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ফাাংরার্দর্য ার্থ বফববন্ন মদর্য বিাবিক  আঞ্চবরক ফাবণজয 

চুবক্তয আতায় শুল্ক সুবফধা 

 

 ভূবভকাঃ ফাাংরার্দ বফশ্ব ফাবণজয ব্যফস্থায অন্যতভ গুলসত্বপূণ ে অাংীদায। বফশ্ব 

ফাবণজয াংস্থা (WTO) এয প্রবতষ্ঠাতা দস্য মদ বার্ফ এফাং স্বর্পান্নত মদহের্য 

হেখাত্র বার্ফ উন্নত  অগ্রগাভী উন্নয়নীর মদগুর্রায কাছ মথর্ক অর্নক মির্ত্র 

ফাাংরার্দ শুল্কমুক্ত  মকাটামুক্ত ফাজায সুবফধা আদায় কর্যর্ছ মা াধাযণবার্ফ 

মজনাযারাইজড বর্েভ অফ বপ্রপার্যন্স ফা বজএব নার্ভ বযবচত। ফাাংরার্দর্য 

যপ্তাবনকাযকগণ ফতেভার্ন মভাট ৩৮ টি মদর্ একতযপা (Unilateral) সুবফধায আতায় 

শুল্কমুক্তবার্ফ যপ্তাবনয সুবফধাপ্রাপ্ত। তন্মর্ে ইউর্যাীয়ান ইউবনয়নভূক্ত (EU) ২৮টি মদ, 

জাান,              অর্িবরয়া ,বনউবজউান ,        অন্যতভ। এফ মদ মথর্ক প্রাপ্ত 

সুবফধায বফযীর্ত ফাাংরার্দর্ক ঐফ মদ মথর্ক ণ্য আভদাবনর্ত মকান প্রকায শুল্কছাড় 

বদর্ত য় না। তাই মফ মদর্ বফনা শুর্ল্ক ফাাংরার্দর্য ণ্য যপ্তাবন কযা মায় মায সুর্মাগ 

যপ্তাবনকাযকগণ গ্রণ কযর্ত ার্যন। এছাড়া কবতয় আঞ্চবরক  হেক্ত ফাবণজয চুবক্ত (FTA) 

এফাং অগ্রাবধকাযহেরক ফাবণজয চুবক্ত (PTA)    আতায় ফাাংরার্দর্য আভদাবনকাযক  

যপ্তাবনকাযকগণ চুবক্তভূক্ত অন্যান্য মদর্ ফাাংরার্দর্য ণ্য বফনা শুর্ল্ক        যপ্তাবন 

কযর্ত ার্য বকাংফা মফ মদর্য ণ্য ফাাংরার্দর্ আভদাবন কযর্ত ার্য। বকন্তু 

অববজ্ঞতায় মদখা মগর্ছ মম ফাাংরার্দর্য আভদাবনকাযক  যপ্তাবনকাযকগর্ণয অবধকাাং 

দস্য মফ চুবক্ত ম্পর্কে মতভন অফগত ন । অর্নক মির্ত্র তার্দয প্রাথবভক ধাযণা 

থাকর্র  শুল্ক সুবফধা গ্রর্ণয প্রর্য়াজনীয় তোফরী  প্রবায়া ম্পর্কে সুষ্ঠু ধাযণা না থাকায় 

তাযা ম্ভাব্য সুর্মাগ কার্জ রাগার্ত ার্যন না। তার্ত কর্য একবদর্ক মমভন ফাবণজয বৃবি 

মমবার্ফ র্ত াযর্তা তা য় না এফাং অযবদর্ক মদর্য মবাক্তাাধাযণ আবথ েকবার্ফ 

িবতগ্রস্ত ন। তাই মদর্য ব্যফায়ীর্দযর্ক আঞ্চবরক ফাবণজয চুবক্তয আতায় বফদ্যভান 

সুবফধা ম্পর্কে অফবত কযায রর্িয ফাবণজয ভন্ত্রণারয় কতৃকেক একটি গাইডরাইন প্রস্তুর্তয 

প্রর্য়াজনীয়তা অনুভূত য়। আা কযা মায় এ গাইডবুর্কয ভাের্ভ াংবিষ্ট ফাই উকৃত 

র্ফন। 

 
 

ফাাংরার্দর্য আঞ্চবরক ফাবণজয চুবক্তহে : 

মুক্ত ফাবণজয চুবক্ত (FTA) ফরর্ত দুই ফা তর্তাবধক মদর্য ভর্ে ফাবণজয এরাকা গঠণর্ক 

বুঝায় মমখার্ন ণ্যহে শুল্কমুক্তবার্ফ চরাচর কর্য। অগ্রাবধকাযহেরক ফাবণজয চুবক্ত (PTA) 

র্ে দু ফা তর্তাবধক মদর্য ভর্ে চুবক্ত মায ভাের্ভ কবতয় র্ণ্যয উয শুল্ক ায হ্রা 

কযা র্য় থার্ক।  

 

ফাাংরার্দ ফতেভার্ন ২টি মুক্ত ফাবণজয চুবক্ত (FTA) এফাং ৩টি অগ্রাবধকাযহেরক ফাবণজয 

চুবক্ত (PTA) এয দস্য।  

মুক্ত ফাবণজয চুবক্ত 

(FTA)ফরর্ত দুই ফা 

তর্তাবধক মদর্য ভর্ে 

মুক্ত এরাকা গঠণর্ক  

বুঝায় মমখার্ন ণ্যহে 

শুল্কমুক্তবার্ফ  চরাচর 

কর্য 

কককর্যযযকযককর্য।  
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মুক্ত ফাবণজয এরাকা চুবক্ত 

(Free Trade Agreement) 

অগ্রাবধকাযহেরক ফাবণজয চুবক্ত 

(Preferential Trade Agreement) 

1. দবিণ এবয়া মুক্ত ফাবণজয এরাকা 

[South Asia Free Trade 

Area] (SAFTA); 

১. এবয়া-প্যাববপক ফাবণজয চুবক্ত [Asia 

Pacific Trade Agreement 

(APTA)]; 

2. মফ অপ মফঙ্গর ইবনবর্য়টিব পয 

ভাবি-মক্টযার মটকবনকযার এন 

ইর্কানবভক মকা-অার্যন-মুক্ত 

ফাবণজয চুবক্ত  
[Bay of Bengal Initiative 

for Multi Sectoral 

Technical and Economic 

Cooperation Free Trade 

Agreement ফা BIMSTEC-

FTA] 

২. আইবভুক্ত মদহের্য ভর্ে 

অগ্রাবধকাযহেরক ফাবণজয চুবক্ত (TPS-

OIC ফা Trade Preferential 

System among the member 

states of the  OIC)  

৩. Dbœqbkxj AvUwU †`‡ki g‡a¨ 

AMÖvwaKviহেরক evwYR¨ Pzw³ (D- 8 

PTA ফা Developing-8 

Preferential Trading 

Agreement)  

 

 

 

         উর্েখ্য, ফতেভার্ন আঞ্চবরক মুক্ত ফাবণজয এরাকা চুবক্তয ভর্ে SAFTA 

কাম েকয যর্য়র্ছ। অযবদর্ক BIMSTEC মুক্ত ফাবণজয এরাকা চুবক্তটি এখর্না 

কাম েকয য়বন। তর্ফ APTA, TPS-OIC এফাং D-8 PTA ফতেভার্ন কাম েকয যর্য়র্ছ।  

লসর অপ অযবজন (Rules of Origin):   

                                             

                                                         

         

লসর অপ অবযবজন ফরর্ত হেরতঃ ণ্যটি মকান মদর্ ততবয ফা উৎাবদত 

তা বুঝায়। আন্তজোবতক ফাবণর্জয লসর অপ অবযবজন এয ভাের্ভ র্ণ্যয 

Country of Origin (CoO) বনধ োবযত য়। এটি একটি সুবনবদ েষ্ট বনণ োয়ক 

(criteria) -এয ভাের্ভ বনধ োযণ কযা য়। Criteria র্ত ার্য Value 

Addition, Stage Transformation, HS Code Change বকাংফা 

মগুর্রায ভন্বর্য় মকান        ব্যফস্থা। 

াধাযণত বপজাত র্ণ্যয মির্ত্র                         value 

addition criteria ব্যফায কযা য়। এই বনণ োয়ক ববন্ন ববন্ন চুবক্তর্ত ববন্ন 

ববন্ন র্য় থার্ক। 

মুক্ত ফাবণজয চুবক্ত 

(FTA)ফরর্ত দুই ফা 

তর্তাবধক মদর্য ভর্ে 

মুক্ত এরাকা গঠণর্ক  

বুঝায় মমখার্ন ণ্যহে 

শুল্কমুক্তবার্ফ  চরাচর 

কর্য;   

অগ্রাবধকাযহেরক ফাবণজয   

চুবক্ত (PTA)ফরর্ত দুই ফা 

তর্তাবধক মদর্য ভর্ে 
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আঞ্চবরক ফাবণজয চুবক্তহে 

 

 

দবিণ এবয়া মুক্ত ফাবণজয এরাকা (SAFTA ফা South 

Asia Free Trade Area) চুবক্ত 

      াকেভুক্ত দস্য মদহের্য ভর্ে ফাবণজয  অথ েননবতক র্মাবগতা বৃবিয 

রর্িয ৪-৬ জানুয়াবয ২০০৪ তাবযর্খ াবকস্তার্নয যাজধানী ইরাভাফার্দ অনুবষ্ঠত 

িাদ াকে ীল ে র্ম্মরর্ন দবিণ এবয়া মুক্ত ফাবণজয এরাকা (াপটা) চুবক্ত 

স্বািবযত য়। চুবক্তটি ১রা জানুমাযী ২০০৬ তাবযখ র্ত কাম েকয র্য়র্ছ। াকেভুক্ত 

৭টি মদ মথা -  ফাাংরার্দ, ভুটান, বাযত, শ্রীরাংকা, ভারিী, মনার  াবকস্তান 

াপটায দস্য বর্র্ফ কাম োভ শুলস কর্য। যফবতের্ত ২০০৭ ার্র ১৪তভ াকে ীল ে 

র্ম্মরর্ন আপগাবনস্তানর্ক াপটা চুবক্তর্ত নতুন দস্য বার্ফ অন্তভু েক্ত কযায় 

ফতেভার্ন এয দস্য াংখ্যা ৮ এ দাবড়র্য়র্ছ। 

াপটায অধীর্ন আভদাবন/যপ্তাবনয সুবফধাহে : 

 াট  াটজাত ণ্য, চাভড়া, বযাবভক, কৃবলজাত ন্য, বপজাত নানা 

ধযর্নয ণ্য                          

 বাযর্তয ভর্তা বৃৎ অথ েনীবতয মদর্ শুধুভাত্র তাভাক  ভদ জাতীয় ২৫টি 

ণ্য ব্যতীত কর ণ্য শুল্ক মুক্ত সুবফধায় যপ্তাবন কযা মায়;  

 বাযত ব্যতীত াপটাভুক্ত অন্যান্য মদমুর্ মনবটিব তাবরকাভুক্ত 

(sensitive list) ণ্য ব্যতীত অন্য কর ণ্য শুল্ক মুক্ত সুবফধায় 

যপ্তাবন কযা মায়; 

      যপ্তাবন র্ণ্যয প্রর্য়াজনীয় কাঁচাভার শুল্ক মুক্ত সুবফধা ফা কভ শুল্ক 

ার্য াপটাভুক্ত মদহে র্ত ফাাংরার্দর্ আভদাবন কযা মায়; 

 ফাাংরার্দর্য                 অন্তভূ েক্ত ণ্য ফার্দ অন্য কর ণ্য 

দস্য মদহে র্ত শুল্কমুক্ত বার্ফ আভদাবন কযা মায়। 
 

াপটায মেড বরফাযাইজড মপ্রাগ্রাভ :  

       ১ জুরাই ২০০৬ ার র্ত াপটা চুবক্তয আতায় মেড বরফাযারাইর্জন 

মপ্রাগাভ (টিএরব) শুলস র্য়র্ছ। াপটায আতায় দস্য মদহের্ প্রদি শুল্ক 

সুবফধায অধীর্ন ণ্য াংখ্যা ২০০৬ ার র্ত ম োয়ার্ভ বৃবি ার্ে। াপটায 

আতায় শুল্ক সুবফধায় ফাাংরার্দর্ আভদাবনতব্য র্ণ্যয তাবরকা জাতীয় যাজস্ব 

মফাড ে (www.nbr.gov.bd) র্ত প্রকাবত মগর্জর্ট ায়া মায়। এ কর ণ্য  

আভদাবনয মির্ত্র  শুল্ক ায ০% র্ত ৫% । তর্ফ মফবযবাগ র্ণ্যয মির্ত্র    

শুল্ক আর্যাবত যর্য়র্ছ। াপটায আতায় ফাাংরার্দ র্ত অন্যান্য মদর্ শুল্ক 

সুবফধায় যপ্তাবনয  ণ্য তাবরকায জন্য াংবিষ্ট মদর্য ফাবণজয ভন্ত্রণারর্য়য 

http://www.nbr.gov.bd/
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র্য়ফাইট অনুযণ কযা মমর্ত ার্য                      -        

