ফাণণজয ভন্ত্রণারয়েয ২০১৪-২০১৫ অথ থফছয়যয ফাণল থক প্রণতয়ফদন
[তথ্য অণধকায আইন ২০০৯ এয ৬(৩) ধাযা অনুমােী]
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াাংগঠণনক কাঠায়ভাোঃ াংযুক্ত।
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কাম থক্রভোঃ ফাণণজয ভন্ত্রণারে গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরায়দ যকায়যয একটি গুরুত্বপূণ থ ভন্ত্রণারে। যকাণয কাম থপ্রণারী ণফণধয়ত ফাণণজয এফাং
ফাণণজযয ায়থ ম্পণকথত ৩১ ধযয়ণয কাজয়ক ফাণণজয ভন্ত্রণারয়েয আতাভুক্ত কযা য়েয়ছ। এ কাজগুয়রা ভরতোঃ অবযন্তযীণ ব্যফাফাণণজয চরভান যাখা এফাং ম্প্রাযয়ণ ােতা, আভদাণন ফাণণজযয়ক ণনেন্ত্রণ কযা, দ্রব্যভল্য ণযণিণত স্বাবাণফক  নীে ম থায়ে
যাখা, ণ্য  সফা যপ্তাণনয ফাজায ম্প্রাযণ, আন্তজথাণতক ফাণণয়জযয ায়থ ম্পণকথত ণফণবন্ন আন্তজথাণতক াংিায ায়থ সমাগায়মাগ
 যপ্তাণনয স্বায়থ থ দযকলাকণল কযা, ব্যফা াংক্রান্ত ণিাণিক  ফহুাণিক চুণক্ত ম্পাদন, য়ণ্যয ট্যাণযপ ণনধ থাযণ, ফাণণজয
াংক্রান্ত গয়ফলণা কাম থক্রভ, তথ্য-উাত্ত াংযিণ, ণফণএ (সেড) কযাডায কভথকতথায়দয প্রাণনক ণনেন্ত্রণ ইতযাণদ।
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

উইাংণবণত্তক কভথকতথা/কভথচাযীয কভথফন্টন:
০১. প্রান অনুণফবায়গয কভথফন্টন (জফ সডণক্রন)
অণতণযক্ত ণচফ
থ
ণযচারক সেড অগানাইয়জন

ক.
খ.
গ.
ঘ.
ঙ.
চ.
ছ.
জ.
ঝ.

ণযকল্পনা অণধাখা

অণতণযক্ত ণচফ এয কাম থাণদোঃ
ণযচারক ফাণণজয াংগঠন অণধাখায ায়থ ম্পৃক্ত মাফতীে কাম থাফণর;
ণযকল্পনা সর এয ায়থ ম্পৃক্ত মাফতীে কাম থাফণর;
ফাণণজয ভন্ত্রণারয়েয অধীন প্রকল্পভয়য মাফতীে কাম থাণদ;
সকাম্পানী আইন াংয়াধন, াংয়মাজন, ব্যাখা প্রদান াংক্রান্ত কাম থাফণর;
সাাইটি সযণজয়েন এযাক্ট ১৮৬০ াংক্রান্ত মাফতীে কাম থাফণর;
থ
টি অগানাইয়জন
এযাক্ট ১৯৬১ াংক্রান্ত মাফতীে কাম থাফণর;
সযণজোয অপ জয়েন্ট স্টক সকাম্পানী এয Functional কাম থাফণর;
ডাইয়যক্ট সর আইন ২০১৩ প্রণেন াংক্রান্ত মাফতীে কাম থাফণর; এফাং
ণচয়ফয অনুণিতকারীন ভয়ে ণচয়ফয দদনণিন রুটিন দাণেত্ব ারন।

০২. প্রান অনুণফবায়গয কভথফন্টন (জফ সডণক্রন)
অণতণযক্ত ণচফ/যুগ্ম ণচফ
যুগ্ম ণচফ/উ ণচফ (প্রান-১ )
প্রান াখা-১
প্রান াখা-২
প্রান াখা-৩
প্রান াখা-৪

যুগ্ম ণচফ/উ ণচফ (প্রান-২)
প্রান াখা-৫
প্রান াখা-৬
প্রান াখা-৭
প্রান াখা-৮

প্রান অনুণফবায়গয কাম থাণদোঃ
ক. ফাণণজয ভন্ত্রণারয়েয অবযন্তযীণ কভথকতথা/কভথচাযীয়দয প্রাণনক কর কাম থাফণর;
খ. ফাণণজয ভন্ত্রণারয়েয অধীনি কর অণধদপ্তয/দপ্তয/ণযদপ্তয/াংিায কভথকতথা/কভথচাযীয়দয ণনয়োগ, শৃঙ্খরা  য়দান্নণত/
প্রণিণ/ণফয়দ ভ্রভণ াংক্রান্ত ণফলোফরী (মা ভন্ত্রণারয়েয ায়থ াংণিষ্ট);
গ. ণফণএ (য়েড) কযাডায়যয প্রান াংক্রান্ত কাম থাফণর;
ঘ. ণফয়দি ফাণণণজযক ণভনভয় কভথকতথা/কভথচাযী ণনয়োগ (২ে  ৩ে সেণী), শৃঙ্খরা, য়দান্নণত  ফদণরয মাফতীে
কাম থাফণর;
ঙ. াংদ ণফলেক কাম থাফণর;
চ. ফায়জট, ণাফ  ণনযীিা াংক্রান্ত কাজ;
ছ. মানফান, যফযা  সফাভরক কাম থাফণর;
জ. আইন, ভাভরা  আদারত ম্পণকথত mgš^qg~jK কাম থাফণর;
ঝ. ণফণবন্ন আন্তোঃভন্ত্রণারে বাে সমাগদান, অন্যান্য মাফতীে mgš^q কাম থক্রভ তত্ত্বাফধান এফাং ণফণবন্ন আইন/ নীণত/ ণফলয়েয
উয ভতাভত প্রদান;
ঞ. অবযন্তযীণ  দফয়দণক প্রণিণ, বা/য়ণভনায়য কভথকতথা ভয়নানেন াংক্রান্ত কাম থাণদ;
ট. আইণটি সর াংক্রান্ত কাম থাণদ;
ঠ. প্রয়টাকর াংক্রান্ত কাম থাণদ;
ড. উর্দ্থতন কর্তথি কর্তথক ণফণবন্ন ভয়ে প্রদত্ত অন্যান্য কাম থাফণর;
ঢ. BPC এয প্রাণনক কাম থাণদ; এফাং
ণ. প্রণতয়মাণগতা কণভয়নয প্রাণনক কাম থাণদ।
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০৩. যপ্তাণন অনুণফবায়গয কভথফন্টন (জফ সডণক্রন)
অণতণযক্ত ণচফ/যুগ্ম ণচফ
যুগ্ম ণচফ/উ ণচফ (যপ্তাণন-১ )
যপ্তাণন াখা-১
যপ্তাণন াখা-২
যপ্তাণন াখা-৩
যপ্তাণন াখা-৫

যুগ্ম ণচফ/উ ণচফ (যপ্তাণন -২)
যপ্তাণন াখা-৪
যপ্তাণন াখা-৬
যপ্তাণন াখা-৭
ফস্ত্র সর

যপ্তাণন অনুণফবায়গয কাম থাণদোঃ
ক. যপ্তাণন নীণত প্রণেন, ফাস্তফােন, যপ্তাণন েযায়টণজ  এযাকন প্লান প্রণেন, সকাটা-উত্তয ণযণিণত সভাকায়ফরাে সকৌর
ণনধ থাযণ এফাং গায়ভথন্ট ণয়ল্পয ভস্যা াংক্রান্ত কভথকান্ড, ফাণণজয ণফয়যাধ, যপ্তাণন ভস্যায ভাধান, যপ্তাণন নীণতয ব্যাখ্যা
প্রদান;
খ. দতণয সাাক ণয়ল্পয ণ., ণজএণ, ণজএটিণ াংক্রান্ত কাম থাফণর এফাং অণযণজন াংক্রান্ত কাম থাফণর;
গ. ণি-াণিক  আন্তজথাণতক ফাণণজয াংক্রান্ত নীণতভারা  ব্রীপ প্রণেন এফাং ফাণণজয প্রণতণনণধদর গঠন তায়ত অাংগ্রণ
 সনর্তত্বদান;
ঘ. যপ্তাণন উন্নেন  ফহুভৄখীকযণ কভথসূণচ এফাং ফাাংরায়দী যপ্তাণনকাযকয়দয ভন্বয়ে ম্প্রাযয়ণয জন্য মাফতীে দয়ি
গ্রণ;q
ঙ. প্রণত-ফাণণজয, ণফয়ল ফাণণজয এফাং যপ্তাণন াউজ গঠন াংক্রান্ত মাফতীে কাম থাণদ;
চ. যপ্তাণন াংক্রান্ত মাফতীে আন্তোঃভন্ত্রণারে কাম থক্রভ;
ছ. ণড-৮, আইণ এফাং ইউয়যাীোন ইউণনেন (EU) াংক্রান্ত মাফতীে কাম থাফণর;
জ. ণফয়দি ফাাংরায়দ দূতাফায়য ফাণণণজযক ণভনভয়য (ণই) াংক্রান্ত কাম থাফণর;
ঝ. চা সফাড থ  যপ্তানী উন্নেন ব্যযয়যায উন্নেন  ম্প্রাযণ াংক্রান্ত কাম থাণদ;
ঞ. ণফজয়ন প্রয়ভান কাউণিয়রয Functional কাম থাণদ; এফাং
ট. ফাণণজয ভন্ত্রণারয়েয ফস্ত্রয়র এয মাফতীে কাম থাফণর।

০৪. আভদাণন  অবযন্তযীণ ফাণণজয অনুণফবায়গয কভথফন্টন (জফ সডণক্রন)
অণতণযক্ত ণচফ/যুগ্ম ণচফ
যুগ্ম ণচফ/উ ণচফ (আভদাণন  অবযন্তযীণ ফাণণজয -১ )
যুগ্ম ণচফ/উ ণচফ (আভদাণন  অবযন্তযীণ ফাণণজয -২)
আভদাণন  অবযন্তযীণ ফাণণজয াখা-১
আভদাণন  অবযন্তযীণ ফাণণজয াখা-৫
আভদাণন  অবযন্তযীণ ফাণণজয -২
আভদাণন  অবযন্তযীণ ফাণণজয াখা-৬
আভদাণন  অবযন্তযীণ ফাণণজয াখা-৩
আভদাণন  অবযন্তযীণ ফাণণজয াখা-৭
আভদাণন  অবযন্তযীণ ফাণণজয াখা-৪
আভদাণন  অবযন্তযীণ ফাণণজয াখা-৮
আভদাণন  অবযন্তযীণ ফাণণজয অনুণফবায়গয কাম থাণদোঃ
ক. আভদাণন  যপ্তাণন ণনেন্ত্রণ আইন, ১৯৫০ এয আয়রায়ক আভদাণন নীণত আয়দ প্রণেন, ফাস্তফােন  াংয়াধন;
খ. ণনেণন্ত্রত ণ্য আভদাণনয সিয়ে যীিা-ণনযীিা কযা  ণফণধ-ণফধায়নয আয়রায়ক ণনষ্পণত্তকযণ;
গ. আভদাণন নীণত  ণফণধ-ণফধান ম্পয়কথ ব্যাখ্যা প্রদান এফাং ণফণবন্ন ভন্ত্রণারে কর্তথক সপ্রণযত আইন  ণফণধ ম্পয়কথ ভতাভত
প্রদান;
ঘ. সেণডাং কয়থায়যন অফ ফাাংরায়দ (টিণণফ) এয আভদাণন  অবযন্তযীণ ফাণণজয ণফলেক কাম থক্রভ;
ঙ. অবযন্তযীণ ফাজায়য ণনতযপ্রয়োজনীে সবাগ্য য়ণ্যয ভল্য  যফযা ণযণিণত ণিণতীর যাখায জন্য প্রয়োজনীে কাম থক্রভ
গ্রণ;
চ. আভদাণন াংক্রান্ত ভাভরায কাম থক্রভ গ্রণ;
ছ. ণযতযক্ত ফাণণণজযক ম্পণত্ত াংণিষ্ট কাম থক্রভ;
জ. চাট থাড থ একাউয়ন্টণ  তায ায়থ াংণিষ্ট একাউয়ন্টণ এফাং আইণএণফ,আইণএভএণফ,আইণএণফ াংক্রান্ত কাম থাফণর;
ঝ. ট্যাণযপ কণভন, ট্যাণযপ ণরণ, ট্যাণযপ সবলুয়েন, কভনয়েরথ ট্যাণযপ অগ্রাণধকায াধন  আন্তজথাণতক ট্যাণযপ
চুণক্ত;
ঞ. সবাক্তা অণধকায াংযিণ অণধদপ্তয়যয Functional কাম থাফণর ম্পাদন; এফাং
ট. উর্দ্থতন কর্তথি কর্তথক প্রদত্ত অন্যান্য কাম থাফণর।
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০৫. চুণক্ত  দফয়দণক ফাণণজয অনুণফবায়গয কভথফন্টন (জফ সডণক্রন)
অণতণযক্ত ণচফ/যুগ্ম ণচফ
যুগ্ম ণচফ/উ ণচফ (চুণক্ত  দফয়দণক ফাণণজয -১ )
যুগ্ম ণচফ/উ ণচফ (চুণক্ত  দফয়দণক ফাণণজয -২)
চুণক্ত  দফয়দণক ফাণণজয াখা-১
চুণক্ত  দফয়দণক ফাণণজয াখা-৪
চুণক্ত  দফয়দণক ফাণণজয াখা-২
চুণক্ত  দফয়দণক ফাণণজয াখা-৫
চুণক্ত  দফয়দণক ফাণণজয াখা-৩
চুণক্ত  দফয়দণক ফাণণজয াখা-৬
চুণক্ত  দফয়দণক ফাণণজয অনুণফবায়গয কাম থাণদোঃ
ক. কর ণি-াণিক  আঞ্চণরক এপটিএ াংক্রান্ত চরভান এফাং বণফষ্যত ণফলোণদ;
খ. বাযত, শ্রীরাংকা, াণকস্তান, ভাোনভায, ভুটান  সনার এয ায়থ ণি-াণিক ফাণণজয াংক্রান্ত ণফলোণদ:
গ. াকথ, াটা, াপটা, ণফভয়টক, আইআয-এআযণ  আটা এয আঞ্চণরক  ণি-াণিক কর কাম থাফণর;
ঘ. সেড ণযয়রয়টড কযাাণটি সডয়বরয়ভন্ট (টিআযণণড) াংক্রান্ত প্রকল্প mgš^q, ভণনটণযাং, সটকণনকযার এযাণয়টি এফাং
এতদণফলেক কর প্রস্তাফ;
ঙ. অথ থননণতক  ফাণণFণজযক ব্লক : ইণ ফাাংরায়দ জয়েন্ট কণভন-াফ-গ্রু, কভনয়েরথ, ণজ-৭, ণজ-৭৭, আইণণডটি,
আইআয ইতযাণদ;
চ. আণথ থক াংিা ণফশ্বব্যাাংক, এণডণফ, আইণডণফ, আইএপণ, আইএভএপ;
ছ. জাণতাংঘ অঙ্গ াংগঠন : আাংকটাড, আইটিণ, এরণডণ, টিণণডণ, ণএপণ, ইণণডণ;
জ. ণফএপটিআই াংক্রান্ত মাফতীে ণফলোণদ;
ঝ. ফাাংরায়দ যুক্তযাে, ফাাংরায়দ-কানাডা অন্যান্য সদয়য ায়থ ণি-ফাণল থক ফস্ত্র চুণক্ত ম্পাদন াংক্রান্ত মাফতীে কাম থাফণর;
ঞ. UNESCAP াংক্রান্ত কর ণফলোণদ;
ট. COMCEC : Committee on Economic and Commercial Cooperation াংক্রান্ত মাফতীে
ঠ. TPS-OIC এয আতাধীন সেড সনয়গাণয়েন কণভটি াংক্রান্ত কর প্রস্তাফ;
ড. ফণোঃণফয়শ্বয সদভয়য াংয়গ ণিাণিক ফাণণজয চুণক্ত (াকথ  ণফভয়টক ব্যতীত), সমৌথ কণভন, ণফয়দয় ফাাংরায়দ
দূতাফাভয়য কভথকায়ন্ড াংয়মাগ যিা  ণনয়দ থনা প্রদান ইতযাণদ;
ঢ. ফাণণজয ভন্ত্রণারে ম্পণকথত কর চুণক্ত ম্পাদন  াংযিয়ণয কাম থক্রভ; এফাং
ণ. কর্তথি কর্তথক অণথত অন্যান্য ণফলোণদ।

০৬. ণফশ্ব ফাণণজয াংিা (ডণব্লউটি) সর এয কভথফন্টন (জফ সডণক্রন)
অণতণযক্ত ণচফ/যুগ্ম ণচফ
যুগ্ম ণচফ/উ ণচফ (চুণক্ত  দফয়দণক ফাণণজয -১ )
যুগ্ম ণচফ/উ ণচফ (চুণক্ত  দফয়দণক ফাণণজয -২)
চুণক্ত  দফয়দণক ফাণণজয াখা-১
চুণক্ত  দফয়দণক ফাণণজয াখা-৪
চুণক্ত  দফয়দণক ফাণণজয াখা-২
চুণক্ত  দফয়দণক ফাণণজয াখা-৫
চুণক্ত  দফয়দণক ফাণণজয াখা-৩
চুণক্ত  দফয়দণক ফাণণজয াখা-৬
ণফশ্ব ফাণণজয াংিা (ডণব্লউটি) সর এয কাম থাণদোঃ
ক. ডণব্লউটি আতাে ণফদ্যভান ৩০টিয অণধক চুণক্ত ফাস্তফােন এফাং এ াংক্রান্ত মাফতীে কাম থাফণর;
খ. ডণব্লউটি Õi আতাে ণ্য  সফাখায়তয জন্য ফাজায প্রয়ফাণধকায (ণফয়ল কয়য শুল্ক-ভৄক্ত  সকাটা-ভৄক্ত) বৃণর্দ্ াংক্রান্ত
কাম থাফণর;
গ. অন্যান্য সদয়য চাণদা অনুমােী ফাাংরায়দয়য Sanitary/ Phyto-Sanitary (SPS) সভজা থ এফাং রুর-সযগুয়রন
াংক্রান্ত তথ্যাফণর যফযা কযায জন্য ন্যানার ইনয়কাোযী য়েন্ট ণয়য়ফ কাজ কযা;
ঘ. ডণব্লউটি ণনেভ-নীণতয আতাে সদীে ণয়ল্পয ¯^v_© যিায জন্য কাজ কযা;
ঙ. ডণব্লউটি’য আতাে Dumping/Antidumping াংক্রান্ত কর কাম থাফণর ম্পাদন কযা;
চ. ডণব্লউটি’য আতাে াংঘটিত/চরভান কর সনয়গাণয়েয়ন অাংগ্রণ াংক্রান্ত কাম থাফণর;
ছ. ডণব্লউটি’য ণফণবন্ন চুণক্তয আতাে ডণব্লউটি ণচফারয়ে ণনেণভত সনাটিণপয়কন সপ্রযণ কযায জন্য সনাটিণপয়কন
অথণযটি ণয়য়ফ কাজ কযা;
জ. ডণব্লউটি কর্তথক গৃীত িভতা অজথন ণফলেক ণফণবন্ন কভথসূণচ াংক্রান্ত কাম থাফণর (Enhance Integrated
Framework, Aid for Trade etc.) ম্পাদন কযা;
ঞ. ডণব্লউটি’য ণফণবন্ন চুণক্ত  ইস্যয ম্পয়কথ সস্টকয়াল্ডাযয়দয অফণত কযায জন্য ডণব্লউটি ণচফারয়েয
ােতাে প্রণিণ, োকথ/সণভনায আয়োজন কযা;
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ট. ডণব্লউটি ণচফারয়ে চরভান সনয়গাণয়েন এফাং ডণব্লউটি াংক্রান্ত কর ণফলয়ে সজয়নবাি ফাাংরায়দ ণভয়নয ায়থ
ণনেণভত সমাগায়মাগ যিা কযা;
ঠ. সনয়গাণয়েন কর ডণব্লউটি ইস্যযয়ত ফাাংরায়দয়য অফিান ণনধ থাযণ কযায রয়িয সস্টকয়াল্ডাযয়দয ভতাভত গ্রয়ণয
জন্য ভত ণফণনভে বা, সণভনায এফাং োকথয়য আয়োজন কযা;
ড. ডণব্লউটি কর্তথক আয়োণজত ণফণবন্ন প্রণিণ, োকথ, সণভনায, ইতযাণদয়ত ডণব্লউটি’য তথানুমােী উযুু্ক্ত
কভথকতথা ভয়নানেন প্রদান কযা;
ঢ. ফাাংরায়দয়য সেড ণরণ ণযণবউ (টিণআয) াংক্রান্ত মাফতীে কাম থাফণর ম্পাদন কযা;
ণ. ডণব্লউটি’য ভন্ত্রী ম থায়েয য়েরয়ন অাংগ্রণ াংক্রান্ত মাফতীে কাম থাফণর ম্পাদন কযা;
ত. ণি-াণিক, আঞ্চণরক  ফহু-াণিক আন্তজথাণতক ফাণণজয াংক্রান্ত চুণক্তয ণফলয়ে ভতাভত প্রদান কযা;
থ. ফাণণজয ম্পণকথত সম সকান আইন, ণফণধ-ণফধান, নীণত প্রণেয়ন ডণব্লউটি Gয ণফদ্যভান চুণক্তয আয়রায়ক ভতাভত প্রদান
কযা;
দ. আন্তজথাণতক ফাণণয়জযয ণফণবন্ন ইস্যযয়ত স্টাণড, ভীিা, জণয ফা Needs Assessments ম্পন্ন কযা;
ধ. সেড সপণণরয়টন ম্পণকথত কাম থাফণর ম্পাদন কযা;
ন. ডণব্লউটি’য ণফণবন্ন ইস্যযয়ত গঠিত োণকথাং গ্রুভয়য মাফতীে কাম থাফণর ম্পাদন কযা;
. Trade and Investment Cooperation Forum Agreement (TICFA) াংক্রান্ত মাফতীে কাম থাফণর ম্পাদন
কযা;
প. ইস্তান্বুর সপ্রাগ্রাভ অফ অযাকন (IPoA) াংক্রান্ত মাফতীে কাম থাফণর ম্পাদন কযা;
ফ. ডণব্লউটি’য আতাে Dispute Settlement াংক্রান্ত কাম থাফণর ম্পাদন কযা;
ব. ডণব্লউটি ম্পণকথত ণফলয়ে অন্যান্য ভন্ত্রণারে/াংিায ায়থ সমাগায়মাগ  mgš^q াধন কযা;
ে. ণফণবন্ন দাতা াংিায ায়থ সমাগায়মাগ যিা কযা এফাং াংণিষ্ট কাম থাণদ ম্পন্ন কযা;
য. ফাণণজয ম্পণকথত িভতা বৃণর্দ্ াংক্রান্ত কাম থাফণর ম্পাদন কযা; এফাং
র. ডণব্লউটি াংক্রান্ত অন্যান্য/ণফণফধ ইস্যয ম্পণকথত কাম থাফণর ম্পাদন কযা।

ণর্দ্ান্ত গ্রণ প্রণক্রোয ণফফযণ ফা র্দ্ণত:
প্রস্তাফ/ণফলে ম্পয়কথ
অফণত ো

ণণনেয
ণচফ
অণতণযক্ত ণচফ
যুগ্মণচফ

চূড়ান্ত ণর্দ্ান্ত
গ্রণ

উিাণত ভতাভয়তয ায়থ
একভত/ণনজস্ব ভতাভত
ণরণফর্দ্পূফ থক ণফলেটি অগ্রােণ

উণচফ

অগ্রােণ

ণণনেয কাযী
ণচফ

উণচয়ফয য়ঙ্গ
আয়রাচনাক্রয়ভ প্রাথণভক
প্রস্তাফ উিান

প্রাণনক কভথকতথা

নণথ উিান

ণনষ্পণত্ত

** িভতা ণফয়কন্দ্রীকযয়ণয ভাধ্যয়ভ ণফণবন্ন ম থায়ে চূড়ান্ত ণর্দ্ান্ত গৃীত য়ে থায়ক।
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** সিে ণফয়য়ল অনুণফবাগীে প্রধান (অণতণযক্ত ণচফ /যুগ্মণচফ) তাঁয অধস্তন কভথকতথায়দয ায়থ আয়রাচনাক্রয়ভ
প্রাথণভক ণর্দ্ান্ত গৃীত য়ে থায়ক। তয়ফ চূড়ান্ত ণর্দ্ান্ত/াংণিষ্ট ম থায়ে গৃীত য়ে থায়ক।

ফাণণজয ভন্ত্রণারয়েয কর আইন/নীণতভারা/প্রণফধানভারাভয়য তাণরকাোঃ
µg
০1.
০2.
০3.
০4.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.
১৮.
১৯.
২০.
২১.
২২.
২৩.
২৪.
২৫.
২৬.
২৭.
২৮.
২৯.
৩০.
৩১.
৩২.
৩৩.
৩৪.
৩৫.
৩৬.
৩৭.
৩৮.
৩৯.
৪০.
৪১.
৪২.
৪৩.
৪৪.
৪৫.

welq
wmAvBwc (ißvwb) bxwZgvjv, 2013
RvZxq ißvwb Uªwd bxwZgvjv, 2013
ißvwb m¤úªmvi‡Yi j‡ÿ we‡`‡k evsjv‡`k †UªW †m›Uvi ¯’vcb bxwZgvjv
evwYR¨ †gjv Av‡qvRb m¤úwK©Z weavbvejx
FTA Policy Guidline, 2010
The Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973
The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh Bye- laws, 2004
The Cost & Management Accountants Ordinance, 1977
Chartered Secretaries Act, 2010
Chartered Secretaries Pro-Bidhanmala, 2011
The Gold (Procurement, Storage and Distribution) Order, 1987

digvwjb wbqš¿Y AvBb, 2015
The Control of Essential Commodities Act, 1956
Essential Commodities Control Order, 1981
Trade Organizations Ordinance, 1961

GgGjGg Kvh©µg (wbqš¿Y) AvBb, 2013
GgGjGg Kvh©µg (wbqš¿Y) wewagvjv, 2014
The Export Promotion Bureau Act 2015
The Imports and Exports (Control) Act, 1950
The Review, Appeal and Revision Order, 1977
Importers, Exporters and Indentors (Registration) Order, 1981

‡fv³v AwaKvi msiÿY AvBb, 2009
‡fv³v AwaKvi msiÿY (mfv I Kvh©µg) wewagvjv, 2010
‡fv³v AwaKvi msiÿY Znwej (wnmve I wbixÿv) cÖweavbgvjv, 2010
RvZxq ‡fv³v AwaKvi msiÿY Awa`ßi (Kg©KZ©v I Kg©Pvix) wb‡qvM wewagvjv, 2012
Dc‡Rjv I BDwbqb ‡fv³v AwaKvi msiÿY KwgwU MVb cÖweavbgvjv, 2013
The Companies Act , 1994
The Partnership Act, 1932
The Societies Registration Act, 1860
The Tea Ordinance, 1977

ÿz`ª Pv Drcv`bKvix (¯§j wU †MÖvqvim) I ÿz`ªvqZb Pv Lvgvi (¯§j wU †nvwìsm) wbeÜb bxwZgvjv
The Tea (Control of Prices, Distribution and Movement) Ordinance, 1960
The Bangladesh Land Holding (Limitation) Order, 1972
The Bangladesh Cha Sramik Kallyan Fund Ordinance, 1986

eUjxd Pv KviLvbv ¯’vcb bxwZgvjv
Pv kÖwgK Kj¨vY Znwej AvBb, 2014
Trading Corporation of Bangladesh Order, 1972.

