ণভণনিায সয ফাংরােদ পয উরেক্ষয আেরাচনায জনয ফাংরােদ-

ণবেষতনাভ ফাণণজয ্োযায      ্রণণতেফদন        চ          ছ  দণক্ষণ-ূফ যা 

সণষায ণফণবন্ন সদ সণষায অনযানয সদ, াাযাবুক্ত সদ, ব্রাক্তজর, সভক্তক্সোা, 

আেজযানটটনা রযাটটন আেভণযাায ণফণবন্ন সদ সফং যাণষা ণআইসবুক্ত ণফণবন্ন 

সদ   াউথ আণোা েত শুল্কভুক্ত ুণফধা আদােষয ফযফস্থা গ্রণ অফযাত যেষেছ ;  

ইউেযাণষান ইউণনষেনয ণফণবন্ন সদ, অেষ্ট্রণরষা, ণনউক্তজরযান্ড, জাান ণফণবন্ন 

সদ াতৃ যাা ্রণদত্ত ক্তজসণ ুণফধায Rules of Origin সফং অনযানয সদ াতৃ যাা অনযানয 

  ভ সয আ তাষ ্রণদত্ত ুণফধায Rules of Origin জ াযেণয জনয ং  ি সদভূে 

্রণ  ফ স্রণযণ অফযাত যাখা েষেছ ;  
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যপ্তাণন ম্ভাফনাভষ ণফণবন্ন সদেয ােথ FTA াযায ভাধযেভ ঐ ার সদে যপ্তাণন 

ম্প্রাযেণয ফযফস্থা গ্রণ অফযাত যাখা েষেছ।  

ণফণবন্ন সদে যপ্তাণন ম্প্রাযেণয      ঐ ার সদেয Trade Promotion 

Organization (TPO) -সয ােথ MOU      াযা েষেছ। 

যপ্তাণন ফাজায ম্প্রাযণ সফং ুংতাযেণয সক্ষেি শুল্ক ুণফধা অতয  গু েূণ যা 

বূণভাা ারন ােয। আা াযা মাষ দণক্ষণ সাাণযষা সফং বাযত-স শুল্ক ুণফধা ্রণাণপ্তয 

পের উ  ণখত সদভূে ফাংরােদেয যপ্তাণন ণিগুন েফ। 
 

৮. জাতীে যপ্তাবন প্রবক্ষণ কভ মূচী সএনইটটব  আয়োজন: যপ্তাণনাাযা, 

ফযফাষ , ফযাংাায, গেফলা অনযানয সিাোল্ডাযেদযো যপ্তাণন ারাোৌর িণত, 

ণফশ্ব ফাণণজয ংস্থায ণফণবন্ন চুক্তক্ত, ণফণবন্ন উন্নত যাষ্ট্র াতৃ যাা ্রণদত্ত শুল্ক ুণফধা সফং  র 

অফ অণযক্তজন চরভান ণফশ্ব ফাণণেজযয ণযণস্থণত সফং চযােরঞ্জ ইতযাণদ ণফলেষ 

অফণতাযণ সফং ্রণণণক্ষতাযেণয রেক্ষয যপ্তাণন উন্নষন ফুযেযা ভানফ ্দ উন্নষন 

ন ণতভারায আ তাষ ঢাাা ফাংরােদেয ণফণবন্ন সজরাষ সণভনায/ ষাাযা আেষাজন 

ােয থাো। 

ণফশ্বাষন সভাাােফরা   ্রণণতেমাণগতাষ াপেরযয ােথ টটো থাােত ের ফ যাাধুণনা 

উৎাদন ্রণমুক্তক্ত, পর্রণূ ণফণন ারা-সাৌর সফং তথয ্রণমুক্তক্তয েফ যাাত্তভ ফযফােয 

ক্ষভতা অজযােনয জনয দক্ষ   সমাগয ভানফ্দ গে সতারা অণযাম যা। স্থান ষ 

ফযফাষ    যপ্তাণনাাযােদয যপ্তাণন েচতনতা সফং আগ্র টৃি ণফেলতেঃ নফাগত 

যপ্তাণনাাযােদয যপ্তাণন ন ণত   ারাোৌর, ফাজায উন্নষেন াাম যাায দেক্ষ, 

আ জযাাণতা ফাণণেজযয দণররাণদ ্রণণষন িণত, যপ্তাণন ফাজােযয ফ যােল তথযাফর  সফং 

যপ্তাণনভুখ  ্রণণতষ্ঠান ণযচারনা, ফযফস্থানা   ণফণন সাৌর ্োযা ্রণণণক্ষত াযায 

অণব্রণােষ ফুযেযা সনইটটণ সয আ তাষ াযােদ ফযা  সণভনায   াভ যাারায 

আেষাজন ােয আেছ। 

সণভনায াভ যাূচ েত সণভনায ং  ি ণফলেষ আ    জ         ণফশ্বণফদযারষ, 

যাাণয/েফযাাণয ংস্থা   যপ্তাণন উন্নষন ফুযেযায      অণবজ্ঞ াভ যাাতযাােদয ভূর 

্রণফন্ধ উস্থাা ণেেফ ণনধ যাাযণ াযা ষ। যপ্তাণনাাযা ং  ি অনযানযেদয ক্ষভতা 

ফৃক্তিয সক্ষেি ফুযেযা াতৃ যাা গৃ ত সনইটটণ অতয          বূণভাা ারন ােয। 

যপ্তাণনাাযাগণ ণফশ্ব ফাণণেজযয ণযণস্থণত ্োযা অফগত েষ তদানুমাষ  

ফাজাযজাতাযণ সাৌর অফরম্বন াযেত ক্ষভ ন। ণফগত     অথ যা ফছেয সনইটটণ 

াভ যাূচ য আ তাষ      জ                          

 

অথ ম ফছয মবভনায়যয াংখ্যা অাংগ্রণকাযী াংখ্যা 

২০০৯-১০ ৩৬টট ২৭৩৬ জন 

২০১০-১১ ৩৪টট ২৭৫৪ জন 

২০১১-১২ ৪৮টট ৩৬০০ জন 

২০১২-১৩ ৪৩টট ৩৭৮৪ জন 

২০১৩-১৪ ৩৭ টট ৩৩৩০ জন 
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২০ ৪- ৫  ৭ ট   ৬৭ জ  

২০ ৫- ৬ ৪০ ট ২৭ ৬ জ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

২১      , ২০১১                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

২৯       , ২০১০                                         দ -দ    

                              
 

৯. যপ্তাবন উতেন ফুযয়যায জনফয়রয দক্ষতা ফৃর্ি: ণফেশ্বয অনযানয সেড ্রণেভানার 

ংস্থায ভম যাােষয ংস্থা ণেেফ যপ্তাণন উন্নষন ফুযেযাো গে সতারায রেক্ষয অবয   ণ 

  আ জযাাণতা ম যাােষ ফুযেযায জনফর-সা ্রণণক্ষণ ্রণদােনয জনয ১৩জন াভ যাাতযাাো 

ণফণবন্ন বালাষ ্রণণণক্ষত াযা েষেছ। স াাম যাক্রেভয অং ণেেফ  যপ্তাণন উন্নষন ফুযেযায 

াভ যাাতযাা-াভ যাচায েদয ইংেযজ েত      ফৃক্তিয      যপ্তাণন উন্নষন ফুযেযােত ইেযক্তজ 

সাা যা সয ফযফস্থা সনষা েষেছ।যপ্তাণন উন্নষন ফুযেযায াভ যাাতযাা-াভ যাচায েদয াম্্উটায 

ণফলেষ      অজযান ণফেলবােফ Trouble Shooting সয উয ্রণ   ণ ্রণদােনয      



28 
 

২০১৪ াের JICA সয সাজন ানারেটন্ট সয অধ েন       ্রণদান াযা 

েষেছ।যপ্তাণন উন্নষনভূরা াভ যাণযাল্পনা (Export Promotional Action Plan) ্রণণষেনয 

     KOICA েত সাজন ানারেটন্ট  জরুাই, ২০১৪ েত ১ ফছেযয জনয যপ্তাণন 

উন্নষন ফুযেযােত াাজ ্ন্ন ােযেছন।  যপ্তাণন ফাজায ম্প্রাযেণয উেমেয 

াভ যাাতযাাফৃন্দ াাম যাাযবােফ সেড ্রণেভানার ংস্থা সফং ণফেদ  সক্রতােদয ােথ 

সমাগােমাগ াযেত াযেছ। পর   ণতেত সদেয াণফ যাা যপ্তাণন উন্নষেন তা াাম যাায 

বূণভাা ারন াযেছ।   
 

১০. আ জমাবতক ফাবণজয মভরাে অাংগ্রণ এফাং একক মদীে ণয প্রদ মণীয 

আয়োজন: যপ্তাণন উন্নষন ফুযেযায অনযতভ ্রণধান রক্ষয ণেেফ ণফেফণচত যপ্তাণন ফাজায 

উন্নষন তথা যপ্তাণনেমাগয েণযয ফাজায ম্প্রাযণ   নতুন ফাজায টৃিয সাৌর ণেেফ 

ফাংরােদ েত যপ্তাণন উন্নষন ফুযেযায ণযচারনাষ সদে   ণফেদে ণফণবন্ন আ জযাাণতা 

ফাণণজয সভরাষ অংগ্রণ াযা ষ। ণফেল ণফেল সক্ষেি ণফেদে সাা সদ ষ 

্রণদ যান য  আেষাজন াযা ষ।  অথ যা ফছয শু য ূেফ যাই ফাংরােদেয যপ্তাণন ং  ি 

ণফণবন্ন ণযণবণত্তা ণভণত, সচম্বায অফ াভা যা সন্ড ইন্ডাটষ্ট্র সফং ণফেদস্থ ফাংরােদ 

ণভনভূ েত সভরায ্রণ    ংগ্রূফ যাা ভতণফণনভষ বা আেষাজন ােয 

সিাোল্ডাযেদয ভতাভেতয ণবণত্তেত ণফণবন্ন ম যাােষ মা চচাই-ফাছাই   আেরাচনা- 

ম যাােরাচনা ােয ্রণণত অথ যাফছেযয জনয সাটট সভরা াযােরন্ডায ্রণণষন াযা ষ। 

যফতীেত উক্ত সভরা াযােরন্ডায  ফুযেযায ফযফস্থানা  ল যাদ াতৃ যাা অনুেভাদনক্রেভ সভরাষ 

অংগ্রেণয াণফ যাা াাম যাক্রভ         াযা ষ।  

ফাংরােদ  েণযয ফাজায অেন্লণ, ম্প্রাযণ সফং ুংতাযেণয সক্ষেি 

আ জযাাণতা ফাণণজয সভরাষ অংগ্রণ সফং সাা সদ ষ ণয ্রণদ যাণ  অতয  

গু েূন যা বূণভাা ারন ােয আেছ। সভরাষ অংগ্রেনয ভাধযেভ নতুন 

যপ্তাণনাাযাগণ ােত ারেভ আ জযাাণতা ফাণণেজযয     টনাটট ণফলেষ ভযা ধাযণা রাব 

াযেত ক্ষভ ন। ণফগত ০৭ অথ যা ফছেয ফুযেযায ফযফস্থানাষ   জ      সভরাষ 

অংগ্রেণয ংখযা সফং যপ্তাণন আেদ আ ণভেঃ ভােঃ ডেঃ      েঃ 
 

অথ ম ফছয 
 

প্রবতষ্ঠায়নয 
াংখ্যা 

 

মভরাে অাংগ্রয়ণয াংখ্যা এফাং 
যপ্তাবন আয়দ 

২০০৯-১০ ৫০৫ টট ৩০টট ৩৫২.২৬  আ ণভেঃ ভােঃ ডেঃ  
২০১০-১১ ৩৯৯ টট ২৩টট ৮৩৭.৮৯  আ ণভেঃ ভােঃ ডেঃ  
২০১১-১২ ৩৯২ টট ২৮টট ৫৯৮.২০  আ ণভেঃ ভােঃ ডেঃ  
২০১২-১৩ ৬৪২ টট ২৯টট ২০৩.২৫  আ ণভেঃ ভােঃ ডেঃ  
২০১৩-১৪ ৪৬১ টট ২৮টট ৩৬০.৩৪  আ ণভেঃ ভােঃ ডেঃ  
২০১৪-১৫ ৬ ৪  ট ৩৩টট ৩১৯.৫৮  আ ণভেঃ ভােঃ ডেঃ  

২০ ৫- ৬ ৬০৫  ট    ট ২০৬.   (        ড ) 

 

১১. ঢাকা আ জমাবতক ফাবণজয মভরা আয়োজন: ্রণণতেমাগ  সদেয ণফণবন্ন ্রণণতষ্ঠান 

াতৃ যাা উৎাণদত ণয ্োযা স্থান ষ উেদযাক্তােদয ধাযণা ্রণদােনয উেমেয 

ণডআইটটসপ সয উদ্ভফ েষেছ। ১৯৯৫ ার সথো ফাণণজয ভন্ত্রণারষ সফং যপ্তাণন উন্নষন 
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ফুযেযায সমৌথ ফযফস্থানাষ সা ভাফযা  স সভরা আেষাক্তজত েষ আেছ। সয 

ধাযাফাণাতাষ    ০১-৩১ জানুষা  , ২০১৬ ভেষ ২ তভ ঢাাা আ জযাাণতা ফাণণজয 

সভরা-২০১৬         আেষাজন          ঢাাা আ জযাাণতা ফাণণজয সভরায ভাধযেভ 

স্থান ষ ্রণণতষ্ঠানভূ ণফেদ  ্রণণতষ্ঠােনয ্রণদণ যাত েণযয ােথ তােদয উৎাণদত েণযয 

গুনাগুন, ভূরয সফং যাোক্তজং ইতযাণদ ণফলেষ তুরনা াযায ুেমাগ াষ। পের স্থান ষ 

উৎাদনাায গণ সাানত সাানত সক্ষেি তােদয তুরনাভূরা ুণফধা সফং অুণফধা যেষেছ স 

ণফলেষ অফগত েত ক্ষভ ষ। সছাা স সভরায ভাধযেভ স্থান ষ উৎাদনাায গণ তােদয 

নতুন সফা সফং ণয সাই জাষগাষ অণধা ংখযা সবাক্তােদয ণনাট উস্থান াযায 

ুেমাগ সেষ থাো। খন্ডাার ন াভ যাংস্থান টৃি সফং ভানফ্দ উন্নষেনয ভাধযেভ 

ঢাাা  আ জযাাণতা ফাণণজয সভরা সদেয আথ যা-াভাক্তজা উন্নষেন         বূণভাা 

ারন ােয থাো। ণফগত ০৭ অথ যা ফছেয অনুটষ্ঠত সভরাষ অক্তজযাত যপ্তাণন আেদ ণন রূ: 

