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২০১৫-২০১৬ অণ থঙরভভ ার্র থও প্রর্ঢরতদ 

ার্ডচয ফন্ত্রডাম 

 
[ঢথ্য অর্থওাভ আইদ ২০০৯ এভ ৬(৩) থাভা অনুবাী] 
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ওাব থক্রফ: ার্ডচয ফন্ত্রডাম কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমারতয ভওারভভ এওটি গুরুত্বপূড থ ফন্ত্রডাম। ভওার্ভ ওাব থপ্রডামী র্র্থরঢ 

ার্ডচয এাং ার্ডচযভ ারণ ম্পর্ওথঢ ৩১ থভরডভ ওাচরও ার্ডচয ফন্ত্রডামরভ আঢাভুক্ত ওভা লররঙ। এ ওাচগুরমা 

ভমঢোঃ অপযন্তভীড ্যবা-ার্ডচয ঘমফাদ ভাঔা এাং ম্প্রাভরড লাঢা, আফতার্দ ার্ডচযরও র্দন্ত্রড ওভা, দ্র্যবভল্য 

ধর্ভর্ির্ঢ স্বাপার্ও  লদী ধব থার ভাঔা, ধণ্য  সা ভপ্তার্দভ াচাভ ম্প্রাভড, আন্তচথার্ঢও ার্ডরচযভ ারণ 

ম্পর্ওথঢ র্র্পন্ন আন্তচথার্ঢও াংিাভ ারণ সবাকারবাক  ভপ্তার্দভ স্বারণ থ  তভওরাওর্র ওভা, ্যবা াংক্রান্ত র্িধার্িও  

হুধার্িও চুর্ক্ত ম্পাতদ, ধরণ্যভ ট্যার্ভন র্দথ থাভড, ার্ডচয াংক্রান্ত কররডা ওাব থক্রফ, ঢথ্য-উধাত্ত াংভিড, র্র্এ 

(সেট) ওযাটাভ ওফ থওঢথারতভ প্রযার্দও র্দন্ত্রড ইঢযার্ত। 

 

The Ministry of Commerce, Government of the People's Republic of Bangladesh is 
responsible for overall trade and commerce related activities of Bangladesh. Allocation of 
Business of the Ministry is given below: 
 

• Promotion and regulation of internal commerce.  

• Commercial intelligence and statistics and publications thereof.  

• Companies Act, Partnership Act, 1932, Societies Registration Act, 1860 and the Trade 

Organizations Ordinance, 1961.  

• Control and Organization of Chamber of Commerce.  

• Price Advising Boards.  

• Accountancy including Chartered Accountancy.  

• Cost and management Accountancy.  

• Matter relating to vested and abandoned commercial properties.  

• Commercial Monopolies.  

• Price Control.  

• Export policies including protocols, treaties agreements and conventions bearing on 

trade with foreign countries.  

• Review export policies and programmes.  

• Regulation and control of import trade and policies thereof.  

• Trade delegation to and from abroad, overseas trade, exhibitions and trade 

representation in consultation with the Ministry of Foreign Affairs.  

• Purchase and supply of internal and external stores.  

• Transit trade through Bangladesh.  

• State Trading.  

• International Commodity Agreements.  

• Export promotion including administration of export credit guarantee scheme.  

• Tariff commission, tariff policy, tariff valuation, commonwealth tariff Preference, 

general and international agreements on tariff.  

• International trade organization including UNCTAD and GATT.  

• European Economic Community.  

• Quality control, standardization and marking of the agricultural products/animals 

products for the purpose of export.  

• Administration of Commercial Wings in Bangladesh missions abroad and appointment 

of officers and staff thereof.  

• Administration of B.C.S (Trade).  

• Secretariat administration including financial matters.  

• Administration and control of subordinate offices and organizations under this 

Ministry.  
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• Liaison with International Organizations and matters relating to treaties and 

agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to  

 

উইাংর্পর্ত্তও ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীভ ওফ থন্টদ: 

 

০১. প্রযাদ অনুর্পারকভ ওফ থন্টদ (চ সটর্ক্রধযদ) 
অর্ঢর্ভক্ত র্ঘ 

ধর্ভঘামও সেট অক থাদাইরচযদ ধর্ভওল্পদা অর্থযাঔা 

 
অর্ঢর্ভক্ত র্ঘ এভ ওাব থার্তোঃ 

ও.  ধর্ভঘামও ার্ডচয াংকঞদ অর্থযাঔাভ ারণ ম্পৃক্ত বাঢী ওাব থার্ম; 

ঔ.  ধর্ভওল্পদা সম এভ ারণ ম্পৃক্ত বাঢী ওাব থার্ম; 

ক.  ার্ডচয ফন্ত্রডামরভ অথীদ প্রওল্পভল াস্তাদ র্রও বাঢী ওাব থার্ত; 

খ.  সওাম্পাদী আইদ াংরযাথদ, াংরবাচদ, ্যবাঔা প্রতাদ াংক্রান্ত ওাব থার্ম; 

গ.  সাাইটি সভর্চরেযদ এযাক্ট ১৮৬০ াংক্রান্ত বাঢী ওাব থার্ম; 

ঘ.  টি অক থাদাইরচযদ এযাক্ট ১৯৬১ াংক্রান্ত বাঢী ওাব থার্ম; 

ঙ.  সভর্চোভ অন চরন্ট স্টও সওাম্পাদী এভ Functional ওাব থার্ম; 

চ.  টাইরভক্ট সম আইদ ২০১৩ প্রডদ াংক্রান্ত বাঢী ওাব থার্ম; এাং 

ছ.  র্ঘরভ অনুধর্িঢওামীদ ফর র্ঘরভ দতদর্িদ রুটিদ তার্ত্ব ধামদ। 

 
০২. প্রযাদ অনুর্পারকভ ওফ থন্টদ (চ সটর্ক্রধযদ) 

 

অর্ঢর্ভক্ত র্ঘ 

যুগ্ম র্ঘ (প্রযাদ-১ ) যুগ্ম র্ঘ (প্রযাদ-২) 

প্রযাদ যাঔা-১ প্রযাদ যাঔা-৫ 

প্রযাদ যাঔা-২ প্রযাদ যাঔা-৬ 

প্রযাদ যাঔা-৩ প্রযাদ যাঔা-৭ 

প্রযাদ যাঔা-৪ প্রযাদ যাঔা-৮ 

ারচঝ যাঔা আইদ যাঔা 

 
 

প্রযাদ অনুর্পারকভ ওাব থার্তোঃ 

ও.  ার্ডচয ফন্ত্রডামরভ অপযন্তভীড ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীরতভ প্রযার্দও ওম ওাব থার্ম; 

ঔ. ার্ডচয ফন্ত্রডামরভ অথীদি ওম অর্থতপ্তভ/তপ্তভ/ধর্ভতপ্তভ/াংিাভ ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীরতভ র্দরাক, শৃঙ্খমা  ধরতান্নর্ঢ/ 

প্রর্যিড/র্রতয ভ্রফড াংক্রান্ত র্রামী (বা ফন্ত্রডামরভ ারণ াংর্িষ্ট); 

ক.  র্র্এ (রেট) ওযাটারভভ প্রযাদ াংক্রান্ত ওাব থার্ম; 

খ.  র্রতযি ার্ডর্চযও র্ফযদভরল ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভী র্দরাক (২  ৩ সেডী), শৃঙ্খমা, ধরতান্নর্ঢ  তর্মভ বাঢী 

ওাব থার্ম;            

গ.  াংত র্রও ওাব থার্ম; 

ঘ.  ারচঝ, র্লা  র্দভীিা াংক্রান্ত ওাচ; 

ঙ.  বাদালদ, ভভাল  সাভমও ওাব থার্ম; 

চ.  আইদ, ফাফমা  আতামঢ ম্পর্ওথঢ mgš^qg~jK ওাব থার্ম;  

ছ.  র্র্পন্ন আন্তোঃফন্ত্রডাম পা সবাকতাদ, অন্যান্য বাঢী mgš^q ওাব থক্রফ ঢত্ত্বাথাদ এাং র্র্পন্ন আইদ/ দীর্ঢ/ র্ররভ 

উধভ ফঢাফঢ প্রতাদ; 

জ.  অপযন্তভীড  দরতর্যও প্রর্যিড, পা/রর্ফদারভ ওফ থওঢথা ফরদাদদ াংক্রান্ত ওাব থার্ত; 

ঝ.  আইর্টি সম াংক্রান্ত ওাব থার্ত; 

ঞ.  প্ররঝাওম াংক্রান্ত ওাব থার্ত; 

ট.  উর্দ্থঢদ ওর্তথধি ওর্তথও র্র্পন্ন ফর প্রতত্ত অন্যান্য ওাব থার্ম; 

ঠ.  BPC এভ প্রযার্দও ওাব থার্ত; এাং 

ড.  প্রর্ঢরবার্কঢা ওর্ফযরদভ প্রযার্দও ওাব থার্ত।  
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০৩. ভপ্তার্দ  অনুর্পারকভ ওফ থন্টদ (চ সটর্ক্রধযদ) 
 

অর্ঢর্ভক্ত র্ঘ 

যুগ্ম র্ঘ (ভপ্তার্দ-১ ) যুগ্ম র্ঘ (ভপ্তার্দ -২) 

ভপ্তার্দ যাঔা-১ 
ভপ্তার্দ যাঔা-

ভপ্তার্দ যাঔা-২ ভপ্তার্দ যাঔা-৬ 

ভপ্তার্দ যাঔা-৩ ভপ্তার্দ যাঔা-৭ 

ভপ্তার্দ যাঔা-
স্ত্র সম 

 

ভপ্তার্দ অনুর্পারকভ ওাব থার্তোঃ 

ও.  ভপ্তার্দ দীর্ঢ প্রডদ, াস্তাদ, ভপ্তার্দ েযারঝর্চ  এযাওযদ প্লাদ প্রডদ, সওাঝা-উত্তভ ধর্ভর্ির্ঢ সফাওারমা সওৌযম 

র্দথ থাভড এাং কারফ থন্ট র্যরল্পভ ফস্যা াংক্রান্ত ওফ থওান্ড, ার্ডচয র্রভাথ, ভপ্তার্দ ফস্যাভ ফাথাদ, ভপ্তার্দ দীর্ঢভ ্যবাখ্যা 

প্রতাদ; 

ঔ.  দঢর্ভ সধাযাও র্যরল্পভ র্., র্চএর্ধ, র্চএটির্ধ াংক্রান্ত ওাব থার্ম এাং অর্ভর্চদ াংক্রান্ত ওাব থার্ম; 

 
ক. র্ি-ধার্িও  আন্তচথার্ঢও ার্ডচয াংক্রান্ত দীর্ঢফামা  ব্রীন প্রডদ এাং ার্ডচয প্রর্ঢর্দর্থতম  কঞদল ঢারঢ অাংযগ্রলড 

 সদর্তত্বতাদ; 

খ.  ভপ্তার্দ উন্নদ  হুভৄঔীওভড ওফ থসূর্ঘ এাং াাংমারতযী ভপ্তার্দওাভওরতভ  ফন্বর ম্প্রাভরডভ চন্য বাঢী ধতরিধ 

গ্রলড;q   

গ.  প্রর্ঢ-ার্ডচয, র্রযর ার্ডচয এাং ভপ্তার্দ লাউচ কঞদ াংক্রান্ত বাঢী ওাব থার্ত; 

ঘ.  ভপ্তার্দ াংক্রান্ত বাঢী আন্তোঃফন্ত্রডাম ওাব থক্রফ; 

ঙ.  র্ট-৮, আইর্ এাং ইউরভাধীাদ ইউর্দদ (EU) াংক্রান্ত বাঢী ওাব থার্ম; 

চ.  র্রতযি াাংমারতয দূঢাারভ ার্ডর্চযও র্ফযদভরলভ (র্ই) াংক্রান্ত ওাব থার্ম; 

ছ.  ঘা সাট থ  ভপ্তাদী উন্নদ ব্যযরভাভ উন্নদ  ম্প্রাভড াংক্রান্ত ওাব থার্ত; 

জ.  র্চরদ প্ররফাযদ ওাউর্ন্পরমভ Functional ওাব থার্ত; এাং  

ঝ.  ার্ডচয ফন্ত্রডামরভ স্ত্ররম এভ বাঢী ওাব থার্ম। 

 
০৪. আফতার্দ  অপযন্তভীড ার্ডচয অনুর্পারকভ ওফ থন্টদ (চ সটর্ক্রধযদ)   

অর্ঢর্ভক্ত র্ঘ

যুগ্ম র্ঘ (আফতার্দ  অপযন্তভীড ার্ডচয -১ ) যুগ্ম র্ঘ (আফতার্দ  অপযন্তভীড ার্ডচয -২) 

আফতার্দ  অপযন্তভীড ার্ডচয -১ আফতার্দ  অপযন্তভীড ার্ডচয -৫ 

আফতার্দ  অপযন্তভীড ার্ডচয -২ আফতার্দ  অপযন্তভীড ার্ডচয -৬ 

আফতার্দ  অপযন্তভীড ার্ডচয -৩ আফতার্দ  অপযন্তভীড ার্ডচয -৭ 

আফতার্দ  অপযন্তভীড ার্ডচয -৪ আফতার্দ  অপযন্তভীড ার্ডচয -৮ 
 

আফতার্দ  অপযন্তভীড ার্ডচয অনুর্পারকভ ওাব থার্তোঃ 

ও.  আফতার্দ  ভপ্তার্দ র্দন্ত্রড আইদ, ১৯৫০ এভ আরমারও আফতার্দ দীর্ঢ আরতয প্রডদ, াস্তাদ  াংরযাথদ;          

ঔ.  র্দর্ন্ত্রঢ ধণ্য আফতার্দভ সিরে ধভীিা-র্দভীিা ওভা  র্র্থ-র্থারদভ আরমারও র্দষ্পর্ত্তওভড; 

ক.  আফতার্দ দীর্ঢ  র্র্থ-র্থাদ ম্পরওথ ্যবাখ্যা প্রতাদ এাং র্র্পন্ন ফন্ত্রডাম ওর্তথও সপ্রর্ভঢ আইদ  র্র্থ ম্পরওথ ফঢাফঢ 

প্রতাদ; 

খ.   সের্টাং ওরধ থারভযদ অ াাংমারতয (টির্র্) এভ আফতার্দ  অপযন্তভীড ার্ডচয র্রও ওাব থক্রফ;   

গ.  অপযন্তভীড াচারভ র্দঢযপ্ররাচদী সপাগ্য ধরণ্যভ ভল্য  ভভাল ধর্ভর্ির্ঢ র্ির্ঢযীম ভাঔাভ চন্য প্ররাচদী ওাব থক্রফ 

গ্রলড;   

ঘ.  আফতার্দ াংক্রান্ত ফাফমাভ ওাব থক্রফ গ্রলড; 

ঙ.  ধর্ভঢযক্ত ার্ডর্চযও ম্পর্ত্ত াংর্িষ্ট ওাব থক্রফ; 

চ. ঘাঝ থাট থ এওাউরন্টর্  ঢাভ ারণ াংর্িষ্ট এওাউরন্টর্ এাং আইর্এর্,আইর্এফএর্,আইর্এর্ াংক্রান্ত ওাব থার্ম; 

ছ.  ট্যার্ভন ওর্ফযদ, ট্যার্ভন ধর্মর্, ট্যার্ভন সপলুরযদ, ওফদরমণ ট্যার্ভন অগ্রার্থওাভ াথদ  আন্তচথার্ঢও ট্যার্ভন 

চুর্ক্ত; 

জ. সপাক্তা অর্থওাভ াংভিড অর্থতপ্তরভভ Functional ওাব থার্ম ম্পাতদ; এাং 

ঝ.  উর্দ্থঢদ ওর্তথধি ওর্তথও প্রতত্ত অন্যান্য ওাব থার্ম। 
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০৫. চুর্ক্ত  দরতর্যও ার্ডচয অনুর্পারকভ ওফ থন্টদ (চ সটর্ক্রধযদ)   
 

অর্ঢর্ভক্ত র্ঘ 

যুগ্ম র্ঘ (চুর্ক্ত  দরতর্যও ার্ডচয -১ ) যুগ্ম র্ঘ (চুর্ক্ত  দরতর্যও ার্ডচয -২) 

চুর্ক্ত  দরতর্যও ার্ডচয -১ চুর্ক্ত  দরতর্যও ার্ডচয -৪ 

চুর্ক্ত  দরতর্যও ার্ডচয -২ চুর্ক্ত  দরতর্যও ার্ডচয -৫ 

চুর্ক্ত  দরতর্যও ার্ডচয -৩ চুর্ক্ত  দরতর্যও ার্ডচয -৬ 

 

চুর্ক্ত  দরতর্যও ার্ডচয অনুর্পারকভ ওাব থার্তোঃ 

ও.  ওম র্ি-ধার্িও  আঞ্চর্মও এনটিএ াংক্রান্ত ঘমফাদ এাং পর্ষ্যঢ র্রার্ত; 

ঔ.  পাভঢ, শ্রীমাংওা, ধার্ওস্তাদ, ফাাদফাভ, ভুঝাদ  সদধাম এভ ারণ র্ি-ধার্িও ার্ডচয াংক্রান্ত র্রার্ত:         

ক.  াওথ, াধঝা, ানঝা, র্ফরঝও, আইআভ-এআভর্  আধঝা এভ আঞ্চর্মও  র্ি-ধার্িও  ওম ওাব থার্ম; 

   
খ.  সেট র্ভরমরঝট ওযাধার্টি সটরপমরফন্ট (টিআভর্র্ট) াংক্রান্ত প্রওল্প mgš^q, ফর্দঝর্ভাং, সঝওর্দওযাম এযার্রঝন্প এাং 

এঢতর্রও ওম প্রস্তা; 

গ.  অণ থনদর্ঢও  ার্ডFর্চযও ব্লও : ইর্ াাংমারতয চরন্ট ওর্ফযদ-া-গ্রুধ, ওফদরমণ, র্চ-৭, র্চ-৭৭, আইর্র্টটি, 

আইআভ ইঢযার্ত; 

ঘ.  আর্ণ থও াংিা র্শ্ব্যবাাংও, এর্টর্, আইর্টর্, আইএনর্, আইএফএন; 

ঙ.  চার্ঢাংখ অঙ্গ াংকঞদ : আাংওঝাট, আইটির্, এমর্টর্, টির্র্টর্, র্এনর্, ইর্র্টর্; 

চ.  র্এনটিআই াংক্রান্ত বাঢী র্রার্ত; 

ছ. াাংমারতয যুক্তভাে, াাংমারতয-ওাদাটা অন্যান্য সতরযভ ারণ র্ি-ার্র থও স্ত্র চুর্ক্ত ম্পাতদ াংক্রান্ত বাঢী ওাব থার্ম; 

জ. UNESCAP াংক্রান্ত ওম র্রার্ত; 

ঝ.   COMCEC : Committee on Economic and Commercial Cooperation াংক্রান্ত বাঢী              ওাব থক্রফ; 

ঞ. TPS-OIC এভ আঢাথীদ সেট সদরকার্রযদ ওর্ফটি াংক্রান্ত ওম  প্রস্তা; 

ট. র্লোঃর্রশ্বভ সতযভরলভ াংরক র্িধার্িও ার্ডচয চুর্ক্ত (াওথ  র্ফরঝও ্যবঢীঢ), সবৌণ ওর্ফযদ,  র্রতরয াাংমারতয 

দূঢাাভরলভ ওফ থওারন্ড াংরবাক ভিা  র্দরত থযদা প্রতাদ ইঢযার্ত; 

ঠ.  ার্ডচয ফন্ত্রডাম ম্পর্ওথঢ ওম চুর্ক্ত ম্পাতদ  াংভিরডভ ওাব থক্রফ; এাং 

ড.  ওর্তথধি ওর্তথও অর্ধ থঢ অন্যান্য র্রার্ত। 

০৬. র্শ্ব ার্ডচয াংিা (টর্ব্লউটি) সম এভ ওফ থন্টদ (চ সটর্ক্রধযদ)   
ফলা ধর্ভঘামও (অর্ঢর্ভক্ত র্ঘ) 

যুগ্ম র্ঘ/উধ র্ঘ (চুর্ক্ত  দরতর্যও ার্ডচয -১ ) যুগ্ম র্ঘ/উধ র্ঘ (চুর্ক্ত  দরতর্যও ার্ডচয -২) 

চুর্ক্ত  দরতর্যও ার্ডচয -১ চুর্ক্ত  দরতর্যও ার্ডচয -৪ 

চুর্ক্ত  দরতর্যও ার্ডচয -২ চুর্ক্ত  দরতর্যও ার্ডচয -৫ 

চুর্ক্ত  দরতর্যও ার্ডচয -৩ চুর্ক্ত  দরতর্যও ার্ডচয -৬ 

 

র্শ্ব ার্ডচয াংিা (টর্ব্লউটি) সম এভ ওাব থার্তোঃ 

ও. টর্ব্লউটি আঢা র্দ্যফাদ ৩০টিভ অর্থও চুর্ক্ত াস্তাদ এাং এ াংক্রান্ত বাঢী ওাব থার্ম; 

ঔ. টর্ব্লউটি Õi আঢা ধণ্য  সাঔারঢভ চন্য াচাভ প্ররযার্থওাভ (র্রযর ওরভ শুল্ক-ভৄক্ত  সওাঝা-ভৄক্ত) বৃর্র্দ্ াংক্রান্ত 

ওাব থার্ম; 

ক. অন্যান্য সতরযভ ঘার্লতা অনুবাী াাংমারতরযভ Sanitary/ Phyto-Sanitary (SPS) সফচা থ এাং রুম-সভগুরমযদ 

াংক্রান্ত ঢথ্যার্ম ভভাল ওভাভ চন্য ন্যাযদাম ইদরওাাভী ধরন্ট র্লরর ওাচ ওভা; 

খ. টর্ব্লউটি র্দফ-দীর্ঢভ আঢা সতযী র্যরল্পভ ¯^v_© ভিাভ চন্য ওাচ ওভা; 

গ. টর্ব্লউটি’ভ আঢা Dumping/Antidumping াংক্রান্ত ওম ওাব থার্ম ম্পাতদ ওভা; 

ঘ. টর্ব্লউটি’ভ আঢা াংখটিঢ/ঘমফাদ ওম সদরকার্রযরদ অাংযগ্রলড াংক্রান্ত ওাব থার্ম; 
ঙ. টর্ব্লউটি’ভ র্র্পন্ন চুর্ক্তভ আঢা টর্ব্লউটি র্ঘামর র্দর্ফঢ সদাটির্নরওযদ সপ্রভড ওভাভ চন্য সদাটির্নরওযদ 

অণর্ভটি র্লরর ওাচ ওভা; 

চ. টর্ব্লউটি ওর্তথও গৃলীঢ িফঢা অচথদ র্রও র্র্পন্ন ওফ থসূর্ঘ াংক্রান্ত ওাব থার্ম (Enhance Integrated 

Framework, Aid for Trade etc.) ম্পাতদ ওভা; 
জ. টর্ব্লউটি’ভ র্র্পন্ন চুর্ক্ত  ইস্যয ম্পরওথ সস্টওরলাল্ডাভরতভ অর্লঢ ওভাভ চন্য টর্ব্লউটি র্ঘামরভ লাঢা 

প্রর্যিড, াওথযধ/সর্ফদাভ আরাচদ ওভা; 
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ঝ. টর্ব্লউটি র্ঘামর ঘমফাদ সদরকার্রযদ এাং টর্ব্লউটি াংক্রান্ত ওম র্রর সচরদপাি াাংমারতয র্ফযরদভ  ারণ 

র্দর্ফঢ সবাকারবাক ভিা ওভা; 
ঞ. সদরকার্রযদল ওম টর্ব্লউটি ইস্যযরঢ াাংমারতরযভ অিাদ র্দথ থাভড ওভাভ মরিয সস্টওরলাল্ডাভরতভ ফঢাফঢ গ্রলরডভ 

চন্য ফঢ র্র্দফ পা, সর্ফদাভ এাং াওথযরধভ আরাচদ ওভা; 

ট. টর্ব্লউটি ওর্তথও আরার্চঢ র্র্পন্ন প্রর্যিড, াওথযধ, সর্ফদাভ, ইঢযার্তরঢ টর্ব্লউটি’ভ যঢথানুবাী    উধযুু্ ক্ত 

ওফ থওঢথা ফরদাদদ প্রতাদ ওভা; 

ঠ. াাংমারতরযভ সেট ধর্মর্ র্ভর্পউ (টির্ধআভ) াংক্রান্ত বাঢী ওাব থার্ম ম্পাতদ ওভা; 

ড. টর্ব্লউটি’ভ ফন্ত্রী ধব থারভ রেমরদ অাংযগ্রলড াংক্রান্ত বাঢী ওাব থার্ম ম্পাতদ ওভা; 

ঢ. র্ি-ধার্িও, আঞ্চর্মও  হু-ধার্িও আন্তচথার্ঢও ার্ডচয াংক্রান্ত চুর্ক্তভ র্রর ফঢাফঢ প্রতাদ ওভা; 

ণ. ার্ডচয ম্পর্ওথঢ সব সওাদ আইদ, র্র্থ-র্থাদ, দীর্ঢ প্রডরদ টর্ব্লউটি Gভ র্দ্যফাদ চুর্ক্তভ আরমারও ফঢাফঢ  প্রতাদ 

ওভা; 

ত. আন্তচথার্ঢও ার্ডরচযভ র্র্পন্ন ইস্যযরঢ স্টার্ট, ফীিা, চর্ভধ া Needs Assessments ম্পন্ন ওভা; 

থ.  সেট সনর্র্মরঝযদ ম্পর্ওথঢ ওাব থার্ম ম্পাতদ ওভা; 

দ. টর্ব্লউটি’ভ র্র্পন্ন ইস্যযরঢ কঠিঢ ার্ওথাং গ্রুধভরলভ বাঢী ওাব থার্ম ম্পাতদ ওভা; 

ধ. Trade and Investment Cooperation Forum Agreement (TICFA) াংক্রান্ত বাঢী ওাব থার্ম ম্পাতদ 

ওভা; 

ন. ইস্তান্বুম সপ্রাগ্রাফ অ অযাওযদ (IPoA) াংক্রান্ত বাঢী ওাব থার্ম ম্পাতদ ওভা; 

. টর্ব্লউটি’ভ আঢা Dispute Settlement াংক্রান্ত ওাব থার্ম ম্পাতদ ওভা; 

প. টর্ব্লউটি ম্পর্ওথঢ র্রর অন্যান্য ফন্ত্রডাম/াংিাভ ারণ সবাকারবাক  mgš^q াথদ ওভা; 

. র্র্পন্ন তাঢা াংিাভ ারণ সবাকারবাক ভিা ওভা এাং াংর্িষ্ট ওাব থার্ত ম্পন্ন ওভা; 

ভ. ার্ডচয ম্পর্ওথঢ িফঢা বৃর্র্দ্ াংক্রান্ত ওাব থার্ম ম্পাতদ ওভা; এাং 
ম. টর্ব্লউটি াংক্রান্ত অন্যান্য/র্র্থ ইস্যয ম্পর্ওথঢ ওাব থার্ম ম্পাতদ ওভা।  

 

র্র্দ্ান্ত গ্রলড প্রর্ক্রাভ র্ভড া ধর্দ্র্ঢ: 

 

 

 

 

                                                                    

 

   

   

 

   

   

 

   

   

  

   

   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

** িফঢা র্রওন্দ্রীওভরডভ ফাধ্যরফ র্র্পন্ন ধব থার চূড়ান্ত র্র্দ্ান্ত গৃলীঢ লর ণারও। 

প্রস্তা/র্র ম্পরওথ 

অর্লঢ লা 

অর্ঢর্ভক্ত র্ঘ 

যুগ্মর্ঘ 

উধর্ঘ 

র্র্দভ লওাভী 

র্ঘ 

 

প্রযার্দও ওফ থওঢথা 

 

দর্ণ উধিাধদ 

 

অগ্রাড 

 

উধিার্ধঢ ফঢাফরঢভ ারণ এওফঢ/ 

র্দচস্ব ফঢাফঢ র্মর্ধর্দ্পূ থও র্রটি 

অগ্রাড 

উধর্ঘরভ রঙ্গ আরমাঘদাক্ররফ 

প্রাণর্ফও প্রস্তা উধিাধদ 

 

চূড়ান্ত র্র্দ্ান্ত 

গ্রলড 

র্র্দভ 

র্ঘ 

র্দষ্পর্ত্ত 
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** সিে র্রযরর অনুর্পাকী প্রথাদ (অর্ঢর্ভক্ত র্ঘ /যুগ্মর্ঘ) ঢাঁভ অথস্তদ ওফ থওঢথারতভ ারণ আরমাঘদাক্ররফ 

প্রাণর্ফও  র্র্দ্ান্ত গৃলীঢ লর ণারও। ঢর চূড়ান্ত র্র্দ্ান্ত/াংর্িষ্ট ধব থার গৃলীঢ লর ণারও।  

 

ার্ডচয ফন্ত্রডামরভ ওম আইদ/দীর্ঢফামা/প্রর্থাদফামাভরলভ ঢার্মওাোঃ 

 
 

µg welq 
০1. wmAvBwc (ißvwb) bxwZgvjv, 2013 

০2. RvZxq ißvwb Uªwd bxwZgvjv, 2013 

০3. ißvwb m¤úªmvi‡Yi j‡ÿ we‡`‡k evsjv‡`k †UªW †m›Uvi ¯’vcb bxwZgvjv 

০4. evwYR¨ †gjv  Av‡qvRb m¤úwK©Z weavbvejx 
০৫. FTA Policy Guidline, 2010 
০৬. The Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 
০৭. The Institute of Chartered Accountants of  Bangladesh Bye- laws, 2004 
০৮. The Cost & Management Accountants Ordinance, 1977 
০৯. Chartered Secretaries Act,  2010 
১০. Chartered Secretaries Pro-Bidhanmala, 2011 
১১. The Gold (Procurement, Storage and Distribution) Order, 1987 
১২. digvwjb wbqš¿Y AvBb, 2015  
১৩. The Control of Essential Commodities Act, 1956 
১৪. Essential Commodities Control Order, 1981 
১৫. Trade Organizations Ordinance, 1961  
১৬. GgGjGg Kvh©µg (wbqš¿Y) AvBb, 2013 