†UªwWs K‡c©v‡ikb Ae evsjv‡`k Gi Kg©Pvix PvKzix cÖweavbgvjv, 1992
evsjv‡`k U¨vwid Kwgkb AvBb, 1992
weR‡bm cÖ‡gvkb KvDwÝj Kg©Pvix PvKzix cÖweavbgvjv, 2012
cÖwZ‡hvwMZv AvBb, 2012
ফাাংরায়দ cÖwZ‡hvwMZv Kwgkb (‡Pqvicvm©b I m`m¨ wb‡qvM) wewagvjv-2015
The Bangladesh Chartered Accountants (Amendment) Ordinance, 1986
Societies Registration (Amendment) Act, 2013
The Tea (Amendment) Ordinance, 1986
8

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

ফাণণজয ভন্ত্রণারয়েয আইন ভয়য তাণরকাোঃ
µg
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.

welq
The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh Bye- laws, 2004
Chartered Secretaries Act, 2010

digvwjb wbqš¿Y AvBb, 2015
The Control of Essential Commodities Act, 1956

GgGjGg Kvh©µg (wbqš¿Y) AvBb, 2013
The Export Promotion Bureau Act 2015
The Imports and Exports (Control) Act, 1950

‡fv³v AwaKvi msযিণ AvBb, 2009
The Companies Act , 1994
The Partnership Act, 1932
The Societies Registration Act, 1860

Pv kÖwgK Kj¨vY Znwej AvBb, 2014
evsjv‡`k U¨vwid Kwgkb AvBb, 1992
cÖwZ‡hvwMZv AvBb, 2012
Societies Registration (Amendment) Act, 2013
Trading Corporation of Bangladesh (Amendment) Act, 1974

ফাণণজয ভন্ত্রণারয়েয অণড থয়নি/অড থাযভয়য তাণরকাোঃ
µg
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.

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

welq
evwYR¨ †gjv Av‡qvRb m¤úwK©Z weavbvejx
Chartered Secretaries Pro-Bidhanmala, 2011

GgGjGg Kvh©µg (wbqš¿Y) wewagvjv, 2014
‡fv³v AwaKvi াংযিণ (mfv I Kvh©µg) wewagvjv, 2010
‡fv³v AwaKvi াংযিণ Znwej (wnmve I wbixÿv) cÖweavbgvjv, 2010
RvZxq ‡fv³v AwaKvi াংযিণ Awa`ßi (Kg©KZ©v I Kg©Pvix) wb‡qvM wewagvjv, 2012
Dc‡Rjv I BDwbqb ‡fv³v AwaKvi াংযিণ KwgwU MVb cÖweavbgvjv, 2013
†UªwWs K‡c©v‡ikb Ae evsjv‡`k Gi Kg©Pvix PvKzix cÖweavbgvjv, 1992
weR‡bm cÖ‡gvkb KvDwÝj Kg©Pvix PvKzix cÖweavbgvjv, 2012
ফাাংরায়দ cÖwZ‡hvwMZv Kwgkb (‡Pqvicvm©b I m`m¨ wb‡qvM) wewagvjv-2015
†UªwWs K‡c©v‡ikb Ae evsjv‡`k Gi Kg©Pvix PvKzix cÖweavbgvjv, 1992 Gi ms‡kvabxmg~n

ফাণণজয ভন্ত্রণারয়েয নীণতভারাভয়য তাণরকাোঃ
µg
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.

welq
wmAvBwc (ißvwb) bxwZgvjv, 2013
RvZxq ißvwb Uªwd bxwZgvjv, 2013
ißvwb m¤úªmvi‡Yi রয়িয we‡`‡k evsjv‡`k †UªW †m›Uvi ¯’vcb bxwZgvjv
FTA Policy Guidline, 2010

ক্ষুদ্র Pv Drcv`bKvix (¯§j wU †MÖvqvim) I ক্ষুদ্রােতন Pv Lvgvi (¯§j wU †nvwìsm) wbeÜb bxwZgvjv
eUjxd Pv KviLvbv ¯’vcb bxwZgvjv
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরায়দ যকায
ফাণণজয ভন্ত্রণারে
www.mincom.gov.bd

সফা প্রদান প্রণতশ্রুণত (Chitizen’s Charter)
১ণবন .  ণভন:
রূকল্প (Vision): ণফশ্ব ফাণণয়জয উয়েখয়মাগ্য অফিান সৃণষ্ট।
অণবরিয (Mission): ব্যফা ফান্ধফ ণযয়ফ সৃণষ্ট, ফাণণজয র্দ্ণতয জীকযণ, দফয়দণক ফাণণয়জযয িভতা বৃণর্দ্, ণনতয প্রয়োজনীে য়ণ্যয যফযা ণনণিতকযণ এফাং দ্রব্যভল্য ণিণতীর
যাখায ভাধ্যয়ভ জাতীে উন্নেয়ন ভূণভকা যাখা।

২ .প্রণতশ্রুত সফাভ:
২.১.নাগণযক সফা:
ক্রভ

সফায নাভ

সফা প্রদান র্দ্ণত

১
২
০১. যপ্তাণন নীণত প্রণেন

৩
সগয়জয়ট প্রকা  য়েফাইট

০২. ণ্য যপ্তাণনয ণফযীয়ত নগদ ােতায
ণফলয়ে স্যাণয প্রদান
০৩. যপ্তাণন ণনণলর্দ্ য়ণ্যয সিয়ে যপ্তাণনয
জন্য ণফয়ল অনুভণত প্রদান।

অনুয়ভাদয়নয য ে জাণয/
পযাক্স
প্রস্তাফ প্রাণপ্তয য মথামথ
কর্তথয়িয অনুয়ভাদন গ্রণ কয়য
ে জাণয।

০৪.

তথ ায়য়ি যপ্তাণন সমাগ্য য়ণ্যয প্রস্তাফ প্রাণপ্তয য মথামথ
সিয়ে যপ্তাণনয জন্য ণফয়ল অনুভণত কর্তথয়িয অনুয়ভাদন গ্রণ কয়য
প্রদান।
ে জাণয।

০৫. আভদাণনকৃত ণ্য পুনোঃ যপ্তাণনয
অনুভণত প্রদান।

প্রস্তাফ প্রাণপ্তয য মথামথ
কর্তথয়িয অনুয়ভাদন গ্রণ কয়য
ে জাণয।

প্রয়োজনীে কাগজে
এফাং প্রাণপ্তিান

সফায ভল্য এফাং
ণযয়াধ র্দ্ণত

সফা প্রদায়নয
ভেীভা

৪
ক. ণফণবন্ন অাংীজন গ্রুয়য য়ঙ্গ বা
খ. আন্ত:ভন্ত্রণারে বা
গ. ভণন্ত্রণযলদ ণফবায়গয অনুয়ভাদন
ঘ. ণফর ায়য জন্য াংয়দ সপ্রযণ
ইআযণ, ইটিআইএন, ণতন ফছয়যয যপ্তাণনয ণযভাণ,
যপ্তাণনয আয়েয ণযভাণ
ক. ব্যফাণেক প্রণতষ্ঠায়নয প্যায়ড আয়ফদন
খ. সেড রাইয়য়িয তযাণেত কণ
থ
গ. TIN াটিণপয়কয়টয
তযাণেত কণ
ঘ. আভদাণনকাযয়কয ায়থ ক্রে াংক্রান্ত চুণক্তয
তযাণেত কণ।
ক. ব্যফাণেক প্রণতষ্ঠায়নয প্যায়ড আয়ফদন
খ. সেড রাইয়য়িয তযাণেত কণ
থ
গ. TIN াটিণপয়কয়টয
তযাণেত কণ
ঘ. আভদাণনকাযয়কয ায়থ ক্রে াংক্রান্ত চুণক্তয
তযাণেত কণ।
ক. সেড রাইয়য়িয তযাণেত কণ
থ
খ. TIN াটিণপয়কয়টয
তযাণেত কণ
গ. আভদাণন কাযয়কয ায়থ ক্রে াংক্রান্ত চুণক্তয
তযাণেত কণ।

৫
সগয়জট ভল্য ৪০
টাকা

৬
প্রণত ০৩(ণতন)
ফছয অন্তয
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ণফনাভয়ল্য

২ (দুই) ভা

ণফনাভয়ল্য

১৫ কভথ ণদফ।

ণফনাভয়ল্য

১৫ কভথ ণদফ।

ণফনাভয়ল্য

১৫ কভথ ণদফ।

দাণেত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দণফ, সপান নম্বয  ইয়ভইর)
৭
ভাভৄদা খাতুন
উ ণচফ, যপ্তাণন- ১
সপান: ৯৫৪০৭৫৭
ই-সভইর:
sas.export1br@mincom.gov.bd
সভাোঃ ভনজুয াান ভুইুঁ ো
যুগ্মণচফ, যপ্তাণন- ২
সপান: ৯৫৭৭৯৮৭
ই-সভইর:
sas.export2br@mincom.gov.bd

২.১.নাগণযক সফা:
ক্রভ

সফায নাভ

সফা প্রদান র্দ্ণত

সফায ভল্য এফাং
ণযয়াধ র্দ্ণত

সফা প্রদায়নয
ভেীভা

দাণেত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দণফ, সপান নম্বয  ইয়ভইর)
৭
সভাাোদ জাপরূর ইরাভ আণজণজ,
উণচফ, যপ্তাণন-৩
সপান: ৯৫৪৯৩৪৮
ই-সভইর: sas.export3@mincom.gov.bd

১
২
০৬. ণআইণ ণনফ থাচন  সঘালণা প্রদান।

৪
ক. যপ্তানী উন্নেন ব্যযয়যায দযখাস্ত
খ. যপ্তানী উন্নেন ব্যযয়যায ভতাভত/স্যাণয

৫
ণফনাভয়ল্য

৬
০৬ ভা

০৭.

ক. যপ্তানী উন্নেন ব্যযয়যায দযখাস্ত
খ. যপ্তানী উন্নেন ব্যযয়যায ভতাভত/স্যাণয

ণফনাভয়ল্য

০৬ ভা

ক. আনুষ্ঠাণনক আয়ফদন

ণফনাভয়ল্য

১৫ কভথণদফ

ক. চা সফাড থ এয আয়ফদন
খ. সজরা প্রায়কয ভতাভত

ণফনাভয়ল্য

-ঐ-

ক. াদা কাগয়জ আয়ফদন ে;
খ. পূব ববর্তী লিজের কাগে;
গ. আজবলির্ত ভূলির র্তফলিি;
ঘ. স্কেচ ম্যাপ;
থ
আয়ফদন প্রাণপ্তয য াটিণপয়কট
ক. াদাকাগয়জয আয়ফদনে;
তযােন/ প্রণততযােন
খ. দপ্তয/ফাণণজয াংগঠন (য়চম্বায/াংিা)  সনাটাযী
াফণরক কর্তথক তযােনকৃত কাগজোণদ;
গ. দাণখরকৃত কাগজয়েয ছাোণরণ।

ণফনাভয়ল্য

১৫ কভথণদফ

ণফনাভয়ল্য

১ কভথণদফ

প্রস্তাফ অনুয়ভাদয়নয য ে
জাণয।

ণনধ থাণযত

০৭ কভথণদফ

ণফনাভয়ল্য

৩০ কভথণদফ

০৮.
০৯.
১০.

৩
ণেকায ভাধ্যয়ভ দযখাস্ত
আহ্বান/মাচাই-ফাছাই,
ণর্দ্ান্ত/অনুয়ভাদন গ্রণ 
সগয়জট প্রকা।
জাতীে যপ্তাণন েণপ প্রদান
ণেকায ভাধ্যয়ভ দযখাস্ত
আহ্বান/মাচাই-ফাছাই,
ণর্দ্ান্ত/অনুয়ভাদন গ্রণ 
সগয়জট প্রকা।
চা চাল  ণফণন াংণিষ্ট ণফণবন্ন মাচাই-ফাছাই কয়য অনুয়ভাদন
াংগঠয়নয আয়ফদন ণনষ্পণত্ত।
গ্রণ  ে জাণয।
নতুন চা ফাগান সৃজয়নয আয়ফদন মাচাই-ফাছাই
কয়য
ণনষ্পণত্ত
ণর্দ্ান্ত/অনুয়ভাদন গ্রণ  ে
জাণয।
থ
চা ফাগায়নয দীঘ সভোদী রীজ ণফলেক ভতাভত প্রস্তাফ ভূণভ
আয়ফদন ণনষ্পণত্ত।
ভন্ত্রণারয়ে সপ্রযণ।

প্রয়োজনীে কাগজে
এফাং প্রাণপ্তিান

১১. ণফয়দয় যপ্তাণনয়মাগ্য য়ণ্যয
থ
ফাণণণজযক াটিণপয়কটভ
তযােন/
প্রণততযােন
১২. সদয়য অবযন্তয়য িানীে এফাং
আন্তজথাণতক ফাণণজয সভরায অনুভণত
প্রদান

১৩. ণল্প আইআযণ াাাণ ফাণণণজযক মথামথ কর্তথি কর্তথক
আইআযণ, ফাণণণজযক আইআযণ এয অনুয়ভাদন  ে জাণয।
াাাণ
ণল্প
আইআযণ
জাণযকযয়ণয অনুভণত প্রদান

ক. সভরা অয়োজয়নয আয়ফদন ে এফাং সভরা
আয়োজয়নয িান ফযাদ্দ ে
খ. িানীে সভরায সিয়ে ২০০০/- টাকায স-অড থায
গ. আন্তজথাণতক সভরায সিয়ে ৭৫ ভাণকথন ডরায়যয
ভণযভান ফাাংরায়দী টাকায স-অড থায ণচফ,
ফাণণজয ভন্ত্রণারে ফযাফয়য জভা প্রদান
ক. আইআযণ এয কণ(ারনাগাদ)
খ. সেড রাইয়য়িয কণ(ারনাগাদ)
গ. আেকয নদে (ারনাগাদ)
ঘ. সকন একটি আইআযণয াাাণ অন্যটি
প্রয়োজন তায স্যস্পষ্ট ব্যাখ্যা আয়ফদন
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দেদা নুযভর আযাপী
ণণনেয কাযী ণচফ, যপ্তাণন - ৪
সপান: ৯৫৪০৬২৪
ই-সভইর: sas.export4@mincom.gov.bd

াণকরা সজণযন আয়ভদ,
দণফ: উণচফ, যপ্তাণন - ৫
সপান: ৯৫৪৯৫২৭,
ই-সভইর:
sas.export5br@mincom.gov.bd
সভায়থদা আক্তায
ণণনেয কাযী ণচফ, যপ্তাণন-৭
সপান:৯৫৪৯৬২৬
ই-সভইর: sas.export7@mincom.gov.bd
সভাোঃ ভাব্যব্যর ইরাভ
উ ণচফ, অফা- ১
সপান -৯৫৪০২০৯
ই-সভইর: as.iit1br@mincom.gov.bd

২.১.নাগণযক সফা:
ক্রভ

সফায নাভ

সফা প্রদান র্দ্ণত

১
২
১৪. আভদাণনকৃত গাড়ী/ সভণনাযীজ
ছাড়কযয়ণয জন্য ণিোয়যি াযণভট
(ণণ) প্রদান

৩
মথামথ কর্তথি কর্তথক
অনুয়ভাদন  ে জাণয।

১৫. গাড়ী/য়ভণনাযীজ আভদাণনয জন্য
আইণ (ইয়ম্পাট থ াযণভট) প্রদান

মথামথ কর্তথি কর্তথক
অনুয়ভাদন  ে জাণয।

১৬. এণড আভদাণনয ছাড়ে/এণড
আভদাণনয রাইয়য়িয ছাড়ে প্রদান

মথামথ কর্তথি কর্তথক
অনুয়ভাদন  ে জাণয।

১৭. পযভাণরন জাতীে দ্রব্যাণদ আভদাণনয
অনুভণত প্রদান

মথামথ কর্তথি কর্তথক
অনুয়ভাদন  ে জাণয।

প্রয়োজনীে কাগজে
এফাং প্রাণপ্তিান

সফায ভল্য এফাং
ণযয়াধ র্দ্ণত

সফা প্রদায়নয
ভেীভা

দাণেত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দণফ, সপান নম্বয  ইয়ভইর)

৪
ক. আইআযণ এয কণ (ারনাগাদ)
খ. ণফএর এয কণ
গ. সেড রাইয়য়িয কণ(ারনাগাদ)
ঘ. ইনবয়ে এয কণ
ঙ. কভথাণথোর ইনবয়ে এয কণ
চ. এরণ এয কণ
ছ. আেকয নদে(ারনাগাদ)
জ.কাস্টভ আটকায়দ এয কণ  সভণনাযীয়জয
ব্যফায াংণিষ্ট তথ্য ম্বণরত আয়ফদন
ক. আইআযণ এয কণ (ারনাগাদ)
খ. সেড রাইয়য়িয কণ(ারনাগাদ)
গ.আেকয নদে (ারনাগাদ)  সভণনাযীয়জয
ব্যফায াংণিষ্ট তথ্য ম্বণরত আয়ফদন
ক. আইআযণ এয কণ(ারনাগাদ)
খ. আেকয নদে(ারনাগাদ)
গ. এণড আভদাণনয ছাড়য়েয সিয়ে এণড
রাইয়ি (ারনাগাদ নফােনকৃত)
ঘ. ফতথভান ভজুদ, গুদায়ভয ধাযণ িভতা এফাং
ণফক্রে/ব্যফাণযক তথ্য ম্বণরত াংণিষ্ট সজরা
প্রাক কর্তথক প্রণতষ্ঠান  কাযখানা য়যজণভয়ন
ণযদথনপূফ থক প্রণতয়ফদন এফাং প্রতযেন ে
ঙ. এণড ণনেন্ত্রণ ণফণধভারা-২০০৪ অনুমােী
পূযণকৃত ‘ট’ পযভ । উক্ত পযভ ফাণণজয
ভন্ত্রণারয়েয অফা-১ অণধাখা  স্বযাে
ভন্ত্রণারয়েয াংণিষ্ট াখাে াো মায়ফ।
ক. আইআযণ এয কণ(ারনাগাদ)
খ. সেড রাইয়য়িয কণ(ারনাগাদ)
গ. আেকয নদে(ারনাগাদ)
ঘ. ফতথভান ভজুদ, গুদায়ভয ধাযণ িভতা এফাং
ণফক্রে/ব্যফাণযক ম্বণরত াংণিষ্ট সজরা
প্রায়কয প্রতযেন ে মাণচত ণ্য ণক কায়জ
ব্যফহৃত য়ফ উয়েখপূফ থক আয়ফদন কযয়ত য়ফ।

৫
ণফনাভয়ল্য

৬
৩০ কভথণদফ

৭
সভাোঃ ভাব্যব্যর ইরাভ
উ ণচফ, অফা- ১
সপান -৯৫৪০২০৯
ই-সভইর: as.iit1br@mincom.gov.bd
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ণফনাভয়ল্য

৩০ কভথণদফ

ণফনাভয়ল্য

৩০ কভথণদফ

ণফনাভয়ল্য

৩০ কভথণদফ

২.১.নাগণযক সফা:
ক্রভ

সফায নাভ

সফা প্রদান র্দ্ণত

১
২
১৮. ৩ে এডক আভদাণন স্যণফধায
অনুভণত প্রদান

৩
মথামথ কর্তথি কর্তথক
অনুয়ভাদন  ে জাণয।

১৯. আয়েোন্ত্র/য়গারাফারুদ আভদাণনয জন্য
আইণ (ইয়ম্পাট াযণভট) প্রদান

মথামথ কর্তথি কর্তথক
অনুয়ভাদন  ে জাণয।

২০. এোযক্রাপট/য়ণরকপ্টায/ব্লাাংয়কট
আভদাণনয জন্য আইণ (ইয়ম্পাট থ
াযণভট) প্রদান

মথামথ কর্তথি কর্তথক
অনুয়ভাদন  ে জাণয।

২১. ভদ জাতীে ানীে আভদাণনয অনুভণত
প্রদান

মথামথ কর্তথি কর্তথক
অনুয়ভাদন  ে জাণয।

প্রয়োজনীে কাগজে
এফাং প্রাণপ্তিান

সফায ভল্য এফাং
ণযয়াধ র্দ্ণত

সফা প্রদায়নয
ভেীভা

দাণেত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দণফ, সপান নম্বয  ইয়ভইর)

৪
ক. ণফণনয়োগ সফায়ড থয স্যাণয
খ. আইআযণ এয কণ(ারনাগাদ)
গ. সেড রাইয়য়িয কণ(ারনাগাদ)
ঘ. আেকয নদে(ারনাগাদ)
ঙ. সকন ১ভ  ২ে এডক ণবণত্তয়ত ণ্য আভদাণন
কযয়ত ব্যথ থ য়েয়ছ তায তথ্য ম্বণরত আয়ফদন
চ. ণযদথন প্রণতয়ফদন
ক. ণনধ থাণযত পযয়ভ স্বযাে ভন্ত্রণারয়েয ভাধ্যয়ভ
অনাণত্ত আয়ফদন ।
খ. ারনাগাদ আয়েোয়স্ত্রয রাইয়য়িয তযাণেত
কণ
গ. এক কণ তযাণেত ছণফ
ঘ. জাতীে ণযচেে / ায়াট থ / এএণ
নয়দয তযাণেত কণ
ঙ. ারনাগাদ ভূণভ যাজস্ব ণযয়ায়ধয প্রতযেনে
অথফা ণফগত াঁচ ফছয়যয ণযয়াণধত আেকয়যয
প্রতযেনয়েয তযাণেত কণারনাগাদ ভূণভ
যাজস্ব
ক. সফাভণযক ণফভান ণযফন  ম থটন
ভন্ত্রণারয়েয ভাধ্যয়ভ
অনাণত্ত/স্যাণয
আয়ফদন
খ. ক্রে/ণরজ চুণক্তয়েয তথ্য
গ. ব্লাাংয়কট াযণভয়টয ণফলয়ে ণফভায়নয খুচযা
মন্ত্রাাং/ ভারাভায়রয তাণরকা সফাভণযক
ণফভান ণযফন  ম থটন ভন্ত্রণারয়েয ভাধ্যয়ভ
আয়ফদন
ক. প্রণতষ্ঠায়নয ণনজস্ব প্যায়ড আয়ফদন
খ. ারনাগাদ ফায রাইয়ি এয তযাণেত কণ
গ. ভাদকদ্রব্য ণনেন্ত্রণ অণধদপ্তয এয পূফ থানুভণতে
ঘ. ারনাগাদ াযণভটধাযী দস্যয়দয নায়ভয
তাণরকা এফাং ণফক্রে/ব্যফাণযক তথ্য

