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রপ্তানি িীনি ২০১৫-২০১৮ 

প্রস্তাবিা 

 দেশের ব্যাপক জনশ াষ্ঠির কর্মসংস্থান ও ২০২১ সাশের র্শযয ব্াংোশেেশক র্যযর্ আশের 

দেশে উন্নীত করার উশেশেয রপ্তাষ্ঠন ব্াষ্ঠিশজয  ষ্ঠতেীেতা আনেন ও প্রষ্ঠতশ াষ্ঠ তার্ূেক ষ্ঠব্শ্ব ব্াষ্ঠিশজয 
ব্াংোশেশের স্থান সুেঢ়ৃকরিসহ দেশের অর্মননষ্ঠতক কর্মকান্ডশক ষ্ঠব্কষ্ঠেত করার দেশে রপ্তাষ্ঠন নীষ্ঠতর 

ভূষ্ঠর্কা অনস্বীকা ম। রপ্তাষ্ঠনর্ুখী ষ্ঠেশের উৎপােন  ের্তা ব্ৃষ্ঠি, রপ্তাষ্ঠন পশিযর গুি তর্ান ও 

প্রষ্ঠতশ া ী র্ূেয ষ্ঠনষ্ঠিত করা, পিয ব্হুর্খুীকরি ও ব্াজার সম্প্রসারি, সম্ভাব্নার্ে তর্যপ্র ুষ্ঠি 

ষ্ঠভষ্ঠিক পিয ও দসব্া রপ্তাষ্ঠনর প্রষ্ঠত ষ্ঠব্শেষ গুরুত্ব প্রোন, প্রাষ্ঠযকার ষ্ঠনযমারি, রপ্তাষ্ঠন সম্প্রসারশি 

ষ্ঠব্শেেস্থ ব্াংোশেে েতূাব্াশস দ াকাে পশেন্ট ষ্ঠনযমারি, ব্াষ্ঠিষ্ঠজযক উইংসর্ূশহর কা মক্রর্শক  ষ্ঠতেীে 

করা, সংষ্ঠিষ্ট দেশের সরকাষ্ঠর ও ব্যব্সা প্রষ্ঠতিাশনর সাশর্ ষ্ঠনষ্ঠব্ড় সম্পকম   শড় দতাোর ষ্ঠব্ষশে রপ্তাষ্ঠন 

নীষ্ঠত ২০১৫-২০১৮-এ গুরুত্বাশরাপ করা হশেশে।  

 দেশের রপ্তাষ্ঠন ব্াষ্ঠিজয প্রসাশর সরকার সহােক ভূষ্ঠর্কা পােন কশর র্াশক। এ উশেশেয দেশে 

অষ্ঠযক পষ্ঠরর্াশি শ্রর্ ষ্ঠনভম র রপ্তাষ্ঠন ষ্ঠেে স্থাপন, শ্রষ্ঠর্কশের েেতা ব্ৃষ্ঠির জনয ব্যাপক ও 

সর্শোপশ া ী প্রষ্ঠেেি প্রোন, রপ্তাষ্ঠনশক উৎসাষ্ঠহত করার জনয ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন যরশির প্রশিােনা প্রোন, 

সহজ েশতম  ও স্বে সুশে ঋি প্রোন, অব্কাঠাশর্া ত উন্নেন, রপ্তাষ্ঠনর্ুখী ষ্ঠেশে আন্তজম াষ্ঠতক র্াশনর 

কর্প্লাশেন্স ষ্ঠনষ্ঠিত করা,  যাস, ষ্ঠব্েযুৎ, পাষ্ঠন ইতযাষ্ঠে সরব্রাশহর ব্যব্স্থা সহজীকরি, রপ্তাষ্ঠন পশিযর 

র্ান ষ্ঠনেন্ত্রশির জনয অতযাযুষ্ঠনক পরীো ার স্থাপন, পিয ষ্ঠভষ্ঠিক ষ্ঠেে এোকা ব্া ক্লাস্টার  শড় 

দতাো, রপ্তাষ্ঠন ষ্ঠেশের পিাৎ ও অগ্রসংশ া  ষ্ঠেে স্থাপশন সহােতা প্রোন, ব্াজার সম্প্রসারশির জনয 
ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন দেশে আন্তজম াষ্ঠতক ব্াষ্ঠিজয দর্োে অংেগ্রহিসহ ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন কর্মসূচীর আশোজন, 

রপ্তাষ্ঠনকারকশেরশক তাাঁশের পিয উৎপােশনর দেশে নতুন নতুন প্র ষু্ঠির তর্য ও ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন ব্াজার 

সম্পশকম  হােনা াে তর্য ষ্ঠনেষ্ঠর্তভাশব্ সরব্রাহকরি, সহজভাশব্ রপ্তাষ্ঠন পশিযর কাাঁচার্াে সংগ্রশহর 

ব্যব্স্থা, চট্টগ্রার্ ও র্ংো সার্ুষ্ঠিক ব্ন্দশরর সার্ষ্ঠগ্রক উন্নেনসহ র্াোর্াে খাোস ও গ্রহি পিষ্ঠত 

সহজীকরি, পান াাঁওসহ অনযানয নেী ব্ন্দশরর উন্নেন ও চােু করার ব্যব্স্থা গ্রহি এব্ং রপ্তাষ্ঠন 

ব্াষ্ঠিশজযর সকে কা মক্রর্ সহজীকরশির ষ্ঠব্ষে রপ্তাষ্ঠন নীষ্ঠত ২০১৫-২০১৮ দত অন্তভুম ি করা হশেশে। 

উশেখয, এব্াশরর নীষ্ঠতশত ICT, ঔষয, োইট ইষ্ঠিষ্ঠনোষ্ঠরং পি¨, এশগ্রা-প্রডাক্ট, দভষজ সার্গ্রী, জাহাজ 

ষ্ঠনর্মাি ষ্ঠেেশক উেীের্ান সম্ভাব্নার্ে খাত ষ্ঠহসাশব্  িয কশর এসকে ষ্ঠব্ষশে  ৃহীত নীষ্ঠতর্াো পরৃ্ক 

পৃর্ক উপ অযযাশে সষ্ঠন্নশব্ষ্ঠেত করা হশেশে। 

 দেশের নানা প্রষ্ঠতকূে অব্স্থা ও কর্প্লাশেন্স ইসুযশত বব্ষ্ঠশ্বক চাশপও ২০১১-২০১২, ২০১২-

২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪ অর্ম ব্েশর ব্াংোশেশের রপ্তাষ্ঠন আে  র্াক্রশর্ ৫.৯৯%, ১১.২২% ও 

১১.৬৯% ব্ৃষ্ঠি দপশেশে। ২০১৪-২০১৫ অর্ম ব্েশর নানা প্রষ্ঠতকূেতার কারশি রপ্তাষ্ঠন কাষ্ঠিত 

েেযর্াোে না দপৌোশেও ষ্ঠব্ ত ব্েশরর তুেনাে রপ্তাষ্ঠন আে ব্ৃষ্ঠি দপশেশে। রপ্তাষ্ঠন ব্ৃষ্ঠির দেশে 
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সরকাশরর সহােক রপ্তাষ্ঠন নীষ্ঠত ২০১২-২০১৫ এর অনুসরি এব্ং সরকাষ্ঠর-দব্সরকাষ্ঠর অংেীজশনর 

আন্তষ্ঠরক প্রশচষ্টার কারশিই এ সা েয অষ্ঠজম ত হশেশে। রপ্তাষ্ঠন ব্ষৃ্ঠির এ  ষ্ঠতযারা অব্যাহত রাখার 

েশেয  দেশের প্রযান প্রযান ষ্ঠেে ও ব্ষ্ঠিক সষ্ঠর্ষ্ঠত, প্রযান প্রযান পিয ষ্ঠভষ্ঠিক সষ্ঠর্ষ্ঠত, ব্াংোশেে 

ব্যাংক ও অনযানয ব্যাংক,  শব্ষিা সংস্থা, সংষ্ঠিষ্ট র্ন্ত্রিােে, সরকাষ্ঠর ষ্ঠব্ভা  ও সংস্থার সর্ন্বশে 