১৭. GgGjGg Kvh©µg (wbqš¿Y) wewagvjv, 2014 

১৮. The Export Promotion Bureau Act 2015 
১৯. The Imports and Exports (Control) Act, 1950 
২০. The Review, Appeal and Revision Order, 1977 
২১. Importers, Exporters and Indentors (Registration) Order, 1981 
২২. ‡fv³v AwaKvi msiÿY AvBb, 2009 
২৩. ‡fv³v AwaKvi msiÿY (mfv I Kvh©µg) wewagvjv, 2010 
২৪. ‡fv³v AwaKvi msiÿY Znwej (wnmve I wbixÿv) cÖweavbgvjv, 2010 
২৫. RvZxq ‡fv³v AwaKvi msiÿY Awa`ßi (Kg©KZ©v I Kg©Pvix) wb‡qvM wewagvjv, 2012 
২৬. Dc‡Rjv I BDwbqb ‡fv³v AwaKvi msiÿY KwgwU MVb cÖweavbgvjv, 2013 
২৭. The Companies Act , 1994  
২৮. The Partnership Act, 1932  
২৯. The Societies Registration Act, 1860  
৩০. The Tea Ordinance, 1977 
৩১. ÿz ª̀ Pv Drcv`bKvix (¯§j wU †MÖvqvim) I ÿz`ªvqZb Pv Lvgvi (¯§j wU †nvwìsm) wbeÜb bxwZgvjv 
৩২. The Tea (Control of Prices, Distribution and Movement) Ordinance, 1960 
৩৩. The Bangladesh Land Holding (Limitation) Order, 1972 
৩৪. The Bangladesh Cha Sramik Kallyan Fund Ordinance, 1986 
৩৫. eUjxd Pv KviLvbv ¯’vcb bxwZgvjv   
৩৬. Pv kÖwgK Kj¨vY Znwej AvBb, 2014 

৩৭. Trading Corporation of Bangladesh Order, 1972. 
৩৮. †UªwWs K‡c©v‡ikb Ae evsjv‡`k Gi Kg©Pvix PvKzix cÖweavbgvjv, 1992 
৩৯. evsjv‡`k U¨vwid Kwgkb AvBb, 1992 
৪০. weR‡bm cÖ‡gvkb KvDwÝj Kg©Pvix PvKzix cÖweavbgvjv, 2012 
৪১. cÖwZ‡hvwMZv  AvBb, 2012 
৪২. াাংমারতয cÖwZ‡hvwMZv Kwgkb (‡Pqvicvm©b I m`m¨ wb‡qvM) wewagvjv-2015 
৪৩. The Bangladesh Chartered Accountants (Amendment) Ordinance, 1986 
৪৪. Societies Registration (Amendment) Act, 2013 
৪৫. The Tea (Amendment) Ordinance, 1986 
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৪৬. The Tea (Control of Prices, Distribution and Movement) Ordinance (Amendment) Order, 1972 
৪৭. Trading Corporation of Bangladesh (Amendment) Act, 1974 
৪৮. †UªwWs K‡c©v‡ikb Ae evsjv‡`k Gi Kg©Pvix PvKzix cÖweavbgvjv, 1992 Gi ms‡kvabxmg~n 
 
 
 

ার্ডচয ফন্ত্রডামরভ আইদ ভরলভ ঢার্মওাোঃ 
 

µg welq 
০১. The Institute of Chartered Accountants of  Bangladesh Bye- laws, 2004 
০২. Chartered Secretaries Act,  2010 
০৩. digvwjb wbqš¿Y AvBb, 2015  
০৪. The Control of Essential Commodities Act, 1956 
০৫. GgGjGg Kvh©µg (wbqš¿Y) AvBb, 2013 

০৬. The Export Promotion Bureau Act 2015 
০৭. The Imports and Exports (Control) Act, 1950 
০৮. ‡fv³v AwaKvi msভিড AvBb, 2009 
০৯. The Companies Act , 1994  
১০. The Partnership Act, 1932  
১১. The Societies Registration Act, 1860  
১২. Pv kÖwgK Kj¨vY Znwej AvBb, 2014 

১৩. evsjv‡`k U¨vwid Kwgkb AvBb, 1992 
১৪. cÖwZ‡hvwMZv  AvBb, 2012 
১৫. Societies Registration (Amendment) Act, 2013 
১৬. Trading Corporation of Bangladesh (Amendment) Act, 1974 
 

 

ার্ডচয ফন্ত্রডামরভ অর্ট থরদন্প/অট থাভভরলভ ঢার্মওাোঃ 
 

µg welq 
০১. The Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 
০২. The Cost & Management Accountants Ordinance, 1977 
০৩. The Gold (Procurement, Storage and Distribution) Order, 1987 
০৪. Essential Commodities Control Order, 1981 
০৫. Trade Organizations Ordinance, 1961  
০৬. The Review, Appeal and Revision Order, 1977 
০৭. Importers, Exporters and Indenters (Registration) Order, 1981 
০৮. The Tea Ordinance, 1977 
০৯. The Tea (Control of Prices, Distribution and Movement) Ordinance, 1960 
১০. The Bangladesh Land Holding (Limitation) Order, 1972 
১১. The Bangladesh Cha Sramik Kallyan Fund Ordinance, 1986 
১২. Trading Corporation of Bangladesh Order, 1972. 
১৩. The Bangladesh Chartered Accountants (Amendment) Ordinance, 1986 
১৪. The Tea (Amendment) Ordinance, 1986 
১৫. The Tea (Control of Prices, Distribution and Movement) Ordinance (Amendment) Order, 1972 
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ার্ডচয ফন্ত্রডামরভ র্র্থফামা/প্রর্থাদফামাভরলভ ঢার্মওাোঃ 

 
 

µg welq 
০১. evwYR¨ †gjv  Av‡qvRb m¤úwK©Z weavbvejx 
০২. Chartered Secretaries Pro-Bidhanmala, 2011 
০৩. GgGjGg Kvh©µg (wbqš¿Y) wewagvjv, 2014 

০৪. ‡fv³v AwaKvi াংভিড (mfv I Kvh©µg) wewagvjv, 2010  
০৫. ‡fv³v AwaKvi াংভিড Znwej (wnmve I wbixÿv) cÖweavbgvjv, 2010 
০৬. RvZxq ‡fv³v AwaKvi াংভিড Awa`ßi (Kg©KZ©v I Kg©Pvix) wb‡qvM wewagvjv, 2012 
০৭. Dc‡Rjv I BDwbqb ‡fv³v AwaKvi াংভিড KwgwU MVb cÖweavbgvjv, 2013 
০৮. †UªwWs K‡c©v‡ikb Ae evsjv‡`k Gi Kg©Pvix PvKzix cÖweavbgvjv, 1992 
০৯. weR‡bm cÖ‡gvkb KvDwÝj Kg©Pvix PvKzix cÖweavbgvjv, 2012 
১০. াাংমারতয cÖwZ‡hvwMZv Kwgkb (‡Pqvicvm©b I m`m¨ wb‡qvM) wewagvjv-2015 
১১. †UªwWs K‡c©v‡ikb Ae evsjv‡`k Gi Kg©Pvix PvKzix cÖweavbgvjv, 1992 Gi ms‡kvabxmg~n 
 

 

ার্ডচয ফন্ত্রডামরভ দীর্ঢফামাভরলভ ঢার্মওাোঃ 
 

µg welq 
০১. wmAvBwc (ißvwb) bxwZgvjv, 2013 

০২. RvZxq ißvwb Uªwd bxwZgvjv, 2013 

০৩. ißvwb m¤úªmvi‡Yi মরিয we‡`‡k evsjv‡`k †UªW †m›Uvi ¯’vcb bxwZgvjv 
০৪. FTA Policy Guidline, 2010 
০৫. ক্ষুদ্র Pv Drcv`bKvix (¯§j wU †MÖvqvim) I ক্ষুদ্রাঢদ Pv Lvgvi (¯§j wU †nvwìsm) wbeÜb bxwZgvjv 
০৬. eUjxd Pv KviLvbv ¯’vcb bxwZgvjv   
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমারতয ভওাভ 

ার্ডচয ফন্ত্রডাম 

www.mincom.gov.bd 

 

সা প্রতাদ প্রর্ঢশ্রুর্ঢ (Chitizen’s Charter) 

১  .র্পযদ   র্ফযদ:  

রূধওল্প (Vision): র্শ্ব ার্ডরচয উরেঔরবাগ্য অিাদ সৃর্ষ্ট।  

অর্পমিয (Mission): ্যবা ান্ধ ধর্ভরয সৃর্ষ্ট, ার্ডচয ধর্দ্র্ঢভ লচীওভড, দরতর্যও ার্ডরচযভ িফঢা বৃর্র্দ্, র্দঢয প্ররাচদী ধরণ্যভ ভভাল র্দর্িঢওভড এাং দ্র্যবভল্য র্ির্ঢযীম 

ভাঔাভ ফাধ্যরফ চাঢী উন্নরদ ভূর্ফওা ভাঔা। 
২ .প্রর্ঢশ্রুঢ সাভল: 

২.১.দাকর্ভও সা: 

ক্রফ সাভ দাফ সা প্রতাদ ধর্দ্র্ঢ প্ররাচদী ওাকচধে 

এাং প্রার্প্তিাদ 

সাভ ভল্য এাং 

ধর্ভরযাথ ধর্দ্র্ঢ 

সা প্রতারদভ 

ফীফা 

তার্ত্বপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা 

(দাফ, ধতর্, সনাদ দম্বভ  ইরফইম) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১. ভপ্তার্দ দীর্ঢ প্রডদ  সকরচরঝ প্রওায  রাইঝ ও. র্র্পন্ন অাংযীচদ গ্রুরধভ রঙ্গ পা 

ঔ. আন্ত:ফন্ত্রডাম পা 

ক. ফর্ন্ত্রধর্ভরত র্পারকভ অনুরফাতদ 

খ. র্ম ধারভ চন্য াংরত সপ্রভড 

সকরচঝ ভল্য ৪০ 

ঝাওা 

প্রর্ঢ ০৩(র্ঢদ) 

ঙভ অন্তভ 

ফালভৄতা ঔাতুদ 
উধ র্ঘ, ভপ্তার্দ- ১

সনাদ: ৯৫৪০৭৫৭ 
ই-সফইম:

sas.export1br@mincom.gov.bd ০২. ধণ্য ভপ্তার্দভ র্ধভীরঢ দকত লাঢাভ 

র্রর স্যধার্ভয প্রতাদ 

অনুরফাতরদভ ধভ ধে চার্ভ/ 

নযাক্স 

ইআভর্, ইটিআইএদ, র্ঢদ ঙরভভ ভপ্তার্দভ ধর্ভফাড, 

ভপ্তার্দভ আরভ ধর্ভফাড 

র্দাভরল্য ২ (দুই) ফা 

০৩. ভপ্তার্দ র্দর্রর্দ্ ধরণ্যভ   সিরে ভপ্তার্দভ  

চন্য র্রযর অনুফর্ঢ প্রতাদ। 

     

প্রস্তা প্রার্প্তভ ধভ বণাবণ 

ওর্তথধরিভ অনুরফাতদ গ্রলড ওরভ 

ধে চার্ভ। 

 

ও. ্যবার্ও প্রর্ঢষ্ঠারদভ প্যারট আরতদ 

ঔ. সেট মাইররন্পভ ঢযার্ঢ ওর্ধ 

ক. TIN াটি থর্নরওরঝভ ঢযার্ঢ ওর্ধ 

খ. আফতার্দওাভরওভ ারণ ক্র াংক্রান্ত  চুর্ক্তভ 

ঢযার্ঢ ওর্ধ। 

র্দাভরল্য ১৫ ওফ থ র্ত। সফাোঃ  ফদজুভ লাাদ  ভু ুঁইা 

যুগ্মর্ঘ, ভপ্তার্দ- ২ 

সনাদ: ৯৫৭৭৯৮৭ 

ই-সফইম: 

sas.export2br@mincom.gov.bd 

০৪.  যঢথ ারধরি ভপ্তার্দ সবাগ্য  ধরণ্যভ   

সিরে ভপ্তার্দভ  চন্য র্রযর অনুফর্ঢ 

প্রতাদ। 

     

প্রস্তা প্রার্প্তভ ধভ বণাবণ 

ওর্তথধরিভ অনুরফাতদ গ্রলড ওরভ 

ধে চার্ভ। 

 

 

ও. ্যবার্ও প্রর্ঢষ্ঠারদভ প্যারট আরতদ 

ঔ. সেট মাইররন্পভ ঢযার্ঢ ওর্ধ 

ক. TIN াটি থর্নরওরঝভ ঢযার্ঢ ওর্ধ 

খ. আফতার্দওাভরওভ ারণ ক্র াংক্রান্ত  চুর্ক্তভ 

ঢযার্ঢ ওর্ধ। 

র্দাভরল্য ১৫ ওফ থ র্ত। 

০৫. আফতার্দকৃঢ ধণ্য পুদোঃ ভপ্তার্দভ 

অনুফর্ঢ প্রতাদ। 

প্রস্তা প্রার্প্তভ ধভ বণাবণ 

ওর্তথধরিভ অনুরফাতদ গ্রলড ওরভ 

ধে চার্ভ। 

 

ও. সেট মাইররন্পভ ঢযার্ঢ ওর্ধ 

ঔ. TIN াটি থর্নরওরঝভ ঢযার্ঢ ওর্ধ 

ক. আফতার্দ ওাভরওভ ারণ ক্র াংক্রান্ত  চুর্ক্তভ 

ঢযার্ঢ ওর্ধ। 

র্দাভরল্য ১৫ ওফ থ র্ত। 
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২.১.দাকর্ভও সা: 

ক্রফ সাভ দাফ সা প্রতাদ ধর্দ্র্ঢ প্ররাচদী ওাকচধে 

এাং প্রার্প্তিাদ 

সাভ ভল্য এাং 

ধর্ভরযাথ ধর্দ্র্ঢ 

সা প্রতারদভ 

ফীফা 

তার্ত্বপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা 

(দাফ, ধতর্, সনাদ দম্বভ  ইরফইম) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০৬. র্আইর্ধ র্দ থাঘদ  সখারডা প্রতাদ। ধর্েওাভ ফাধ্যরফ তভঔাস্ত 

আহ্বাদ/বাঘাই-াঙাই, 

র্র্দ্ান্ত/অনুরফাতদ গ্রলড  

সকরচঝ প্রওায। 

ও. ভপ্তাদী উন্নদ ব্যযরভাভ তভঔাস্ত  

ঔ. ভপ্তাদী উন্নদ ব্যযরভাভ ফঢাফঢ/স্যধার্ভয 

র্দাভরল্য ০৬ ফা সফাোঃ যর্লদুম আমফ 

উধর্ঘ,  ভপ্তার্দ-৩ 

সনাদ: ৯৫৪৯৩৪৮ 

ই-সফইম: sas.export3@mincom.gov.bd 
০৭. চাঢী ভপ্তার্দ ের্ন প্রতাদ ধর্েওাভ ফাধ্যরফ তভঔাস্ত 

আহ্বাদ/বাঘাই-াঙাই, 

র্র্দ্ান্ত/অনুরফাতদ গ্রলড  

সকরচঝ প্রওায। 

ও. ভপ্তাদী উন্নদ ব্যযরভাভ তভঔাস্ত  

ঔ. ভপ্তাদী উন্নদ ব্যযরভাভ ফঢাফঢ/স্যধার্ভয 

র্দাভরল্য ০৬ ফা 

০৮. ঘা ঘার  র্ধডদ াংর্িষ্ট র্র্পন্ন 

াংকঞরদভ আরতদ র্দষ্পর্ত্ত।  

বাঘাই-াঙাই ওরভ অনুরফাতদ 

গ্রলড  ধে চার্ভ। 

ও. আনুষ্ঠার্দও  আরতদ  

 

র্দাভরল্য ১৫ ওফ থর্ত সফালাোত চানরূম ইমাফ আর্চর্চ 

উধর্ঘ,  ভপ্তার্দ-৩ 

সনাদ: ৯৫৪০৬২৪ 

ই-সফইম: sas.export4@mincom.gov.bd 

০৯. দতুদ ঘা াকাদ সৃচরদভ আরতদ 

র্দষ্পর্ত্ত 

 

বাঘাই-াঙাই ওরভ 

র্র্দ্ান্ত/অনুরফাতদ গ্রলড  ধে 

চার্ভ। 

ও. ঘা সাট থ এভ আরতদ 

ঔ. সচমা প্রযারওভ ফঢাফঢ 

র্দাভরল্য -ঐ- 

১০. ঘা াকারদভ তীখ থ সফাতী মীচ র্রও 

আরতদ র্দষ্পর্ত্ত।  

ফঢাফঢল প্রস্তা ভূর্ফ 

ফন্ত্রডামর সপ্রভড। 

ও.  াতা ওাকরচ আরতদ ধে; 

ঔ.  পূব ববর্তী লিজের কাগে; 

ক. আজবলির্ত ভূলির র্তফলিি; 

ঘ. স্কেচ ম্যাপ; 

র্দাভরল্য ১৫ ওফ থর্ত 

১১. র্রতরয ভপ্তার্দরবাগ্য ধরণ্যভ 

ার্ডর্চযও াটি থর্নরওঝভল ঢযাদ/ 

প্রর্ঢঢযাদ 

আরতদ প্রার্প্তভ ধভ াটি থর্নরওঝ 

ঢযাদ/ প্রর্ঢঢযাদ 

ও.    াতাওাকরচভ আরতদধে; 

 ঔ. তপ্তভ/ার্ডচয াংকঞদ (রঘম্বাভ/াংিা)  সদাঝাভী 

ধার্মও ওর্তথও ঢযাদকৃঢ ওাকচধোর্ত; 

 ক. তার্ঔমকৃঢ ওাকচধরেভ    ঙাার্মর্ধ। 

র্দাভরল্য ১ ওফ থর্ত যাফীফা সকফ 

উধর্ঘ, ভপ্তার্দ - ৬ 

সনাদ: ৯৫৪৯৫২৭, 

ই-সফইম: 

sas.export5br@mincom.gov.bd 

১২. সতরযভ অপযন্তরভ িাদী এাং 

আন্তচথার্ঢও ার্ডচয সফমাভ অনুফর্ঢ 

প্রতাদ 

প্রস্তা অনুরফাতরদভ ধভ ধে 

চার্ভ। 

 

ও. সফমা অরাচরদভ আরতদ ধে এাং সফমা 

আরাচরদভ িাদ ভাদ্দ ধে 

ঔ. িাদী সফমাভ সিরে ২০০০/- ঝাওাভ সধ-অট থাভ 

ক. আন্তচথার্ঢও সফমাভ সিরে ৭৫ ফার্ওথদ টমারভভ 

ফধর্ভফাদ াাংমারতযী ঝাওাভ সধ-অট থাভ র্ঘ, 

ার্ডচয ফন্ত্রডাম ভারভ চফা প্রতাদ 

র্দথ থার্ভঢ ০৭ ওফ থর্ত ঢধদ ওার্ন্ত সখার 

যুগ্ম র্ঘ, ভপ্তার্দ-৭ 

সনাদ:৯৫৪৯৬২৬ 

ই-সফইম: sas.export7@mincom.gov.bd 

১৩. র্যল্প আইআভর্ ধাযাধার্য ার্ডর্চযও 

আইআভর্, ার্ডর্চযও আইআভর্ এভ 

ধাযাধার্য র্যল্প আইআভর্ 

চার্ভওভরডভ অনুফর্ঢ প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধি ওর্তথও 

অনুরফাতদ  ধে চার্ভ। 

ও. আইআভর্ এভ ওর্ধ(লামদাকাত) 

ঔ. সেট মাইররন্পভ ওর্ধ(লামদাকাত) 

ক. আওভ দতধে (লামদাকাত) 

খ. সওদ এওটি আইআভর্ভ ধাযাধার্য অন্যটি 

প্ররাচদ ঢাভ স্যস্পষ্ট ্যবাখ্যাল আরতদ 

র্দাভরল্য ৩০ ওফ থর্ত সফাোঃ আব্যম ওামাফ আচাত 

র্র্দভ লওাভী র্ঘ, অা- ১ 

সনাদ -৯৫৪০২০৯ 

ই-সফইম: as.iit1br@mincom.gov.bd 
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২.১.দাকর্ভও সা: 

ক্রফ সাভ দাফ সা প্রতাদ ধর্দ্র্ঢ প্ররাচদী ওাকচধে 

এাং প্রার্প্তিাদ 

সাভ ভল্য এাং 

ধর্ভরযাথ ধর্দ্র্ঢ 

সা প্রতারদভ 

ফীফা 

তার্ত্বপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা 

(দাফ, ধতর্, সনাদ দম্বভ  ইরফইম) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৪. আফতার্দকৃঢ কাড়ী/ সফর্যদাভীচ 

ঙাড়ওভরডভ চন্য র্িারভন্প ধাভর্ফঝ 

(র্র্ধ) প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধি ওর্তথও 

অনুরফাতদ  ধে চার্ভ।  

ও. আইআভর্ এভ ওর্ধ (লামদাকাত) 

ঔ. র্এম এভ ওর্ধ 

ক. সেট মাইররন্পভ ওর্ধ(লামদাকাত) 

খ. ইদপর এভ ওর্ধ 

গ. ওফ থার্য থাম ইদপর এভ ওর্ধ 

ঘ.  এমর্ এভ ওর্ধ 

ঙ. আওভ দতধে(লামদাকাত) 

চ.ওাস্টফ আঝওারতয এভ ওর্ধ ল সফর্যদাভীরচভ 

   ্যবলাভ াংর্িষ্ট ঢথ্য ম্বর্মঢ আরতদ 

র্দাভরল্য ৩০ ওফ থর্ত সফাোঃ আব্যম ওামাফ আচাত 

র্র্দভ লওাভী র্ঘ, অা- ১ 

সনাদ -৯৫৪০২০৯ 

ই-সফইম: as.iit1br@mincom.gov.bd 

১৫. কাড়ী/রফর্যদাভীচ আফতার্দভ চন্য 

আইর্ধ (ইরম্পাঝ থ ধাভর্ফঝ) প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধি ওর্তথও 

অনুরফাতদ  ধে চার্ভ। 

ও. আইআভর্ এভ ওর্ধ (লামদাকাত) 

ঔ. সেট মাইররন্পভ ওর্ধ(লামদাকাত) 

ক.আওভ দতধে (লামদাকাত) ল সফর্যদাভীরচভ 

্যবলাভ াংর্িষ্ট ঢথ্য ম্বর্মঢ আরতদ 

র্দাভরল্য ৩০ ওফ থর্ত 

১৬. এর্ট আফতার্দভ ঙাড়ধে/এর্ট 

আফতার্দভ মাইররন্পভ ঙাড়ধে প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধি ওর্তথও 

অনুরফাতদ  ধে চার্ভ। 

ও. আইআভর্ এভ ওর্ধ(লামদাকাত) 

ঔ. আওভ দতধে(লামদাকাত) 

ক. এর্ট আফতার্দভ ঙাড়ধরেভ সিরে এর্ট 

মাইরন্প (লামদাকাত দাদকৃঢ) 

খ. ঢথফাদ ফজুত, গুতারফভ থাভড িফঢা এাং 

র্ক্র/্যবলার্ভও ঢথ্য ম্বর্মঢ াংর্িষ্ট সচমা 

প্রযাও ওর্তথও প্রর্ঢষ্ঠাদ  ওাভঔাদা রভচর্ফরদ  

ধর্ভতয থদপূ থও প্রর্ঢরতদ এাং প্রঢযদ ধে 

গ. এর্ট র্দন্ত্রড র্র্থফামা-২০০৪ অনুবাী 

পূভডকৃঢ ‘ঝ’ নভফ । উক্ত নভফ ার্ডচয 

ফন্ত্রডামরভ অা-১ অর্থযাঔা  স্বভাে 

ফন্ত্রডামরভ াংর্িষ্ট যাঔা ধাা বার।  

র্দাভরল্য ৩০ ওফ থর্ত 

১৭. নভফার্মদ চাঢী দ্র্যবার্ত আফতার্দভ 

অনুফর্ঢ প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধি ওর্তথও 

অনুরফাতদ  ধে চার্ভ। 

ও. আইআভর্ এভ ওর্ধ(লামদাকাত) 

ঔ. সেট মাইররন্পভ ওর্ধ(লামদাকাত) 

ক. আওভ দতধে(লামদাকাত) 

খ. ঢথফাদ ফজুত, গুতারফভ থাভড িফঢা এাং 

র্ক্র/্যবলার্ভও ম্বর্মঢ াংর্িষ্ট সচমা 

প্রযারওভ প্রঢযদ ধেল বার্ঘঢ ধণ্য র্ও ওারচ 

্যবহৃঢ লর উরেঔপূ থও আরতদ ওভরঢ লর। 

র্দাভরল্য ৩০ ওফ থর্ত 
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২.১.দাকর্ভও সা: 

ক্রফ সাভ দাফ সা প্রতাদ ধর্দ্র্ঢ প্ররাচদী ওাকচধে 

এাং প্রার্প্তিাদ 

সাভ ভল্য এাং 

ধর্ভরযাথ ধর্দ্র্ঢ 

সা প্রতারদভ 

ফীফা 

তার্ত্বপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা 

(দাফ, ধতর্, সনাদ দম্বভ  ইরফইম) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৮. ৩ এটলও আফতার্দ স্যর্থাভ  

অনুফর্ঢ প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধি ওর্তথও 

অনুরফাতদ  ধে চার্ভ। 

ও. র্র্দরাক সারট থভ স্যধার্ভয 

ঔ. আইআভর্ এভ ওর্ধ(লামদাকাত) 

ক. সেট মাইররন্পভ ওর্ধ(লামদাকাত) 

খ. আওভ দতধে(লামদাকাত) 

গ. সওদ ১ফ  ২ এটলও র্পর্ত্তরঢ ধণ্য আফতার্দ 

ওভরঢ ্যবণ থ লররঙ ঢাভ ঢথ্য ম্বর্মঢ আরতদ 

ঘ. ধর্ভতয থদ প্রর্ঢরতদ 

র্দাভরল্য ৩০ ওফ থর্ত সফাোঃ আব্যম ওামাফ আচাত 

র্র্দভ লওাভী র্ঘ, অা- ১ 

সনাদ -৯৫৪০২০৯ 

ই-সফইম: as.iit1br@mincom.gov.bd 

১৯. আরোন্ত্র/রকামাারুত আফতার্দভ চন্য 

আইর্ধ (ইরম্পাঝ ধাভর্ফঝ) প্রতাদ

বণাবণ ওর্তথধি ওর্তথও 

অনুরফাতদ  ধে চার্ভ।

ও. র্দথ থার্ভঢ নভরফ স্বভাে ফন্ত্রডামরভ ফাধ্যরফ 

অদাধর্ত্তল আরতদ । 

ঔ. লামদাকাত আরোরস্ত্রভ মাইররন্পভ ঢযার্ঢ 

    ওর্ধ

ক. এও ওর্ধ ঢযার্ঢ ঙর্

খ. চাঢী ধর্ভঘধে / ধারধাঝ থ / এএর্

দরতভ ঢযার্ঢ ওর্ধ 

গ. লামদাকাত ভূর্ফ ভাচস্ব ধর্ভরযারথভ প্রঢযদধে

    অণা র্কঢ ধাঁঘ ঙরভভ ধর্ভরযার্থঢ আওরভভ

    প্রঢযদধরেভ ঢযার্ঢ ওর্ধলামদাকাত ভূর্ফ   

    ভাচস্ব 

র্দাভরল্য ৩০ ওফ থর্ত সফাোঃ যালাতাৎ সলাাইদ 
উধ-র্ঘ, অা - ২

সনাদ ৯৫৪৯১৩৩

ই-সফইম sas.iit2br@mincom.gov.bd  

২০. এাভক্রানঝ/রলর্মওন্ফাভ/ব্লাাংরওঝ 

আফতার্দভ চন্য আইর্ধ (ইরম্পাঝ থ 

ধাভর্ফঝ) প্রতাদ

বণাবণ ওর্তথধি ওর্তথও 

অনুরফাতদ  ধে চার্ভ।

ও. সাফর্ভও র্ফাদ ধর্ভলদ  ধব থঝদ 

ফন্ত্রডামরভ ফাধ্যরফ  অদাধর্ত্ত/স্যধার্ভযল 

আরতদ

ঔ. ক্র/র্মচ চুর্ক্তধরেভ ঢথ্য 

ক. ব্লাাংরওঝ ধাভর্ফরঝভ র্রর র্ফারদভ খুঘভা 

বন্ত্রাাংয/ ফামাফারমভ ঢার্মওাল সাফর্ভও

র্ফাদ ধর্ভলদ  ধব থঝদ ফন্ত্রডামরভ ফাধ্যরফ 

আরতদ 

র্দাভরল্য ৩০ ওফ থর্ত 

২১. ফত চাঢী ধাদী আফতার্দভ অনুফর্ঢ  

প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধি ওর্তথও 

অনুরফাতদ  ধে চার্ভ। 

ও. প্রর্ঢষ্ঠারদভ র্দচস্ব প্যারট আরতদ

ঔ. লামদাকাত াভ মাইরন্প এভ ঢযার্ঢ ওর্ধ

ক. ফাতওদ্র্যব র্দন্ত্রড অর্থতপ্তভ এভ পূ থানুফর্ঢধে  

খ. লামদাকাত ধাভর্ফঝথাভী তস্যরতভ দারফভ

ঢার্মওা এাং র্ক্র/্যবলার্ভও ঢথ্য  

র্দাভরল্য ৩০ ওফ থর্ত 
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২.১.দাকর্ভও সা: 

ক্রফ সাভ দাফ সা প্রতাদ ধর্দ্র্ঢ প্ররাচদী ওাকচধে 

এাং প্রার্প্তিাদ 

সাভ ভল্য 

এাং 

ধর্ভরযাথ ধর্দ্র্ঢ 

সা প্রতারদভ 

ফীফা 

তার্ত্বপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা 

(দাফ, ধতর্, সনাদ দম্বভ  ইরফইম) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২২. র্দমারফ ক্রকৃঢ অর্ধ থঢ ার্ডর্চযও 

ম্পর্ত্ত সভর্চরেযদ র্রর ঢথ্য  

ফঢাফঢ প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধি ওর্তথও 

অনুরফাতদ  ধে চার্ভ। 

ও.  তভধে র্জ্ঞর্প্ত, ভল্য ধর্ভরযাথ াংক্রান্ত ঘামাদ 

া ্যবাাংও ভর্ত এাং প্ররবাচয অন্যান্য 

ওাকচধে। 

ঔ. এএ  লাম সভওট থল ম্পর্ত্তভ প্রকৃঢ অিা 

র্দাভরল্য ৪৫ ওফ থর্ত চদা সফাোঃ সচাারদুভ ভলফাদ  

উধর্ঘ অা-৪ 

সনাদোঃ ৯৫৪০৬২৭ 

ইরফইম- sas.iit4br@mincom.gov.bd 

২৩. র্দমারফ ক্রকৃঢ ধর্ভঢযক্ত ার্ডর্চযও 

ম্পর্ত্ত সভর্চরেযদ র্রর ঢথ্য  

ফঢাফঢ প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধি ওর্তথও 

অনুরফাতদ  ধে চার্ভ। 

ও. তভধে র্জ্ঞর্প্ত, ভল্য ধর্ভরযাথ াংক্রান্ত ঘামাদ া 

্যবাাংও ভর্ত এাং প্ররবাচয অন্যান্য ওাকচধে। 

ঔ. এএ  লাম সভওট থল ম্পর্ত্তভ প্রকৃঢ অিা। 

র্দাভরল্য ৪৫ ওাব থর্ত 

 