৫
ণফনাভয়ল্য

৬
৩০ কভথণদফ

৭
সভাোঃ ভাব্যব্যর ইরাভ
উ ণচফ, অফা- ১
সপান -৯৫৪০২০৯
ই-সভইর: as.iit1br@mincom.gov.bd

ণফনাভয়ল্য

৩০ কভথণদফ

ণনতাই দ দা
উ-ণচফ, অফা - ২
সপান ৯৫৪৯১৩৩
ই-সভইর sas.iit2br@mincom.gov.bd

ণফনাভয়ল্য

৩০ কভথণদফ

ণফনাভয়ল্য

৩০ কভথণদফ
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২.১.নাগণযক সফা:
ক্রভ

সফায নাভ

সফা প্রদান র্দ্ণত

প্রয়োজনীে কাগজে
এফাং প্রাণপ্তিান

সফা প্রদায়নয
ভেীভা

দাণেত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দণফ, সপান নম্বয  ইয়ভইর)

৬
৪৫ কভথণদফ

৭
জনাফ সভাোঃ সজাফায়েদুয যভান
উণচফ অফা-৪
সপানোঃ ৯৫৪০৬২৭
ইয়ভইর- sas.iit4br@mincom.gov.bd

ণফনাভয়ল্য

৪৫ কাম থণদফ

ণফনাভয়ল্য

০২ প্তা

১
২
২২. ণনরায়ভ ক্রেকৃত অণথত ফাণণণজযক
ম্পণত্ত সযণজয়েন ণফলয়ে তথ্য 
ভতাভত প্রদান

৩
মথামথ কর্তথি কর্তথক
অনুয়ভাদন  ে জাণয।

২৩. ণনরায়ভ ক্রেকৃত ণযতযক্ত ফাণণণজযক
ম্পণত্ত সযণজয়েন ণফলয়ে তথ্য 
ভতাভত প্রদান
২৪. বাযত- এয ায়থ ফাণণজয াংক্রান্ত
তথ্য প্রদান

মথামথ কর্তথি কর্তথক
অনুয়ভাদন  ে জাণয।

২৫. াণকস্তান- এয ায়থ ফাণণজয াংক্রান্ত
তথ্য প্রদান

মথামথ কর্তথি কর্তথক
অনুয়ভাদন  ে জাণয।

আয়ফদন এফাং চাণত তথ্য াংণিষ্ট কাগজে

ণফনাভয়ল্য

০২ প্তা

২৫. সনার, ভুটান- এয ায়থ ফাণণজয
াংক্রান্ত তথ্য প্রদান

মথামথ কর্তথি কর্তথক
অনুয়ভাদন  ে জাণয।

আয়ফদন এফাং চাণত তথ্য াংণিষ্ট কাগজে

ণফনাভয়ল্য

০২ প্তা

২৬. ফাণণজয াংগঠন অধ্যয়দ ১৯৬১
অনুায়য রাইয়ি প্রাপ্ত
ক. ফাাংরায়দ ণবণত্তক সচম্বায অফ
কভা থ
খ. ণফবাগ, সজরা, সভয়োণরটন
এরাকা, উয়জরা, য,
সৌযবা ণবণত্তক সচম্বায অফ
কভা থ এন্ড ইন্ড্রাণে’য
গ. উইয়ভন সচম্বায অফ কভা থ এন্ড
ইন্ড্রাণে’য
ঘ. অন্য সদয়য ায়থ সমৌথ সচম্বায
অফ কভা থ এন্ড ইন্ড্রাণে’য
রাইয়ি নফােন

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনপূফ থক ণরণখত বায়ফ
অনুভণত প্রদান অথফা আয়ফদন
নাভঞ্জুয়যয ণফলে অফণত
কযণ।

ক. ফাণণজয াংগঠন ণয়য়ফ ণনগণভত োয নদ
(Certificate of Incorporation)
খ. ণফয়ল াধাযণ বা আফান  উায সনাটি
প্রদায়নয প্রভানক
গ. উক্ত ণফয়ল াধাযণ বাে উণিত দস্যগয়ণয
স্বািয ম্বণরত বায কাম থণফফযণী
ঘ. প্রস্তাণফত াংয়াধনী  ণফদ্যভান ণফধানাফরীয
তুরনাভরক ণফফযণী
ঙ. উণেণখত কাগজে  ণডটি, ফাণণজয াংগঠন,
ফাণণজয ভন্ত্রণারে ফযাফয়য াংগঠয়নয প্যায়ড /
াদা কাগয়জ আয়ফদন

ণফনাভয়ল্য

কর্তথয়িয
ণনকট য়ত
ণর্দ্ান্ত প্রাণপ্তয
যফতী ২(দুই)
কভথ ণদফ

মথামথ কর্তথি কর্তথক
অনুয়ভাদন  ে জাণয।

৪
ক. দযে ণফজ্ঞণপ্ত, ভল্য ণযয়াধ াংক্রান্ত চারান
ফা ব্যাাংক যণদ এফাং প্রয়মাজয অন্যান্য
কাগজে।
খ. এএ  ার সযকড থ ম্পণত্তয প্রকৃত অফিা
ক. দযে ণফজ্ঞণপ্ত, ভল্য ণযয়াধ াংক্রান্ত চারান ফা
ব্যাাংক যণদ এফাং প্রয়মাজয অন্যান্য কাগজে।
খ. এএ  ার সযকড থ ম্পণত্তয প্রকৃত অফিা।
আয়ফদন এফাং চাণত তথ্য াংণিষ্ট কাগজে

সফায ভল্য
এফাং
ণযয়াধ র্দ্ণত
৫
ণফনাভয়ল্য
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এ. এইচ. এভ আান
উণচফ, এপটিএ -১
সপান: ৯৫১২২২৫
ইয়ভইর:sas.fta1br@mincom.gov.bd
আফদুছ ছাত্তায সখ
উণচফ, এপটিএ -৩
সপান: ৯৫৭১৭৭৩
ইয়ভইর:sas.fta3br@mincom.gov.bd
সভাোঃ ভাস্যদুর ভান্নান
ফাণণজয যাভথক
সপান: ৯৫৪৯১৬১
ইয়ভইর: acc@mincom.gov.bd
এ এভ ভাস্যদুয যভান
উণচফ, টি -১
সপান: ৯৫৬৯০০১
ইয়ভইর: sas.to1@mincom.gov.bd

২.১. নাগণযক সফা:
ক্রভ

সফায নাভ

সফা প্রদান র্দ্ণত

প্রয়োজনীে কাগজে
এফাং প্রাণপ্তিান

১
২
২৭. ফাণণজয াংগঠন অধ্যয়দ ১৯৬১ অনুায়য
ক. ফাাংরায়দ ণবণত্তক সচম্বায অফ কভা থ
খ. স্যণনণদ থষ্ট এরাকা (ণফবাগ, সজরা,
সভেণরটন এরাকা, উয়জরা, য,
সৌযবা ইতযাণদ) ণবণত্তক সচম্বায অফ
কভা থ এন্ড ইন্ড্রাণে’য,
গ. উইয়ভন সচম্বায অফ কভা থ এন্ড
ইন্ড্রাণে’য,
ঘ. অন্য সদয়য ায়থ সমৌথ সচম্বায অফ
কভা থ এন্ড ইন্ড্রাণে’য এফাং
ঙ. স্যণনণদ থষ্ট এরাকা  সক্টয ণবণত্তক
ফাণণজয /ণল্প াংণিষ্ট ণভণত/গ্রু এয
রাইয়ি প্রদান

৩
৪
মথামথ
কর্তথয়িয ক. ফাাংরায়দ ণবণত্তক এফাং সমৌথ সচম্বায অফ কভা থ
অনুয়ভাদয়নয য রাইয়ি
এন্ড ইন্ড্রাণে গঠয়নয সিয়ে ধাযণ বা
ইস্যয/ণরণখত বায়ফ আয়ফদন
অনুষ্ঠায়নয ণফলয়ে দুটি জাতীে দদণনয়ক প্রকাণত
নাভঞ্জুয অফণতকযণ।
ণফজ্ঞণপ্তয কণ
খ. স্যণনণদ থষ্ট এরাকা ণবণত্তক সচম্বায  সক্টয ণবণত্তক
ফাণণজয /ণল্প াংণিষ্ট ণভণত/গ্রু গঠয়নয এয
সিয়ে াধাযণ বা অনুষ্ঠায়নয ণফলয়ে একটি
িানীে ফা আঞ্চণরক ণেকাে প্রকাণত ণফজ্ঞণপ্তয
কণ
গ. উক্ত াধাযণ বায কাম থণফফযণী (উণিত
দস্যগয়ণয স্বািয)
ঘ. উয়দ্যাক্তা দস্যগয়ণয ারনাগাদ নফােনকৃত সেড
রাইয়ি, টিন ারনাগাদ আেকয প্রদায়নয
নদে
ঙ. ািী উয়দ্যাক্তগয়ণয স্বািয ম্বণরত ৪(চায)
প্রস্ত াংঘস্মাযক  াংঘণফণধ
চ. সমৌথভরধন সকাম্পাণন  পাভথভয়য ণনফন্ধয়কয
দপ্তয য়ত নায়ভয ছাড়ে।
ছ. সমৌথ সচম্বয়যয সিয়ে াংণিষ্ট সদয়য ঢাকাি
ণভন প্রধায়নয অনাণত্ত
জ. উণেণখত কাগজে ণণনেয ণচফ/ণচফ,
ফাণণজয ভন্ত্রণারে ফযাফয়য প্রস্তাণফত াংগঠয়নয
প্যায়ড / াদা কাগয়জ আয়ফদন

২৮. ভাণি সরয়বর ভায়কথটিাং (এভ এর এভ)
সকাম্পাণনয রাইয়ি প্রাণপ্তয আয়ফদন
নাভঞ্জুয়যয ণযয়প্রণিয়ত দায়েযকৃত আীর
ণনষ্পণত্ত

আীর কর্তথয়িয ণর্দ্ান্ত
ণরণখতবায়ফ অফণতকযণ

ক. সকাম্পাণনয প্যায়ড/াদা কাগয়জ আীর আয়ফদন
খ. রাইয়ি আয়ফদন নাভঞ্জুয়যয ে
গ. আীর ণপ’য সেজাণয চারায়নয ভর কণ
ঘ. আীর ফক্তয়ব্যয স্বয়ি প্রয়োজনীে কাগজে
ঙ. আীর ণপ ২০০০ (দুই াজায) ১-১৭৩৫-০০০০১৮১৬ নাং সকাড এ সেজাণযয়ত জভা প্রদান
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সফায ভল্য এফাং
ণযয়াধ র্দ্ণত

সফা প্রদায়নয
ভেীভা

৫
ণফনাভয়ল্য

৬
ণফণবন্ন াংিায
প্রণতয়ফদন/ অনাণত্ত
ায়য়ি যকায
কর্তথক রাইয়ি
প্রদায়নয ণনয়দ থ
প্রাণপ্তয তাণযখ য়ত
যফতী ২(দুই) কভথ
ণদফ

ণনধ থাণযত ায়য

আীর ণর্দ্ান্ত
প্রাণপ্তয যফতী
২ (দুই)কভথ ণদফ।

দাণেত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দণফ, সপান নম্বয  ইয়ভইর)
৭
এ এভ ভাস্যদুয যভান
উণচফ, টি -১
সপান: ৯৫৬৯০০১
ইয়ভইর: sas.to1@mincom.gov.bd

২.১. নাগণযক সফা:
ক্রভ

সফায নাভ

১
২
২৯. ফাণণজয াংগঠন অধ্যয়দ ১৯৬১ অনুায়য
রাইয়ি প্রাপ্ত
ক. ফাাংরায়দ ণবণত্তক সচম্বায অফ কভা থ
খ. ণফবাগ, সজরা, সভয়োণরটন এরাকা,
উয়জরা, য, সৌযবা ণবণত্তক
সচম্বায অফ কভা থ এন্ড ইন্ড্রাণে’য
গ. উইয়ভন সচম্বায অফ কভা থ এন্ড
ইন্ড্রাণে’য
ঘ. অন্য সদয়য ায়থ সমৌথ সচম্বায অফ
কভা থ এন্ড ইন্ড্রাণে’য রাইয়ি নফােন

সফা প্রদান র্দ্ণত

প্রয়োজনীে কাগজে
এফাং প্রাণপ্তিান

সফায ভল্য এফাং
ণযয়াধ র্দ্ণত

সফা প্রদায়নয
ভেীভা

৩
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনপূফ থক ণরণখত
বায়ফ অনুভণত প্রদান
অথফা আয়ফদন নাভঞ্জুয়যয
ণফলে অফণত কযণ।

৪
ক. ফাণণজয াংগঠন ণয়য়ফ ণনগণভত োয নদ
(Certificate of Incorporation)
খ. ণফয়ল াধাযণ বা আফান  উায সনাটি
প্রদায়নয প্রভানক
গ. উক্ত ণফয়ল াধাযণ বাে উণিত দস্যগয়ণয
স্বািয ম্বণরত বায কাম থণফফযণী
ঘ. প্রস্তাণফত াংয়াধনী  ণফদ্যভান ণফধানাফরীয
তুরনাভরক ণফফযণী
ঙ. উণেণখত কাগজে  ণডটি, ফাণণজয াংগঠন,
ফাণণজয ভন্ত্রণারে ফযাফয়য াংগঠয়নয প্যায়ড /
াদা কাগয়জ আয়ফদন
ক. ণনফন্ধন আয়ফদন নাভঞ্জুয়যয ে
খ. আীর ণপ জভায সেজাণয সেজাণয চারায়নয ভর
কণ
গ. আীর ফক্তয়ব্যয স্বয়ি প্রয়োজনীে কাগজে
ঘ.উণেণখত কাগজে  ণচফ ফাণণজয ভন্ত্রণারে
ফযাফয়য প্রস্তাণফত সকাম্পাণনয প্যায়ড / াদা
কাগয়জ আীর আয়ফদন
ঙ. আীর ণপ ২৫০ (দুই ত ঞ্চা) ১-১৭৩৫০০০০-২৬৮১ নাং সকাড এ সেজাণযয়ত জভা প্রদান

৫
ণফনাভয়ল্য

৬
কর্তথয়িয ণনকট
য়ত ণর্দ্ান্ত প্রাণপ্তয
যফতী ২(দুই) কভথ
ণদফ

ণনধ থাণযত ায়য

আীর ণর্দ্ান্ত
প্রাণপ্তয
যফতী ২ (দুই)
কভথ ণদফয়য ভয়ধ্য।

ণফনাভয়ল্য

ণফণবন্ন াংিায
প্রণতয়ফদন/ অনাণত্ত
ায়য়ি যকায
কর্তথক রাইয়ি
প্রদায়নয ণনয়দ থ
প্রদায়নয তাণযখ
য়ত যফতী
২(দুই) কভথ ণদফ

৩০. সকাম্পাণন আইন ১৯৯৪ এয ২৩(১) আীর কর্তথয়িয ণর্দ্ান্ত
অনুায়য সকান সকাম্পাণনয ণনফন্ধন ণরণখতবায়ফ অফণতকযণ।
আয়ফদন
নাভঞ্জুয়যয
ণযয়প্রণিয়ত
দায়েযকৃত আীর ণনষ্পণত্ত

৩১. সকাম্পাণন আইন ১৯৯৪ এয ২৮ ধাযা মথামথ
কর্তথয়িয ক.প্রস্তাণফত ণভণত গঠয়নয ণনণভত্ত অনুণষ্ঠত ধাযণ
অনুায়য ভৄনাপা ব্যতীত ণবন্ন উয়দ্দয়ে অনুয়ভাদনপূফ থক ণরণখত
বায কাম থণফফযণী (উণিত দস্যগয়ণয
গঠিত ণভণতয রাইয়ি প্রদান
বায়ফ রাইয়য়িয অনুভণত
স্বািয)
প্রদান/নাভঞ্জুয়যয
ণফলে খ.ািী উয়দ্যাক্তগয়ণয স্বািয ম্বণরত ৪(চায)
অফণত কযণ।
প্রি াংঘস্মাযক  াংঘণফণধ (সকাপ্পাণন আইন
১৯৯৪ এয তপণর অনুায়য প্রণীত)
গ. উয়দ্যাক্তাগয়ণয জাতীে ণযচেয়েয তযাণেত
কণ
ঘ. সমৌথভরধন সকাম্পাণন  পাভথভয়য ণনফন্ধয়কয
দপ্তয য়ত নায়ভয ছাড়ে।
ঙ. উণেণখত কাগজে ণণনেয ণচফ / ণচফ,
ফাণণজয ভন্ত্রণারে ফযাফয়য প্রস্তাণফত ণভণতয
প্যায়ড / াদা কাগয়জ আয়ফদন।
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দাণেত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দণফ, সপান নম্বয  ইয়ভইর)
৭
এ এভ ভাস্যদুয যভান
উণচফ, টি -১
সপান: ৯৫৬৯০০১
ইয়ভইর: sas.to1@mincom.gov.bd

২.১. নাগণযক সফা:
ক্রভ

সফায নাভ

সফা প্রদান র্দ্ণত

প্রয়োজনীে কাগজে
এফাং প্রাণপ্তিান

সফায ভল্য এফাং
ণযয়াধ র্দ্ণত

সফা প্রদায়নয
ভেীভা

৩
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনপূফ থক ণরণখত
বায়ফ অনাণত্ত প্রদান
অথফা আয়ফদন নাভঞ্জুয়যয
ণফলে অফণত কযণ।

৪
ক. সমৌথভরধন সকাম্পাণন  পাভথভয়য ণনফন্ধয়কয
দপ্তয়য ণভণতটিয ণনগণভত োয নদ
(Certificate of Incorporation)
খ. াংঘস্মাযক  াংঘণফণধ াংয়াধন / ণযফতথন
ণফলয়ে ণফয়ল াধাযণ বা আফান  বায
সনাটি প্রদায়নয প্রভানক
গ. উক্ত ণফয়ল াধাযণ বায উণিত দস্যগয়ণয
স্বািয ম্বণরত বায কাম থণফফযণী
ঘ. প্রস্তাণফত াংয়াধনী  ণফদ্যভান ণফধানাফরীয
তুরনাভরক ণফফযণী
ঙ. উণেণখত কাগজে ণণনেয ণচফ / ণচফ
ফাণণজয ভন্ত্রণারে ফযাফয়য াংগঠনটিয প্যায়ড /
াদা কাগয়জ আয়ফদন

৫
ণফনাভয়ল্য

৬
কর্তথয়িয ণনকট
য়ত ণর্দ্ান্ত প্রাণপ্তয
যফতী ২(দুই) কভথ
ণদফ

৩৩. সকাম্পাণন আইন ১৯৯৪ এয ১০৯ ধাযা মথামথ কর্তথয়িয
অনুায়য সকান একক ব্যণক্তয়ক একাণধক অনুয়ভাদনক্রয়ভ ে জাণয।
সকাম্পাণনয এভণড য়দ ণনযুণক্তয আয়ফদন
ণনষ্পণত্ত

সম কর সকাম্পণনয এভণড য়দ ণনয়োয়গয আয়ফদন
কযা য়ে স কর সকাম্পাণনয
ক.ণনগভন নদ (Certificate of Incorporation)
খ. সমৌথভরধন সকাম্পাণন  পাভথভয়য ণনফন্ধয়কয
দপ্তয়যয (আযয়জএণ) কভথকতথা কর্তথক তযাণেত
াযটিকুরায অফ ণডয়যকটয এয নদ
গ.আযয়জএণ এয কভথকতথা কর্তথক তযাণেত
সকাম্পাণনভয়য াংঘণফণধ  াংঘস্মাযক এয
কণ
ঘ.এভণড ণনয়োগ ণফলয়ে প্রয়তযক সকাম্পাণনয
ণযচারনা ল থয়দয ণর্দ্ায়ন্তয ণফলয়ে াংণিষ্ট
বায কাম থণফফযণী (উণিত দস্যগয়ণয
স্বািয)
ঙ.এভণড ণনয়োগ ণফলয়ে প্রয়তযক সকাম্পাণনয
াধাযণ বায অনুয়ভাদন।
চ. উণেণখত কাগজ প্রাণপ্ত ণণনেয ণচফ / ণচফ
ফাণণজয ভন্ত্রণারে ফযাফয়য সকাম্পাণনয প্যায়ড/
াদা কাগয়জ আয়ফদন

ণফনাভয়ল্য

কর্তথয়িয ণনকট
য়ত ণর্দ্ান্ত প্রাণপ্তয
যফতী ২(দুই)
কভথ ণদফ

১
২
৩২. সকাম্পাণন আইন ১৯৯৪ এয ২৮ ধাযা
অনুায়য ভৄনাপা ব্যতীত ণবন্ন উয়দ্দয়ে
গঠিত ণভণতয াংঘস্মাযক (উয়দ্দেফরী
অাং ব্যতীত অন্যান্য অাংয়য) 
াংঘণফণধ াংয়াধন/ণযফতথয়নয অনাণত্ত
প্রদান।
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দাণেত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দণফ, সপান নম্বয  ইয়ভইর)
৭
এ এভ ভাস্যদুয যভান
উণচফ, টি -১
সপান: ৯৫৬৯০০১
ইয়ভইর: sas.to1@mincom.gov.bd

২.১. নাগণযক সফা:
ক্রভ

সফায নাভ

১
২
৩৪. ক. ফাাংরায়দ ণবণত্তক সচম্বায অফ কভা থ
খ. ণফবাগ, সজরা, সভেণরটন এরাকা,
উয়জরা, য, সৌযবা ণবণত্তক
সচম্বায অফ কভা থ এন্ড ইন্ড্রাণে’য,
গ.উইয়ভন সচম্বায অফ কভা থ এন্ড
ইন্ড্রাণে’য,
ঘ. অন্য সদয়য ায়থ সমৌথ সচম্বায অফ
কভা থ এন্ড ইন্ড্রাণে’য
ঙ.স্যণনণদ থষ্ট এরাকা  সক্টয ণবণত্তক
ফাণণজয /ণল্প াংণিষ্ট ণভণত/গ্রু এফাং
চ. সকাম্পাণন আইন ১৯৯৪ অনুায়য গঠিত
অরাবজনক প্রণতষ্ঠায়নয কাম থণনফ থাী
কণভটিয/ ণযচারনা ল থয়দয ণফরুয়র্দ্
দায়েযকৃত অণবয়মাগ ণনষ্পণত্ত

সফা প্রদান র্দ্ণত
৩
মথামথ কর্তথয়িয
অয়নুায়ভাদনক্রয়ভ আয়দ
জাণয

প্রয়োজনীে কাগজে
এফাং প্রাণপ্তিান
৪
প্রভান ণরণখত অণবয়মাগ

৩৫. ফাণণজয াংগঠন অধ্যায়দ ১৯৬১ এয রাইয়ি প্রদান/ ণরণখত ক.প্রস্তাণফত াংগঠন গঠয়নয ণনণভত্ত ধাযণ বা
৩(২)(ণড)ধাযা অনুায়য ভগ্র ফাাংরায়দ বায়ফ আয়ফদন না ভঞ্জুয়যয
অনুষ্ঠায়নয ণফলয়ে দুটি জাতীে দদণনয়ক প্রকাণত
ণবণত্তক সকান ণল্প/ফাণণজয সক্টয়যয জন্য ণফলে অফণত কযণ।
ণফজ্ঞণপ্তয কণ
ণভণতয (ফাণণজয াংগঠয়নয) রাইয়ি
খ. উক্ত াধাযণ বায কাম থণফফযণী (উণিত
প্রদান
দস্যগয়ণয স্বািয)
গ.উয়দ্যাক্তা দস্যগয়ণয ারনাগাদ নফােনকৃত সেড
রাইয়ি, টিন উয়েখ ারনাগাদ আেকয
প্রদায়নয নদে
ঘ. ািী উয়দ্যাক্তগয়ণয স্বািয ম্বণরত ৪(চায)
প্রি াংঘস্মাযক  াংঘণফণধ
ঙ.য়মৌথভরধন সকাম্পাণন  পাভথভয়য ণনফন্ধয়কয
দপ্তয য়ত নায়ভয ছাড়ে।
চ. উণেণখত কাগজে ণণনেয ণচফ / ণচফ,
ফাণণজয ভন্ত্রণারে ফযাফয়য প্রস্তাণফত াংগঠয়নয
প্যায়ড াদা কাগয়জ আয়ফদন
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সফায ভল্য এফাং
ণযয়াধ র্দ্ণত

সফা প্রদায়নয
ভেীভা

দাণেত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দণফ, সপান নম্বয  ইয়ভইর)