                         

াযবণ ১ : াপটাভুক্ত মদহের্ শুল্ক সুবফধা  (Tariff Concession) র্ণ্যয  

াংখ্যা 
 

  মদহে শুল্ক সুবফধায় (Tariff Concession) র্ণ্যয াংখ্যা 

 অস্বর্পান্নত (Non-LDC) 

মদহে 

স্বর্পান্নত (LDC) 

 মদহে 

আপগাবনস্তান ৪,৪০০ ৪,৪০০ 

ফাাংরার্দ ৪,২১৭ ৪,২২৮ 

ভুটান ৫,০৯৪ ৫,০৯৪ 

বাযত ৪,৬৩৬ ৫,২২৫ 

শ্রীরাংকা ৪,২৮৭ ৪,৪১৩ 

ভারিী ৫,০৯৬ ৫,০৯৬ 

মনার ৪,২১৪ ৪,২৫২ 

াবকস্তান ৪,৩১৪ ৪,৩১৪ 

উৎ: াকে র্য়ফাইট (www.saarc.org) 

াপটা চুবক্ত কাম েকর্যয তাবযখ ১ জানুয়াযী ২০০৬ মথর্কই প্রবতটি দস্য 

মদ তার্দয মনবটিব বরষ্ট মযর্খর্ছ। তর্ফ  াপটাভুক্ত প্রর্তযক মদর্য মনবটিব 

তাবরকায় মম ভস্ত ণ্য যর্য়র্ছ তা আভদাবনর্ত শুল্কমুক্ত সুবফধা ায়া মায় না এফাং 

মফ ণ্য আভদাবনর্ত এভএপএন (MFN) ার্য শুল্ক প্রদান কযর্ত য়। দস্য 

মদর্য মনবটিব তাবরকাভুক্ত ণ্য ফাাংরার্দ ফা অন্য দস্য মদ র্ত যপ্তাবনয 

মির্ত্র মকান শুল্ক সুবফধা ায়া মার্ফ না। ২০০৬ ার্রয য পুনযায় ২০১২ ার্র 

মপজ-২ এয ভাের্ভ প্রর্তযক দস্য মদ মনবটিব তাবরকায ণ্য াংখ্যা হ্রা 

কর্যর্ছ। উর্েখ্য, বাযত ৯ নর্বম্বয ২০১১ তাবযখ মথর্ক স্বর্পান্নত মদমুর্য 

(এরবডব) জন্য মনবটিব তাবরকায় ণ্য াংখ্যা ৪৮০ মথর্ক কবভর্য় ২৫ কর্যর্ছ। 

ফতেভার্ন বাযর্তয মনবটিব তাবরকায় শুধুভাত্র তাভাক  ভদজাতীয় ণ্য যর্য়র্ছ। 

তর্ফ অ-স্বর্পান্নত মদর্য (non-LDC) জন্য বাযর্তয মনবটিব বরে মফ বৃৎ। 

এছাড়া, ভারিী  ভূটান এয মনবটিব তাবরকায় কভ াংখ্যক ণ্য যর্য়র্ছ। 

ফাাংরার্দর্য ২টি মনবটিব তাবরকা যর্য়র্ছ। অস্বর্পান্নত মদহের্য (non-

LDCs) জন্য ১০৩৩টি ণ্য  স্বর্পান্নত মদহের্য (LDCs) জন্য ১০২২টি ণ্য 

ফাাংরার্দর্য মনবটিব তাবরকায় যর্য়র্ছ।  

http://www.saarc.org/
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াযবণ ২: াপটায আতায় দস্য মদহের্য মনবটিব তাবরকায় ণ্যহে 

(ফ ের্ল তাবরকা মভাতার্ফক) 

 

মদহে শুল্ক যুক্ত (Duty Payable) র্ণ্যয াংখ্যা 

অস্বর্পান্নত (Non-LDC)  

মদহে 

স্বর্পান্নত (LDC)  

মদহে 

আপগাবনস্তান ৮৫০ ৮৫০ 

ফাাংরার্দ ১০৩৩ ১০২২ 

ভুটান ১৫৬ ১৫৬ 

বাযত ৬১৪ ২৫ 

শ্রীরাংকা ৯৬৩ ৮৩৭ 

ভারিী ১৫৪ ১৫৪ 

মনার ১০৩৬ ৯৯৮ 

াবকস্তান ৯৩৬ ৯৩৬ 

উৎ: াকে বচফারয়  ফাাংরার্দ ট্যাবযপ কবভন 

াপটা লসর অফ অবযবজন:  

         Country of Origin (CoO) এয প্রভাণক (াটি েবপর্কট) াপটাভুক্ত 

দস্য মদহের্য াংবিষ্ট কতৃকেি কতৃকেক ইসুয কযা য়। ফাাংরার্দ র্ত াপটায 

অধীর্ন ণ্য যপ্তাবনর্ত শুল্ক সুবফধা মনয়ায জন্য যপ্তাবন উন্নয়ন বুযর্যা (ইববফ) র্ত 

CoO াটি েবপর্কট গ্রণপূফ েক তা যপ্তাবন কনাইনর্ভর্েয ার্থ আভদাবনকাযক 

প্রবতষ্ঠানর্ক মপ্রযণ কযর্ত য় মার্ত কর্য তাযা ণ্য খারার্য ভয় তা ব্যফায 

কযর্ত ার্য। 
 

         াপটায অধীর্ন Wholly Obtained  Non Wholly Obtained 

ণ্য যপ্তাবনর্ত শুল্ক সুবফধা মনয়ায জন্য ইববফ এয বনকট র্ত CoO াংগ্র কর্য 

যপ্তাবন ডকুর্ভর্েয ার্থ াংযুক্ত কর্য লসর অফ অবযবজন তে পূযণ য়। Wholly 

Obtained                            ১০০               

                    -                            Non Wholly 

Obtained ণ্য                                           

                                       Non Wholly Obtained 

এয আতায় ণ্য যপ্তাবনর্ত লসর অফ অবযবজন এয তোনুমায়ী হেউ াংর্মাজন ায 

৪০%  CTH (Change of Tariff Heading) তে পূযণ কযর্ত য়।     

                                                    ৩০   

উদাযণস্বয, াপটায আতায় ফাাংরার্দ র্ত মনার্র টি-াট ে (T-Shirt) 

যপ্তাবনয মির্ত্র বনর্নাক্ত প্রবায়া ম্পন্ন কর্য শুল্ক সুবফধায আতায় যপ্তাবন কযা 
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ম্ভফ। ধযা মাক টি-াট ে ততবযয উকযণ তুরা ৫২০১ Tariff Heading এয অধীর্ন 

বাযত র্ত আভদাবন কযা ’মরা। ফাাংরার্দর্য প্রস্তুতকাযক প্রবতষ্ঠান তুরা 

বফববন্ন উকযণ আভদাবন  ব্যফায কর্য উৎাদর্নয বফববন্ন ধা ম্পন্ন কর্য টি-

াট েটি ৬২০৪ Tariff Heading এ মনার্র যপ্তাবন কযর্রা।  ধযা মাক, 

ফাাংরার্দ র্ত প্রবত ব টি-াট ে-এয যপ্তাবন মুউ (FoB) ১০০/- টাকা মায ভর্ে 

উকযণ ফাফদ তুরা অন্যান্য কাঁচাভার আভদাবন ফাফদ ৬০/= টাকা  ব্যয় 

অন্তেভুক্ত যর্য়র্ছ। সুতযাাং মুউ াংর্মাজন ায র্ে ৪০%। এর্ির্ত্র যপ্তাবনকৃত 

ণ্যটিয Tariff Heading- ৫২০১ র্ত বযফতেন র্য় ৬২০৪ র্য়র্ছ। এর্ির্ত্র 

CTH বযফতেন মুউ াংর্মাজন ায ৩০% তে পূযণ র্ে বফধায় এ ণ্যটি (টি-

াট ে) াপটা চুবক্তয আতায় শুণ্য ফা কভ শুল্ক সুবফধায় ফাাংরার্দ র্ত মনার্র 

যপ্তাবন কযা মার্ফ।  অবধকন্তু, াপটা চুবক্তর্ত ১৮৭টি র্ণ্য Product Specific 

Rules of Origin (PSR) প্রর্মাজয যর্য়র্ছ।  

 

াপটা সুবফধা মনয়ায জন্য প্রর্য়াজনীয় নদহে:  

 ফাাংরার্দ র্ত যপ্তাবনয জন্য লসর অপ অবযবজন এয তোনুমায়ী প্রভাণক 

বার্ফ Country of Origin (CoO) নদ যপ্তাবন উন্নয়ন বুর্য য (ইববফ) র্ত 

যপ্তাবনকাযকর্ক গ্রণ কযর্ত য় । আয ম নদ মর্ত প্রর্য়াজনীয় কাগজাবদ দাবখর 

কযর্ত য় মায ভাের্ভ প্রভাণ কযা মায় মম লসর অফ অবযবজন াংাান্ত তোফরী 

পূযণ র্য়র্ছ। 

         :  

         াপটায আতায় ফাাংরার্দ অন্যান্য মদর্য পূণ োঙ্গ মনবটিব তাবরকায 

জন্য www.saarc-sec.org র্য়ফাইট অনুযণ কযা মমর্ত ার্য। এছাড়া 

ফাবণজয ভন্ত্রণারর্য়য র্য়ফাইট www.mincom.gov.bd, ফাাংরার্দর্য মেড 

মাট োর www.bangladeshtradeportal.gov.bd বাযর্তয ফাবণজয 

ভন্ত্রণারয়  www.commerce.gov.in   শ্রীাংরকায ফাবণজয ভন্ত্রণারয়  

www.commerce.gov.lk র্য়ফাইট অনুযণ কযা মমর্ত ার্য। তাছাড়া, 

WTO Tariff Analysis Online (TAO) এয https://tao.wto.org/ 

র্য়ফাইট অনুযণ কর্য শুল্ক সুবফধায বফস্তাবযত তথ্য ায়া মার্ফ। অবধকন্তু  

ফাাংরার্দ ট্যাবযপ কবভর্নয আন্তজোবতক র্মাবগতা বফবার্গ মমাগার্মাগ কযা 

মমর্ত ার্য (www.btc.gov.bd)।  

 

http://www.saarc-sec.org/
http://www.mincom.gov.bd/
http://www.commerce.gov.lk/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjokaClsbTaAhVGKY8KHbWgDesQjBAILjAB&url=https%3A%2F%2Ftao.wto.org%2Fsite%2Fresources%2Fen%2Ftao_help2011_e.pdf&usg=AOvVaw3OGAAzsuMs5nrZax7H4Hcs
https://tao.wto.org/
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এবয়া প্যাববপক মেড এবগ্রর্ভে (APTA    Asia Pacific Trade 

Agreement)  

         UNESCAP (United Nations Economic and Social 

Commission for the Asia and Pacific) এয উদ্যার্গ এবয়া  প্রান্ত 

ভাাগযীয় অঞ্চর্রয ৭টি মদ মথা ফাাংরার্দ, বাযত, রা, দবিণ মকাবযয়া, 

শ্রীরাংকা, বপবরাইনস্ এফাং থাইউান বভবরত র্য় ১৯৭৫ ার্র ব্যাাংকক চুবক্ত 

(Bangkok Agreement) স্বািয কর্য। এটি একটি প্রাবধকাযহেরক ফাবণজয 

চুবক্ত। একাভুক্ত মদহের্য ভর্ে াযস্পবযক শুল্ক সুবফধা বফবনভর্য়য ভাের্ভ 

আন্তঃআঞ্চবরক ফাবণজয ম্প্রাযণই এ চুবক্তয হের উর্েশ্য। বকন্তু উবেবখত 

০৭(াত)টি মদর্য ভর্ে বপবরাইনস্ এফাং থাইউান যফতীর্ত চুবক্তটি অনুভ েথন 

কর্যবন। তর্ফ ২০০১ ার্র চীন এই চুবক্তর্ত মমাগদান কর্য। এফাং চুবক্তয নাভ 

বযফতেন কর্য এবয়া-প্যাববপক মেড এবগ্রর্ভে (আটা) নাভকযণ কযা য়। এই 

চুবক্তর্ত ভাংর্গাবরয়ায মমাগদার্নয বফলয়টি ফতেভার্ন প্রবায়াধীন যর্য়র্ছ ।  
 

আটায শুল্ক সুবফধা বফবনভয় (Exchange of Tariff Concessions):  
 