ার যপ্তাবন আয়দ 

২০১০ টােঃ ২২.৮৬   আোাটট টাাাষ  

২০১১ টােঃ ২৫.০০   আোাটট টাাাষ  

২০১২ টােঃ ৪৩.১৮  আোাটট টাাাষ  

২০১৩ টােঃ ১৫৭.০০  আোাটট টাাাষ  

২০১৪ টােঃ ৮০.৪৪  আোাটট টাাাষ  

২০ ৫ ট   ৯৫.০৬  আোাটট টাাাষ  

২০ ৬ ট   ২ ৫. ৭  আোাটট টাাাষ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                          আ                   -

২০১৬              
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               আ                   -২০১৬                      

                          বযদ মন 

 

১২. চীয়নয াাংাই নগযীয়ত  World Expo-2010 প্রদ মনীয়ত অাংগ্রণ:  চ েনয 

াংাই নগয েত দ ঘ যা ছষ ভা সভষাদ  World Expo-2010 ,  ণফগত ১ সভ শুরু ষ সফং ৩১ 

অেক্টাফয ২০১০ তাণযেখ সল ষ। স ্রণদ যান টট সাান াধাযণ সভরা ণছর না, ফযং থ ভ 

ণবণত্তা সভরা মায ভূর ্রণণতাদয ণফলষ ণছর Better City, Better Life। World Expo 

চরাাার ন  ২০ সেেম্বয, ২০১০ তাণযেখ ফাংরােদ যাণবণরষন ণদফ উদমাণত ষ। 

ভানন ষ ফাণণজয ভন্ত্র য সনতৃেে ১৫ দয ণফণি উচ্চদস্থ ্রণণতণনণধদর উক্ত ণদফে 

সমাগদান ােযন। ণদফটট ারন উরেক্ষয ফাংরােদ ণল্পারা সাােডভ য ফযফস্থানাষ 

৩২ দয ণফণি াং ৃণতা দর ফাংরােদেয ইণতা, ঐণতয, ং ৃণত, াৃটি, নাচ, গান 

ইতযাণদয ভন্েষ ভেনাজ্ঞ াং ৃণতা অনুষ্ঠান উস্থােনয ভাধযেভ আগত দ যাােদয 

বূষ  ্রণংা অজযান ােয। 
 

১৩. Expo-2012 Yeosu Korea ীল মক প্রদ মনীয়ত অাংগ্রণ: Expo-2012 Yeosu Korea 

 ল যাা ্রণদ যান েত আ১২ সভ েত ১২ আগি-২০১২ ণতন ভা সভষাদ   অংগ্রণ ােযেছ। 

যপ্তাণন উন্নষন ফুযেযায ফযফস্থানাষ Expo-2012 Yeosu Korea   ল যাা ্রণদ যান য Theme ‚The 

Living Ocean and Coast: Diversity of Resources and Sustainable Activities’’ সয আেরাো 

উক্ত সেক্সাক্তজেন ণফশ্ব দযফােয ফাংরােদো    বােফ উস্থান াযা েষেছ।  

 

১৪. Expo Millano-2015 ীল মক প্রদ মনীয়ত অাংগ্রণ: Expo Millano-2015  ল যাা 

্রণদ যান েত ০                    , ২০ ৫                                

    ছ                               Expo Milano-2015   ল যা     যা     Feeding 

the Planet, Energy for Life             Rice Cluster Group                    

                                               ভূ       জ    

    চ                   জ                   চ                     
 

১৫. র্িবনদাদ - মটায়ফয়গায়ত  ফাাংরায়দ মেড মন্টায     : ক্তিণনদাদ-সটাফােগােত 

‘‘ফাংরােদ সেড সন্টায’’ নােভ যপ্তাণন উন্নষন ফুযেযায সাটট ্রণদ যান    ণফক্রষ সান্দ্র 

স্থান াযা ষ । গত ২৭ নেবম্বয, ২০০৯ তাণযেখ ভানন ষ ফাণণজয ভন্ত্র  ্রণদ যান  সান্দ্রটট 

উেিাধন ােযন। সাই ভেষ াভন েষরথ  ল যা েম্মরেন সমাগদান উরেক্ষয ক্তিণনদাদ-

সটাফােগা পযাাের ভানন ষ ্রণধানভন্ত্র  সান্দ্রটট দষ ণযদ যান ােযন। ্রণদ যান     

ণফক্রষ সান্দ্র স্থােনয রেক্ষয ্রণেষাজন ষ জাষগা ক্তিণনদােদ ণনমুক্ত ফাংরােদেয অনাযায  
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ানার সজনােযেরয অণপ (Tamco Industries Ltd, Sales Depot, Lot No-2 Trincity 

Industrial Estate, Tacarigua, Trinidad) সথো া চচ ফছেযয জনয ণফনা বাাষ 

সৌজনযভূরাবােফ া ষা সগেছ।  উক্ত জাষগা  ফযফায ণফলেষ যপ্তাণন উন্নষন ফুযেযা সফং 

অনাযায  ানার সজনােযর সয ভেধয সাটট চুক্তক্তি  স্বাক্ষণযত ম। ফাংরােদ সেড 

সন্টাযটট সদেয ইণতা   ঐণতয সফং াৃটি   ং ৃণত সয ণনদ যান ম্বণরত সািায, 

ফযানায, ফুােরট, াযাটারগ, সদেয ফযফা ফাণণজয ংক্রা  তথযাণদ মথা 

যপ্তাণনাাযােদয টঠাানা তাণরাা, যপ্তাণন ণযংখযান, আভদান -যপ্তাণন ন ণত, 

ণফণনেষাগ ্ণাযাত তথযাণদ ণন্নেফ াযা েষেছ। 

্রণদ যান  সান্দ্রটটেত সদেয ্রণণতটষ্ঠত ণয ্রণ্তবতততাাযা ্রণণতষ্ঠােনয উন্নতভােনয 

যপ্তাণনেমাগয ণয াভগ্র  স্থাষ বােফ ্রণদ যান, াযাণযফ ষ সদভূে সক্রতােদয চাণদা   

ছন্দ অনুােয ণয াভগ্র  াইাায বােফ ণফক্রষ, াযাণযফ ষ অঞ্চের সক্রতােদয ােথ 

ফাংরােদ  ণফেক্রতােদয  ষান টু  ষান ণফক্তজেন ণভটটং আেষাজন, ণয ্োযা মাণচত 

তথযাণদ ্রণদান, েফ যাাণয াযাণযফ ষ অঞ্চেরয সক্রতােদয াাছ সথো ফাংরােদ  েণযয 

যপ্তাণন আেদ ংগ্রেয ণযাল্পনা গ্রণ াযা েষেছ।  

যপ্তাণন ফাজায ফুভুখ াযেণয অং ণেেফ ক্তিণনদাদ - সটাফােগােত  স্থাণত ফাংরােদ 

সেড সন্টায সয ভাধযেভ াযাণযফ ষ অঞ্চর দণক্ষণ আেভণযাাবুক্ত সদ মথা-ব্রাক্তজর, 

ণচণর, ারণম্বষা, আেজযাণন্টনা, ফণরণবষা, উরুগুেষ ্রণবৃণত সদে ফাংরােদেয যপ্তাণন 

েণযয ফাজায ম্প্রাযেণয উেদযাগ গ্রণ াযা েষেছ। 
 

১৫. উদ্ফুিকযণ কাম মক্রভ: যপ্তাণন ফাণণেজয যপ্তাণনাাযা সফং যপ্তাণন ্রণণতষ্ঠােনয ভেধয 

্রণণতেমাণগতায আফ টৃি ােয যপ্তাণনাাযাফৃন্দো অণধা যপ্তাণনভুখ  ােয সতারায 

রেক্ষয ণনষণভতবােফ জাত ষ যপ্তাণন েণপ সফং ণআইণ আযপ্তাণন  ্রণদান াযা েে। স 

দুটট  ুণফধা ্রণদােনয সক্ষেি িৃ জট হ্রা াযা ম্ভফ েষেছ। স াাম যাক্রভ 

যপ্তাণনাাযাগণো যপ্তাণন ফাণণেজয অণধা উৎাণত াযেছ। ২০০৯ াের ৮১ জনো, 

২০১০ াের ৮৭ জনো সফং ২০১১ াের ১১৬ জনো সফং ২০১২ াের ১৪৭ জনো 

ণআইণ আযপ্তাণন  ণনফ যাাণচত াযা েষেছ। ২০০৮-০৯ অথ যা ফছেয ৩৯ জন ২০০৯-১০ অথ যা 
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ফছেয ৪৫ জন সফং ২০১০-১১ অথ যা ফছেয ৪৭ জন পর যপ্তাণনাাযাফৃেন্দয অনুাূের 

জাত ষ যপ্তাণন েণপ ্রণদান াযা েষেছ। 

      

                                                            -

২০১১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          আ                         

 

১৬. ফাাংরায়দয়ক ইবতফাচকবায়ফ ব্র্যার্ডাং এ যপ্তাবন উতেন ফুযয়যায বূবভকা: ণফেশ্বয 

ণফণবন্ন সদে অনুটষ্ঠত আন্তজযাাণতা ফাণণজয সভরাষ দৃটি-নন্দনবােফ ফাংরােদ যাণবণরষন 

বতয  সফং উন্নত গুনগতভান ্ন্ন ফাংরােদ  ণয ্রণদ যাণ য ভাধযেভ ণফেদ েদয ণনাট 

ফাংরােদো ুন্দযবােফ উস্থান াযা েে। ফাংরােদেয যপ্তাণন েণযয ণযণচণত 

সদেয াৃটি, ংষৃ্কণত, ঐণতয ইতযাণদ উস্থােনয ভাধযেভ ফাংরােদেয ইণতফাচা ইেভজ 

বতয াযেণয সক্ষেি যপ্তাণন উন্নষন ফুযেযা অতযন্ত গুরুেূন যা বূণভাা ারন াযেছ।   

ফাংরােদ ্োযা ণফদযভান সনণতফাচা ধাযণা আেমভন-ফনযা   খযা  ণত সদ, 

্রণাাৃণতা দুেম যাাগ সফং দুনীণত গ্রস্থ সদ  উন্নষেনয রেক্ষয ‘‘ণফণনেষােগয সদ ফাংরােদ’’ 

‘‘Made in Bangladesh’’ ‘‘অথ যাননণতা ভকৃ্তিয সদ’’ তথা-‘‘ণফউটটপুর ফাংরােদ’’ ণেেফ 

ব্রযাক্তন্ডং াযা েে। 

বতয  সালাা আন ট সফং  েবন , ণযাণভা, সাভ সটক্সাটাইর, সরদায ণয, াট   

াটজাত েণযয সক্ষেি ‘‘Made in Bangladesh’’ ণফেদ  সক্রতােদয ণনাট দারুণবােফ 

ভাদৃত েষ আেছ। ২০১০ াের ফাংরােদেয ন ট ষযায খাত ণফেশ্বয ণিত ষ সফং 

 েবন গােভ যান্ট চতুথ যা স্থান দখর াযেত ক্ষভ েষেছ। 
 

১৭. ফস্ত্রয়র অয়টায়ভন প্রকল্প: ইউেযা ষ ইউণনষন অনযানয উন্নত যাষ্ট্র াতৃ যাা 

্রণদত্ত শুল্কভুক্ত ুণফধা ্রণাণপ্তয রেক্ষয বতয  সালাা যপ্তাণনাাযােদয অনুাূের ক্তজসণ 

াটটযাণপোট ইুয াযা ষ।  ফাংরােদেয াটটযাণপোট অফ অণযক্তজন আ ণ   জায য িণত 

ভযানুেষর সফং নাতন ।    অফ অযক্তজন মথামথবােফ ্রণেষাগ, তা বেেয সাইূভ 
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নাক্তাযণ, াটটযাণপোট জায -উত্তয মা চচাই   তদ  , েফ যাাণয জাণরষাণত  ঘটনা ফেন্ধয 

     ১রা আগি, ২০১৪ েত ্ূণ যাবােফ অেটােভেনয ভাধযেভ ফস্ত্র ণফবােগয 

াাম যাক্রভ ্াণদত েে। 

ফতযাভান যাােযয ণবন-২০২১ সফং ণডক্তজটার ফাংরােদ ানেে ফা ফাষেনয 

রেক্ষয যপ্তাণন উন্নষন ফুযেযায ফস্ত্র ণফবাগ অেটােভন ্রণাল্প গ্রণ াযা েষেছ।  ছ    

        চ              ঞ জ            ট             চ          ট     

                          ছ   

উ   সমাগয সাটট অং ফাংরােদো ূনয শুেল্ক সফ সদে ণয ণফণেন ুেমাগ 

্রণদান াযেছ। Manually ক্তজসণ নদ ্রণদান ্রণক্তক্রষায াাযেণ বূষা ক্তজসণ নদ 

ণনষন্ত্রণ াযা ািাধয ক্তের। ণফলষটট ণফেফচনাষ ণনেষ ৪টট গু েূণ যা যপ্তাণন দণরর সয 

ইুযাায  াতৃ যােক্ষয ােথ ভেঝাতা স্মাযোয ণবণত্তেত on line real time basis –স      ই-

সমােগােমােগয ভাধযেভ ক্তজসণ নদ ইুযয াাম যাক্রভ ণযচাণরত েে।      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 