৫
ণফনাভয়ল্য

৬
কর্তথয়িয ণনকট
য়ত ণর্দ্ান্ত প্রাণপ্তয
যফতী ২(দুই)
কভথ ণদফ

৭
এ এভ ভাস্যদুয যভান
উণচফ, টি -১
সপান: ৯৫৬৯০০১
ইয়ভইর: sas.to1@mincom.gov.bd

ণফনাভয়ল্য

কর্তথয়িয ণনকট
য়ত ণর্দ্ান্ত প্রাণপ্তয
যফতী ২(দুই)
কভথ ণদফ

সভাােদ কাভরুর ইরাভ সচৌধুযী
উণচফ, টি -২
সপান: ৯৫৪০৫৩০
ইয়ভইর: sas.to2@mincom.gov.bd

২.১. নাগণযক সফা:
ক্রভ

সফায নাভ

সফা প্রদান র্দ্ণত

প্রয়োজনীে কাগজে
এফাং প্রাণপ্তিান

সফায ভল্য এফাং
ণযয়াধ র্দ্ণত

সফা প্রদায়নয
ভেীভা

১
২
৩৬. ফাণণজয াংগঠন অধ্যায়দ ১৯৬১ এয
৩(২)(ণড)ধাযা অনুায়য রাইয়ি প্রাপ্ত
ভগ্র ফাাংরায়দ ণবণত্তক সকান ফাণণজয
াংগঠয়নয াংঘস্মাযক  াংঘণফণধ
াংয়াধন/ণযফতথয়নয অনুভণত প্রদান

৩
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ণরণখত
বায়ফ অনুভণত প্রদান /
আয়ফদন না ভঞ্জুয অফণত
কযণ।

৪
ক. াংগঠনটিয ণনগণভত োয নদ (Certificate
of Incorporation)
খ. াংঘণফণধ াংয়াধন / ণযফতথন ণফলয়ে ণফয়ল
াধাযণ বা আফান  বায সনাটি প্রদায়নয
প্রভানক
গ. উক্ত বায উণিত দস্যগয়ণয স্বািয ম্বণরত
বায কাম থণফফযণী
ঘ. প্রস্তাণফত াংয়াধনী  ণফদ্যভান ণফধানাফরীয
তুরনাভরক ণফফযণী
ঙ. উণেণখত কাগজে  ণডটি, ফাণণজয াংগঠন,
ফাণণজয ভন্ত্রণারে ফযাফয়য াংগঠয়নয প্যায়ড/াদা
কাগয়জ আয়ফদন

৫
ণফনাভয়ল্য

৬
কর্তথয়িয ণনকট
য়ত ণর্দ্ান্ত প্রাণপ্তয
যফতী ২(দুই)
কভথণদফ

৩৬. ফাাংরায়দ ণবণত্তক সকান ফাণণজয
াংগঠয়নয কাম থণনফ থাী কণভটিয /
ণযচারনা ল থয়দয ণফরুয়র্দ্ দায়েযকৃত
অণবয়মাগ ণনষ্পণত্ত

মথামথ
কর্তথয়িয প্রভান ণরণখত অণবয়মাগ
অনুয়ভাদনক্রয়ভ
ণরণখত
বায়ফ ণর্দ্ান্ত অফণত
কযণ।

ণফনাভয়ল্য

কর্তথয়িয ণনকট
য়ত ণর্দ্ান্ত প্রাণপ্তয
যফতী ২(দুই)
কভথণদফ
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দাণেত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দণফ, সপান নম্বয  ইয়ভইর)
৭
সভাােদ কাভরুর ইরাভ সচৌধুযী
উণচফ, টি -২
সপান: ৯৫৪০৫৩০
ইয়ভইর: sas.to2@mincom.gov.bd

২.২. প্রাণতষ্ঠাণনক সফা:
ক্রভ

সফায নাভ

সফায ভল্য এফাং
ণযয়াধ র্দ্ণত

সফা প্রদায়নয
ভেীভা

দাণেত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দণফ, সপান নম্বয  ইয়ভইর)

১
২
৩
৪
০১. ণণআই  আযয়জএণ’য ১ভ সেণণয মথামথ
কর্তথয়িয ক. আয়ফদনে
কভথকতথায়দয অণজথত ছুটি/ অণজথত ছুটি অনুয়ভাদনক্রয়ভ
আয়দ খ. ণনধ থাণযত পযয়ভ ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযােনে
(ফণ: ফাাংরায়দ)
ে/প্রজ্ঞান জাণয।

৫
ণফনাভয়ল্য

৬
৭ কাম থ ণদফ

৭

০২. ণণআই  আযয়জএণ’য দ
িােীকযণ
০৩. ণণআই  আযয়জএণ’য ১ভ সেণণয
কভথকতথায়দয ণয়রকন সগ্রড/টাইভ সের
ভঞ্জুণয।
০৪. ণণআই  আযয়জএণ’য ১ভ সেণণয
কভথকতথায়দয চাকণয িােীকযণ

মথামথ
কর্তথয়িয জনপ্রান ভন্ত্রণারয়েয সচকণরষ্ট অনুমােী
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ে জাণয। তথ্য/কাগজে
মথামথ কর্তথয়িয
আয়ফদন  দপ্তয/াংিায আনুষ্ঠাণনক প্রস্তাফ
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ে জাণয।

ণফনাভয়ল্য

২ ভা

ণফনাভয়ল্য

৩০ কাম থ ণদফ

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ অণপ
আয়দ জাণয।

ণফনাভয়ল্য

৫ কাম থ ণদফ

ণফনাভয়ল্য

১৫ কাম থ ণদফ

ণফনাভয়ল্য

৬ ভা

ণফনাভয়ল্য

২ ভা

০৫. ণণআই  আযয়জএণ’য ১ভ সেণণয
কভথকতথায়দয সনন ণনষ্পণত্ত

০৬. ণণআই  আযয়জএণ’য দ সৃজন

০৭. ণণআই  আযয়জএণ’য দ াংযিণ

সফা প্রদান র্দ্ণত

প্রয়োজনীে কাগজে
এফাং প্রাণপ্তিান

ক. আয়ফদনে
খ. ২ ফছয়যয এণআয
গ. ব্যণনোদী প্রণিণ
ঘ. ণফবাগীে যীিাে উত্তীণ থ
মথামথ
কর্তথয়িয ক.ণআযএর গভয়ণয আয়দ
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ণজ./ে খ. প্রতাণত সল সফতয়নয কণ
জাণয।
গ. সনন পযভ ২.১ পূযণ
ঘ. া থয়াট াইয়জয ছণফ ৫ কণ
ঙ. উত্তযাণধকায সঘালণাে
চ. দপ্তয়যয না-দাফী ে
ছ. নভৄনা স্বািয  াঁচ আঙ্গুয়র ছা
মথামথ কর্তথয়িয
ক. জনপ্রান  অথ থ ভন্ত্রণারয়েয েণত;
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ণজ./ে
খ. অথ থ ভন্ত্রণারয়েয ফাস্তফােন াখায সফতনয়ের
জাণয।
মাচাই;
গ. প্রাণনক উন্নেন াংক্রান্ত ণচফ কণভটিয
অনুয়ভাদন
ঘ. ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয অনুয়ভাদন
মথামথ কর্তথয়িয
ক. জনপ্রান ভন্ত্রণারয়েয েণত;
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ে জাণয। খ. অথ থ ভন্ত্রণারয়েয েণত
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নাজভৄর ক
কাযী ণচফ, প্রান - ৩
সপান-০২-৯৫৪০৬২৫
ই-সভইর as.admn3@mincom.gov.bd

২.২. প্রাণতষ্ঠাণনক সফা:
ক্রভ

সফায নাভ

সফা প্রদান র্দ্ণত

প্রয়োজনীে কাগজে
এফাং প্রাণপ্তিান

সফায ভল্য এফাং
ণযয়াধ র্দ্ণত

সফা প্রদায়নয
ভেীভা

১
২
০৮. ণদ ইনণস্টটিউট অফ চাট থvড থ একাউন্টযান্ট
অফ ফাাংরায়দ এয অথ থ ণফবাজয়নয
প্রাণনক অনুয়ভাদন  ছাড়কযণ
০৯. ণদ ইনণস্টটিউট অফ কস্ট এন্ড ম্যায়নজয়ভন্ট
একাউন্টযান্ট অফ ফাাংরায়দ এয অথ থ
ণফবাজয়নয প্রাণনক অনুয়ভাদন 
ছাড়কযণ
১১. ইনণস্টটিউট অফ চাট থাড থ সয়ক্রটাযীজ অফ
ফাাংরায়দ এয অথ থ ণফবাজয়নয প্রাণনক
অনুয়ভাদন  ছাড়কযণ
১২. ণদ ইনণস্টটিউট অফ চাট থvড থ একাউন্টযান্ট
অফ ফাাংরায়দ এয অথ থ ণফবাজয়নয
প্রাণনক অনুয়ভাদন  ছাড়কযণ
১৩. ণদ ইনণস্টটিউট অফ কস্ট এন্ড ম্যায়নজয়ভন্ট
একাউন্টযান্ট অফ ফাাংরায়দ এয অথ থ
ণফবাজয়নয প্রাণনক অনুয়ভাদন 
ছাড়কযণ
২১. ইনণস্টটিউট অফ চাট থাড থ সয়ক্রটাযীজ অফ
ফাাংরায়দ এয অথ থ ণফবাজয়নয প্রাণনক
অনুয়ভাদন  ছাড়কযণ
১৪. ফাাংরায়দ চা সফাড থ এয দ াংযিণ
(সৃজয়নয ৪থ থ ফছয য়ত)

৩
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভঞ্জুযী
আয়দ জাণয।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভঞ্জুযী
আয়দ জাণয।

৪
আনুষ্ঠাণনক প্রস্তাফে, অথ থ ণফবায়গয ফায়জট 
প্রাক্করন

৫
ণফনাভয়ল্য

৬
৩ কাম থণদফ

আনুষ্ঠাণনক প্রস্তাফে, অথ থ ণফবায়গয ফায়জট 
প্রাক্করন

ণফনাভয়ল্য

৩ কাম থণদফ

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভঞ্জুযী
আয়দ জাণয।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভঞ্জুযী
আয়দ জাণয।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভঞ্জুযী
আয়দ জাণয।

আনুষ্ঠাণনক প্রস্তাফে, অথ থ ণফবায়গয ফায়জট 
প্রাক্করন।

ণফনাভয়ল্য

৩ কাম থণদফ

আনুষ্ঠাণনক প্রস্তাফে, অথ থ ণফবায়গয ফায়জট 
প্রাক্করন।

ণফনাভয়ল্য

৩ কাম থণদফ

আনুষ্ঠাণনক প্রস্তাফে, অথ থ ণফবায়গয ফায়জট 
প্রাক্করন।

ণফনাভয়ল্য

৩ কাম থণদফ

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভঞ্জুযী
আয়দ জাণয।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ আয়দ
জাণয।

আনুষ্ঠাণনক প্রস্তাফে, অথ থ ণফবায়গয ফায়জট 
প্রাক্করন।

ণফনাভয়ল্য

৩ কাম থণদফ

ণফনাভয়ল্য

৬০ কাম থণদফ

১৫.. ফাাংরায়দ চা সফাড থ এয দ াংযিণ
(সৃজয়নয ৪থ থ ফছয য়ত)

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ আয়দ
জাণয।

ক. দপ্তয/অণধদপ্তয়যয প্রস্তাফ
খ.দ সৃজয়নয যকাণয আয়দ
গ. ০৩ ফছয দ াংযিয়ণয যকাণয আয়দ
ঘ.দ াংযিয়ণয জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণারয়েয
েণত
ঙ. দ াংযিয়ণয জন্য অথ থ ণফবায়গয েণত
ক. জনপ্রান ভন্ত্রণারয়েয ণনধ থাণযত পযয়ভ
দপ্তয/অণধদপ্তয়যয প্রস্তাফ
খ.অনুয়ভাণদত াাংগঠণনক কাঠায়ভায কণ

ণফনাভয়ল্য

ছে ভা
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দাণেত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দণফ, সপান নম্বয  ইয়ভইর)
৭
সফগভ াণভভা সফগভ
উণচফ, প্রান-৫
সপান: ৯৫৫১৩৫৭
ইয়ভইর: sas.admn5@mincom.gov.bd

২.২. প্রাণতষ্ঠাণনক সফা:
ক্রভ

সফায নাভ

সফা প্রদান র্দ্ণত

১
২
১৬.. ফাাংরায়দ চা সফাড থ এয জনফর/ যঞ্জাভাণদ
টিএন্ডইভুক্তকযন

৩
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ আয়দ
জাণয।

১৭.. ফাাংরায়দ চা সফাড থ এয মানফান ক্রে প্রস্তাফ
অনুয়ভাদন

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ আয়দ
জাণয।

১৮.. ফাাংরায়দ চা সফাড থ এয কভথকতথা/
কভথচাযীয়দয গৃণনভথাণ ঋণ

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ আয়দ
জাণয।

১৯.. ফাাংরায়দ চা সফাড থ এয সভাটযমান ক্রে
অণগ্রভ

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ আয়দ
জাণয।

২০. ফাাংরায়দ ট্যাণযপ কণভন, ণফণণ 
জাতীে সবাক্তা অণধকায াংযিণ
অণধদপ্তয়যয দ সৃজন
২১. ফাাংরায়দ ট্যাণযপ কণভন, ণফণণ 
জাতীে সবাক্তা অণধকায াংযিণ
অণধদপ্তয়যয মানফান ক্রে প্রস্তাফ অনুয়ভাদন

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ আয়দ
জাণয।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ আয়দ
জাণয।

২২. ফাাংরায়দ ট্যাণযপ কণভন, ণফণণ 
জাতীে সবাক্তা অণধকায াংযিণ
অণধদপ্তয়যয কভথকতথা/ কভথচাযীয়দয
সভাটযমান ক্রে অণগ্রভ

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ আয়দ
জাণয।

প্রয়োজনীে কাগজে
এফাং প্রাণপ্তিান

সফায ভল্য এফাং
ণযয়াধ র্দ্ণত

সফা প্রদায়নয
ভেীভা

দাণেত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দণফ, সপান নম্বয  ইয়ভইর)

৪
ক. দপ্তয/অণধদপ্তয়যয প্রস্তাফ
খ. জনপ্রান ভন্ত্রণারয়েয েণত
গ. অথ থ ণফবায়গয েণত/ ফাস্তফােন অনুণফবাগ
কর্তথক সফতন সের ণনধ থাযণ
ঘ. প্রাণনক উন্নেন াংক্রান্ত ণচফ কণভটিয
স্যাণয
ক. ণণআয-২০০৮ অনুযয়ণ ক্রেকাযী
দপ্তয/অণধদপ্তয়যয প্রস্তাফ
খ. াংণিষ্ট দপ্তয/অণধদপ্তয়যয টিএন্ডই
গ. ফায়জয়ট ফযায়দ্দয ণযভাণ
ক. াদা কাগয়জ আয়ফদন
খ.জণভয দণরর/ফােনাে
গ.১৫০ টাকায নন জুণডণোর স্টযায়ম্প
অঙ্গীকাযনাভা
ঘ. মথামথ কর্তথয়িয স্যাণয
ক. াদা কাগয়জ আয়ফদন
খ. আয়ফদনকাযীয ১৫০ টাকায নন-জুণডণোর
স্টযায়ম্প অঙ্গীকাযনাভা
গ. সভাটয াইয়কর ণফক্রেকাযীয অঙ্গীযনাভা
ক. জনপ্রান ভন্ত্রণারয়েয ণনধ থাণযত পযয়ভ
অণধদপ্তয়যয প্রস্তাফ
খ. অনুয়ভাণদত াাংগঠণনক কাঠায়ভায কণ
ক. ণণআয-২০০৮ অনুযয়ণ ক্রেকাযী অণধদপ্তয়যয
প্রস্তাফ
খ. অণধদপ্তয়যয টিএন্ডই
গ. ফায়জয়ট ফযাদ্দ
ক. াদা কাগয়জ আয়ফদন
খ. আয়ফদনকাযীয ১৫০ টাকায নন-জুণডণোর
স্টযায়ম্প অঙ্গীকাযনাভা।
গ. সভাটয াইয়কর ণফক্রেকাযীয অঙ্গীযনাভা।

৫
ণফনাভয়ল্য

৬
৩০ কাম থণদফ

৭
সফগভ াণভভা সফগভ
উণচফ, প্রান-৫
সপান: ৯৫৫১৩৫৭
ইয়ভইর: sas.admn5@mincom.gov.bd

ণফনাভয়ল্য

১৫ কাম থণদফ

ণফনাভয়ল্য

১৫ কাম থণদফ

ণফনাভয়ল্য

১৫ কাম থণদফ

ণফনাভয়ল্য

ছে ভা

ণফনাভয়ল্য

১৫ কাম থণদফ

ণফনাভয়ল্য

১৫ কাম থণদফ
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২.২. প্রাণতষ্ঠাণনক সফা:
ক্রভ

সফায নাভ

সফা প্রদান র্দ্ণত

১
২
২৩. ফাাংরায়দ ট্যাণযপ কণভন, ণফণণ 
জাতীে সবাক্তা অণধকায াংযিণ
অণধদপ্তয়যয দ াংযিণ (সৃজয়নয ৪থ থ ফছয
য়ত)

৩
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ আয়দ
জাণয।

২৪. ফাাংরায়দ ট্যাণযপ কণভন, ণফণণ 
জাতীে সবাক্তা অণধকায াংযিণ
অণধদপ্তয়যয দ িােীকযণ

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ আয়দ
জাণয।

২৫. ফাাংরায়দ ট্যাণযপ কণভন, ণফণণ 
জাতীে সবাক্তা অণধকায াংযিণ
অণধদপ্তয়যয জনফর/যঞ্জাভাণদ
টিএন্ডইভুক্তকযন

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ আয়দ
জাণয।

২৬. ফাাংরায়দ ট্যাণযপ কণভন, ণফণণ 
জাতীে সবাক্তা অণধকায াংযিণ
অণধদপ্তয়যয কভথকতথা/ কভথচাযীয়দয
গৃণনভথাণ ঋণ

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ আয়দ
জাণয।

২৭. ফাাংরায়দ চা সফাড থ এয দ িােীকযণ

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ আয়দ
জাণয।

প্রয়োজনীে কাগজে
এফাং প্রাণপ্তিান

সফায ভল্য এফাং
ণযয়াধ র্দ্ণত

সফা প্রদায়নয
ভেীভা

৪
ক. অণধদপ্তয়যয প্রস্তাফ
খ. দ সৃজয়নয যকাণয আয়দ
গ. ০৩ ফছয দ াংযিয়ণয যকাণয আয়দ
ঘ. দ াংযিয়ণয জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণারয়েয
েণত
ঙ.দ াংযিয়ণয জন্য অথ থ ণফবায়গয েণত
ক. দ িােীকযয়ণয জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণারয়েয
ণনধ থাণযত পযয়ভ প্রস্তাফ
খ. দ সৃজয়নয যকাণয আয়দ
গ. দ সৃজন যফতী কর ফছয়যয দ াংযিয়ণয
ভঞ্জুণয আয়দ
ক. অণধদপ্তয়যয প্রস্তাফ
খ. জনপ্রান ভন্ত্রণারয়েয েণত
গ. অথ থ ণফবায়গয েণত
ঘ. অথ থ ণফবায়গয ফাস্তফােন অনুণফবাগ কর্তথক সফতন
সের ণনধ থাযণ(জনফয়রয সিয়ে)
ঘ. প্রাণনক উন্নেন াংক্রান্ত ণচফ কণভটিয স্যাণয
ক. াদা কাগয়জ আয়ফদন
খ. জণভয দণরর/ফােনাে
গ. ১৫০ টাকায নন জুণডণোর স্টযায়ম্প
অঙ্গীকাযনাভা
ঘ. মথামথ কর্তথয়িয স্যাণয
ক. জনপ্রান ভন্ত্রণারয়েয ণনধ থাণযত পযয়ভ
দপ্তয/অণধদপ্তয়যয প্রস্তাফ
খ.দ সৃজয়নয যকাণয আয়দ
গ. দ সৃজন যফতী কর ফছয়যয দ াংযিয়ণয
ভঞ্জুণয আয়দ

৫
ণফনাভয়ল্য

৬
৬০ কাম থণদফ

ণফনাভয়ল্য

৬০ কাম থণদফ

ণফনাভয়ল্য

৩০ কাম থণদফ

ণফনাভয়ল্য

১৫ কাম থণদফ

ণফনাভয়ল্য

৬০ কাম থণদফ
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দাণেত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দণফ, সপান নম্বয  ইয়ভইর)
৭
সফগভ াণভভা সফগভ
উণচফ, প্রান-৫
সপান: ৯৫৫১৩৫৭
ইয়ভইর: sas.admn5@mincom.gov.bd

২.২. প্রাণতষ্ঠাণনক সফা:
ক্রভ

সফায নাভ

১
২
২৮. ফাাংরায়দ ট্যাণযপ কণভন, ণফণণ 
জাতীে সবাক্তা অণধকায াংযিণ
অণধদপ্তয়যয অণজথত ছুটি (ফণ:
ফাাংরায়দ)
২৯. ফাাংরায়দ ট্যাণযপ কণভন, ণফণণ 
জাতীে সবাক্তা অণধকায াংযিণ
অণধদপ্তয়যয কভথকতথা/ কভথচাযীয়দয
কণম্পউটায ক্রে অগ্রীভ
৩০. ফাাংরায়দ ট্যাণযপ কণভন, ণফণণ 
জাতীে সবাক্তা অণধকায াংযিণ
অণধদপ্তয়যয ণচত্ত ণফয়নাদন ছুটি
৩১. ফাাংরায়দ ট্যাণযপ কণভন, ণফণণ 
জাতীে সবাক্তা অণধকায াংযিণ
অণধদপ্তয়যয াধাযণ বণফষ্য তণফর য়ত
অণগ্রভ ভঞ্জুণয
৩২. ফাাংরায়দ ট্যাণযপ কণভন, ণফণণ 
আফাণক  দাপ্তণযক সটণরয়পান াংয়মাগ
ব্যফিা
৩৩. ণফণবন্ন সফযকাণয প্রণতষ্ঠান য়ত অনুদান
প্রাণপ্তয আয়ফদন ণনষ্পণত্ত

৩৪. ভর ফায়জট  াংয়াণধত ফায়জয়ট ণভন
সস্টটয়ভন্ট, প্রধান কাম থাফরী  াম্প্রণতক
অজথন অথ থ ণফবায়গ সপ্রযণ
৩৫. ফাণণজয ভন্ত্রণারে এফাং াংণিষ্ট
দপ্তযভয়য যাজস্ব প্রাণপ্তয রিযভাো
ণনধ থাযয়ণয য অথ থ ণফবায়গ সপ্রযণ।

সফা প্রদান র্দ্ণত

প্রয়োজনীে কাগজে
এফাং প্রাণপ্তিান

সফায ভল্য এফাং
ণযয়াধ র্দ্ণত

সফা প্রদায়নয
ভেীভা

দাণেত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দণফ, সপান নম্বয  ইয়ভইর)
৭
সফগভ াণভভা সফগভ
উণচফ, প্রান-৫
সপান: ৯৫৫১৩৫৭
ইয়ভইর: sas.admn5@mincom.gov.bd

৩
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভঞ্জুণয
আয়দ জাণয।

৪
ক. াদা কাগয়জ আয়ফদনে
খ. ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযেনে

৫
ণফনাভয়ল্য

৬
৫ কাম থণদফ

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভঞ্জুণয
আয়দ জাণয।

ক. াদা কাগয়জ আয়ফদন
খ. আয়ফদনকাযীয ১৫০ টাকায নন-জুণডণোর
স্টযায়ম্প অঙ্গীকাযনাভা।

ণফনাভয়ল্য

৩০ কাম থণদফ

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভঞ্জুণয
আয়দ জাণয।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভঞ্জুণয
আয়দ জাণয।

ক. াদা কাগয়জ আয়ফদনে
খ. ছুটি প্রাপ্যতায প্রণতয়ফদন (য়গয়জয়টড কভথকতথায়দয
সিয়ে)
ক. ণনধ থাণযত পযয়ভ আয়ফদন
খ. ফ থয়ল জভাকৃত অয়থ থয ণাফ ণফফযণী (ভর
কণ, ভঞ্জুণয আয়দ জাণযয য সপযতয়মাগ্য)

ণফনাভৄয়ল্য

৫ কভথণদফ

ণফনাভয়ল্য

৫ কভথণদফ

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভঞ্জুণয
আয়দ জাণয।
প্রণতষ্ঠান/ব্যণক্ত কর্তথক
আয়ফদন াোয য
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদন গ্রণ কয়য সচক
ইস্যয কযা ে।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ iBASএ
সাণস্টাং/ে জাণয।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ে জাণয।