          আটা দস্যর্দহের্ উর্েখর্মাগ্য াংখ্যক র্ণ্যয উয শুল্ক সুবফধা 

বফবনভয় কাম োভ অব্যাত যর্য়র্ছ। ২০০৬ ার্র তৃকতীয় যাউন কাম েকয িয়ায য 

৪,২৭০টি ণ্য র্ত ২০১৭ ার্র ৪থ ে যাউন মর্ল  ১১,০০০ এয অবধক র্ণ্য বফববন্ন 

ভাত্রায ভাবজেন অপ মপ্রপার্যন্স (Margin of Prefernec) কাম েকয র্য়র্ছ। 

আটাভুক্ত মদহে কতৃকেক শুল্ক সুবফধা প্রদি ণ্য তাবরকা বননলস: 
 

াযবণ ৩: বফববন্ন ভাবজেন অফ মপ্রপার্যন্স এয আতায় ণ্য াংখ্যা 

মদহে শুল্ক সুবফধায ণ্য াংখ্যা 

৩য় যাউন ৪থ ে যাউন 

াধাযণ বফর্লাবয়ত 

( স্বর্পান্নত মদ) 

াধাযণ বফর্লাবয়ত 

(স্বর্পান্নত মদ) 

ফাাংরার্দ ২০৯ - ৫৯৮ ০৪ 

বাযত ৫৭০ ৪৮ ৩,১৪২ ৪৮ 

চীন ১,৬৯৭ ১৬১ ২,১৯২ ১৮১ 

রা - - ৯৯৯ - 

দবিণ মকাবযয়া ১,৩৬৭ ৩০৬ ২,৭৯৭ ৯৫১ 

শ্রীরাংকা ৪২৭ ৭২ ৫৬৮ ৭৫ 

ভাংর্গাবরয়া - - - - 
 

উৎ: ইউএনএকা র্য়ফাইট (www. unescap.org/apta) 

উর্েখ্য শুল্ক সুবফধায ণ্য াংখ্যা আয বৃবিয রর্ি এ ফছয (২০১৯ ার) 

৫ভ যাউন মনর্গাবর্য়ন শুলস র্ফ ভর্ভ ে আা কযা মার্ে।  

AP 

TA 
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আটায অধীর্ন আভদাবন/যপ্তাবনয সুবফধাহে : 

 চীন  দবিণ মকাবযয়ায ভর্তা বৃৎ অথ েনীবতয মদ দস্য মদহের্ শুল্ক 

সুবফধায আতায় ণ্য যপ্তাবন কযা মায়;  

 ফাাংরার্দর্ বফববন্ন বপ খার্তয প্রর্য়াজনীয় কাঁচাভার শুল্কমুক্ত সুবফধা ফা কভ 

শুল্কার্য দস্য মদহে র্ত আভদাবন কযা মায়;  

  টা লসর অফ অবযবজন:  

         আটা লসর অফ অবযবজন এয তোনুমায়ী স্বর্পান্নত মদ বর্র্ফ ফাাংরার্দ 

৩৫% ার্য হেউ াংর্মাজন কযর্রই প্রর্দয় শুর্ল্ক বনবদ েষ্ট ার্য ভাবজেন অফ মপ্রপার্যন্স 

ায়া মার্ফ (আভদাবনকাযক মদর্য তাবরকা অনুমায়ী) । তর্ফ নন-এরবডব দস্য 

মদর্য জন্য হেউ াংর্মাজন ায ৪৫%। হেউ াংর্মাজর্নয এই তে পূযণ র্র 

যপ্তাবনকাযর্কয আর্ফদর্নয মপ্রবির্ত দস্য মদর্য াংবিষ্ট কতৃকেি কতৃকেক র্ণ্যয 

Country of Origin (CoO) নদ ইসুয কযা য়।  

  টা সুবফধা মনয়ায জন্য প্রর্য়াজনীয় নদহে :  

ফাাংরার্দ র্ত যপ্তাবনয জন্য যপ্তাবন উন্নয়ন বুর্য য (ইববফ) র্ত 

যপ্তাবনকাযকর্ক CoO (Country of Origin) নদ াংগ্র কর্য তা অন্যান্য 

যপ্তাবন ডকুর্ভর্েয ার্থ াংযুক্ত কযর্ত য়। তাযয আভদাবনকাযক মগুর্রা তায 

মদর্য কােভ কতৃকের্িয বনকট দাবখর কর্য শুল্ক সুবফধা দাফী কর্য। 

         :  

         আটায আতায় ফাাংরার্দ বফববন্ন মদর্য হ্রাকৃত ার্য শুল্ক সুবফধাযুক্ত 

ণ্য তাবরকা http://www.unescap.org/apta র্য়ফাইট র্ত াংগ্র কযা 

মমর্ত ার্য। এছাড়া ফাাংরার্দর্য ফাবণজয ভন্ত্রণারর্য়য র্য়ফাইট 

www.mincom.gov.bd     WTO Tariff Analysis Online 

(TAO) এয  https://tao.wto.org/ র্য়ফাইট অনুযণ কর্য শুল্ক সুবফধায 

তথ্য              ায়া মার্ফ। অবধকন্তু  ফাাংরার্দ ট্যাবযপ কবভর্নয 

আন্তজোবতক র্মাবগতা বফবার্গ মমাগার্মাগ কযা মমর্ত ার্য।     

http://www.mincom.gov.bd/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjokaClsbTaAhVGKY8KHbWgDesQjBAILjAB&url=https%3A%2F%2Ftao.wto.org%2Fsite%2Fresources%2Fen%2Ftao_help2011_e.pdf&usg=AOvVaw3OGAAzsuMs5nrZax7H4Hcs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjokaClsbTaAhVGKY8KHbWgDesQjBAILjAB&url=https%3A%2F%2Ftao.wto.org%2Fsite%2Fresources%2Fen%2Ftao_help2011_e.pdf&usg=AOvVaw3OGAAzsuMs5nrZax7H4Hcs
https://tao.wto.org/
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আইবভুক্ত মদহের্য ভর্ে অগ্রাবধকাযবববিক ফাবণজয চুবক্ত  

(Trade Preferential System among 

the Member States of the OIC) 

 

 

        ইরাভী যাষ্ট্রহের্য াংগঠন ইরাভী র্ম্মরন াংস্থা ফা OIC 

(Organisation of Islamic Cooperation) -এয দস্যভুক্ত মদহের্য 

ভর্ে অগ্রাবধকাযবববিক ফাবণজয ম্প্রাযর্ণয রর্িয ১৯৯১ ার্র Trade 
Preferential System among the Member States of thr OIC (TPS-

OIC) মেভয়াকে চুবক্ত ম্পন্ন য়। আইবভুক্ত মদহের্য ভর্ে আন্তঃফাবণজয 

বৃবি এ চুবক্তয হের উর্েশ্য। ২০০২ ার্র ১০টি আইবভুক্ত মদ অনুভথ েন কযায 

য এই চুবক্তটি কাম েকয য়। এ ম েন্ত ৩০টি দস্য মদ চুবক্তর্ত স্বািয এফাং ২৫টি 

মদ অনুভথ েন কর্যর্ছ। এ চুবক্ত কাম েকয কযায রর্ি যফবতের্ত ২০১১ ার্র  শুল্ক 

হ্রার্য পুন োঙ্গ একটি ভয়াফি কভ ে বযকপনা ম্ববরত Protocol on 

Preferential Tariff Scheme (PRETAS) এফাং  Rules of Origin 

চুড়ান্ত কযা য়। 

 

টিবএ আইব এয অধীর্ন আভদাবন/যপ্তাবনয সুবফধাহে : 

 ৫৭টি মুবরভ মদর্য এর্ক অর্যয ার্থ শুল্ক সুবফধায় ণ্য আভদাবন  

যপ্তাবনয থ সুগভ র্য়র্ছ;   

 ফাাংরার্দর্য যপ্তাবন খার্তয অর্নক র্ণ্যয প্রর্য়াজনীয় কাঁচাভার শুল্কমুক্ত 

সুবফধা ফা কভ শুল্কার্য আইবভূক্ত অন্য মদহে র্ত আভদাবন কযা মার্ফ। 

 

টিবএ আইব এয শুল্ক হ্রা প্রবায়া:  

(ক) চুবক্তভুক্ত প্রবতটি মদ     মভাট ট্যাবযপ রাইর্নয ৭% ণ্য শুল্ক হ্রা প্রবায়ায 

আতায় আনর্ফ। তর্ফ মকান মদর্য মভাট ট্যাবযপ রাইর্নয ৯০% অথফা তদূর্ধ্ে 

র্ণ্যয মফ মযট মবদ ০% এফাং ১০%-এয ভর্ে থার্ক তার্র তাযা মভাট 

ট্যাবযপ রাইর্নয ১% ণ্য শুল্ক হ্রা প্রবায়ায আতায় আনর্ফ। 

(খ) দস্য মদহের্য শুল্ক হ্রা প্রবায়া বননরূঃ 

(১)  মম ফ র্ণ্যয শুল্কায ২৫%-এয উর্র্ধ্ে মফ র্ণ্যয শুল্কায ২৫% এ হ্রা 

কযা র্ফ;  

(২)  মম ফ র্ণ্যয শুল্কায ১৫%-মথর্ক ২৫% এয ভর্ে ম ফ র্ণ্যয 

শুল্কায ১৫% এ হ্রা কযা র্ফ; এফাং  

(৩) মম ফ র্ণ্যয শুল্কায ১০%-এয উর্ধ্ে মথর্ক ১৫% ম েন্ত ম ফ র্ণ্যয 

শুল্কায ১০%-এ কবভর্য়           

http://www.comcec.org/en/cooperation-areas/trade/trade-preferential-system-among-the-member-states-of-the-oic/
http://www.comcec.org/en/cooperation-areas/trade/trade-preferential-system-among-the-member-states-of-the-oic/
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(গ) স্বর্পান্নত (LDC)  মদহে ৬ (ছয়) ফছর্যয ভর্ে এফাং অস্বর্পান্নত (Non-

LDC) মদহে ৪ (চায) ফছর্যয ভর্ে এ শুল্ক হ্রা প্রবায়া ম্পন্ন কযর্ফ। 

(ঘ) মম মকান দস্য মদ কতৃকেক মস্বোয় পাে েযাক প্রবায়ায় শুল্ক কভার্নায সুর্মাগ 

যর্য়র্ছ। 

(ঙ) শুল্ক হ্রার্য আতাভুক্ত র্ণ্যয মির্ত্র মকান নতুন শুল্ক আর্যা অথফা শুল্ক বৃবি 

কযা মার্ফ না। 

(চ) প্যাযা-ট্যাবযপ  নন-ট্যাবযপ ফাঁধাহে দূযীকযণ/কভার্নায ব্যফস্থা আর্ছ। 

 
    

টিবএ আইব শুল্ক সুবফধায আতায় অপায তাবরকা:  

      ফাাংরার্দর্য অপায তাবরকায় ৫১৪টি ণ্য অন্তভু েক্ত যর্য়র্ছ। এ তাবরকাভুক্ত 

ণ্যহে TPS-OIC চুবক্ত অনুভথ েনকাযী মদহে র্ত ফাাংরার্দর্ কভ শুর্ল্ক 

আভদাবন কযা মার্ফ। চুবক্তভুক্ত মদর্ তার্দয অপায তাবরকাভুক্ত ণ্যহে 

ফাাংরার্দ র্ত হ্রাকৃত শুল্ক ার্য যপ্তাবন কযা মার্ফ। চুবক্তভুক্ত মদহের্য 

ারনাগাদ অপায তাবরকা COMCEC-এয র্য়ফ াইট www.comcec.org 

মথর্ক াংগ্র কযা মমর্ত ার্য। 

টিবএ আইব লসর অফ অবযবজন:  

TPS-OIC -এয আতায় শুল্ক সুবফধা ায়ায জন্য স্বর্পান্নত মদ 

বর্র্ফ ফাাংরার্দর্য মির্ত্র মুউ াংর্মাজন ায ৩০% র্ত র্ফ।          

                                        ৪০   

 

টিবএ আইব এয  সুবফধা মনয়ায জন্য প্রর্য়াজনীয় নদহে:  

টিবএ-আইব এয অধীর্ন ফাাংরার্দ র্ত যপ্তাবনয জন্য লসর অপ 

অবযবজন এয তোনুমায়ী Country of  Origin (CoO) এয প্রভাণক বর্র্ফ 

যপ্তাবন উন্নয়ন বুর্য য (ইববফ) র্ত যপ্তাবনকাযকর্ক CoO নদ গ্রণ কযর্ত র্ফ। 

                                                          

                       
 

 

            