 

১৮. যপ্তাবন উতেন ফুযয়যায়ক বডর্জটারাইজড কযায উয়দযাগ: যপ্তাণন উন্নষন 

ফুযেযাো ণডক্তজটারাইজড াযেণয রেক্ষয ফুযেযায ণফণবন্ন ণফবােগয ভেধয ণনণফ যােে ডাটা 

আদান-্রণদােনয জনয সরাাার সণযষা সনট ষাাযা স্থান াযা েষেছ। ফুযেযায ণফণবন্ন 

ণফবােগয ভেধয আন্তেঃ ডাটা ্রণফা ভৃনবােফ ্াদন াযা ম্ভফয  ষাষ ফুযেযায 

াাম যাক্রেভ গণত রতা সেেছ। ফুযেযায াাম যাক্রভ াণবযা গ্র তাভুখ   ষাষ 

সিাোল্ডাযেদয েজ সফা ্রণদান াযা ম্ভফয েে।     
 

১৯. বডর্জটার ডাটায়ফ  ততযীয ভাধযয়ভ যপ্তাবন উতেন ফুযয়যায প্রান   অথ ম 

াবফ মক ফযফস্থানা কাম মক্রভয়ক র্ক্তারীকযণ: ফুযেযায ণনজস্ব অথ যাাষেন ্রণাণনা 

  আণথ যাা ণফলষাণদো ণডক্তজটারাইেজেনয রেক্ষয ডাটােফ পট ষযায বতয য উেদযাগ 

গ্রণ াযা েষেছ। ফতযাভান যাােযয ণডক্তজটার ফাংরােদ ণবেনয অং ণেেফ যপ্তাণন 

উন্নষন ফুযেযায াাম যাক্রভ আয  গণত র াযেণয রেক্ষয উন্নত ্রণক্তক্রষাষ HR-Payroll-
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Accounts Solutions Software ্রণণষন সফং Exporter’s Database Software বতয য াাম যাক্রভ 

অফযাত যেষেছ। মায পের খুফ েজ াভী ণফলষা, সাাউন্ট ্ণাযাত সফং 

সিাোল্ডাযেদয তথযাণদ অল্প ভেষ ণনবুযারবােফ া ষা ম্ভফয েফ।  যপ্তাণন উন্নষন 

ফুযেযায াণফ যাা ফযফস্থানা াাম যাক্রভ গণত র সফং ণিা  গ্রণ ্রণক্তক্রষা জতয েফ। 
 

২০. যপ্তাবন বযাংখ্যান প্রাবপ্ত জীকযণ: জাত ষ যাজস্ব সফাডযা সফং সদেয ণফণবন্ন 

রযান্ড াািভ েত যপ্তাণন উাত্ত ংগ্র   ণফেিলণ ােয যপ্তাণন ণযংখযান 

ংারনূফ যাা  জাত ষ ম যাােষ ণফণবন্ন সিাোল্ডাযেদয ভেধয ণফতযণ াযা ষ। যপ্তাণন 

ণযংখযান ংারন জ াযেণয রেক্ষয ফুযেযায স্ব-অথ যাাষেন ডাটােফজ পটত ষযায 

বতয  াযা েষেছ। ডাটােফজ পটত ষযায বতয য পের ডাটা ্রণক্তক্রষাাযণ, ংারন সফং 

ণফেিলণ াাম যা জতয েষেছ। যপ্তাণন তথযাণদ ্রণাণপ্তয রেক্ষয ডাটােফজ পটত ষযায 

বতয য পের ইেতাূেফ যা ভাণা যপ্তাণন ডাটা ্রণাা াযেত াখেনা াখেনা দুইভা ভষ 

রাগের  ২০০৯-১০ অথ যা ফছয সথো ্রণণত ভােয ডাটা যফতী ভােয ১০ তাণযেখয ভেধয 

্রণাা াযা ম্ভফ েে। 
 

২১. National Export House:  যপ্তাণন উন্নষন ফুযেযায স্ব-অথ যাাষেন ০৩ ফছয সভষাদ  

National Export House ্রণাল্প ফা্তবফাষেনয রেক্ষয গৃাষণ   গণূত যা ভন্ত্রণারষ াতৃ যাা 

ফুযেযায অনুাূের আগাযগা চ  সেয ফাংরানগয ্রণাণনা সরাাায ০১  আসা  সায 

আষতেনয ‘‘ই’’  সায ই-৫/ণফ  ট ফযাম ্রণদান াযা েষেছ। যপ্তাণন ম্প্রাযণভূরা 

াাম যাক্রভ ণনজস্ব বফন েত ণযচারনায রেক্ষয জাত ষ যপ্তাণন াউজ নােভ সাটট বফন 

ণনভ যাােণয ণযাল্পনা গ্রণ াযা েষেছ। ফযামাৃত জণভ েত উেেদাৃত অনফধ 

দখরদাযেদয েক্ষ আইন   াণর সান্দ্র াতৃ যাা গৃাষন   গণূত যা ভন্ত্রণারেষয ণচফ 

অনযানয ৫ জন াভ যাাতযাাো ণফফাদ  ােয াইোাটযা ণডণবেন য ট ণটটন নং-

৯৭৪/২০১০ দােষয াযা েষেছ সফং ভাভরাষ স্থণগতােদ সদ ষা আেছ ণফধাষ আেরাচয 

্রণােল্পয    ফাষন াাম যা স্থণগত যেষেছ। য ট ণটটনটট বযাোটাযেণয রেক্ষয 

আইনজ ফ  ণনেষাগূফ যাা ্রণেষাজন ষ াাম যাক্রভ গ্রণ াযা েষেছ। য ট বযাোট  ষা 

ভািই আেরাচয ্রণােল্পয ণনভ যাাণ াাম যা শু  াযা েফ।    

২২. Bangladesh-China Friendship Exhibition Centre ীল মক প্রকল্প: Bangladesh China 

Friendship Exhibition Centre (BCFEC) ণনভ যাাণ ্রণাল্প ফা ফাষেনয জনয গৃাষন   গণূত যা 

ভন্ত্রণারষ ূফ যাাচেরয ৪ নং সক্টেয ২০ সায জণভ ফুযেযায অনুাূের ফযাম ্রণদান ােয। 

ফাংরােদ চাষনা সেন্ড  সক্তক্সণফন সন্টায ণনভ যাাণ ্রণাল্পটট ণফগত ০৪ আগি, ২০১৫ 

তাণযেখ ECNEC বাষ অনুেভাণদত েষেছ। সছাা গত ২৫ আগি, ২০১৫ তাণযখ 

ফাংরােদ সফং চ ন যাােযয ভেধয আেরাচয ্রণাল্প ফা ফাষেনয উেমেয Letter of 

Exchange        েষেছ।            ম যা           জ       ৯       – 

 ০  ড    , ২০ ৫       ৮            চ                                   

    ছ                চ                    ০  ড    , ২০ ৫        

    ট         ডজ                                                 জ    

  ম যা   চ         ছ                ট    ট    জ                        
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২২          , ২০ ৬              ট   -         ফতভ যাােন           অফস্থান 

   ছ  ণফেলাণষত সভরা আেষাজেনয ভাধযেভ ণফেদ  সক্রতােদয আাৃিাযণ সফং 

স্থান ষ উৎাদনাায েদয সাই ছাতায ন েচ আনষেনয সক্ষেি স ্রণদ যান  সান্দ্র অতয  

গু  ূন যা বূণভাা ারন াযেফ।  
 

২৩. Quality Support Export Diversification Program: ইউেযা ষান ইউণনষেনয 

অথ যাাষেন ইণ/আইটটণ সয আণথ যাা   াাণযগয  াষতাষ ০৩ ফছয ফযা  ্রণাল্পটট ণফগত 

৩১-১২-২০০৯ তাণযখ ভাপ্ত েষেছ।  ্রণাল্পটটয ভূর উেমেয েে ১  টটযাাারচায 

২ সেগ্রা-্রণে পুড আ৩  াফ যাার সভণডণন সফং নযাচাযার ইনণগ্রণডেষি আ৪  রাইট 

ইক্তঞ্জণনষাণযং স্রণাডাক্ট সফং আ৫  আইটট সক্টেযয যপ্তাণন েণযয ভান উন্নষেন সফযাাণয 

খাতো াষতা ্রণদান। সিা সাল্ডাযেদয ােথ বা, সণভনায সফং াভ যাারায ভাধযেভ 

ভত ণফণনভষ ােয ণচণিত ৫টট সক্টেযয সাৌর ি ্রণণষন াযা েষেছ। উক্ত সাৌর 

ি ফ যাাধাযণো অফণত াযায জনয ফুযেযায  েষফাইেট ণন্নেফন াযা েষেছ। 

সছাা ্রণণ ত সাৌরিভূেয ুাণযভূ ফা্তবফাষেনয রেক্ষয ংণিি যাাণয 

্রণণতষ্ঠান ণল্প   ফণণা ণভণত সফং ণয ণবণত্তা সেড সোণেষন সয ণনাট স্রণযণ 

াযা েষেছ।   
 

২৪. The Study on Potential Sub-sector Growth for Export Diversification in 

Bangladesh: জাান ইন্টাযনযানার সাা-অােযন সেজক্তিয আণথ যাা সফং াাণযগয  

েমাণগতাষ ফা্তবফাণষত স িাণডয অধ েন াইরট ্রণাল্প ণেেফ ০২ ফছয ফযা  ্রণাল্পটট 

২০০৯ ভেষ ভাপ্ত েষেছ। ফাংরােদেয যপ্তাণন ফুভুখ াযণ ণফেলতেঃ াট সফং 

পটত ষযায যপ্তাণন খাত-সা াষতা ্রণদােনয ভাধযেভ যপ্তাণন ুংতাযণই স িাণডয 

ভূর উেমেয। াইরট ্রণাল্প ণেেফ ২টট সক্টেযয উয াাম যাক্রভ গ্রণ াযা েষেছেঃ- 

আ১  Production Process Improvement (KAIZEN) in the jute product Manufacturing 

Industries of Bangladesh, (2) Establishing Institutional Mechanism for Export Marketing 

of Computer Software and ITES of Bangladesh। উক্ত াইরট ্রণােল্পয আ তাষ জাােন 

আইটট েণযয ফাজায টৃিয রেক্ষয জাইাায ফযফস্থানাষ সাটট সণভনায আেষাজন াযা 

েষেছ। াণফ যাা উৎাদন রতা মা চচাইেষয রেক্ষয ১০টট ণনফ যাাণচত াট ণল্প ্রণণতষ্ঠােন 

াাইজান সভথড সয ্রণেষাগ াযা েষেছ। স িণত ফা্তবফাষেনয ভাধযেভ ং  ি 

্রণণতষ্ঠানভূেয ১০% উৎাদন রতা ফৃক্তি সেষেছ। 
 

২৫. জনফর বনয়োগ: ফতযাভান যাােযয ণনফ যাাচন  ্রণণত   ণতয আেরাো ফুযেযায 

ণফদযভান ূনয েদ জনফর ণনেষাগ াযা েষেছ। ২০০৯ েত ২০১৬      যপ্তাণন উন্নষন 

ফুযেযায ূনয েদয ণফয েত  ৪৭ জন ণনেষাগ াযা েষেছ। যাায াতৃ যাা অণ যাত দাণষে 

ুচা  সফং াাম যাায বােফ ্াদেনয জনয দক্ষ জনফেরয ণফাল্প সনই। সদেয আথ যা-

াভাক্তজা অফস্থায উন্নষন, দাণযদ্র ণফেভাচন সফং সটাই উন্নষেনয জনয াভ যাংস্থান ৃটি 

সাা  আফযা। ফুযেযায ণফদযভান ূনয েদ জনফর ণনেষােগয ভাধযেভ ফুযেযায উয 

অণ যাত দাণষে পরতা সফং দক্ষতায ােথ ্ন্ন াযা ম্ভফ েে।   
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২৬. যপ্তাবন আে: যপ্তাণন উন্নষন ফুযেযা ্রণণত অথ যা ফছেযয যপ্তাণন রক্ষযভািা ণনধ যাাযণ, ণয 

খাত সফং ণভন ণবণত্তা যপ্তাণনয রক্ষয ভািা ণনধ যাাযণ, ফাজায গেফলণা যপ্তাণনয গণত 

্রণাৃণত ণফ  লণ সফং তােদয অণবঘাত াাম যাক্রভ ম যাােরাচনা ােয থাো। ণয ণভণত, 

  েূন যা সচম্বাযভূ সফং সিাোল্ডাযেদয ােথ বায আেষাজন াযা েষ থাো। 

ফতযাভান ফছয ণফগত     অথ যা-ফছেয অথ যাাৎ ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২, 