ক.ণনধ থাণযত ছয়ক আয়ফদন
খ. ভণন্বত যকাণয সটণরয়পান নীণতভারা-২০০৪
অনুমােী ব্যফিা গ্রণ
সফযকাণয প্রণতষ্ঠান য়ত অনুদান প্রাণপ্তয
আণনুষ্ঠাণনক আয়ফদন

ণফনাভয়ল্য

১৫ কভথণদফ

ণফনাভয়ল্য

১৫ কভথণদফ

ফায়জট প্রাক্করন ছক

ণফনাভয়ল্য

ণনধ থাণযত ভে
ীভায ভয়ধ্য

ফাণণজয ভন্ত্রণারে  াংণিষ্ট দপ্তযভয়য যাজস্ব
প্রাণপ্তয রিযভাো ণনধ থাযণ

ণফনাভয়ল্য

ণনধ থাণযত ভে
ীভায ভয়ধ্য
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সভাোঃ আফদুয যফ
উ-ণচফ, প্রান- ৭
সপান: ৯৫৪০৭৫২
ই-সভইর:
sas.admn6br@mincom.gov.bd

২.২. প্রাণতষ্ঠাণনক সফা:
ক্রভ

সফায নাভ

১
২
৩৬. অণডট আণত্তয ণনষ্পণত্তভরক ব্রডীট
জফাফ প্রদায়নয জন্য তায ছাোণরণ
াংণিষ্ট দপ্তযভয় সপ্রযণ।
৩৭. অণডট আণত্তয ণনষ্পণত্তভরক ব্রডীট
ফাণণজয ভন্ত্রণারয়েয স্যাণয
ফাণণণজযক অণডট অণধদপ্তয়য সপ্রযণ।
৩৮. অণনস্পন্ন অণডট আণত্ত ণনষ্পণত্তয ণফলয়ে
ণেিীে বা কয়য বায কাম থণফফযণী
ভন্ত্রণারয়েয স্যাণয অণডট অণধদপ্তয়য
সপ্রযণ।
৩৯. ণফণবন্ন সফযকাণয প্রণতষ্ঠান য়ত অনুদান
প্রাণপ্তয আয়ফদন ণনষ্পণত্ত

৪০. ণফণজএভইএ এফাং ণফয়কএভইএ রুে/ফন্ধ
ণল্প প্রণতষ্ঠায়নয পুনোঃতপণরীকযণ

৪১. ভগ্র আণিকা, ইউয়যা, উত্তয আয়ভণযকা
 দণিণ আয়ভণযকায সদভয়য য়ঙ্গ
ণিাণিক ফাণণজয চুণক্ত ম্পাদন
৪২. ভগ্র আণিকা, ইউয়যা, উত্তয আয়ভণযকা
 দণিণ আয়ভণযকায সদভয়য য়ঙ্গ
আন্তজথাণতক সণভনায  বা আয়োজন
৪৩. ভগ্র আণিকা, ইউয়যা, উত্তয আয়ভণযকা
 দণিণ আয়ভণযকায সদভয় ফাণণজয
প্রণতণনণধদর সপ্রযণ

সফা প্রদান র্দ্ণত

প্রয়োজনীে কাগজে
এফাং প্রাণপ্তিান

সফায ভল্য এফাং
ণযয়াধ র্দ্ণত

সফা প্রদায়নয
ভেীভা

৩
ে জাণয/ই-সভইর

৪
ফাণণণজযক অণডট অণধদপ্তয য়ত অণডট আণত্তয
তথ্য

৫
ণফনাভয়ল্য

৬
০৫ কভথণদফ

ে জাণয/ই-সভইর

ফাণণজয ভন্ত্রণারে  ণফণবন্ন দপ্তযভ য়ত অণডট
আণত্তয ণনষ্পণত্তভরক ব্রডীট জফাফ

ণফনাভয়ল্য

০৭ কভথণদফ

ে জাণয/ই-সভইর

ফাণণজয ভন্ত্রণারে  ণফণবন্ন দপ্তযভ য়ত ণেিীে
বায কাম থণফফযণী

ণফনাভয়ল্য

৩০ কভথণদফ

ণফনাভয়ল্য

১৫ কভথণদফ

পযোণডাং ণফণজএভই  ণফয়কএভই ণয়রকন
কণভটি কর্তথক মাচাই আয়ন্ত প্রস্তুতকৃত তাণরকায
তযাণেত কণ

ণফনাভয়ল্য

৩০ কভথ ণদফ।

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ উবে
সদয়য উযুক্ত
প্রণতণনণধগণ কর্তথক চুণক্ত
ম্পাদন
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ে জাণয

উবে সদয়য েণতয়ত প্রণেনকৃত খড়া

ণফনাভয়ল্য

উবে সদয়য
েণত অনুমােী

দূতাফা/ আয়োজক াংিায ে

ণফনাভয়ল্য

প্রস্তাফ প্রাণপ্তয
তাণযখ য়ত ২০
কভথণদফ

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ণজ.
জাণয।

আনুষ্ঠাণনক আভন্ত্রণ/দাপ্তণযক ে

ণফনাভয়ল্য

প্রস্তাফ প্রাণপ্তয
তাণযখ য়ত ২০
কভথণদফ

প্রণতষ্ঠান/ব্যণক্ত কর্তথক
আয়ফদন াোয য
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদন গ্রণ কয়য সচক
ইস্যয কযা ে।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ে/
ভতাভত /স্যাণয ব্যাাংণকাং
ণফবায়গ সপ্রযণ।
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দাণেত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দণফ, সপান নম্বয  ইয়ভইর)
৭
সভাোঃ আফদুয যফ
উ-ণচফ, প্রান- ৭
সপান: ৯৫৪০৭৫২
ই-সভইর:
sas.admn6br@mincom.gov.bd

সভাোঃ ভনজুয াান ভুইুঁ ো
যুগ্মণচফ, যপ্তাণন - ১
সপানোঃ ৯৫৭৭৯৮৭
ই-সভইর:
sas.export2br@mincom.gov.bd
াণকরা সজণযন আয়ভদ
উণচফ, যপ্তাণন - ৬
সপান: ৯৫৪৯৫২৭
ই-সভইর:
sas.export6br@mincom.gov.bd

২.২. প্রাণতষ্ঠাণনক সফা:
ক্রভ

সফায নাভ

সফা প্রদান র্দ্ণত

প্রয়োজনীে কাগজে
এফাং প্রাণপ্তিান

সফায ভল্য এফাং
ণযয়াধ র্দ্ণত

সফা প্রদায়নয
ভেীভা

৪
দাপ্তণযক ে/ই-সভইর

৫
ণফনাভয়ল্য

৬
৭ কভথণদফ

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ে জাণয।

ণফণবন্ন দূতাফা/ফাণণণজযক উইাং/াংিায প্রস্তাফ

ণফনাভয়ল্য

১৫ কভথণদফ

সভরায দযয়ে
ণনধ থাণযত ভল্য
অনুমােী।
ণফনাভয়ল্য

০৩ কভথণদফ

১
২
৪৪. ভন্ত্রণারে/দপ্তয/াংিা য়ত তথ্য
াংগ্রপূফ থক ফাণণজয ণফলেক ব্রীপ
প্রণেন/াংগ্র/ ারনাগাদকযণ/াংযিণ/
যফযা।
৪৫. ণফয়দয় ফাণণজয ম্প্ররাযয়ণয রয়িয ফণ:
ণফয়শ্ব আন্তজথাণতক সভরা/
এণক্সণফন/এক্সয়া সা সক আয়োজয়নয
অনুভণত প্রদান
৪৬. ঢাকা আন্তজথাণতক ফাণণজয সভরা আয়োজন

৩
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ে
জাণয/ভতাভত

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ে জাণয।

যপ্তানী উন্নুেন ব্যযয়যায আনুষ্ঠাণনক প্রস্তাফ

৪৭. ণফয়দয় ফাণণজয ম্প্ররাযয়ণয রয়িয ফণ:
ণফয়শ্ব আন্তজথাণতক সভরা/ এণক্সণফন/
এক্সয়া সা সক আয়োজয়নয অনুভণত
প্রদান
৪৮. দতণয সাাক কাযখানায েণভক  েণভক
াংগঠন কর্তথক কাযখানায ণফরুয়র্দ্ আণনত
অণবয়মাগ ণনষ্পণত্ত

ে ভাযপত/ ই-সভইর/
পযাক্স/য়েফাইট

যপ্তানী উন্নুেন ব্যযয়যায আনুষ্ঠাণনক প্রস্তাফ

আন্তোঃভন্ত্রণারয়েয বা /
সনয়গাণয়েন  ণর্দ্ায়ন্তয
য়য ে জাণয।

অণবয়মাগকাযী েণভক/েণভক াংগঠয়নয আয়ফদনে

ণফনাভয়ল্য

৩ কভথণদফ

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ে
জাণয/য়েফাইয়ট প্রকা।

ইণণফএয়াণয়েন  সচম্বাযভ সথয়ক প্রাপ্ত ,
তথ্য/কাগজে

ণফনাভয়ল্য

৫ কভথণদফ

য়েয ভাধ্যয়ভ ভতাভত
প্রদান কযা ে।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ে জাণয।

াংণিষ্ট ভন্ত্রণারেএয়াণয়েন সথয়ক প্রাপ্ত /াংিা ,
তথ্য/কাগজে
াংণিষ্ট ভন্ত্রণারে ,ফহুাণিক ,এয়াণয়েন/াংিা ,
াণিক য়মাগী সদ য়ত সথয়ক -আঞ্চণরক  ণি
তথ্য/প্রাপ্ত কাগজে

ণফনাভয়ল্য

১৫ কভথণদফ

ণফনাভয়ল্য

১৫ কভথণদফ

৪৯. যপ্তাণন উন্নেন ব্যযয়যা,াংণিষ্ট এয়াণয়েন
থ
 সচম্বায প্রদত্ত াটিণপয়কট
অফ অণযণজন
)ণ (এফাং সস্পণম্যান ণগয়নচায
াংণিষ্ট সদয় সপ্রযণ
৫০. ইউটিরাইয়জন ণডণিোয়যন) ইউণড (
ভতাভত প্রদান
৫১. ণফণবন্ন সদয় ণজএণ এফাং ণপ্রপায়যণিোর
ভায়কথট একয় স্যণফধা প্রাণপ্তয সিয়ে
কাম থক্রভ গ্রণ
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১৫ কভথণদফ

দাণেত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দণফ, সপান নম্বয  ইয়ভইর)
৭
াণকরা সজণযন আয়ভদ
উণচফ, যপ্তাণন - ৬
সপান: ৯৫৪৯৫২৭
ই-সভইর:
sas.export6br@mincom.gov.bd

সভায়থদা আক্তায
ণণনেয কাযী ণচফ, যপ্তাণন-৭
সপান:৯৫৪৯৬২৬
ই-সভইর:
sas.export6br@mincom.gov.bd
সভাোঃ আখরাছুয যভান
উণচফ৩-ফস্ত্র ,
সপান-৯৫৭৪৪১৬
ই-সভইর: sas.textile@mincom.gov.bd
সভাোঃ খুযণদ আরভ ণণদ্দকী
কাযী প্রধান ফস্ত্র সর ,
সপান-৯৫৬৯০০৫
ই-সভইর: so.textile@mincom.gov.bd

২.২. প্রাণতষ্ঠাণনক সফা:
ক্রভ

সফায নাভ

১
২
৫২. দতণয
সাাক
াংণিষ্ট
এয়াণয়েনভয়য ণফণবন্ন ভস্যা ণনযন
৫৩. ণফণবন্ন ভন্ত্রণারে য়ত আইন/ণফণধ/প্রণফণধ
ইতযাণদ ম্পয়কথ চাণত ভতাভত প্রদান
৫৪. ণফণবন্ন সদয় রণফস্ট পাভ© ণনয়োয়গ
অনাণত্ত/ভতাভত প্রদান
৫৫. টিণণফ কর্তথক ণফক্রয়েয জন্য
ণনতযপ্রয়োজনীে য়ণ্যয প্রস্তাণফত ভল্য
অনুয়ভাদন

সফা প্রদান র্দ্ণত
৩
মথামথ
কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ে জাণয।
মথামথ
কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভতাভত
ম্বণরত ে জাণয।
মথামথ
কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভতাভত
ম্বণরত ে জাণয।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ে জাণয।

৫৬. টিণণফ কর্তথক প্রস্তাণফত ণফণবন্ন
ণনতযপ্রয়োজনীে ণ্য আভদাণন/িানীেবায়ফ
ক্রয়েয অনুয়ভাদন

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ে জাণয।

৫৭. অথ থ ণফবাগ কর্তথক টিণণফয়ক প্রদত্ত বতুণথ কয
ভঞ্জুণয ে
৫৮. টিণণফ’য ণডরাযয়দযয়ক প্রদত্ত ণযচারন
ব্যে পুনোঃণনধ থাযণ

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ে জাণয।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ে জাণয।

৫৯. জরুযী ণযণিণতয়ত টিণণফ কর্তথক োক
সয়রয ভাধ্যয়ভ ণ্য ণফক্রয়েয অনুয়ভাদন

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ে জাণয।

৬০. টিণণফ কর্তথক ণনতযপ্রয়োজনীে ণ্য
আভদাণন/িানীেবায়ফ ক্রয়েয ণনণভত্ত ব্যাাংক
ঋণ গ্রয়ণয জন্য অথ থ ণফবায়গয কাউন্টায
গ্যাযাণন্ট প্রদান

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ে জাণয।

প্রয়োজনীে কাগজে
এফাং প্রাণপ্তিান

সফায ভল্য এফাং
ণযয়াধ র্দ্ণত

সফা প্রদায়নয
ভেীভা

দাণেত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দণফ, সপান নম্বয  ইয়ভইর)

৪
াংণিষ্ট এয়াণয়েন সথয়ক প্রাপ্ত েতথ্য/

৫
ণফনাভয়ল্য

৬
১৫ কভথণদফ

ণফণবন্ন ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত খড়া আইন/ণফণধ/প্রণফণধ

ণফনাভয়ল্য

১৫ কভথণদফ

৭
সভাছাোঃ াভীভা আকতায
গয়ফলণা কভ©কত©v২-ফস্ত্র ,
সপান-৯৫৪০৬৩৬
ই-সভইর: ro.textile@mincom.gov.bd

াংণিষ্ট এয়াণয়েন সথয়ক প্রাপ্ত আয়ফদনে

ণফনাভয়ল্য

১৫ কভথণদফ

ক. স্যণনণদ থষ্ট প্রস্তাফ
খ. প্রস্তাফ অনুয়ভাদয়নয য়ি টিণণফ’য ল থদ বায
স্যাণয ম্বণরত বায কাম থণফফযণী
গ. প্রস্তাফ সপ্রযয়ণয তাণযয়খয ফাজায দয
(ক) স্যণনণদ থষ্ট প্রস্তাফ
(খ) প্রস্তাফ অনুয়ভাদয়নয য়ি টিণণফ’য ল থদ বায
স্যাণয ম্বণরত বায কাম থণফফযণী
(গ) প্রস্তায়ফ উণেণখত াংণিষ্ট কাগজ-ে
অথ থ ণফবায়গয অনুয়ভাদন ে

ণফনাভয়ল্য

০৮ কাম থণদফ

ণফনাভয়ল্য

০৮ কাম থণদফ

ণফনাভয়ল্য

০৩ কাম থণদফ

ক. স্যণনণদ থষ্ট প্রস্তাফ
খ. প্রস্তাফ অনুয়ভাদয়নয য়ি টিণণফ’য ল থদ বায
স্যাণয ম্বণরত বায কাম থণফফযণী
গ. পূফ থফতী অনুয়ভাদয়নয কণ
ক. স্যণনণদ থষ্ট প্রস্তাফ
খ. প্রস্তাফ অনুয়ভাদয়নয য়ি টিণণফ’য ল থদ বায
স্যাণয ম্বণরত বায কাম থণফফযণী
ক. স্যণনণদ থষ্ট প্রস্তাফ
খ. প্রস্তাফ অনুয়ভাদয়নয য়ি টিণণফ’য ল থদ বায
স্যাণয ম্বণরত বায কাম থণফফযণী
গ. প্রস্তায়ফ উণেণখত াংণিষ্ট কাগজ-ে

ণফনাভয়ল্য

০৮ কাম থণদফ

ণফনাভয়ল্য

০৫ কাম থণদফ

ণফনাভয়ল্য

০৭ কাম থণদফ
( সরণজয়রটিব
 াংদ ণফলেক
ণফবায়গ নণথ
সপ্রযয়ণয ণনণভত্ত)

28

সভাোঃ ভাব্যব্যর ইরাভ
উণচফ , অফা-৩
সপান: ৯৫৪৯৫৭১
ই-সভইর: sas.iit3br@mincom.gov.bd

২.২. প্রাণতষ্ঠাণনক সফা:
ক্রভ

সফায নাভ

সফা প্রদান র্দ্ণত

প্রয়োজনীে কাগজে
এফাং প্রাণপ্তিান

সফায ভল্য এফাং
ণযয়াধ র্দ্ণত

সফা প্রদায়নয
ভেীভা

দাণেত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দণফ, সপান নম্বয  ইয়ভইর)
৭
সভাোঃ ভাব্যব্যর ইরাভ
উণচফ , অফা-৩
সপান: ৯৫৪৯৫৭১
ই-সভইর: sas.iit3br@mincom.gov.bd

১
২
৬১. টিণণফ কর্তথক ণনতযপ্রয়োজনীে ণ্য
আভদাণন/িানীেবায়ফ ক্রয়েয ণনণভত্ত অথ থ
ণফবাগ য়ত ভরধন াংগ্র
৬২. টিণণফ কর্তথক বতুণথ ক ভঞ্জুণযয প্রস্তাফ

৩
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ে জাণয।

৪
অথ থ ণফবায়গয অনুয়ভাদন ে/অাযগতা ে

৫
ণফনাভয়ল্য

৬
০৩ কাম থণদফ

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভঞ্জুযী ে
জাণয।

ণফনাভয়ল্য

১১ কাম থ ণদফ
( অথ থ ণফবায়গ ে
সপ্রযয়ণয ণনণভত্ত)

৬৩. টিণণফ কর্তথক ণনতযপ্রয়োজনীে ণ্য
আভদাণন/িানীেবায়ফ ক্রয়েয ণনণভত্ত
ব্যাাংক ঋণ গ্রয়ণয জন্য অথ থ ণফবায়গয
কাউন্টায গ্যাযাণন্ট প্রদান
৬৪. টিণণফ কর্তথক ণনতযপ্রয়োজনীে ণ্য
ণফক্রয়েয জন্য ণকণস্ত অনুয়ভাদন

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ে জাণয।

ক.স্যণনণদ থষ্ট প্রস্তাফ
খ. প্রস্তাফ অনুয়ভাদয়নয য়ি টিণণফ’য ল থদ বায
স্যাণয ম্বণরত বায কাম থণফফযণী
গ. টিণণফ’য ফ থয়ল ণনযীিা প্রণতয়ফদন
ঘ. টিণণফ’ ণফক্রেকৃত ণ্যদ্রয়ব্য যকায কর্তথক ভল্য
ণনধ থাযণ াংক্রান্ত আয়দয়য তযাণেত
অনুণরণভ
ঙ.য়কান ভয়ে ক্রেকৃত/আভদাণনকৃত ণ্যদ্রব্য কখন
ণফক্রে কযা ইোয়ছ উায ণফফযণ
চ. ণফগত অথ থ ফছযভয়য যকায কর্তথক প্রদত্ত
বতুণথ কয ণফফযণ(২০১০ য়ত ২০১৩-২০১৪ ম থন্ত)
সরণজয়রটিব  াংদ ণফলেক ণফবায়গয সবটিাং

ণফনাভয়ল্য

০৩ কাম থ ণদফ
( অথ থ ণফবায়গ প্রস্তাফ
সপ্রযয়ণয ণনণভত্ত)

ণফনাভয়ল্য

০৮ কাম থ ণদফ

৬৫. ণনরাভকৃত ণযতযক্ত ফাণণণজযক ম্পণত্ত
স্তান্তয দণরর সযণজয়েন াংক্রান্ত
অনুভণত ফা ভতাভত প্রদান।

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ে জাণয।

(ক) স্যণনণদ থষ্ট প্রস্তাফ
(খ) প্রস্তাফ অনুয়ভাদয়নয য়ি টিণণফ’য ল থদ বায
স্যাণয ম্বণরত বায কাম থণফফযণী
(গ) প্রস্তায়ফ উণেণখত াংণিষ্ট কাগজ-ে
ক. দযে ণফজ্ঞণপ্ত, তুরনাভরক ণফফযণী, ভল্যােন
প্রণতয়ফদন, ভল্য ণযয়াধ াংক্রান্ত চারান ফা
ব্যাাংক যণদ এফাং প্রয়মাজয অন্যান্য কাগজে।
খ. এএ  ার সযকড থ ম্পণত্তয প্রকৃত
অফিা।ক) দযে ণফজ্ঞণপ্ত, তুরনাভরক ণফফযণী,
ভল্যােন প্রণতয়ফদন, ভল্য ণযয়াধ াংক্রান্ত
চারান ফা ব্যাাংক যণদ এফাং প্রয়মাজয অন্যান্য
কাগজে
গ. এএ সযকড থ  ার সযকড থ ম্পণত্তয প্রকৃত
অফিা
ঘ. সজরা ব্যফিানা সফায়ড থয ভতাভত

ণফনাভয়ল্য

৩০ কাম থণদফ

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ে জাণয।
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জনাফ সভাোঃ সজাফায়েদুয যভান
উণচফ, অফা-৪
সপান: ৯৫৪০৬২৭
ইয়ভইর: sas.iit4br@mincom.gov.bd

২.২. প্রাণতষ্ঠাণনক সফা:
ক. দযে ণফজ্ঞণপ্ত, তুরনাভরক ণফফযণী, ভল্যােন
প্রণতয়ফদন, ভল্য ণযয়াধ াংক্রান্ত চারান ফা
ব্যাাংক যণদ এফাং প্রয়মাজয অন্যান্য কাগজে।
খ. এএ সযকড থ  ার সযকড থ ম্পণত্তয প্রকৃত
অফিা।
গ. সজরা ব্যফিানা সফায়ড থয ভতাভত।
আয়ফদন এফাং চাণত তথ্য াংণিষ্ট কাগজে

ণফনাভয়ল্য

৩০ কাম থণদফ

ণফনাভয়ল্য

০৩ প্তা

আয়ফদন এফাং চাণত তথ্য াংণিষ্ট কাগজে

ণফনাভয়ল্য

০৩ প্তা

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভতাভত
ম্বণরত ে জাণয।

আয়ফদন এফাং চাণত তথ্য াংণিষ্ট কাগজে

ণফনাভয়ল্য

০৩ প্তা

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভতাভত
ম্বণরত ে জাণয।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভতাভত
ম্বণরত ে জাণয।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভতাভত
ম্বণরত ে জাণয।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভতাভত
ম্বণরত ে জাণয।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভতাভত
ম্বণরত ে জাণয।

আয়ফদন এফাং চাণত তথ্য াংণিষ্ট কাগজে

ণফনাভয়ল্য

০৩ প্তা

আয়ফদন এফাং চাণত তথ্য াংণিষ্ট কাগজে

ণফনাভয়ল্য

০৩ প্তা

আয়ফদন এফাং চাণত তথ্য াংণিষ্ট কাগজে

ণফনাভয়ল্য

০৩ প্তা

আয়ফদন এফাং চাণত তথ্য াংণিষ্ট কাগজে

ণফনাভয়ল্য

০৩ প্তা

৬৬. ণনরাভকৃত অণথত ফাণণণজযক ম্পণত্ত
স্তান্তয দণরর সযণজয়েন াংক্রান্ত
অনুভণত ফা ভতাভত প্রদান।

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ে জাণয।

৬৭. বাযয়তয ায়থ ণিাণিক ফাণণজয
াংক্রান্ত তথ্য প্রদান

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভতাভত
ম্বণরত ে জাণয।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভতাভত
ম্বণরত ে জাণয।

৬৮. শ্রীরাংকায ায়থ ণিাণিক ফাণণজয
াংক্রান্ত তথ্য প্রদান
৬৯. াপটা (াউথ এণোন ণি সেড এণযো),
াটা (াকথ ণপ্রপায়যনণোর সেণডাং
এযায়যনজয়ভন্ট), াটি (াকথ এণগ্রয়ভন্ট
অন সেড এযান্ড াণবথয়) এফাং াকথ
াংক্রান্ত তথ্য প্রদান
৭০. ভারয়েণো  সভয়য়ডাণনোয ায়থ
এপটিএ/ণটিএ ম্পাদন াংক্রান্ত তথ্য
প্রদান
৭১. BIMSTEC াংক্রান্ত তথ্য প্রদান
৭২. SASEC াংক্রান্ত তথ্য প্রদান
৭৩. াণকস্তায়নয ায়থ ণি-ণিক ফাণণজয
াংক্রান্ত তথ্য প্রদান
৭৪. BCIM FORUM াংক্রান্ত তথ্য
প্রদান

আয়ফদন এফাং চাণত তথ্য াংণিষ্ট কাগজে
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০৩ প্তা

জনাফ সভাোঃ সজাফায়েদুয যভান
উণচফ, অফা-৪
সপান: ৯৫৪০৬২৭
ইয়ভইর: sas.iit4br@mincom.gov.bd
এ. এইচ. এভ আান,
উণচফ, এপটিএ-১
সপান: ৯৫১২২২৫
ইয়ভইর:sas.fta1br@mincom.gov.bd

নূয সভাোঃ ভাব্যব্যর ক
উণচফ, এপটিএ-২
সপান: ৯৫৪০৬২৩
ইয়ভইর:sas.fta2br@mincom.gov.bd

আফদুছ ছাত্তায সখ
উণচফ, এপটিএ-৩
সপান: ৯৫৭১৭৭৩
ইয়ভইর:sas.fta3br@mincom.gov.bd

২.২. প্রাণতষ্ঠাণনক সফা:
ক্রভ

১
২
৭৫. আণথ থক াংিাোঃ ণফশ্ব ব্যাাংক, এণডণফ,
আইণডণফ, আইএপণ, আইএভএপ
াংক্রান্ত তথ্য প্রদান
৭৬. ণএপণ (কভন পান্ড পয কয়ভাণডটি)
াংক্রান্ত তথ্য প্রদান

৪
আয়ফদন এফাং চাণত তথ্য াংণিষ্ট কাগজে

সফায ভল্য
এফাং
ণযয়াধ
র্দ্ণত
৫
ণফনাভয়ল্য

আয়ফদন এফাং চাণত তথ্য াংণিষ্ট কাগজে

ণফনাভয়ল্য

০৩ প্তা

৭৭.