         টিবএ-আইব এয বফববন্ন তথ্য http://www.comcec.org/en/ 

cooperation-areas/trade/trade-preferential-system-among-the-

member-states-of-the-oic/ র্য়ফাইট          কযা মমর্ত ার্য। তাছাড়া 

WTO Tariff Analysis Online (TAO) এয https://tao.wto.org/ র্য়ফাইট 

অনুযণ কর্য শুল্ক সুবফধায তথ্য ায়া মার্ফ। অবধকন্তু ফাাংরার্দ ট্যাবযপ 

কবভর্নয আন্তজোবতক র্মাবগতা বফবার্গ মমাগার্মাগ কযা মমর্ত ার্য।     

http://www.comcec.org/en/%20cooperation-areas/trade/trade-preferential-system-among-the-member-states-of-the-oic/
http://www.comcec.org/en/%20cooperation-areas/trade/trade-preferential-system-among-the-member-states-of-the-oic/
http://www.comcec.org/en/%20cooperation-areas/trade/trade-preferential-system-among-the-member-states-of-the-oic/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjokaClsbTaAhVGKY8KHbWgDesQjBAILjAB&url=https%3A%2F%2Ftao.wto.org%2Fsite%2Fresources%2Fen%2Ftao_help2011_e.pdf&usg=AOvVaw3OGAAzsuMs5nrZax7H4Hcs
https://tao.wto.org/
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উন্নয়নীর আটটি মদর্য ভর্ে অগ্রাবধকায বববিক ফাবণজয চুবক্ত 

(D-8 Preferential Trade Agreement) 

         ১৯৯৭ ার্রয ১৫ই জুন তাবযর্খ তুযর্েয ইস্তান্বুর্র আইবভুক্ত আটটি 

মুবরভ মদ বভবরত র্য় ফাবণবজযক  অথ েননবতক উন্নয়র্নয রর্িয একটি মজাট 

গঠর্নয জন্য একাত্মতা প্রকা কর্য। ফাাংরার্দ, বভয, ইর্দার্নবয়া, ইযান, 

ভারর্য়বয়া, নাইর্জবযয়া, াবকস্তান এফাং তুযর্েয ভন্বর্য় D-8 মজাটটি গঠিত য়। 

এযই ধাযাফাবকতায়  ১৩ মভ, ২০০৬ তাবযর্খ ইর্দার্নবয়ায় বড-৮ অগ্রাবধকাযহেরক 

ফাবণজয চুবক্ত (D-8 Preferential Trade Agreement    D-8 PTA) 

স্বািবযত য়।  গত ২৫ ম আগষ্ট ২০১১ তাবযর্খ বড-৮ বটিএ কাম েকয য়। 

ফাাংরার্দ ২০১৭ ার্র এটি অনুভথ েন কর্যর্ছ। উর্েখ্য, এই চুবক্তর্ত ফাাংরার্দ 

একভাত্র স্বর্পান্নত মদ। 

বড-৮ বটিএ এয অধীর্ন ফাবণজয সুবফধাহে:  

 চুবক্তভুক্ত ৮টি মদর্                      শুল্ক      ণ্য যপ্তাবনয থ 

সুগভ র্য়র্ছ;   

 ফাাংরার্দর্য যপ্তাবন খার্তয এফাং স্থানীয় বর্পয অর্নক র্ণ্যয প্রর্য়াজনীয় 

কাঁচাভার শুল্কমুক্ত সুবফধা ফা কভ শুল্কার্য এ মদহে র্ত আভদাবন কযা 

মার্ফ। 

বড ৮ এয শুল্ক হ্রা প্রবায়া :  

চুবক্তয আতায় শুল্ক হ্রা কভ েসূবচ বননরূ প্রবায়ায় ফাস্তফাবয়ত র্ফ : 

(ক) মম ফ র্ণ্যয ট্যাবযপ মযট ১০% এয উর্র্ধ্ে আর্ছ ম ফ র্ণ্যয (ট্যাবযপ 

রাইর্নয) ৮% ণ্য শুল্ক হ্রা প্রবায়ায আতায় আর্ফ।  

(খ)  মম ফ র্ণ্যয শুল্কায ১০%-এয উর্িে ম কর র্ণ্যয শুল্ক বনর্নয 

প্রবায়ায়  কভর্ফঃ 

i) মম ফ র্ণ্যয শুল্কায ২৫%-এয উর্র্ধ্ে মফ র্ণ্যয শুল্কায ২৫% 

নাবভর্য় আনা র্ফ;  

ii) মম ফ র্ণ্যয শুল্ক ায ১৫%-এয উর্িে বকন্তু ২৫% ফা এয বনর্ন ম 

ফ র্ণ্যয শুল্কায ১৫% এ কবভর্য় আনা র্ফ; এফাং 
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iii)  মম ফ র্ণ্যয শুল্কায ১০%-এয ঊর্েে বকন্তু ১৫% ফা এয বনর্ন 

মফ র্ণ্যয শুল্কায ১০%-এ কবভর্য় আনা র্ফ। 

 (গ) স্বর্পান্নত মদহে আটটি ফাবল েক বকবস্তর্ত এফাং      মদহে চাযটি 

ফাবল েক বকবস্তর্ত শুল্কায হ্রার্য কভ েসূবচ ম্পন্ন কযর্ফ। 

(ঘ) মম কর ণ্য শুল্কহ্রা কভ েসূবচয অন্তভু েক্ত ম কর র্ণ্যয মির্ত্র 

সুাযবাইজবয কবভটিয অনুর্ভাদন ব্যতীত শুল্কায বৃবি কযা মার্ফ না।  

 (ঙ)  প্যাযা-ট্যাবযপ  নন-ট্যাবযপ ফাধা কভার্না/দূযীকযর্ণয বফধান এ চুবক্তর্ত 

যর্য়র্ছ।  

বড ৮ এয শুল্ক সুবফধায আতায় অপায তাবরকা :  

        বড-৮ বটিএ  য অধীর্ন ফাাংরার্দর্য ন্যানার ট্যাবযপ রাইন অনুার্য 

অপায তাবরকা প্রণয়ন কযা র্য়র্ছ। এই তাবরকায় ৩৫৩টি ণ্য অন্তভু েক্ত যর্য়র্ছ। এ 

তাবরকায ণ্যহে কভ শুর্ল্ক ফাাংরার্দর্ আভদাবন কযা মার্ফ এফাং অন্যান্য মদর্য 

প্রদি অপায তাবরকা অনুযণ কর্য ফাাংরার্দ র্ত ণ্য যপ্তাবন কযর্র মই মদর্ 

শুল্ক সুবফধা প্রাপ্ত র্ফ । বড-৮ বটিএ ফাবণজয চুবক্তর্ত দস্য মদহের্য অপায 

তাবরকায় ণ্য াংখ্যা বননরূ: 

াযবণ ৪: বড-৮ বটিএয অধীর্ন বফববন্ন মদর্য অপায তাবরকা 

মদহে ণ্য াংখ্যা 

ফাাংরার্দ ৩৫৩ 

বভয ৮৪ 

ইর্দার্নবয়া ৮৭ 

ইযান ১২২ 

ভারর্য়বয়া ২১৫ 

নাইর্জবযয়া ২২৯ 

াবকস্তান ২৪৪ 

     তুযে ৭৩ 

উৎ: বড-৮ বচফারয় র্য়ফাইট 

 

বড-৮ বটিএ এয লসর অফ অবযবজন:  

       বড-৮ বটিএ এয আতায় শুল্ক সুবফধা প্রাবপ্তয রর্িয হেউ াংর্মাজন ায 

বনধ োবযত র্য়র্ছ ৪০%। স্বর্পান্নত মদর্য জন্য লসর অফ অবযবজন এ হেউ াংর্মাজন 

এয ভাত্রায বফর্ল সুবফধা এই চুবক্তর্ত মনই।  ফাাংরার্দ ২০১৭  ার্র বড-৮ বটিএ 
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লসর অফ অবযবজন অনুভথ েন কযর্ছ। পর্র ফাাংরার্দ র্ত ৪০% হেউ াংর্মাজন 

কর্য হ্রাকৃত শুল্ক ার্য দস্য মদহের্ ণ্য যপ্তাবন কযা মার্ফ। 

বড ৮ এয বটিএ মত শুল্ক সুবফধা মনয়ায জন্য প্রর্য়াজনীয় নদহে:  

বড-৮ বটিএ এয অধীর্ন ফাাংরার্দ র্ত যপ্তাবনয জন্য লসর অপ অবযবজন এয 

তোনুমায়ী Country of  Origin (CoO) নদ যপ্তাবন উন্নয়ন বুর্য য (ইববফ) র্ত 

যপ্তাবনকাযকর্ক গ্রণ কযর্ত র্ফ ।  

            

বড-৮ বটিএ এয আতায় ফাাংরার্দ বফববন্ন মদর্য অপায তাবরকায 

জন্য www.developing8.org র্য়ফাইট অনুযণ কযা মমর্ত ার্য। এছাড়া 

ফাবণজয ভন্ত্রণারর্য়য র্য়ফাইট www.mincom.gov.bd এফাং ভারর্য়বয়ায 

www.miti.gov.my/index.php/pages/view/372 র্য়ফাইট অনুযণ কযা 

মমর্ত ার্য। তাছাড়া WTO Tariff Analysis Online (TAO) এয  

https://tao.wto.org/ র্য়ফাইট অনুযণ কর্য শুল্ক সুবফধায তথ্য ায়া মার্ফ। 

অবধকন্তু  ফাাংরার্দ ট্যাবযপ কবভর্নয আন্তজাবতেক র্মাবগতা বফবার্গ মমাগার্মাগ 

কযা মমর্ত ার্য। 

 

 

    

http://www.mincom.gov.bd/
http://www.miti.gov.my/index.php/pages/view/372
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjokaClsbTaAhVGKY8KHbWgDesQjBAILjAB&url=https%3A%2F%2Ftao.wto.org%2Fsite%2Fresources%2Fen%2Ftao_help2011_e.pdf&usg=AOvVaw3OGAAzsuMs5nrZax7H4Hcs
https://tao.wto.org/
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মফ অপ মফঙ্গর ইবনবর্য়টিব পয ভাবি-মক্টযার 

মটকবনকযার এন ইকনবভক মকা-অার্যন মুক্ত ফাবণজয 

চুবক্ত 

 (Bay of Bengal Initiative for Multi-

Sectoral Technical and Economic 

Cooperation Free Trade Agreement) 

 ফাাংরার্দ, বাযত, বভয়ানভায, শ্রীরাংকা, থাইউান, মনার এফাং ভুটার্নয 

ভন্বর্য় The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral 

Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) নাভক 

আঞ্চবরক অথ েননবতক মজাট গঠিত। ফাাংরার্দ, বাযত, বভয়ানভায, শ্রীরাংকা  

থাইউার্নয আদ্যির্যয ভন্বর্য় প্রথর্ভ  ১৯৯৭ ার্র BIMST Economic 

Co-operation ফা BIMSTEC গঠিত য়। যফতীর্ত মনার  ভূটান এ 

মজার্ট মমাগদান কযর্র নাভ বযফতেন কর্য The Bay of Bengal Initiative 

for Multi-Sectoral Technical and Economic Co-operation 

(BIMSTEC) কযা য়। এ মজার্টয আতায় একটি মুক্ত ফাবণজয এরাকা গঠর্নয 

রর্িয মপব্রুয়াবয ২০০৪ ভর্য় একটি মেভয়াকে চুবক্ত স্বািবযত য়। বকন্তু াংবিষ্ট 

চুবক্ত  প্রর্টাকরহে চুড়ান্ত  স্বািবযত না য়ায় এই চুবক্তটি অদ্যাফবধ কাম েকয 

য়বন। BIMSTEC াবভট ২০১৮ এয বিার্ন্ত BIMSTEC  মুক্ত ফাবণজয এরাকা 

চুবক্তটি ২০১৯ এয ভর্ে কাম েকয কযায জন্য বফর্লবার্ফ তাবগদ মদয়া র্য়র্ছ। 

বফভর্টক এপটিএ এয অধীর্ন আভদাবন/যপ্তাবনয সুবফধাহে : 

 আবয়ানভুক্ত মদ থাইউান  বভয়ানভা                  শুল্কমুক্ত 

সুবফধা  ণ্য যপ্তাবন কযা মার্ফ;  

 ফাাংরার্দর্য স্ানীয় বর্পয  যপ্তাবন খার্তয অর্নক র্ণ্যয প্রর্য়াজনীয় 

কাঁচাভার শুল্কমুক্ত ফা কভ শুল্কার্য দস্যর্দহে র্ত আভদাবন কযা 

মার্ফ।  

 শুল্ক যবত/ হ্রাকযর্ণ ৪টি িবত (Fast Track Elimination, 

Normal Track Elimination, Normal Track Reduction 

এফাং Negative List)                                   
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বফভর্টক মেড বরফাযারাইর্জন মপ্রাগ্রাভ:  