২০১২-২০১৩, ২০১৩-২০১৪, ২০ ৪-২০ ৫   ২০ ৫-২০ ৬ ভেষ ফাংরােদেয সভাট 

যপ্তাণনয রক্ষযভািা মথাক্রেভ ১৭৬০০, ১৮৫০০, ২৬৫০০, ২৮০০০, ৩০৫০০,   ২০০   

  ৫০০ ণভণরষন ভাণাযান ডরায ণনধ যাাযণ াযা ষ। 

ণফেশ্বয ণযফণত যাত উৎাদন   ফাণণজয ণযণস্থণত ণফেফচনা ােয যপ্তাণন উন্নষন ফুযেযা 

েভঘন ণেল্পয যপ্তাণন উন্নষেন ণফেল     ্রণদান াযেছ সফং ইেতাভেধযই ুণনণদযাি 

ণযাল্পনা অনুমাষ  েভঘন ১৫টট েণযয উয যপ্তাণন উন্নষন াাম যাক্রভ গ্রণ াযা 

েষেছ। গৃ ত ণযাল্পনাষ স্থান ষ াা চচাভার ণনবযায আঞ্চণরা ণফণফধ েণযয উন্নষেনয 

ণফলষাণদ     সদষা েষেছ। সয পের সদেয অণধা ভূরয ংেমাক্তজত গ্রাভ ন 

ণল্পভূেয ম্প্রাযণ ঘটেফ। যপ্তাণন উন্নষন ফুযেযা াতৃ যাা ণচণিত ম্ভাফনাভষ ১৫টট    

েেেঃ চাভা   চাভাজাত   , সেগ্রা ্রণেড পুড, জাাজ ণল্প, ঔলধ, ইেরাটো 

   , াম্্উটায াণবযাে, পাণন যাচায, াাগজ   াাগজ    , ণ্রণণন্টং   যাোক্তজং 

াভগ্র , ফযাগ সন্ড াটযা, যাফায, সখরনা, ভাটটয টাণর, আগয উড সন্ড আতয সফং 

া। 

যপ্তাণন আষ ফৃক্তিয পের বফেদণা ফাণণেজয সরনেদেনয সক্ষেি ইণতফাচাবােফ 

ফযফধান হ্রা সেষেছ সফং বফেদণা ভুদ্রায ণযজাবযা সয ণযভাণ  আাজনাবােফ ফৃক্তি 

সেষেছ। যপ্তাণনভূখ  ণল্প াাযখানা ফযাা ণযভােণ গে উঠাষ স খােত ম যাাপ্ত 

াভ যাংস্থান টৃি েষেছ মা সদেয আথ যা-াভাক্তজা উন্নষন সফং দাণযদ্র ণফেভাচেন াষা 

  ণভাা ারন াযেছ। ণফগত     ফছেযয যপ্তাণন আষ   ্রণফৃক্তি ছা আাােয তুের ধযা 

েরােঃ 
 

অথ ম ফছয  যপ্তাবন আে সবভঃ 

ভাঃ ডঃ  

যপ্তাবন প্রফৃর্ি  

২০০৯-১০ ১৬২০৪.৬৫ + ৪.১১% 

২০১০-১১ ২২৯২৮.২২ + ৪১.৪৯% 

২০১১-১২ ২৪৩০১.৯০ + ৫.৯৯% 

২০১২-১৩ ২৭০২৭.৩৬ + ১১.২২% 

২০১৩-১৪ ৩০১৮৬.৬২ + ১১.৬৯% 

২০১৪-১৫ ৩১২০৮.৯৪ + ৩.৩৯% 

২০১৫-১৬  ৪২৫৭. ৮ + ৯.৭৭% 

 

২০০৮ ােরয ্রণরণম্বত ণফশ্ব অথ যাননণতা ভন্দা থাাায য ুনযাষ ইউেযােয 

অথ যাননণতা ভন্দা ণফযাজ াযা েত্ত্ব  ফতযাভান যাােযয ভেষাণচত ণফণবন্ন দেক্ষ, 

যাায সঘাণলত ্রণেণাদনা যাোেজ, যপ্তাণনয সক্ষেি াষা ুেমাগ ুণফধা ম্প্রাযণ; 

ণফণফধ ণয   ফাজায উন্নষন সফং ফুভুখ াযণ ংক্রা  াাম যাক্রভ গ্রণ াযায 
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          যপ্তাণনয ্রণফৃক্তিয ধাযা ফজাষ যাখা ম্ভফ েষেছ। ফতযাভােন ণফেশ্বয ১৯৬ 

সদে ্রণাষ ৭২৯ টট ণয যপ্তাণন াযা ম্ভফ েে। ফাংরােদেয ন ট ষায সফং  েবন খাত 

ণফশ্ব ফাজােয মথাক্রেভ ২ষ সফং ৩ষ স্থান দখর াযেত ক্ষভ েষেছ। 
   

অথ যাননণতা উন্নষন সদেয েভঘন ণেল্পয ক্ষভতা হ্রা ােয থাো। ফাংরােদ  

যপ্তাণন ণযভূেয ্রণাষ ফই েভঘন। ফাংরােদ  যপ্তাণন েণযয ্রণণতেমাগ  সদভূ 

ভূরতেঃ চ ন, ণবেষতনাভ   বাযেতয অথ যাননণতা উন্নষেনয াাযেন যপ্তাণন ফাণণেজয 

ফাংরােদেয জনয ফযাা ুেমাগ টৃি েষেছ। যপ্তাণন উন্নষন ফুযেযায ্রণাণতষ্ঠাণনা 

ক্ষভতা ফৃক্তি, ্রণমুক্তক্তগত ুণফধাণদ ফযফায, দক্ষতায ােথ সিাোল্ডাযেদযো 

্রণেষাজন ষ সফা ্রণদান, ফাংরােদেয যপ্তাণন ফাণণেজযয জনয াষা অবয য ণ   

আ জযাাণতা ম যাােষ ণফদযভান ুণফধাণদ াােজ রাগােনা ইতযাণদ াাম যাক্রভ ফা ফাষেন 

ফতযাভান যাােযয ভেষােমাগ  ণনেদযানা যপ্তাণন ফাণণেজয ইণতফাচা আফেয টৃি 

েষেছ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জাতীে মবাক্তা অবধকায াংযক্ষণ অবধদপ্তয 
 

৬ সণ্রণর ২০০৯ তাণযেখ জনগেণয ফুর ্রণণতণক্ষত জনফান্ধফ আইন ‘‘সবাক্তা 

অণধাায ংযক্ষণ আইন, ২০০৯’’ ্রণণ ত েষেছ। ফতযাভান যাােযয ূফ যাফতী সভষােদ 

্রণণ ত আইনভূেয ভেধয সবাক্তা অণধাায ংযক্ষণ আইন, ২০০৯ সাটট ভাইর পরা। 

০৬ সণ্রণর ২০১০ তাণযখ সথো ফাজায ভণনটণযং সয ভাধযেভ অণধদপ্তয আনুষ্ঠাণনাবােফ 

াাম যাক্রভ শুরু ােয । স আইন ্রণণষেনয ভাধযেভ সদে ্রণণতণদনই ফাজায তদাযণা ােয 

অযাধ দভেনয সক্ষি বতণয েষেছ সফং সবাক্তাগণ আইনানুমাষ  তােদয অণধাায রঙ্ঘন 

ের অণবেমাগ দােষেযয ুেমাগ ােেন। স আইন ্রণণষন   ফা্তবফাষন ্রণক্তক্রষাষ 

সবাক্তাযা   ফযফাষ যা েচতন েত শুরু ােযেছন। সবাক্তাযা আইেনয ুপর সেত শুরু 

ােযেছন।  

                                          ২০ ০-        ছ   LAN   

      ট                     ২০  - ২      ছ                    ট 

www.dncrp.gov.bd              
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২. জাতীে মবাক্তা অবধকায াংযক্ষণ আইনও ২০০৯ ফা ফােন: 

া. ফাজায তদাযবক: জাত ষ সবাক্তা অণধাায ংযক্ষণ অণধদপ্তেযয  ভাণযচারা  

াতৃ যাা ৬ সণ্রণর ২০১০ তাণযেখ ফাজায তদাযণায ভাধযেভ আনুষ্ঠাণনাবােফ সবাক্তা 

অণধাায ংযক্ষণ আইন, ২০০৯ ফাজায ম যাােষ ফা ফাষন শু  াযা  ষ। ২৮ 

সপ   ষাণয ২০১৬ তাণযখ ম যা  ৫৭,৮৩০ টটয  অণধা ণফণবন্ন ফাণণক্তজযা ্রণণতষ্ঠােন 

তদাযণা াাম যাক্রভ ণযচারনা াযা েষেছ। সবাক্তা অণধাায ংযক্ষণ আইন, ২০০৯ সয 

ণফণবন্ন ধাযাষ সদা   াফয  ােয ১৫,৪৬৯টট ফাণণক্তজযা ্রণণতষ্ঠানো সভাট 

১২,০৩,৩১,৯৫০/-  আফায সাাটট ণতন    সাক্তি াজায নষত ঞ্চা  ট    

জণযভানা আেযা   আদাষ াযা েষেছ।        ২৪৪ জ                

জণযভানায ২৫                 ট ৫,১৮,০০০/-  আা চচ    আঠায াজায  ট    

্রণদান াযায য অফণি ১১,৯৮,১৩,৯৫০/-  আসগায সাাটট আটানফফই    সতয াজায 

নষত ঞ্চা  ট    যাাণয সাালাগােয জ                ছ                  

                                         ২৫৬ ট      জ            

৩০,৫২,৫০০/-  আ ক্তি রক্ষ ফাষান্ন াজায া চচত  ট    জ                    

                          ৪ ৪৫    জ   , ৮ ০    জ   ছ     ২০৪    জ 

      ট              
 

খ্. প্রচায কাম মক্রভঃ  সবাক্তা অণধাায ংযক্ষণ আইন-২০০৯ ্োযা জনগণো 

েচতন াযায      ্রণচায   জনেচতনতাভূরা াাম যাক্র        ণেেফ 

ইেতাভেধয ১০.৬৫     আদ    ষচলটি াজায  সািায, ণরপেরট   যা্েরট 

সবাক্তােদয ভেধয ণফতযণ াযা েষেছ সফং ণফতযণ াাম যাক্রভ অফযাত আেছ। তাছাা-

সবাক্তা অণধাায ংযক্ষণ আইন, ২০০৯ সয  আ তাষ ক্ষণতগ্রস্থ ফযক্তক্তো অণবেমাগ 

দােষেযয আফান জাণনেষ সদেয  ল যা স্থান ষ জ                  ০৬ (ছ )     

        জ              ৬ ট              ট           ৭                



39 
 

(SMS) ্রণচায াযা েষেছ। অণবেমাগ দােষেযয আফান       ােষাটট সফযাাণয 

টটণব চযােনেরয      ্রণচায াযা েষেছ। তাছাা ্রণণতণদেনয ফাজায তদাযণায স্রণ 

ণফজ্ঞণপ্ত ণ্রণন্ট   ইেরােণনা ণভণডষাষ স্রণযণ াযা েে। ২০১০ ার েত ্রণণতফছয 

১৫ ভাচযা                       ণফণবন্ন াভ যাূ চয ভাধযেভ সদফযা   উদমান াযা 

েে।  
 

 
 

সবাক্তা অণধাায ংযক্ষণ আইন-২০০৯ ্োযা জনেচতনতা ফৃক্তিয      জাত ষ 

সবাক্তা অণধাায ংযক্ষণ অণধদপ্তয   ফাণণজয ভন্ত্রণারেষয অনুেযােধ ইেতাভেধয চরণচি 

  ্রণাানা অণধদপ্তয মথাক্রেভ ১.৫ ণভণনট, ২.০ ণভণনট   ৩.০ ণভণনট       ৩টট টটণব 

ণপরায বতয  াযা েষেছ।  
 

 

 
 

৩. গণশুনাবন গ্র : ণচফ াণভটটেত ভানন ষ ্রণধানভন্ত্র য ণনেদযানায আেরাো অনযানয 

ংস্থায নযাষ সবাক্তা অণধাায আইেন জনগেণয ্কৃ্ততা ফৃক্তিয      ্রণণত সাভফায 
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জাত ষ সবাক্তা অণধাায ংযক্ষণ অণধদপ্তেয ভাণযচারোয সনতৃেে গণশুনাণন গ্র  

াযা েে। গণশুনাণনেত ণফণবন্ন গণভাধযেভয াংফাণদা সবাক্তাগণ অং ণনেেন। 

গণশুনাণনেত অং গ্রণাাণয সবাক্তাযা স  উেদযাগো ইণতফাচা ভেন াযেছন। 

  

 

      দ               

 
ক.  দ                                                         

                     দ                                

           :   
 

০ . জ   জ                                                            ড 

                            ড                      ২৫%         

      

০২.                   (  চ.  .   ড ৮৫৪৪.  .০০)                 

                       চ     ড      জ               ২%    

     ;   

০ .                           ট        চ.  .   ড ৮৭০ .২২.২      

                  ড                               চ            

                             

০৪.                           ট        চ.  .   ড ৮৭০ .২২.২      

                                 জ                            

  চ            

০৫.                  চ     ড ২৫ ৭. ০.০০       ণফ যানযা      জ      

      জ            ছ                                          

  চ     ড ২৫ ৬.৯০.০০-               

০৬.   ট    জড                              চ     ড              

০৭.                                চ.  .   ড ৫৪০ .  .০০          

         

০৮.               ট          চ.  .   ড ৮৫৪৪.৭০.০০ -      চ          

     

০৯.   ট         ট      ট      চ.  .   ড ৪০  .২০.০০     ট            

                                       ‘ জ           ’        

         

 ০.                         ড                                ড 

              চ.  .   ড ২৮০২.০০.০০            ৫        ২  
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  .       ড        চ     ড ৭ ০২. ০.০০            ড     

    চ     ড ৭ ০২.২ .০০        -         ড        চ     ড 

৭ ০২.  .০০            ০                ০            ০  

     ০      ট ৫        ট    ৫           

 ২.    চ        চ     ড ০৬০ . ৯.০০                ২            

    ২৫      ৫                      

  .                         চ     ড ৮৭০২. ০. ০                 

     ২       ২৫              চ         চ     ড ৮৭০৬.০০.২৯  

                   ২৫        ২            

 ৪.  ড                                                   -      

ট        চ      ড ৮৪৭৯.৮৯.০০                  চ      ড 

৮৪ ৪. ০.০০       ট          চ      ড ৮৭০৪.২২.         ড    

        জ    চ      ড ৮৪ ৪.২০.০০                    ট 

         

 ৫.        ‘জ              ২০০৯-২০ ৪’                    

 ৬.   জ                ২০০৯-২০ ২                                       

            

 ৭.                        -২০ ০  ২০    ২০ ২  ২০    ২০১৪   ২০১৫    

              জ                  জ   ২০০৯- ০ ২০ ০-    ২০  -

 ২ ২০ ২-     ২০১৩-১৪   ২০১৪-১৫     ছ                           

      

 ৮.                     ট                                জ      রেষ 

      

 ৯.    ‘        -২০০৯’                             ট             

২০.        ট                 ‘ ট ট                 ড     -২০ ০’-

                                    ট             ট       

২ .            ঝ                            .  .           