 ঠিত পরার্েম-প্রসূত সুপাষ্ঠরশের ষ্ঠভষ্ঠিশত রপ্তাষ্ঠন নীষ্ঠত ২০১৫-২০১৮ প্রিীত হশেশে। আো করা 
 াে, এ রপ্তাষ্ঠন নীষ্ঠতর আশোশক ব্াংোশেশের রপ্তাষ্ঠন ব্াষ্ঠিজয পষ্ঠরচাষ্ঠেত হশে দেশের ব্যাপক 

জনশ াষ্ঠির কর্মসংস্থানসহ ২০২১ সাশের র্শযয ব্াংোশেেশক র্যয আশের দেশে উন্নীতকরশির েেয 
অষ্ঠজম ত হশব্।  

 হাজার ব্েশরর দশ্রি ব্াঙ্গােী জাষ্ঠতর ষ্ঠপতা ব্ঙ্গব্নু্ধ দেখ র্ুষ্ঠজব্ুর রহর্ান দসানার ব্াংো 
 ড়ার স্বপ্ন দেশখষ্ঠেশেন। দস স্বপ্ন ব্াস্তব্ােশন র্াননীে প্রযানর্ন্ত্রী ব্ঙ্গব্নু্ধ কনযা দেখ হাষ্ঠসনা রূপকে 

২০২১ দ াষিা কশরশেন। রুপকে ২০২১ এর পষ্ঠরশপ্রষ্ঠেশত  ৃহীত রপ্তাষ্ঠন দকৌেশের আশোশক প্রিীত 

২০১৫-১৮ অর্ম ব্েশরর রপ্তাষ্ঠন নীষ্ঠতর র্ূে েেয হশো:-  
১। ষ্ঠব্শ্ব ব্াষ্ঠিজয সংস্থা, চার দেেীে (ব্াংোশেে-ভারত-দনপাে-ভূটান) সম্ভাব্য উপ-আঞ্চষ্ঠেক 

দ া াশ া  (Connectivity), বব্ষ্ঠশ্বক অব্স্থার দপ্রষ্ঠেত ও প্রশোজশনর সাশর্ সং ষ্ঠত দরশখ ব্াষ্ঠিজয 
ব্যব্স্থাশক  (Trade regime)  ুশ াপশ া ী ও উোরীকরি করা; 

২। আ ার্ী ২০২১ সশনর র্শযয রপ্তাষ্ঠন আে ৬০ ষ্ঠব্ষ্ঠেেন র্াষ্ঠকম ন ডোশর উন্নীতকরশির েেযাষ্ঠভর্ুখী 
কা মক্রর্ গ্রহি; 

৩। ২০২১ সাশের র্শযয ব্াংোশেেশক র্যয আশের দেশে উন্নীত করার েশেয ষি ও সপ্তর্ পঞ্চব্াষ্ঠষমকী 
পষ্ঠরকেনা এব্ং দপ্রষ্ঠেত পষ্ঠরকেনার আশোশক রপ্তাষ্ঠন ব্ৃষ্ঠি, পিয ব্াজার সম্প্রসারি ও পিয 
ব্হুর্ুখীকরি এব্ং ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন দেশের সাশর্ দ ৌষ্ঠিকভাশব্ ব্াষ্ঠিজয ভারসাশর্যর উন্নেন; 

৪। দেশের ব্যাপক জনশ াষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্ঠষ্টর র্াযযশর্ োষ্ঠরিয র্ুি ব্াংোশেে  ড়ার প্রতযশে উষ্ঠিে 

ও উষ্ঠিেজাত পিয, অপ্রচষ্ঠেত পিযসহ সব্ যরশির পিয রপ্তাষ্ঠন ব্ৃষ্ঠি। কন্ট্রাক্ট  াষ্ঠর্মং-এর র্াযযশর্ 

একটি কর্প্লাশেন্ট সরব্রাহ দচইন প্রষ্ঠতিা করা; 

৫। প্রষ্ঠতশ া ী র্ূশেয র্ানসম্মত পিয রপ্তাষ্ঠনর ব্যব্স্থা করা, র্ান  াচাই পিষ্ঠতর ষ্ঠব্শ্বর্াশন উন্নেন 

সাযশনর ষ্ঠব্ষশে সর্ষ্ঠন্বত কা মক্রর্ গ্রহি, পশিযর র্ান উন্নেন, উন্নত, ো সই ও পষ্ঠরশব্ে ব্ান্ধব্ 

প্র ুষ্ঠির ব্যব্হার উৎসাষ্ঠহতকরি, উচ্চর্ূশেযর রপ্তাষ্ঠন পিয উৎপােন ও ষ্ঠডজাইশনর উৎকষম 
সাযন;  

৬। রপ্তাষ্ঠনর্ুখী ষ্ঠেশের কর্প্লাশেন্স ষ্ঠনষ্ঠিত করার র্াযযশর্ রপ্তাষ্ঠন ব্াষ্ঠিজয ষ্ঠনষ্ঠব্মঘ্নকরি ও 

প্রষ্ঠতশ াষ্ঠ তার্ূেক ষ্ঠব্শ্ব ব্াষ্ঠিশজয ব্াংোশেশের অব্স্থান সুেঢ়ৃকরি; 

৭। রপ্তাষ্ঠনশত ICT সহ দসব্া খাশতর অংে ব্ৃষ্ঠি, ই-কর্াসম ও ই- ভশনমন্স ব্যব্হার কশর রপ্তাষ্ঠন 

ব্াষ্ঠিশজয  ষ্ঠতেীেতা আনেন; 
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৮। শ্রর্ষ্ঠনভম র রপ্তাষ্ঠন পিয উৎপােশন উৎসাষ্ঠহত করা। রপ্তাষ্ঠনর্খুী ষ্ঠেে ও ব্াষ্ঠিশজয নারীশের 

সম্পিৃতা ব্ৃষ্ঠি; 

৯। রপ্তাষ্ঠন ব্ৃষ্ঠির সুষ্ঠব্যাশর্ম ষ্ঠব্েযুৎ, পাষ্ঠন,  যাসসহ অব্কাঠাশর্া ত সুষ্ঠব্যা সহজেভয করা, 
ব্ন্দরসর্ূশহর সের্তা ব্ৃষ্ঠি ও ব্ন্দরর্ুখী দ া াশ া  ব্যব্স্থার উন্নেন;  

১০। সরকাষ্ঠর-দব্সরকাষ্ঠর অংেীোষ্ঠরত্ব, রপ্তাষ্ঠন ব্হুর্ুখীকরি ও প্রাষ্ঠতিাষ্ঠনকরশির জনয ইশতার্শযয 
প্রষ্ঠতষ্ঠিত ষ্ঠব্জশনস প্রশর্ােন কাউষ্ঠন্সশের সংখযা ব্ৃষ্ঠি ও কা মক্রর্ দজারোর করা; 

১১। বব্শেষ্ঠেক ষ্ঠর্েনসর্ূহশক অষ্ঠযকতর ব্াষ্ঠিজযব্ান্ধব্ কশর দতাো; 

১২। ব্াংোশেশের পশিযর ব্রাষ্ঠন্ডং করা;  

১৩। ব্াংোশেে ব্যাংশকর উশেযাশ  অষ্ঠযকতর ব্াষ্ঠিজযব্ান্ধব্ ব্যাংষ্ঠকং ব্যব্স্থা  শড় দতাো এব্ং 
রপ্তাষ্ঠন ব্াষ্ঠিশজয    অর্মােশনর দেশে  যাক্টষ্ঠরং সাষ্ঠভম সশক উrসাষ্ঠহত করা; 

১৪। আর্োষ্ঠন ষ্ঠব্কে ষ্ঠেে প্রষ্ঠতিান  শড় তুশে রপ্তাষ্ঠন ব্াষ্ঠিশজযর সম্প্রসারি; এব্ং 

১৫। রপ্তাষ্ঠন ব্াষ্ঠিজয ব্ৃষ্ঠিশত রপ্তাষ্ঠন ষ্ঠনভম র বব্শেষ্ঠেক ষ্ঠব্ষ্ঠনশো  উৎসাষ্ঠহতকরি। 
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প্রথম অধ্যায় 

নিররািাম, লক্ষ্য, কলা-ককৌিল, প্ররয়াগ ও পনরনধ্ 

 