আয়ফদন এফাং চাণত তথ্য াংণিষ্ট কাগজে

ণফনাভয়ল্য

০৩ প্তা

আয়ফদন এফাং চাণত তথ্য াংণিষ্ট কাগজে

ণফনাভয়ল্য

০৩ প্তা

আয়ফদন এফাং চাণত তথ্য াংণিষ্ট কাগজে

ণফনাভয়ল্য

০৩ প্তা

আয়ফদন এফাং চাণত তথ্য াংণিষ্ট কাগজে

ণফনাভয়ল্য

০৩ প্তা

৭৮.

৭৯.

৮০.
৮১.

সফায নাভ

সফা প্রদান র্দ্ণত

৩
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভতাভত
ম্বণরত ে জাণয।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভতাভত
ম্বণরত ে জাণয।
ণিাণিক ভৄক্ত ফাণণজয চুণক্ত াংক্রান্ত মথামথ কর্তথয়িয
তথ্য
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভতাভত
GCC, সৌণদআযফ (এণো  দণিণ ম্বণরত ে জাণয।
আয়ভণযকা); প্রদান
মথামথ কর্তথয়িয
আাংকটাড (United Nations
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভতাভত
Conference on Trade and
ম্বণরত ে জাণয।
Development)  আইটিণ
(ইন্টাযন্যানার সেড কণভন) াংক্রান্ত
তথ্য প্রদান
মথামথ কর্তথয়িয
ইইউ ইণ (ইউয়যাণোন কণভন)অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভতাভত
ফাাংরায়দ জয়েন্ট কণভন এফাং ইণ
ম্বণরত ে জাণয।
াংক্রান্ত তথ্য প্রদান
ণফএপটিআই (ফাাংরায়দ পয়যন সেড
মথামথ কর্তথয়িয
ইনণস্টটিউট) াংক্রান্ত তথ্য প্রদান
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভতাভত
ম্বণরত ে জাণয।
কভনয়েরথ াংক্রান্ত তথ্য প্রদান
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভতাভত
ম্বণরত ে জাণয।
মথামথ কর্তথয়িয
UNESCAP (United Nations
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভতাভত
Economic and Social
ম্বণরত ে জাণয।
Commission for Asia and
Pacific) াংক্রান্ত তথ্য প্রদান

প্রয়োজনীে কাগজে
এফাং প্রাণপ্তিান

আয়ফদন এফাং চাণত তথ্য াংণিষ্ট কাগজে
আয়ফদন এফাং চাণত তথ্য াংণিষ্ট কাগজে
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সফা প্রদায়নয
ভেীভা

দাণেত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দণফ, সপান নম্বয  ইয়ভইর)

৬
০৩ প্তা

৭
সতৌণপকুয যভান,
উণচফ, এপটিএ-৪
সপান: ৯৫৪৫৫৩৭
ইয়ভইর:sas.fta4br@mincom.gov.bd

০৩প্তা
০৩ প্তা

এ. এইচ. এভ ণপকুজ্জাভান
উণচফ, এপটিএ-৫
সপান: ৯৫৪০১৯৯
ইয়ভইর:sas.fta5br@mincom.gov.bd

২.২. প্রাণতষ্ঠাণনক সফা:
ক্রভ

সফায নাভ

১
২
৮২. Standing Committee on
Economic and Commercial
Cooperation of OIC
(COMCEC) াংক্রান্ত তথ্য প্রদান
৮৩. Trade Preference System
among OIC (TPS-OIC) – এয
আতাধীন সেড সনয়গাণয়েন কণভটি
াংক্রান্ত তথ্য প্রদান
৮৪. ণজ-৭, ণজ-৭৭, আইণ, আইণণডটি,
ণড-৮ ইতযাণদ াংক্রান্ত তথ্য প্রদান
৮৫. ইণন্ডোন ান ণযভ এয়াণয়োন পয
ণযণজনার সকা-অায়যন (IORARC) াংক্রান্ত তথ্য প্রদান
৮৬. সনার, ভূটান  ণভোনভায়যয ায়থ
ণিাণিক ফাণণজয াংক্রান্ত তথ্য প্রদান
৮৭. সেড পযাণণরয়টন াংক্রান্ত তথ্য প্রদান
থ
৮৮. দতণয সাাক ণয়ল্পয ণ. (াটিণপয়কট
অপ অণযণজন), ণজএণ, ণজএটিণ
এফাং রুর অফ অণযণজন াংক্রান্ত তথ্য
প্রদান
৮৯. ভাণন রন্ডাণযাং  ন্ত্রায় অথ থােণ প্রণতয়যাধ
াংক্রান্ত তথ্য প্রদান

সফা প্রদান র্দ্ণত

প্রয়োজনীে কাগজে
এফাং প্রাণপ্তিান

৩
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভতাভত
ম্বণরত ে জাণয।

৪
আয়ফদন এফাং চাণত তথ্য াংণিষ্ট কাগজে

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভতাভত
ম্বণরত ে জাণয।

আয়ফদন এফাং চাণত তথ্য াংণিষ্ট কাগজে

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভতাভত
ম্বণরত ে জাণয।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভতাভত
ম্বণরত ে জাণয।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভতাভত
ম্বণরত ে জাণয।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভতাভত
ম্বণরত ে জাণয।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভতাভত
ম্বণরত ে জাণয।

আয়ফদন এফাং চাণত তথ্য াংণিষ্ট কাগজে

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভতাভত
ম্বণরত ে জাণয।

আয়ফদন এফাং চাণত তথ্য াংণিষ্ট কাগজে

সফায ভল্য
এফাং
ণযয়াধ র্দ্ণত
৫

সফা প্রদায়নয
ভেীভা

দাণেত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দণফ, সপান নম্বয  ইয়ভইর)

৬

ণফনাভয়ল্য

০৩ প্তা

৭
সফগভ পুণথো আক্তায,
ণণনেয কাযী ণচফ, এপটিএ-৫
সপান: ৯৫৪০২৯৫
ইয়ভইর: ds.fta2@mincom.gov.bd

ণফনাভয়ল্য

০৩ প্তা

ণফনাভয়ল্য

০৩ প্তা

আয়ফদন এফাং চাণত তথ্য াংণিষ্ট কাগজে

ণফনাভয়ল্য

০৩ প্তা

আয়ফদন এফাং চাণত তথ্য াংণিষ্ট কাগজে

ণফনাভয়ল্য

০৩ প্তা

ণফনাভয়ল্য

০৩ প্তা

ণফনাভয়ল্য

০৩ প্তা

আয়ফদন এফাং চাণত তথ্য াংণিষ্ট কাগজে
আয়ফদন এফাং চাণত তথ্য াংণিষ্ট কাগজে
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০৩ প্তা

সভাোঃ ভাস্যদুর ভান্নান
ফাণণজয যাভথক
সপান: ৯৫৪৯১৬১
ইয়ভইর:acc@mincom.gov.bd

২.২. প্রাণতষ্ঠাণনক সফা:
ক্রভ

সফায নাভ

১
২
৯০. ফাণণজয াংক্রান্ত তথ্য  ণযাংখ্যান
াংগ্র, াংযিণ  ব্যফিানা াংক্রান্ত
তথ্য

সফা প্রদান র্দ্ণত
৩
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভতাভত
ম্বণরত ে জাণয।

৯১. ডণব্লউটি’য আতাে ডাণম্পাং/
এণন্টডাণম্পাং

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ণরণখত
অণবয়মাগ ে জাণয/ইসভইর

৯২. ডণব্লউটি’য ণফণবন্ন চুণক্তয আতাে
ডণব্লউটি ণচফারয়ে ণনেণভত
সনাটিণপয়কন সপ্রযণ

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ে
জাণয/ই-সভইর

৯৩. ডণব্লউটি’য আতাে ণডণউট
সয়টরয়ভন্ট

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ে
জাণয/ই-সভইর
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ ভঞ্জুযীে
জাণয।

৯৪. ফাণণজয ভন্ত্রণারয়েয আতাে
ফাস্তফােনাধীন উন্নেন প্রকল্পভয়য অথ থ
অফভৄক্তকযণ

প্রয়োজনীে কাগজে
এফাং প্রাণপ্তিান
৪
আয়ফদন এফাং চাণত তথ্য াংণিষ্ট কাগজে

ডাণম্পাং/ এণন্টডাণম্পাং এয ণফলয়ে প্রয়োজনীে
কাম থক্রভ গ্রয়ণয জন্য াংণিষ্ট ভন্ত্রণারে/ দপ্তয/
াংিায়ক ণনয়দ থনা প্রদান।
উয়েখ্য সম, ফাাংরায়দ ট্যাণযপ কণভন ডাণম্পাং/
এণন্টডাণম্পাং অথণযটি ণায়ফ কাজ কযয়ছ
সনাটিণপয়কন এয ণফলয়ে ণরণখত ে/ইসভইর/ণনয়দ থনা প্রাণপ্তয য ণফলেটিয য
প্রয়োজনীে তথ্য/সনাটিণপয়কন সপ্রযয়ণয জন্য
াংণিষ্ট ভন্ত্রণারে/দপ্তয/াংিায়ক ণনয়দ থনা প্রদান
ণডণউট এয ণফলয়েয য প্রয়োজনীে কাম থক্রভ
গ্রয়ণয জন্য াংণিষ্ট ভন্ত্রণারে/দপ্তয/াংিায়ক
ণনয়দ থনা প্রদান।
ক. অথ থ অফভৄণক্তয জন্য ণনধ থাণযত ০৪টি পযভ
(াংরেী-৪, ৫, ৩০, ৪৫) মথামথবায়ফ পূযণ।
খ.ফাণল থক ক্রে ণযকল্পনা
গ.ফাণল থক কভথণযকল্পনা
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সফায ভল্য
সফা প্রদায়নয
এফাং
ভেীভা
ণযয়াধ র্দ্ণত
৫
৬
ণফনাভয়ল্য
০৩ প্তা

দাণেত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দণফ, সপান নম্বয  ইয়ভইর)
৭
আব্য ায়র সভাোঃ ইভযান
ণযাংখ্যান কভথকতথা
সপান: ৯৫১৫৩৮৮
ইয়ভইর:so.textile@mincom.gov.bd
সভাােদ ভাব্যব্যয যভান াটোযী
উ-ণযচারক -৩
সপান: ৯৫৪৯৫৮৭
ইয়ভইর: dd3.wto@mincom.gov.bd

ণফনাভয়ল্য

ণরণখত অণবয়মাগ
প্রাণপ্তয য ৭
(াত) কভথণদফ

ণফনাভয়ল্য

৭ কভথণদফ

সভাােদ আরাদ সায়ন
কাযী ণযচারক -১
সপানোঃ: ৭১৭১৫৮৬
ইয়ভইর: ad1.wto@mincom.gov.bd

ণফনাভয়ল্য

৩ কভথণদফ

জনাফ সভাোঃ আফদুর রণতপ
ণণনেয কাযী প্রধান , ণয-১
সপান: ৯৫৬৫৪৯৮
ই-সভইর: acp1@mincom.gov.bd

২৩.. অবযন্তযীণ সফা:
ক্রভ

সফায নাভ

সফা প্রদান র্দ্ণত

প্রয়োজনীে কাগজে
এফাং প্রাণপ্তিান

সফায ভল্য এফাং
ণযয়াধ র্দ্ণত

সফা প্রদায়নয
ভেীভা

১
২
০১. ভন্ত্রণারয়েয অবযন্তযীণ দ সৃজন

৩
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ যকাণয আয়দ
জাণয/য়েফাইয়ট প্রকা।

৫
ণফনাভয়ল্য

৬
০৬ ভা

০২. ভন্ত্রণারয়েয অবযন্তযীণ দ াংযিণ
(দ সৃজয়নয ৪থ থ ফছয য়ত
াংযিয়ণয জন্য)

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ যকাণয আয়দ
জাণয/য়েফ াইয়ট প্রকা।

ণফনাভয়ল্য

০২ ভা

০৩. ভন্ত্রণারয়েয অবযন্তযীণ দ িােীকযণ

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ যকাণয আয়দ
জাণয/য়েফ াইয়ট প্রকা।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ যকাণয আয়দ
জাণয/য়েফ াইয়ট প্রকা।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ যকাণয আয়দ
জাণয/য়েফ াইয়ট প্রকা।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ যকাণয আয়দ
জাণয/য়েফ াইয়ট প্রকা।

৪
ক. জনপ্রান  অথ থ ভন্ত্রণারয়েয েণত ে
খ. ভণন্ত্রণযলদ ণফবায়গয প্রাণনক উন্নেন াংক্রান্ত
ণচফ কণভটিয অনুয়ভাদন ে
গ. ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয ানুগ্র অনুয়ভাদন।
ক. দ সৃজয়নয যকাণয আয়দ
খ. ০৩ ফছয দ াংযিয়ণয যকাণয আয়দ
গ. দ াংযিয়ণয জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণারয়েয
েণত ে
ঘ. দ াংযিয়ণয জন্য অথ থ ণফবায়গয েণত ে
ক. জনপ্রান ভন্ত্রণারয়েয সচক ণরষ্ট অনুমােী
তথ্য/কাগজে

ণফনাভয়ল্য

০২ ভা

-ঐ-

ক. ণনয়োগ ণফণধভারা-২০১৪ অনুমােী ণফবাগীে
য়দান্নণত কণভটিয স্যণয
খ. উর্ধ্থতন কর্তথয়িয অনুয়ভাদন
ক. আয়ফদনে
খ. ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযেনে

ণফনাভয়ল্য

৩০ কাম থণদফ

-ঐ-

ণফনাভয়ল্য

০৭ কাম থণদফ

-ঐ-

ক. আয়ফদনে
খ. ণনধ থাণযত পযয়ভ প্রধান ণাফযিণ কভথকতথা
কর্তথক ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযেনে
গ. ফ থয়ল োণন্ত ণফয়নাদন ছুটিয ভঞ্জুযীয আয়দ
ক. স্যণনণদ থষ্ট কাযণ ণনধ থাণযত পযয়ভ আয়ফদন
খ. াধাযণ বণফষ্য তণফয়র ফ থয়ল জভাকৃত
অয়থ থয ণাফ ণফফযণী
ক. আয়ফদনে
খ. াণবথ ফণ

ণফনাভৄয়ল্য

০৭ কাম থণদফ

-ঐ-

ণফনাভয়ল্য

০৭ কাম থণদফ

-ঐ-

ণফনাভয়ল্য

০৭ কাম থণদফ

-ঐ-

০৬. ভন্ত্রণারয়েয অবযন্তযীণ য়দান্নণত
০৭. ভন্ত্রণারয়েয অবযন্তযীণ অণজথত ছুটি
(ফণ: ফাাংরায়দ)
০৮. ভন্ত্রণারয়েয অবযন্তযীণ োণন্ত ণফয়নাদন
ছুটি
০৯. ভন্ত্রণারয়েয অবযন্তযীণ াধাযণ
বণফষ্য তণফর য়ত অণগ্রভ ভঞ্জুণয
১০. ভন্ত্রণারয়েয অবযন্তযীণ ফণধ থত সফতন
 সফতন ভতাকয

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ যকাণয আয়দ
জাণয/য়েফ াইয়ট প্রকা।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ যকাণয আয়দ
জাণয/য়েফ াইয়ট প্রকা।
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দাণেত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দণফ, সপান নম্বয  ইয়ভইর)
৭
নুযজাান খানভ
ণণনেয কাযী ণচফ, প্রান-১
সপান: ৯৫৪৫৮৫৩
ইয়ভইর: sas.admn1@mincom.gov.bd
-ঐ-

২৩.. অবযন্তযীণ সফা:
ক্রভ

সফায নাভ

সফা প্রদান র্দ্ণত

প্রয়োজনীে কাগজে
এফাং প্রাণপ্তিান

সফায ভল্য এফাং
ণযয়াধ র্দ্ণত

সফা প্রদায়নয
ভেীভা

দাণেত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দণফ, সপান নম্বয  ইয়ভইর)

১
২
১১. ভন্ত্রণারয়েয অবযন্তযীণ ণয়রকন
সগ্রড/টাইভয়ের ভঞ্জুণয

৩
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ যকাণয আয়দ
জাণয/য়েফ াইয়ট প্রকা।

৪

৫
ণফনাভয়ল্য

৬
৩০ কাম থণদফ

৭

১২. ভন্ত্রণারয়েয অবযন্তযীণ সনন

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ যকাণয আয়দ
জাণয/য়েফ াইয়ট প্রকা।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ যকাণয আয়দ
জাণয/য়েফ াইয়ট প্রকা।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ যকাণয আয়দ
জাণয/য়েফ াইয়ট প্রকা।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ যকাণয আয়দ
জাণয/য়েফ াইয়ট প্রকা।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ যকাণয আয়দ
জাণয/য়েফ াইয়ট প্রকা।

ণফনাভু্য়ল্যয

১৫ কাম থণদফ

ক. আয়ফদনে
খ. ারনাগাদ ফাণল থক সগানীে অনুয়ফদন

ণফনাভয়ল্য

০৭ কাম থণদফ

ক. কভ©কতা©য আয়ফদন
খ. ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযেন
গ. ইয়তাপূয়ফ সবাগকৃত ছুটিয ণজ
ক. চাণদা ে এফাং প্রয়োজনীে তথ্যাণদ

ণফনাভয়ল্য

৩ কাম থণদফ

ণফনাভয়ল্য

৩ কাম থণদফ

ক. চাণদা ে এফাং প্রয়োজনীে তথ্যাণদ

ণফনাভয়ল্য

৩ কাম থণদফ

১৩. ভন্ত্রণারয়েয অবযন্তযীণ চাকণয
িােীকযণ
১৪. ইণণফ  টিণণফয কভ©কতা© 
কভচ থাযীয়দয অণজতথ ছুটি াংক্রান্ত।
১৫. ইণণফ  টিণণফয কভ©কতা© 
কভচ থাযীয়দয প্রণিণ াংক্রান্ত।
১৬. কভ©কতা©  কভচ থাযীয়দয অবযন্তযীণ
প্রণিণ

ক. আয়ফদনে
খ. ারনাগাদ ফাণল থক সগানীে অনুয়ফদন

১৭. ইণণফ  টিণণফয নতুন দ সৃজন
এফাং আঞ্চণরক অণপ িান।

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ যকাণয আয়দ
জাণয/য়েফ াইয়ট প্রকা।

ক. জনপ্রান  অথ থ ভন্ত্রণারয়েয েণত ে
খ. ভণন্ত্রণযলদ ণফবায়গয প্রাণনক উন্নেন াংক্রান্ত
ণচফ কণভটিয অনুয়ভাদন ে
গ. ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয ানুগ্র অনুয়ভাদন।

ণফনাভয়ল্য

৩ কাম থণদফ

১৮. ইণণফ  টিণণফয কভ©কতা© 
কভচ থাযীয়দয অণজথত ছুটি (ফণোঃ
ফাাংরায়দ)

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ যকাণয
আয়দ জাণয/য়েফ াইয়ট
প্রকা।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ যকাণয
আয়দ জাণয/য়েফ াইয়ট
প্রকা।

ক. আয়ফদনে
খ. ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযেনে

ণফনাভয়ল্য

৩ কাম থণদফ

ক. আয়ফদনে
খ. ণনধ থাণযত পযয়ভ প্রধান ণাফযিণ কভথকতথা
কর্তথক ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযেনে
গ. ফ থয়ল োণন্ত ণফয়নাদন ছুটিয ভঞ্জুযীয আয়দ

ণফনাভয়ল্য

৩ কাম থণদফ

১৯. ইণণফ  টিণণফয কভ©কতা© 
কভচ থাযীয়দয োণন্ত ণফয়নাদন ছুটি
াংক্রান্ত।

35

নুযজাান খানভ
ণণনেয কাযী ণচফ, প্রান-১
সপান: ৯৫৪৫৮৫৩
ইয়ভইর: sas.admn1@mincom.gov.bd
খিকায পায়তভা সফগভ
যুগ্মণচফ, প্রান-২
সপান: ৯৫৪০৬১২
ইয়ভইর:
sas.admn2br@mincom.gov.bd

২৩.. অবযন্তযীণ সফা:
ক্রভ

সফায নাভ

সফা প্রদান র্দ্ণত

১
২
৩
২০. ইণণফয অথ© ণফবাজয়নয প্রাণনক মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ যকাণয
অনুয়ভাদন  ছাড়কযণ।
আয়দ জাণয/য়েফ াইয়ট
প্রকা।
২১. টিণণফ  ইণণফয়ত সপ্রলয়ণ
মথামথ কর্তথয়িয
কভযতথায প্রাণধকায প্রাপ্ত
অনুয়ভাদনক্রয়ভ যকাণয
কভ©কতা©সদয গাণড়য ১০০% বাতা আয়দ জাণয/য়েফ াইয়ট
প্রকা।
প্রাণপ্ত াংক্রান্ত।
২২. দফয়দণক ফাণণণজযক ণভয়ন ণফয়রয ভাধ্যয়ভ ণএ,
কভথকতথা/ কভথচাণযয়দয অথ থ যযাে ভন্ত্রণারে এয ণনকট
ণযয়াধ াংক্রান্ত কাম থাফণর।
সপ্রযণ এফাং প্রাণপ্ত ায়য়ি
সচক প্রদান
২৩. ফাণণণজযক উইাংয়ে
কভথকতথা/কভথচাযী ণনয়োগ/ফদণর
২৪. ণফয়দি ফাাংরায়দ ণভনভয়
ফদণরয সপ্রণিয়ত ণফয়ল
াণযয়তাণলক সপ্রযণ
২৫. ণফয়দি ফাণণণজযক উইাংয়ে
কভথকতথা/ কভথচাযীয়দয জন্য ফাণড়
বাড়া ভঞ্জুযী

মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ যকাণয
আয়দ জাণয/য়েফ াইয়ট
প্রকা।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ যকাণয
আয়দ জাণয/য়েফ াইয়ট
প্রকা।
মথামথ কর্তথয়িয
অনুয়ভাদনক্রয়ভ যকাণয
আয়দ জাণয/য়েফ াইয়ট
প্রকা।

প্রয়োজনীে কাগজে
এফাং প্রাণপ্তিান

সফায ভল্য
এফাং
ণযয়াধ
র্দ্ণত
৫
ণফনাভয়ল্য

সফা প্রদায়নয
ভেীভা

দাণেত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দণফ, সপান নম্বয  ইয়ভইর)

৬
৩ কাম থণদফ

৭
খিকায পায়তভা সফগভ
যুগ্মণচফ, প্রান-২
সপান: ৯৫৪০৬১২
ইয়ভইর: sas.admn2br@mincom.gov.bd

াংণিষ্ট কভ©কতা©য আয়ফদন গাড়ীয সরায়নয ণজ
াংিা প্রধায়নয প্রতযােণ  স্যাণয।

ণফনাভয়ল্য

৩ কাম থণদফ

আনুষ্ঠাণনক আয়ফদন/ ণনধ থাণযত পযয়ভ ণফর
দাণখর

ণফনাভয়ল্য

তাৎিণণক

আনুষ্ঠাণনক প্রস্তাফ

ণফনাভয়ল্য

০৩ কভথণদফ

আনুষ্ঠাণনক প্রস্তাফ

ণফনাভয়ল্য

০৭ কভথণদফ

আনুষ্ঠাণনক প্রস্তাফ

ণফনাভয়ল্য

৩০ কভথণদফ

৪
ক. াংিায প্রস্তাফ
খ. ফায়জট  প্রাক্করন, ণফর, ণকণস্তয ণাফ
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সভাোঃ ণপকুর আরভ খান
ণাফযিণ কভথকতথা
সপান: ৯৫৪০৪৭৩
ই:সভইরao.admn@mincom.gov.bd
সভাাোদ জাপরূর ইরাভ আণজণজ,
উণচফ, যপ্তাণন-৩
সপান: ৯৫৪৯৩৪৮
ই-সভইর: sas.export3br@mincom.gov.bd