বফভর্টক এপটিএ-এয আতায় প্রর্তযকটি মদ তায ট্যাবযপ রাইর্নয 

১০% ণ্য মনর্গটিব বরর্ে যাখর্ত াযর্ফ অথ োৎ এই কর র্ণ্যয মির্ত্র শুল্কমুক্ত 

সুবফধা প্রর্মাজয র্ফ না। অফবষ্ট ৯০% র্ণ্যয শুল্ক ায াভান্বর্য় হ্রা কযা র্ফ। 

বফভর্টক এপটিএ-এয আতায় শুল্ক হ্রা প্রবায়া কাম েকয কযায মির্ত্র পাে েযাক 

(Fast Track)  নযভার েযাক (Normal Track) িবত গ্রণ কযা র্ফ। 

পাে েযাক-এয আতায় বনফ োবচত ণ্যহের্য (ট্যাবযপ রাইর্নয ১০%) মির্ত্র 

উন্নয়নীর মদহে (বাযত, শ্রীরাংকা  থাইউান) স্বর্পান্নত মদহে (ফাাংরার্দ, 

ভায়ানভায, ভুটান  মনার) র্ণ্যয   ০১ (এক) ফছর্যয ভর্ে এফাং উন্নয়নীর 

মদহের্য র্ণ্য ০৩ (বতন) ফছর্যয ভর্ে শুল্ক ায শূন্য তাাংর্ হ্রা প্রবায়া 

ম্পন্ন কযর্ফ। অন্যবদর্ক, পাে োর্ক স্বর্পান্নত মদহের্ক উন্নয়নীর মদহের্য 

র্ণ্য ০৫ (াঁচ) ফছর্যয ভর্ে এফাং স্বর্পান্নত মদহের্য র্ণ্যয জন্য ০৩ (বতন) 

ফছর্যয ভর্ে শুল্ক শূন্য তাাংর্ হ্রা প্রবায়া ম্পন্ন কযর্ত র্ফ। নযভার েযাক এয 

আতায় বনফ োবচত ণ্যমুর্য (ট্যাবযপ রাইর্নয ৪৮% ণ্য) মির্ত্র উন্নয়নীর 

মদহে স্বর্পান্নত মদহের্য জন্য ০৩ (বতন) ফছর্যয ভর্ে এফাং উন্নয়নীর 

মদহের্য জন্য ০৫ (াঁচ) ফছর্যয ভর্ে শুল্ক শূন্য তাাংর্ হ্রা প্রবায়া ম্পন্ন 

কযর্ফ। অযবদর্ক, নযভার েযাক এয আতায় স্বর্পান্নত মদহে উন্নয়নীর 

মদহের্য জন্য ১০ (দ) ফছর্যয ভর্ে এফাং স্বর্পান্নত মদহের্য জন্য ০৮ (আট) 

ফছর্যয ভর্ে শুল্ক শূন্য তাাংর্ হ্রা প্রবায়া ম্পন্ন কযর্ফ।  

 

বফভর্টক-এপটিএ ট্যাবযপ ববডউর :  

বফগত ১৮-১৯ নর্বম্বয ২০১৮-মত অনুবষ্ঠত ২১তভ বফভর্টক টিএনব 

(Trade Negotiating Committee)- এয বায় গৃীত বিান্ত অনুমায়ী 

প্রর্তযক দ  মদ এইচএ ২০১৭-এয আর্রার্ক Fast Track Elimination 

১০%; Normal Track Elimination ৪৮%, Normal Track 

Reduction ১৯% এফাং Negative List ২৩% এয বববির্ত ট্যাবযপ ববডউর 

াংর্াধন কর্য অন্যান্য দস্য মদহের্য ভর্ে বফতযণ কযর্ফ। 

াযবণ ৫: বফভর্টক-এপটিএ এয    ফাাংরার্দর্য ট্যাবযপ ববডউর 

বফফযণ ২১ তভ বায য শুল্কমুক্ত/হ্ররা 

তকযা ায 

(%) 

ণ্য াংখ্যা (টি) 

i. Fast Track (FT) List ১০ ৫০৫ 

ii. Normal Track Lists: ৬৭ ৩,৩৮৫ 

a. Normal Track Reduction 

(NTR) List 

১৯ ৯৬৯ 
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বফফযণ ২১ তভ বায য শুল্কমুক্ত/হ্ররা 

তকযা ায 

(%) 

ণ্য াংখ্যা (টি) 

b. Normal Track 

Elimination (NTE) List 

৪৮ ২,৪১৬ 

iii. Negative List (NL) ২৩ ১,১৬২ 

মভাট  ৫০৫২ 

 

বফভর্টক লসর অফ অবযবজন:  

বফভর্টক লসর অপ অবযবজন এয তে বযারন ার্র্ি ফাাংরার্দর্ 

উৎাবদত  যপ্তাবনকৃত র্ণ্যয জন্য Country of Origin (CoO) নদ ইসুয 

কযা র্ফ। বফভর্টক লসর অফ অবযবজন অনুার্য হেউ াংর্মাজন ায ৪০%। 

মনর্টিব তাবরকা ফবভূ েত ণ্যহে যপ্তাবনর্ত লসর অফ অবযবজর্নয তোনুমায়ী 

স্বর্পান্নত মদ বর্র্ফ হেউ াংর্মাজন ায ৩০% এয তে পূযণ কযর্র ফাাংরার্দ 

র্ত যপ্তাবন র্ণ্যয জন্য শুল্ক সুবফধা ায়া মার্ফ। তর্ফ ১৪৭ টি র্ণ্যয মির্ত্র 

Product Specific Rules-এয বফধান অনুমায়ী ট্যাবযপ মড ফা াফ মড 

বযফতেন  বনবদ েষ্ট ার্য  হেউ াংর্মাবজত র্র শুল্ক সুবফধা ায়া মার্ফ।   
 

বফভর্টক সুবফধা মনয়ায জন্য প্রর্য়াজনীয় নদহে:  

ফাাংরার্দ র্ত যপ্তাবনয জন্য লসর অপ অবযবজন এয তোনুমায়ী 

Country of Origin (CoO) এয নদ যপ্তাবন উন্নয়ন বুর্য য (ইববফ) র্ত 

যপ্তাবনকাযকর্ক গ্রণ কযর্ত র্ফ ।  

 

উৎহেঃ  

বফভর্টক       বফববন্ন তথ্য https://bimstec.org/secretariat/ 

র্য়ফাইট          কযা মমর্ত ার্য। এছাড়া ফাাংরার্দর্য ফাবণজয ভন্ত্রণারর্য়য 

র্য়ফাইট www.mincom.gov.bd অনুযণ কযা মমর্ত ার্য। তাছাড়া চুবক্ত  

কাম েকযী য়ায য WTO Tariff Analysis Online (TAO) এয  

https://tao.wto.org/ র্য়ফাইট মথর্ক  শূল্ক সুবফধা াংাান্ত তথ্য ায়া মার্ফ। 

অবধকন্তু বফস্তাবযত তর্থ্যয জন্য ফাাংরার্দ ট্যাবযপ কবভর্নয আন্তজোবতক 

র্মাবগতা বফবার্গ মমাগার্মাগ কযা মমর্ত ার্য।     
 

 

http://www.mincom.gov.bd/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjokaClsbTaAhVGKY8KHbWgDesQjBAILjAB&url=https%3A%2F%2Ftao.wto.org%2Fsite%2Fresources%2Fen%2Ftao_help2011_e.pdf&usg=AOvVaw3OGAAzsuMs5nrZax7H4Hcs
https://tao.wto.org/
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বিাবিক ফাবণজয চুবক্তহে   

আঞ্চবরক বববির্ত ফাাংরার্দ একাবধক আঞ্চবরক মুক্ত   অগ্রাবধকাযহেরক 

ফাবণজয চুবক্তয দস্য র্র এ ম েন্ত মকান বিাবিক মুক্ত ফাবণজয চুবক্ত স্বািয 

কর্যবন। Biv‡bi mv‡_ evsjv‡`‡ki GKwU ïé myweav wewbgq msµvন্ত বিাবিক 

AMÖvwaKvig~jK Pzw³ (Preferential Trade Agreement) i‡q‡Q। বকন্তু 

প্রর্য়াজনীয় প্রর্টাকর চূড়ান্ত য়বন বফধায় এটি কাম েকয নয়| তর্ফ evsjv‡`k এ ম েন্ত 

৪৫ টি wØ-cvwÿK evwYR¨ Pzw³ ¯̂vÿi K‡i‡Q (াযবণ – ৬ দ্রষ্টব্য)| Gme Pzw³ 

g~jZt ¸WDBj ধযর্নয Pzw³ মার্ত বিাবিক ফাবণজয ম্প্রাযর্ণ র্মাবগতা বৃবি, 

তথ্য বফবনভয়, অশুল্ক ফাধা দূযীকযর্ণ প্রর্চষ্টা গ্রণ, মমৌথ কবভন গঠর্নয ভাের্ভ 

ফাবণজয র্মাবগতা বৃবি, ব্যফায়ীর্দয ভর্ে াযস্পবযক মমাগার্মাগ ম্প্রাযণ, 

ইতযাবদ বফলয় ফবণ েত আর্ছ। স্বািবযত Gকর Pzw³হের্ ïé myweav wewbg‡qi 

†Kvb weavb মনই। 

 

াযবণ ৬: ফাাংরার্দর্য ার্থ বফববন্ন মদর্য বিাবিক ফাবণজয চুবক্তহে 

াবভক  

নাং 

দবিণ 

এবয়া 

এবয়ান 

এরাকা (দবিণ 

এবয়া ব্যতীত) 

আবেকান 

এরাকা  

ইউর্যা 

এরাকা 

অন্যান্য 

১ ভুটান ইযাক বজম্বাবুর্য় মারান ব্রাবজর 

২ মনার ইযান জাবম্বয়া াাংর্গযী আরর্ফবনয়া 

৩ বাযত ইর্দার্নবয়া উগানা জাভ োবন উজর্ফবকস্তান 

৪ াবকস্তান চীন সুদান মচক 

বযাফবরক 

ইউর্ান 

৫ শ্রীরাংকা কর্ম্বাবডয়া মর্নগার বুরর্গবযয়া  

৬  মকাবযয়া ভযর্কা লসভাবনয়া  

৭  কুর্য়ত বরবফয়া মফরালস  

৮  বভয়ানভায মকবনয়া   

৯  বপবরাইন আরর্জবযয়া   

১০  থাইউাল্ড আবেকা   

১১  তুযে ভাবর   

১২  ববর্য়তনাভ    

১৩  আযফ 

আবভযাত 

   

১৪  ভারর্য়বয়া    

 

উৎ                                
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বযবষ্ট ১:  এক নজর্য বফববন্ন মদর্য ার্থ ফাাংরার্দর্য আঞ্চবরক ফাবণজয  

চুবক্তহে 

 

SAFTA
1        

=  South Asia Free Trade Area;   

TPS OIC
2      

=  Trade Preferential System among the  

   Member States of the OIC 

BIMSTEC-FTA
3  

=  The Bay of Bengal Initiative for Multi- 

   Sectoral Technical and Economic  

   Cooperation (BIMSTEC) Free Trade  

   Area  

APTA
4            

=  Asia-Pacific Trade Agreement 

D8 PTA
5       

=  Preferential Tariff Arrangement- 

  Group of Eight Developing Countries  

  (D8-PTA) 

 

 মদহে আঞ্চবরক ফাবণজয  চুবক্তহে 

১ আপগাবনস্তান SAFTA
1 

      TPS OIC
 2 

২ আরর্ফবনয়া         TPS-OIC 

৩ আরর্জবযয়া         TPS-OIC 

৪ আজাযফাইজান         TPS-OIC 

৫ ফাযাইন         TPS-OIC 

৬ ফাাংরার্দ SAFTA BIMSTEC-

FTA
 3 

APTA
4 

D8 PTA
5 

TPS OIC
 

৭ মফবনন         TPS-OIC 

৮ ভুটান SAFTA BIMSTEC-

FTA
 3

 

      

৯ ব্রুনাই দালস 

ারাভ 

        TPS-OIC 

১০ বুযকার্না পার্া         TPS-OIC 

১১ কযার্ভলসন         TPS-OIC 

১২ চাদ         TPS-OIC 

১৩ চীন     APTA     

১৪ কযাভালস         TPS_OIC  

১৫ বজবুবত         TPS_OIC  

১৭ বভয       D8 PTA  TPS_OIC  

১৮ গ্যাফন         TPS_OIC  

১৯ গাবম্বয়া         TPS_OIC  

২০ গায়ানা         TPS_OIC  
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 মদহে আঞ্চবরক ফাবণজয  চুবক্তহে 