                                

২২.                 TRIPs Agreement       ছ                 ২০ ৬ 

                    চ                   
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ভাননীে ফাবণজয ভন্ত্রী কতৃমক BTC Journal-এয মভাক উয়মাচন 
 

২ .                                                            জ  

              

২৪.          ট              ২০০৯- ০  ২০ ০-    ২০  -২০ ২  ২০ ২-  , 

২০১৩-১৪   ২০১৪-১৫      ছ                                

               

২৫. Natural Flower-                     চ         

২৬.   ট     টজ                        চ         

২৭.          ট               চ     ‘                           ট   

                    ট    চ     ড ২৯৪ ৫০ ০ ’     ‘  জ          

    চ     ড ২৯৪ ৯০ ০ ’                         ৫            

     ০           

২৮.                 চ     ড ২৫২ . ০.২০                     . ট  

ট    ৫০০ -              ২০০ -          

২৯.    চ  চ         চ     ড    ড     ৪ .০   ৪ .০২     ৪ .০           

                         । 



43 
 

     
বযডা বভরনােতয়ন        কতৃমক আয়োর্জত ‚এবন্ট-ডাম্ম্পাংও কাউন্টাযয়বইবরাং   

মইপগাডম মভজা‛ ীল মক কভ মারা 

৩০.                       চ                               

    চ     ড  ৯২ .৫০.০০                      চ     ড 

৭৬০৭.২০. ০                                 । 

৩১.            ট       ট     চ     ড ৮৫ ৯.  .৯০          ৪৪ ট    

     ট                                             ট      ট 

         জ                     ট            ০ ট           । 

৩২.  ড                 চ     ড ৮৫৪৪.২০.০০                 

          ৫         ক্তি      ০     । 

৩৩.                     ট             চ     ড ৮৫৪৪.৭০.০০     ৫  

               ০       

৩৪. সরাক্তজআই   চােরয খুদ যপ্তাণনয ণফলেষ ভতাভত ্রণদান। 

৩৫. যপ্তাণনতফয ণয উৎাদেন ফযফরৃত আভদাণনাৃত াা চচাভােরয জনয বফেদণা 

ভুদ্রাষ ্রণেষাজন ষ ঋণ ্রণাণপ্তয ণনণভত্ত ভূরয ংেমাজেনয ায   ণনণ যাাষা ণনধ যাাযণ 

্ণাযাত ্রণণতেফদন। 

৩৬. ারপায   ণফেফাযা দ্রফযাণদ ণযফন ংক্রান্ত ্রণণতেফদন     । 

 ৭.                                                            

                                                            

 ৮. আভদাণনাৃত ুাণয যপ্তাণনয সক্ষেি বযারু সণডেনয ্রণাৃত ণযভাণ সফং 

ইণেজড ফণবূযাত সরাাাষ ুাণয যপ্তাণনয ণনেলধাজ্ঞা ্রণতযাায/ফরফৎ যাখায 

ণফলষ ম যাােরাচনাূফ যাা ্রণণতেফদন স্রণযণ। 

৩৯. অ্রণচণরত গরু ভণেলয নাণ বুচ ণ, ণং, যগ ইতযাণদ যপ্তাণনয সক্ষেি নগদ 

াষতা ৫% সথো ফাণেষ ১৫% াযা। 

৪০. ভূরধন  মন্ত্রাণত উৎাদেন ফযফরৃত উাযেণয শুল্ক হ্রা সফং ভূা অফযাণত 

্রণদান। 
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৪১.                  জ                                         

         ট    ড               

৪২.                                                   ট    ড   

            

৪ .                      ট                                  ট    ড   

            

৪৪.                    জ                                        

৪৫.   জ        জ                   -              জ            

                             

৪৬. ণল্প ভন্ত্রণারেষয ণনষন্ত্রণাধ ন ফাংরােদ ণচণন   খাদয ণল্প াে যাােযেনয জনয 

‘ফাংরােদ ণচণন আযা্তবাঘাট উন্নষন উায  আইন-২০১৫’ সয খায উয 

ভতাভত ্রণদান ংক্রান্ত। 

৪৭.    জ                                          

    

খ্.                                                               

                   দ         
 

০১. চ             জ                               ট      -

                        জ                                   

                             ট         

০২.                                                         ট     

                                               ট              

                  ট                          জ              

  জ                                                  জ          

             

০৩. জ                ট        ট                                  

    জ                ট        ট                                

                         চ         জ        ট        ট     ট       

                     

০৪.         ট                                      ০০     ট   চ   

                                      

 

০৫.                                           ৪  ৫০০     ট   চ   

                                      

০৬.           চ          াে যাা       ৫০ ০০০     ট   চ                 

                        

০৭.                             ৪৯ ০০০     ট   চ                      
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০৮.                               ২০ ০০০     ট   চ                 

                         

০৯.       টড                   ২ ৫০০     ট   চ                      

                   

১০.    ট                         ৫ ০০০     ট   চ                      

                   

১১.         ৫০ ০০০০     ট      চ                             

১২.                                        জ      জ                

              

  .                              ট                         

 ৪.    জ          জ                                       

 ৫.                           জ                                  

১৬.                                 চ    ড                       

                           
            

গ. ণি-াণক্ষা, আঞ্চণরা   ফুাণক্ষা ফাণণজয চুক্তক্ত সফং ণটটস (Preferential Trade 

Agreement)  সপটটস (Free Trade Agreement) ংক্রান্ত াাম যা ্াদন:  
 

০ .           ভারেষণষায             Closer Economic Partnership 

Agreement (CEPA)’               ট চ    ফাংরােদ-ভারেষণষায ােথ 

্াদন াযা সমৌক্তক্তা েফ ণানা স ণফলেষ ভ ক্ষা ্রণণতেফদন ্রণণষন। 

০২. APTA চুক্তক্তয আ তাষ চ ন   দণক্ষণ সাাণযষায জনয অপায ণরি সফং রা  

ণণডআয’য জনয ণযোােষি   ণরি ্রণণষণ। 

০৩. APTA         চ  ,             ,                   ট            

                     

০৪. Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Co-operation 

Free Trade Area (BIMSTEC FTA) আ তাষ ফাংরােদেয টযাণযপ ণণডউর ্রণণষন। 

০৫. D-8, TPS-OIC     IOR-ARC                             জ           

                                

০৬. বাযত যাায সঘাণলত Duty Free Tariff Preference (DFTP) Scheme ’য আ তাষ 

শুল্ক  ুণফধা গ্রেণয ণফলেষ ভতাভত ্রণদান ্রণংেগ। 

০৭. SAFTA’                          জ              Request list, Offer 

list, Sensitive list         জ  

০৮. Sectoral Agreement on the APTA Rules of Origin সয ণফলেষ ভতাভত ্রণণষন। 

০৯. The Protocol on Preferential Tariff Scheme for TPS-OIC (PRETAS)-সয আ তাষ 

অপায তাণরাা অনুমাষ  শুল্ক ছা ্ণাযাত ্রণণতেফদন ্রণণষন। 

১০. D-8               জ                                

  .                                                জ  চ    (Trade 
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Preferential Agreement)                                           

      

১২.                    -              জ      (   ট )  ঠ    Policy 

Guidelines          

  .     ,           ট                         জট চ                

              

১৪. াপটায আ তাষ সফাখােতয জনয ফাংরােদেয অনুেযাধ   অপায তাণরাা 

্রণণষন। 

 ৫                   জ                জ -      জ     

          -                    ট                            

 ৬ WTO সয ণফণবন্ন চুক্তক্তয আ তাষ াফণণড ্ণাযাত ফাংরােদেয রুরত, সণন্ট-

ডাম্্ং অযাান, াাউন্টায-সবইণরং অযাান ইতযাণদ ংক্রান্ত সনাটটণপোন 

বতণয। 

১৭.                                           -ট          -ট      

                                                      

১৮.         জ          চ                          ৪     ড             

২০ ২                   ট        

১৯.  ইউেযা ষ ইউণনষন   ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) সয 

ভেধয FTA স্বাক্ষেযয পের ফাংরােদেয উয ণা ্রণবাফ েফ স ণফলেষ 

্রণণতেফদন ্রণণষন।     

২০. ইউেযা ষ ইউণনষন              সয ভেধয FTA স্বাক্ষেযয পের ফাংরােদেয 

উয ণা ্রণবাফ েফ স ণফলেষ ্রণণতেফদন ্রণণষন।      

২১. ভণযা   ণভষানভায, জ     বূটান, দণক্ষণ আণোা, ভারেষণষা, চ ন, াুেষত, 

সভণডণনষা, GCC               ট            ফাংরােদেয FTA / PTA 

গঠেনয ম্ভাফযতা মাচাইূফ যাা ্রণণতেফদন ্রণণষন। 

২২. The Protocol on the Preferential Tariff Scheme for the TPS-OIC (PRETAS) সয 

আ তাষ ফাংরােদেয Concession List (Offer List)  ারনাগাদাযন ।                    

২৩. Transposition of SAFTA Sensitive list from HS 2007 to HS 2012 

২৪. ইউেযাণষন ইউণনষন   বাযেতয ভেধয ভুক্ত ফাণণজয অঞ্চর চুক্তক্ত ্াণদত ের 

সফং াণা্তবানো ক্তজসণ '+' ুণফধা সদষােত ফাংরােদেয বতণয সালাা 

যপ্তাণনেত সাান ্রণবাফ েফ ণানা তা য ক্ষা ােয ্রণণতেফদন ্রণণষন। 

২৫. ইউেযা ষান ইউণনষন াতৃ যাা ক্তজসণ ণ ভ ংোধেনয াাযেণ ফাংরােদেয 

ফাণণেজযয উয ্রণবাফ ণফেিলণ। 

২৬. াণতষ অ্রণচণরত ণয যপ্তাণনয ণফলেষ ভ ক্ষা ্রণণতেফদন ্রণণষন । 

২৭. Problems and Prospects of IT and IT Enabled Services Outsourcing in 

Bangladesh  ল যাা ভ ক্ষা ্রণণতেফদন ্রণণষন । 
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                                        আনুষ্ঠাবনকবায়ফ BTC Journal-এয কব 

প্রদান 

 

 

ঘ. মদীে বয়ল্পয স্বাথ মাংযক্ষণ এফাং অাধু ফাবণজয প্রবতবফধান ম্পয়কম 

বয়ল্পায়দযাক্তা   ফযফােীয়দয ভায়ঝ য়চতনতা ফৃর্ি: ণফশ্ব ফাণণজয ংতায ণফণবন্ন 

ণফণধ-ণফধােনয আেরাো সদ ষ-ণেল্পয স্বাথ যা যক্ষােথ যা ফাংরােদ যাায অভ/অাধু 

্রণণতেমাণগতাষ ম্মুখ ন েষ ক্ষণতগ্রত ণেল্পয ুযক্ষাষ াািভ আইন, ১৯৬৯ সয 

আ তাষ াণতষ ্রণণতণফধানভূরা ণফণধভারা জায  ােযেছন সফং ফাংরােদ টযাণযপ 

াণভেনয সচষাযভযানো স ার ণফণধভারায আ তাষ ক্ষণত ণনরুন   ্রণণতণফধােনয 

ুাণয ্রণণষেনয  জনয দাণষে্রণাপ্ত াতৃ যাক্ষ ণনেষাগ ােযেছ। সই ার ণফলেষ ংণিষ্ঠ 

ারো অফণত ােয েচতনতা ফৃক্তি াযতেঃ াাংণখত ণল্পাষন, যপ্তাণন ফৃক্তি তথা াণফ যাা 

অথ যাননণতা অগ্রগণত অজযােনয                    ট                          

    জ         ছ  সজনয গত াতফছেয ার ণফবাগ ষ েয 

 আঢাাা,চিগ্রাভ,যাজা ,যংুয,খুরনা,ণেরট,ফণযার  সচম্বায অফ াভা যা সয ােথ সভাট 

৮ টট েচতনতা সণভনায অনুটষ্ঠত েষেছ। সছাা সজরা ম যাােষ 

াুণভো,খাগাছণ,নাযাষণগঞ্জ,েনিোাণা স ৪ টট েচতনতা সণভনায অনুটষ্ঠত েষেছ। 
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আভদাবন   যপ্তাবন প্রধান বনেন্ত্রয়কয দপ্তয 
 

ফতযাভান যাােযয ‚রূাল্প ২০২১‛ ফা্তবফাষেনয রেক্ষয             ড জট   

                             ,       ,        ,                         

                                                                

   চ            ছ  রূাল্প ২০২১ সয  রক্ষযভািা অজযােনয জনয সফং েফ যাাণয 

সাটট ভিৃ সফং ্রণণতেমাণগতাভূরা আধুণনা ফাংরােদ গে  সতারায ভাধযেভ সদেয 

জাত ষ অথ যাননণতা ্রণফৃক্তি েযাণন্তাযেণয উেমযো াভেন সযেখ স দপ্তেযয বদনক্তন্দন 

াাম যাাফর  চরভান যেষেছ।  
 

ক.  আভদাবন নীবত আয়দও ২০১৫-২০১৮ প্রণেন         :   