২৪. পাভঢ- এভ ারণ ার্ডচয াংক্রান্ত 

ঢথ্য প্রতাদ 

 

বণাবণ ওর্তথধি ওর্তথও 

অনুরফাতদ  ধে চার্ভ। 

আরতদ এাং ঘার্লঢ ঢথ্য াংর্িষ্ট ওাকচধে  

 

র্দাভরল্য ০২ প্তাল এ. এইঘ. এফ আলাদ 

 উধর্ঘ, এনটিএ -১ 

সনাদ: ৯৫১২২২৫ 

ইরফইম:sas.fta1br@mincom.gov.bd 

২৫. ধার্ওস্তাদ- এভ ারণ ার্ডচয াংক্রান্ত 

ঢথ্য প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধি ওর্তথও 

অনুরফাতদ  ধে চার্ভ। 

আরতদ এাং ঘার্লঢ ঢথ্য াংর্িষ্ট ওাকচধে  

 

র্দাভরল্য ০২ প্তাল সফাোঃ সঢৌর্নকুভ ভলফাদ 

 উধর্ঘ, এনটিএ -৩ 

সনাদ: ৯৫৭১৭৭৩ 

ইরফইম:sas.fta3br@mincom.gov.bd 

২৫. সদধাম, ভুঝাদ- এভ ারণ ার্ডচয 

াংক্রান্ত ঢথ্য প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধি ওর্তথও 

অনুরফাতদ  ধে চার্ভ। 

আরতদ এাং ঘার্লঢ ঢথ্য াংর্িষ্ট ওাকচধে  

 

র্দাভরল্য ০২ প্তাল সফাোঃ ফাস্যদুম ফান্নাদ 

ার্ডচয ধভাফয থও 

সনাদ: ৯৫৪৯১৬১ 

ইরফইম: acc@mincom.gov.bd 

২৬. ার্ডচয াংকঞদ অধ্যরতয ১৯৬১   

অনুারভ মাইরন্প প্রাপ্ত  

ও. াাংমারতয র্পর্ত্তও সঘম্বাভ অ 

ওফা থ 

ঔ. র্পাক, সচমা, সফরোধর্মঝদ 

এমাওা, উধরচমা, যলভ, 

সধৌভপা র্পর্ত্তও সঘম্বাভ অ 

ওফা থ এন্ড ইন্ড্রার্ে’ভ   

ক. উইরফদ সঘম্বাভ অ ওফা থ এন্ড 

ইন্ড্রার্ে’ভ   

খ. অন্য সতরযভ ারণ সবৌণ সঘম্বাভ 

অ ওফা থ এন্ড ইন্ড্রার্ে’ভ  

মাইরন্প দাদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদপূ থও র্মর্ঔঢ পার 

অনুফর্ঢ  প্রতাদ অণা আরতদ 

দাফঞ্জুরভভ র্র অর্লঢ 

ওভড।  

ও. ার্ডচয াংকঞদ র্লরর র্দকর্ফঢ লাভ দত 

(Certificate of Incorporation) 
ঔ. র্রযর াথাভড পা আলাদ  উলাভ  সদাটিয 

প্রতারদভ প্রফাদও 

ক. উক্ত র্রযর াথাভড  পা উধর্িঢ তস্যকরডভ 

স্বািভ ম্বর্মঢ পাভ ওাব থর্ভডী 

খ. প্রস্তার্ঢ াংরযাথদী  র্দ্যফাদ র্থাদামীভ 

তুমদাভমও র্ভডী 

গ. উর্ের্ঔঢ ওাকচধে ল র্টটি, ার্ডচয াংকঞদ, 

ার্ডচয ফন্ত্রডাম ভারভ াংকঞরদভ প্যারট / 

াতা ওাকরচ আরতদ 

 

র্দাভরল্য ওর্তথধরিভ  

র্দওঝ লরঢ 

র্র্দ্ান্ত প্রার্প্তভ 

ধভঢী  ২(দুই) 

ওফ থ র্ত 

এ এফ ফাস্যদুভ ভলফাদ 

উধর্ঘ, টি -১ 

সনাদ: ৯৫৬৯০০১ 

ইরফইম:  sas.to1@mincom.gov.bd 

mailto:sas.fta1br@mincom.gov.bd
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২.১. দাকর্ভও সা: 

ক্রফ সাভ দাফ সা প্রতাদ ধর্দ্র্ঢ প্ররাচদী ওাকচধে 

এাং প্রার্প্তিাদ 

সাভ ভল্য এাং 

ধর্ভরযাথ ধর্দ্র্ঢ 

সা প্রতারদভ 

ফীফা 

তার্ত্বপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা 

(দাফ, ধতর্, সনাদ দম্বভ  ইরফইম) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৭. ার্ডচয াংকঞদ অধ্যরতয ১৯৬১ অনুারভ 

ও. াাংমারতয র্পর্ত্তও সঘম্বাভ অ ওফা থ 

ঔ. স্যর্দর্ত থষ্ট এমাওা (র্পাক, সচমা, 

সফেধর্মঝদ এমাওা, উধরচমা, যলভ, 

সধৌভপা ইঢযার্ত) র্পর্ত্তও সঘম্বাভ অ 

ওফা থ এন্ড ইন্ড্রার্ে’ভ,   

ক. উইরফদ সঘম্বাভ অ ওফা থ এন্ড 

ইন্ড্রার্ে’ভ,   

খ. অন্য সতরযভ ারণ সবৌণ সঘম্বাভ অ 

ওফা থ এন্ড ইন্ড্রার্ে’ভ এাং  

গ. স্যর্দর্ত থষ্ট এমাওা  সক্টভ র্পর্ত্তও 

ার্ডচয /র্যল্প াংর্িষ্ট র্ফর্ঢ/গ্রুধ এভ  

মাইরন্প প্রতাদ  

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতরদভ ধভ মাইরন্প 

ইস্যয/র্মর্ঔঢ পার আরতদ 

দাফঞ্জুভ অর্লঢওভড। 

ও. াাংমারতয র্পর্ত্তও এাং সবৌণ সঘম্বাভ অ ওফা থ  

এন্ড ইন্ড্রার্ে কঞরদভ সিরে থাভড পা 

অনুষ্ঠারদভ র্রর দুটি চাঢী দতর্দরও প্রওার্যঢ 

র্জ্ঞর্প্তভ ওর্ধ 

ঔ. স্যর্দর্ত থষ্ট এমাওা র্পর্ত্তও  সঘম্বাভ  সক্টভ র্পর্ত্তও 

ার্ডচয /র্যল্প াংর্িষ্ট র্ফর্ঢ/গ্রুধ  কঞরদভ এভ 

সিরে াথাভড পা অনুষ্ঠারদভ র্রর  এওটি 

িাদী া আঞ্চর্মও ধর্েওা  প্রওার্যঢ র্জ্ঞর্প্তভ 

ওর্ধ 

ক. উক্ত াথাভড পাভ ওাব থর্ভডী (উধর্িঢ 

তস্যকরডভ স্বািভল) 

খ. উরদ্যাক্তা তস্যকরডভ লামদাকাত দাদকৃঢ সেট 

মাইরন্প, টিদল লামদাকাত আওভ প্রতারদভ 

দতধে 

গ.  ািীল উরদ্যাক্তকরডভ স্বািভ ম্বর্মঢ ৪(ঘাভ) 

প্রস্ত াংখস্মাভও  াংখর্র্থ 

ঘ. সবৌণভমথদ সওাম্পার্দ  নাফ থভরলভ র্দন্ধরওভ 

তপ্তভ লরঢ দারফভ ঙাড়ধে। 

ঙ. সবৌণ সঘম্বরভভ সিরে াংর্িষ্ট সতরযভ ঠাওাি 

র্ফযদ প্রথারদভ অদাধর্ত্ত 

চ. উর্ের্ঔঢ ওাকচধেল র্র্দভ র্ঘ/র্ঘ, 

ার্ডচয ফন্ত্রডাম ভারভ প্রস্তার্ঢ াংকঞরদভ 

প্যারট / াতা ওাকরচ আরতদ 

র্দাভরল্য র্র্পন্ন াংিাভ 

প্রর্ঢরতদ/ অদাধর্ত্ত 

ারধরি ভওাভ 

ওর্তথও মাইরন্প 

প্রতারদভ র্দরত থয 

প্রার্প্তভ ঢার্ভঔ লরঢ 

ধভঢী  ২(দুই) ওফ থ 

র্ত 

এ এফ ফাস্যদুভ ভলফাদ 

উধর্ঘ, টি -১ 

সনাদ: ৯৫৬৯০০১ 

ইরফইম:  sas.to1@mincom.gov.bd 

২৮. ফার্ি সমরপম ফারওথটিাং (এফ এম এফ) 

সওাম্পার্দভ মাইরন্প প্রার্প্তভ আরতদ 

দাফঞ্জুরভভ ধর্ভরপ্রর্িরঢ তারভকৃঢ আধীম 

র্দষ্পর্ত্ত  

আধীম ওর্তথধরিভ র্র্দ্ান্ত 

র্মর্ঔঢপার অর্লঢওভড 

ও. সওাম্পার্দভ প্যারট/াতা ওাকরচ আধীম আরতদ 

ঔ. মাইরন্প আরতদ দাফঞ্জুরভভ ধে 

ক. আধীম র্ন’ভ সেচার্ভ ঘামারদভ ভম ওর্ধ 

খ. আধীম ক্তর্যবভ স্বধরি প্ররাচদী ওাকচধে 

গ. আধীম র্ন ২০০০ (দুই লাচাভ) ১-১৭৩৫-০০০০-

১৮১৬ দাং সওাট এ সেচার্ভরঢ চফা প্রতাদ 

র্দথ থার্ভঢ লারভ আধীম র্র্দ্ান্ত 

প্রার্প্তভ ধভঢী 

২ (দুই)ওফ থ র্ত। 
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২.১. দাকর্ভও সা: 

ক্রফ সাভ দাফ সা প্রতাদ ধর্দ্র্ঢ প্ররাচদী ওাকচধে 

এাং প্রার্প্তিাদ 

সাভ ভল্য এাং 

ধর্ভরযাথ ধর্দ্র্ঢ 

সা প্রতারদভ 

ফীফা 

তার্ত্বপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা 

(দাফ, ধতর্, সনাদ দম্বভ  ইরফইম) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৯. ার্ডচয াংকঞদ অধ্যরতয ১৯৬১   অনুারভ 

মাইরন্প প্রাপ্ত  

ও. াাংমারতয র্পর্ত্তও সঘম্বাভ অ ওফা থ 

ঔ. র্পাক, সচমা, সফরোধর্মঝদ এমাওা, 

উধরচমা, যলভ, সধৌভপা র্পর্ত্তও 

সঘম্বাভ অ ওফা থ এন্ড ইন্ড্রার্ে’ভ   

ক. উইরফদ সঘম্বাভ অ ওফা থ এন্ড 

ইন্ড্রার্ে’ভ   

খ. অন্য সতরযভ ারণ সবৌণ সঘম্বাভ অ 

ওফা থ এন্ড ইন্ড্রার্ে’ভ  মাইরন্প দাদ 

 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদপূ থও র্মর্ঔঢ 

পার অনুফর্ঢ  প্রতাদ 

অণা আরতদ দাফঞ্জুরভভ 

র্র অর্লঢ ওভড।  

ও. ার্ডচয াংকঞদ র্লরর র্দকর্ফঢ লাভ দত 

(Certificate of Incorporation) 
ঔ. র্রযর াথাভড পা আলাদ  উলাভ  সদাটিয 

প্রতারদভ প্রফাদও 

ক. উক্ত র্রযর াথাভড  পা উধর্িঢ তস্যকরডভ 

স্বািভ ম্বর্মঢ পাভ ওাব থর্ভডী 

খ. প্রস্তার্ঢ াংরযাথদী  র্দ্যফাদ র্থাদামীভ 

তুমদাভমও র্ভডী 

গ. উর্ের্ঔঢ ওাকচধে ল র্টটি, ার্ডচয াংকঞদ, 

ার্ডচয ফন্ত্রডাম ভারভ াংকঞরদভ প্যারট / 

াতা ওাকরচ আরতদ 

 

র্দাভরল্য ওর্তথধরিভ  র্দওঝ 

লরঢ র্র্দ্ান্ত প্রার্প্তভ 

ধভঢী  ২(দুই) ওফ থ 

র্ত 

এ এফ ফাস্যদুভ ভলফাদ 

উধর্ঘ, টি -১ 

সনাদ: ৯৫৬৯০০১ 

ইরফইম:  sas.to1@mincom.gov.bd 

৩০. সওাম্পার্দ আইদ ১৯৯৪ এভ ২৩(১) 

অনুারভ সওাদ সওাম্পার্দভ র্দন্ধদ 

আরতদ দাফঞ্জুরভভ ধর্ভরপ্রর্িরঢ 

তারভকৃঢ আধীম র্দষ্পর্ত্ত 

আধীম ওর্তথধরিভ র্র্দ্ান্ত 

র্মর্ঔঢপার অর্লঢওভড। 

ও. র্দন্ধদ আরতদ দাফঞ্জুরভভ ধে 

ঔ. আধীম র্ন চফাভ সেচার্ভ সেচার্ভ ঘামারদভ ভম 

ওর্ধ 

ক. আধীম ক্তর্যবভ স্বধরি প্ররাচদী ওাকচধে 

খ.উর্ের্ঔঢ ওাকচধে ল র্ঘ ার্ডচয ফন্ত্রডাম 

ভারভ প্রস্তার্ঢ সওাম্পার্দভ প্যারট / াতা 

ওাকরচ আধীম আরতদ 

গ. আধীম র্ন ২৫০ (দুই যঢ ধঞ্চায) ১-১৭৩৫-

০০০০-২৬৮১ দাং সওাট এ সেচার্ভরঢ চফা প্রতাদ 

র্দথ থার্ভঢ লারভ আধীম র্র্দ্ান্ত 

প্রার্প্তভ 

ধভঢী  ২ (দুই) 

ওফ থ র্তরভ ফরধ্য। 

৩১. সওাম্পার্দ আইদ ১৯৯৪ এভ  ২৮ থাভা 

অনুারভ ভৄদানা ্যবঢীঢ র্পন্ন উরদ্দরে 

কঠিঢ র্ফর্ঢভ মাইরন্প প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদপূ থও র্মর্ঔঢ 

পার মাইররন্পভ অনুফর্ঢ  

প্রতাদ/দাফঞ্জুরভভ র্র 

অর্লঢ ওভড।  

ও.প্রস্তার্ঢ র্ফর্ঢ কঞরদভ র্দর্ফত্ত অনুর্ষ্ঠঢ থাভড 

পাভ ওাব থর্ভডী (উধর্িঢ তস্যকরডভ 

স্বািভল) 

ঔ.ািীল উরদ্যাক্তকরডভ স্বািভ ম্বর্মঢ ৪(ঘাভ) 

প্রি াংখস্মাভও  াংখর্র্থ (সওাপ্পার্দ আইদ 

১৯৯৪ এভ ঢনর্ম অনুারভ প্রডীঢ) 

ক. উরদ্যাক্তাকরডভ চাঢী ধর্ভঘধরেভ ঢযার্ঢ 

ওর্ধ 

খ. সবৌণভমথদ সওাম্পার্দ  নাফ থভরলভ র্দন্ধরওভ 

তপ্তভ লরঢ দারফভ ঙাড়ধে। 

গ. উর্ের্ঔঢ ওাকচধেল র্র্দভ র্ঘ / র্ঘ, 

ার্ডচয ফন্ত্রডাম ভারভ প্রস্তার্ঢ র্ফর্ঢভ 

প্যারট / াতা ওাকরচ আরতদ। 

র্দাভরল্য র্র্পন্ন াংিাভ 

প্রর্ঢরতদ/ অদাধর্ত্ত 

ারধরি ভওাভ 

ওর্তথও মাইরন্প 

প্রতারদভ র্দরত থয 

প্রতারদভ ঢার্ভঔ 

লরঢ ধভঢী  

২(দুই) ওফ থ র্ত 
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২.১. দাকর্ভও সা: 

ক্রফ সাভ দাফ সা প্রতাদ ধর্দ্র্ঢ প্ররাচদী ওাকচধে 

এাং প্রার্প্তিাদ 

সাভ ভল্য এাং 

ধর্ভরযাথ ধর্দ্র্ঢ 

সা প্রতারদভ 

ফীফা 

তার্ত্বপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা 

(দাফ, ধতর্, সনাদ দম্বভ  ইরফইম) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩২. সওাম্পার্দ আইদ ১৯৯৪ এভ  ২৮ থাভা 

অনুারভ ভৄদানা ্যবঢীঢ র্পন্ন উরদ্দরে 

কঠিঢ র্ফর্ঢভ াংখস্মাভও (উরদ্দেমী 

অাংয ্যবঢীঢ অন্যান্য অাংরযভ)  

াংখর্র্থ াংরযাথদ/ধর্ভঢথরদভ অদাধর্ত্ত 

প্রতাদ। 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদপূ থও র্মর্ঔঢ 

পার অদাধর্ত্ত  প্রতাদ 

অণা আরতদ দাফঞ্জুরভভ 

র্র অর্লঢ ওভড। 

ও. সবৌণভমথদ সওাম্পার্দ  নাফ থভরলভ র্দন্ধরওভ 

তপ্তরভ  র্ফর্ঢটিভ র্দকর্ফঢ লাভ দত 

(Certificate of Incorporation) 
ঔ. াংখস্মাভও  াংখর্র্থ াংরযাথদ / ধর্ভঢথদ 

র্রর র্রযর াথাভড পা আলাদ  পাভ 

সদাটিয প্রতারদভ প্রফাদও 

ক. উক্ত র্রযর াথাভড পাভ উধর্িঢ তস্যকরডভ 

স্বািভ ম্বর্মঢ পাভ ওাব থর্ভডী  

খ. প্রস্তার্ঢ াংরযাথদী  র্দ্যফাদ র্থাদামীভ 

তুমদাভমও র্ভডী 

গ. উর্ের্ঔঢ ওাকচধেল র্র্দভ র্ঘ / র্ঘ 

ার্ডচয ফন্ত্রডাম ভারভ াংকঞদটিভ প্যারট / 

াতা ওাকরচ আরতদ 

 

 

র্দাভরল্য ওর্তথধরিভ  র্দওঝ 

লরঢ র্র্দ্ান্ত প্রার্প্তভ 

ধভঢী  ২(দুই) ওফ থ 

র্ত 

এ এফ ফাস্যদুভ ভলফাদ 

উধর্ঘ, টি -১ 

সনাদ: ৯৫৬৯০০১ 

ইরফইম:  sas.to1@mincom.gov.bd 

৩৩. সওাম্পার্দ আইদ ১৯৯৪ এভ  ১০৯ থাভা 

অনুারভ সওাদ এওও ্যবর্ক্তরও এওার্থও 

সওাম্পার্দভ এফর্ট ধরত র্দযুর্ক্তভ আরতদ 

র্দষ্পর্ত্ত 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ধে চার্ভ। 

সব ওম সওাম্পর্দভ এফর্ট ধরত র্দরারকভ আরতদ 

ওভা লরে স ওম সওাম্পার্দভ 

ও.র্দকফদ দত (Certificate of Incorporation) 
 ঔ. সবৌণভমথদ সওাম্পার্দ  নাফ থভরলভ র্দন্ধরওভ 

তপ্তরভভ (আভরচএর্) ওফ থওঢথা ওর্তথও ঢযার্ঢ 

ধাভটিকুমাভ অ র্টরভওঝভ এভ দত  

ক.আভরচএর্ এভ ওফ থওঢথা ওর্তথও ঢযার্ঢ 

সওাম্পার্দভরলভ াংখর্র্থ  াংখস্মাভও এভ 

ওর্ধ 

খ.এফর্ট র্দরাক র্রর প্ররঢযও সওাম্পার্দভ 

ধর্ভঘামদা ধর থরতভ র্র্দ্ারন্তভ র্রর াংর্িষ্ট 

পাভ ওাব থর্ভডী (উধর্িঢ তস্যকরডভ 

স্বািভল) 

গ.এফর্ট র্দরাক র্রর প্ররঢযও সওাম্পার্দভ 

াথাভড পাভ অনুরফাতদ। 

ঘ. উর্ের্ঔঢ ওাকচ প্রার্প্তল র্র্দভ র্ঘ / র্ঘ 

ার্ডচয ফন্ত্রডাম ভারভ সওাম্পার্দভ প্যারট/ 

াতা ওাকরচ আরতদ 

 

 

 

 

 

র্দাভরল্য ওর্তথধরিভ  র্দওঝ 

লরঢ র্র্দ্ান্ত প্রার্প্তভ 

ধভঢী  ২(দুই)  

ওফ থ র্ত 
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২.১. দাকর্ভও সা: 

ক্রফ সাভ দাফ সা প্রতাদ ধর্দ্র্ঢ প্ররাচদী ওাকচধে 

এাং প্রার্প্তিাদ 

সাভ ভল্য এাং 

ধর্ভরযাথ ধর্দ্র্ঢ 

সা প্রতারদভ 

ফীফা 

তার্ত্বপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা 

(দাফ, ধতর্, সনাদ দম্বভ  ইরফইম) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩৪. ও. াাংমারতয র্পর্ত্তও সঘম্বাভ অ ওফা থ 

ঔ. র্পাক, সচমা, সফেধর্মঝদ এমাওা, 

উধরচমা, যলভ, সধৌভপা  র্পর্ত্তও 

সঘম্বাভ অ ওফা থ এন্ড ইন্ড্রার্ে’ভ,   

ক.উইরফদ সঘম্বাভ অ ওফা থ এন্ড 

ইন্ড্রার্ে’ভ,   

খ. অন্য সতরযভ ারণ সবৌণ সঘম্বাভ অ 

ওফা থ এন্ড ইন্ড্রার্ে’ভ  

গ.স্যর্দর্ত থষ্ট এমাওা  সক্টভ র্পর্ত্তও 

ার্ডচয /র্যল্প াংর্িষ্ট র্ফর্ঢ/গ্রুধ  এাং 

ঘ. সওাম্পার্দ আইদ ১৯৯৪ অনুারভ কঠিঢ 

অমাপচদও প্রর্ঢষ্ঠারদভ ওাব থর্দ থালী 

ওর্ফটিভ/ ধর্ভঘামদা ধর থরতভ র্রুরর্দ্ 

তারভকৃঢ অর্পরবাক র্দষ্পর্ত্ত 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অরনুারফাতদক্ররফ আরতয 

চার্ভ  

প্রফাদল র্মর্ঔঢ অর্পরবাক র্দাভরল্য ওর্তথধরিভ  র্দওঝ 

লরঢ র্র্দ্ান্ত প্রার্প্তভ 

ধভঢী  ২(দুই)  

ওফ থ র্ত 

এ এফ ফাস্যদুভ ভলফাদ 

উধর্ঘ, টি -১ 

সনাদ: ৯৫৬৯০০১ 

ইরফইম:  sas.to1@mincom.gov.bd 

৩৫. ার্ডচয াংকঞদ অধ্যারতয ১৯৬১ এভ 

৩(২)(র্ট)থাভা অনুারভ ফগ্র াাংমারতয 

র্পর্ত্তও সওাদ র্যল্প/ার্ডচয  সক্টরভভ চন্য 

র্ফর্ঢভ (ার্ডচয াংকঞরদভ) মাইরন্প 

প্রতাদ 

মাইরন্প প্রতাদ/ র্মর্ঔঢ 

পার আরতদ দা ফঞ্জুরভভ 

র্র  অর্লঢ ওভড। 

ও.প্রস্তার্ঢ াংকঞদ কঞরদভ র্দর্ফত্ত    থাভড পা 

অনুষ্ঠারদভ র্রর দুটি চাঢী দতর্দরও প্রওার্যঢ 

র্জ্ঞর্প্তভ ওর্ধ 

ঔ. উক্ত াথাভড পাভ ওাব থর্ভডী (উধর্িঢ 

তস্যকরডভ স্বািভল) 

ক.উরদ্যাক্তা তস্যকরডভ লামদাকাত দাদকৃঢ সেট 

মাইরন্প, টিদ উরেঔল  লামদাকাত আওভ 

প্রতারদভ দতধে 

খ. ািীল উরদ্যাক্তকরডভ স্বািভ ম্বর্মঢ ৪(ঘাভ) 

প্রি াংখস্মাভও  াংখর্র্থ 

গ.রবৌণভমথদ সওাম্পার্দ  নাফ থভরলভ র্দন্ধরওভ 

তপ্তভ লরঢ দারফভ ঙাড়ধে। 

ঘ. উর্ের্ঔঢ ওাকচধেল র্র্দভ র্ঘ / র্ঘ, 

ার্ডচয ফন্ত্রডাম ভারভ প্রস্তার্ঢ াংকঞরদভ 

প্যারট াতা ওাকরচ আরতদ 

র্দাভরল্য ওর্তথধরিভ  র্দওঝ 

লরঢ র্র্দ্ান্ত প্রার্প্তভ 

ধভঢী  ২(দুই)  

ওফ থ র্ত 

সফালােত ওাফরুম ইমাফ সঘৌদৄভী 

উধর্ঘ, টি -২ 

সনাদ: ৯৫৪০৫৩০ 

ইরফইম: sas.to2@mincom.gov.bd 
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২.১. দাকর্ভও সা: 

ক্রফ সাভ দাফ সা প্রতাদ ধর্দ্র্ঢ প্ররাচদী ওাকচধে 

এাং প্রার্প্তিাদ 

সাভ ভল্য এাং 

ধর্ভরযাথ ধর্দ্র্ঢ 

সা প্রতারদভ 

ফীফা 

তার্ত্বপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা 

(দাফ, ধতর্, সনাদ দম্বভ  ইরফইম) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩৬. ার্ডচয াংকঞদ অধ্যারতয ১৯৬১ এভ 

৩(২)(র্ট)থাভা অনুারভ মাইরন্প প্রাপ্ত  

ফগ্র াাংমারতয র্পর্ত্তও সওাদ ার্ডচয 

াংকঞরদভ াংখস্মাভও  াংখর্র্থ 

াংরযাথদ/ধর্ভঢথরদভ অনুফর্ঢ প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ র্মর্ঔঢ 

পার অনুফর্ঢ প্রতাদ  / 

আরতদ দা ফঞ্জুভ অর্লঢ 

ওভড। 

ও. াংকঞদটিভ র্দকর্ফঢ লাভ দত (Certificate 

of Incorporation) 
ঔ. াংখর্র্থ াংরযাথদ / ধর্ভঢথদ র্রর র্রযর 

াথাভড পা আলাদ  পাভ সদাটিয প্রতারদভ 

প্রফাদও 

ক.  উক্ত পাভ উধর্িঢ তস্যকরডভ স্বািভ ম্বর্মঢ 

পাভ ওাব থর্ভডী 

খ.  প্রস্তার্ঢ াংরযাথদী  র্দ্যফাদ র্থাদামীভ 

তুমদাভমও র্ভডী 

গ. উর্ের্ঔঢ ওাকচধে ল র্টটি, ার্ডচয াংকঞদ, 

ার্ডচয ফন্ত্রডাম ভারভ াংকঞরদভ প্যারট/াতা 

ওাকরচ আরতদ 

র্দাভরল্য ওর্তথধরিভ  র্দওঝ 

লরঢ র্র্দ্ান্ত প্রার্প্তভ 

ধভঢী  ২(দুই)  

ওফ থর্ত 

সফালােত ওাফরুম ইমাফ সঘৌদৄভী 

উধর্ঘ, টি -২ 

সনাদ: ৯৫৪০৫৩০ 

ইরফইম: sas.to2@mincom.gov.bd 

৩৬. াাংমারতয র্পর্ত্তও সওাদ ার্ডচয 

াংকঞরদভ ওাব থর্দ থালী ওর্ফটিভ / 

ধর্ভঘামদা ধর থরতভ র্রুরর্দ্ তারভকৃঢ 

অর্পরবাক র্দষ্পর্ত্ত 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ র্মর্ঔঢ 

পার র্র্দ্ান্ত অর্লঢ 

ওভড। 

প্রফাদল র্মর্ঔঢ অর্পরবাক র্দাভরল্য ওর্তথধরিভ  র্দওঝ 

লরঢ র্র্দ্ান্ত প্রার্প্তভ 

ধভঢী  ২(দুই)  

ওফ থর্ত 
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২.২. প্রার্ঢষ্ঠার্দও সা: 

ক্রফ সাভ দাফ সা প্রতাদ ধর্দ্র্ঢ প্ররাচদী ওাকচধে 

এাং প্রার্প্তিাদ 

সাভ ভল্য এাং 

ধর্ভরযাথ ধর্দ্র্ঢ 

সা প্রতারদভ 

ফীফা 

তার্ত্বপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা 

(দাফ, ধতর্, সনাদ দম্বভ  ইরফইম) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১. র্র্আই  আভরচএর্’ভ ১ফ সের্ডভ 

ওফ থওঢথারতভ অর্চথঢ ছুটি/ অর্চথঢ ছুটি 

(র্ল: াাংমারতয) 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ আরতয 

ধে/প্রজ্ঞাধদ চার্ভ। 

 

ও. আরতদধে 

ঔ. র্দথ থার্ভঢ নভরফ ছুটি প্রাপ্যঢাভ প্রঢযাদধে 

র্দাভরল্য ৭ ওাব থ র্ত দাচভৄম লও 

লওাভী র্ঘ, প্রযাদ - ৩ 

সনাদ-০২-৯৫৪০৬২৫ 

ই-সফইম as.admn3@mincom.gov.bd 

০২. র্র্আই  আভরচএর্’ভ  ধত 

িাীওভড 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ধে চার্ভ। 

চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামরভ সঘওর্মষ্ট অনুবাী 

ঢথ্য/ওাকচধে 

র্দাভরল্য ২ ফা 

০৩. র্র্আই  আভরচএর্’ভ  ১ফ সের্ডভ 

ওফ থওঢথারতভ র্রমওযদ সগ্রট/ঝাইফ সেম 

ফঞ্জুর্ভ। 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ধে চার্ভ। 

আরতদ  তপ্তভ/াংিাভ আনুষ্ঠার্দও প্রস্তা র্দাভরল্য ৩০ ওাব থ র্ত 

০৪. র্র্আই  আভরচএর্’ভ  ১ফ সের্ডভ 

ওফ থওঢথারতভ ঘাওর্ভ িাীওভড 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ অর্ন 