১.০ নিররািাম   

 এ িীনি রপ্তানি িীনি ২০১৫-১৮ িারম অনিনিি িরব।  

১.১        রপ্তানি িীনির লক্ষ্য (Objectives): 

১.১.১   ষ্ঠব্শ্ব ব্াষ্ঠিজয সংস্থা, চার দেেীে (ব্াংোশেে-ভারত-দনপাে-ভূটান) সম্ভাব্য উপ-আঞ্চষ্ঠেক 

দ া াশ া  (connectivity), বব্ষ্ঠশ্বক অব্স্থার দপ্রষ্ঠেত ও প্রশোজশনর সাশর্ সং ষ্ঠত দরশখ 

ব্াষ্ঠিজয ব্যব্স্থাশক  (trade regime)  ুশ াপশ া ী ও উোরীকরি করা;  

১.১.২ আ ার্ী ২০২১ সশনর র্শযয রপ্তাষ্ঠন আে ৬০ ষ্ঠব্ষ্ঠেেন র্াষ্ঠকম ন ডোশর উন্নীতকরশির 

েেযাষ্ঠভর্ুখী কা মক্রর্ গ্রহি;  

১.১.৩ ২০২১ সাশের র্শযয ব্াংোশেেশক র্যয আশের দেশে উন্নীত করার েশেয ষি ও সপ্তর্ 

পঞ্চব্াষ্ঠষমকী পষ্ঠরকেনা এব্ং দপ্রষ্ঠেত পষ্ঠরকেনার আশোশক রপ্তাষ্ঠন ব্ৃষ্ঠি, পিয ব্াজার 

সম্প্রসারি ও পিয ব্হুর্ুখীকরি এব্ং ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন দেশের সাশর্ দ ৌষ্ঠিকভাশব্ ব্াষ্ঠিজয ভারসাশর্যর 

উন্নেন; 

১.১.৪ দেশের ব্যাপক জনশ াষ্ঠির কর্মসংস্থান সষৃ্ঠষ্টর র্াযযশর্ োষ্ঠরিয র্ুি ব্াংোশেে  ড়ার প্রতযশে 

উষ্ঠিে ও উষ্ঠিেজাত পিয, অপ্রচষ্ঠেত পিযসহ সব্ যরশির পিয রপ্তাষ্ঠন ব্ষৃ্ঠি। কন্ট্রাক্ট  াষ্ঠর্মং-

এর র্াযযশর্ একটি কর্প্লাশেন্ট সরব্রাহ দচইন প্রষ্ঠতিা করা; 

১.১.৫ প্রষ্ঠতশ া ী র্ূশেয র্ানসম্মত পিয রপ্তাষ্ঠনর ব্যব্স্থা করা, র্ান  াচাই পিষ্ঠত ষ্ঠব্শ্বর্াশন উন্নীত 

করার ষ্ঠব্ষশে সর্ষ্ঠন্বত কা মক্রর্ গ্রহি, পশিযর র্ান উন্নেন, উন্নত, ো সই ও পষ্ঠরশব্ে ব্ান্ধব্ 

প্র ুষ্ঠির ব্যব্হার উৎসাষ্ঠহতকরি, উচ্চর্ূশেযর রপ্তাষ্ঠন পিয উৎপােন ও ষ্ঠডজাইশনর উৎকষম 

সাযন; 

১.১.৬ রপ্তাষ্ঠনর্ুখী ষ্ঠেশের কর্প্লাশেন্স ষ্ঠনষ্ঠিত করার র্াযযশর্ রপ্তাষ্ঠন ব্াষ্ঠিজয ষ্ঠনষ্ঠব্মঘ্নকরি ও 

প্রষ্ঠতশ াষ্ঠ তার্ূেক ষ্ঠব্শ্ব ব্াষ্ঠিশজয   ব্াংোশেশের অব্স্থান সুেঢ়ৃকরি; 

১.১.৭ রপ্তাষ্ঠনশত ICT সহ দসব্া খাশতর অংে ব্ৃষ্ঠি, ই-কর্াসম ও ই  ভশনমন্স ব্যব্হার কশর রপ্তাষ্ঠন 

ব্াষ্ঠিশজয  ষ্ঠতেীেতা আনেন; 
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১.১.৮ শ্রর্ষ্ঠনভম র রপ্তাষ্ঠন পিয উৎপােশন উৎসাষ্ঠহত করা। রপ্তাষ্ঠনর্খুী ষ্ঠেে ও ব্াষ্ঠিশজয নারীশের 

সম্পিৃতা ব্ৃষ্ঠি; 

১.১.৯ রপ্তাষ্ঠন ব্ৃষ্ঠির সুষ্ঠব্যাশর্ম ষ্ঠব্েযুৎ, পাষ্ঠন,  যাসসহ অব্কাঠাশর্া ত সুষ্ঠব্যা সহজেভয করা, 
ব্ন্দরসর্ূশহর সের্তা ব্ৃষ্ঠি ও ব্ন্দরর্ুখী দ া াশ া  ব্যব্স্থার উন্নেন; 

১.১.১০ সরকাষ্ঠর-দব্সরকাষ্ঠর অংেীোষ্ঠরত্ব, রপ্তাষ্ঠন ব্হুর্ুখীকরি ও প্রাষ্ঠতিাষ্ঠনকরশির জনয ইশতার্শযয 
প্রষ্ঠতষ্ঠিত ষ্ঠব্জশনস প্রশর্ােন কাউষ্ঠন্সশের সংখযা ব্ৃষ্ঠি ও কা মক্রর্ দজারোর করা; 

১.১.১১ বব্শেষ্ঠেক ষ্ঠর্েনসর্ূহশক অষ্ঠযকতর ব্াষ্ঠিজযব্ান্ধব্ কশর দতাো; 

১.১.১২ ব্াংোশেশের পশিযর ব্রাষ্ঠন্ডংকরা; 

১.১.১৩ ব্াংোশেে ব্যাংশকর উশেযাশ  অষ্ঠযকতর ব্াষ্ঠিজযব্ান্ধব্ ব্যাংষ্ঠকং ব্যব্স্থা  শড় দতাো এব্ং 
রপ্তাষ্ঠন ব্াষ্ঠিশজয    অর্মােশনর দেশে  যাক্টষ্ঠরং সাষ্ঠভম সশক উrসাষ্ঠহত করা; 

১.১.১৪ আর্োষ্ঠন ষ্ঠব্কে ষ্ঠেে প্রষ্ঠতিান  শড় তুশে রপ্তাষ্ঠন ব্াষ্ঠিশজযর সম্প্রসারি;  

১.১.১৫ রপ্তাষ্ঠন ব্াষ্ঠিজয ব্ৃষ্ঠিশত রপ্তাষ্ঠন ষ্ঠনভম র বব্শেষ্ঠেক ষ্ঠব্ষ্ঠনশো  উৎসাষ্ঠহতকরি; 

১.১.১৬ রপ্তাষ্ঠন পিয উৎপােশন দেষ্ঠে-ষ্ঠব্শেষ্ঠে উৎস হশত কাাঁচার্াে প্রাষ্ঠপ্ত সহজেভয করা; 

১.১.১৭ উৎপােনেীেতা ব্ৃষ্ঠি ও পশিযর ব্হুর্ুখীকরি; 

১.১.১৮ রপ্তাষ্ঠন পশিযর ব্াজার সম্প্রসারশির জনয নতুন ব্াজার অনুসন্ধান, নতুন দকৌেে অব্েম্বন 

ও আন্তজম াষ্ঠতক ব্াজার সম্পকীে তর্য সংগ্রহ ও ষ্ঠব্শিষি;  

১.১.১৯ রপ্তাষ্ঠনশ া য পিয উৎপােন ও ব্াজারজাতকরশি উৎসাষ্ঠহত করার জনয প্রশোজনীে 

অব্কাঠাশর্া এব্ং দেেষ্ঠব্শেশষ ব্যাকওোডম  ও  রওোডম  ষ্ঠেংশকজ  শড় তুেশত সাহা য করা; 

১.১.২০ নতুন নতুন রপ্তাষ্ঠনকারক সৃষ্ঠষ্ট ও ষ্ঠব্েযর্ান রপ্তাষ্ঠনকারকশেরশক সব্মশতাভাশব্ সহােতা প্রোন 

করা; 