১. ডণিউটট -সয আ তাষ ণফশ্বাষন   ভুক্তফাজায অথ যান ণতয ক্রভণফাােয ধাযায আেরাো 

আভদাণন ন ণত অণধাতয জ াযণ াযা েষেছ। 

২.আধুণনা ্রণমুক্তক্তয ফযাা ্রণাযােল্প অফাধ ্রণমুক্তক্ত আভদাণনয ুণফধা ্রণদান াযা 

েষেছ। 

৩.যপ্তাণন াষা ণল্প ্রণণতষ্ঠানভূো জণবণত্তা আভদাণনয ুণফধা ্রণদান ােয 

সদ ষ যপ্তাণনো ভজফুত ণবণত্তয উয দা চ াযােনায রেক্ষয ণল্প ন ণত, যপ্তাণন ন ণত   

অনযানয উন্নষন াভ যাূচ য ােথ আভদাণন ন ণতয ভন্ষ াধন াযা েষেছ। 

৪.ণল্প েণযয াা চচাভার আভদাণনয উয ক্রভান্েষ ণনেলধাজ্ঞা ্রণতযাায ােয ণল্পজাত 

ণয অণধাতয জরবয াযা েষেছ। 

৫.গুণগত ভান্ন্ন   স্বাস্থযম্মত ণয যফযা   ণযেফফান্ধফ আভদাণনয ুণফধা 

্রণদান াযা েষেছ। 

৬. আভদাণন ন ণত আেদ অণধাতয উদায   জ াযণ াযাষ সদ ষ ণেল্পয ্রণায, 

যপ্তাণনভূখ  ণেল্পয াা চচাভার   অনযনয উাযণ জরবয   ফযফা ফান্ধফ ণযেফ 

টৃি াযাষ জাত ষ উন্নষেন বূণভাা যাখেছ  সফং ণফণনেষােগয সক্ষেি অনুাূর ণযেফ 

টৃি েষেছ। 
 

খ্. কয ফযতীত যাজস্ব আে (Non Tax Revenue): সই দপ্তেযয ায ফযত ত যাজস্ব 

আদাষ উত্তেযাত্তয ফৃক্তি ােে সফং  যাজস্ব আদাষ ফৃক্তিয ্রণফাভান ধাযা অফযাত যাখায 

জনয যাজস্ব আদােষয াাম যাক্রভ ণনণফবােফ ণনষণভত ভণনটয াযা েে। সই দপ্তেযয ায 

ফযত ত যাজস্ব আদাষ ংক্রান্ত তথয ণননরূ:  
 

অথ ম ফছয  যাজস্ব আে সয়কাটট 

টাকা  

২০০৮-২০০৯ ৪১.৪২ 

২০০৯-২০১০ ৪৪.১২ 

২০১০-২০১১ ৫৭.৮৬ 

২০১১-১২ ৭১.২৪ 

২০১২-১৩ ৮১.৫৬ 

২০১৩-১৪ ৯০.২২ 
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২০১৪-১৫ ১০০.৮৩ 

২০১৫-১৬ ১০৪.০৫ 
 

 

 

গ. বটটয়জন চাটমায প্রণেন   মল্পয়ডক্স চারু: স দপ্তেয আগত সফা্রণাথ েদয দ্রতু 

সফা ণনক্তিত াযেণয রক্ষয ণটটেজন চাটযাায ্রণণষন াযা েষেছ সফং ্রণণ ত ণটটেজন 

চাটযাায সভাতােফা সফা ্রণাথীেদয যাভ যা ্রণদােনয জনয স দপ্তেয সাটট সল্পেডক্স সখারা 

েষেছ সফং ণটটেজন চাটযাায অনুােয সফা ্রণাথীেদয দ্রতু সফা ্রণদান াযা েে। 
 

 ঘ. বনফন্ধন নদি জাবয:  The Importers, Exporters & Indentors (Registration) order, 

1981 সফং ফতযাভান আভদাণন ন ণত আেদ, ২০১৫-২০১৮ সয আেরাো আভদাণন, যপ্তাণন 

সফং ইেন্ডটটং ণনফন্ধন নদি জাণয াযা েে। স অণধদপ্তেযয াাম যাক্রেভয গণত রতা 

আণষেনয উেমেয আেফদনি ্রণাণপ্তয য সফা গ্র তােদয দ্রতু সফা ্রণদান 

ণনক্তিতাযেণয রেক্ষয আভদাণন   যপ্তাণন ্রণধান ণনষন্ত্রোয দপ্তেযয আ তাধ ন ার 

আঞ্চণরা দপ্তয েত দ্রতুতভ ভেষয ভেধয ণনফন্ধন নদি জাণয   নফাষন াযা েে। 

ঙ. আধুবনক প্রমুর্ক্তয ফযফায: সই দপ্তেযয অধ নস্থ ার আঞ্চণরা দপ্তেয ইন্টাযেনট 

স্থান াযা েষেছ সফং দয দপ্তেয  েষফ াইট চারু াযা েষেছ। 
   

 
 

চ. বনযাত্তা ফযফস্থা: যাাণয ণিান্ত অনুােয স অণধদপ্তেযয ণনযাত্তা ফযফস্থা 

সজাযদায াযা েষেছ সফং সেক্ষেি অণধাতয ণনযাত্তা ণনক্তিতাযেণয রেক্ষয 

াফ যাক্ষণণা নজযদাণয াযায জনয স দপ্তেয ণণ াযােভযা স্থান াযা াযা েষেছ। 
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 ছ. ববফলযত বযকল্পনা: 

১. অেটােভেনয ভাধযেভ স অণধদপ্তেযয াাম যাক্রেভ দক্ষতা   গণত রতা আনষেনয 

রেক্ষয IFC সয উেদযােগ সফং ফাণণজয ভন্ত্রণারেষয তোফধােন ফা্তবফাষনাধ ন Online 

Licensing Module (OLM) স্থান াযা।  

২. দপ্তেযয গণত রতা আনষেনয রেক্ষয ূনয েদ নতুন জনফর ণনেষাগ াযা। 

৩. াভ যাাতযাা/াভ যাচায েদয ্রণমুক্তক্তগত দক্ষতা ফৃক্তি   গেফলণাভূরা াাম যাক্রভ ণযচারনায 

জনয উমুক্ত ্রণণক্ষেণয ফযফস্থা গ্রণ াযা। 

৪. দ্রতুতভ ভেষয ভেধয আভদাণন   যপ্তাণন ংক্রান্ত ণফণবন্ন তথয/ণযংখযান ্রণাণপ্তয 

রেক্ষয শুল্ক সিন, ফাংরােদ ফযাংা, জাত ষ যাজস্ব সফাডযা   যপ্তান  উন্নষন ফুযেযায 

ােথ অন-রাইন াাম যাক্রভ চারু াযা। 
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      দ           
 

১.        দ                                : চ             চ      

  ট                                 জ   চ            ৬৭. ৮           জ 

      ০০           জ                    ৯৬৭. ৬                   ট 

ছ            ট ট                ২         ছ            ট               

             ছ                                     ৭            

                  জ                     ৬৮৯.৪৬   ছ              ট 

 ছচ            ট ট                ০        ট                   জ  

                     ছ  
 

২.                      : 

া. ফৃত্তয ঞ্চগ, ঠাাুযগা চ , রারভণনযাট, ণদনাজুয সফং ন রপাভায  সজরাষ ৫০০ 

 আা চচত  সক্টয জণভেত  চা চাল ম্প্রাযেণয  রেক্ষয ৪৯৭.৬০  আচায সাাটট াতানফফই 

রক্ষ লাট াজায  রক্ষ টাাা ফযষ ােেক্ষ ‘‘Extension of Small Holding Tea Cultivation in 

Northern Bangladesh’’  ল যাা ্রণাল্পটট গত ১০ নেবম্বয ২০১৫ তাণযেখ ফাণণজয ভন্ত্রণারষ 

াতৃ যাা অনুেভাণদত েষেছ।  

 

                 
       

বদনাজুয়য চা চাযা উয়ত্তারন             ঞ্চগয় চা চাযা উয়ত্তারন             

অবপ বফন 

 

খ.  রারভণনযাট সজরাষ কু্ষদ্রাষতন চা চাল ম্প্রাযেণয জনয ৪৪৬.৮৯  আচায সাাটট 

সছচণে রক্ষ ঊননব্বই াজায  রক্ষ টাাা ফযষ ােেক্ষ ‘‘Eradication of Rural Poverty by 

Extension of  Small Holding Tea Cultivation in Lalmonirhat’’  ল যাা ্রণাল্পটট গত 

১০/১১/২০১৫ তাণযেখ ফাণণজয ভন্ত্রণারষ াতৃ যাা অনুেভাণদত েষেছ।   
 

 

                      
 

গ. াফ যাতয চিগ্রােভ চা চাল ম্প্রাযণ াাম যাক্রভ চরভান যাখায জনয ৯৯৯.৩৫  আনষ সাাটট 

ণনযানফফই রক্ষ ষচক্তি াজায  রক্ষ টাাা ফযষ ােেক্ষ ‘‘Extension of Small Holding 

Tea Cultivation in Chittagong Hill Tracts’’  ল যাা সাটট নতুন ্রণাল্প ্রণ্তবাফ গত 

১৭/০২/২০১৬ তাণযেখ  ংোধন ােয ুনযাষ ফাণণজয ভন্ত্রণারেষ স াযা েষেছ। 
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ঘ.          চ              ট ট                       ৬৯৫.০০ (ছ     

 চ          জ  )    ট               Strengthening the Capacity Building of 

Bangladesh Tea Research Institute (BTRI)           ট    ২৪/০ /২০ ৬        

 ড                            জ       জ                       ছ  
 

 .   ছ             চ     ড               ‚Extension of Tea Virgin Land of Existing 

Tea Estates‛   ল যাা ্রণাল্প ফা্তবফাষেনয রেক্ষয ফাংরােদ ফযাংা  ০০ (     )     ট 

ট       ৯%                         -             জ                জ    

    ছ   
 

৪. গেফলণা : ফাংরােদ চা গেফলণা ইনণিটটউট স ম যান্ত ১৮  আআঠায  টট উচ্চ পরন র 

সলান, ৪  আচায  টট ফাই-সলানার সফং ১  আসা  টট ণর-সলানার  ফ জ অফভুক্ত ােযেছ। 

ফতযাভােন ণফণবন্ন ণডণণপ্লেন ৫৫  আঞ্চান্ন  টট গেফলণাাাম যা চারু যেষেছ। 
 

৬. ফাংরােদ যাােযয ােথ চা সফােডযায ফাণল যাা াভ যা্াদন চুক্তক্ত স্বাক্ষণযত েষেছ।  
 

৭. চা ণেল্পয উয সাটট উন্নষেনয থনাা বতয  াযা েষেছ। উন্নষেনয থনাা 

যাােযয ণনাট উস্থান াযা েষেছ। 

 

উতেন কভ মকাড :  

া. ফাংরােদ চা গেফলণা ইনণিটটউেট সেনক্স বফেনয ১  আসা  তরায উয ২ষ তরা 

৪৯.০০  আঊনঞ্চা  রক্ষ টাাা ফযেষ ণনভ যাাণ াাজ ্ন্ন াযা েষেছ।  
 

খ. ফাংরােদ চা গেফলণা ইনণিটটউেটয অণপ বফনম্প্রাযণ ণনভ যাাণ াাজ  ৫০.৩৩ 

 আঞ্চা রক্ষ সতক্তি াজায  রক্ষ টাাা ফযেষ ্ন্ন াযা েষেছ।  
 

গ. ্রণাল্প উন্নষন ইউণনট সয জনয ফাগান ােবযা াােজ ফযফােযয ণনণভেত্ত ৫.৮৭  আা চচ 

রক্ষ াতাণ াজায  রক্ষ টাাাষ ণডক্তজটার সিন ক্রষ াযা েষেছ।  
 

ঘ. ্রণাল্প উন্নষন  ইউণনট অণপ বফেনয ২ষ তরা ৮.৮৪  আআট রক্ষ চুযাণ াজায  রক্ষ 

টাাা ফযেষ ণনভ যাাণ াাজ ্ন্ন াযা েষেছ।  
 

ঙ. চা ফাগােন উ াদন ফৃক্তিয জনয নযাময ভূেরয ১৩,১৪৫  আেতয াজায সাত 

চষতাণে  সভটো টন ইউণযষা , ৩,১৮১  আ ণতন াজায সাত সাাণ  সভটো টন 
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টটসণ, ৬,৭৪২  আছষ াজায াতত ণফষাণে  সভটো টন সভ ণ   ৫৮২  আা চচ 

ত ণফযাণ  সভটো টন ণডসণ ায চা ফাগােনয অনুাূের ফযাম সদষা ষ।  
 

চ. ফাংরােদ চা গেফলণা ইনণিটটউট সয ফাণল যাা ্রণণতেফদন আ টট জান যাার  ্রণাা াযা 

েষেছ।  

 

 
     

   দ                           ড়  

ছ. চিগ্রাভ সজরায পটটাছণ থানায অন্তগ যাত নাযাষন াট েত ণভযযাই গবাণনষা 

োয ারদা বযাণর চা ফাগােনয চা চদুয আ ণডণবন  ংেমাগ া ১  আসা  

ণােরাণভটায ণব্রা ণরং যা্তবা ণনভ যাাণ ফাফদ ৩৩.২৪  আেতক্তি রক্ষ চক্তব্ব াজায  রক্ষ 

টাাা ফযষ াযা েষেছ।  

জ. ণফসআযণ’য গেফলণা ভনতজযু ’ তণফেরয আ তাষ ২০১৫-২০১৬ ইং অথ যা ফ েযয 

ণফটটআযআই সয ‚Studies and development of IPM strategies for plant parasitic 

nematodes in tea‛  ল যাা গেফলণা ্রণােল্পয ্রণাপ্ত ২ষ ণাক্ত্তবয ১,০০,০০০  আসা রক্ষ  

টাাা অনুেভাণদত েষেছ। 
  

ঝ. ফাংরােদ চা গেফলণা ইনণিটটউট সয চােষয ভান উন্নষেনয রেক্ষ ্রণ্তবাণফত 

ফােষােটােনারক্তজ তথা টটুযাারচায গেফলণাগােযয মন্ত্রাণত ক্রেষয জনয 

৪৬,২২,৩৪০  আেছচণে রক্ষ ফাই াজায ণতন ত চণে   টাাায অনুেভাদন সদষা 

েষেছ।  
 

ঞ. ফাংরােদ চা গেফলণা ইনণিটটউেটয সচ ফযফস্থায গণত েযাণন্ত াযায জনয 

সারায চাণরত ইণযেগন ণেিভ সয ্রণেষাজন ষ মন্ত্রাণত স্থােনয অনুেভাণত সদষা 

েষেছ।  

ট। ফাংরােদ চা গেফলণা ইনণিটটউেটয ভৃণত্তাা ণফজ্ঞান ণফবােগ গেফলণায াােজ 

বাণভ যাাে্াি প্লান্ট স্থােনয ণনণভেত্ত ২,২০,০০০.০০  আদুই রক্ষ ণফ াজায  টাাায 

অনুভণত সদষা েষেছ।   
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মমৌথভূরধন মকাম্পাবন   পাভ মভূয়য বযদপ্তয 