আরতয চার্ভ। 

ও. আরতদধে 

ঔ. ২ ঙরভভ এর্আভ 

ক. ব্যর্দাতী প্রর্যিড 

খ. র্পাকী ধভীিা উত্তীড থ 

র্দাভরল্য ৫ ওাব থ র্ত 

০৫. র্র্আই  আভরচএর্’ভ  ১ফ সের্ডভ 

ওফ থওঢথারতভ সধদযদ র্দষ্পর্ত্ত 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ র্চ./ধে 

চার্ভ। 

ও.র্ধআভএম কফরডভ আরতয 

ঔ. প্রঢার্যঢ সযর সঢরদভ ওর্ধ 

ক. সধদযদ নভফ ২.১ পূভড 

খ. ধা থরধাঝ াইরচভ ঙর্ ৫ ওর্ধ 

গ. উত্তভার্থওাভ সখারডাধে 

ঘ. তপ্তরভভ দা-তাী ধে 

ঙ. দভৄদা স্বািভ  ধাঁঘ আঙ্গুরম ঙাধ 

র্দাভরল্য ১৫ ওাব থ র্ত 

০৬. র্র্আই  আভরচএর্’ভ  ধত সৃচদ বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ র্চ./ধে 

চার্ভ। 

ও. চদপ্রযাদ  অণ থ ফন্ত্রডামরভ ের্ঢ; 

ঔ. অণ থ ফন্ত্রডামরভ াস্তাদ যাঔাভ সঢদরেম 

বাঘাই; 

ক. প্রযার্দও উন্নদ াংক্রান্ত র্ঘ ওর্ফটিভ 

অনুরফাতদ 

খ. ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ অনুরফাতদ 

র্দাভরল্য ৬ ফা 

০৭. র্র্আই  আভরচএর্’ভ  ধত াংভিড বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ধে চার্ভ। 

ও. চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামরভ ের্ঢ; 

ঔ. অণ থ ফন্ত্রডামরভ ের্ঢ  

র্দাভরল্য ২ ফা 
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২.২. প্রার্ঢষ্ঠার্দও সা: 

ক্রফ সাভ দাফ সা প্রতাদ ধর্দ্র্ঢ প্ররাচদী ওাকচধে 

এাং প্রার্প্তিাদ 

সাভ ভল্য এাং 

ধর্ভরযাথ ধর্দ্র্ঢ 

সা প্রতারদভ 

ফীফা 

তার্ত্বপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা 

(দাফ, ধতর্, সনাদ দম্বভ  ইরফইম) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০৮. র্ত ইদর্স্টটিউঝ অ ঘাঝ থvট থ এওাউন্টযান্ট 

অ াাংমারতয এভ  অণ থ র্পাচরদভ 

প্রযার্দও অনুরফাতদ   ঙাড়ওভড 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঞ্জুভী 

আরতয চার্ভ। 

আনুষ্ঠার্দও প্রস্তাধে, অণ থ র্পারকভ ারচঝ  

প্রাক্কমদ  

র্দাভরল্য ৩ ওাব থর্ত সফাোঃ আফচাত সলারদ সধাভী 

উধর্ঘ, প্রযাদ-৫ 

সনাদ: ৯৫৫১৩৫৭ 

ইরফইম: sas.admn5@mincom.gov.bd ০৯. র্ত ইদর্স্টটিউঝ অ ওস্ট এন্ড ম্যারদচরফন্ট 

এওাউন্টযান্ট অ াাংমারতয এভ  অণ থ 

র্পাচরদভ প্রযার্দও অনুরফাতদ   

ঙাড়ওভড 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঞ্জুভী 

আরতয চার্ভ। 

আনুষ্ঠার্দও প্রস্তাধে, অণ থ র্পারকভ ারচঝ  

প্রাক্কমদ  

র্দাভরল্য ৩ ওাব থর্ত 

১১. ইদর্স্টটিউঝ অ ঘাঝ থাট থ সরক্রঝাভীচ অ 

াাংমারতয এভ  অণ থ র্পাচরদভ প্রযার্দও 

অনুরফাতদ   ঙাড়ওভড 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঞ্জুভী 

আরতয চার্ভ। 

আনুষ্ঠার্দও প্রস্তাধে, অণ থ র্পারকভ ারচঝ  

প্রাক্কমদ। 

র্দাভরল্য ৩ ওাব থর্ত 

১২. র্ত ইদর্স্টটিউঝ অ ঘাঝ থvট থ এওাউন্টযান্ট 

অ াাংমারতয এভ  অণ থ র্পাচরদভ 

প্রযার্দও অনুরফাতদ   ঙাড়ওভড 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঞ্জুভী 

আরতয চার্ভ। 

আনুষ্ঠার্দও প্রস্তাধে, অণ থ র্পারকভ ারচঝ  

প্রাক্কমদ। 

র্দাভরল্য ৩ ওাব থর্ত 

১৩. র্ত ইদর্স্টটিউঝ অ ওস্ট এন্ড ম্যারদচরফন্ট 

এওাউন্টযান্ট অ াাংমারতয এভ  অণ থ 

র্পাচরদভ প্রযার্দও অনুরফাতদ   

ঙাড়ওভড 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঞ্জুভী 

আরতয চার্ভ। 

আনুষ্ঠার্দও প্রস্তাধে, অণ থ র্পারকভ ারচঝ  

প্রাক্কমদ। 

র্দাভরল্য ৩ ওাব থর্ত 

২১. ইদর্স্টটিউঝ অ ঘাঝ থাট থ সরক্রঝাভীচ অ 

াাংমারতয এভ  অণ থ র্পাচরদভ প্রযার্দও 

অনুরফাতদ   ঙাড়ওভড 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঞ্জুভী 

আরতয চার্ভ। 

আনুষ্ঠার্দও প্রস্তাধে, অণ থ র্পারকভ ারচঝ  

প্রাক্কমদ। 

র্দাভরল্য ৩ ওাব থর্ত 

১৪. াাংমারতয ঘা সাট থ এভ ধত াংভিড 

(সৃচরদভ ৪ণ থ ঙভ লরঢ) 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ আরতয 

চার্ভ। 

ও. তপ্তভ/অর্থতপ্তরভভ প্রস্তা 

ঔ.ধত সৃচরদভ ভওার্ভ আরতয 

ক. ০৩ ঙভ ধত াংভিরডভ ভওার্ভ আরতয 

খ.ধত াংভিরডভ চন্য চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামরভ 

ের্ঢ 

গ. ধত াংভিরডভ চন্য অণ থ র্পারকভ ের্ঢ 

র্দাভরল্য ৬০ ওাব থর্ত 

১৫.. াাংমারতয ঘা সাট থ এভ ধত াংভিড 

(সৃচরদভ ৪ণ থ ঙভ লরঢ) 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ আরতয 

চার্ভ। 

ও. চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামরভ র্দথ থার্ভঢ নভরফ 

তপ্তভ/অর্থতপ্তরভভ প্রস্তা 

ঔ.অনুরফার্তঢ াাংকঞর্দও ওাঞারফাভ ওর্ধ 

র্দাভরল্য ঙ ফা 
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২.২. প্রার্ঢষ্ঠার্দও সা: 

ক্রফ সাভ দাফ সা প্রতাদ ধর্দ্র্ঢ প্ররাচদী ওাকচধে 

এাং প্রার্প্তিাদ 

সাভ ভল্য এাং 

ধর্ভরযাথ ধর্দ্র্ঢ 

সা প্রতারদভ 

ফীফা 

তার্ত্বপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা 

(দাফ, ধতর্, সনাদ দম্বভ  ইরফইম) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৬.. াাংমারতয ঘা সাট থ এভ চদম/ ভঞ্জাফার্ত 

টিএন্ডইভুক্তওভদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ আরতয 

চার্ভ। 

ও. তপ্তভ/অর্থতপ্তরভভ প্রস্তা 

ঔ. চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামরভ ের্ঢ 

ক. অণ থ র্পারকভ ের্ঢ/ াস্তাদ অনুর্পাক 

    ওর্তথও সঢদ সেম র্দথ থাভড 

খ. প্রযার্দও উন্নদ াংক্রান্ত র্ঘ ওর্ফটিভ 

স্যধার্ভয  

র্দাভরল্য ৩০ ওাব থর্ত সফাোঃ আফচাত সলারদ সধাভী 

উধর্ঘ, প্রযাদ-৫ 

সনাদ: ৯৫৫১৩৫৭ 

ইরফইম: sas.admn5@mincom.gov.bd 

১৭.. াাংমারতয ঘা সাট থ এভ বাদালদ ক্র প্রস্তা 

অনুরফাতদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ আরতয 

চার্ভ। 

ও. র্ধর্ধআভ-২০০৮ অনুভরড  ক্রওাভী 

তপ্তভ/অর্থতপ্তরভভ প্রস্তা 

ঔ. াংর্িষ্ট তপ্তভ/অর্থতপ্তরভভ টিএন্ডই 

ক. ারচরঝ ভারদ্দভ ধর্ভফাড 

র্দাভরল্য ১৫ ওাব থর্ত 

১৮.. াাংমারতয ঘা সাট থ এভ ওফ থওঢথা/ 

ওফ থঘাভীরতভ গৃলর্দফ থাড ঋড 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ আরতয 

চার্ভ। 

ও. াতা ওাকরচ আরতদ 

ঔ.চর্ফভ তর্মম/াদাধে 

ক.১৫০ ঝাওাভ দদ জুর্টর্যাম স্টযারম্প 

অঙ্গীওাভদাফা 

খ. বণাবণ ওর্তথধরিভ স্যধার্ভয 

র্দাভরল্য ১৫ ওাব থর্ত 

১৯.. াাংমারতয ঘা সাট থ এভ সফাঝভবাদ ক্র 

অর্গ্রফ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ আরতয 

চার্ভ। 

ও. াতা ওাকরচ আরতদ 

ঔ. আরতদওাভীভ ১৫০ ঝাওাভ দদ-জুর্টর্যাম 

    স্টযারম্প অঙ্গীওাভদাফা 

ক. সফাঝভ াইরওম র্ক্রওাভীভ অঙ্গীভদাফা 

র্দাভরল্য ১৫ ওাব থর্ত 

২০. াাংমারতয ট্যার্ভন ওর্ফযদ, র্র্ধর্  

চাঢী সপাক্তা অর্থওাভ াংভিড 

অর্থতপ্তরভভ ধত সৃচদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ আরতয 

চার্ভ। 

ও. চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামরভ র্দথ থার্ভঢ নভরফ 

অর্থতপ্তরভভ প্রস্তা 

ঔ. অনুরফার্তঢ াাংকঞর্দও ওাঞারফাভ ওর্ধ 

র্দাভরল্য ঙ ফা 

২১. াাংমারতয ট্যার্ভন ওর্ফযদ, র্র্ধর্  

চাঢী সপাক্তা অর্থওাভ াংভিড 

অর্থতপ্তরভভ বাদালদ ক্র প্রস্তা অনুরফাতদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ আরতয 

চার্ভ। 

ও. র্ধর্ধআভ-২০০৮ অনুভরড  ক্রওাভী অর্থতপ্তরভভ 

প্রস্তা 

ঔ. অর্থতপ্তরভভ টিএন্ডই 

ক. ারচরঝ ভাদ্দ 

র্দাভরল্য ১৫ ওাব থর্ত 

২২. াাংমারতয ট্যার্ভন ওর্ফযদ, র্র্ধর্  

চাঢী সপাক্তা অর্থওাভ াংভিড 

অর্থতপ্তরভভ ওফ থওঢথা/ ওফ থঘাভীরতভ 

সফাঝভবাদ ক্র অর্গ্রফ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ আরতয 

চার্ভ। 

ও. াতা ওাকরচ আরতদ 

ঔ. আরতদওাভীভ ১৫০ ঝাওাভ দদ-জুর্টর্যাম 

স্টযারম্প অঙ্গীওাভদাফা। 

ক. সফাঝভ াইরওম র্ক্রওাভীভ অঙ্গীভদাফা। 

র্দাভরল্য ১৫ ওাব থর্ত 
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২.২. প্রার্ঢষ্ঠার্দও সা: 

ক্রফ সাভ দাফ সা প্রতাদ ধর্দ্র্ঢ প্ররাচদী ওাকচধে 

এাং প্রার্প্তিাদ 

সাভ ভল্য এাং 

ধর্ভরযাথ ধর্দ্র্ঢ 

সা প্রতারদভ 

ফীফা 

তার্ত্বপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা 

(দাফ, ধতর্, সনাদ দম্বভ  ইরফইম) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৩. াাংমারতয ট্যার্ভন ওর্ফযদ, র্র্ধর্  

চাঢী সপাক্তা অর্থওাভ াংভিড 

অর্থতপ্তরভভ ধত াংভিড (সৃচরদভ ৪ণ থ ঙভ 

লরঢ) 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ আরতয 

চার্ভ। 

ও. অর্থতপ্তরভভ প্রস্তা 

ঔ. ধত সৃচরদভ ভওার্ভ আরত 

ক. ০৩ ঙভ ধত াংভিরডভ ভওার্ভ আরতয 

খ. ধত াংভিরডভ চন্য চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামরভ 

ের্ঢ 

গ.ধত াংভিরডভ চন্য অণ থ র্পারকভ ের্ঢ 

র্দাভরল্য ৬০ ওাব থর্ত সফাোঃ আফচাত সলারদ সধাভী 

উধর্ঘ, প্রযাদ-৫ 

সনাদ: ৯৫৫১৩৫৭ 

ইরফইম: sas.admn5@mincom.gov.bd 

২৪. াাংমারতয ট্যার্ভন ওর্ফযদ, র্র্ধর্  

চাঢী সপাক্তা অর্থওাভ াংভিড 

অর্থতপ্তরভভ ধত িাীওভড 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ আরতয 

চার্ভ। 

ও. ধত িাীওভরডভ চন্য চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামরভ 

র্দথ থার্ভঢ নভরফ প্রস্তা 

ঔ. ধত সৃচরদভ ভওার্ভ আরতয 

ক. ধত সৃচদ ধভঢী ওম ঙরভভ ধত াংভিরডভ 

ফঞ্জুর্ভ আরতয 

র্দাভরল্য ৬০ ওাব থর্ত 

২৫. াাংমারতয ট্যার্ভন ওর্ফযদ, র্র্ধর্  

চাঢী সপাক্তা অর্থওাভ াংভিড 

অর্থতপ্তরভভ চদম/ভঞ্জাফার্ত 

টিএন্ডইভুক্তওভদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ আরতয 

চার্ভ। 

ও. অর্থতপ্তরভভ প্রস্তা 

ঔ. চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামরভ ের্ঢ 

ক. অণ থ র্পারকভ ের্ঢ 

খ. অণ থ র্পারকভ াস্তাদ অনুর্পাক ওর্তথও সঢদ 

সেম র্দথ থাভড(চদরমভ সিরে) 

খ. প্রযার্দও উন্নদ াংক্রান্ত র্ঘ ওর্ফটিভ স্যধার্ভয 

র্দাভরল্য ৩০ ওাব থর্ত 

২৬. াাংমারতয ট্যার্ভন ওর্ফযদ, র্র্ধর্  

চাঢী সপাক্তা অর্থওাভ াংভিড 

অর্থতপ্তরভভ ওফ থওঢথা/ ওফ থঘাভীরতভ 

গৃলর্দফ থাড ঋড 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ আরতয 

চার্ভ। 

ও. াতা ওাকরচ আরতদ 

ঔ. চর্ফভ তর্মম/াদাধে 

ক. ১৫০ ঝাওাভ দদ জুর্টর্যাম স্টযারম্প 

অঙ্গীওাভদাফা 

খ. বণাবণ ওর্তথধরিভ স্যধার্ভয 

র্দাভরল্য ১৫ ওাব থর্ত 

২৭. াাংমারতয ঘা সাট থ এভ ধত িাীওভড বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ আরতয 

চার্ভ। 

ও. চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামরভ র্দথ থার্ভঢ নভরফ 

তপ্তভ/অর্থতপ্তরভভ প্রস্তা 

ঔ.ধত সৃচরদভ ভওার্ভ আরতয 

ক. ধত সৃচদ ধভঢী ওম ঙরভভ ধত াংভিরডভ 

ফঞ্জুর্ভ আরতয 

র্দাভরল্য ৬০ ওাব থর্ত 
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২.২. প্রার্ঢষ্ঠার্দও সা: 

ক্রফ সাভ দাফ সা প্রতাদ ধর্দ্র্ঢ প্ররাচদী ওাকচধে 

এাং প্রার্প্তিাদ 

সাভ ভল্য এাং 

ধর্ভরযাথ ধর্দ্র্ঢ 

সা প্রতারদভ 

ফীফা 

তার্ত্বপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা 

(দাফ, ধতর্, সনাদ দম্বভ  ইরফইম) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৮. াাংমারতয ট্যার্ভন ওর্ফযদ, র্র্ধর্  

চাঢী সপাক্তা অর্থওাভ াংভিড 

অর্থতপ্তরভভ অর্চথঢ ছুটি  (র্ল: 

াাংমারতযল) 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঞ্জুর্ভ 

আরতয চার্ভ। 

ও. াতা ওাকরচ আরতদধে 

ঔ. ছুটি প্রাপ্যঢাভ প্রঢযদধে   

র্দাভরল্য ৫ ওাব থর্ত সফাোঃ আফচাত সলারদ সধাভী 

উধর্ঘ, প্রযাদ-৫ 

সনাদ: ৯৫৫১৩৫৭ 

ইরফইম: sas.admn5@mincom.gov.bd 

২৯. াাংমারতয ট্যার্ভন ওর্ফযদ, র্র্ধর্  

চাঢী সপাক্তা অর্থওাভ াংভিড 

অর্থতপ্তরভভ ওফ থওঢথা/ ওফ থঘাভীরতভ 

ওর্ম্পউঝাভ ক্র অগ্রীফ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঞ্জুর্ভ 

আরতয চার্ভ। 

ও. াতা ওাকরচ আরতদ 

ঔ. আরতদওাভীভ ১৫০ ঝাওাভ দদ-জুর্টর্যাম 

স্টযারম্প অঙ্গীওাভদাফা। 

র্দাভরল্য ৩০ ওাব থর্ত 

৩০. াাংমারতয ট্যার্ভন ওর্ফযদ, র্র্ধর্  

চাঢী সপাক্তা অর্থওাভ াংভিড 

অর্থতপ্তরভভ র্ঘত্ত র্রদাতদ ছুটি 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঞ্জুর্ভ 

আরতয চার্ভ। 

ও. াতা ওাকরচ আরতদধে 

ঔ. ছুটি প্রাপ্যঢাভ প্রর্ঢরতদ (রকরচরঝট ওফ থওঢথারতভ 

সিরে)  

র্দাভৄরল্য ৫ ওফ থর্ত 

 

 

৩১. াাংমারতয ট্যার্ভন ওর্ফযদ, র্র্ধর্  

চাঢী সপাক্তা অর্থওাভ াংভিড 

অর্থতপ্তরভভ াথাভড পর্ষ্য ঢলর্ম লরঢ 

অর্গ্রফ ফঞ্জুর্ভ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঞ্জুর্ভ 

আরতয চার্ভ। 

ও.  র্দথ থার্ভঢ নভরফ আরতদ   

ঔ.  থরযর চফাকৃঢ অরণ থভ র্লা র্ভডী (ভম 

ওর্ধ, ফঞ্জুর্ভ আরতয চার্ভভ ধভ সনভঢরবাগ্য) 

র্দাভরল্য ৫ ওফ থর্ত 

 

৩২. াাংমারতয ট্যার্ভন ওর্ফযদ, র্র্ধর্  

আার্ও  তাপ্তর্ভও সঝর্মরনাদ াংরবাক 

্যবিা 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঞ্জুর্ভ 

আরতয চার্ভ। 

ও.র্দথ থার্ভঢ ঙরও আরতদ 

ঔ. ফর্ন্বঢ ভওার্ভ সঝর্মরনাদ দীর্ঢফামা-২০০৪ 

অনুবাী ্যবিা গ্রলড 

র্দাভরল্য ১৫  ওফ থর্ত 

৩৩. র্র্পন্ন সভওার্ভ প্রর্ঢষ্ঠাদ লরঢ অনুতাদ 

প্রার্প্তভ আরতদ র্দষ্পর্ত্ত 

প্রর্ঢষ্ঠাদ/্যবর্ক্ত ওর্তথও 

আরতদ ধাাভ ধভ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদ গ্রলড ওরভ সঘও 

ইস্যয ওভা ল। 

সভওার্ভ প্রর্ঢষ্ঠাদ লরঢ অনুতাদ প্রার্প্তভ 

আর্নুষ্ঠার্দও আরতদ 

র্দাভরল্য ১৫ ওফ থর্ত রুঔাদা লার্দ 

উধ-র্ঘ, প্রযাদ- ৭ 

সনাদ: ৯৫৪০৭৫২ 

ই-সফইম: 

sas.admn6br@mincom.gov.bd 

৩৪. ভম ারচঝ  াংরযার্থঢ ারচরঝ র্ফযদ 

সস্টঝরফন্ট, প্রথাদ ওাব থামী  াম্প্রর্ঢও 

অচথদ অণ থ র্পারক সপ্রভড 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ iBASএ 

সধার্স্টাং/ধে চার্ভ। 

ারচঝ প্রাক্কমদ ঙও 

  

র্দাভরল্য 

 

র্দথ থার্ভঢ ফ 

ীফাভ ফরধ্য 

৩৫. ার্ডচয ফন্ত্রডাম এাং াংর্িষ্ট 

তপ্তভভরলভ  ভাচস্ব প্রার্প্তভ মিযফাো 

র্দথ থাভরডভ ধভ অণ থ র্পারক সপ্রভড।  

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ধে চার্ভ। 

ার্ডচয ফন্ত্রডাম  াংর্িষ্ট তপ্তভভরলভ ভাচস্ব 

প্রার্প্তভ মিযফাো র্দথ থাভড 

 

র্দাভরল্য র্দথ থার্ভঢ ফ 

ীফাভ ফরধ্য  



 25 

 

২.২. প্রার্ঢষ্ঠার্দও সা: 

ক্রফ সাভ দাফ সা প্রতাদ ধর্দ্র্ঢ প্ররাচদী ওাকচধে 

এাং প্রার্প্তিাদ 

সাভ ভল্য এাং 

ধর্ভরযাথ ধর্দ্র্ঢ 

সা প্রতারদভ 

ফীফা 

তার্ত্বপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা 

(দাফ, ধতর্, সনাদ দম্বভ  ইরফইম) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩৬. অর্টঝ আধর্ত্তভ  র্দষ্পর্ত্তভমও ব্রটযীঝ 

চা প্রতারদভ চন্য ঢাভ ঙাার্মর্ধ 

াংর্িষ্ট তপ্তভভরল সপ্রভড।  

ধে চার্ভ/ই-সফইম ার্ডর্চযও অর্টঝ অর্থতপ্তভ লরঢ অর্টঝ আধর্ত্তভ 

ঢথ্য 

 

র্দাভরল্য ০৫ ওফ থর্ত রুঔাদা লার্দ 

উধ-র্ঘ, প্রযাদ- ৭ 

সনাদ: ৯৫৪০৭৫২ 

ই-সফইম: 

sas.admn6br@mincom.gov.bd 

৩৭. অর্টঝ আধর্ত্তভ র্দষ্পর্ত্তভমও ব্রটযীঝ 

ার্ডচয ফন্ত্রডামরভ স্যধার্ভযল  

ার্ডর্চযও অর্টঝ অর্থতপ্তরভ সপ্রভড। 

ধে চার্ভ/ই-সফইম ার্ডচয ফন্ত্রডাম  র্র্পন্ন তপ্তভভল লরঢ অর্টঝ 

আধর্ত্তভ র্দষ্পর্ত্তভমও ব্রটযীঝ চা 

 

র্দাভরল্য ০৭ ওফ থর্ত 

৩৮. অর্দস্পন্ন অর্টঝ আধর্ত্ত র্দষ্পর্ত্তভ র্রর 

র্েধিী পা ওরভ পাভ ওাব থর্ভডী 

ফন্ত্রডামরভ স্যধার্ভযল অর্টঝ অর্থতপ্তরভ 

সপ্রভড।  

ধে চার্ভ/ই-সফইম ার্ডচয ফন্ত্রডাম  র্র্পন্ন তপ্তভভল লরঢ র্েধিী 

পাভ ওাব থর্ভডী  

 

র্দাভরল্য ৩০ ওফ থর্ত 

৩৯. র্র্পন্ন সভওার্ভ প্রর্ঢষ্ঠাদ লরঢ অনুতাদ 

প্রার্প্তভ আরতদ র্দষ্পর্ত্ত 

প্রর্ঢষ্ঠাদ/্যবর্ক্ত ওর্তথও 

আরতদ ধাাভ ধভ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদ গ্রলড ওরভ সঘও 

ইস্যয ওভা ল। 

 র্দাভরল্য ১৫ ওফ থর্ত 

৪০. র্র্চএফইএ এাং র্রওএফইএ  রুে/ন্ধ 

র্যল্প প্রর্ঢষ্ঠারদভ পুদোঃঢনর্মীওভড    

 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ধে/ 

ফঢাফঢ /স্যধার্ভয ্যবাাংর্ওাং 

র্পারক সপ্রভড। 

নভার্টাংল র্র্চএফই  র্রওএফই র্রমওযদ 

ওর্ফটি ওর্তথও বাঘাই আরন্ত প্রস্তুঢকৃঢ ঢার্মওাভ 

ঢযার্ঢ ওর্ধ 

র্দাভরল্য ৩০ ওফ থ র্ত। ফালভৄতা ঔাতুদ 

উধর্ঘ, ভপ্তার্দ - ১ 

সনাদোঃ ৯৫৭৭৯৮৭ 

ই-সফইম: 

sas.export2br@mincom.gov.bd 
৪১. ফগ্র আর্িওা, ইউরভাধ, উত্তভ আরফর্ভওা 

 তর্িড আরফর্ভওাভ সতযভরলভ রঙ্গ 

র্িধার্িও ার্ডচয চুর্ক্ত ম্পাতদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ উপ 

সতরযভ উধযুক্ত 

প্রর্ঢর্দর্থকড ওর্তথও চুর্ক্ত 

ম্পাতদ 

উপ সতরযভ ের্ঢরঢ প্রডদকৃঢ ঔড়া  

 

র্দাভরল্য উপ সতরযভ 

ের্ঢ অনুবাী 

যাফীফা সকফ 

উধর্ঘ, ভপ্তার্দ - ৬ 

সনাদ: ৯৫৪৯৫২৭ 

ই-সফইম: 

sas.export6br@mincom.gov.bd 

৪২. ফগ্র আর্িওা, ইউরভাধ, উত্তভ আরফর্ভওা 

 তর্িড আরফর্ভওাভ সতযভরলভ রঙ্গ 

আন্তচথার্ঢও সর্ফদাভ  পা আরাচদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ধে চার্ভ

  
 

দূঢাা/ আরাচও াংিাভ ধে 

 

র্দাভরল্য প্রস্তা প্রার্প্তভ 

ঢার্ভঔ লরঢ ২০ 

ওফ থর্ত 

৪৩. ফগ্র আর্িওা, ইউরভাধ, উত্তভ আরফর্ভওা 

 তর্িড আরফর্ভওাভ সতযভরল ার্ডচয 

প্রর্ঢর্দর্থতম সপ্রভড  

 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ র্চ. 