২৪.. আতাধীন অণধদপ্তয/দপ্তয/াংিা কর্তক
থ প্রদত্ত সফা
আতাধীন অণধদপ্তয/দপ্তয/াংিাভয়য ণটিয়জন চাট থায ণরঙ্ক আকায়য যুক্ত কযয়ত য়ফ।
৩. আনায কায়ছ আভায়দয প্রতযাা
ক্রভ

প্রণতশ্রুত/কাণিত সফা প্রাণপ্তয রয়িয কযণীে

০১. ণনধ থাণযত পযয়ভ ম্পূণ থবায়ফ পূযণকৃত আয়ফদন জভা প্রদান
০২. ঠিক ভাধ্যয়ভ প্রয়োজনীে ণপ ণযয়াধ কযা
০৩. ািায়তয জন্য ণনধ থাণযত ভয়েয পূয়ফ থই উণিত থাকা

৪. অণবয়মাগ প্রণতকায ব্যফিানা (GRS)
সফা প্রাণপ্তয়ত অন্তুষ্ট য়র দাণেত্বপ্রাপ্ত কভথকতথায য়ঙ্গ সমাগায়মাগ করুন। তায কাছ সথয়ক ভাধান াো না সগয়র ণনয়নাক্ত র্দ্ণতয়ত সমাগায়মাগ কয়য আনায ভস্যা অফণত করুন।
ক্রণভক

কখন সমাগায়মাগ কযয়ফন

১

দাণেত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা ভাধান ণদয়ত না াযয়র

২

অণবয়মাগ ণনষ্পণত্ত কভথকতথা ণনণদ থষ্ট ভয়ে ভাধান
ণদয়ত না াযয়র

৩

আণর কভথকতথা ণনণদ থষ্ট ভয়ে ভাধান ণদয়ত না
াযয়র

কায য়ঙ্গ সমাগায়মাগ
কযয়ফন

সমাগায়মায়গয ঠিকানা

অণবয়মাগ ণনষ্পণত্ত
কভথকতথা

নাভ  দণফ: রুণদা জদ্দায, যুগ্মণচফ (প্রান-১)
সপান: ৯৫৪০৭৫২
ইয়ভইর: ds.admn1@mincom.gov.bd
য়েফ: www.grs.gov.bd
আণর কভথকতথা
নাভ  দণফ: সভাোঃ আণতকুয যভান খান, অণতণযক্ত ণচফ (প্রান)
সপান: ৯৫১৪১৪৪
ইয়ভইর: js.admn@mincom.gov.bd
য়েফ: www.grs.gov.bd
ভণন্ত্রণযলদ ণফবায়গয
অণবয়মাগ গ্রণ সকন্দ্র
অণবয়মাগ ব্যফিানা সর ৫ নাং সগইট, ফাাংরায়দ ণচফারে, ঢাকা
য়েফ: www.grs.gov.bd
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ণনষ্পণত্তয ভেীভা
ণতন ভা

এক ভা

ণতন ভা

ফাণণজয ভন্ত্রণাযয়ময উয়েখয়মাগ্য কাম থক্রয়ভয প্রণতয়ফদন:
০১। ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয ণনয়দ থনায ণযয়প্রণিয়ত ভানফ সদয়য জন্য িণতকয ণফয়ল কয়য ভাছ, ফণজ এফাং পয়র িণতকয
পযভাণরয়নয অব্যফায সযাধকয়ল্প  জনস্বাথ থ যিায়থ থ ‘পযভাণরন ণনেন্ত্রণ আইন ২০১৫’ প্রণেন কযা য়েয়ছ। ‘পযভাণরন ণনেন্ত্রণ
আইন ২০১৫’-এয মথামথ প্রয়োগ ণনণিত কযয়ত পযভাণরন ণনেন্ত্রণ াংক্রান্ত খড়া ণফণধভারা সরণজয়রটিব  াংদ ণফলেক
ণফবায়গ চূড়ান্ত অনুয়ভাদয়নয জন্য প্রণক্রোধীন আয়ছ। যপ্তাণন ম্প্রাযয়ণয রয়িয *যপ্তাণন উন্নেন ব্যযয়যা আইন ২০১৫ প্রণেন কযা ে।
চা ণল্পয়ক প্রয়োজনীে ােতা প্রদায়নয রয়িয ‘চা আইন, ২০১৫’-এয খড়া ২৬ জানুোণয ২০১৫ তাণযয়খ ভণন্ত্রবাে নীতগতবায়ফ
এফাং ‘চা েণভক কল্যান তণফর আইন, ২০১৫’-এয খড়া ভণন্ত্রবাে নীণতগতবায়ফ এফাং সরণজয়রটিব  াংদ ণফলেক ণফবায়গয
সবটিাং ায়য়ি চূড়ান্তবায়ফ অনুয়ভদান কযা ে।
০২। ণনতয প্রয়োজনীে য়ণ্যয ভল্য াফ থিণণক যীণফিণ  পুফ থাবা প্রদায়নয রয়িয নীে ম থায়ে যাখায রয়িয ফাণণজয
ভন্ত্রণারয়েয অধীয়ন যাজস্ব খায়ত ণফগত ২৪.১১.২০১৪ তাণযয়খ দ্রব্যভল্য ম থায়রাচনা  পূফ থাবা সর গঠিত য়েয়ছ । এই সর ণনতয
প্রয়োজনীে য়ণ্যয উৎাদন, চাণদা, আভদাণনয ণযভাণ, ভজুদ  াংগ্র ণযণিণত এফাং ণফতযণ ব্যফিা ণফণফধ তয়থ্যয
ম থায়রাচনা এফাং আবযন্তযীণ  আন্তজথাণতক ফাজায দয়যয তুরনাভরক ণফয়িলণ কয়য ণনতয প্রয়োজনীে য়ণ্যয ফাজায ণিণতীর
যাখায রয়িয যকায়যয কযণীে ণনধ থাযয়ণ ােক ণয়য়ফ কাজ কয়য ।
০৩। াণফ থক যপ্তাণন কাম থক্রভ যীণফিয়ণয জন্য নীণত ণনধ থাযণী ম থায়ে ণণনেয ণচফ ফাণণজয ভন্ত্রণারয়েয সনর্তয়ত্ব আন্তোঃভন্ত্রণারে
কণভটি গঠন কযা য়েয়ছ। কণভটি প্রণতভায় বা অনুণষ্ঠত কয়য যপ্তাণন ফাণণয়জযয গণতপ্রকৃণত ভস্যা  ম্ভাফনা ণফয়িলণ পূফ থক
যাভথভরক ণর্দ্ান্ত প্রদান কয়যয়ছ ণফধাে যপ্তাণন ফাণণয়জয ইণতফাচক প্রবাফ ড়য়ছ। এই কণভটিয আতাে বাই সচোযম্যান,
যপ্তাণন উন্নেন ব্যযয়যা (ইণণফ) এয সনর্তয়ত্ব যপ্তাণনকাযক  াংণিষ্ট াংিায প্রণতণনণধয়দয ভন্বয়ে গঠিত কণভটি নীণত ণনধ থাযণী
মায়েয কণভটিয়ক াণফ থক ােতা প্রদান কয়য থায়ক। এ দুটি কণভটি গঠয়নয পয়র যপ্তাণন ফাণণয়জযয ভস্যা  ম্ভাফনা ণনণফড়বায়ফ
যীণফিণ  গৃীতব্য ব্যফিা ণনধ থাযণ জতয য়ে।
০৪। চায়েয উৎাদন বৃণর্দ্, যপ্তাণন ম্প্রাযণ  আবযন্তযীন চাণদা ণভটায়নায জন্য অাংীজনয়দয ায়থ আয়রাচনায ভাধ্যয়ভ চা
ণয়ল্পয ণফদ্যভান ভস্যা  প্রণতফন্ধকতা ভ ণচণিত কয়য তা ভাধায়নয রয়িয ফাাংরায়দয়য চা ণল্প উন্নেয়নয থ নকা ীল থক
কভথণযকল্পনা প্রণেন চূড়ান্ত কযা য়েয়ছ। এ থ নকা ফাস্তফােয়নয পয়র ২০২১ ার নাগাদ চা ণল্পয়ক একটি গুরুত্বপূন থ ম থায়ে
উন্নত কযা ম্ভফ য়ফ।
৫। প্রাতযণক কাম থক্রয়ভ স্বােতা  জফাফণদণতা ণনণিত কযয়ত ফাণণজয ভন্ত্রণারয়েয ণফণবন্ন দপ্তয ভয়য অয়টায়ভন র্দ্ণতয়ত
কভথম্পাদয়নয কাম থক্রভ গ্রণ কযা য়েয়ছ। ২০১৪-১৫ অথ থ ফছয়যয এয়িয়ে অণজথত গুরুত্বপূণ থ াপল্যভ য়েোঃক) দ্রুততয ভে ণজএণ নদ প্রদান  জার াটিণপয়কট সযাধকয়ল্প যপ্তাণন উন্নেন ব্যযয়যায ণজএণ নদ ইস্যয কযায
কাম থক্রভ অয়টায়ভন কযা য়েয়ছ। এয পয়র প্রণত ২ ণভণনয়ট ১টি কয়য ণজ এ ণ নদ সদো ম্ভফ য়ে।
খ) ফাণণজয াংগঠন  প্রণতষ্ঠান ভ ণফণবন্ন যকাণয সফযকাণয প্রণতষ্ঠায়নয প্রয়োজনীে তথ্যভ দ্রুত ভয়েয ভয়ধ্য
ণনণিতবায়ফ প্রাণপ্ত ণনণিত কযয়ত ফাণণজয ভন্ত্রণারয়েয প্রতযি তত্ত্বাফধায়ন ন্যানার সেড সাট থার চালুয কাজ চূড়ান্ত
ম থায়ে যয়েয়ছ। খুফ ীঘ্রই এটি আনুষ্ঠাণনক বায়ফ উয়িাধন কযা য়ফ।
গ) সমৌথ ভরধনী সকাম্পানী  পাভথ ভয়য ণনফন্ধয়কয দপ্তয়যয (আযয়জএণ) প্রধান প্রধান কাম থক্রভ স্বোংণক্রেবায়ফ
ণনষ্পন্ন কযা য়ে। ১০ সভ, ২০১৫ তাণযয়খ ণডণজটার ণগয়নচায র্দ্ণত চালু কযা য়েয়ছ এফাং একই তাণযয়খ সভাফাইর
ব্যাাংণকাং কাম থক্রভ  চালু কযা য়েয়ছ।
ঘ) প্রধান ণনেন্ত্রক আভদাণন  যপ্তাণন ণনেন্ত্রয়কয কাম থারয়েয Import Registration Certificate (IRC) 
Export Registration Certificate (ERC) প্রদান  এতদাংক্রান্ত কাম থক্রভ স্বোংণক্রে র্দ্ণতয়ত রূান্তয়যয কাম থক্রভ
ায়ত সনো য়েয়ছ।
৬। সদীে উৎাদনকাযীয়দয যপ্তাণন িভতা দতযী এফাং আন্তজথাণতক ভায়নয ণ্য উৎাদয়নয ােতা প্রদায়নয জন্য একটি িােী
সভরা সকন্দ্র িায়নয প্রয়োজনীেতা অনুভূত োে পূফ থাচর উয়য ২০ একয জণভ ক্রে কয়যয়ছ। িােী সভরায সকন্দ্র িায়নয জন্য
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চীন যকায়যয ােতাে ৭৯৬.০১ সকাটি টাকা ব্যয়ে ফাাংরায়দ চীন এক্সণজণফন সন্টায ণনভথায়নয ণফলেটি চূড়ান্ত য়েয়ছ।
সভরায়কন্দ্র িায়নয কাণযগণয  আণথ থক ােতায জন্য চীন যকায়যয ায়থ ইয়তাভয়ধ্য MOU স্বািণযত য়েয়ছ।
৭।
, সভাড়কজাতকযণ প্রভৃণত ণফলে ভ গুরুত্বপূন থ ণায়ফ প্রণতন্ন
োে সদীে উৎাদন কাযীয়দয এ প্রণিণ  কাণযগযী য়মাণগতা প্রদায়নয রয়িয ২০১২ ায়রয ২০১৫-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|
৮। সদয়য যপ্তাণন ম্প্রাযণ  কভথাংিান সৃণষ্টয সিয়ে দতণয সাাক ণল্প খাত প্রভূত অফদান যাখয়ছ। তাজণযন পযাান অণেকান্ড
 যানা প্লাজা বফন দূঘ থটনাে এ সক্টয াংকয়টয েুখীন ে। দতণয সাাক কাযখানাে ণনযাদ কভথণযয়ফ ণনণিতকযণ 
েণভকয়দয াণফ থক কল্যাণ ণনণিত কযায রয়িয সদী-ণফয়দী অাংীজন য়মায়গ যকায ২০১৩ ায়র জাতীে কভথণযকল্পনা,
ায়টইয়নফর কম্পযাক্ট এফাং ফাাংরায়দ এযাকন প্লান গ্রণ কয়য। উক্ত কভথণযকল্পনাে েভ আইন  ইণয়জড েভ আইন
থ  ণযদথক ণনয়োগ, যপ্তাণনয়মাগ্য কর দতণয সাাক কাযখানা বফয়নয পাোয, ইয়রকণেকযার 
াংয়াধন, প্রাণতষ্ঠাণনক পুনগঠন
োকচাযার ণনযাত্তায ণফলেভ মাচাই, জনাধাযয়ণয প্রয়ফয়মাগ্য ডাটায়ফইজ প্রণতষ্ঠা, েভ ইউণনেন সযণজয়েন ত্বযাণিত কযা,
টরাইন প্রণতষ্ঠা কযা, কভথয়িয়ে েণভকয়দয ণনযাত্তা  েণভক অণধকায ফাস্তফােয়ন ণফয়ল সপ্রাগ্রাভ ফাস্তফােন ইতযাণদ অন্তভুথক্ত
যয়েয়ছ। ভাননীে ফাণণজয ভন্ত্রীয সনর্তয়ত্ব সাোর কভপ্লায়েি সপাযাভ পয আযএভণজ এফাং ইস্যযণবণত্তক ণফণবন্ন কণভটি এফাং ণণনেয
ণচফ/ণচফ (ফাণণজয, েভ, যযাে)  াইকণভনায/যােদূতয়দয (যুক্তযাে, ইউয়যাীে ইউণনেন কানাডা) য়মায়গ গঠিত ৩+৫
পযয়ভট উক্ত কভথণযকল্পনাভয়য ফাস্তফােন অগ্রগণত ণনেণভতবায়ফ ম থায়রাচনা কয়যয়ছ। ফাাংরায়দয়য গৃীত দয়ি এ কর
সপাযায়ভ প্রাংণত য়ে।
৯। ভৄিীগঞ্জ সজরায গজাণযো উয়জরায ফাউণোে প্রাে ৫০০ একয জণভয উয ২.৩ ণফণরেন ভাণকথন ডরায ব্যয়ে ২৫৩টি
কাযখানা িায়নয উয়মাগী অতযাধুণনক গায়ভথন্ট ণল্প াকথ ণনভথায়ণয উয়দ্যাগ গ্রণ কযা য়েয়ছ। উক্ত ায়কথ ৩ রি সরায়কয
কভথাংিান ফছয়য ৩-৫ ণফণরেন ভাণকথন ডরায়যয যপ্তাণন আে য়ফ। প্রতযাী াংিা ণায়ফ Bangladesh Garment
Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) চীনা ণফণনয়োগকাযী প্রণতষ্ঠান Orient International
Holding Ltd (OIH) প্রাথণভক চুণক্ত স্বািণযত য়েয়ছ।
১০। Multi-Level Marketing (MLM) সকাম্পাণনগুয়রা ণনেন্ত্রণ  স্বেবায়ফ ণযচারনায জন্য আইন  ণফণধভারা প্রনেয়ণয
পরশ্রুণতয়ত ফাাংরায়দয় প্রথভফায়যয ভত এ কর কাম থক্রয়ভয য যকায়যয কয়ঠায নজযদাণযয স্যয়মাগ সৃণষ্ট য়েয়ছ।
সকাম্পাণনগুয়রায রাইয়ি প্রদান  নফােয়নয সিয়ে নীণতভারায কয়ঠায প্রয়োয়গয পয়র ভাধ্যয়ভ সদব্যাী যাতাযাণত গয়ড় ঠা
MLM ব্যফিা ণনেণন্ত্রত য়েয়ছ। এয়ত সদয়য াধাযণ ভানুল অণতণযক্ত ভৄনাপায সরায়ব সমবায়ফ এ ব্যফাে ঝয়ুঁ ক য়ড়ণছর তা
ইয়তাভয়ধ্যই নীে ম থায়ে সনয়ভ এয়য়ছ। ফাণণজয ভন্ত্রণারয়েয াফ থিণণক যীণফিণ, ভাননীে ভন্ত্রী কর্তথক জাতীে াংয়দ ৩০০
ণফণধয়ত এয উয সজাযায়রা ফক্তব্য প্রদান এফাং ভাঠ প্রানয়ক ণনয়দ থনা প্রদায়নয পয়র এটা ম্বব য়েয়ছ।
১১। ণ্যভল্য  ফাজায ণিণতীর যাখায জন্য যকায়যয ফাজায স্তয়ি এয িভতা বৃণর্দ্ কযয়ত TCB’য ণ্য ভজুদ িভতা
ফাড়াফায অাং ণয়য়ফ ণনজস্ব গুদায়ভয ধাযন িভতা ২০১৩-১৪ অথ থ ফছয়য ৭০৮০ সভোঃ টন সথয়ক ২০১৪-১৫ অথ থ ফছয়য ১৫০৮০ সভোঃ
টন ম থন্ত উন্নীত কযা য়েয়ছ। ণডরায়যয ভাধ্যয়ভ ণ্য যফযা ভাঠ ম থায়ে বৃণর্দ্ কযায জন্য ণডরায়যয াংখ্যা ৩০১৫ জয়ন উন্নীত কযা
য়েয়ছ।
১২। সবাক্তা অণধকায াংযিণ ণনণিত কযয়ত সজরা ম থায়ে ৬০টি কাম থারে  ইউণনেন ম থায়ে ৪৫০০টি ইউণনেন কণভটি গঠন কযা
ে। ফাজায ভণনটণযাং সজাযদায কযা য়েয়ছ। সবাক্তায়দয অণবয়মায়গয ণবণত্তয়ত এফাং ফাজায ভণনটণযাং এয ভাধ্যয়ভ ফ থয়ভাট
২,০৩,৪০,৩৫০/- (দুই সকাটি ণতন রি চণে াজায ণতনত ঞ্চা) টাকা জণযভানা আয়যা  আদাে কযা য়েয়ছ। সবাক্তা
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অণধকায াংক্রান্ত আইয়নয ৭৬(৪) সভাতায়ফক ২৫% ণায়ফ ১,৮৬,০০০/- (এক রি ণছোণ াজায) টাকা ১০৭ জন
অণবয়মাগকাযীয়ক প্রদান কযা য়েয়ছ।
১৩। ২০১৪-২০১৫ অথ থ ফছয়য ফাাংরায়দ ডণব্লউটি-সত এরণডণ সকা-অণড থয়নটয ণয়য়ফ দাণেত্ব রাব কয়যয়ছ। এয়ত কয়য ণফশ্ব
ফাণণজয অাংগয়ন ফাাংরায়দয়য বাফভণতথ  ভম থাদা বৃণর্দ্ সয়েয়ছ এফাং সদয়য স্বাথ থ াংণিষ্ট ণফলোণদ ডণব্লউটি’য ণনয়গাণয়েয়ন
আয সজাযায়রাবায়ফ উত্থায়নয স্যয়মাগ সৃণষ্ট য়েয়ছ। ফাাংরায়দয়য অব্যাত প্রয়চষ্টায পয়র ডণব্লউটি’য ৮ভ  ৯ভ ণভণনয়স্টণযয়ের
কনপায়যি-এয ণর্দ্ান্ত অনুমােী সফা খায়ত এ ম থন্ত ১১ (এগায) টি উন্নত  উন্নেনীর সদ (কানাডা, অয়েণরো, নযয়ে, সকাণযো,
চীন, াংকাং, চাইণনজ তাইয়, ণাংগাপুয, ণনউণজল্যান্ড, স্যইজাযল্যান্ড  জাান)-এয ফাজায়য সপ্রপায়যনণোর স্যণফধা রাব কয়যয়ছ।
সফা খায়ত য়েবায প্রদান াংক্রান্ত ণর্দ্ায়ন্তয পয়র ডণব্লউটি’য কর উন্নত সদ ম থােক্রয়ভ সপ্রপায়যনণোর স্যণফধা প্রদান কযয়ফ।
পয়র ফাাংরায়দয়য সফা খায়ত যপ্তাণন বৃণর্দ্ ায়ফ। ফাাংরায়দয়য ফাণণজয িভতা বৃণর্দ্য রয়িয এ সিয়ে ম্ভাফনা  প্রণতফন্ধকতা
ণচণহৃতকযয়ণয উয়দ্দয়ে Enhanced Integrated Framework (EIF) এয আতাে ফাাংরায়দ Diagnostic Trade
Integration Study (DTIS) ম্পন্ন কয়যয়ছ। ফতথভায়ন ফাণণজয িভতা বৃণর্দ্য়ত EIF এয আতাে প্রকল্প গ্রয়ণয কাজ চরভান
আয়ছ। পাভথাণউটিকরস্ এ TRIPS অব্যাণতয সভোদ ৩১ ণডয়ম্বয ২০১৫ য বৃণর্দ্য ণফলয়ে স্বয়ল্পান্নত সদভৄয়য ায়থ
ফাাংরায়দ সমৌথবায়ফ প্রয়চষ্টা চাণরয়ে মায়ে।
১৪। ফাণণজয ণফলয়ে গয়ফলণা  যাভথ প্রদায়নয রয়িয গঠিত Bangladesh Foreign Trade Institute (BFTI) সক
গণতীর, কভথিভ এফাং আধুণনক ভায়নয সেড ণযাচ থ  সেড ণিা প্রণতষ্ঠায়ন রূান্তয়যয রয়িয নয়বম্বয ২০১৪ সথয়ক ণফণবন্ন কাম থক্রভ
গ্রণ কযা য়েয়ছ, মায ভয়ধ্য যয়েয়ছ আে-উৎাদনকাযী প্রণিণ কভথসূণচ, সগারয়টণফর আয়রাচনা/কভথারা, এফাং অয়নক সিয়ে
নীণত-ণনধ থাযণী ণফলয়ে ফাণণজয ভন্ত্রণারেয়ক ােতা প্রদান।
ণফএপটিআই-এয ণযচারনা ব্যে ণনফ থায়য জন্য এক কারীন অনুদান ণায়ফ যকাণয খাত সথয়ক য়ত ২০১৪-১৫ অথ থ ফছয়যয ফায়জট
সথয়ক ১৫ সকাটি টাকা ফযাদ্দ প্রদান কযা য়েয়ছ।
১৫। আভদাণন  যপ্তাণন ফাণণয়জযয গণতীরতা আনেন  এ রয়িয আভদাণন কাযক  যপ্তাণনকাযগণয়ক প্রোজনীে য়মাণগতা
প্রদায়নয জন্য প্রণত ণতন ফছয য য আভদাণন নীণত আয়দ  যপ্তাণন নীণত প্রণীত ে। এ কাম থক্রয়ভয ধাযাফাণকতাে ২০১৫-১৮
ফছয়যয জন্য Import Policy Order and Export Policy (আভদাণন নীণত আয়দ  যপ্তাণন নীণত) চূড়ান্ত কযা য়েয়ছ।
১৬। বাযয়তয ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয ফাাংরায়দ পযকায়র গত ০৬ জুন ২০১৫ তাণযয়খ ফাাংরায়দ বাযত ফাণণজয চুণক্ত (নফােন)
স্বািণযত ে। াংয়াণধত এই চুণক্ত স্বািয়যয পয়র বাযয়তয ভূখন্ড ব্যফায কয়য ফাাংরায়দয়য ণ্য র্ততীে সদয় যপ্তাণনয স্যয়মাগ
সৃণষ্ট য়েয়ছ।
১৭। ভুটায়নয ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয ফাাংরায়দ পযকায়র গত ০৬ ণডয়ম্বয ২০১৪ তাণযয়খ ৫ ফছয সভোদী ফাাংরায়দ ভুটান ফাণণজয
চুণক্ত (নফােন)  এতদাংক্রান্ত সপ্রায়টাকর স্বািণযত ে। এই চুণক্তয পয়র উবে সদ কণতে য়ণ্যয সিয়ে শুল্কভৄক্ত স্যণফধা ায়ে।
১৮। ফাাংরায়দ  বাযয়তয ভয়ধ্য ম্পাণদত ফড থাযাট াংক্রান্ত MoU এয আতাে গত ফছয ব্রাহ্মণফাণড়োয সজরায কফা
উয়জরায তাযাপুয়য ফড থাযাট চালু কযা য়েয়ছ। এয পয়র সভাট ফড থায ায়ট থয াংখ্যা ৪টি সত উন্নীত য়েয়ছ। ফতথভায়ন আয়যা
০২টি াট িায়নয কাজ চরভান যয়েয়ছ। মা খুফ ীঘ্রই চালু কযা ম্ভফ য়ফ।
১৯। Asia-Pacific Trade Agreement (APTA) এয আতাে শুল্কভৄক্ত স্যণফধা প্রাণপ্তয রয়িয ৪থ থ যাউন্ড সনয়গাণয়েন
চরভান যয়েয়ছ। মা অণত ীঘ্রই চূড়ান্ত য়ফ ভয়ভথ আা কযা মায়ে। এটি কাম থকয য়র ফাাংরায়দ আটাভুক্ত সদ ভয়য ট্যাণযপ
রাইয়নয ২৮% য়ণ্য প্রাে ৩৩%শুল্ক স্যণফধা ায়ফ। South Asian Free Trade Agreement (SAFTA) াপটা এয
আতাে ণিতীে ম থায়েয সেড ণরফাযইরায়জন সপ্রাগ্রাভ ০১ জানুোযী ২০১৪ সথয়ক শুরু য়েয়ছ। ফাাংরায়দ ইয়তাভয়ধ্যই য়ণ্যয
অপায ণরস্ট  ণযয়কায়েস্ট ণরস্ট চুড়ান্ত কয়যয়ছ।
২০। গত ১৭ সভ ২০১৫ তাণযয়খ ফাাংরায়দ বাযত ফাণণজয ণচফ ম থায়েয ঢাকাে অনুণষ্ঠত বাে দুই সদয়য শুল্ক  অশুল্ক ফাধা
দূযীকযণ এফাং ফাণণজয স্বাথ থ াংণিষ্ট ণফণবন্ন ণফলয়ে আয়রাচনা ে। ণফগত ২২-২৩ এণপ্রর ২০১৫ তাণযয়খ ফাাংরায়দ-সনার
অণতণযক্ত/যুগ্ম ণচফ ম থায়েয সটকণনকযার কণভটিয বা কাঠভন্ডুয়ত অনুণষ্ঠত য়েয়ছ। উক্ত বাে োনণজট, য়ণ্যয
স্টযান্ডাড থাইয়জন, যকাণয ম থায়ে ণ্য আভদাণন, য়ণ্যয শুল্কভৄক্ত স্যণফধা প্রভৃণত ণফলয়ে আয়রাচনা ে।
40