১. টবূবভঃ সমৌথভুরধন সাা্াণন   পাভ যাভূেয ণযদপ্তয ফাংরােদেয ফযফা 

ফাণণেজযয ্রণায তথা অথ যান ণতয ণফণনভ যাােণ সাটট উেেখেমাগয বূণভাা ারন ােয 

আেছ। স ্রণণতষ্ঠানটট যাােযয ায ফণবূযাত যাজস্ব আেষয  সাটট অনযতভ উৎ। 

বাযত ষ উভােদে ণব্রটট ানাভের সমৌথভূরধন ফযফায ্রণােযয রেক্ষয ১৯১৩ েন 

সাা্াণন আইেনয আ তাষ স ্রণণতষ্ঠানটট স্থাণত ষ। বাযত ণফবক্তক্তয য ্রণথেভ 

সমৌথভূরধন সাা্াণন   পাভ যাভূেয ণযদপ্তয চিগ্রােভ স্থান াযা ের  যফতীেত  

১৯৬২ াের ণযদপ্তযটট ঢাাাষ স্থানান্তণযত ষ। ফযফা ফাণণেজযয ম্প্রাযেণয 

ণযে্রণণক্ষেত যফতীেত চিগ্রাভ, খুরনা   যাজা েত ণফবাগ ষ দপ্তয স্থান াযা ষ। 

সমৌথভূরধন সাা্াণন   পাভ যাভূেয ণযদপ্তয সাা্াণন আইন, ১৯৯৪; The 

Societies Registration Act,1980; The Partnership Act,1932; সফং The Trade Organizations 

Ordinance, 1961 সয অধ েন াাম যাক্রভ ণযচারনা ােয থাো। ণযদপ্তযটটয ্রণধান াাজ 

েে সাা্াণন, সাাইটট, সেড অগ যাানাইেজন সফং াটযানায  পাভ যা সয ণনফন্ধন 

্রণদান সফং ণনফন্ধনাৃত ্রণণতষ্ঠান াতৃ যাা দাণখরাৃত ফাণল যাা ণফণধফি ণযটান যাভূ 

সযাডযাবুক্তাযন   গ্রাোয চাণদা সভাতােফা াটটযাপাইড াণ ্রণদান াযা। উেেখয সম 

স ার আইেনয আ তাষ ২০১৫ ন ম যান্ত ণফণবন্ন ধযেনয ১,৯৪,৪২৪ টট ্রণণতষ্ঠান 

ণনফন্ধন গ্রণ ােযেছ। 

ণযদপ্তযটট গণ্রণজাতন্ত্র  ফাংরােদ যাােযয ভানন ষ ্রণধানভন্ত্র  সখ াণনা 

সঘাণলত রূাল্প ২০২১ সয ণডক্তজটার ফাংরােদ ণফণনভ যাােণ ণফণবন্ন ধযেনয াাম যাক্রভ গ্রণ 

ােযেছ। ণনফন্ধন ্রণক্তক্রষা দ্রতুতায ােথ ্       স ্রণক্তক্রষাষ স্বেতা আনেত 

জানুষাণয, ২০০৯ েত স দপ্তয স্বষংক্তক্রষ িণত ্রণফতযােন নানাভূখ  াাম যাক্রভ শুরু ােয। 

ণযদপ্তযটট ফতযাভােন অনরাইেন সাা্াণনয নােভয ছাি ্রণদান, ণনফন্ধন, ণযটান যা 

পাইণরং, অনরাইন ফযাংণাং   সভাফাইর ফযাংণাং সয ভাধযেভ ণপ আদাষ ণডক্তজটার 

স্বাক্ষয চারু ােযেছ। স ার মুগান্তাায  াভ যাাান্ড ণযদপ্তযটটো ণডক্তজটার ্রণক্তক্রষাষ 

সফা ্রণদােনয ণদা সথো ্রণথভ ণডক্তজটার অণপ ণেেফ সদে   ণফেদে ণযণচত ােয 

তুরেছ। পের ফাংরােদেয ফযফা ণনফন্ধন ্রণক্তক্রষা ণফশ্বভােন উন্ন ত েষেছ। International 

Finance Corporation (IFC) ্রণণ ত Doing Business Report ২০১১ স Office of the Registrar 

of Joint Stock Companies and Firms (RJSC) সা One of the top ten reformers ণােফ 

স্ব াৃণত ণদেষেছ। ণডক্তজটার উদ্ভাফন  সভরা ২০১১ সত (e-government) ণফেল ম্মাননা  

রাব ােযেছ স দপ্তয। তাছাা ণফশ্বফযাংা সথো ্রণাাণত  ‘Ease of Doing Business (EDB) 

2014‛ সয ূচো ূফ যাফতী ফছেযয তুরনাষ ফাংরােদেয অফস্থান দুই ধা সণগেষ আনেত 

স াাম যাক্রভ াষা বূণভাা ারন ােযেছ।  
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মমৌথভূরধন মকাম্পাবন   পাভ মভূয়য বযদপ্তয বডর্জটার কাম মক্রভ উয়বাধন 

২০১৫ েনয ১০সভ তাণযেখ ভানন ষ ফাণণজযভন্ত্র  ণযদপ্তেযয ণডক্তজটার স্বাক্ষয 

াাম যাক্রেভয আনুষ্ঠাণনা উেিাধন ােযন। মা াভণগ্রা ণডক্তজটারাইেজন ্রণক্তক্রষাো 

ূণ যাতা ্রণদান ােযেছ। স ্রণক্তক্রষায অং ণেেফ সাই ণদেন ডাচত ফাংরা ফযাংোয 

সভাফাইর ফযাংণাং াাম যাক্রেভয ভাধযেভ অনরাইেন যাাণয ণপ ্রণদােনয াাম যাক্রভ 

ম্প্রাণযত াযসত সাটট চূক্তক্ত স্বাক্ষণযত ষ। ণনফন্ধেনয সক্ষেি ্রণফতীত ণডক্তজটার স্বাক্ষয 

াাম যাক্রভ অদযূ বণফলযেত ংণিি ার সক্ষেি ্রণেষােগয ভাধযেভ ণডক্তজটার ফাংরােদ 

ণফণনভ যাান াভ যাূচ  আেযা সণগেষ সনষা ম্ভফ েফ।  
 

২. বযদপ্তয়যয বডর্জটার কাম মক্রভ: সমৌথভূরধন সাা্াণন   পাভ যাভূেয ণযদপ্তয 

ণযচাণরত াাম যাক্রভ স্বে িণতেত   স্বল্প ভেষ ্েন্নয জনয স্বষং  ষ িণত 

্রণফতযােনয উেদযাগ ২০০৯ েন গ্রণ াযা ষ। ণডক্তজটাইেজন াাম যাক্রেভয উেমাণগতা 

মাচাইেষয জনয ্রণাথণভা ম যাােষ নােভয ছাি ্রণদােনয ভাধযেভ স াাজ শুরু াযা ষ। 

যফতীেত ণনফন্ধন ্রণদান, ণযটাণ যা গ্রণ অনযানয ার সক্ষেিে স িণত ম্প্রাণযত 

াযা ষ। ণডক্তজটার াাম যাক্রেভয ক্রভণফাােয ণচিটট ণনেন ্রণদণ যাত রেঃ 

ভষ াাম যাক্রভ 

সপফতরুষাণয 

২০০৯ 

অনরাইেন নােভয ছাি ্রণদান  

ভাচযা ২০০৯ অনরাইেনয ণনফন্ধন আেফদন গ্রণ 

ভাচযা ২০০৯ ফযাংোয ভাধযেভ ণপ ংগ্র 

সণ্রণর 

২০০৯ 

১  আসা  ণদেন নােভয ছাি   ণনফন্ধন ্রণদান 

জানুষাণয 

২০১০ 

িযা্ ংগ্রেয ািাধয   জটটর ্রণক্তক্রষায ণযফেতযা িযা্ ভূরয 

অনরাইন ফযাংণাং সয ভাধযেভ ্রণদান 

জানুষাণয ৪  আচায  ঘন্টাষ ণনফন্ধন ্রণদান 
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২০১০ 

জানুষাণয 

২০১০ 

অনরাইন ফযাংণাং ভাধযেভ ণপ   স-অডযাায গ্রণ 

আগি 

২০১০ 

াটটযাপাইড াণয জনয অনরাইেন আেফদন গ্রণ 

আগি 

২০১০ 

াুণযষায সমােগ ণনফন্ধন নদ সাা্াণনয টঠাানাষ স্রণযণ 

সেেম্বয 

২০১০ 

স্বষংক্তক্রষ িণতেত নােভয ছাি ্রণদান 

অেক্টাফয 

২০১০  

অনরাইেন ণযটাণ যা পাইণরং 

ভাচযা ২০১১ অনরাইেন ণফণফধ আেফদন গ্রণ 

জনু ২০১৩ জাত ষ যাজস্ব সফােডযায ােথ আযেজসণ’য তথয ণফণনভষ চুক্তক্ত 

স্বাক্ষয 

সভ ২০১৫ ণডক্তজটার স্বাক্ষয চারুাযন সফং অনরাইেন াটটযাণপোট সফং 

াটটযাপাইড াণ যফযা  

সভ ২০১৫ ডাচত ফাংরা ফযাংা সয ােথ সভাফাইর ফযাংণাং াাম যাক্রেভয ূচনা 

 

 

                    ২০১১    আ            -                   

 দ   

৩. বযদপ্তয়যয ফতমভান অনরাইন মফাভূ: ণযদপ্তেযয সফাভূ ণডক্তজটার 

িণতেত ্রণদােনয পের সফাগ্রেণয সক্ষেি সম ার উন্নষণ ূচ ত েষেছ তা ণনেচ 

তুরনাভূরা ণচেিয ভাধযেভ সদখান েষেছ। 
 

ক্রেঃ 

নং 

সফায নাভ ণডক্তজটাইেজন সয ূফ যা 

ণচি 

ফতযাভান ণচি 
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া. নােভয ছাি ্রণদান াভেক্ষ াত ণদন অেটা ণলষােযি  আােথ 

ােথ  

খ. সাা্াণন, সাাইটট, 

সেড অগ যাানাইেজন 

সফং াটযানায  

পাভ যা ণনফন্ধন 

৩০ ণদেনয ভেধয ৪ ঘন্টাষ ণনফন্ধন ্রণদান 

গ. ণযটাণ যা পাইণরং ণভ পাইণরং সয সক্ষেি 

খুচেজ া ষা দু য 

তথযভূ অনরাইেন 

ম যােফক্ষণ াযা মাষ 

ণফধাষ জ ্রণায 

ঘ. ণপ ্রণদান অণপ াাউন্টােয জভা 

ণদেত েতা পের দ ঘ যা 

ভষ অেক্ষা াযেত 

েতা 

অনরাইন ফযাংণাং সয 

ভাধযেভ ােথ ােথ জভা 

্রণদান 

ঙ. িযা্ ংগ্র ংগ্র ্রণক্তক্রষা জটটর   

ািায 

িযা্ সয ভূরয 

অনরাইন ফযাংণাং সয 

ভাধযেভ ােথ ােথ 

্রণদান 

চ. ণনফন্ধেনয জনয 

অণপে মাতাষাত 

াভেক্ষ ৬ ফায াধাযণত আায 

্রণেষাজন ষনা 

ছ. স্বেতা অস্বে স্বে   অনরাইন 

ম যােফক্ষণ 

জ. াটটযাপাইড াণ 

্রণদান 

স্বয েয ংগ্র াযেত 

েতা 

ই- সভইর সমােগ স্রণযণ 

ঝ. জফাফণদণতা জফাফণদণভূরা  ােঠায জফাফণদণতা 
 

৪. বনফবন্ধত মকাম্পাবনও মাাইটট   অাংীদাযী পাভ মভূয়য বফফযণীঃ ্রণণতষ্ঠায য 

সথো স দপ্তেযয াাম যাক্রভ ক্রভান্েষ ম্প্রাণযত েে। ্রণণতষ্ঠায য সথো স্বাধ নতায 

ূফ যাফতী ২৪ ফছেয সমখােন সভাট ণনফণন্ধত ্রণণতষ্ঠােনয ংখযা ২১,৬০৮ টট ণছর, সখােন 

স্বাধ নতা যফতী ৪৩ ফছেয স ংখযা সফে দাণেষেছ ১,৯৪,৪২৪ টট। ণফণবন্ন ্রণাৃণতয 

ণনফণন্ধত ্রণণতষ্ঠােনয সাটট তুরনাভূরা ণফফযণ  ণনেন উস্থান াযা র। 
 

ক্রভ প্রবতষ্ঠায়নয 

প্রকৃবত 

১৯৪৭ মথয়ক 

১৯৭১ ম মন্ত 

১৯৮২ 

ম মন্ত 

২০০৯ 

ম মন্ত 

জুন/২০১৬ 

ম মন্ত 

১. াফণরা ণরণভেটড 

সাা্াণন 

১,৪৪৫ ১,৭৮২ ২,৮২০ ৩,৩২১ 

২. ্রণাইেবট ণরণভেটড 

সাা্াণন 

২,৩২২ ৭,৮১৩ ৮২,৩৪৩ ১,৩৫,৪২৭ 

৩. ণফেদ  সাা্াণন ৩২১ ৩৮৪ ৫৩১ ৭৬৮ 

৪. অং দায  পাভ যা ১৬,৯১৭ ২৭,৯০১ ৩৫,৫৮২ ৪০,৩৫৮ 

৫. সেড 

অগ যাানাইেজন 

৪৭ ১৪২ ৭৩৭ ১০০১ 

৬. সাাইটট ৫৫৬ ৯২৭ ১০,৬৪০ ১৩,৫৪৯ 
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 সভাট ২১,৬০৮ ৩৮,৯৪৯ ১,৩২,৬৫৩ ১,৯৪,৪২৪ 
 