১.১.২১ উপ ুি প্রষ্ঠেেশির র্াযযশর্ আন্তজম াষ্ঠতক ব্াষ্ঠিজয পষ্ঠরচােনার জনয েে জনেষ্ঠি  শড় 

তুেশত সাহা য করা; এব্ং 

১.১.২২ পষ্ঠরব্তম নেীে আন্তজম াষ্ঠতক ব্াষ্ঠিজয রীষ্ঠতনীষ্ঠত সম্পশকম  ব্ষ্ঠিক সষ্ঠর্ষ্ঠত, ব্যব্সােী সং ঠন, 

ব্যব্সােী ও সংষ্ঠিষ্ট ব্যষ্ঠিব্ মশক সর্যক যারিা প্রোন করা। 

১.২ বাস্তবায়ি ককৌিল  (Implementation Strategy) : 

১.২.১  রপ্তানী উন্নেন ব্ুযশরা’র (ইষ্ঠপষ্ঠব্) প্রাষ্ঠতিাষ্ঠনক েেতা ও কর্মের্তা ব্ৃষ্ঠি, কাস্টর্স কতৃম পে, 

সর্ুি ও স্থে ব্ন্দর কতৃম পে, র্ৎসয অষ্ঠযেপ্তর, কৃষ্ঠষ সম্প্রসারি অষ্ঠযেপ্তর, ষ্ঠব্এসটিআই, চা 
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দব্াডম  এব্ং ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন ব্যব্সােী সং ঠশনর সের্তা ষ্ঠব্ষ্ঠনর্মাশি সহােতা প্রোন করা এব্ং 
সর্ষ্ঠন্বত কা মক্রর্ গ্রহি; 

১.২.২ ষ্ঠব্এ টিআই-এর উন্নেন সাযন;  

১.২.৩  শব্ষিা কা মক্রশর্ ব্াংোশেে টযাষ্ঠর  কষ্ঠর্েশনর সংশ া  সৃষ্ঠষ্ট; 

১.২.৪ ইশকানষ্ঠর্ক ষ্ঠডশপ্লাশর্ষ্ঠস দজারোর কশর ষ্ঠব্শেশে অব্ষ্ঠস্থত ব্াংোশেে ষ্ঠর্েনসর্ূহশক 

আযুষ্ঠনকােন ও  ুশ াপশ া ী করা; 

১.২.৫  রপ্তাষ্ঠন সম্ভাব্নার্ে পশিযর উৎপােন ও রপ্তাষ্ঠন উৎসাষ্ঠহত করার জনয সরকাষ্ঠর ও দব্সরকাষ্ঠর 

খাশতর দ ৌর্ উশেযাশ  উৎপােন, পশিযর ব্যব্সা ও ব্াষ্ঠিজয ব্ৃষ্ঠির েশেয পিয ষ্ঠভষ্ঠিক  ঠিত 

৬টি ষ্ঠব্জশনস প্রশর্ােন  কাউষ্ঠন্সশের কা মক্রর্  ষ্ঠতেীে করার পাোপাষ্ঠে প্লাষ্ঠস্টক পিযসহ 

অনযানয পশিযর জশনযও প্রশোজনান ুােী  ষ্ঠব্জশনস প্রশর্ােন কাউষ্ঠন্সে  ঠন করা; 

১.২.৬  ষ্ঠব্শেশে পশিযর চাষ্ঠহো সংক্রান্ত র্াশকম ট ইশন্টষ্ঠেশজন্স সম্পষ্ঠকম ত তর্য, প্রষ্ঠতশ াষ্ঠ তার্ূেক র্ূেয, 
ব্াজার সম্প্রসারি, উচ্চতর র্ূেয প্রাষ্ঠপ্ত প্রভৃষ্ঠত দেশে উৎপােনকারী ও রপ্তাষ্ঠনকারকশেরশক 

সহােতা প্রোন করা এব্ং রপ্তানী উন্নেন ব্ুযশরাশত েষ্ঠিোেী  শব্ষিা ও প্রাষ্ঠতিাষ্ঠনক 

কাঠাশর্া  ঠন;  

১.২.৭   অশটাশর্েন ও ই- ভশনমন্স প্রব্তম শনর র্াযযশর্ রপ্তাষ্ঠন সহশ া ী প্রষ্ঠতিানসর্ূশহর কর্মেেতা 
ব্ৃষ্ঠিশত এব্ং স্বচ্ছতা ও জব্াব্ষ্ঠেষ্ঠহতা ষ্ঠনষ্ঠিতকরশি সহশ াষ্ঠ তা প্রোন করা; 

১.২.৮    ব্যব্সার ব্যে কষ্ঠর্শে রপ্তাষ্ঠন পিযসর্ূহশক অষ্ঠযকতর প্রষ্ঠতশ া ী করা, উৎপােন ব্ৃষ্ঠি, 

ব্াজার সম্প্রসারি এব্ং েীড টাইর্ কষ্ঠর্শে আনার েশেয ই-কর্াসমসহ সকে আযুষ্ঠনক 

প্র ুষ্ঠির সশব্মাচ্চ ব্যব্হাশরর র্াযযশর্ সার্ষ্ঠগ্রক ব্াষ্ঠিজয ব্যব্স্থাশক  ুশ াপশ া ী ও 

আযুষ্ঠনকীকরশি সহােতা প্রোন করা; 

১.২.৯   রপ্তাষ্ঠন ব্হুর্ুখীকরশি রপ্তাষ্ঠন ব্াজার ও প্র ুষ্ঠি সম্পশকম  রপ্তাষ্ঠনকারকশেরশক হােনা াে তর্য 
সরব্রাহ করা; 

১.২.১০ উৎপােনেীেতা ব্ৃষ্ঠির উশেশেয শ্রষ্ঠর্ক, কর্মচারী ও ব্যব্স্থাপনার সাশর্ সংষ্ঠিষ্টশের জনয 
ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন যরশির প্রষ্ঠেেশির ব্যব্স্থা করা এব্ং আশরা খাতষ্ঠভষ্ঠিক প্রষ্ঠেেি ইনষ্ঠস্টটিউট  শড় 

দতাো; 

১.২.১১  দেষ্ঠডং হাউস ও রপ্তাষ্ঠন হাউসসহ সংষ্ঠিষ্ট প্রষ্ঠতিানসর্ূশহর প্রাষ্ঠতিাষ্ঠনক সুষ্ঠব্যা ব্ৃষ্ঠির 

র্াযযশর্ রপ্তাষ্ঠন উন্নেশন উৎসাহ প্রোন করা; 
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১.২.১২ পশিযর র্ান ষ্ঠনষ্ঠিত করার জনয আন্তজম াষ্ঠতকভাশব্ স্বীকৃত সাটিম ষ্ঠ শকেন ব্যব্স্থা প্রষ্ঠতিাে 

সহশ াষ্ঠ তা প্রোন করা; 

১.২.১৩ শ্রষ্ঠর্কশের কর্মস্থশের ষ্ঠনরাপিাসহ শ্রষ্ঠর্কশের অষ্ঠযকাশরর ষ্ঠব্ষশে গুরুত্বাশরাপ করা; 

১.২.১৪ পশিযর ষ্ঠডজাইন উন্নেশন পিযষ্ঠভষ্ঠিক ষ্ঠডজাইন দসন্টার স্থাপশন উৎসাষ্ঠহত করা; 

১.২.১৫ আন্তজম াষ্ঠতক ভাশব্ প্রচষ্ঠেত ব্াষ্ঠিষ্ঠজযক/ব্যব্সাষ্ঠেক সঅুভযাস/সুরীষ্ঠত (good practice/ethical 

business) অনুসরশি উৎসাষ্ঠহত করা; 

১.২.১৬ আন্তজম াষ্ঠতক ব্াষ্ঠিজযশক সহােতা করার েশেয একক ব্াতােন দসব্া দকন্দ্র (Single Window 

Service Centre) প্রব্তম ন; 

১.২.১৭ রপ্তাষ্ঠনকারকশেরশক organic পিয উৎপােশনর জনয সাষ্ঠব্মক সহােতা প্রোন করা; 

১.২.১৮ েুি ও র্াঝারী ষ্ঠেেশক ষ্ঠব্শেষ সহােতা প্রোশনর ব্যব্স্থা করা; 