২১। ণভোনভায, নাইয়জণযো, ভাণর  সভণয়ডাণনোয ায়থ প্রাণধকাযভরক শুল্ক ফাণণজয চুণক্ত (ণটিএ) ম্পাদয়নয রয়িয স্টাণড
ম্পাদন য়েয়ছ। তুযে, ভারয়েণো  শ্রীরাংকায ায়থ ভৄক্ত ফাণণজয চুণক্ত ম্পাদয়নয রয়িয প্রাথণভক আয়রাচনা অব্যাত যয়েয়ছ।
ইউয়যাীে ইউণনেনভূক্ত সদভয়য ায়থ ফাাংরায়দয়য ফাণণজয স্বাথ থ াংণিষ্ট ণফণবন্ন ণফলে ভ আয়রাচনায জন্য গত ২৭
সপব্রুোণয, ২০১৫ তাণযয়খ ফাাংরায়দ-ইউয়যাীে ইউণনেন াফ গ্রু অন সেড এন্ড ইয়কায়নাণভক সডয়বরয়ভন্ট এয ৬ষ্ঠ বা ঢাকাে
অনুণষ্ঠত ে।
২২।যপ্তাণন ফাজায ম্প্রাযণ, নতুন ফাজায অয়ন্বলণ  আন্তজথাণতক ফাজায়যয চাণদা ভাণপক য়ণ্যয গুণগত ভায়নান্নেন তথা
ফাাংরায়দয়য াণফ থক ফাণণজয উন্নেয়নয রয়িয ফাণণজয ভন্ত্রণারয়েয অধীয়ন ২০১৪-১৫ অথ থ ফছয়য ফাণল থক উন্নেন কভথসূণচয আতাে
ফাস্তফােনাধীন ০৭ টি কাণযগণয ােতা প্রকয়ল্পয ভয়ধ্য ০৩ টি প্রকল্প ইয়তাভয়ধ্য ভাপ্ত য়েয়ছ। ‘‘কভণপ্রয়নণব সেড ণরণ’’ এয
খড়া চূড়ান্ত কযা য়েয়ছ।
২৩। ফাাংরায়দ ইকনণভক সগ্রাথ সপ্রাগ্রাভ এয অধীয়ন ভৎস্য সক্টয়য ৭০ টি এফাং সরদায সক্টয়য ৫৮ টি প্রণিয়ণয আয়োজন কযা
য়েয়ছ। মায ভাধ্যয়ভ সভাট ৭২২০ জন সক প্রণিণ প্রদান কযা য়েয়ছ।
২৪। ায়াট থ টু ফাাংরায়দ আযএভণজ সক্টয আন্ডায ণফডণব্লউটিণজ কয়ম্পায়নন্ট অফ সফস্ট সপ্রাগ্রাভ প্রকয়ল্পয ভাধ্যয়ভ ণফণজএভইএ
ইউণনবাণ থটি অফ পযান এন্ড সটকয়নারণজ (
(

) এফাং ণফয়কএভইএ ইনণস্টটিউট অফ অযাায়যর ণযাচ থ এন্ড সটকয়নারণজয়ক

) কাণযগণয ােতা প্রদান কযা য়ে। ২০১৪-১৫ অথ থ ফছয়য

-সত ণফণবন্ন সকায় থ ণফণবন্ন সভোয়দ ১৬০০ জন ণিাথী

বণতথ য়েয়ছন। এয ভয়ধ্য ৬০০ জন ণিাথী ইয়তাভয়ধ্য সকা থ ম্পন্ন কয়যয়ছন। এছাড়া, একই ভয়ে

য়ত ৪৭৩৯ জন

প্রণিণাথীয়ক ণফণবন্ন প্রণিণ প্রদান কযা য়েয়ছ।
২৫। প্রয়ভান অফ সাস্যার এন্ড এনবােযনয়ভন্টার স্টযান্ডাড থ ইন দ্যা ইন্ডাণে ীল থক প্রকয়ল্পয আতাে সাস্যার কভপ্লায়েি
ণফয়ফচনাে ২৩৫ টি আযএভণজ পযাক্টযীয ভান উন্নেন কযা য়েয়ছ এফাং ণআযণয়ত কৃণেভ াত া াংয়মাজন াংক্রান্ত োকথ
প্রণতষ্ঠা কযা য়েয়ছ।
২৬। এণগ্র-ণফজয়ন পয সেড কণম্পটিটিবয়নস্ প্রয়জক্ট (এটিণণ) ীল থক প্রকয়ল্পয ভাধ্যয়ভ ২০১৪-২০১৫ অথ থ ফছয়য ২৮টি স্টাণড,
১২০টি োকথ, ৫০০টি কযাাণটি ণফণল্ডাং  ৫৬০টি প্রয়ভানার কাম থক্রভ ণযচারনা কযা য়েয়ছ। মা অবযন্তযীণ  যপ্তাণন
ফাণণয়জযয স্যষ্ঠু ফাজাযজাতকযণ র্দ্ণতয ণফণবন্ন প্রণতফন্ধকতা দূযীকযয়ণ ােক য়ফ।
২৭। ইকনণভক অযচুযণনটিজ এন্ড সক্সচুযোর এন্ড ণযয়প্রাডাকটিব সরথ এন্ড যাইট-এ াথয়ে টু এম্পাোণযাং গারথ এন্ড য়ভন
ইন ফাাংরায়দ ীল থক প্রকয়ল্পয অধীয়ন একই ভয়ে ১৭টি প্রণিণ ণযচারনা কযা য়েয়ছ। ১২০ জন নাযী উয়দ্যাক্তা সেড রাইয়ি
গ্রণ কয়যয়ছন।
২৮। ায়াট থ টু ণএইএ এয়পাট থ টু এনণউয সডয়বরয়ভন্ট ইন দ্যা আযএভণজ ইন্ডাণে (

) ীল থক প্রকয়ল্পয ভাধ্যয়ভ েভ

ণযদথকয়দয প্রণিণ প্রদান কযা য়েয়ছ।
২৯। অতযন্ত প্রণতকূর ণযণিণতয়ত  ২০১৪-১৫ অথ থ ফছয়য যপ্তাণন আে য়েয়ছ ৩১.২ ণফণরেন ভাণকথন ডরায মা ২০১৩-১৪ অথ থ
ফছয়যয তুরনাে ৩.৩৫%সফী। উয়েখ্য সম, গত ১৫ ফৎয মাফৎ যপ্তাণনয সিয়ে সকান ঋণাত্মক প্রবৃণর্দ্ সনই এফাং এ ভয়ে যপ্তাণনয
গড় প্রবৃণর্দ্ ১১%। ২০১৪-১৫ অথ থ ফছয়য ইউয়যা এয অফভল্যােন অযায প্রণতকুরতা য়ত্ত্ব ৩.৩৫% যপ্তাণন প্রবৃণর্দ্ য়েয়ছ।
30| ¯^‡ívbœZ †`k wn‡m‡e evsjv‡`k 1 Rvbyqvwi, 2015 †_‡K Mg, M‡gi AvUv-gq`v Ges wPwb e¨ZxZ mKj ißvwb c‡Y¨i
†ÿ‡Î wPwj‡Z ïégy³ †KvUvgy³ evRvi cÖ‡ekvwaKvi myweav †c‡q‡Q| Gi d‡j weMZ eQ‡ii Zzjbvq wPwj‡Z cÖvq 0.26 wgwjqb
gvwK©b Wjv‡ii cY¨ †ekx ißvwb n‡q‡Q| G ïégy³ cÖ‡ekvwaKvi `wÿY Av‡gwiKvq †`kmg~‡n evsjv‡`‡ki evwYR¨ m¤úªmvi‡bi
Øvi D‡b¥vPb Ki‡e|
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31| Rvcv‡b wbU †cvkvK ißvwbi †ÿ‡Î wRGmwc myweavi iæjm Ae AwiwRb `yB ¯Íi n‡Z GK ¯Í‡i bvwg‡q Avbvi d‡j Rvcv‡b
evsjv‡`‡ki ißvwbi cwigvY µgk e„w× cv‡”Q| D‡jøL¨, 2012-2013 A_© eQ‡i Rvcv‡b Mv‡g©›Um Lv‡Z ißvwbi cwigvY wQj
750 wgwjqb gvwK©b Wjvi, 2013-2014 A_© eQ‡i 862.08 wgwjqb gvwK©b Wjvi Ges 2014-2015 A_© eQ‡i Avq n‡q‡Q
915.22 wgwjqb gvwK©b Wjvi|
32| নগদ ােতা প্রদায়নয সিয়ে নতুন ণ্য অন্তভুথণক্ত ণফদ্যভান ণ্য ফাদ সদো ফা নগদ ােতায ণযভান হ্রা বৃণর্দ্য সিয়ে
ফাণণজয ভন্ত্রণারে ভৄখ্য ভুণভকা ারন কয়য থায়ক। ব্যফা ফাণণজয াংক্রান্ত নীণতভারা প্রণেন  তা ফাস্তফােয়নয অাং ণয়য়ফ
ফাণণজয ভন্ত্রণারে কর ণফলে ণফয়ফচনা কয়য নগদ ােতা প্রদায়নয সিয়ে অথ থ ভন্ত্রণারে সক স্যাণয কয়য থায়ক। যপ্তাণন
ফাণণয়জযয সিয়ে ম্ভাফনাভে ১৪টি য়ণ্যয ণফযীয়ত ফতথভায়ন ৩% য়ত ২০% ায়য নগদ ােতা প্রদান কযা য়ে।
33| ißvwb Dbœqb ey¨‡iv †`‡ki ißvwb c‡Y¨i cwiwa we¯Ív‡i cY¨ Dbœqb, eûgyLxKiY Ges cY¨ ZvwjKvq bZzb bZyb cY¨
ms‡hvR‡bi gva¨‡g mxwgZ c‡Y¨i Dci ißvwb wbf©iZv n«v‡mi D‡Ï‡k¨ wewea Kg©m~wP MÖnY K‡i‡Q| G Kg©m~wPi AvIZvq ißvwb
evwY‡R¨ Ae`vb ivL‡Z mÿg ‡hgb RvnvR, Jla, dvwb©Pvi, eûgyLx cvU cY¨, B‡jKUªwb· GÛ †nvg G¨vcøv‡qÝ, G‡MÖvcÖ‡mm
mvgMÖx, KvMR, wcÖ‡›UW I c¨v‡KwRs mvgMÖx, AvBwmwU, ivevi, cv`yKv, KvU I cwjkW WvqgÛ BZ¨vw` cY¨ ißvwb Dbœqb ey¨‡iv
KZ…©K wPwýZ Kiv n‡q‡Q| G mKj c‡Y¨i ißvwb DbœqbK‡í we`¨gvb mgm¨v I m¤¢vebv wPwýZ K‡i m¤¢vebv‡K Kv‡R jvwM‡q
mgm¨vw`i mgvav‡bi gva¨‡g cÖ‡qvRbxq Dbœqbg~jK Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q|
34| K…wl cY¨ Standardization Gi KvR nv‡Z †bqv n‡q‡Q| evsjv‡`k n‡Z K…wlR I K…wlRvZ cY¨vw` ißvwbi wecix‡Z
Bmy¨K…Z dvB‡Uv m¨v‡bUvix mb‡`i MÖnY‡hvM¨Zv wb‡q BD‡ivcxq BDwbqb KZ©„K DÌvwcZ cÖ‡kœi cwi‡cÖwÿ‡Z mswkøó mK‡ji
mgš^‡q mfv Av‡qvR‡bi gva¨‡g KiYxq wn‡m‡e KbUªv± dvwg©s e¨e¯’v cÖeZ©‡bi wm×všÍ MÖnY I Zv ev¯Íevq‡b wewea Kvh©µg
nv‡Z ‡bqv n‡q‡Q| K…wl m¤úªmviY Awa`ß‡ii dvB‡Uv-m¨v‡bUvix DBs Gi mÿgZv e„w×i Rb¨ mycvwik cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
GQvov evsjv‡`k n‡Z BD‡iv‡c ißvwbK…Z cv‡b m¨vj‡gvwbjvi Dcw¯’wZi Kvi‡Y BD‡ivcxq BDwbqb KZ©„K Av‡ivwcZ wb‡lavÁv
cÖZ¨vnv‡ii Rb¨ ißvwb Dbœqb ey¨‡iv, K…wl m¤úªmviY Awa`ßi, n‡U©· dvD‡Ûkb, evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq gqgbwmsn,
mswkøó mwgwZ KZ©„K mgwš^Z wewea D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨B cÖwZKvi e¨e¯’v D™¢veb Kiv n‡q‡Q hv cÖ‡qv‡Mi Rb¨
DØy×KiY Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| ¯^v¯’¨m¤§Z Drcv`b e¨e¯’v wbwð‡Zi Rb¨ Pzw³e× Pvl e¨e¯’v cÖeZ©‡bi D‡`¨vM †bqv
n‡q‡Q|
35| ißvwb cY¨ ZvwjKvq bZzb bZzb ißvwb cY¨ ms‡hvR‡bi j‡ÿ¨ evwYR¨ gš¿Yvj‡qi Aby‡gv`‡bi †cÖwÿ‡Z ißvwb Dbœqb
ey¨‡iv ‡`‡ki wewfbœ AÂ‡j Drcvw`Z HwZn¨evnx c‡Y¨i ißvwb Dbœq‡b ÒGK †Rjv GK cY¨Ó Kg©m~wP cwiPvjbv Ki‡Q| G
Kg©m~wP i AvIZvq 41 wU †Rjvi 14 wU c‡Y¨‡K wbe©vPb Kiv n‡q‡Q| ißvwb Dbœqb ey¨‡ivi wbR¯^ A_©vq‡b eZ©gv‡b AvMi KvV I
AvZi, ivevi Ges cuvco -Gi ißvwb Dbœq‡b wewfbœ Kvh©µg cwiPvjbv Ki‡Q|
36| BD‡ivcmn we‡k¦i gyL‡ivPK G¨vwcUvBRvi AvB‡Ug wn‡m‡e ‡ióz‡i›Umg~‡n cvuc‡oi e¨envi AZ¨šÍ e¨vcK| e„‡Ubmn
we‡k¦i wewfbœ †`‡k evsjv‡`kx Øviv cwiPvwjZ †ióy‡i‡›Ui msL¨v D‡jøL‡hvM¨| wewmGmAvBAvi Gi mn‡hvwMZvq ißvwb Dbœqb
ey¨‡iv w`bvRcy‡ii Drcv`Ke„›`‡K cÖwkÿY cÖ`vb K‡i‡Q| cY¨gvb (weGm ó¨vÐvW©) wba©viY, jÛb n‡Z Food Value and
Micro biological Ae¯’v cixÿYmn cÖ‡qvRbxq mnvqZv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| GB mKj Kvh©µg MÖn‡Yi d‡j kxNªB cuvc‡oi
ißvwb ïiæ Kiv m¤¢e n‡e|
3৭| evsjv‡`‡ki ißvwb c‡Y¨i bZzb bZzb evRvi m„wó Ges we`¨gvb evRvimg~n mymsnZ Kivi †ÿ‡Î AvšÍR©vwZK evwYR¨
‡gjvq AskMÖnY GKwU Kvh©Ki c`‡ÿc wn‡m‡e we‡ewPZ n‡q Avm‡Q| wewfbœ AvšÍR©vwZK †gjvq AskMÖnY Ges GKK evwYR¨
†gjv Av‡qvR‡bi gva¨‡g †`‡ki ißvwbKviK Z_v †emiKvwi LvZ‡K Marketing support cÖ`vb Kiv nq| 2014-2015
A_© eQ‡i 33wU †gjvq mdjfv‡e AskMÖnY Kiv n‡q‡Q| G mKj †gjvq 634 wU cÖwZôvb AskMÖnY K‡i me©‡gvU 302.35
wgwjqb gvwK©b Wjv‡ii Av‡`k cÖvß hvi g‡a¨ 53.9215 wgwjqb gvwK©b Wjvi Gi ZvrÿwYK Av‡`k Ges 248.43 wgwjqb
gvwK©b Wjvi m¤¢ve¨ Av‡`k cÖvwß wQj|
38| 1 ‡g n‡Z 31 A‡±vei-2015 ch©šÍ BZvwji wgjv‡b AbyôvbiZ World Expo-2015 G evsjv‡`k AskMÖnY K‡i‡Q|
World Expo-2015 Gi Theme: “Feeding the Planet, Energy for Life” Gi mv‡_ m¤úK© †i‡L evsjv‡`‡ki K…wl
LvZ‡K Zz‡j aiv n‡q‡Q| D³ Expo †Z evsjv‡`‡ki Theme: “Sustainability in Rice Production for Better
Life Underchanging Climate”| evsjv‡`‡ki K…wl Lv‡Z µgvMZ M‡elYvi †ÿ‡Î High Yeilding varities Gi
Af~Zc~e© mvdj¨ AR©b K‡i‡Q| hv we‡k¦i 07 wewjqb RbmsL¨v‡K Lv`¨ mieiv‡ni wbðqZv cÖ`v‡b mnvqK n‡e| eZ©gv‡b
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evsjv‡`‡k jebv³, Liv mnvqK Ges kxZ/VvÛv AvenvIqv mnvqK DbœZ Rv‡Zi avb Drcv`b n‡”Q| World Expo-2015
Milano G evsjv‡`‡ki m¤¢vebv Dc¯’vwcZ n‡q‡Q Ges mK‡j AvMÖn I cÖksmv Kzwo‡q‡Q|
৩৯। ভৄক্ত ফাজায অথ থনীণতয সিয়ে প্রণতয়মাণগতায়ক ণনেভনীণতয ভাধ্যয়ভ ণযচারনা কযা আফেক। এ রয়িয কণম্পটিন কণভন
প্রণতষ্ঠায জন্য আইন প্রণেন কযা য়েয়ছ। এয়ক কাম থয়ায়মাগী কযয়ত কণম্পটিন কণভন এয (য়চোযম্যান  দস্য)
ণনয়োগণফণধভারা, ২০১৪ ইয়তাভয়ধ্য জাযী কযা য়েয়ছ।
৪০। ফাণণজয ভন্ত্রণারয়েয ময়থাযুু্ক্ত দয়ি গ্রয়ণয পয়র ২০১৪-১৫ অথ থ ফছয়য এপণফণণআই ণযচারনা ল থয়দয ণনফ থাচন অতযন্ত
স্যষ্ঠবায়ফ ম্পন্ন য়েয়ছ।
৪১। সদীে ব্যফােীগণয়ক প্রয়োজনীে য়মাণগতা প্রদায়নয রয়িয সম কর ণভয়ন ফাণণণজযক উইাং সনই, সকর সদয়
ফাাংরায়দয়য ফাণণণজযক স্বাথ থ াংযিয়ণয ণনণভত্ত সখায়ন ণফদ্যভান দূতাফাভয় ফাণণজয াংক্রান্ত ণফলয়ে একজন কভথকতথায়ক
দাণেত্ব ারয়নয জন্য ণনণদ থষ্ট কযা য়েয়ছ । এফ কভথকতথায ায়থ ফাণণজয ভন্ত্রণারে ণনণফড় সমাগায়মাগ যিাপূফ থক ফাণণণজযক
কাম থক্রভ আয়যা গণতীর কযায প্রো অব্যাত সযয়খয়ছ। ণঙ্গাপুয়য ফাণণণজযক ণভন সৃজন পূফ থক কভাণথোর কাউণিরয ণনয়োগ
কযা য়েয়ছ। ণউয়র ফাণণণজযক উইাং িায়নয যকাণয আয়দ জাণয কযা য়েয়ছ । সজয়নবাে ণফদ্যভান ফাণণণজযক উইাং
ম্প্রাযয়ণয রয়িয কাম থক্রভ চরভান যয়েয়ছ। এছাড়া, ইস্তাম্বুর (তুযে), কুনণভাং (চীন)  দণিণ আণিকাে কভাণথোর উইাং সখারায
রয়িয জনপ্রান  যযাে ভন্ত্রণারয়ে প্রস্তাফ অনুমােী কাম থক্রভ চরভান যয়েয়ছ ।
৪২। ফাণণজয ভন্ত্রণারয়েয আতাধীন ট্যাণযপ কণভন ২০১৪ অথ থ ২০১৫-ফছয়য দুগ্ধ  দুগ্ধজাত য়ণ্যয ম্ভাফনা ,ণয়ভন্ট ণল্প ,
ণভনায়যর াণনণল্প এফাং ফুর চাল াংক্রান্ত ০৪) টি ভীিা(চায)Study) ণযচারনা কয়যয়ছ। এছাড়া ,সদীে কয়ভটিক এফাং
টেয়রণেজ ণ্য াভগ্রীয ফাজায ম্প্রাযয়ণ ভস্যা  ম্ভাফনাফাাংরায়দয় যাইচ ব্রান অয়ের ণয়ল্পয ম্ভাফনা এফাং ফাাংরায়দয়য ,
আউটসাণ থাং খাত ভস্যা  ম্ভাফনা ,অগ্রগণত (আইটিইএ/আইটি)ীল থক ০৩টি গয়ফলণা কাম থ ম্পাদন কয়য(ণতন)সছ।
৪৩। ফাণণজয ভন্ত্রণারে তায আতাধীন প্রধান আভদাণন  যপ্তাণন ণনেন্ত্রয়কয দপ্তয়যয এফাং সমৌথ ভরধন সকাম্পানী  পাভথভয়য
ণনফন্ধয়কয দপ্তযয়যয ভাধ্যয়ভ জাতীে যাজস্ব খায়ত অথ থ সমাগান ণদয়ে থায়ক। ২০১৪-২০১৫ অথ থফছয়য ফাণণজয ভন্ত্রণারয়েয ভাধ্যয়ভ কয
ব্যতীত যাজস্ব খায়ত আে য়েয়ছ ১৭১.৪৩ সকাটি টাকা।
৪৪। প্রধান আভদাণন  যপ্তাণন ণনেন্ত্রয়কয দপ্তয়যয ভাধ্যয়ভ ২০১৪-২০১৫ অথ থ ফছয়য আইআযণ, ইআযণ, ইয়ন্ডণন্টাং ণনফন্ধন নদে
জাণযয াংখ্যা ১৪৫১৯ টি।
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