বনফবন্ধত প্রবতষ্ঠায়নয াংখ্যা তথয বচয়ি প্রদব মত রঃ 

 

৫. যকাবয মকালাগায়য অফদান: সমৌথভূরধন সাা্াণন   পাভ যা ভূেয ণযদপ্তয 

ণফগত ৬ ফছেয ণফুর ণযভাণ ায ফণ যাবূত যাজস্ব যাাণয সাালাগােয জভা ােযেছ। সয 

ণফয েত স দপ্তয ণযচারনায জনয সম ণযভাণ অথ যা ফযষ েষেছ তায সাটট ণফফযণ  

ণনেন ্রণদান াযা র।    

ক্রণভা 

নং 

অথ যা ফছয ণপ ণেেফ  

্রণতযক্ষ আষ 

 িযা্ 

ণডউটট 

ণেেফ 

েযাক্ষ আষ 

যাাণয 

সাালাগােয 

সভাট জভা 

ফযষ 

১. ২০০৯-

২০১০ 

৬১.৯০ 

সাাটট 

৭.৯৮ সাাটট ৬৯.৮৮ সাাটট  

২. ২০১০-

২০১১ 

৯০.৬৬ 

সাাটট 

৫০.৯৯ সাাটট ১৪১.৬৫ 

সাাটট 

১.৭৬ 

সাাটট 

৩. ২০১১-

২০১২ 

৭৮.১৭ 

সাাটট 

৩৩.১১ সাাটট ১১১.২৮ সাাটট ৩.২৮ 

সাাটট 

৪. ২০১২-

২০১৩ 

৭৪.৩৭ 

সাাটট 

৪০ সাাটট ১১০.৩৭ সাাটট ৪.৩২ 

সাাটট 

৫. ২০১৩-

২০১৪ 

৭২.৮৮ 

সাাটট 

৪২.১৭ সাাটট ১১৫.০৫ সাাটট ৪.৭৮ 

সাাটট 

৬. ২০১৪-

২০১৫ 

৭০.৬০ 

সাাটট 

৩৮.২৬ 

সাাটট 

১০৮.৮০ 

সাাটট 

৩.৭৯ 

সাাটট 
 

বযদপ্তয়যয যাজস্ব আে/ফযয়েয বাফ তথয বচয়ি প্রদব মত রঃ 
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৬. বযদপ্তয়যয কাম মক্রভ আয়যা গবতীর কযয়ত গৃবত কাম মক্রভঃ 

া. ণনফণন্ধত ্রণণতষ্ঠােনয সক্ষেি ণডক্তজটার স্বাক্ষয চারুাযণ; 

খ. সযাডযা  ংযক্ষন ফযফস্থায উন্নষন; 

গ. NID সয তথয অন রাইেন তাৎক্ষণণা মাচাই; সফং 

ঘ. E-TIN সয তথয অনরাইেন তাৎক্ষণণা মাচাই। 

 

                    

৭. বযয়য়লঃ ণফগত ০৭  আাত  ফছেযয াাম যাক্রভ ম যাােরাচনা াযের সদখা মাষ অণধাাং 

াাম যাক্রভ ফতযাভােন াম্্উটােযয ভাধযেভ ণডক্তজটার িণতেত ্ন্ন েে। ্রণাণনা   

উর্ধ্ যাতন াতৃ যােক্ষয অনুেভাদন ংণিি সম াভানয ণাছু াাজ সখেনা ভযানুষার িণতেত 

াযা েে তা ণডক্তজটার িণতয আ তাষ আনায ভাধযেভ সই ণযদপ্তযো খুফ  ঘ্রই 

সাটট সাযের (Paperless) অণপে রূান্তেযয ্রণতযেষ ণনযরবােফ াাম যাক্রভ 

ণযচারনা াযা েে। আা াযা মাষ ার াাম যাক্রভ দ্রতু ্েন্নয ভাধযেভ ভানন ষ 

্রণধানভন্ত্র  সঘাণলত রূাল্প-২০২১ সয ণডক্তজটার ফাংরােদ ণফণনভ যাাণ াভ যাূচ  ফা্তবফাষন 

ম্ভফ েফ। 
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মেবডাং কয় মায়যন অফ ফাাংরায়দ সটটববফ  
 

১. মপ্রক্ষাট: ১৯৭১ াের স্বাধ নতায য ণনতয ্রণেষাজন ষ সবাগয ণয সফং ণেল্পয 

াা চচাভার জরুণয ণবণত্তেত জনগেণয ণনাট যফযা াযায  রেক্ষয ১৯৭২ েন যাষ্ট্রণতয 

আেদ নং-৬৮/১৯৭২ সয ভাধযেভ সেণডং াে যাােযন অফ ফাংরােদ আ টটণণফ  ্রণণতটষ্ঠত 

ষ।   
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২. টটববফ‘য কাম মাফরী: 

 া.  ণনতয্রণেষাজন ষ েণযয ফাজায ভূরয ণস্থণত র যাখেত ণনণদযাি ণাছু েণযয 

আদাার ন ভজদু (BufferStock) গে সতারা;  সফং 

 খ. যাােযয ণনেদযানা অনুমাষ  আভদাণনাৃত েণযয ণফক্রষ   ণফতযেণয ফযফস্থা াযা 

সফং স রেক্ষয ণডরায/সেজন্ট ইতযাণদ ণনেষাগ াযা। 
 

৩. টটববফয়ক র্ক্তারীকয        গৃীত               :  টটণণফো 

্রণাণতষ্ঠাণনাবােফ ক্তক্তার  াযায রেক্ষয জনফর ফৃক্তি, গুদােভয ধাযণ ক্ষভতা ফৃক্তি, 

ণডরায ংখযা ফৃক্তি, ণফবাগ ষ য ভূে টটণণফ’য আঞ্চণরা াাম যাারেষয জনয জণভ ক্রষ , 

ণনজস্ব অণপ   গুদাভ ণনভ যাাণ ইতযাণদ াাম যাক্রভ গ্রণ াযা েষেছ। টটণণফ’য আণথ যাা 

ক্ষভতা ফৃক্তিয রেক্ষয াা যান ফাজাযস্থ ্রণধান াাম যাারষ বফেনয ৯ভ   ১০ভ তরায ণনভ যাাণ 

াাজ ্ন্ন েষেছ সফং ১১   ১২ তরা ণনভ যাােণয ্রণ্তবাফ           েষেছ। অল্প ণাছু 

ণদেনয ভেধয ণনভ যাাণাাজ শুরু েফ। সছাা  টটণণফয আণথ যাা ক্ষভতা ফৃক্তিয রেক্ষয ২০০ 

সাাটট টাাায চরণত ভূরধন (Working Capital) সচেষ ফাণণজয ভন্ত্রণারেষ ি স্রণযণ াযা 

েষেছ। 
 

৪.জনফর ফৃর্ি: ফতযাভান যাায ২০০৯ াের ক্ষভতা গ্রেণয য টটণণফো ক্তক্তার  

 াাম যাায ্রণণতষ্ঠােন ণযণত াযায জনয টটণণফ‘য জনফর ২২৫ েত ২৭৫ জেনয উন্ন ত 

ােয। 
 

৫. টটববফ‘য আইন াংয়াধন: টটণণফ‘য আইনো মুেগােমাগ  াযেণয জনয ভান 

জাত ষ ংেদয ভাধযেভ টটণণফ আইন ংোধন াযা েষেছ। সই ােথ টটণণফ‘য 

অনুেভাণদত ভূরধন ৫ সাাটট েত ১,০০০ সাাটট টাাাষ উন্ন ত াযা েষেছ। 
 

 ৬. টটববফ‘য গুদায়ভয ধাযণ ক্ষভতা ফৃর্ি: ২০০৮-০৯     ছ    ট    ‘    জ  

   সভয ধাযণ       ছ  ৯,৫৭০    ট             জ                   

১৫,০৮০ সভেঃটন       ট           ২৩,১১৯ সভেঃটন  যংুেয ০.৯৩ সায 

          জ              চ   ণনভ যাাণ         ছ              জ     

অণধগ্রণাৃত জ              চ     ণনভ যাাণ চরেছ। যাজা , ভষভনণং   ফণযাের 

জণভ ক্রেষয ্রণক্তক্রষা অফযাত আেছ। 
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      ’  গুদাভ  

৬. ক্রে ক্ষভতা ফৃর্িঃ  ণয আভদাণন   ক্রেষয ুণফধােথ যা  সরটটআয ণােফ ৮০০.০০ 

সাাটট টাাায াাউন্টায গযাযাণন্ট া ষা সগেছ। সমখােন ২০০৮-০৯ অথ যা ফছেয টটণণফ‘য 

সভাট ক্রষ ােয ১১৪৭.৯৪ সভেঃটন ণয তা ম যাাষক্রেভ ণনম্মরুে ফৃক্তি সেষেছ  

  সবায়ফয একক মভঃ 

টন  

য়ণযয 

নাভ 

2010-11 2011-12 2012-

13 

2013-

14 

2014-

15 

2015-16 

ণচণন 18,500.00 44,537.00 - 2,500.00 1,000.0

0 

১,৫০০.০

০ 

সবাজযেতর 3,086.57 8,632.22 6,008.09 2,680.73 - - 

ভশুয ডার 20,930.90 7,011.25 4,641.48 973.50 - *২০০০.0

0  

সছারা 748.24 864.84 2,503.00 1,512.00 ১৫২৯.০

০ 

*1500.00 

সখজযু - 726.13 499.84 26.00 9.50 - 

সচষাজ - - - 1,348.78 - 111.55 

* মনাটঃ চরবত ভায়  ১ও০০০.০০ মভঃ টন বচবন ক্রে কামক্রভ  প্রর্ক্রোধীন 

আয়ছ। 
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৭. বফক্রে   যফযা ক্ষভতা ফৃর্ি: ণয ণফক্রেষয ণনণভত্ত ণনেষাক্তজত টটণণফ‘য ণডরায 

ংখযা ১৪০ জন েত ফৃক্তি ােয ২,৯৫৮ জেন উন্ন ত াযা েষেছ। সছাা ণফি যভজান 

  ঈদুর আমাষ  াযা সদে আেজরা দয মন্ত  ১৭৪ টট সখারা োোয ভাধযেভ ণয 

ণফক্রষ াযা ষ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

খ্ুচযা বফক্রে মকয়েয ভাধযয়ভ টটববফ’য বনতয প্রয়োজনীে দ্রফযাবদয বফক্রে 

কাম মক্রভ। 

১. আে ফৃর্ি:  টটণণফ ণনজস্ব আেষয ভাধযেভ ণযচারন ফযষ ণনফ যাা ােয।  টটণণফ’য 

াা যান ফাজাযস্থ ্রণধান াাম যাারষ বফেনয ৯ভ   ১০ভ তরায ণনভ যাাণ াাজ ্ন্ন াযা 

েষেছ সফং উক্ত বফেনয ২ষ তরাষ ৪৩৩ আন ণফণি অণডটণযষাভ ং ায ােয 

ণনষণভত বাা ্রণদান াযা েে। 

২. আঞ্চবরক কামার মে ম্প্রাযণ: ফতযাভান যাােযয ণফগত ৭ ফছেয টটণণফ য ৩টট 

আঞ্চণরা াামার যাষ আফণযার, যংুয   সভৌরব  ফাজায, ণেরট  স্থান াযা েষেছ। 

তাছাা ভষভনণংে সাটট াযা্ অণপ স্থান াযা েষেছ। 

৩. কভ মকতমা/কভ মচাযীয়দয দক্ষতা ফৃর্ি: াভ যাাতযাা/াভ যাচায েদয দক্ষতা ফৃক্তিয জনয 

ণনষণভত বােফ সদে সফং ণফেদে ্রণণক্ষণ গ্রেণয জনয স্রণযণ াযা েে। সছাা ণনজস্ব 

আেষাজেন ্রণণক্ষেণ ফযফস্থা গ্রণ াযা েে। 

ণডক্তজটারাইেজন আধুণনা পটত ষােযয ভাধযেভ টটণণফ‘য সফতন বাতাণদয াাম যাক্রভ 

গ্রণ াযা েে । স ছাা  ভজদু ফযফস্থানা  পটত ষােযয ভাধযেভ ণনষন্ত্রেণয জনয 

উেগযাগ সনষা েষেছ। 
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ভ্রাভযভান োয়কয ভাধযয়ভ টটববফ’য বনতযপ্রয়োজনীে দ্রফযাবদ বফক্রে কাম মক্রভ। 

 

 

ফাাংরায়দ প্রবতয়মাবগতা কবভন 
 

ফাণণজয ভন্ত্রণারেষয আ তাধ ন ্রণণতেমাণগতা াণভন গঠেনয রেক্ষয ২০১২ েনয ২৩ 

নং আইন ্রণণ ত েষেছ। সই াণভেনয ভূর উেময েরা,  সদে ভেনাণর, ণরগণর, 

াােটযার, লমন্ত্রভূরা  সমাগাজ, সজাটফিতা ইতযাণদ ্রণণতেমাণগতা ণফেযাধ  াাম যাারা 

/ াভ যাাান্ড ্রণণতেযাধ, ণনষন্ত্রণ ফা ণনভূ যােরয ফযফস্থা গ্রণ ােয  সদে  ফযফা-ফাণণেজযয 

্রণায ঘটােনায জনয ুলতঠু ্রণণতেমাণগতাভূরা ণযেফ উৎাণত, ণনক্তিত াযা সফং 

ফজাষ যাখা। ২০১২ েনয জনু ভাে ্রণণতেমাণগতা আইন ্রণণষেনয েয ২০১২ েনয 

ণডেম্বয ভাে  ্রণণতেমাণগতা াণভন গটঠত ষ। সই াণভেনয সাজন সচষাযা যান   

অনণধা ৪আচায জন দয থাােফন। ইেতাভেধয সাজন সচষাযা যান   দুইজন দয 

ণনেষাগ ্রণদান াযা েষেছ।  