১.২.১৯ আর্োষ্ঠনকারক দেেসর্ূশহর কর্মপিষ্ঠতর সংশ  রপ্তাষ্ঠনকারকশের পষ্ঠরষ্ঠচষ্ঠত ব্ৃষ্ঠিশত সহােতা 
প্রোন করা;  

১.২.২০  অশপোকৃত ষ্ঠনম্ন সুে হাশর রপ্তাষ্ঠন ঋি প্রোনসহ রপ্তাষ্ঠনকারকশেরশক ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন আষ্ঠর্মক ও 

আষ্ঠর্মক প্রশিােনা (incentive) প্রোন করা; 

১.২.২১   রপ্তাষ্ঠনশত েীড টাইর্ কষ্ঠর্শে আনার জনয ব্ন্দর ব্যব্স্থাপনার উন্নেন, অব্কাঠাশর্া উন্নেন, 

পিয খাোস পিষ্ঠত সহজীকরি ও দ া াশ া  ব্যব্স্থার উন্নেন করা এব্ং ওোনস্টপ সাষ্ঠভম স 

প্রব্তম ন কশর ব্যব্সার ব্যে (cost of doing business) কষ্ঠর্শে আনার র্াযযশর্ 

রপ্তষ্ঠনকারকশের প্রষ্ঠতশ াষ্ঠ তার েষ্ঠি ব্ৃষ্ঠির সহােক পেশেপ দনো; 

১.২.২২ পিয পষ্ঠরষ্ঠচষ্ঠত (product branding) ও ব্হুর্ুখীকরি (diversification)-এর জনয নতুন নতুন 

ব্াজার অশন্বষি উশেযাশ র আওতাে ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন দেশে ব্াংোশেেী পশিযর একক দর্ো আশোজন 

ও আন্তজম াষ্ঠতক দর্োে দ া োশনর দেশে রপ্তাষ্ঠনকারকশেরশক সহােতা প্রোন করা, ষ্ঠব্শেশে 

ব্াষ্ঠিজয প্রষ্ঠতষ্ঠনষ্ঠযেে দপ্ররি করা, ষ্ঠব্শেে হশত আ ত দক্রতা প্রষ্ঠতিান/ব্যব্সােী সং ঠশনর 

সর্ন্বশে  ঠিত ব্াষ্ঠিষ্ঠজযক ষ্ঠর্েন গ্রহি এব্ং পশিযর ব্াজার study করার ব্যব্স্থা গ্রহি করা; 

১.২.২৩ ষ্ঠব্শেশে ব্াংোশেেী পিয ও দসব্া খাশতর ব্াজার সম্প্রসারশির জনয  ুিরাষ্ট্রসহ অনযানয 
উন্নত ও উন্নেনেীে দেশে শুল্কর্ুি ব্াজার সুষ্ঠব্যা  পাওোর দেশে প্রশোজনীে সকে 

উশেযা  গ্রহি করা; 
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১.২.২৪ েষ্ঠেি এষ্ঠেো ও র্যযপ্রাচযসহ এষ্ঠেোর অনযানয দেে ও আষ্ঠিকার ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন দেে, ব্রাষ্ঠজে, 

দর্ষ্ঠিশকা, ষ্ঠচষ্ঠে, েষ্ঠেি  আষ্ঠিকা, রাষ্ঠেোসহ ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন ষ্ঠসআইএস দেে, সাকম ভুি দেে,  

এসএষ্ঠডষ্ঠসভুি (South African Developing Countries) দেশে পিয ও দসব্া খাশত রপ্তাষ্ঠন 

ব্ৃষ্ঠিশত ষ্ঠব্শেষ উশেযা  দনো, প্রব্াসী ব্াংোশেেীশের ষ্ঠনকট সর্ােতৃ পশিযর রপ্তাষ্ঠন ব্ৃষ্ঠির  

ব্যব্স্থা গ্রহি করা; 

১.২.২৫ নতুন নতুন পিয উৎপােন, পিয ব্হুর্ুখীকরি, অষ্ঠযক পিয রপ্তাষ্ঠন ইতযাষ্ঠে কর্মকাশন্ডর জনয 
ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন খাশত প্রষ্ঠত ব্ের দশ্রি রপ্তাষ্ঠনকারকশেরশক ষ্ঠসআইষ্ঠপ র্ মাো ও জাতীে রপ্তাষ্ঠন েষ্ঠ  

প্রোন করা; 

১.২.২৬ ‘‘রপ্তাষ্ঠন সংক্রান্ত জাতীে কষ্ঠর্টি’’ কতৃম ক প্রষ্ঠত ব্ের ষ্ঠনেষ্ঠর্তভাশব্ এক ব্া একাষ্ঠযকব্ার 

দেশের রপ্তাষ্ঠন পষ্ঠরষ্ঠস্থষ্ঠত প মাশোচনা করা এব্ং ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন ষ্ঠব্ষশে প্রশোজনীে ষ্ঠেক-ষ্ঠনশেমেনা 
প্রোন করা;  

১.২.২৭ ‘‘রপ্তাষ্ঠন সংক্রান্ত জাতীে কষ্ঠর্টি’’ এর ষ্ঠসিান্ত ব্াস্তব্ােশনর জনয  ঠিত ‘টাস্ক দ াসম’ কতৃম ক 

ষ্ঠনেষ্ঠর্তভাশব্ ষ্ঠসিান্ত ব্াস্তব্ােন অগ্র ষ্ঠত র্ষ্ঠনটষ্ঠরং ও র্ূেযােন করা;  

১.২.২৮ ভাইস-দচোরর্যান, রপ্তানী উন্নেন ব্যুশরা-এর সভাপষ্ঠতশত্ব এ ষ্ঠব্ষ্ঠসষ্ঠসআইসহ দব্সরকারী 
খাশতর প্রষ্ঠতষ্ঠনষ্ঠয সর্ন্বশে  ঠিত ‘রপ্তাষ্ঠন র্ষ্ঠনটষ্ঠরং কষ্ঠর্টি’ কতৃম ক রপ্তাষ্ঠনর ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন সর্সযা 
ষ্ঠচষ্ঠিতকরি ও তা সর্াযাশনর উপাে সম্পশকম  সুপাষ্ঠরে প্রিেনপবূ্মক ব্াস্তব্ােশনর উশেশেয 
উচ্চতর প মাশে উপস্থাপন করা; এব্ং 

১.২.২৯ সংষ্ঠিষ্ট র্ন্ত্রিােেসর্ূহ ও েীষম ব্যব্সাষ্ঠেক সং ঠশনর প্রষ্ঠতষ্ঠনষ্ঠযশের সর্ন্বশে রপ্তাষ্ঠন নীষ্ঠত 

২০১৫-২০১৮ র্ষ্ঠনটষ্ঠরং-এর জনয “রপ্তাষ্ঠন নীষ্ঠত র্ষ্ঠনটষ্ঠরং কষ্ঠর্টি”  ঠন, কষ্ঠর্টি কতৃম ক 

রপ্তাষ্ঠন নীষ্ঠতর ব্াস্তব্ােন অগ্র ষ্ঠত প মাশোচনা, প্রশোজনীে সপুাষ্ঠরে প্রোন; এব্ং 

১.২.৩০ ব্াষ্ঠিজয র্ন্ত্রিােশে  রপ্তাষ্ঠন দসে প্রষ্ঠতিা। 

১.৩ প্ররয়াগ ও পনরনধ্িঃ 

১.৩.১ ষ্ঠভন্নরূপ উষ্ঠেষ্ঠখত না হশে রপ্তাষ্ঠন নীষ্ঠত ২০১৫-১৮ ব্াংোশেে হশত সকে যরশির পিয ও 

দসব্া রপ্তাষ্ঠনর দেশে প্রশ াজয হশব্; 

১.৩.২ রপ্তাষ্ঠন নীষ্ঠত ২০১৫-২০১৮ প্রকাশের ষ্ঠেন হশত ৩০ জনু, ২০১৮ প মন্ত ব্েব্ৎ র্াকশব্। তশব্ 

পরব্তী রপ্তাষ্ঠন নীষ্ঠত জাষ্ঠর না হওো প মন্ত এ রপ্তাষ্ঠন নীষ্ঠত কা মকর র্াকশব্; 