চার্ভ। 

 

আনুষ্ঠার্দও আফন্ত্রড/তাপ্তর্ভও ধে 

 

র্দাভরল্য প্রস্তা প্রার্প্তভ 

ঢার্ভঔ লরঢ ২০ 

ওফ থর্ত 
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২.২. প্রার্ঢষ্ঠার্দও সা: 

ক্রফ সাভ দাফ সা প্রতাদ ধর্দ্র্ঢ প্ররাচদী ওাকচধে 

এাং প্রার্প্তিাদ 

সাভ ভল্য এাং 

ধর্ভরযাথ ধর্দ্র্ঢ 

সা প্রতারদভ 

ফীফা 

তার্ত্বপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা 

(দাফ, ধতর্, সনাদ দম্বভ  ইরফইম) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪৪. ফন্ত্রডাম/তপ্তভ/াংিা লরঢ ঢথ্য 

াংগ্রলপূ থও ার্ডচয র্রও ব্রীন 

প্রডদ/াংগ্রল/ লামদাকাতওভড/াংভিড/ 

ভভাল। 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ধে 

চার্ভ/ফঢাফঢ 

তাপ্তর্ভও ধে/ই-সফইম র্দাভরল্য ৭ ওফ থর্ত যাফীফা সকফ 

উধর্ঘ, ভপ্তার্দ - ৬ 

সনাদ: ৯৫৪৯৫২৭ 

ই-সফইম: 

sas.export6br@mincom.gov.bd ৪৫. র্রতরয ার্ডচয ম্প্ররাভরডভ মরিয র্ল: 

র্রশ্ব আন্তচথার্ঢও সফমা/ 

এর্ক্সর্যদ/এক্সরধা সযা সও আরাচরদভ  

অনুফর্ঢ প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ধে চার্ভ। 

র্র্পন্ন দূঢাা/ার্ডর্চযও উইাং/াংিাভ প্রস্তা 

 

র্দাভরল্য ১৫ ওফ থর্ত 

৪৬. ঠাওা আন্তচথার্ঢও ার্ডচয সফমা আরাচদ  বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ধে চার্ভ। 

ভপ্তাদী উন্নুদ ব্যযরভাভ আনুষ্ঠার্দও প্রস্তা সফমাভ তভধরে 

র্দথ থার্ভঢ ভল্য 

অনুবাী। 

০৩ ওফ থর্ত ঢধদ ওার্ন্ত সখার 

যুগ্ম র্ঘ, ভপ্তার্দ-৭ 

সনাদ:৯৫৪৯৬২৬ 

ই-সফইম: 

sas.export6br@mincom.gov.bd 
 

 

৪৭. র্রতরয ার্ডচয ম্প্ররাভরডভ মরিয র্ল: 

র্রশ্ব আন্তচথার্ঢও সফমা/ এর্ক্সর্যদ/ 

এক্সরধা সযা সও আরাচরদভ  অনুফর্ঢ 

প্রতাদ 

ধে ফাভনঢ/    ই-সফইম/ 

নযাক্স/রাইঝ 

 

ভপ্তাদী উন্নুদ ব্যযরভাভ আনুষ্ঠার্দও প্রস্তা র্দাভরল্য ১৫ ওফ থর্ত 

৪৮. দঢর্ভ সধাযাও ওাভঔাদাভ ের্ফও  ের্ফও 

াংকঞদ ওর্তথও  ওাভঔাদাভ র্রুরর্দ্ আর্দঢ 

অর্পরবাক র্দষ্পর্ত্ত 

আন্তোঃফন্ত্রডামরভ পা /

সদরকার্রযদ  র্র্দ্ারন্তভ 

ধরভ ধে চার্ভ। 

অর্পরবাকওাভী ের্ফও/ের্ফও াংকঞরদভ আরতদধে  র্দাভরল্য ৩ ওফ থর্ত সফাঙাোঃ যাফীফা আওঢাভ 

লওাভী প্রথাদ  ,স্ত্র-৩  

সনাদ-৯৫৭৪৪১৬ 

ই-সফইম: sas.textile@mincom.gov.bd 

৪৯. ভপ্তার্দ উন্নদ ব্যযরভা,াংর্িষ্ট এরার্রযদ 

 সঘম্বাভ প্রতত্ত াটি থর্নরওঝ অ অর্ভর্চদ 

)র্ (এাং সস্পর্ম্যাদ র্করদঘাভ  

াংর্িষ্ট সতরয সপ্রভড 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ধে 

চার্ভ/রাইরঝ প্রওায।  

ইর্ধর্  ,এরার্রযদ  সঘম্বাভভল সণরও প্রাপ্ত 

ওাকচধে/ঢথ্য  

র্দাভরল্য ৫ ওফ থর্ত সফাঙাোঃ যাফীফা আওঢাভ 

লওাভী প্রথাদ   ,স্ত্র সম  

সনাদ-৯৫৬৯০০৫ 

ই-সফইম: ac.textile@mincom.gov.bd 

৫০. ইউটিমাইরচযদ র্টর্িারভযদ  ) ইউর্ট (

ফঢাফঢ প্রতাদ  

ধরেভ ফাধ্যরফ ফঢাফঢ 

প্রতাদ ওভা ল। 

াংর্িষ্ট ফন্ত্রডাম  ,াংিা/এরার্রযদ সণরও প্রাপ্ত 

ওাকচধে/ঢথ্য  

র্দাভরল্য ১৫ ওফ থর্ত 

৫১. র্র্পন্ন সতরয র্চএর্ধ এাং র্প্রনারভর্ন্পাম 

ফারওথঝ এওর স্যর্থা প্রার্প্তভ সিরে 

ওাব থক্রফ গ্রলড 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ধে চার্ভ।  

াংর্িষ্ট ফন্ত্রডাম  ,াংিা/এরার্রযদ ,হুধার্িও ,

আঞ্চর্মও  র্ি-ধার্িও লরবাকী সতয লরঢ সণরও 

প্রাপ্ত ওাকচধে /ঢথ্য  

র্দাভরল্য ১৫ ওফ থর্ত 
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২.২. প্রার্ঢষ্ঠার্দও সা: 

ক্রফ সাভ দাফ সা প্রতাদ ধর্দ্র্ঢ প্ররাচদী ওাকচধে 

এাং প্রার্প্তিাদ 

সাভ ভল্য এাং 

ধর্ভরযাথ ধর্দ্র্ঢ 

সা প্রতারদভ 

ফীফা 

তার্ত্বপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা 

(দাফ, ধতর্, সনাদ দম্বভ  ইরফইম) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫২. দঢর্ভ সধাযাও াংর্িষ্ট 

এরার্রযদভরলভ র্র্পন্ন ফস্যা র্দভদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ধে চার্ভ। 

াংর্িষ্ট এরার্রযদ সণরও প্রাপ্ত  ধে /ঢথ্য  র্দাভরল্য ১৫ ওফ থর্ত সফাঙাোঃ যাফীফা আওঢাভ 

লওাভী প্রথাদ  ,স্ত্র-২  

সনাদ-৯৫৪০৬৩৬ 

ই-সফইম: ro.textile@mincom.gov.bd 

৫৩. র্র্পন্ন ফন্ত্রডাম লরঢ আইদ/র্র্থ/প্রর্র্থ 

ইঢযার্ত ম্পরওথ ঘার্লঢ ফঢাফঢ প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঢাফঢ 

ম্বর্মঢ ধে চার্ভ।  

র্র্পন্ন ফন্ত্রডাম লরঢ প্রাপ্ত ঔড়া আইদ/র্র্থ/প্রর্র্থ   র্দাভরল্য ১৫ ওফ থর্ত 

৫৪. র্র্পন্ন সতরয মর্স্ট নাফ© র্দরারক 

অদাধর্ত্ত/ফঢাফঢ প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঢাফঢ 

ম্বর্মঢ ধে চার্ভ। 

াংর্িষ্ট এরার্রযদ সণরও প্রাপ্ত আরতদধে র্দাভরল্য ১৫ ওফ থর্ত 

৫৫. টির্র্ ওর্তথও র্ক্ররভ চন্য 

র্দঢযপ্ররাচদী ধরণ্যভ প্রস্তার্ঢ ভল্য 

অনুরফাতদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ধে চার্ভ। 

ও. স্যর্দর্ত থষ্ট প্রস্তা  

ঔ. প্রস্তা অনুরফাতরদভ ধরি টির্র্’ভ ধর থত পাভ 

স্যধার্ভয ম্বর্মঢ পাভ ওাব থর্ভডী 

ক. প্রস্তা সপ্রভরডভ ঢার্ভরঔভ াচাভ তভ 

র্দাভরল্য ০৮ ওাব থর্ত ভৄলােত আমী র্প্রন্প 

র্র্দভ লওাভী র্ঘ , অা-৩ 

সনাদ: ৯৫৪৯৫৭১ 

ই-সফইম: sas.iit3br@mincom.gov.bd 

৫৬. টির্র্ ওর্তথও প্রস্তার্ঢ র্র্পন্ন 

র্দঢযপ্ররাচদী ধণ্য আফতার্দ/িাদীপার 

ক্ররভ অনুরফাতদ  

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ধে চার্ভ। 

(ও) স্যর্দর্ত থষ্ট প্রস্তা  

(ঔ) প্রস্তা অনুরফাতরদভ ধরি টির্র্’ভ ধর থত পাভ 

     স্যধার্ভয ম্বর্মঢ পাভ ওাব থর্ভডী 

(ক) প্রস্তার উর্ের্ঔঢ াংর্িষ্ট ওাকচ-ধে 

র্দাভরল্য ০৮ ওাব থর্ত 

৫৭. অণ থ র্পাক ওর্তথও টির্র্রও প্রতত্ত পতুথর্ওভ 

ফঞ্জুর্ভ ধে 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ধে চার্ভ। 

অণ থ র্পারকভ অনুরফাতদ ধে র্দাভরল্য ০৩ ওাব থর্ত 

৫৮. টির্র্’ভ র্টমাভরতভরও প্রতত্ত ধর্ভঘামদ 

্যব পুদোঃর্দথ থাভড 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ধে চার্ভ। 

ও. স্যর্দর্ত থষ্ট প্রস্তা  

ঔ. প্রস্তা অনুরফাতরদভ ধরি টির্র্’ভ ধর থত পাভ 

স্যধার্ভয ম্বর্মঢ পাভ ওাব থর্ভডী 

ক. পূ থঢী অনুরফাতরদভ ওর্ধ  

র্দাভরল্য ০৮ ওাব থর্ত 

৫৯. চরুভী ধর্ভর্ির্ঢরঢ টির্র্ ওর্তথও োও 

সরমভ ফাধ্যরফ ধণ্য র্ক্ররভ অনুরফাতদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ধে চার্ভ। 

ও. স্যর্দর্ত থষ্ট প্রস্তা  

ঔ. প্রস্তা অনুরফাতরদভ ধরি টির্র্’ভ ধর থত পাভ 

স্যধার্ভয ম্বর্মঢ পাভ ওাব থর্ভডী 

র্দাভরল্য ০৫ ওাব থর্ত 

৬০. টির্র্ ওর্তথও র্দঢযপ্ররাচদী ধণ্য 

আফতার্দ/িাদীপার ক্ররভ র্দর্ফত্ত ্যবাাংও 

ঋড গ্রলরডভ চন্য অণ থ র্পারকভ ওাউন্টাভ 

গ্যাভার্ন্ট প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ধে চার্ভ। 

ও. স্যর্দর্ত থষ্ট প্রস্তা  

ঔ. প্রস্তা অনুরফাতরদভ ধরি টির্র্’ভ ধর থত পাভ 

স্যধার্ভয ম্বর্মঢ পাভ ওাব থর্ভডী 

ক. প্রস্তার উর্ের্ঔঢ াংর্িষ্ট ওাকচ-ধে 

র্দাভরল্য ০৭ ওাব থর্ত 

( সমর্চরমটিপ 

 াংত র্রও 

র্পারক দর্ণ  

সপ্রভরডভ র্দর্ফত্ত) 
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২.২. প্রার্ঢষ্ঠার্দও সা: 

ক্রফ সাভ দাফ সা প্রতাদ ধর্দ্র্ঢ প্ররাচদী ওাকচধে 

এাং প্রার্প্তিাদ 

সাভ ভল্য এাং 

ধর্ভরযাথ ধর্দ্র্ঢ 

সা প্রতারদভ 

ফীফা 

তার্ত্বপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা 

(দাফ, ধতর্, সনাদ দম্বভ  ইরফইম) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৬১. টির্র্ ওর্তথও র্দঢযপ্ররাচদী ধণ্য 

আফতার্দ/িাদীপার ক্ররভ র্দর্ফত্ত অণ থ 

র্পাক লরঢ ভমথদ াংগ্রল 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ধে চার্ভ। 

অণ থ র্পারকভ অনুরফাতদ ধে/অধাভকঢা ধে র্দাভরল্য ০৩ ওাব থর্ত 

 

ভৄলােত আমী র্প্রন্প 

র্র্দভ লওাভী র্ঘ, অা-৩ 

সনাদ: ৯৫৪৯৫৭১ 

ই-সফইম: sas.iit3br@mincom.gov.bd ৬২. টির্র্ ওর্তথও পতুথর্ও ফঞ্জুর্ভভ প্রস্তা বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঞ্জুভী ধে 

চার্ভ। 

ও.স্যর্দর্ত থষ্ট প্রস্তা  

ঔ. প্রস্তা অনুরফাতরদভ ধরি টির্র্’ভ ধর থত পাভ 

স্যধার্ভয ম্বর্মঢ পাভ ওাব থর্ভডী 

ক. টির্র্’ভ  থরযর র্দভীিা প্রর্ঢরতদ 

খ. টির্র্’ র্ক্রকৃঢ ধণ্যদ্রর্যব ভওাভ ওর্তথও ভল্য 

র্দথ থাভড াংক্রান্ত আরতরযভ ঢযার্ঢ 

অনুর্মর্ধভল  

গ.রওাদ ফর ক্রকৃঢ/আফতার্দকৃঢ ধণ্যদ্র্যব ওঔদ 

র্ক্র ওভা লইারঙ উলাভ র্ভড 

ঘ. র্কঢ অণ থ ঙভভরলভ ভওাভ ওর্তথও প্রতত্ত 

পতুথর্ওভ র্ভড(২০১০ লরঢ ২০১৩-২০১৪ ধব থন্ত) 

র্দাভরল্য ১১ ওাব থ র্ত 

( অণ থ র্পারক ধে 

সপ্রভরডভ র্দর্ফত্ত) 

৬৩. টির্র্ ওর্তথও র্দঢযপ্ররাচদী ধণ্য 

আফতার্দ/িাদীপার ক্ররভ র্দর্ফত্ত 

্যবাাংও ঋড গ্রলরডভ চন্য অণ থ র্পারকভ 

ওাউন্টাভ গ্যাভার্ন্ট প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ধে চার্ভ। 

সমর্চরমটিপ  াংত র্রও র্পারকভ সপটিাং  র্দাভরল্য ০৩ ওাব থ র্ত 

( অণ থ র্পারক প্রস্তা 

সপ্রভরডভ র্দর্ফত্ত) 

৬৪. টির্র্ ওর্তথও র্দঢযপ্ররাচদী ধণ্য 

র্ক্ররভ চন্য র্ওর্স্ত অনুরফাতদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ধে চার্ভ। 

(ও) স্যর্দর্ত থষ্ট প্রস্তা  

(ঔ) প্রস্তা অনুরফাতরদভ ধরি টির্র্’ভ ধর থত পাভ 

     স্যধার্ভয ম্বর্মঢ পাভ ওাব থর্ভডী 

(ক) প্রস্তার উর্ের্ঔঢ াংর্িষ্ট ওাকচ-ধে 

র্দাভরল্য ০৮ ওাব থ র্ত 

 

৬৫. র্দমাফকৃঢ ধর্ভঢযক্ত ার্ডর্চযও ম্পর্ত্ত 

লস্তান্তভ তর্মম সভর্চরেযদ াংক্রান্ত 

অনুফর্ঢ া ফঢাফঢ প্রতাদ। 

 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ধে চার্ভ। 

ও. তভধে র্জ্ঞর্প্ত, তুমদাভমও র্ভডী, ভল্যাদ 

প্রর্ঢরতদ, ভল্য ধর্ভরযাথ াংক্রান্ত ঘামাদ া 

্যবাাংও ভর্ত এাং প্ররবাচয অন্যান্য ওাকচধে। 

ঔ. এএ  লাম সভওট থল ম্পর্ত্তভ প্রকৃঢ 

অিা।ও) তভধে র্জ্ঞর্প্ত, তুমদাভমও র্ভডী, 

ভল্যাদ প্রর্ঢরতদ, ভল্য ধর্ভরযাথ াংক্রান্ত 

ঘামাদ া ্যবাাংও ভর্ত এাং প্ররবাচয অন্যান্য 

ওাকচধে 

ক. এএ সভওট থ  লাম সভওট থল ম্পর্ত্তভ প্রকৃঢ 

অিা 

খ. সচমা ্যবিাধদা সারট থভ ফঢাফঢ 

র্দাভরল্য ৩০ ওাব থর্ত চদা সফাোঃ সচাারদুভ ভলফাদ  

উধর্ঘ,  অা-৪ 

সনাদ: ৯৫৪০৬২৭ 

ইরফইম: sas.iit4br@mincom.gov.bd 
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২.২. প্রার্ঢষ্ঠার্দও সা: 

৬৬. র্দমাফকৃঢ অর্ধ থঢ ার্ডর্চযও ম্পর্ত্ত 

লস্তান্তভ তর্মম সভর্চরেযদ াংক্রান্ত 

অনুফর্ঢ া ফঢাফঢ প্রতাদ। 

 

 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ধে চার্ভ। 

ও. তভধে র্জ্ঞর্প্ত, তুমদাভমও র্ভডী, ভল্যাদ 

প্রর্ঢরতদ, ভল্য ধর্ভরযাথ াংক্রান্ত ঘামাদ া 

্যবাাংও ভর্ত এাং প্ররবাচয অন্যান্য ওাকচধে। 

ঔ. এএ সভওট থ  লাম সভওট থল ম্পর্ত্তভ প্রকৃঢ 

অিা। 

ক. সচমা ্যবিাধদা সারট থভ ফঢাফঢ। 

র্দাভরল্য ৩০ ওাব থর্ত চদা সফাোঃ সচাারদুভ ভলফাদ  

উধর্ঘ,  অা-৪ 

সনাদ: ৯৫৪০৬২৭ 

ইরফইম: sas.iit4br@mincom.gov.bd 

৬৭. পাভরঢভ ারণ র্িধার্িও ার্ডচয 

াংক্রান্ত ঢথ্য প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঢাফঢ 

ম্বর্মঢ ধে চার্ভ। 

আরতদ এাং ঘার্লঢ ঢথ্য াংর্িষ্ট ওাকচধে  

 

র্দাভরল্য ০৩ প্তাল এ. এইঘ. এফ আলাদ,  

উধর্ঘ, এনটিএ-১ 

সনাদ: ৯৫১২২২৫ 

ইরফইম:sas.fta1br@mincom.gov.bd ৬৮. শ্রীমাংওাভ ারণ র্িধার্িও ার্ডচয 

াংক্রান্ত ঢথ্য প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঢাফঢ 

ম্বর্মঢ ধে চার্ভ। 

আরতদ এাং ঘার্লঢ ঢথ্য াংর্িষ্ট ওাকচধে  র্দাভরল্য ০৩ প্তাল 

৬৯. ানঝা (াউণ এর্যাদ র্ি সেট এর্ভা), 
াধঝা (াওথ র্প্রনারভদর্যাম সের্টাং 

এযারভন চরফন্ট), াটি (াওথ এর্গ্ররফন্ট 

অদ সেট এযান্ড ার্প থর)  এাং াওথ 

াংক্রান্ত ঢথ্য প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঢাফঢ 

ম্বর্মঢ ধে চার্ভ। 

আরতদ এাং ঘার্লঢ ঢথ্য াংর্িষ্ট ওাকচধে  

 

র্দাভরল্য ০৩ প্তাল নূভ সফাোঃ ফালব্যব্যম লও  

উধর্ঘ, এনটিএ-২ 

সনাদ: ৯৫৪০৬২৩ 

ইরফইম:sas.fta2br@mincom.gov.bd 

৭০. ফামরর্যা  সফররটার্দাভ ারণ 

এনটিএ/র্ধটিএ ম্পাতদ াংক্রান্ত ঢথ্য 

প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঢাফঢ 

ম্বর্মঢ ধে চার্ভ। 

আরতদ এাং ঘার্লঢ ঢথ্য াংর্িষ্ট ওাকচধে  

 

র্দাভরল্য ০৩ প্তাল 

৭১. BIMSTEC াংক্রান্ত ঢথ্য প্রতাদ বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঢাফঢ 

ম্বর্মঢ ধে চার্ভ। 

আরতদ এাং ঘার্লঢ ঢথ্য াংর্িষ্ট ওাকচধে  র্দাভরল্য ০৩ প্তাল সঢৌর্নকুভ ভলফাদ 

 উধর্ঘ, এনটিএ-৩ 

সনাদ: ৯৫৭১৭৭৩ 

ইরফইম:sas.fta3br@mincom.gov.bd 

 

৭২. SASEC াংক্রান্ত ঢথ্য প্রতাদ বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঢাফঢ 

ম্বর্মঢ ধে চার্ভ। 

আরতদ এাং ঘার্লঢ ঢথ্য াংর্িষ্ট ওাকচধে  র্দাভরল্য ০৩ প্তাল 

৭৩. ধার্ওস্তারদভ ারণ র্ি-ধর্িও ার্ডচয 

াংক্রান্ত ঢথ্য প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঢাফঢ 

ম্বর্মঢ ধে চার্ভ। 

আরতদ এাং ঘার্লঢ ঢথ্য াংর্িষ্ট ওাকচধে  র্দাভরল্য ০৩ প্তাল 

৭৪. BCIM FORUM াংক্রান্ত ঢথ্য 

প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঢাফঢ 

ম্বর্মঢ ধে চার্ভ। 

আরতদ এাং ঘার্লঢ ঢথ্য াংর্িষ্ট ওাকচধে  র্দাভরল্য ০৩ প্তাল 

 

mailto:sas.fta1br@mincom.gov.bd
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২.২. প্রার্ঢষ্ঠার্দও সা: 

ক্রফ সাভ দাফ সা প্রতাদ ধর্দ্র্ঢ প্ররাচদী ওাকচধে 

এাং প্রার্প্তিাদ 

সাভ ভল্য 

এাং 

ধর্ভরযাথ 

ধর্দ্র্ঢ 

সা প্রতারদভ 

ফীফা 

তার্ত্বপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা 

(দাফ, ধতর্, সনাদ দম্বভ  ইরফইম) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৭৫. আর্ণ থও াংিাোঃ র্শ্ব ্যবাাংও, এর্টর্, 

আইর্টর্, আইএনর্, আইএফএন 
াংক্রান্ত ঢথ্য প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঢাফঢ 

ম্বর্মঢ ধে চার্ভ। 

আরতদ এাং ঘার্লঢ ঢথ্য াংর্িষ্ট ওাকচধে  

 

র্দাভরল্য ০৩ প্তাল এ. এইঘ. এফ র্নকুজ্জাফাদ 

উধর্ঘ, এনটিএ-৪ 

সনাদ:  ৯৫৪৫৫৩৭ 

ইরফইম:sas.fta4br@mincom.gov.bd 

 

৭৬. র্এনর্ (ওফদ নান্ড নভ ওরফার্টটি) 
াংক্রান্ত ঢথ্য প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঢাফঢ 

ম্বর্মঢ ধে চার্ভ। 

আরতদ এাং ঘার্লঢ ঢথ্য াংর্িষ্ট ওাকচধে  

 

র্দাভরল্য ০৩ প্তাল 

৭৭. র্িধার্িও ভৄক্ত ার্ডচয চুর্ক্ত াংক্রান্ত 

ঢথ্য  

GCC, সৌর্তআভ (এর্যা  তর্িড 

আরফর্ভওা); প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঢাফঢ 

ম্বর্মঢ ধে চার্ভ। 

আরতদ এাং ঘার্লঢ ঢথ্য াংর্িষ্ট ওাকচধে  

 

র্দাভরল্য ০৩ প্তাল 

৭৮. আাংওঝাট (United Nations 

Conference on Trade and 

Development)  আইটির্ 

(ইন্টাভন্যাযদাম সেট ওর্ফযদ) াংক্রান্ত 

ঢথ্য প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঢাফঢ 

ম্বর্মঢ ধে চার্ভ। 

আরতদ এাং ঘার্লঢ ঢথ্য াংর্িষ্ট ওাকচধে  

 

র্দাভরল্য ০৩ প্তাল এ. এইঘ. এফ র্নকুজ্জাফাদ 

 উধর্ঘ, এনটিএ-৫ 

সনাদ: ৯৫৪০১৯৯ 

ইরফইম:sas.fta5br@mincom.gov.bd 

৭৯. 
ইইউ ইর্ (ইউরভার্ধাদ ওর্ফযদ)-

াাংমারতয চরন্ট ওর্ফযদ এাং ইর্ 

াংক্রান্ত ঢথ্য প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঢাফঢ 

ম্বর্মঢ ধে চার্ভ। 

আরতদ এাং ঘার্লঢ ঢথ্য াংর্িষ্ট ওাকচধে  

 

র্দাভরল্য ০৩ প্তাল 

৮০. র্এনটিআই (াাংমারতয নরভদ সেট 

ইদর্স্টটিউঝ) াংক্রান্ত ঢথ্য প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঢাফঢ 

ম্বর্মঢ ধে চার্ভ। 

আরতদ এাং ঘার্লঢ ঢথ্য াংর্িষ্ট ওাকচধে  র্দাভরল্য ০৩ প্তাল 

৮১. ওফদরমণ াংক্রান্ত ঢথ্য প্রতাদ বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঢাফঢ 

ম্বর্মঢ ধে চার্ভ। 

আরতদ এাং ঘার্লঢ ঢথ্য াংর্িষ্ট ওাকচধে  র্দাভরল্য ০৩প্তাল 

 UNESCAP (United Nations 

Economic and Social 

Commission for Asia and 

Pacific) াংক্রান্ত ঢথ্য প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঢাফঢ 

ম্বর্মঢ ধে চার্ভ। 

আরতদ এাং ঘার্লঢ ঢথ্য াংর্িষ্ট ওাকচধে র্দাভরল্য ০৩ প্তাল 
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২.২. প্রার্ঢষ্ঠার্দও সা: 

ক্রফ সাভ দাফ সা প্রতাদ ধর্দ্র্ঢ প্ররাচদী ওাকচধে 

এাং প্রার্প্তিাদ 

সাভ ভল্য 

এাং 

ধর্ভরযাথ ধর্দ্র্ঢ 

সা প্রতারদভ 

ফীফা 

তার্ত্বপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা 

(দাফ, ধতর্, সনাদ দম্বভ  ইরফইম) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৮২. Standing Committee on 

Economic and Commercial 

Cooperation of OIC 

(COMCEC) াংক্রান্ত ঢথ্য প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঢাফঢ 

ম্বর্মঢ ধে চার্ভ। 

আরতদ এাং ঘার্লঢ ঢথ্য াংর্িষ্ট ওাকচধে  

 
র্দাভরল্য ০৩ প্তাল 

এ. এইঘ. এফ র্নকুজ্জাফাদ 

উধ-র্ঘ, এনটিএ-৫ 

সনাদ: ৯৫৪০২৯৫ 

ইরফইম: ds.fta2@mincom.gov.bd 

 ৮৩. Trade Preference System 

among OIC (TPS-OIC) – এভ 

আঢাথীদ সেট সদরকার্রযদ ওর্ফটি 

াংক্রান্ত ঢথ্য  প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঢাফঢ 

ম্বর্মঢ ধে চার্ভ। 

আরতদ এাং ঘার্লঢ ঢথ্য াংর্িষ্ট ওাকচধে  

 

র্দাভরল্য ০৩ প্তাল 

৮৪. র্চ-৭, র্চ-৭৭, আইর্, আইর্র্টটি, 
র্ট-৮ ইঢযার্ত াংক্রান্ত ঢথ্য প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঢাফঢ 

ম্বর্মঢ ধে চার্ভ। 

আরতদ এাং ঘার্লঢ ঢথ্য াংর্িষ্ট ওাকচধে  

 

র্দাভরল্য ০৩ প্তাল 

৮৫. ইর্ন্ডাদ যাদ র্ভফ এরার্রযাদ নভ 

র্ভর্চদাম সওা-অধারভযদ (IOR-

ARC)  াংক্রান্ত ঢথ্য প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঢাফঢ 

ম্বর্মঢ ধে চার্ভ। 

আরতদ এাং ঘার্লঢ ঢথ্য াংর্িষ্ট ওাকচধে  

 

র্দাভরল্য ০৩ প্তাল 

৮৬. সদধাম, ভূঝাদ  র্ফাদফারভভ ারণ 

র্িধার্িও ার্ডচয াংক্রান্ত ঢথ্য প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঢাফঢ 

ম্বর্মঢ ধে চার্ভ। 

আরতদ এাং ঘার্লঢ ঢথ্য াংর্িষ্ট ওাকচধে  

 

র্দাভরল্য ০৩ প্তাল এ, সও, এফ ফালভৄদুম লাাদ ঔাদ 

ার্ডচয ধভাফয থও 

সনাদ: ৯৫৪৯১৬১ 

ইরফইম:acc@mincom.gov.bd 

 

৮৭. সেট নযার্র্মরঝযদ াংক্রান্ত ঢথ্য প্রতাদ বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঢাফঢ 

ম্বর্মঢ ধে চার্ভ। 

আরতদ এাং ঘার্লঢ ঢথ্য াংর্িষ্ট ওাকচধে  

 র্দাভরল্য ০৩ প্তাল 

৮৮. দঢর্ভ সধাযাও র্যরল্পভ র্. (াটি থর্নরওঝ 

অন অর্ভর্চদ), র্চএর্ধ, র্চএটির্ধ 

এাং রুম অ অর্ভর্চদ  াংক্রান্ত ঢথ্য 

প্রতাদ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঢাফঢ 

ম্বর্মঢ ধে চার্ভ। 

আরতদ এাং ঘার্লঢ ঢথ্য াংর্িষ্ট ওাকচধে  

 
র্দাভরল্য ০৩ প্তাল 

৮৯. ফার্দ মন্ডার্ভাং  ন্ত্রার অণ থাড প্রর্ঢরভাথ 

াংক্রান্ত ঢথ্য প্রতাদ 
বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঢাফঢ 

ম্বর্মঢ ধে চার্ভ। 

আরতদ এাং ঘার্লঢ ঢথ্য াংর্িষ্ট ওাকচধে  

 

র্দাভরল্য ০৩ প্তাল 

 

mailto:ds.fta2@mincom.gov.bd
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২.২. প্রার্ঢষ্ঠার্দও সা: 

ক্রফ সাভ দাফ সা প্রতাদ ধর্দ্র্ঢ প্ররাচদী ওাকচধে 

এাং প্রার্প্তিাদ 

সাভ ভল্য 

এাং 

ধর্ভরযাথ ধর্দ্র্ঢ 

সা প্রতারদভ 

ফীফা 

তার্ত্বপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা 

(দাফ, ধতর্, সনাদ দম্বভ  ইরফইম) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৯০. ার্ডচয াংক্রান্ত ঢথ্য  ধর্ভাংখ্যাদ  

াংগ্রল, াংভিড  ্যবিাধদা াংক্রান্ত 

ঢথ্য  

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঢাফঢ 

ম্বর্মঢ ধে চার্ভ। 

আরতদ এাং ঘার্লঢ ঢথ্য াংর্িষ্ট ওাকচধে  র্দাভরল্য ০৩ প্তাল আব্য ারমল সফাোঃ ইফভাদ 

ধর্ভাংখ্যাদ ওফ থওঢথা 

সনাদ: ৯৫১৫৩৮৮ 

ইরফইম:so.textile@mincom.gov.bd 

৯১. টর্ব্লউটি’ভ আঢা  টার্ম্পাং/ 

এর্ন্টটার্ম্পাং  

  

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ র্মর্ঔঢ 

অর্পরবাক ধে চার্ভ/ই-

সফইম  

টার্ম্পাং/ এর্ন্টটার্ম্পাং এভ র্রর প্ররাচদী 

ওাব থক্রফ গ্রলরডভ চন্য াংর্িষ্ট ফন্ত্রডাম/ তপ্তভ/ 

াংিারও র্দরত থযদা প্রতাদ।  

উরেখ্য সব, াাংমারতয ট্যার্ভন ওর্ফযদ টার্ম্পাং/ 

এর্ন্টটার্ম্পাং অণর্ভটি র্লার ওাচ ওভরঙ 

র্দাভরল্য র্মর্ঔঢ অর্পরবাক 

প্রার্প্তভ ধভ ৭ 

(াঢ) ওফ থর্ত 

সফালােত ফালব্যব্যভ ভলফাদ ধাঝাভী  

উধ-ধর্ভঘামও -৩ 

সনাদ: ৯৫৪৯৫৮৭ 

ইরফইম: dd3.wto@mincom.gov.bd 
 

৯২. টর্ব্লউটি’ভ র্র্পন্ন চুর্ক্তভ আঢা  

টর্ব্লউটি র্ঘামর র্দর্ফঢ 

সদাটির্নরওযদ সপ্রভড  

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ধে 

চার্ভ/ই-সফইম 

সদাটির্নরওযদ এভ র্রর র্মর্ঔঢ ধে/ই-

সফইম/র্দরত থযদা প্রার্প্তভ ধভ র্রটিভ ধভ 

প্ররাচদী ঢথ্য/সদাটির্নরওযদ সপ্রভরডভ চন্য 

াংর্িষ্ট ফন্ত্রডাম/তপ্তভ/াংিারও র্দরত থযদা প্রতাদ  

র্দাভরল্য ৭ ওফ থর্ত সফালােত  আমাত সলারদ  

লওাভী ধর্ভঘামও -১ 

সনাদোঃ: ৭১৭১৫৮৬ 

ইরফইম: ad1.wto@mincom.gov.bd 

 ৯৩. টর্ব্লউটি’ভ আঢা  র্টর্ধউঝ 

সরঝমরফন্ট  

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ধে 

চার্ভ/ই-সফইম 

র্টর্ধউঝ এভ র্ররভ ধভ প্ররাচদী ওাব থক্রফ 

গ্রলরডভ চন্য াংর্িষ্ট ফন্ত্রডাম/তপ্তভ/াংিারও 

র্দরত থযদা প্রতাদ।  

  