২১ বগবন বফাউ         TPS_OIC  

২২ বাযত SAFTA BIMSTEC-

FTA 

APTA     

২৩ ইর্দার্নবয়া       D8 PTA TPS-OIC 

২৪ ইযান       D8 PTA TPS_OIC  

২৫ ইযাক         TPS_OIC  

২৬ জড োন         TPS_OIC  

২৭ কাজাবকস্তান         TPS_OIC  

২৮ কুর্য়ত         TPS_OIC  

২৯ বকযবজস্তান         TPS_OIC  

৩০ রা ববডআয     APTA     

৩১ মরফানন         TPS_OIC  

৩২ বরবফয়া         TPS_OIC  

৩২ ভারর্য়বয়া       D8 PTA TPS_OIC  

৩৩ ভারিী SAFTA       TPS_OIC  

৩৪ ভাবর         TPS_OIC  

৩৫ মভৌবযতাবনয়া         TPS_OIC  

৩৬ ভাংর্গাবরয়া     APTA     

৩৭ ভযর্কা         TPS_OIC  

৩৮ মভাজাবম্বক         TPS_OIC  

৩৯ বভয়ানভায   BIMSTEC-

FTA 

      

৪০ মনার SAFTA BIMSTEC-

FTA 

      

৪১ নাইজায         TPS_OIC  

৪২ নাইর্জবযয়া     

 

D8 PTA TPS_OIC  

৪৩ ভান     

 

  TPS_OIC  

৪৪ াবকস্তান SAFTA   

 

D8 PTA TPS_OIC 

৪৫ প্যার্রষ্টাইন         TPS_OIC  

৪৬ কাতায         TPS_OIC  

৪৭ মৌবদ আযফ         TPS_OIC  

৪৮ মর্নগার         TPS_OIC  

৪৯ বর্য়যা বরয়ন         TPS_OIC  

৫০ মাভাবরয়া         TPS_OIC  

৫১ দবিণ মকাবযয়া     APTA     

৫২ শ্রীরাংকা SAFTA BIMSTEC-

FTA 

APTA     

৫৩ সুদান         TPS_OIC  

৫৪ সুবযনাভ         TPS_OIC  
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 মদহে আঞ্চবরক ফাবণজয  চুবক্তহে 

৫৫ ববযয়া         TPS_OIC  

৫৬ তাজাবকস্থান         TPS_OIC  

৫৭ থাইউান   BIMSTEC-

FTA 

      

৫৮ টর্গা         TPS_OIC  

৫৯ বতউবনবয়া         TPS_OIC  

৬০ তুযে       D8 PTA TPS_OIC  

৬১ তুযর্কবভনস্তান         TPS_OIC  

৬২ উগানা         TPS_OIC  

৬৩ াংযুক্ত আযফ 

আবভযাত 

        TPS_OIC  

৬৪ উজর্ফবকস্তান         TPS_OIC  

৬৫ ইর্য়র্ভন         TPS_OIC  

 

উৎ: ফাাংরার্দ ট্যাবযপ কবভন কতৃকেক াংকবরত   
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বযবষ্ট ২ : আঞ্চবরক ফাবণজয চুবক্তহের্য লসর অফ অবযবজন  প্রর্য়াজনীয়  

নদহে 

 

আঞ্চবরক 

ফাবণজয 
চুবক্তহে 

হেউ াংর্মাজন ায নদহে   
 

একক 

মদবববিক  
(স্বর্পান্নত মদ) 

বযবজনার ** 
বকউবভর্রন 

 
 

SAFTA এফাং APTA    

                  

   ভূক্ত দস্য মদহের্য 

জন্য লসর অফ অবযবজর্নয 

তে মভাতার্ফক  ফাাংরার্দর্য 

ণ্য  প্রভাণর্কয জন্য EPB 

(Export Promotion 

Bureau) র্ত Country 

of Origin (CoO) 

াটি েবপর্কট প্রদান কযা র্য় 

থার্ক।  

 

SAFTA ৩০%+ 

CTH
1
 

৫০%+CTH 

BIMSTEC-

FTA 

৩০% ৩০%+CTSH  

APTA ৩৫% ৫০% 

D8 PTA ৪০% ৪০% 

TPS OIC ৩০% ৩০% 

 
1) CTH = Change of Tariff Heading 

2) CTSH
*
 = Change of Tariff Sub Heading 
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বযবষ্ট ৩ : াপটা চুবক্তভুক্ত মদহের্ ফাাংরার্দ র্ত এইচএর্কাড বববিক  

ীল ে ১০ (দ)টি যপ্তাবন ণ্য 

 
 

মদ এইচএ 

মকাড 

র্ণ্যয ফণ েনা শুল্কমুক্ত ফা 

হ্রাকৃত শুল্ক 

সুবফধা (যাঁ/না) 

বাযত 53031000 
Jute and other textile bast 

fibres. 

যাঁ 

53071000 

Yarn of jute or of other textile 

bast fibres of heading 53.03, 

single. 

যাঁ 

62034200 

Men's or boys' trousers, bib & 

brace overalls, breeches & 

shorts, not knitted or 

crocheted, of cotton. 

যাঁ 

15159000 

Other fixed vegetable fats & 

oils (including jojoba oil) & 

their fractions, whether or 

not refined, but not 

chemically modified, n.e.s. 

যাঁ 

78019900 

Unwrought lead (excluding 

refined lead) other than those 

of subheading 7801.91. 

যাঁ 

53072000 

Yarn of jute or of other textile 

bast fibres of heading 53.03, 

multiple (folded) or cabled. 

যাঁ 

53101000 

Woven fabrics of jute or of 

other textile bast fibres of 

heading 53.03, unbleached. 

যাঁ 

63051000 
Sacks And Bags, Used For 

Packing Goods, Of J 

যাঁ 

63109000 

Used or new rags, scrap 

twine, cordage, rope & cables 

& worn out articles of twine, 

cordage, rope or cables, of 

textile materials, unsorted. 

যাঁ 

27101232 Naphtha, TV যাঁ 

শ্রীরাংকা 

84592900 

Drilling machines, not 

numerically controlled, 

other than way-type unit 

head machines. 

যাঁ 

30049099 
Other(excl.anti-malaria, anti-

TB, anti-lepro 

যাঁ 
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মদ এইচএ 

মকাড 

র্ণ্যয ফণ েনা শুল্কমুক্ত ফা 

হ্রাকৃত শুল্ক 

সুবফধা (যাঁ/না) 

07019019 
Other Potatoes, Fresh, Nes যাঁ 

30049010 

Medicinal solutions 

(excluding goods of headings 

30.02, 30.05 or 30.06) 

consisting of mixed or 

unmixed products for 

therapeutic or prophylactic 

uses, put up in measured 

doses or in forms or 

packings for retail sale. 

যাঁ 

85071000 

Lead-acid electric 

accumulators for starting 

piston engines. 

না 

30039099 
Other medicaments with >=2 

constituents, not 

যাঁ 

53071000 

Yarn of jute or of other 

textile bast fibres of heading 

53.03, single. 

যাঁ 

30041000 

Medicaments (excluding 

goods of headings 30.02, 

30.05 or 30.06) containing 

pencillin or stroptomycins or 

their derivatives, consisting 

of mixed or unmixed 

products for therapeutic or 

prophylactic uses, put up in 

measured doses or in forms 

or packings for 

যাঁ 

62034200 

Men's or boys' trousers, bib & 

brace overalls, breeches & 

shorts, not knitted or 

crocheted, of cotton. 

যাঁ 

30022000 
Vaccines for human 

medicine. 

যাঁ 

ভারিী 22021000 
Waters (Incl. Mineral And 

Aerated), With Add 

যাঁ 

24029000 
Cigars, cigarillos, cigarettes, 

etc, not con 

যাঁ 

19019010 

Racahout, a food 

preparation composed of 

rice flour, various starches, 

flour of sweet acorns, sugar 

যাঁ 
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মদ এইচএ 

মকাড 

র্ণ্যয ফণ েনা শুল্কমুক্ত ফা 

হ্রাকৃত শুল্ক 

সুবফধা (যাঁ/না) 

& cocoa powder, flavoured 

with vanilla. 

61091000 

T-shirts, singlets & other 

vests, knitted or crocheted, 

of cotton. 

যাঁ 

19049000 

Cereals In 

Grain,Flakes,Worked 

Grains,Precoo 

যাঁ 

30049099 
Other(excl.anti-malaria, anti-

TB, anti-lepro 

যাঁ 

20093100 
juice of any other single 

citrus fruit of a 

যাঁ 

62034900 

 Men's or boys' trousers, bib 

& brace overalls, breeches & 

shorts, not knitted or 

crocheted, of textile 

materials, othet than wool, 

fine animal hair, cotton & 

synthetic fibres. 

যাঁ 

03021110 
Fresh Or Chill. Trout (Excl. 

Livers & Roes) 

যাঁ 

22021000 
Waters (Incl. Mineral And 

Aerated), With Add 

না 

মনার 53031000

: 

Jute and other textile bast 

fibres, raw or r 

না 

20099000

: 

Mixtures Of 

Juices,Unfermented,Not 

Cont. Add 

না 

10063000 

Semi-milled or wholly milled 

rice, whether or not polished 

or glazed. 

যাঁ 

20029000 
Tomatoes,Oth.Than Whole 

Or Pieces Preserved 

যাঁ 

85072000 

Lead-acid electric 

accumulators, other than of 

a kind used for starting 

piston engines. 

না 

07109019 
Mixture of vegetables 

wrapped/canned upto 2.5 kg 

যাঁ 

22021000 
Waters (Incl. Mineral And 

Aerated), With Add 

যাঁ 

30049099 Other(excl.anti-malaria, anti- যাঁ 
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মদ এইচএ 

মকাড 

র্ণ্যয ফণ েনা শুল্কমুক্ত ফা 

হ্রাকৃত শুল্ক 

সুবফধা (যাঁ/না) 

TB, anti-lepro 

20089900 

Fruit, nuts & other edible 

parts of plants otherwise 

prepared or preserved, 

whether or not containing 

added sugar or other 

sweetening matter or spirit, 

n.e.s. 

না 

85071000

. 

Lead-acid electric 

accumulators for starting 

piston engines. 

না 

াবকস্তান 
53031000 

Jute and other textile bast 

fibres, raw or r 

যাঁ 

24012000

. 

Unmanufactured tobacco, 

partly or wholly stemmed / 

stripped. 

যাঁ 

09024000 

Other black tea (fermented) 

& other partly fermented tea, 

whether or not flavoured. 

না 

28470000 
Hydrogen peroxide, whether 

or not solidified with urea. 

যাঁ 

53071000 

Yarn of jute or of other 

textile bast fibres of heading 

53.03, single. 

যাঁ 

63109000 

Used or new rags, scrap 

twine, cordage, rope & cables 

& worn out articles of twine, 

cordage, rope or cables, of 

textile materials, unsorted. 

যাঁ 

63101000 

Used or new rags, scrap 

twine, cordage, rope & cables 

& worn out articles of twine, 

cordage, rope or cables, of 

textile materials, sorted. 

যাঁ 

96071900 

Slide fasteners other than 

those fitted with chain 

scoops of base metal. 

যাঁ 

82129000 

Parts of non-electric razors, 

of base metal other than 

blades or blade blanks in 

strips. 

যাঁ 

52094200 
Woven fabrics of cotton of 

yarns of different colours, 

যাঁ 
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মদ এইচএ 

মকাড 

র্ণ্যয ফণ েনা শুল্কমুক্ত ফা 

হ্রাকৃত শুল্ক 

সুবফধা (যাঁ/না) 

denim, containing 85 % or 

more by weight of cotton, 

weighing more than 200 

g/m2. 

ভুটান 
19059000 

 

20098900 

 

39241000 

 

22029000 

 

62071100 

 

 

10063010 

 

 

76101000 

 

 

62104000 

 

 

20093100 

 

19053100 

Pastry,Cakes,Other Bread, Etc, Nes;  

Communio 

Juice of any other single fruit or vegetable 

Tableware And 

Kitchenware Of Plastics 

Other Non-Alcoholic 

Beverages, Nes 

Men's or boys' underpants 

& briefs, not knitted 

or crocheted, of cotton. 

Semi-Milled Or Wholly 

Milled Rice 

Doors, Windows And Their 

Frames And  

Threshol 

Men's or boys' garments 

made up of fabrics of  

headings 59.03, 59.06 or 

59.07, n.e.s. 

Juice of any other single 

citrus fruit of a 

Sweet biscuits. 