১.৩.৩ রপ্তাষ্ঠন প্রষ্ঠক্রোকরি এোকা, ব্াংোশেে অর্মননষ্ঠতক অঞ্চে ও দব্সরকাষ্ঠর রপ্তাষ্ঠন প্রষ্ঠক্রোকরি 

এোকা োড়া ব্াংোশেশের অনযানয সকে এোকাে নীষ্ঠত  প্রশ াজয হশব্;  
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১.৩.৪ শুল্ক ও কর সংক্রান্ত দকান ষ্ঠব্ষশে জাতীে ব্াশজট ও জাতীে রাজস্ব দব্াডম  দ াষ্ঠষত ষ্ঠসিান্ত 

রপ্তাষ্ঠন নীষ্ঠতর উপর প্রাযানয পাশব্;  

১.৩.৫ এ নীষ্ঠতশত  া ষ্ঠকেু র্াকুক না দকন, অনয দকান সরকাষ্ঠর আশেশে রপ্তাষ্ঠন সংক্রান্ত সুষ্ঠনষ্ঠেমষ্ট 

দকান ষ্ঠসিান্ত জাষ্ঠর করা হশে তা  ষ্ঠে এ রপ্তাষ্ঠন নীষ্ঠতর দকান ষ্ঠব্যাশনর সষ্ঠহত অসং ষ্ঠতপূিম 
হে, তশব্ উি সরকাষ্ঠর আশেে রপ্তাষ্ঠন নীষ্ঠতর উপর প্রাযানয পাশব্; এব্ং 

১.৩.৬  সরকার ব্েশর অন্ততঃ একব্ার নীষ্ঠত প মাশোচনা করশব্ এব্ং প্রশোজশন নীষ্ঠতর দ  দকান 

পষ্ঠরব্তম ন, পষ্ঠরব্যমন ও সংশোযন করশত পারশব্। 

 

২.০ পণ্য রপ্তানিরি প্রনিপালিীয় নবনধ্-নবধ্াি- 

 ব্াংোশেে হশত পিয রপ্তাষ্ঠনর দেশে নীষ্ঠতশত ব্ষ্ঠিমত অর্ব্া এতেষ্ঠব্ষেক অনয দকান আইশন 

ব্ষ্ঠিমত েতম াব্েী, ব্াংোশেে ব্যাংক কতৃম ক সর্শে সর্শে জাষ্ঠরকৃত বব্শেষ্ঠেক র্ুিা ষ্ঠব্ষ্ঠনর্ে 

সংক্রান্ত ষ্ঠব্ষ্ঠয-ষ্ঠব্যান ও ষ্ঠনের্াব্েী পােন এব্ং এর আওতাে ষ্ঠনযমাষ্ঠরত েষ্ঠেোষ্ঠে োষ্ঠখে 

করশত হশব্। 

২.১  পণ্য রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ্িঃ এ নীষ্ঠতর অযীশন পশিযর রপ্তাষ্ঠন ষ্ঠনম্নরূপভাশব্ ষ্ঠনেষ্ঠন্ত্রত হশব্,  র্াঃ- 

২.১.১ রপ্তাষ্ঠন ষ্ঠনষ্ঠষি পিয- ষ্ঠভন্নরূপ উষ্ঠেষ্ঠখত না হশে, এ নীষ্ঠতশত উষ্ঠেষ্ঠখত রপ্তাষ্ঠন ষ্ঠনষ্ঠষি পিয 
সার্গ্রী রপ্তাষ্ঠন করা  াশব্ না। রপ্তাষ্ঠন ষ্ঠনষ্ঠষি পশিযর তাষ্ঠেকা পষ্ঠরষ্ঠেষ্ট-১ এ প্রেি হশেশে; 

এব্ং 

২.১.২ েতম  সাশপশে রপ্তাষ্ঠন- দ  সকে পিয কষ্ঠতপে েতম  পােন সাশপশে রপ্তাষ্ঠনশ া য দস সকে পিয 
উি ষ্ঠব্যান পােন সাশপশে রপ্তাষ্ঠন করা  াশব্। েতম  সাশপশে রপ্তাষ্ঠনশ া য পশিযর তাষ্ঠেকা 
পষ্ঠরষ্ঠেষ্ট-২ এ দেখাশনা হশো। 

২.২ রপ্তানির াগয পণ্যিঃ ষ্ঠভন্নরূপ উষ্ঠেষ্ঠখত না হশে, পষ্ঠরষ্ঠেষ্ট-১ এ উষ্ঠেষ্ঠখত রপ্তাষ্ঠন ষ্ঠনষ্ঠষি পিয 
এব্ং পষ্ঠরষ্ঠেষ্ট-২ এ দ  সকে পিয কষ্ঠতপে ষ্ঠব্যান পােন সাশপশে রপ্তাষ্ঠনর কর্া ব্ো হশেশে 

দস সকে পিয ব্যতীত অনযানয পিয অব্াশয রপ্তাষ্ঠনশ া য হশব্।  

২.২.১ এ নীষ্ঠতশত ব্ষ্ঠিমত ষ্ঠব্ষ্ঠয-ষ্ঠব্যান ষ্ঠনম্ন ব্ষ্ঠিমত দেশে প্রশ াজয হশব্ না- 

নিিীয় অধ্যায় 

রপ্তানির সাধ্ারণ্ নবধ্ািাবলী 
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২.২.১.১ ষ্ঠব্শেে ার্ী জাহাজ,  ান অর্ব্া ষ্ঠব্র্াশনর ভান্ডার (store),  ন্ত্রপাষ্ঠত (equipment) অর্ব্া 
দর্ষ্ঠেশনর  ন্ত্রাংে এব্ং রন্ধনোোর অংে ষ্ঠহসাশব্ দ াষ্ঠষত পিয অর্ব্া নাষ্ঠব্ক অর্ব্া উি 

জাহাজ,  ান অর্ব্া ষ্ঠব্র্াশনর কু্র ও  ােীশের সংশ  ব্হনকৃত ব্যাশ জ; 

 ২.২.১.২ ষ্ঠনশম্নাি েতম াষ্ঠে পােন সাশপশে নর্ুনা (sample) রপ্তাষ্ঠন- 

 (অ) ষ্ঠনষ্ঠষি তাষ্ঠেকা ব্ষ্ঠহভূম ত সকে পিয; 

(আ) এ ওষ্ঠব্ (Freight on Board) র্ূশেযর ষ্ঠভষ্ঠিশত প্রষ্ঠত রপ্তাষ্ঠনকারক কতৃম ক ব্াষ্ঠষমক 

সব্মাষ্ঠযক ১০,০০০/- র্াষ্ঠকম ন ডোশরর  পিয (ঔষয ব্যতীত); 

 (ই)  নর্ুনা ষ্ঠহসাশব্ ষ্ঠব্না র্ূশেয দপ্রষ্ঠরত পিয, তশব্ েতম  র্াশক দ , ঔষশযর দেশেঃ 

(১) রপ্তাষ্ঠন এেষ্ঠস (Letter of Credit) ব্া ঋিপে ব্যষ্ঠতশরশক দকাশনা ষ্ঠনব্ষ্ঠন্ধত রপ্তাষ্ঠনকারক, 

 ারা        ষ্ঠনব্ষ্ঠন্ধত রপ্তাষ্ঠনকারক এশসাষ্ঠসশেেশনর সেসয, ব্েশর সশব্মাচ্চ ৭০,০০০ র্াষ্ঠকম ন 

ডোর, অর্ব্া 

(২) প্রষ্ঠত এেষ্ঠস ব্া ঋিপশের ষ্ঠব্পরীশত দর্াট এেষ্ঠস/ ঋিপে র্ূশেযর ১০% ব্া সশব্মাচ্চ ১৫,০০০ 

র্াষ্ঠকম ন  ডোশরর ঔষয দ টি কর্ হশব্; 

 (৩) প্রশোজশন ব্াংোশেে ব্যাংক দকস টু দকস পরীো কশর এ সীর্া ব্ষৃ্ঠি করশত পারশব্। 

 (ঈ) ব্াংোশেে ব্যাংশকর সম্মষ্ঠত সাশপশে ১০০% রপ্তাষ্ঠনর্খুী দপাোক ষ্ঠেে কতৃম ক ব্াষ্ঠষমক 

সশব্মাচ্চ ১৫,০০০/- র্াষ্ঠকম ন ডোর র্ূশেযর বতরী দপাোশকর নর্ুনা; 