৯৪. ার্ডচয ফন্ত্রডামরভ আঢা 

াস্তাদাথীদ উন্নদ প্রওল্পভরলভ অণ থ 

অভৄক্তওভড 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ফঞ্জুভীধে 

চার্ভ। 

ও. অণ থ অভৄর্ক্তভ চন্য র্দথ থার্ভঢ ০৪টি নভফ 

(াংমেী-৪, ৫, ৩০, ৪৫) বণাবণপার পূভড। 

ঔ.ার্র থও ক্র ধর্ভওল্পদা  

গ.ার্র থও ওফ থধর্ভওল্পদা 

র্দাভরল্য  ৩ ওফ থর্ত সফাোঃ লুৎফুভ ভলফাদ   

র্র্দভ লওাভী প্রথাদ , ধর্ভ-১ 

সনাদ: ৯৫৬৫৪৯৮ 

ই-সফইম: acp1@mincom.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ইমেইল-msullah60@yahoo.com
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২ .৩ . অপযন্তভীড সা: 

ক্রফ সাভ দাফ সা প্রতাদ ধর্দ্র্ঢ প্ররাচদী ওাকচধে 

এাং প্রার্প্তিাদ 

সাভ ভল্য এাং 

ধর্ভরযাথ ধর্দ্র্ঢ 

সা প্রতারদভ 

ফীফা 

তার্ত্বপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা 

(দাফ, ধতর্, সনাদ দম্বভ  ইরফইম) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১. ফন্ত্রডামরভ  অপযন্তভীড ধত সৃচদ বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ভওার্ভ আরতয 

চার্ভ/রাইরঝ প্রওায।  

ও. চদপ্রযাদ  অণ থ ফন্ত্রডামরভ ের্ঢ ধে 

ঔ. ফর্ন্ত্রধর্ভরত র্পারকভ প্রযার্দও উন্নদ াংক্রান্ত 

র্ঘ ওর্ফটিভ অনুরফাতদ ধে 

ক. ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ানুগ্রল অনুরফাতদ।  

র্দাভরল্য ০৬ ফা নুভচালাদ ঔাদফ 

র্র্দভ লওাভী র্ঘ, প্রযাদ-১ 

সনাদ: ৯৫৪৫৮৫৩ 

ইরফইম: sas.admn1@mincom.gov.bd 

০২. ফন্ত্রডামরভ  অপযন্তভীড ধত াংভিড 

(ধত সৃচরদভ ৪ণ থ ঙভ লরঢ 

াংভিরডভ চন্য) 

 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ভওার্ভ আরতয 

চার্ভ/র াইরঝ প্রওায।  

ও. ধত সৃচরদভ ভওার্ভ আরতয 

ঔ.  ০৩ ঙভ ধত াংভিরডভ ভওার্ভ আরতয 

ক. ধত াংভিরডভ চন্য চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামরভ 

ের্ঢ ধে 

খ. ধত াংভিরডভ চন্য অণ থ র্পারকভ ের্ঢ ধে 

র্দাভরল্য ০২ ফা -ঐ- 

০৩. ফন্ত্রডামরভ  অপযন্তভীড  ধত িাীওভড বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ভওার্ভ আরতয 

চার্ভ/র াইরঝ প্রওায।  

 ও. চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামরভ সঘও র্মষ্ট অনুবাী 

ঢথ্য/ওাকচধে 

র্দাভরল্য ০২ ফা -ঐ- 

০৬. ফন্ত্রডামরভ  অপযন্তভীড ধরতান্নর্ঢ বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ভওার্ভ আরতয 

চার্ভ/র াইরঝ প্রওায।  

ও. র্দরাক র্র্থফামা-২০১৪ অনুবাী র্পাকী 

ধরতান্নর্ঢ ওর্ফটিভ স্যধর্ভয 

ঔ. উর্ধ্থঢদ ওর্তথধরিভ অনুরফাতদ 

র্দাভরল্য ৩০  ওাব থর্ত -ঐ- 

০৭. ফন্ত্রডামরভ  অপযন্তভীড অর্চথঢ ছুটি 

(র্ল: াাংমারতযল) 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ভওার্ভ আরতয 

চার্ভ/র াইরঝ প্রওায।  

ও. আরতদধে 

ঔ. ছুটি প্রাপ্যঢাভ প্রঢযদধে  

র্দাভরল্য ০৭ ওাব থর্ত -ঐ- 

০৮. ফন্ত্রডামরভ  অপযন্তভীড োর্ন্ত র্রদাতদ 

ছুটি 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ভওার্ভ আরতয 

চার্ভ/র াইরঝ প্রওায।  

 ও. আরতদধে 

 ঔ. র্দথ থার্ভঢ নভরফ প্রথাদ র্লাভিড ওফ থওঢথা 

ওর্তথও ছুটি প্রাপ্যঢাভ প্রঢযদধে 

 ক.  থরযর োর্ন্ত র্রদাতদ ছুটিভ ফঞ্জুভীভ আরতয 

র্দাভৄরল্য ০৭ ওাব থর্ত -ঐ- 

০৯. ফন্ত্রডামরভ  অপযন্তভীড াথাভড 

পর্ষ্য ঢলর্ম লরঢ অর্গ্রফ ফঞ্জুর্ভ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ভওার্ভ আরতয 

চার্ভ/র াইরঝ প্রওায।  

 ও. স্যর্দর্ত থষ্ট ওাভডল র্দথ থার্ভঢ নভরফ আরতদ 

 ঔ.  াথাভড পর্ষ্য ঢলর্রম  থরযর চফাকৃঢ 

অরণ থভ র্লা র্ভডী  

র্দাভরল্য ০৭ ওাব থর্ত -ঐ- 

১০. ফন্ত্রডামরভ  অপযন্তভীড র্থ থঢ সঢদ 

 সঢদ ফঢাওভ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ভওার্ভ আরতয 

চার্ভ/র াইরঝ প্রওায।  

ও. আরতদধে 

ঔ. ার্প থ র্ল 

র্দাভরল্য ০৭ ওাব থর্ত -ঐ- 
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২ .৩ . অপযন্তভীড সা: 

ক্রফ সাভ দাফ সা প্রতাদ ধর্দ্র্ঢ প্ররাচদী ওাকচধে 

এাং প্রার্প্তিাদ 

সাভ ভল্য এাং 

ধর্ভরযাথ ধর্দ্র্ঢ 

সা প্রতারদভ 

ফীফা 

তার্ত্বপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা 

(দাফ, ধতর্, সনাদ দম্বভ  ইরফইম) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১১. ফন্ত্রডামরভ  অপযন্তভীড র্রমওযদ 

সগ্রট/ঝাইফরেম ফঞ্জুর্ভ 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ভওার্ভ আরতয 

চার্ভ/র াইরঝ প্রওায।  

ও. আরতদধে 

ঔ. লামদাকাত ার্র থও সকাধদী অনুরতদ  

র্দাভরল্য ৩০ ওাব থর্ত নুভচালাদ ঔাদফ 

র্র্দভ লওাভী র্ঘ, প্রযাদ-১ 

সনাদ: ৯৫৪৫৮৫৩ 

ইরফইম: sas.admn1@mincom.gov.bd 

১২. ফন্ত্রডামরভ  অপযন্তভীড সধদযদ বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ভওার্ভ আরতয 

চার্ভ/র াইরঝ প্রওায।  

 র্দাভু্রল্যয ১৫ ওাব থর্ত ঔিওাভ নারঢফা সকফ 

যুগ্মর্ঘ, প্রযাদ-২ 

সনাদ: ৯৫৪০৬১২ 

ইরফইম: 

sas.admn2br@mincom.gov.bd 

 

১৩. ফন্ত্রডামরভ  অপযন্তভীড ঘাওর্ভ 

িাীওভড 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ভওার্ভ আরতয 

চার্ভ/র াইরঝ প্রওায।  

ও. আরতদধে 

ঔ. লামদাকাত ার্র থও সকাধদী অনুরতদ  

র্দাভরল্য ০৭ ওাব থর্ত 

১৪. ইর্ধর্  টির্র্ভ ওফ©ওঢা©   

ওফঘ থাভীরতভ অর্চঢথ ছুটি াংক্রান্ত। 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ভওার্ভ আরতয 

চার্ভ/র াইরঝ প্রওায।  

ও. ওফ©ওঢা©ভ আরতদ 

ঔ.  ছুটি প্রাপ্যঢাভ প্রঢযদ 

ক. ইরঢাপূর সপাককৃঢ ছুটিভ র্চ 

র্দাভরল্য ৩ ওাব থর্ত 

১৫. ইর্ধর্  টির্র্ভ ওফ©ওঢা©   

ওফঘ থাভীরতভ প্রর্যিড াংক্রান্ত। 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ভওার্ভ আরতয 

চার্ভ/র াইরঝ প্রওায।  

ও. ঘার্লতা ধে এাং প্ররাচদী ঢথ্যার্ত র্দাভরল্য ৩ ওাব থর্ত 

১৬. ওফ©ওঢা©   ওফঘ থাভীরতভ অপযন্তভীড 

প্রর্যিড 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ভওার্ভ আরতয 

চার্ভ/র াইরঝ প্রওায।  

ও. ঘার্লতা ধে এাং প্ররাচদী ঢথ্যার্ত র্দাভরল্য ৩ ওাব থর্ত 

      

১৭. ইর্ধর্  টির্র্ভ দতুদ ধত সৃচদ 

এাং আঞ্চর্মও অর্ন িাধদ। 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ভওার্ভ আরতয 

চার্ভ/র াইরঝ প্রওায।  

ও. চদপ্রযাদ  অণ থ ফন্ত্রডামরভ ের্ঢ ধে 

ঔ. ফর্ন্ত্রধর্ভরত র্পারকভ প্রযার্দও উন্নদ াংক্রান্ত 

র্ঘ ওর্ফটিভ অনুরফাতদ ধে 

ক. ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ানুগ্রল অনুরফাতদ।  

র্দাভরল্য ৩ ওাব থর্ত 

১৮. ইর্ধর্  টির্র্ভ ওফ©ওঢা ©   

ওফঘ থাভীরতভ  অর্চথঢ ছুটি (র্লোঃ 

াাংমারতযল) 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ভওার্ভ 

আরতয চার্ভ/র াইরঝ 

প্রওায।  

ও. আরতদধে 

ঔ. ছুটি প্রাপ্যঢাভ প্রঢযদধে  

র্দাভরল্য ৩ ওাব থর্ত 

১৯. ইর্ধর্  টির্র্ভ ওফ©ওঢা ©   

ওফঘ থাভীরতভ োর্ন্ত র্রদাতদ ছুটি 

াংক্রান্ত। 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ভওার্ভ 

আরতয চার্ভ/র াইরঝ 

প্রওায।  

 ও. আরতদধে 

 ঔ. র্দথ থার্ভঢ নভরফ প্রথাদ র্লাভিড ওফ থওঢথা 

ওর্তথও ছুটি প্রাপ্যঢাভ প্রঢযদধে 

 ক.  থরযর োর্ন্ত র্রদাতদ ছুটিভ ফঞ্জুভীভ আরতয 

র্দাভরল্য ৩ ওাব থর্ত  
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২ .৩ . অপযন্তভীড সা: 

ক্রফ সাভ দাফ সা প্রতাদ ধর্দ্র্ঢ প্ররাচদী ওাকচধে 

এাং প্রার্প্তিাদ 

সাভ ভল্য 

এাং 

ধর্ভরযাথ 

ধর্দ্র্ঢ 

সা প্রতারদভ 

ফীফা 

তার্ত্বপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা 

(দাফ, ধতর্, সনাদ দম্বভ  ইরফইম) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০. ইর্ধর্ভ অণ © র্পাচরদভ প্রযার্দও 

অনুরফাতদ  ঙাড়ওভড। 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ভওার্ভ 

আরতয চার্ভ/র াইরঝ 

প্রওায।  

ও. াংিাভ প্রস্তা  

ঔ. ারচঝ  প্রাক্কমদ, র্ম,  র্ওর্স্তভ র্লা  

র্দাভরল্য ৩ ওাব থর্ত ঔিওাভ নারঢফা সকফ 

যুগ্মর্ঘ, প্রযাদ-২ 

সনাদ: ৯৫৪০৬১২ 

ইরফইম: sas.admn2br@mincom.gov.bd 

২১. টির্র্  ইর্ধর্রঢ সপ্রররড 

ওফভঢথাভ প্রার্থওাভ প্রাপ্ত  

ওফ©ওঢা ©সতভ কার্ড়ভ ১০০% পাঢা 

প্রার্প্ত াংক্রান্ত। 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ভওার্ভ 

আরতয চার্ভ/র াইরঝ 

প্রওায।  

াংর্িষ্ট ওফ©ওঢা©ভ আরতদ কাড়ীভ সমারদভ র্চ 

াংিা প্রথারদভ প্রঢযাড  স্যধার্ভয। 

র্দাভরল্য ৩ ওাব থর্ত 

২২. দরতর্যও ার্ডর্চযও র্ফযরদ 

ওফ থওঢথা/ ওফ থঘার্ভরতভ অণ থ 

ধর্ভরযাথ াংক্রান্ত ওাব থার্ম।  

র্রমভ ফাধ্যরফ র্এ, 

ধভভাে ফন্ত্রডাম এভ র্দওঝ 

সপ্রভড এাং প্রার্প্ত ারধরি 

সঘও প্রতাদ 

আনুষ্ঠার্দও আরতদ/ র্দথ থার্ভঢ নভরফ র্ম 

তার্ঔম 

র্দাভরল্য ঢাৎির্ডও সফাোঃ যর্নকুম আমফ ঔাদ 

র্লাভিড ওফ থওঢথা 

সনাদ: ৯৫৪০৪৭৩ 

ই -সফইম:

ao.admn@mincom.gov.bd 
২৩. ার্ডর্চযও উইাংর 

ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভী র্দরাক/তর্ম 

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ভওার্ভ 

আরতয চার্ভ/র াইরঝ 

প্রওায।  

আনুষ্ঠার্দও প্রস্তা র্দাভরল্য ০৩ ওফ থর্ত সফাোঃ যলীদুম আমফ  

উধর্ঘ,  ভপ্তার্দ-৩  

সনাদ: ৯৫৪৯৩৪৮ 

ই-সফইম: sas.export3br@mincom.gov.bd 

২৪. র্রতযি াাংমারতয র্ফযদভরল 

তর্মভ সপ্রর্িরঢ র্রযর 

ধার্ভরঢার্রও সপ্রভড  

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ভওার্ভ 

আরতয চার্ভ/র াইরঝ 

প্রওায।  

আনুষ্ঠার্দও প্রস্তা র্দাভরল্য ০৭ ওফ থর্ত 

২৫. র্রতযি ার্ডর্চযও উইাংর 

ওফ থওঢথা/ ওফ থঘাভীরতভ চন্য ার্ড় 

পাড়া ফঞ্জুভী  

বণাবণ ওর্তথধরিভ 

অনুরফাতদক্ররফ ভওার্ভ 

আরতয চার্ভ/র াইরঝ 

প্রওায।  

আনুষ্ঠার্দও প্রস্তা র্দাভরল্য ৩০ ওফ থর্ত 
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২ .৪ . আঢাথীদ অর্থতপ্তভ/তপ্তভ/াংিা ওর্তথও প্রতত্ত সা 

 

আঢাথীদ অর্থতপ্তভ/তপ্তভ/াংিাভরলভ র্টিরচদ ঘাঝ থাভ র্মঙ্ক আওারভ যুক্ত ওভরঢ লর। 

৩. আধদাভ ওারঙ আফারতভ প্রঢযাযা 
 

ক্রফ প্রর্ঢশ্রুঢ/ওার্িঢ সা প্রার্প্তভ মরিয ওভডী 

০১. র্দথ থার্ভঢ নভরফ ম্পূড থপার পূভডকৃঢ আরতদ চফা প্রতাদ 

০২. ঠিও ফাধ্যরফ প্ররাচদী র্ন ধর্ভরযাথ ওভা 

০৩. ািারঢভ চন্য র্দথ থার্ভঢ ফরভ পূর থই উধর্িঢ ণাওা 

 

৪. অর্পরবাক প্রর্ঢওাভ ্যবিাধদা (GRS) 

সা প্রার্প্তরঢ অন্তুষ্ট লরম তার্ত্বপ্রাপ্ত ওফ থওঢথাভ রঙ্গ সবাকারবাক ওরুদ। ঢাভ ওাঙ সণরও ফাথাদ ধাা দা সকরম র্দরনাক্ত ধর্দ্র্ঢরঢ সবাকারবাক ওরভ আধদাভ ফস্যা অর্লঢ ওরুদ। 

ক্রর্ফও ওঔদ সবাকারবাক ওভরদ 
ওাভ রঙ্গ সবাকারবাক 

ওভরদ 
সবাকারবারকভ ঠিওাদা র্দষ্পর্ত্তভ ফীফা 

১ তার্ত্বপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা ফাথাদ র্তরঢ দা ধাভরম অর্পরবাক র্দষ্পর্ত্ত 

ওফ থওঢথা 

দাফ  ধতর্: রুর্লতা চদ্দাভ, যুগ্মর্ঘ (প্রযাদ-১) 

সনাদ: ৯৫৪০৭৫২ 

ইরফইম: ds.admn1@mincom.gov.bd 

র: www.grs.gov.bd 

র্ঢদ ফা 

২ অর্পরবাক র্দষ্পর্ত্ত ওফ থওঢথা র্দর্ত থষ্ট ফর ফাথাদ 

র্তরঢ দা ধাভরম 

আর্ধম ওফ থওঢথা দাফ  ধতর্: এফ. আব্দুভ ভউন, অর্ঢর্ভক্ত র্ঘ (প্রযাদ) 

সনাদ:  ৯৫১৪১৪৪ 

ইরফইম:  js.admn@mincom.gov.bd 

র: www.grs.gov.bd 

এও ফা 

৩ আর্ধম ওফ থওঢথা র্দর্ত থষ্ট ফর ফাথাদ র্তরঢ দা 

ধাভরম 

ফর্ন্ত্রধর্ভরত র্পারকভ 

অর্পরবাক ্যবিাধদা সম 

অর্পরবাক গ্রলড সওন্দ্র 

৫ দাং সকইঝ, াাংমারতয র্ঘাম, ঠাওা 

র: www.grs.gov.bd 

র্ঢদ ফা 
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ার্ডচয ফন্ত্রডামরভ উরেঔরবাগ্য ওাব থক্ররফভ প্রর্ঢরতদ 

 
 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ র্দরত থযদাভ ধর্ভরপ্রর্িরঢ ফাদ সতরলভ চন্য ির্ঢওভ র্রযর ওরভ ফাঙ, র্চ এাং নরম ির্ঢওভ 

নভফার্মরদভ অধ্যবলাভ সভাথওরল্প  চদস্বাণ থ ভিারণ থ ‘নভফার্মদ র্দন্ত্রড আইদ ২০১৫’ প্রডদ ওভা লররঙ। ‘নভফার্মদ 

র্দন্ত্রড আইদ ২০১৫’-এভ বণাবণ প্ররাক র্দর্িঢ ওভরঢ নভফার্মদ র্দন্ত্রড র্র্থফামা ২০১৬ প্রডদ ওভা লররঙ। ভপ্তার্দ 

ম্প্রাভরডভ মরিয ভপ্তার্দ উন্নদ ব্যযরভা আইদ ২০১৫ প্রডদ ওভা লররঙ, এাং ভপ্তার্দ উন্নদ ব্যযরভা। ঘা র্যল্পরও 

প্ররাচদী লাঢা প্রতারদভ মরিয ঘা আইদ, ২০১৫ এাং ‘ঘা  ের্ফও ওল্যাদ ঢলর্ম আইদ, ২০১৫’- প্রডদ ওভা 

লররঙ। 
 

০২. আফতার্দ র্দপথভযীমঢা ওর্ফর আদা এাং ভপ্তাদী ার্ডরচযভ সিে প্রার্ভঢ ওভাভ মরিয আফতার্দ র্ওল্প  

ভপ্তাদীভৄঔী র্যল্পারদভ স্যর্থারণ থ ওযার্ধঝাম সফর্যদাভীচ, র্যরল্পভ ওাঁঘাফাম  র্দঢযপ্ররাচদী সপাগ্য ধণ্য আফতার্দ 

লচঢভ ওভরঢ ার্ডচয ফন্ত্রডাম ওর্তথও র্ে-ার্র থও আফতার্দ দীর্ঢ আরতয ২০১৫-২০১৮ প্রডদপূ থও ওাব থওভ ওভা 

লররঙ। এঙাড়া ার্ডচয ফন্ত্রডাম অঢযােওী  র্দঢযপ্ররাচদী ধণ্য ভভাল ্যবস্লা স্বাপার্ও  ভল্য সবৌর্ক্তও 

ধব থার ভাঔরঢ ওাচ ওরভ বারে। 

   

০৩. র্দঢযপ্ররাচদী দ্রর্যবভ ভল্য সক্রঢাাথাভরডভ ক্র িফঢাভ ফরধ্য ভাঔাভ চন্য াচাভ ফর্দঝর্ভাং সচাভতাভপূ থও াপ্লাই 

সঘইদ র্দভর্েন্ন ভাঔাভ মরিয ার্ডচয ফন্ত্রডামরভ ১৪টি ফর্দঝর্ভাং টিরফভ ফাধ্যরফ ঠাওা ফলাদকভীরঢ াচাভ ফর্দঝর্ভাং 

অ্যবালঢ আরঙ। সচমা  উধরচমা প্রযাদ ওর্তথও সচমা  উধরচমা ধব থার াচাভ ফর্দঝর্ভাং এাং ভ্রাম্যফাদ আতামঢ 

ধর্ভঘামদা ওভা লরে। সপাক্তাভ অর্থওাভরও র্দর্িঢ ওভাভ চন্য ার্ডচয ফন্ত্রডাম ওর্তথও সপাক্তা অর্থওাভ াংভিড আইদ, 

২০০৯ এভ আঢা চদরঘঢদঢা সৃর্ষ্টল ওাব থওভী ্যবস্লা গ্রলড ওভা লররঙ।  

 

০৪. টির্র্ ২০১৫-২০১৬ ারম ধর্ে ভফচাদ  ঈত-উম আবলা উধমরি ঠাওা ফলাদকভীরঢ ৩২ (র্েয) টি, ঘট্টগ্রাফ 

ফলাদকভীরঢ ১০ (তয)টি এাং অন্যান্য র্পাকী যলরভ ৫(ধাঁঘ)টি ওরভ  প্রর্ঢ সচমা যলরভ ২টি ওরভ ভ্রাম্যফাদ সঔামা 

োরওভ ফাধ্যরফ ধণ্য াফগ্রী র্ক্র ওাব থক্রফ ম্পন্ন ওরভরঙ। টির্র্’ভ াচাভতভ অনুন্ধাদ  কররডা সম ঠাওা 

ফলাদকভীভ র্র্পন্ন াচারভভ র্দঢযপ্ররাচদী ধরণ্যভ খুঘভা ভল্য াংগ্রল পূ থও ফন্ব ওরভ প্রর্ঢরতদ প্রথাদফন্ত্রীভ 

ওাব থামল ভওারভভ র্র্পন্ন ফন্ত্রডাম  াংিা সপ্রভড ওরভ এাং র্দর্ফঢ টির্র্’ভ রাইরঝ ঢা আধরমাট ওরভ 

বা সণরও চদকড  ্যবাীকরডভ ঢথ্য প্রার্প্ত র্দর্িঢ লরে। রাইরঝ পূ থঢী ৩০ র্তরদভ খুঘভা াচাভতভ ধাা 

বা।  

 

০৫. ভপ্তার্দ ার্ডরচয কর্ঢযীমঢা আদদ  প্রর্ঢরবার্কঢাভমও র্শ্বার্ডরচয াাংমারতরযভ অিাদ স্যদৃঢ় ওভাভ উরদ্দরে 

যুরকাধরবাকী ভপ্তার্দ দীর্ঢ ২০১৫-১৮ প্রডদ ওভা লররঙ। ভপ্তার্দ দীর্ঢ বণাবণ অনুভড  াস্তারদভ নরম ভপ্তার্দ 

ার্ডচয ক্রফাকঢপার বৃর্র্দ্ ধারে। স্বাথীদঢা উত্তভ প্রণফ অণ থ ঙরভ াাংমারতয র্রশ্বভ ৬৮টি সতরয ২৫টি ধণ্য ভপ্তার্দ ওরভ 

ফাে ৩৪৮ র্ফর্মদ ফার্ওথদ টমাভ আ ওরভ । ঢথফারদ ১৯৬টি সতরয ৭২৯টি ধণ্য ভপ্তার্দ ওরভ ২০১৫-২০১৬ অণ থ ঙরভ 

৩৪,২৫৭.১৮ র্ফর্মদ ফার্ওথদ টমাভ আ ওরভরঙ। ২০১৬-২০১৭ অণ থ ঙরভ  ভপ্তার্দভ মিযফাো  র্দথ থাভড ওভা লররঙ 

৩৭,০০০( াইর্েয লাচাভ ধাঁঘযঢ) র্ফর্মদ ফার্ওথদ টমাভ।    
  

০৬. ধণ্য হুভঔীওভরডভ ধাযাধার্য  াচাভ ম্প্রাভরডভ ফাধ্যরফ ভপ্তার্দ বৃর্র্দ্ভ মরিয আন্তচথার্ঢও ার্ডচয সফমা 

অাংযগ্রলডল  র্রশ্বভ র্র্পন্ন সতরয ার্ডচয প্রর্ঢর্দর্থতম সপ্রভড ওভা লরে। ঢথফারদ ১৯টি সতরয ২১টি ার্ডর্চযও র্ফযদ 

ভপ্তার্দ ম্প্রাভরড  অর্ভাফ ওাচ ওরভ  বারে। এ ওম ওাব থক্ররফভ ফাধ্যরফ ভপ্তার্দ াচাভ ম্প্রার্ভঢ লর  ভপ্তার্দ 

আ ক্রফাকঢ বৃর্র্দ্ ধার।  ভপ্তার্দ বৃর্র্দ্রঢ উৎাল প্রতাদ   উরেঔরবাগ্য অতাদ ভাঔাভ সিরে ভপ্তার্দওাভী প্রর্ঢষ্ঠাদ / 

্যবর্ক্তরও স্বীকৃর্ঢ প্রতারদভ  উরদ্দরে ‘‘চাঢী ভপ্তার্দ ের্ন’’  ‘‘ র্আইর্ধ’’  ফব থাতা  প্রতাদ ওাব থক্রফ অ্যবালঢ ভররঙ। 

 

০৭. দঢর্ভ সধাযাও র্যল্প াাংমারতরয ভপ্তার্দ আরভ প্রথাদ ঔাঢ। এ ঔারঢ ২০১৫-১৬ অণ থঙরভ সফাঝ ভপ্তার্দ আ লররঙ 

২৮.০৯ র্র্মদ। এ সক্টরভ প্রা ৪০ মি ের্ফও ভার্ভ ওাচ ওরভ বাভ প্রা যঢওভা ৮০ পাক ওফ-স্যর্থারপাকীই দাভী। 

এ ঔাঢ সতরযভ সতযচ আ এাং তার্ভদ্র র্রফাঘরদ উরেঔরবাগ্য ভূর্ফওা ধামদ ওরভ বারে। দঢর্ভ সধাযাও ঔারঢভ ওল্যারড 

লাও ঔাঢ সবফদ  র্রযর ওরভ ্যবাাংও, ীফা, আইটি, ধর্ভলদ, ট্যযর্ভচফ এাং অরদও ঔাঢ করড় উরঞরঙ। এ ঔাঢ সতযরও 

ক্রফান্বর ালায্য র্দপথভঢা সণরও ার্ডচয  র্দপথভঢাভ সতরয ধর্ভডঢ ওভাভ ধরণ এর্কর র্দর বারে। ঢাচভীদ নযাযাদ 



 38 

অর্েওান্ড  ভাদা প্লাচা পদ র্ধ্রভ ওাভরড ফার্ওথদ যুক্তভাে সণরও াাংমারতযরও প্রতত্ত র্চএর্ধ স্যর্থা ির্কঢ ওরভ।  

উক্ত স্যর্থা পুদ থলারমভ মরিয যুক্তভাে „Bangladesh Action Plan-2013‟ সপ্রভড ওরভ।  কঢ ৮ জুমাই ২০১৩ ঢার্ভরঔ 

আইএম, যুক্তভাে   ইউরভাধী ইউর্দদ লরবারক াাংমারতয ভওাভ  ঝাইফ-াউন্ড ‘Sustainability Compact‟ 

ওফ থধর্ভওল্পদা গ্রলড ওরভ। কঢ ২৫ জুমাই ২০১৩ ঢার্ভরঔ ভওাভ, ফার্মও  ের্ফও National Tripartite Plan of Action 

on Fire Safety and Structural Integrity in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh (NTAP)‟ গৃলীঢ 

ল। 

 

০৮. ভওাভ  চাঢী আ এাং ওফ থাংিাদ সৃর্ষ্টরঢ দঢর্ভ সধাযাও  র্যরল্পভ গুরুত্ব র্রঘদা ওরভ দঢর্ভ সধাযাও ঔারঢভ 

উন্নরদ ভওাভ হুভৄঔী ধতরিধ গ্রলড ওরভরঙ। প্রঘর্মঢ  দতুদ াচারভ দঢর্ভ সধাযাও ভপ্তার্দভ সিরে সিে সপরত ২%-

৫% দকত লাঢা র্তরে। দঢর্ভ সধাযারওভ ভপ্তার্দ প্রাল অ্যবালঢ ভাঔাভ চন্য ভওাভ ফ ফ সঝওই ওভদীর্ঢ, 

আর্ণ থও দীর্ঢ  ভৄদ্রা দীর্ঢ সখারডা ওভরঙ। দঢর্ভ সধাযাও র্যল্প ওাভঔাদা ওফ থভঢ ের্ফওরতভ তিঢা উন্নরদ প্রর্যিড 

প্রতারদভ মরিয ভওাভ ২০.০০ সওাটি ঝাওাভ এদটারফন্ট নান্ড ভাদ্দ ওরভ। উক্ত নান্ড সফার্ত আফাদঢ র্লরর ্যবাাংরও 