 

   যাঁ 

 

   না 

 

   যাঁ 

 

   না 

 

        যাঁ 

আপগা

বনস্তান 

30041000 

 

 

 

 

 

 

30032000 

 

 

 

 

 

 

 

Medicaments (excluding 

goods of headings 30.02, 

30.05 or 30.06) containing 

pencillin or stroptomycins or 

their derivatives, consisting 

of mixed or unmixed 

products for therapeutic or 

prophylactic uses, put up in 

measured doses or in forms 

or packings for;  

Medicaments (excluding 

goods of headings 30.02, 

30.05 or 30.06) containing 

other antibiotics, consisting 

of two or more constituents 

যাঁ  

 

 

 
 

যাঁ  

 

 

 

 

 

যাঁ  
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মদ এইচএ 

মকাড 

র্ণ্যয ফণ েনা শুল্কমুক্ত ফা 

হ্রাকৃত শুল্ক 

সুবফধা (যাঁ/না) 

30042010 

30049010 

 

 

 

 

 

 

 

53071000 

 

85071000 

 

30067000 

which have been mixed 

together for therapeutic or 

prophylactic uses, not put up 

in measured doses or in 

forms or packings;  

Other(excl.anti-malaria, anti-

TB, anti-lepro;  

Mycophenolate mofetil, 

mycophenolate sodium,  

Medicinal solutions 

(excluding goods of headings 

30.02, 30.05 or 30.06) 

consisting of mixed or 

unmixed products for 

therapeutic or prophylactic 

uses, put up in measured 

doses or in forms or 

packings for retail sale.  

Yarn of jute or of other 

textile bast fibres of heading 

53.03, single;  

Lead-acid electric 

accumulators for starting 

piston engines;  

Gel preparations designed to 

be used in human or 

veterinary medicine as a 

lubricant for parts of the 

body for surgical operations 

or physical examinations or 

as a coupling agent between 

the body & medical 

instruments; 

 

 

 

 

 

যাঁ 

 

যাঁ 

 

যাঁ 
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বযবষ্ট ৪ : আটা চুবক্তভুক্ত মদহের্ ফাাংরার্দ র্ত এইচএর্কাড  

বববিক ীল ে ১০ (দ) যপ্তাবন ণ্য  

 

মদ  এইচএ মকাড  র্ণ্যয ফণ েনা শুল্ক 

সুবফধাভুক্ত 

(যাঁ / না) 

দবিণ  

মকাবযয়া 
61091000 

T-shirts, singlets & other vests, 

knitted or crocheted, of cotton. 

না 

62034200 

Men's or boys' trousers, bib & 

brace overalls, breeches & shorts, 

not knitted or crocheted, of 

cotton. 

যাঁ 

64041900 

Footwear, (excluding sports 

footwear), with outer soles of 

rubber or plastics & uppers of 

textile materials. 

যাঁ 

41044900 

Tanned or crust hides & skins of 

bovine (including buffalo) or 

equine animals, without hair on, 

in the dry state (crust) other than 

full grains, unsplite, grain splits. 

যাঁ 

62046200 

Women's or girls' trousers, bib & 

brace overalls, breeches & shorts, 

not knitted or crocheted, of 

cotton. 

যাঁ 

63062200 Tents of synthetic fibres. যাঁ 

61102000 

Jerseys, pullovers, cardigans, 

waist-coats & similar articles, 

knitted or crocheted, of cotton. 

যাঁ 

62105000 

Women's or girls' garments made 

up of fabrics of headings 59.03, 

59.06 or 59.07, n.e.s. 

যাঁ 

62052000

. 

Men's or boys' shirts, not knitted 

or crocheted, of cotton. 

যাঁ 

61103000 

Jerseys, pullovers, cardigans, 

waist-coats & similar articles, 

knitted or crocheted, of man-

made fibres. 

না 

চীন 

62034200 

Men's or boys' trousers, bib & 

brace overalls, breeches & 

shorts, not knitted or crocheted, 

of cotton. 

যাঁ 

61091000 
T-shirts, singlets & other vests, 

knitted or crocheted, of cotton. 

যাঁ 
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মদ  এইচএ মকাড  র্ণ্যয ফণ েনা শুল্ক 

সুবফধাভুক্ত 

(যাঁ / না) 

53071000 

Yarn of jute or of other textile 

bast fibres of heading 53.03, 

single. 

না 

41131000 

Leather further prepared after 

tanning or crusting, including 

parchment-dressed leather, of 

goats or kids, without wool or 

hair on, whether or not split, 

other than leather of heading 

41.14. 

যাঁ 

42022900 

Handbags, including those 

without handle, with outer 

surface of materials other than 

those in subheadings 4202.11 or 

4202.12. 

যাঁ 

42033000 
Belts & bandoliers of leather or 

of composition leather. 

না 

42050090 

Articles of leather or of 

composition leather, other than 

those in headings 42.01 to 42.04. 

না 

90158090 
Other Instruments And 

Appliances For Meteoro 

যাঁ 

39159000 
Waste, parings & scrap, of 

plastics, n.e.s. 

না 

62052000 
Men's or boys' shirts, not knitted 

or crocheted, of cotton. 

যাঁ 

 

মদ  এইচএ 

মকাড 

 র্ণ্যয ফণ েনা শুল্ক সুবফধাভুক্ত 

(যাঁ / না) 

বাযত 53031000 
Jute and other textile bast 

fibres, raw or r 

          না 

53071000 

Yarn of jute or of other textile 

bast fibres of heading 53.03, 

single. 

না 

62034200 

Men's or boys' trousers, bib & 

brace overalls, breeches & 

shorts, not knitted or 

crocheted, of cotton. 

যাঁ 

15159000 

Other fixed vegetable fats & 

oils (including jojoba oil) & 

their fractions, whether or 

not refined, but not 

chemically modified, n.e.s. 

না 
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মদ  এইচএ 

মকাড 

 র্ণ্যয ফণ েনা শুল্ক সুবফধাভুক্ত 

(যাঁ / না) 

78019900 

Unwrought lead (excluding 

refined lead) other than those 

of subheading 7801.91. 

না 

53072000 

Yarn of jute or of other textile 

bast fibres of heading 53.03, 

multiple (folded) or cabled. 

না 

53101000 

Woven fabrics of jute or of 

other textile bast fibres of 

heading 53.03, unbleached. 

না 

63051000 
Sacks And Bags, Used For 

Packing Goods, Of J 

না 

63109000 

Used or new rags, scrap 

twine, cordage, rope & cables 

& worn out articles of twine, 

cordage, rope or cables, of 

textile materials, unsorted. 

না 

27101232 Naphtha, TV না 

শ্রীরাংকা 

84592900. 

Drilling machines, not 

numerically controlled, 

other than way-type unit 

head machines. 

না 

30049099 
Other(excl.anti-malaria, anti-

TB, anti-lepro 

না 

07019019 Other Potatoes, Fresh, Nes না 

30049010 

Medicinal solutions 

(excluding goods of headings 

30.02, 30.05 or 30.06) 

consisting of mixed or 

unmixed products for 

therapeutic or prophylactic 

uses, put up in measured 

doses or in forms or 

packings for retail sale. 

না 

85071000 

Lead-acid electric 

accumulators for starting 

piston engines. 

না 

30039099 
Other medicaments with >=2 

constituents, not 

না 

53071000 

Yarn of jute or of other 

textile bast fibres of heading 

53.03, single. 

না 

30041000 
Medicaments (excluding 

goods of headings 30.02, 

না 
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মদ  এইচএ 

মকাড 

 র্ণ্যয ফণ েনা শুল্ক সুবফধাভুক্ত 

(যাঁ / না) 

30.05 or 30.06) containing 

pencillin or stroptomycins or 

their derivatives, consisting 

of mixed or unmixed 

products for therapeutic or 

prophylactic uses, put up in 

measured doses or in forms 

or packings for 

62034200 

Men's or boys' trousers, bib & 

brace overalls, breeches & 

shorts, not knitted or 

crocheted, of cotton. 

যাঁ 

30022000 
30022000: Vaccines for 

human medicine. 

না 

রা 

ববডআয 

30032000 

30032000: Medicaments 

(excluding goods of 

headings 30.02, 30.05 or 

30.06) containing other 

antibiotics, consisting of two 

or more constituents which 

have been mixed together 

for therapeutic or 

prophylactic uses, not put up 

in measured doses or in 

forms or packings 

না 

30049099 
Other (excl.anti-malaria, 

anti-TB, anti-lepro 

না 

41079900 

Other, including sides other 

than full grains, unsplite or 

grain splits leather further 

prepared after tanning or 

crusting of bovine (including 

buffalo) or equine animals, 

without hair on, other than 

leather of heading 41.14. 

না 

62171000 Clothing Accessories, Nes না 



 
 

34 

 

ভাংর্গাবরয়া 

53072000 

Yarn of jute or of other textile 

bast fibres of heading 53.03, 

multiple (folded) or cabled. 

না 

30033990 
Excl..Anti-malaria-TB-

cancer...cardiovascula 

না 

61082200 

Women's or girls' briefs & panties, 

knitted or crocheted, of man-

made fibres. 

না 

61091000 
T-shirts, singlets & other vests, 

knitted or crocheted, of cotton. 

না 

62121000 

Brassieres of textile materials, 

whether or not knitted or 

crocheted. 

না 

64031900 

Sports footwear, (excluding ski-

boots, cross-country ski footwear 

& snowboard boots), with outer 

soles of rubber, plastics, leather 

or composition leather & uppers 

of leather. 

না 

62029300 

Women's or girls' anoraks 

(including ski-jackets), wind-

cheaters, wind-jackets & similar 

articles, not knitted or crocheted, 

of man-made fibres. 

না 

62103000 

Women's or girls' overcoats, 

raincoats, car-coats, capes, cloaks 

& similar articles made up of 

fabrics of headings 59.03, 59.06 

or 59.07. 

না 

20098900 
Juice of any other single fruit or 

vegetable 

না 

17049000 
Sugar confec.(incl.white 

chocolate), not. 

না 
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      -৫ 

 

National Export Performance of Goods and Servics for FY 2017-18 
            (Value in  Mn. US$)  

 

Products 

Export Target for 
FY 

 2017-18 

Export 
Performance  

2017-18 

% Change of export 
Performance 

Over 
 Export Target 

Export Performance 
2016-17  

% Change of Export 
Performance Over FY 

2017-18 of FY 2016-17 

1 2 3 4 5 6 

1. Export Performance of 

Goods 

37500.00 36668.17 -2.22 34655.90 5.81 

2. Export Performance of 

Service Sector, 

Merchanting & Goods 

Procured in ports  

3500.00 4339.70 (P) 23.99 3399.36 27.66 

National Export 

Performance of Goods and 

Service Sector 

41000.00 41007.87 0.02 38055.26 7.76 
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      -৬ 

Export performance (Goods) for FY 2017-18 July-June 
                                                                                                                                                                                                                                          

Value in  Mn. US$     
 

Products 
Export  

Target of  
2017-18 

Export 

Performance 
for July-June 

2017-18 

% Change of 

export 

Performance 
Over 

Export Target 

Export 

Performance 
for July-June 

2016-17 

% Change of export 
performance 

July-June 2017-18 
Over 

July-June 2016-17 

1 2 3 4 5 6 

All products (A+B) 37500.00 36668.17 -2.22 34655.90 5.81 

A. Primary Commodities (Chapter 1-24) 1111.00 1182.13 6.40 1079.62 9.50 

(1) Frozen & Live Fish  (Chapter 01-03) 535.00 508.43 -4.97 526.45 -3.42 

a) Live Fish (0301) 8.00 8.73 9.13 8.05 8.45 

b) Frozen Fish (0300, 0302, 0303,) 45.00 58.30 29.56 44.04 32.38 

c) Shrimps  (0306 Excl. 030614, 030624) 450.00 408.71 -9.18 446.04 -8.37 

d) Crabs (030614, 030624) 19.00 17.38 -8.53 18.28 -4.92 

e) Others 13.00 15.31 17.77 10.04 52.49 

(2) Agricultural Products (04-24) 576.00 673.70 16.96 553.17 21.79 

a) Tea (0902) 5.00 2.77 -44.60 4.47 -38.03 

b) Vegetables (07) 80.00 77.98 -2.53 81.03 -3.76 
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Products 
Export  

Target of  
2017-18 

Export 
Performance 
for July-June 

2017-18 

% Change of 

export 
Performance 

Over 

Export Target 

Export 
Performance 
for July-June 

2016-17 

% Change of export 

performance 
July-June 2017-18 

Over 
July-June 2016-17 

1 2 3 4 5 6 

c) Tobacco (24) 45.92 56.39 22.80 46.62 20.96 

d) Cut Flower & Foliage (06) 0.08 0.09 12.50 0.08 12.50 

e) Fruits (08) 2.00 2.24 12.00 2.69 -16.73 

f) Spices (0910) 40.00 42.92 7.30 34.95 22.80 

g) Dry Food (19) 125.00 201.37 61.10 109.61 83.71 

h) Others 278.00 289.94 4.29 273.72 5.93 

(3) B. Manufactured Commodities 
(Chapter 25-98) 