 (উ) জাতীে রাজস্ব দব্াশডম র অযীন কাস্টর্স ব্ন্ড কষ্ঠর্েনাশরট হশত ব্ন্ড োইশসন্স প্রাপ্ত 

ব্শন্ডড হীরা প্রষ্ঠক্রোকারক প্রষ্ঠতিান অর্ব্া র্ূসক (ভযাট) কষ্ঠর্েনাশরট হশত উৎপােক 

ষ্ঠহসাশব্ র্ূসক ষ্ঠনব্ষ্ঠন্ধত হীরা/হীরা খষ্ঠচত স্বিমােংকার প্রষ্ঠক্রোকারক প্রষ্ঠতিান ষ্ঠব্শেশে 

অনুষ্ঠিত আন্তজম াষ্ঠতক ব্াষ্ঠিজয দর্োে অংেগ্রহি অর্ব্া রপ্তাষ্ঠন ব্াজার উন্নেনকশে প্রেেমনীর 

ষ্ঠনষ্ঠর্ি ব্াষ্ঠষমক ৬০,০০০(ষাট হাজার) র্াষ্ঠকম ন ডোর র্ূশেযর কাট ও পষ্ঠেেড হীরা এব্ং হীরা 
খষ্ঠচত স্বিমােংকার নর্ুনা ষ্ঠহশসশব্ দপ্ররি করশত পারশব্ এব্ং প্রেেমনী দেশষ তা দেশে দ রৎ 

আনশত হশব্। তশব্ প্রেেমনী দেশষ-তা ষ্ঠব্ক্রে করা হশে ষ্ঠব্ষ্ঠক্রত অর্ম বব্য ব্যাংষ্ঠকং চযাশনশে 

দেশে প্রতযাব্াসন করশত হশব্। প্রতযাব্াষ্ঠসত অশর্মর পষ্ঠরর্াি নর্ুনা ষ্ঠহসাশব্ দপ্রষ্ঠরত র্ূশেযর কর্ 

হশত পারশব্ না; 

(ঊ) প্রশর্ােনাে দর্শটষ্ঠরেযাশের (ব্রষ্ঠেউেযার, দপাস্টার, ষ্ঠে শেট, ব্যানার ইতযাষ্ঠে) দেশে দ  

দকান র্ূেয ব্া ওজন; 
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 (ঋ) ২,০০০/- (েইু হাজার) র্াষ্ঠকম ন ডোর ব্া সর্পষ্ঠরর্াি টাকার উপহার সার্গ্রী ব্া ষ্ঠ  ট 

পাশসমে; 

 (এ) ব্াংোশেশের ব্াইশর ভ্রর্িকারী ব্যষ্ঠির বব্য (bonafide) ব্যাশ জ; এব্ং  

 (ঐ) সরকার কতৃম ক োি সার্গ্রী ষ্ঠহসাশব্ রপ্তাষ্ঠন পিয । 

২.২.২  ‘‘নর্ুনা’’ ব্া সযাম্পে ব্েশত ব্াষ্ঠিষ্ঠজযক র্ূেযহীন সহশজ সনািশ া য সীষ্ঠর্ত পষ্ঠরর্াি পিযশক 

ব্ুঝাশব্; এব্ং 

২.২.৩ ‘‘ষ্ঠ   ্ ট পাশসমে’’ ব্েশত By Air, ডাকশ াশ  অর্ব্া কুষ্ঠরোর সাষ্ঠভম শস দপ্রষ্ঠরত দকান 

উপহার সার্গ্রীশক ব্ুঝাশব্। 

২.৩ রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ্ নিনথল করার ক্ষ্মিািঃ উপ ুি কারি দেষ্ঠখশে সরকার পষ্ঠরষ্ঠেষ্ট-১ এ 

ব্ষ্ঠিমত দকান ষ্ঠনষ্ঠষি পিয রপ্তাষ্ঠনর অনুর্ষ্ঠত প্রোন করশত পারশব্। এ োড়া সরকার ষ্ঠব্শেষ 

ষ্ঠব্শব্চনাে দকান পিয রপ্তাষ্ঠন, রপ্তাষ্ঠন-কার্-আর্োষ্ঠন অর্ব্া পুনঃরপ্তাষ্ঠনর অনুর্ষ্ঠতপে 

(authorization) জাষ্ঠর করশত পারশব্।  

২.৪ অন্ট্রারপা ও পিুিঃরপ্তানিিঃ  

২.৪.১ ‘‘অন্ট্রাশপা ব্াষ্ঠিজয’’ অর্ম এরূপ ব্াষ্ঠিজয দ  দেশে আর্োষ্ঠনকৃত দকান পশিযর গুি তর্ান, 

পষ্ঠরর্াি, আকৃষ্ঠতসহ দকান প্রকার পষ্ঠরব্তম ন ব্যষ্ঠতশরশক পিয র্ূেয অনূযন ৫% এর অষ্ঠযক 

র্ূশেয তৃতীে দকান দেশে রপ্তাষ্ঠন করা হে,  া ব্ন্দর সীর্ানার ব্াইশর আনা  াশব্ না, তশব্ 

অনয দকান ব্ন্দশরর র্াযযশর্ রপ্তাষ্ঠনর উশেশেয ব্াষ্ঠিজয র্ন্ত্রিােশের অনুশর্ােনক্রশর্ এক 

ব্ন্দর হশত অনয ব্ন্দশর পিয পষ্ঠরব্হন করা দ শত পাশর; 

২.৪.২  অন্ট্রাশপা ব্াষ্ঠিশজযর েশেয আর্োষ্ঠনঃ আর্োষ্ঠন ও রপ্তাষ্ঠন প্রযান ষ্ঠনেন্ত্রশকর েপ্তর হশত প্রেি 

import permit on returnable basis এর র্াযযশর্ দক্রতা কতৃম ক প্রশেে ব্যাক-টু-ব্যাক 

ঋিপশের ষ্ঠব্পরীশত অন্ট্রাশপা ব্াষ্ঠিশজযর ষ্ঠনষ্ঠর্ি পিয আর্োষ্ঠন করা  াশব্ এব্ং উিরূপ 

অন্ট্রাশপা আর্োষ্ঠনর দেশে পশিযর দ াষিাে অন্ট্রাশপা ব্া সার্ষ্ঠেক আর্োষ্ঠন (Temporary 

 Import) কর্াটি উশেখ র্াকশত হশব্; 

২.৪.৩ আর্োষ্ঠন ও রপ্তাষ্ঠন ব্ন্দর একই হশে আর্োষ্ঠনকৃত পিয ব্ন্দশরর ব্াইশর দনো  াশব্ না; 

২.৪.৪  আর্োষ্ঠন ও রপ্তাষ্ঠন ব্ন্দর ষ্ঠভন্ন হশে ষ্ঠডউটি ড্র-ব্যাশকর আওতাে শুল্ককর পষ্ঠরশোয অর্ব্া 
১০০% ব্যাংক  যারাষ্ঠন্টর ষ্ঠব্পরীশত শুল্ক  কতৃম পশের অনুশর্ােনক্রশর্ রপ্তাষ্ঠন ব্ন্দশর 

স্থানান্তর পবূ্মক ষ্ঠনযমাষ্ঠরত সর্েসীর্ার র্শযয পিয রপ্তাষ্ঠন করশত হশব্; 
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২.৪.৫ অন্ট্রাশপা’র আওতাে Òআর্োষ্ঠন র্ূেয’’ ব্েশত ব্াংোশেশের ব্ন্দশর আর্োষ্ঠনকৃত পশিযর 

দ াষ্ঠষত ষ্ঠসএ আর (Cost and Freight) র্ূেযশক ব্ুঝাশব্; 

২.৪.৬ ‘‘পুনঃরপ্তাষ্ঠন’’ অর্ম স্থানীেভাশব্ পুনঃপ্রষ্ঠক্রোকরশির র্াযযশর্ পশিযর গুি ত র্ান ব্া 
আকৃষ্ঠতর দ  দকান একটির অর্ব্া উভশের পষ্ঠরব্তম নপূব্মক আর্োষ্ঠনকৃত পশিযর র্ূশেযর 