সভরঔ আফাদরঢভ স্যত/ভৄদানা িাভা সফ, ২০১০ াম সণরও প্রর্যিড ওফ থসূর্ঘ ধর্ভঘার্মঢ লরে। এ বাৎ ৫০৪৭ চদ 

ের্ফও/ওফ থঘাভীরও র্র্পন্ন র্রর প্রর্যিড প্রতাদ ওভা লররঙ। এরঢ ওরভ প্রর্যিডাণীরতভ  উৎধাতদযীমঢা  আ বৃর্র্দ্ 

ধারে। অর্মরম্ব ৩২০টি ্যবারঘ ৮৪০০ চদ ের্ফও/ওফ থঘাভীরও প্রর্যিড  প্রতাদ শুরু ওভা লর। ঢাঙাড়া, ভৄর্ন্পকঞ্জ সচমাভ 

াউর্যা সফৌচা ৫৩০.৭৮ এওভ চর্ফভ উধভ ‘কারফ থন্ট র্যল্প ধাওথ’ িাধরদভ ওাব থক্রফ প্রর্ক্রাথীদ ভররঙ।  আদৄর্দও 

স্যর্থামী এাং বণাবণ ্যবিাধদা ম্বর্মঢ কারফ থন্ট র্যল্প ধাওথ িাধরদভ নরম েফ ওল্যাড  ওফ থরিরে র্দভাধত্তা র্দর্িঢ 

লর রম আযা ওভা বা।  

 

০৯. ২০১৫-২০১৬ অণ থঙরভ সবৌণভমথদ সওাম্পাদী  নাফ থভরলভ ধর্ভতপ্তরভভ ফাধ্যরফ ৯০ ,৮ ৪ ,০০,০০০/-) দব্বই সওাটি 

চুভার্য মি  (ঝাওা ভাচস্ব ভওার্ভ সওারাকারভ চফা লররঙ। কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমারতয ভওারভভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী সযঔ 

লার্দাভ ‘রূধওল্প ২০২১ ’ াস্তারদ ার্ডচযফন্ত্রী ফরলাতরভ প্রঢযি ঢত্ত্বথারদ র্টর্চঝাম াাংমারতয ওফ থসূর্ঘভ মিয 

পূভরডভ চন্য আভরচএর্ চানুার্ভ /২০০৯ লরঢ ্যবাধও ওাব থক্রফ গ্রল ড ওরভ। ২২ সনব্রুার্ভ /২০০৯ লরঢ অদমাইরদ দারফভ 

ঙাড়ধে প্রতাদ  দতুদ সভর্চরেযদ প্রতাদ ওভা লরে এাং ১৮ অরক্টাভ /২০০৯ লরঢ অদমাইরদ র্ভঝাদ থ নাইর্মাং -এভ ওাচ 

শুরু লররঙ । ঢথফারদ Auto Name Clearance ঘালু এাং দ্রুঢঢফ ফরভ ফরধ্য সওাম্পার্দ সভর্চরেযদ প্রতাদ ওভা ম্ভ 

লরে। ঢাঙাড়া সভর্চরেযদ দত  াটি থনাইট ওর্ধ সওাম্পার্দভ ঠিওাদা গ্রালওরতভ র্দওঝ সধৌুঁঙারদা লরে। এ ধর্ভতপ্তভটি 

সতরযভ প্রণফ র্টর্চঝাম অর্ন র্লার সতরয  র্রতরয বরণষ্ট খ্যার্ঢ অচথদ ওরভরঙ। আইএনর্ভ Doing Business 

Report ২০১১ এ RJSC সও   One of the top ten reformers র্লার স্বীকৃর্ঢ র্তররঙ। র্টর্চঝাম উদ্ভাদী সফমা ২০১১ 

সঢ আভরচএর্ ‘‘ই-ভওাভ ’’) e-government( র্রযর োদদা মাপ ওরভরঙ। ঢাঙাড়া র্শ্ব্যবাাংও সণরও ম্প্রর্ঢ 

প্রওার্যঢ‘‘Ease of Doing Business (EDB) 2014”এভ সূঘরও পূ থঢী ঙরভভ তুমদা াাংমারতরযভ দুই থাধ অগ্রকর্ঢ 

ার্থঢ লররঙ। ১০ সফ, ২০১৫ ফাদদী ার্ডচয ফন্ত্রী র্টর্চঝাম স্বািভ ওাব থক্ররফভ আনুষ্ঠার্দও উরদ্ভাতদ ওরভদ। এওই র্তরদ 

টাঘাাংমা ্যবাাংরওভ রঙ্গ সফাাইম ্যবাাংর্ওাং ওাব থক্ররফভ ফাধ্যরফ অদমাইরদ ভওার্ভ র্ন প্রতারদভ র্দর্ফরত্ত 

আভরচএর্ভ রঙ্গ এওটি চুর্ক্ত স্বািভ ল। 

 

১০. ভপ্তার্দ াচাভ ম্প্রাভড, দতুদ াচাভ অরন্বরড  আন্তচথার্ঢও াচারভভ ঘার্লতা ফার্নও ধরণ্যভ গুডকঢ ফারদান্নরদভ 

মরিয ার্ডচয ফন্ত্রডামরভ অথীরদ ২০১৫-১৬ অণ থ ঙরভ ার্র থও উন্নদ ওফ থসূর্ঘভ আঢা ০৭ টি প্রওল্প াস্তাদাথীদ 

র্ঙম। এভ ফরধ্য ০৩ টি প্রওল্প ইরঢাফরধ্য ফাপ্ত লররঙ। অপযন্তভীড  ভপ্তার্দ ার্ডরচয ক্ষুদ্র ্যবাীরতভ অর্থওঢভ 

লাঢা প্রতারদভ মরিয ২২৮ সওাটি ঝাওা প্রাক্কর্মঢ ্যবর এর্গ্র -র্চরদ নভ সেট ওর্ম্পটিটিপরদস প্ররচক্ট )এটির্র্ধ(  

প্রওরল্পভ ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভররঙ। প্রওল্পটি অপযন্তভীড  ভপ্তার্দ ার্ডরচযভ স্যষ্ঠু াচাভচাঢওভড ধর্দ্র্ঢভ র্র্পন্ন 

প্রর্ঢন্ধওঢা দূভীওভরড লাও ভূর্ফওা ধামদ ওরভ বারে।  

 

১১. ৩ ঙভ সফাতী (২০১৫-২০১৮) আফতার্দ দীর্ঢভ ারণ র্যল্প দীর্ঢভ ফন্ব খঝারদা লররঙ। এভ নরম র্যল্পাদ  

ার্ডর্চযও ্যবিা র্র্পন্ন ফন্ত্রডামরভ পূ থ অনুরফাতদ গ্রলরডভ প্রযার্দও চটিমঢা ধার। ২০১৫-২০১৬ অণ থ ঙরভ সতরয 

সফাঝ আফতার্দ ্যব র্ঙম ৪০০৭৬.২০ র্ফর্মদ ফার্ওথদ টমাভ। উক্ত অণ থ ঙরভ ভপ্তার্দ আরভ ধর্ভফাড র্ঙম ৩৪২৪১.৮২ 

র্ফর্মদ ফার্ওথদ টমাভ। আফতার্দভ ফরধ্য র্যরল্পভ ওাঁঘাফাম  ওযার্ধঝাম সফর্যদাভীভ ঔারঢ ্যব র্ঙম ১৯২০১.৭৩ র্ফর্মদ 
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ফার্ওথদ টমাভ। ২০১৫-২০১৬ অণ থ ঙরভ আফতার্দ ্যবরভ ধর্ভফাড ৩৮৪৫৫.২৪ র্ফর্মদ ফার্ওথদ টমাভ। এভ ফরধ্য র্যরল্পভ 

ওাঁঘাফাম  ওযার্ধঝাম সফর্যদাভীভ ঔারঢ ্যবরভ ধর্ভফাড ১৮২৭৮.১৩ র্ফর্মদ ফার্ওথদ টমাভ। এ ফ ভপ্তার্দ আ লররঙ 

৩১২০৮.৯৪ র্ফর্মদ ফার্ওথদ টমাভ। 

 

১২. াাংমারতয ঘতুণ থ ারভভ ফঢ কঢ ১৯ সনব্রুার্ভ ২০১৫ লরঢ ১৮ সনব্রুার্ভ ২০১৬ ঢার্ভঔ ধব থন্ত এমর্টর্ গ্রুধ সওা-

অর্ট থরদঝভ র্লরর তার্ত্ব ধামদ ওরভ। LDC Coordinator ship-এভ তার্ত্ব গ্রলরডভ র্রটি অঢযন্ত গুরুত্বপূড থ। এমর্টর্ 

গ্রুধ এভ সওা-অর্ট থরদঝভ র্লরর াাংমারতয রথ র্যরল্পভ সিরে অ্যবালর্ঢভ সফাত বৃর্র্দ্, রুম অ অর্ভর্চদ াংক্রান্ত 

এওটি কাইট মাইদ প্রডদ এাং ার্প থ রপারভ সফাত বৃর্র্দ্ল স্বরল্পান্নঢ সতরযভ স্বাণ থ াংর্িষ্ট র্র্পন্ন র্রর 

সদরকার্রযরদ র্ক্র ভূর্ফওা ধামদ ওরভ। সাঔারঢ স্বরল্পান্নঢ সতযভলরও অগ্রার্থওাভভমও াচাভ স্যর্থা 

(Preferential Market Access) প্রতারদভ সিরে প্রতত্ত Waiver এভ সফাত ২০৩০ াম ধব থন্ত র্থ থঢ ওভাভ র্র্দ্ান্ত গৃলীঢ 

ল । এ র্র্দ্ান্তটি াাংমারতরযভ চন্য অঢযন্ত গুরুত্বপূড থ। ওাভড, সাঔারঢভ ার্ডরচয, র্রযর ওরভ ফাদ-ম্পত র্দপথভ 

সাঔারঢভ ার্ডরচয, াাংমারতরযভ প্রচুভ ম্ভদা ভররঙ। দাইরভার্রঢ গৃলীঢ র্র্দ্ারন্তভ নরম সাঔারঢভ Mode-4 এভ 

আঢা চদযর্ক্ত ভপ্তার্দল চদযর্ক্ত-র্দপথভ সা ভপ্তার্দরঢ াাংমারতরযভ স্যর্থা লর। ররথভ সিরে সফথাত্ব প্রতাদ 

সণরও অ্যবালর্ঢভ সফাত ২০৩৩ াম ধব থন্ত র্থ থঢ ওভা লররঙ। এরঢ াাংমারতরযভ রথ র্যরল্পভ র্ওায ত্বভার্ন্বঢ লর। 

ধাযাধার্য সওাটি সওাটি চদকরডভ, র্রযর ওরভ এর্যা  আর্িওাভ তর্ভদ্র চদকরডভ চন্য স্যমপ ভরল্য রথ প্রার্প্ত র্দর্িঢ 

লর। ঢাঙাড়া, স্বরল্পান্নঢ সতরযভ চন্য কৃর্র ধণ্য ভপ্তার্দভ সিরে অপযন্তর্ভড ধর্ভলরদ ২০৩০ াম ধব থন্ত পতুথওী প্রতারদভ 

র্র্দ্ান্ত  লররঙ। 

 

১৩.  র্দঢয প্ররাচদী ধরণ্যভ ভল্য া থির্ডও ধভীর্িড  পু থাপা প্রতারদভ মরিয লদী ধব থার ভাঔাভ মরিয ার্ডচয 

ফন্ত্রডামরভ অথীরদ ভাচস্ব ঔারঢ র্কঢ ২৪ দরপম্বভ ২০১৪ ঢার্ভরঔ দ্র্যবভল্য ধব থারমাঘদা  পূ থাপা সম কঠিঢ লররঙ । 

এ সম র্দঢয প্ররাচদী ধরণ্যভ উৎধাতদ, ঘার্লতা, আফতার্দভ ধর্ভফাড, ফজুত  াংগ্রল ধর্ভর্ির্ঢ এাং র্ঢভড ্যবিাল 

র্র্থ ঢরথ্যভ ধব থারমাঘদা এাং আপযন্তভীড  আন্তচথার্ঢও াচাভ তরভভ তুমদাভমও র্রিরড ওরভ র্দঢয প্ররাচদী 

ধরণ্যভ াচাভ র্ির্ঢযীম ভাঔাভ মরিয ভওারভভ ওভডী র্দথ থাভরড লাও র্লরর ওাচ ওরভ ।  

 

১৪. ার্ থও ভপ্তার্দ ওাব থক্রফ ধভীর্িরডভ চন্য দীর্ঢ র্দথ থাভডী ধব থার র্র্দভ র্ঘ ার্ডচয ফন্ত্রডামরভ সদর্তরত্ব 

আন্তোঃফন্ত্রডাম ওর্ফটি কঞদ ওভা লররঙ। ওর্ফটি প্রর্ঢফার পা অনুর্ষ্ঠঢ ওরভ ভপ্তার্দ ার্ডরচযভ কর্ঢপ্রকৃর্ঢ ফস্যা  

ম্ভাদা র্রিরড পূ থও ধভাফয থভমও র্র্দ্ান্ত প্রতাদ ওরভরঙ র্থা ভপ্তার্দ ার্ডরচয ইর্ঢাঘও প্রপা ধড়রঙ।  এই ওর্ফটিভ 

আঢা পাই সঘাভম্যাদ, ভপ্তার্দ উন্নদ ব্যযরভা (ইর্ধর্) এভ সদর্তরত্ব ভপ্তার্দওাভও  াংর্িষ্ট াংিাভ প্রর্ঢর্দর্থরতভ 

ফন্বর কঠিঢ ওর্ফটি দীর্ঢ র্দথ থাভডী ধবারভ ওর্ফটিরও ার্ থও লাঢা প্রতাদ ওরভ ণারও। এ দুটি ওর্ফটি কঞরদভ নরম 

ভপ্তার্দ ার্ডরচযভ ফস্যা  ম্ভাদা র্দর্ড়পার ধভীর্িড  গৃলীঢ্যব ্যবিা র্দথ থাভড লচঢভ লরে।  

 

১৫. ঘারভ উৎধাতদ বৃর্র্দ্, ভপ্তার্দ ম্প্রাভড  আপযন্তভীদ ঘার্লতা র্ফঝারদাভ চন্য অাংযীচদরতভ ারণ আরমাঘদাভ 

ফাধ্যরফ ঘা র্যরল্পভ র্দ্যফাদ ফস্যা  প্রর্ঢন্ধওঢা ভল র্ঘর্িঢ ওরভ ঢা ফাথারদভ মরিয াাংমারতরযভ ঘা র্যল্প 

উন্নরদভ ধণ দওযা যীর থও ওফ থধর্ভওল্পদা প্রডদ চূড়ান্ত ওভা লররঙ। এ ধণ  দওযা াস্তারদভ  নরম ২০২১ াম দাকাত 

ঘা র্যল্পরও এওটি গুরুত্বপূদ থ ধব থার উন্নঢ ওভা ম্ভ লর। 

 

১৬. প্রাঢযর্লও ওাব থক্ররফ স্বােঢা  চার্তর্লঢা র্দর্িঢ ওভরঢ ার্ডচয ফন্ত্রডামরভ র্র্পন্ন তপ্তভ ভরলভ অরঝারফযদ 

ধর্দ্র্ঢরঢ ওফ থম্পাতরদভ ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা লররঙ। ২০১৫-১৬ অণ থ ঙরভভ এরিরে অর্চথঢ গুরুত্বপূড থ ানল্যভল 

লরেোঃ- 

ও) দ্রুঢঢভ ফ র্চএর্ধ দত প্রতাদ  চাম াটির্নরওঝ সভাথওরল্প ভপ্তার্দ উন্নদ ব্যযরভাভ র্চএর্ধ দত ইস্যয 

ওভাভ ওাব থক্রফ অরঝারফযদ ওভা লররঙ। এভ নরম প্রর্ঢ ২ র্ফর্দরঝ ১টি ওরভ র্চ এ র্ধ দত সতা ম্ভ লরে। 

ঔ) ার্ডচয াংকঞদ  প্রর্ঢষ্ঠাদ ভলল র্র্পন্ন ভওার্ভ সভওার্ভ প্রর্ঢষ্ঠারদভ প্ররাচদী ঢথ্যভল দ্রুঢ ফরভ 

ফরধ্য র্দর্িঢপার প্রার্প্ত র্দর্িঢ ওভরঢ ার্ডচয ফন্ত্রডামরভ প্রঢযি ঢত্ত্বাথারদ ন্যাযদাম সেট সধাঝ থাম ঘালু ওভা 

লররঙ।  
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ক) সবৌণ ভমথদী সওাম্পাদী  নাফ থ ভরলভ র্দন্ধরওভ তপ্তরভভ (আভরচএর্) প্রথাদ প্রথাদ ওাব থক্রফ স্বাংর্ক্রপার 

র্দষ্পন্ন ওভা লরে। ১০ সফ, ২০১৫ ঢার্ভরঔ র্টর্চঝাম র্করদঘাভ ধর্দ্র্ঢ ঘালু ওভা লররঙ এাং এওই ঢার্ভরঔ সফাাইম 

্যবাাংর্ওাং ওাব থক্রফ  ঘালু ওভা লররঙ। 

খ) প্রথাদ র্দন্ত্রও আফতার্দ  ভপ্তার্দ র্দন্ত্ররওভ ওাব থামরভ Import Registration Certificate (IRC)  

Export Registration Certificate (ERC) প্রতাদ  এঢতাংক্রান্ত ওাব থক্রফ স্বাংর্ক্র ধর্দ্র্ঢরঢ রূধান্তরভভ ওাব থক্রফ 

লারঢ সদা লররঙ।   

 

১৭. সতযী উৎধাতদওাভীরতভ ভপ্তার্দ িফঢা দঢভী এাং আন্তচথার্ঢও ফারদভ ধণ্য উৎধাতরদভ লাঢা প্রতারদভ চন্য 

এওটি িাী সফমা সওন্দ্র িাধরদভ প্ররাচদীঢা অনুভূঢ লা পূ থাঘম উধযলরভ ২০ এওভ চর্ফ ক্র ওরভরঙ। িাী 

সফমাভ সওন্দ্র িাধরদভ চন্য ঘীদ ভওারভভ লাঢা ৭৯৬.০১ সওাটি ঝাওা ্যবর াাংমারতয ঘীদ এক্সর্চর্যদ সন্টাভ 

র্দফ থারদভ র্রটি চূড়ান্ত লররঙ। সফমারওন্দ্র িাধরদভ ওার্ভকর্ভ  আর্ণ থও লাঢাভ চন্য ঘীদ ভওারভভ ারণ ইরঢাফরধ্য 

MoU স্বাির্ভঢ লররঙ। 

 

১৮. ভপ্তার্দ হুভৄঔীওভড  ম্প্রাভরডভ সিরে ধরণ্যভ গুদকঢফাদ, সফাড়ওচাঢওভড প্রভৃর্ঢ র্র ভল গুরুত্বপূদ থ র্লার 

প্রর্ঢধন্ন লা সতযী উৎধাতদ ওাভীরতভ এ প্রর্যিড  ওার্ভকভী লরবার্কঢা প্রতারদভ মরিয ২০১২ -২০১৫  ারমভ 

ißvwb bxwZi Av‡jv‡K we`¨gvb weR‡bm cÖ‡gvkb KvDwÝj mg~‡ni Kg©KvÛ †Rvi`vi I mymsnZ Kiv QvovI AviI 

mg‡qvc‡hvMx KvDwÝj MV‡b DrmvwnZ Kivi wel‡q cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM †bqv n‡q‡Q| eZ©gv‡b †h QqwU weR‡bm 

cÖ‡gvkb KvDwÝj Kvh©µg cwiPvjbv Ki‡Q †m¸wj n‡”Q (K) AvBwmwU, (L) †j`vi †m±i, (M) jvBU BwÄwbqvwis 

†cÖvWv±m, (M) †gwWwmbvj cøv›Um GÛ nvievj †cÖvWv±m, (O) wdkvix †cÖvWv±m Ges (P) G‡MÖv †cÖvWv±m weR‡bm 

cÖ‡gvkb KvDwÝj mwµq i‡q‡Q Ges D³ KvDwÝj¸‡jv LvZ wfwËK wewfbœ ißvwb-gyLx Dbœqb Kv‡R Ae`vb †i‡L 

P‡j‡Q| D‡jøL¨ weR‡bm cÖ‡gvkb KvDwÝj miKvwi-†emiKvwi Askx`vwiZ¡ (PPP) g‡W‡ji GKwU mdj wb`k©b|  
 

১৯. সতরযভ ভপ্তার্দ ম্প্রাভড  ওফ থাংিাদ সৃর্ষ্টভ সিরে দঢর্ভ সধাযাও র্যল্প ঔাঢ প্রভূঢ অতাদ ভাঔরঙ। ঢাচর্ভদ 

নযাযাদ অর্েওান্ড  ভাদা প্লাচা পদ দূখ থঝদা এ সক্টভ াংওরঝভ েুঔীদ ল। দঢর্ভ সধাযাও ওাভঔাদা র্দভাধত 

ওফ থধর্ভরয র্দর্িঢওভড  ের্ফওরতভ ার্ থও ওল্যাড র্দর্িঢ ওভাভ মরিয সতযী-র্রতযী অাংযীচদ লরবারক ভওাভ 

২০১৩ ারম    চাঢী ওফ থধর্ভওল্পদা, ারঝইরদম ওম্পযাক্ট এাং াাংমারতয এযাওযদ প্লাদ গ্রলড ওরভ। উক্ত 

ওফ থধর্ভওল্পদা েফ আইদ  ইর্ধরচট েফ আইদ াংরযাথদ, প্রার্ঢষ্ঠার্দও পুদক থঞদ  ধর্ভতয থও র্দরাক, ভপ্তার্দরবাগ্য 

ওম দঢর্ভ সধাযাও ওাভঔাদা পরদভ নাাভ, ইরমওর্েওযাম  োওঘাভাম র্দভাধত্তাভ র্রভল বাঘাই, চদাথাভরডভ 

প্ররযরবাগ্য টাঝারইচ প্রর্ঢষ্ঠা, েফ ইউর্দদ সভর্চরেযদ ত্বভার্িঢ ওভা, লঝমাইদ প্রর্ঢষ্ঠা ওভা, ওফ থরিরে ের্ফওরতভ 

র্দভাধত্তা  ের্ফও অর্থওাভ াস্তারদ র্রযর সপ্রাগ্রাফ াস্তাদ ইঢযার্ত অন্তভু থক্ত ভররঙ। ফাদদী ার্ডচয ফন্ত্রীভ 

সদর্তরত্ব সাোম ওফপ্লারন্প সনাভাফ নভ আভএফর্চ এাং ইস্যযর্পর্ত্তও র্র্পন্ন ওর্ফটি এাং র্র্দভ র্ঘ/র্ঘ (ার্ডচয, 

েফ, ধভভাে)  লাইওর্ফযদাভ/ভােদূঢরতভ (যুক্তভাে, ইউরভাধী ইউর্দদ ওাদাটাল) লরবারক কঠিঢ ৩+৫ নভরফঝ 

উক্ত ওফ থধর্ভওল্পদাভরলভ াস্তাদ অগ্রকর্ঢ র্দর্ফঢপার ধব থারমাঘদা ওরভরঙ। াাংমারতরযভ গৃলীঢ ধতরিধ এ ওম 

সনাভারফ প্রযাংর্ঢ লরে। 

 

২০. Multi-Level Marketing (MLM) সওাম্পার্দগুরমা র্দন্ত্রড  স্বেপার ধর্ভঘামদাভ চন্য আইদ  র্র্থফামা প্রদরডভ 

নমশ্রুর্ঢরঢ াাংমারতরয প্রণফারভভ ফঢ এ ওম ওাব থক্ররফভ ধভ ভওারভভ ওরঞাভ দচভতার্ভভ স্যরবাক সৃর্ষ্ট লররঙ। 

সওাম্পার্দগুরমাভ মাইরন্প প্রতাদ  দারদভ সিরে দীর্ঢফামাভ ওরঞাভ প্ররারকভ নরম ফাধ্যরফ সতয্যবাধী ভাঢাভার্ঢ 

করড় ঞা MLM ্যবিা র্দর্ন্ত্রঢ লররঙ। এরঢ সতরযভ াথাভড ফানুর অর্ঢর্ভক্ত ভৄদানাভ সমারপ সবপার এ ্যবা ঝুঁরও 

ধরড়র্ঙম ঢা ইরঢাফরধ্যই লদী ধব থার সদরফ এররঙ। ার্ডচয ফন্ত্রডামরভ া থির্ডও ধভীর্িড, ফাদদী ফন্ত্রী ওর্তথও 

চাঢী াংরত ৩০০ র্র্থরঢ এভ ধভ সচাভারমা ক্ত্যব প্রতাদ এাং ফাঞ প্রযাদরও র্দরত থযদা প্রতারদভ নরম এঝা ম্বপ 

লররঙ। 

 

২১. ধণ্যভল্য  াচাভ র্ির্ঢযীম ভাঔাভ চন্য ভওারভভ াচাভ লস্তরিধ এভ িফঢা বৃর্র্দ্ ওভরঢ TCB’ভ ধণ্য ফজুত 

িফঢা াড়াাভ অাংয র্লরর র্দচস্ব গুতারফভ থাভদ িফঢা ২০১৩-১৪ অণ থ ঙরভ ৭০৮০ সফোঃ ঝদ সণরও ২০১৪-১৫ অণ থ 
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ঙরভ ১৫০৮০ সফোঃ ঝদ ধব থন্ত উন্নীঢ ওভা লররঙ। ফাঞ ধব থার  ধণ্য ভভাল  বৃর্র্দ্ ওভাভ চন্য ২৯১৮ চদ র্টমাভ র্দরাক 

প্রতাদ ওভা লররঙ।  

২২. সপাক্তা অর্থওাভ াংভিড র্দর্িঢ ওভরঢ সচমা ধব থার ৬১টি, উধরচমা ধব থার ৪৮৯টি  ইউর্দদ ধব থার ৪৫০০টি 

ইউর্দদ ওর্ফটি কঞদ ওভা লররঙ। াচাভ ফর্দঝর্ভাং সচাভতাভ ওভা লররঙ। সপাক্তারতভ অর্পরবারকভ র্পর্ত্তরঢ এাং 

াচাভ ফর্দঝর্ভাং এভ ফাধ্যরফ  থরফাঝ ৩,২৩,৬৩,০০০/- (র্ঢদ সওাটি সঢইয মি সঢরর্ট্ট লাচাভ) ঝাওা চর্ভফাদা আরভাধ 

 আতা ওভা লররঙ। সপাক্তা অর্থওাভ াংক্রান্ত আইরদভ অথীদ ১৯২টি অর্পরবারকভ ৭৬(৪) অনুরেত সফাঢারও ২৫% 

র্লার ২,৮১,১২৫/- (দুই মি এওার্য লাচাভ এওযঢ ধর্িঁয) ঝাওা অর্পরবাকওাভীরতভ প্রতাদ ওভা লররঙ।  

 

২৩. ২০১৪-২০১৫ অণ থ ঙরভ াাংমারতয টর্ব্লউটি-সঢ এমর্টর্ সওা-অর্ট থরদঝভ র্লরর তার্ত্ব মাপ ওরভরঙ। এরঢ ওরভ 

র্শ্ব ার্ডচয অাংকরদ াাংমারতরযভ পাভর্ঢথ  ফব থাতা বৃর্র্দ্ সধররঙ এাং সতরযভ স্বাণ থ াংর্িষ্ট র্রার্ত টর্ব্লউটি’ভ 

র্দরকার্যরযরদ আভ সচাভারমাপার উত্থাধরদভ স্যরবাক সৃর্ষ্ট লররঙ।  াাংমারতরযভ অ্যবালঢ প্ররঘষ্টাভ নরম টর্ব্লউটি’ভ 

৮ফ  ৯ফ র্ফর্দরস্টর্ভরম ওদনারভন্প-এভ র্র্দ্ান্ত অনুবাী “ার্প থ রপাভ” এভ আঢা স্বরল্পান্নঢ সতযভরলভ চন্য এ 

ধব থন্ত ২২ (াইয)টি সতযরাঔারঢ সপ্রনারভদর্যাম ফারওথঝ এওর সখারডা ওরভরঙ।  সা ঔারঢ রপাভ প্রতাদ াংক্রান্ত 

র্র্দ্ারন্তভ নরম টর্ব্লউটি’ভ ওম  উন্নঢ সতয ধব থাক্ররফ সপ্রনারভদর্যাম স্যর্থা প্রতাদ ওভর। নরম াাংমারতরযভ সা 

ঔারঢ ভপ্তার্দ বৃর্র্দ্ ধার। াাংমারতরযভ ার্ডচয িফঢা বৃর্র্দ্ভ মরিয এ সিরে ম্ভাদা  প্রর্ঢন্ধওঢা র্ঘর্হৃঢওভরডভ 

উরদ্দরে  Enhanced Integrated Framework (EIF) এভ আঢা াাংমারতয Diagnostic Trade Integration Study 

(DTIS) ম্পন্ন ওরভরঙ। ঢথফারদ ার্ডচয িফঢা বৃর্র্দ্রঢ EIF এভ আঢা প্রওল্প গ্রলরডভ ওাচ ঘমফাদ আরঙ। 

টর্ব্লউটি’ভ Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)  এর্গ্ররফরন্টভ আঢা স্বরল্পান্নঢ 

সতযভরলভ চন্য অ্যবালর্ঢভ াথাভডপার (অণ থাৎ ওম সফথাস্বরত্বভ সিরে) ০১ জুমাই ২০২১ ধব থন্ত এাং নাফ থার্উটিওযাম 

ধরণ্যভ সিরে ০১ চানুার্ভ ২০৩১ ধব থন্ত বৃর্র্দ্ ওভা লররঙ। আন্তচথার্টও ার্ডরচয র্দ্যফাদ ধর্দ্র্ঢ লর্চওভরডভ মরিয 

প্রডীঢ  Agreement on Trade Facilatation যীর থও টর্ব্লউটি Agreement টি াাংমারতয অনুফণ থদ (Ratification) 

ওরভরঙ। কঢ ২৭ সরন্ফম্বভ ২০১৬ ঢার্ভরঔ “Instrument of Ratification” টর্ব্লউটি র্ঘামর তার্ঔম ওভা লররঙ। ১০ 

অরক্টাভ ২০১৬ ধব থন্ত ৯৪টি সতয এ Agreement অনুফণ থদ (Ratification) ওরভরঙ। টর্ব্লউটি‟ভ র্থাদ অনুবাী দুই-