36389.00 35486.04 -2.48 33576.28 5.69 

(1) Cement, Salt, Stone Etc (25) 11.50 12.59 9.48 10.79 16.68 

(2) Ores, Slag and Ash (Chapter 26) 6.00 4.61 -23.17 5.70 -19.12 

(3) Petroleum bi Products (Chapter 27) 250.00 33.70 -86.52 243.77 -86.18 

(4) Chemical Products (28-38) 157.00 150.72 -4.00 139.99 7.66 

a) Pharmaceuticals (30) 100.00 103.46 3.46 89.17 16.03 

b) Chemical Fertilizer (31) 7.00 0.01 -99.86 5.58 -99.82 

c) Cosmetics (33) 0.90 0.76 -15.56 0.71 7.04 

d) Others 49.10 46.49 -5.32 44.53 4.40 

(5) Plastic Products ( 39) 148.00 98.48 -33.46 116.95 -15.79 
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Products 
Export  

Target of  
2017-18 

Export 
Performance 
for July-June 

2017-18 

% Change of 

export 
Performance 

Over 

Export Target 

Export 
Performance 
for July-June 

2016-17 

% Change of export 

performance 
July-June 2017-18 

Over 
July-June 2016-17 

1 2 3 4 5 6 

a) PVC Bags (3923) 32.00 28.75 -10.16 29.91 -3.88 

b) Plastic Waste (3915) 41.00 13.53 -67.00 30.65 -55.86 

c) Others 75.00 56.20 -25.07 56.39 -0.34 

(6) Rubber (Chapter 40) 35.00 25.84 -26.17 28.46 -9.21 

(7) Leather & Leather Products (41-43 

& 6403) 
1380.00 1085.51 -21.34 1234.00 -12.03 

(a) Leather (Chapter 41) 240.00 183.10 -23.71 232.61 -21.28 

(b) Leather Products (42-43) 540.00 336.81 -37.63 464.43 -27.48 

(c) Leather Footwear (6403) 600.00 565.60 -5.73 536.96 5.33 

(8) Wood & Wood Products (Chapter 44-
45) 

6.80 4.74 -30.29 5.77 -17.85 

(9) Handicrafts (Chapter 46) 16.00 16.69 4.31 14.48 15.26 

(10) Pulp (Chapter 47) 0.01 0.02 100.00 0 #DIV/0! 

(11) Paper & Paper Products (ch. 48) 60.00 75.76 26.27 56.87 33.22 

(12) Printed Materials (49) 0.90 0.67 -25.56 0.92 -27.17 

(13) Silk (Chapter 50) 0.01 0 -100.00 0.01 -100.00 

(14) Wool & Woolen Products (Chapter 
51) 

0.40 0.04 -90.00 0.32 -87.50 
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Products 
Export  

Target of  
2017-18 

Export 
Performance 
for July-June 

2017-18 

% Change of 

export 
Performance 

Over 

Export Target 

Export 
Performance 
for July-June 

2016-17 

% Change of export 

performance 
July-June 2017-18 

Over 
July-June 2016-17 

1 2 3 4 5 6 

(15) Cotton & Cotton Product (Yarn, 

Waste, Fabrics etc) (52) 
123.00 124.85 1.50 109.49 14.03 

(16) Jute & Jute goods (Chapter 53, 

630510) 
1055.00 1025.55 -2.79 962.42 6.56 

a) Raw Jute (5303) 175.00 155.68 -11.04 167.84 -7.24 

b) Jute Yarn & Twine (5307) 680.00 647.72 -4.75 607.88 6.55 

c) Jute Sacks & Bags (630510) 140.00 122.82 -12.27 127.53 -3.69 

d) Others 60.00 99.33 65.55 59.17 67.87 

(17) Man Made Filaments & Staple 

Fibres (54-56) 
103.00 101.08 -1.86 100.02 1.06 

(18) Carpet (Jute & Others -57) 18.00 17.00 -5.56 17.50 -2.86 

(19) Specialized Textiles (Chapter 58-
60) 

110.00 110.04 0.04 106.14 3.67 

a) Terry Towel (5802) 46.00 42.35 -7.93 44.30 -4.40 

b) Special Woven Fabric (59) 16.00 16.63 3.94 15.99 4.00 

c) Knitted Fabrics (60) 40.00 44.21 10.53 37.96 16.46 

d) Other 8.00 6.85 -14.38 7.89 -13.18 

(20) RMG(Chapter 61&62) 30160.00 30614.76 1.51 28149.84 8.76 
(a) Knitwear (Chapter 61) 15100.00 15188.51 0.59 13757.25 10.40 
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Products 
Export  

Target of  
2017-18 

Export 
Performance 
for July-June 

2017-18 

% Change of 

export 
Performance 

Over 

Export Target 

Export 
Performance 
for July-June 

2016-17 

% Change of export 

performance 
July-June 2017-18 

Over 
July-June 2016-17 

1 2 3 4 5 6 

(b) Woven Garments (62) 15060.00 15426.25 2.43 14392.59 7.18 

(21) Home Textile (Chapter 63 
Excluding 630510) 

880.00 878.68 -0.15 799.14 9.95 

a) Bed, Kitchen toilet lines (6302) 515.00 528.70 2.66 471.41 12.15 

b) Other 365.00 349.98 -4.12 327.73 6.79 

(22) Other Footwear (64) 
(Excluding 6403) 

270.00 244.09 -9.60 240.88 1.33 

(23) Headgear/Cap (Chapter 65) 224.10 184.80 -17.54 187.10 -1.23 

(24) Umbrella Waking Sticks (66) 0.04 0.01 -75.00 0.04 -75.00 

(25) Wigs & Human Hair (Chapter 67) 22.44 23.02 2.58 19.57 17.63 

(26) Building Materials (Chapter 68) 0.80 1.97 146.25 0.59 233.90 

(27) Ceramic Products (Chapter 69) 43.00 51.94 20.79 39.14 32.70 

(28) Glass & Glass ware (Chapter 70) 3.00 1.25 -58.33 2.12 -41.04 

(29) Engineering Products (Chapter 71-
88) 

876.00 355.96 -59.37 688.84 -48.32 

a) Iron Steel (72,73) 70.00 48.55 -30.64 58.83 -17.47 

b) Copper Wire (74) 45.00 53.18 18.18 36.09 47.35 

c) Stainless Steel ware (82) 8.00 4.37 -45.38 7.82 -44.12 

d) Engineering  Equipment (84) 380.00 41.38 -89.11 271.09 -84.74 

e) Electric Products (85) 78.00 61.96 -20.56 68.94 -10.12 
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Products 
Export  

Target of  
2017-18 

Export 
Performance 
for July-June 

2017-18 

% Change of 

export 
Performance 

Over 

Export Target 

Export 
Performance 
for July-June 

2016-17 

% Change of export 

performance 
July-June 2017-18 

Over 
July-June 2016-17 

1 2 3 4 5 6 

f) Bicycle (8712) 85.00 85.73 0.86 82.46 3.97 

g) Others 210.00 60.79 -71.05 163.61 -62.84 

(30) Ships, boats & floating structures  
(Chapter 89) 

130.00 30.05 -76.88 65.61 -54.20 

(31) Other mfd Products (90-98) 299.00 211.62 -29.22 229.81 -7.92 

a) Optical, Photographic, Medical  
Instruments etc (90) 

180.00 82.93 -53.93 127.09 -34.75 

b) Furniture (94) 61.00 63.18 3.57 52.53 20.27 

c) Golf Shaft (950639) 16.00 10.15 -36.56 13.50 -24.81 

d) Others 42.00 55.36 31.81 36.69 50.89 
 

Source: Export Promotion Bureau (EPB) 
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      -৭ 

Export performance of Service Sector for the  FY 2017-18 
                                                                                                                                                                                    (Value in  Mn. US$)   

Products 

Export Target 
for 

FY 2017-18 

Export 
Performance for 

FY 2017-18 

% Change of 
export 

Performance 
Over 

 Target 

Export 
Performance for 

FY 2016-17 

% Change of 
export 

performance FY 
2017-18 Over FY  

2016-17 

1 2 3 4 5 6 

Total (A+B+C) 3500.00 4339.70 23.99 3399.36 27.66 

A. A. Goods Procured in ports by carriers 55.00 73.08 32.87 56.32 29.76 

B. B. Goods sold under merchanting 6.00 6.51 8.50 5.79 12.44 

 C.  Services 3439.00 4260.11 23.88 3337.25 27.65 

1. Manufacturing Services on Physical 

inputs owned by 

0.00 103.11 0.00 1.26 8083.33 

2.Maintenance and repair services 4.70 5.79 23.19 4.31 34.34 

3.  Transportation 436.00 589.20 35.14 436.23 35.07 

3.1 Sea Transport 215.42 283.74 31.71 208.44 36.13 

3.2 Air Transport 215.00 302.38 40.64 221.94 36.24 

3.3 Rail Transport 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.4 Road Transport 0.53 1.72 224.53 1.37 25.55 

Others 5.00 1.36 -72.80 4.48 -69.64 

4. Travel 296.55 344.81 16.27 281.07 22.68 

4.1 Business 3.25 1.30 -60.00 0.90 44.44 

4.2 Personal 293.30 343.51 17.12 280.17 22.61 

5. Construction Services 119.04 146.28 22.88 139.56 4.82 



 
 

43 

Products 

Export Target 
for 

FY 2017-18 

Export 
Performance for 

FY 2017-18 

% Change of 
export 

Performance 
Over 

 Target 

Export 
Performance for 

FY 2016-17 

% Change of 
export 

performance FY 
2017-18 Over FY  

2016-17 

1 2 3 4 5 6 

6. Insurance Services 2.60 4.11 58.08 1.24 231.45 

7. Financial Services (other than 

insurance) 

88.52 147.90 67.08 88.59 66.95 

8. Charges for the use of intellectual 

Property 

5.50 0.34 -93.82 0.10 240.00 

9. Telecommunication and 

Information Services 

611.00 538.23 -11.91 568.94 -5.40 

9.1Telecommunication Services 380.20 349.77 -8.00 373.67 -6.40 

9.2. Computer Services  230.00 182.01 -20.87 193.93 -6.15 

9.3 Information Services 0.80 6.46 707.50 1.35 378.52 

10. Other Business Services 550.00 681.25 23.86 502.79 35.49 

11. Personal, Cultural and Recreational 8.09 15.31 89.25 8.95 71.06 

12. Government goods and services 1317.00 1683.78 27.85 1304.21 29.10 
 

Data Source: Bangladesh Bank 
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      -৮ 

Import payments of Bangladesh with top twenty countries 

 
 
  Taka in crore In million US$ 

 Year 2017-18 % of 2017-18 % of 
Sl.No
. 

Major 
Countries  Total  Total 

1 
China People’s 
Republic of 96227.3 23.8 11706.0 23.8 

2 India 70902.0 17.5 8621.5 17.5 

3 Singapore 22141.6 5.5 2697.5 5.5 

4 Japan 15383.0 3.8 1870.0 3.8 

5 Indonesia 14593.4 3.6 1773.2 3.6 

6 

United States of 

America (USA) 14010.2 3.5 1704.7 3.5 

7 Brazil 11797.0 2.9 1442.1 2.9 

8 Malaysia 11586.9 2.9 1410.4 2.9 

9 Korea, republic of 10465.1 2.6 1273.8 2.6 

10 Thailand 9815.6 2.4 1194.2 2.4 

11 Germany 8123.1 2.0 988.5 2.0 

12 

United Arab 

Emirates (UAE) 7385.9 1.8 897.8 1.8 

13 Australia 6975.4 1.7 851.2 1.7 

14 Saudia Arabia 6646.0 1.6 807.0 1.6 

15 

Taiwan Province 

of China 6612.4 1.6 805.2 1.6 

16 Kuwait 6543.2 1.6 794.7 1.6 

17 Italy 5897.2 1.5 718.2 1.5 

18 

Hong Kong SAR 

of China 5744.5 1.4 700.4 1.4 

19 Viet Nam 5641.4 1.4 688.0 1.4 

20 

Russian 

Federation 5168.2 1.3 629.8 1.3 

21 Other Countries 62817.7 15.6 7645.9 15.6 
 Total 404477.1 100.0 49220.1 100.0 
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ফাবণজয ভন্ত্রণারয় 

ফাাংরার্দ বচফারয়, ঢাকা। 

মপান: ৯৫৪০৫৭৮ (যুগ্মবচফ, এপটিএ-১) 

৯৫৪০২১৩ (যুগ্মবচফ, এপটিএ-২) 

 

অথফা 

আন্তজোবতক র্মাবগতা বফবাগ 

ফাাংরার্দ ট্যাবযপ কবভন 

১ভ ১২তরা যকাবয বফন 

মগুনফাবগচা, ঢাকা 

মপান: ৯৩৩৫৯৯৩ (উপ্রধান) 

 

 