র্তঢীাাংয সতয, অণ থাৎ ১০৯টি সতয ওর্তথও চুর্ক্তটি  অনুফণ থদ ওভা লরভ ঢা ওব থওভ লর। 
 

২৪. ার্ডচয র্রর কররডা  ধভাফয থ প্রতারদভ মরিয কঠিঢ Bangladesh Foreign Trade Institute (BFTI) সও 

কর্ঢযীম, ওফ থিফ এাং আদৄর্দও ফারদভ সেট র্ভাঘ থ  সেট র্যিা প্রর্ঢষ্ঠারদ রূধান্তরভভ মরিয দরপম্বভ ২০১৪ সণরও র্র্পন্ন 

ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা লররঙ, বাভ ফরধ্য ভররঙ আ-উৎধাতদওাভী প্রর্যিড ওফ থসূর্ঘ, সকামরঝর্ম আরমাঘদা/ওফ থযামা, এাং 

অরদও সিরে দীর্ঢ-র্দথ থাভডী র্রর ার্ডচয ফন্ত্রডামরও লাঢা প্রতাদ। র্এনটিআই-এভ ধর্ভঘামদা ্যব র্দ থারলভ চন্য 

এও ওামীদ অনুতাদ র্লার ভওার্ভ ঔাঢ সণরও লরঢ ২০১৫-১৬ অণ থ ঙরভভ ারচঝ সণরও ১৫ সওাটি ঝাওা ভাদ্দ প্রতাদ 

ওভা লররঙ।  

 

২৫. আফতার্দ  ভপ্তার্দ ার্ডরচযভ কর্ঢযীমঢা আদদ  এ মরিয আফতার্দ ওাভও  ভপ্তার্দওাভকডরও প্রাচদী 

লরবার্কঢা প্রতারদভ চন্য প্রর্ঢ র্ঢদ ঙভ ধভ ধভ আফতার্দ দীর্ঢ আরতয  ভপ্তার্দ দীর্ঢ প্রডীঢ ল। এ ওাব থক্ররফভ 

থাভাার্লওঢা ২০১৫-১৮ ঙরভভ চন্য Import Policy Order and Export Policy (আফতার্দ দীর্ঢ আরতয  ভপ্তার্দ 

দীর্ঢ)  প্রডদ ওভা লররঙ। 

  

২৬. পাভরঢভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ াাংমারতয নভওারম কঢ ০৬ জুদ ২০১৫ ঢার্ভরঔ াাংমারতয পাভঢ ার্ডচয চুর্ক্ত 

(দাদ) স্বাির্ভঢ ল। াংরযার্থঢ এই চুর্ক্ত স্বািরভভ নরম পাভরঢভ ভূঔন্ড ্যবলাভ ওরভ াাংমারতরযভ ধণ্য র্তঢী সতরয 

ভপ্তার্দভ স্যরবাক সৃর্ষ্ট লররঙ। 

 

২৭. ভুঝারদভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ াাংমারতয নভওারম কঢ ০৬ র্টরম্বভ ২০১৪ ঢার্ভরঔ ৫ ঙভ সফাতী াাংমারতয 

ভুঝাদ ার্ডচয চুর্ক্ত (দাদ)  এঢতাংক্রান্ত সপ্রারঝাওম স্বাির্ভঢ ল। এই চুর্ক্তভ নরম উপ সতয ওর্ঢধ ধরণ্যভ সিরে 

শুল্কভৄক্ত স্যর্থা ধারে। 

 

http://www.bfti.org.bd/
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২৮. াাংমারতয  পাভরঢভ ফরধ্য ম্পার্তঢ ট থাভলাঝ াংক্রান্ত MoU এভ আঢা কঢ ঙভ ব্রাহ্মডার্ড়াভ সচমাভ ওা 

উধরচমাভ ঢাভাপুরভ ট থাভলাঝ ঘালু ওভা লররঙ। এভ নরম সফাঝ ট থাভ লারঝ থভ াংখ্যা ৪টি সঢ উন্নীঢ লররঙ। ঢথফারদ 

আরভা ০২টি লাঝ িাধরদভ ওাচ ঘমফাদ ভররঙ।    

২৯.  Asia-Pacific Trade Agreement (APTA) এভ আঢা শুল্কভৄক্ত স্যর্থা প্রার্প্তভ মরিয ৪ণ থ ভাউন্ড সদরকার্রযদ 

ঘমফাদ ভররঙ। বা অর্ঢ যীঘ্রই চূড়ান্ত লর ফরফ থ আযা ওভা বারে। এটি ওাব থওভ লরম াাংমারতয আধঝাভুক্ত সতয ভরলভ 

ট্যার্ভন মাইরদভ ২৮% ধরণ্য প্রা ৩৩%শুল্ক স্যর্থা ধার। South (BUFT) Asian Free Trade Agreement (SAFTA) 

ানঝা এভ আঢা র্িঢী ধব থারভ সেট র্মাভইমারচযদ সপ্রাগ্রাফ ০১ চানুাভী ২০১৪ সণরও শুরু লররঙ। াাংমারতয 

ইরঢাফরধ্যই ধরণ্যভ অনাভ র্মস্ট  র্ভরওারস্ট র্মস্ট চুড়ান্ত ওরভরঙ।  

 

৩০. কঢ ১৭ সফ ২০১৫ ঢার্ভরঔ াাংমারতয পাভঢ ার্ডচয র্ঘ ধব থারভ ঠাওা অনুর্ষ্ঠঢ পা দুই সতরযভ শুল্ক  অশুল্ক 

াথা দূভীওভড এাং ার্ডচয স্বাণ থ াংর্িষ্ট র্র্পন্ন র্রর আরমাঘদা ল। র্কঢ ২২-২৩ এর্প্রম ২০১৫ ঢার্ভরঔ াাংমারতয-

সদধাম অর্ঢর্ভক্ত/যুগ্ম র্ঘ ধব থারভ সঝওর্দওযাম ওর্ফটিভ  পা ওাঞফন্ডুরঢ অনুর্ষ্ঠঢ লররঙ। উক্ত পা োদর্চঝ, ধরণ্যভ 

স্টযান্ডাট থাইরচযদ, ভওার্ভ ধব থার ধণ্য আফতার্দ, ধরণ্যভ শুল্কভৄক্ত স্যর্থা প্রভৃর্ঢ র্রর আরমাঘদা ল।  

 

৩১. র্ফাদফাভ, দাইরচর্ভা, ফার্ম  সফর্রটার্দাভ ারণ প্রার্থওাভভমও শুল্ক ার্ডচয চুর্ক্ত (র্ধটিএ) ম্পাতরদভ মরিয 

স্টার্ট ম্পাতদ লররঙ। তুভে, ফামরর্যা  শ্রীমাংওাভ ারণ ভৄক্ত ার্ডচয চুর্ক্ত ম্পাতরদভ মরিয প্রাণর্ফও আরমাঘদা 

অ্যবালঢ ভররঙ। ইউরভাধী ইউর্দদভূক্ত  সতযভরলভ ারণ াাংমারতরযভ ার্ডচয স্বাণ থ াংর্িষ্ট  র্র্পন্ন র্র ভল  

আরমাঘদাভ চন্য কঢ ২৭ সনব্রুার্ভ, ২০১৫ ঢার্ভরঔ াাংমারতয-ইউরভাধী ইউর্দদ া গ্রুধ অদ সেট এন্ড ইরওারদার্ফও 

সটরপমধরফন্ট এভ ৬ষ্ঠ পা ঠাওা অনুর্ষ্ঠঢ ল।  

 

৩২.ভপ্তার্দ াচাভ ম্প্রাভড, দতুদ াচাভ অরন্বরড  আন্তচথার্ঢও াচারভভ ঘার্লতা ফার্নও ধরণ্যভ গুডকঢ ফারদান্নদ 

ঢণা াাংমারতরযভ ার্ থও ার্ডচয উন্নরদভ মরিয ার্ডচয ফন্ত্রডামরভ অথীরদ ২০১৪-১৫ অণ থ ঙরভ ার্র থও উন্নদ 

ওফ থসূর্ঘভ আঢা াস্তাদাথীদ ০৭ টি ওার্ভকর্ভ লাঢা প্রওরল্পভ  ফরধ্য ০৩ টি প্রওল্প ইরঢাফরধ্য ফাপ্ত লররঙ। 

‘‘ওফর্প্ররলদর্প সেট ধর্মর্’’ এভ ঔড়া চূড়ান্ত ওভা লররঙ।  
 

৩৩. াাংমারতয ইওদর্ফও সগ্রাণ সপ্রাগ্রাফ এভ অথীরদ ফৎস্য সক্টরভ ৭০ টি এাং সমতাভ সক্টরভ ৫৮ টি প্রর্যিরডভ 

আরাচদ ওভা লররঙ। বাভ ফাধ্যরফ সফাঝ ৭২২০ চদ সও প্রর্যিড প্রতাদ ওভা লররঙ।  

৩৪. ারধাঝ থ ট্য াাংমারতয আভএফর্চ সক্টভ আন্ডাভ র্টর্ব্লউটির্চ ওরম্পারদন্ট অ সস্ট সপ্রাগ্রাফ প্রওরল্পভ ফাধ্যরফ 

র্র্চএফইএ ইউর্দপার্ থটি  অ নযাযদ এন্ড সঝওরদামর্চ (BUFT) এাং র্রওএফইএ ইদর্স্টটিউঝ অ অযাধারভম র্ভাঘ থ 

এন্ড সঝওরদামর্চরঢ (IART) ওার্ভকর্ভ লাঢা প্রতাদ ওভা লরে। ২০১৫-১৬ অণ থ ঙরভ BUFT -সঢ র্র্পন্ন সওার থ র্র্পন্ন 

সফারত ১৮১১ চদ র্যিাণী পর্ঢথ লররঙদ। এভ ফরধ্য ৬৬৫ চদ র্যিাণী ইরঢাফরধ্য সওা থ ম্পন্ন ওরভরঙদ। এঙাড়া, এওই 

ফর IART লরঢ ৩৫০০ চদ প্রর্যিডাণীরও র্র্পন্ন প্রর্যিড প্রতাদ ওভা লররঙ।    

 

৩৫. প্ররফাযদ অ সাস্যাম এন্ড এদপাভদরফন্টাম স্টযান্ডাট থ ইদ দ্যা ইন্ডার্ে যীর থও প্রওরল্পভ আঢা সাস্যাম 

ওফপ্লারন্প র্রঘদা ২৩৫ টি আভএফর্চ নযাক্টভীভ ফাদ উন্নদ ওভা লররঙ এাং র্আভর্ধরঢ কৃর্েফ লাঢ ধা াংরবাচদ 

াংক্রান্ত াওথযধ প্রর্ঢষ্ঠা ওভা লররঙ।   

 

৩৬. এর্গ্র-র্চরদ নভ সেট ওর্ম্পটিটিপরদস প্ররচক্ট (এটির্র্ধ) যীর থও প্রওরল্পভ ফাধ্যরফ ২০১৪-২০১৫ অণ থ ঙরভ  ২৮টি 

স্টার্ট, ১২০টি াওথযধ, ৫০০টি ওযাধার্টি র্র্ল্ডাং  ৫৬০টি প্ররফাযদাম ওাব থক্রফ ধর্ভঘামদা ওভা লররঙ। বা অপযন্তভীড 

 ভপ্তার্দ ার্ডরচযভ স্যষ্ঠু াচাভচাঢওভড ধর্দ্র্ঢভ র্র্পন্ন প্রর্ঢন্ধওঢা দূভীওভরড লাও লর।  

 

৩৭. ইওদর্ফও অধভচুযর্দটিচ এন্ড সক্সচুযাম এন্ড র্ভরপ্রাটাওটিপ সলমণ এন্ড ভাইঝ-এ ধাণর ট্য এম্পাার্ভাং কাম থ 

এন্ড রফদ ইদ াাংমারতয যীর থও প্রওরল্পভ অথীরদ  এওই ফর ১৭টি প্রর্যিড ধর্ভঘামদা ওভা লররঙ। ১২০ চদ দাভী 

উরদ্যাক্তা সেট মাইরন্প গ্রলড ওরভরঙদ। 

 

৩৮. ারধাঝ থ ট্য র্ধএইএ এরনাঝ থ ট্য এদর্যউভ সটরপমধরফন্ট ইদ দ্যা আভএফর্চ ইন্ডার্ে (SPEED)  যীর থও প্রওরল্পভ 

ফাধ্যরফ েফ ধর্ভতয থওরতভ প্রর্যিড প্রতাদ ওভা লররঙ।  

 

http://www.unescap.org/tid/apta.asp
http://saarc-sec.org/areaofcooperation/detail.php?activity_id=4
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৩৯. অঢযন্ত প্রর্ঢূলম ধর্ভর্ির্ঢরঢ  ২০১৫-১৬ অণ থ ঙরভ ভপ্তার্দ আ লররঙ ৩৪.২৪ র্র্মদ ফার্ওথদ টমাভ বা ২০১৪-

১৫ অণ থ ঙরভভ তুমদা ৯.৭২%রযী। উরেখ্য সব, কঢ ১৫ ৎভ বাৎ ভপ্তার্দভ সিরে সওাদ ঋডাত্মও প্রবৃর্র্দ্ সদই এাং এ 

ফর ভপ্তার্দভ কড় প্রবৃর্র্দ্ ১১%। ২০১৪-১৫ অণ থ ঙরভ ইউরভা এভ অভল্যাদল অধভাধভ প্রর্ঢকুমঢা রত্ত্ব ৩.৩৫% 

ভপ্তার্দ প্রবৃর্র্দ্ লররঙ।  

 

৪0. স্বরল্পান্নঢ সতয র্লরর াাংমারতয ০১ চানুার্ভ ২০১৫ সণরও কফ,করফভ আঝা-ফতা এাং র্ঘর্দ ্যবঢীঢ ওম ভপ্তার্দ 

ধরণ্যভ সিরে র্ঘর্মরঢ শুল্কভৄক্ত সওাঝাভৄক্ত াচাভ প্ররযার্থওাভ স্যর্থা সধররঙ। এভ নরম র্কঢ ঙরভভ তুমদা র্ঘর্মরঢ 

প্রা ০.২৬ র্ফর্মদ ফার্ওথদ টমারভভ ধণ্য সযী ভপ্তার্দ লরমরঙ। এ শুল্কভৄক্ত প্ররযার্থওাভ তর্িদ আরফর্ভওাভ সতযভরল 

াাংমারতরযভ ার্ডচয ম্প্রাভরডভ িাভ উরন্াঘদ ওভর।   
 

৪১. চাধারদ দীঝ সধাযাও ভপ্তার্দভ সিরে র্চএর্ধ স্যর্থাভ রুম অ অর্ভর্চদ চুই স্তভ লরঢ এও স্তরভ দার্ফর আদাভ 

নরম চাধারদ াাংমারতরযভ ভপ্তার্দভ ধর্ভফাদ ক্রফয বৃর্র্দ্ ধারে। উরেখ্য, ২০১২-২০১৩ অণ থ ঙরভ চাধারদ কারফ থন্ট 

ঔারঢ ভপ্তার্দভ ধাভফাড র্ঙম ৭৫০ র্ফর্মদ ফার্ওথদ টমাভ,  ২০১৪-২০১৫ অণ থ ঙরভ ৯১৫.২২ র্ফর্মদ ফার্ওথদ টমাভ এাং  

২০১৫-২০১৬ অণ থ ঙরভ  আ লররঙ ১০৭৯.৫৫ র্ফর্মদ ফার্ওথদ টমাভ। 
 

৪২. দকত লাঢা প্রতারদভ সিরে দতুদ ধণ্য অন্তভু থর্ক্ত র্দ্যফাদ ধণ্য াত সতা া দকত লাঢাভ ধর্ভফাদ হ্রা বৃর্র্দ্ভ 

সিরে ার্ডচয ফন্ত্রডাম ভৄখ্য ভুর্ফওা ধামদ ওরভ ণারও। ্যবা ার্ডচয াংক্রান্ত দীর্ঢফামা প্রডদ  ঢা াস্তারদভ 

অাংয র্লরর ার্ডচয ফন্ত্রডাম ওম র্র র্রঘদা ওরভ দকত লাঢা প্রতারদভ সিরে অণ থ ফন্ত্রডাম সও স্যধার্ভয ওরভ 

ণারও। ভপ্তার্দ ার্ডরচযভ সিরে ম্ভাদাফ ১৪টি ধরণ্যভ র্ধভীরঢ ঢথফারদ ৩% লরঢ ২০% লারভ দকত লাঢা প্রতাদ 

ওভা লরে।  

৪৩. ভপ্তার্দ উন্নদ ব্যযরভা সতরযভ ভপ্তার্দ ধরণ্যভ ধর্ভর্থ র্স্তারভ ধণ্য উন্নদ, হুভৄঔীওভড এাং ধণ্য ঢার্মওা দতুদ দতুদ 

ধণ্য াংরবাচরদভ ফাধ্যরফ ীর্ফঢ ধরণ্যভ উধভ ভপ্তার্দ র্দপথভঢা হ্রারভ উরদ্দরে র্র্থ ওফ থসূর্ঘ  গ্রলড ওরভরঙ। এ 

ওফ থসূর্ঘভ আঢা ভপ্তার্দ ার্ডরচয অতাদ ভাঔরঢ িফ সবফদ চালাচ, রথ, নার্দ থঘাভ, হুভৄঔী ধাঝ ধণ্য, ইরমওের্দক্স 

এন্ড সলাফ এযাপ্লারন্প, এরগ্রাপ্রর াফগ্রী, ওাকচ, র্প্ররন্টট  প্যারওর্চাং াফগ্রী, আইর্টি, ভাাভ, ধাদুওা, ওাঝ  ধর্মযট 

টাফন্ড ইঢযার্ত ধণ্য ভপ্তার্দ উন্নদ ব্যযরভা ওর্তথও র্ঘর্িঢ ওভা লররঙ।  এ ওম ধরণ্যভ ভপ্তার্দ উন্নদওরল্প র্দ্যফাদ 

ফস্যা  ম্ভাদা র্ঘর্িঢ ওরভ ম্ভাদারও ওারচ মার্কর ফস্যার্তভ ফাথারদভ ফাধ্যরফ প্ররাচদী উন্নদভমও 

ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা লররঙ।  

 

৪৪. কৃর্র ধণ্য Standardization এভ ওাচ লারঢ সদা লররঙ। াাংমারতয লরঢ কৃর্রচ  কৃর্রচাঢ ধণ্যার্ত ভপ্তার্দভ 

র্ধভীরঢ ইস্যযকৃঢ নাইরঝা স্যারদঝাভী দরতভ গ্রলডরবাগ্যঢা র্দর ইউরভাধী ইউর্দদ ওর্তথও উত্থার্ধঢ প্ররেভ 

ধর্ভরপ্রর্িরঢ াংর্িষ্ট ওরমভ ফন্বর পা আরাচরদভ ফাধ্যরফ ওভডী র্লরর ওদোক্ট নার্ফ থাং ্যবিা প্রঢথরদভ র্র্দ্ান্ত 

গ্রলড  ঢা াস্তারদ র্র্থ ওাব থক্রফ লারঢ সদা লররঙ। কৃর্র ম্প্রাভড অর্থতপ্তরভভ নাইরঝা-স্যারদঝাভী উইাং এভ 

িফঢা বৃর্র্দ্ভ চন্য স্যধার্ভয প্রতাদ ওভা লররঙ। এঙাড়া াাংমারতয লরঢ ইউরভারধ ভপ্তার্দকৃঢ ধারদ স্যামরফার্দমাভ 

উধর্ির্ঢভ ওাভরড ইউরভাধী ইউর্দদ ওর্তথও আরভার্ধঢ র্দররথাজ্ঞা প্রঢযালারভভ চন্য ভপ্তার্দ উন্নদ ব্যযরভা, কৃর্র 

ম্প্রাভড অর্থতপ্তভ, লরঝ থক্স নাউরন্ডযদ, াাংমারতয কৃর্র র্শ্বর্দ্যাম ফফদর্াংল, াংর্িষ্ট র্ফর্ঢ ওর্তথও ফর্ন্বঢ র্র্থ 

উরদ্যাক গ্রলড ওভা লররঙ। ইরঢাফরধ্যই প্রর্ঢওাভ ্যবিা উদ্ভাদ ওভা লররঙ বা প্ররারকভ চন্য উিুর্দ্ওভড ওাব থক্রফ গ্রলড 

ওভা লররঙ। স্বািযেঢ উৎধাতদ ্যবিা র্দর্িরঢভ চন্য চুর্ক্তর্দ্ ঘার ্যবিা প্রঢথরদভ উরদ্যাক সদা লররঙ।  

 

৪৫. ভপ্তার্দ ধণ্য ঢার্মওা দতুদ দতুদ ভপ্তার্দ ধণ্য াংরবাচরদভ মরিয ার্ডচয ফন্ত্রডামরভ অনুরফাতরদভ সপ্রর্িরঢ ভপ্তার্দ 

উন্নদ ব্যযরভা সতরযভ র্র্পন্ন অঞ্চরম উৎধার্তঢ ঐর্ঢলযালী ধরণ্যভ ভপ্তার্দ উন্নরদ “এও সচমা এও ধণ্য” ওফ থসূর্ঘ  

ধর্ভঘামদা ওভরঙ। এ ওফ থসূর্ঘ ভ আঢা ৪১ টি সচমাভ ১৪ টি ধরণ্যরও র্দ থাঘদ ওভা লররঙ। ভপ্তার্দ উন্নদ ব্যযরভাভ র্দচস্ব 

অণ থারদ ঢথফারদ আকভ ওাঞ  আঢভ, ভাাভ এাং ধাঁধড় -এভ ভপ্তার্দ উন্নরদ র্র্পন্ন ওাব থক্রফ ধর্ভঘামদা ওভরঙ। 

 

৪৬. ইউরভাধল র্রশ্বভ ভৄঔরভাঘও এযার্ধঝাইচাভ আইরঝফ র্লরর সভষ্টুরভন্টভরল ধাঁধরড়ভ ্যবলাভ অঢযন্ত ্যবাধও। 

বৃরঝদল র্রশ্বভ র্র্পন্ন সতরয াাংমারতযী িাভা ধর্ভঘার্মঢ সভষ্টুরভরন্টভ াংখ্যা উরেঔরবাগ্য। র্র্এআইআভ এভ 

লরবার্কঢা ভপ্তার্দ উন্নদ ব্যযরভা র্তদাচপুরভভ উৎধাতওবৃিরও প্রর্যিড প্রতাদ ওরভরঙ। ধণ্যফাদ (র্এ ষ্টযান্ডাট থ) 
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র্দথ থাভড, মন্ডদ লরঢ Food Value and Micro biological অিা ধভীিডল প্ররাচদী লাঢা প্রতাদ ওভা লররঙ। 

এই ওম ওাব থক্রফ গ্রলরডভ নরম যীঘ্রই ধাঁধরড়ভ ভপ্তার্দ শুরু ওভা ম্ভ লর।  

 

৪৭. াাংমারতরযভ ভপ্তার্দ ধরণ্যভ দতুদ দতুদ াচাভ সৃর্ষ্ট এাং র্দ্যফাদ াচাভভল স্যাংলঢ ওভাভ সিরে  আন্তচথার্ঢও 

ার্ডচয সফমা অাংযগ্রলড এওটি ওাব থওভ ধতরিধ র্লরর র্রর্ঘঢ লর আরঙ। র্র্পন্ন আন্তচথার্ঢও সফমা অাংযগ্রলড 

এাং এওও ার্ডচয সফমা আরাচরদভ ফাধ্যরফ  সতরযভ  ভপ্তার্দওাভও ঢণা সভওার্ভ ঔাঢরও Marketing support 

প্রতাদ ওভা ল। ২০১৫-২০১৬ অণ থ ঙরভ ৩৩টি সফমা নমপার অাংযগ্রলড ওভা লররঙ। এ ওম সফমা ৬৩৪ টি 

প্রর্ঢষ্ঠাদ অাংযগ্রলড ওরভ  থরফাঝ ৩০২.৩৫ র্ফর্মদ ফার্ওথদ টমারভভ আরতয প্রাপ্ত বাভ ফরধ্য ৫৩.৯২১৫ র্ফর্মদ ফার্ওথদ 

টমাভ এভ ঢাৎির্ডও আরতয এাং ২৪৮.৪৩ র্ফর্মদ ফার্ওথদ টমাভ ম্ভা্যব আরতয প্রার্প্ত র্ঙম। 

 

৪৮. ১ সফ লরঢ ৩১ অরক্টাভ-২০১৫ ধব থন্ত ইঢার্মভ র্ফমারদ অনুষ্ঠাদভঢ World Expo-2015 এ াাংমারতয অাংযগ্রলড 

ওরভরঙ। World Expo-2015 এভ Theme: “Feeding the Planet, Energy for Life” এভ ারণ ম্পওথ সভরঔ 

াাংমারতরযভ কৃর্র ঔাঢরও তুরম থভা লররঙ। উক্ত Expo সঢ াাংমারতরযভ Theme: “Sustainability in Rice 

Production for Better Life Underchanging Climate”। াাংমারতরযভ কৃর্র ঔারঢ ক্রফাকঢ কররডাভ সিরে High 

Yeilding varities এভ অভূঢপূ থ ানল্য অচথদ ওরভরঙ। বা র্রশ্বভ ০৭ র্র্মদ চদাংখ্যারও ঔাদ্য ভভারলভ 

র্দিঢা প্রতারদ লাও লর। ঢথফারদ াাংমারতরয মদাক্ত, ঔভা লাও এাং যীঢ/ঞান্ডা আলাা লাও উন্নঢ 

চারঢভ থাদ উৎধাতদ লরে। World Expo-2015, Milano এ াাংমারতরযভ ম্ভাদা উধিার্ধঢ লররঙ এাং ওরম 

আগ্রল  প্রযাংা কুর্ড়ররঙ। 

 

৪৯.  ভৄক্ত াচাভ অণ থদীর্ঢভ সিরে প্রর্ঢরবার্কঢারও র্দফদীর্ঢভ ফাধ্যরফ ধর্ভঘামদা ওভা আেও। এ মরিয ওর্ম্পটিযদ 

ওর্ফযদ প্রর্ঢষ্ঠাভ চন্য আইদ প্রডদ ওভা লররঙ। এরও ওাব থরধারবাকী ওভরঢ ওর্ম্পটিযদ ওর্ফযদ এভ (রঘাভম্যাদ  

তস্য) র্দরাকর্র্থফামা, ২০১৪ ইরঢাফরধ্য চাভী ওভা লররঙ। 

 

৫০. ার্ডচয ফন্ত্রডামরভ বরণাধযুু্ক্ত ধতরিধ গ্রলরডভ নরম ২০১৪-১৫ অণ থ ঙরভ এনর্র্র্আই ধর্ভঘামদা ধর থরতভ 

র্দ থাঘদ অঢযন্ত স্যষ্ঠপার ম্পন্ন লররঙ। 

 

৫১. সতযী ্যবাীকডরও প্ররাচদী লরবার্কঢা প্রতারদভ মরিয সব ওম র্ফযরদ ার্ডর্চযও উইাং সদই, সওম সতরয 

াাংমারতরযভ ার্ডর্চযও স্বাণ থ াংভিরডভ র্দর্ফত্ত সঔারদ র্দ্যফাদ দূঢাাভরল ার্ডচয াংক্রান্ত র্রর এওচদ 

ওফ থওঢথারও তার্ত্ব ধামরদভ চন্য র্দর্ত থষ্ট ওভা লররঙ । এ ওফ থওঢথাভ ারণ ার্ডচয ফন্ত্রডাম র্দর্ড় সবাকারবাক 

ভিাপূ থও ার্ডর্চযও ওাব থক্রফ আরভা কর্ঢযীম ওভাভ প্রা অ্যবালঢ সভরঔরঙ। র্ঙ্গাপুরভ ার্ডর্চযও র্ফযদ সৃচদ পূ থও 

ওফার্য থাম ওাউর্ন্পমভ র্দরাক ওভা লররঙ। র্উরম  ার্ডর্চযও   উইাং িাধরদভ ভওার্ভ আরতয চার্ভ ওভা লররঙ । 

সচরদপা র্দ্যফাদ ার্ডর্চযও উইাং ম্প্রাভরডভ মরিয ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভররঙ। এঙাড়া, ইস্তামু্বম (তুভে), কুদর্ফাং (ঘীদ) 

 তর্িড আর্িওা ওফার্য থাম উইাং সঔামাভ মরিয চদপ্রযাদ  ধভভাে ফন্ত্রডামর প্রস্তা অনুবাী ওাব থক্রফ ঘমফাদ 

ভররঙ । 

       

৫২. ার্ডচয ফন্ত্রডামরভ আঢাথীদ ট্যার্ভন ওর্ফযদ ২০১৪ -২০১৫ অণ থ ঙরভ দুগ্ধ  দুগ্ধচাঢ ধরণ্যভ ম্ভাদা  , র্রফন্ট 

র্যল্প  ,র্ফদারভম ধার্দ র্যল্প এাং ফুম ঘার  াংক্রান্ত ০৪ )ঘাভ(টি ফীিা ) Study) ধর্ভঘামদা ওরভরঙ। এঙাড়া ,সতযী 

ওরফটিও এাং ঝরমর্েচ ধণ্য াফগ্রীভ াচাভ ম্প্রাভরড ফস্যা  ম্ভাদা  ,াাংমারতরয ভাইঘ ব্রাদ অরম র্যরল্পভ 

ম্ভাদা এাং াাংমারতরযভ আউঝ সার্ থাং ঔাঢ )আইটি/আইটিইএ (অগ্রকর্ঢ ,ফস্যা  ম্ভাদা যীর থও ০৩ (র্ঢদ (টি 

কররডা ওাব থ ম্পাতদ ওরভসঙ। 

 

৫৩. ার্ডচয ফন্ত্রডাম ঢাভ আঢাথীদ প্রথাদ আফতার্দ  ভপ্তার্দ র্দন্ত্ররওভ তপ্তরভভ এাং সবৌণ ভমথদ সওাম্পাদী  

নাফ থভরলভ র্দন্ধরওভ তপ্তভরভভ ফাধ্যরফ চাঢী ভাচস্ব ঔারঢ অণ থ সবাকাদ র্তর ণারও। ২০১৫-২০১৬ অণ থঙরভ ার্ডচয 

ফন্ত্রডামরভ ফাধ্যরফ ওভ ্যবঢীঢ ভাচস্ব ঔারঢ আ লররঙ ২০৫.৯০ সওাটি ঝাওা।  

 

৫৪. প্রথাদ আফতার্দ  ভপ্তার্দ র্দন্ত্ররওভ তপ্তরভভ ফাধ্যরফ ২০১৫-২০১৬ অণ থ ঙরভ আইআভর্, ইআভর্, ইরন্ডর্ন্টাং র্দন্ধদ 

দতধে চার্ভভ াংখ্যা ১১,৩৭৪ টি। 