সাশর্ নূযনতর্ ১০% র্ূেয সংশ াজনপবূ্মক ষ্ঠনযমাষ্ঠরত সর্শের র্শযয পিয রপ্তাষ্ঠন করাশক 

ব্ুঝাশব্; 

২.৪.৭ এশেশে আর্োষ্ঠন র্ূেয ব্েশত পুনঃরপ্তাষ্ঠনর জনয ব্াংোশেশের ব্ন্দশর আর্োষ্ঠনকৃত পশিযর 

ষ্ঠসএ আর র্ূেযশক ব্ুঝাশব্; 

২.৪.৮ বতরী দপাোক রপ্তাষ্ঠনর পর ত্রুটিপূিম হওোে তা দ রত আসশে ব্ন্দর হশত খাোস ও 

পুনঃরপ্তাষ্ঠনর দেশেঃ  

(১) ব্শন্ডড ওেযারহাউশসর দেশে দ  সকে বতরী দপাোক রপ্তাষ্ঠন করা হশেশে তা ত্রুটি ুি 

হওোে অর্ব্া অনয দকান কারশি তা দ রত আসার দপ্রষ্ঠেশত ব্ন্দর হশত খাোস ও 

পুনঃরপ্তাষ্ঠনর দেশে সংষ্ঠিষ্ট ষ্ঠেশেন ব্যাংক ও শুল্ক কতৃম পশের অনাপষ্ঠির ষ্ঠভষ্ঠিশত আর্োষ্ঠন 

ও রপ্তাষ্ঠন প্রযান ষ্ঠনেন্ত্রক (ষ্ঠসষ্ঠসআইএন্ডই) কতৃম ক তা খাোস ও পুনঃ রপ্তাষ্ঠনর জনয োড়পে  

প্রোন করা হশব্।  

 (২) ব্শন্ডড ওেযারহাউস োইশসন্স ষ্ঠব্হীন অর্ব্া স্থানীে কাাঁচার্াে ব্যব্হারপূব্মক রপ্তাষ্ঠনকৃত 

ত্রুটি ুি বতরী দপাোক দ রত আসশে সংষ্ঠিষ্ট প্রষ্ঠতিানসর্ূহ ১ (এক) ব্েশরর র্শযয 
পুনঃরপ্তাষ্ঠন করার অঙ্গীকারনার্ার ষ্ঠভষ্ঠিশত প্রযান আর্োষ্ঠন ও রপ্তাষ্ঠন ষ্ঠনেন্ত্রশকর োড়পে 

গ্রহিপূব্মক রপ্তাষ্ঠনকৃত পিয দ রত আনা  াশব্। তশব্, অঙ্গীকারনার্া অনু ােী পিয 
পুনঃরপ্তাষ্ঠন করশত ব্যর্ম হশে প্রচষ্ঠেত র্ূসক আইন অনু ােী স্থানীে প মাশে র্ূসক প্রোন 

সাশপশে র্ূসক-১১ অনু ােী  ৃহীত দরোশতর সর্পষ্ঠরর্াি র্ূসক পষ্ঠরশোয সাশপশে (শুযুর্াে 

স্থানীে কাপশড়র দেশে) স্থানীে ব্াজাশর ষ্ঠব্ষ্ঠক্র করা  াশব্। 

২.৪.৯ ত্রুটি ুি কাপড় দ রত প্রোশনর দেশেঃ  

(১) দ  সকে কু্রটি ুি কাপড় সরব্রাহকারী/রপ্তাষ্ঠনকারক কতৃম ক দ রত ষ্ঠনশত আগ্রহী 
এব্ং ব্াংোশেে হশত দকান বব্শেষ্ঠেক র্ুিা দপ্ররি করা হেষ্ঠন দস সকে দেশে সংষ্ঠিষ্ট ষ্ঠেশেন 

ব্যাংক ও শুল্ক কতৃম পশের অনাপষ্ঠির ষ্ঠভষ্ঠিশত আর্োষ্ঠন ও রপ্তাষ্ঠন প্রযান ষ্ঠনেন্ত্রক 

(ষ্ঠসষ্ঠসআইএন্ডই) পুনঃরপ্তাষ্ঠনর জনয োড়পে প্রোন করশব্ন; 

(২) দ  সকে ত্রুটি ু ি কাপড় সরব্রাহকারী/রপ্তাষ্ঠনকারক দ রত ষ্ঠনশত আগ্রহী এব্ং 
ইশতার্শযয ব্াংোশেে হশত বব্শেষ্ঠেক র্ুিাে র্ূেয পষ্ঠরশোয করা হশে র্াকশে Buyer-Seller 
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এর ষ্ঠিপাষ্ঠেক সম্মষ্ঠতশত inventory প্রস্ত্িশতর ষ্ঠভষ্ঠিশত ত্রুটি ুি কাপশড়র পষ্ঠরর্াি ষ্ঠনষ্ঠেমষ্ট 

করতঃ তৎব্াব্ে বব্শেষ্ঠেক র্ুিা TT অর্ব্া At sight LC এর র্াযযশর্ পষ্ঠরশোয অর্ব্া 
সর্পষ্ঠরর্াি পিয প্রষ্ঠতস্থাপশনর পর সংষ্ঠিষ্ট ষ্ঠেশেন ব্যাংক ও শুল্ক কতৃম পশের অনাপষ্ঠির 

ষ্ঠভষ্ঠিশত আর্োষ্ঠন ও রপ্তাষ্ঠন প্রযান ষ্ঠনেন্ত্রক ত্রুটি ুি কাপড় পুনঃ রপ্তাষ্ঠনর োড়পে প্রোন 

করশব্ন। 

 

২.৫ নিন্নরূপ উনিনিি িা িরল নবরেিী কেিা কিতৃ ক প্রনিনিি ঋণ্পরের (এলনস) 

নবপরীরি রপ্তানি করা  ারব t 

২.৫.১ ঋিপে (এেষ্ঠস) োড়া রপ্তাষ্ঠনর সুশ া ঃ এেষ্ঠস োড়াও ব্াইষ্ঠেং কন্ট্রাক্ট, চুষ্ঠি, পাশচম জ অডম ার 

ষ্ঠকংব্া এযাডভান্সড দপশর্শন্টর ষ্ঠব্পরীশত ব্যাংক হশত Exp (Export Permit) সংগ্রশহর ষ্ঠভষ্ঠিশত 

রপ্তাষ্ঠন করা  াশব্; অষ্ঠগ্রর্ ন োেশনর দেশে কনসাইনশর্ন্ট ষ্ঠভষ্ঠিশত সকে প্রকার পিয এেষ্ঠস 

োড়া রপ্তাষ্ঠনর অনুশর্ােন দেো হশব্। অষ্ঠগ্রর্ ন োেশনর আওতাে TTও অন্তভুম ি র্াকশব্; 

এব্ং 

২.৫.২  ‘‘ব্াইষ্ঠেং কণ্ট্রাক্ট’’ ব্েশত দকান পিয রপ্তাষ্ঠনর উশেশেয রপ্তাষ্ঠনকারক ও আর্োষ্ঠনকারশকর 

র্শযয স্বােষ্ঠরত চুষ্ঠিশক ব্ুঝাশব্।  

২.৬ পিুিঃ আমোনির জিয সামনয়ক রপ্তানিিঃ 

২.৬.১ (১) দর্ষ্ঠেনারী, ইকুইপশর্ন্ট ব্া ষ্ঠসষ্ঠেন্ডার দর্রার্ত, ষ্ঠর-ষ্ঠ ষ্ঠেং ব্া দর্ইনশটইনযান্স ইতযাষ্ঠের 

জনয ষ্ঠব্শেশে দপ্ররশির দেশে শুল্ক কতৃম পশের ষ্ঠনকট পশিযর সর্র্ূশেযর ব্যাংক  যারাষ্ঠন্ট প্রোন 

করশত হশব্। এশেশে আর্োষ্ঠন ও রপ্তাষ্ঠন প্রযান ষ্ঠনেন্ত্রশকর (ষ্ঠসষ্ঠসআইএন্ডই) ষ্ঠনকট হশত 

রপ্তাষ্ঠন-কার্-আর্োষ্ঠন পারষ্ঠর্ট গ্রহি করশত হশব্; 

              (২) উপ ুমি ষ্ঠব্যানাব্েী ষ্ঠেে প্রষ্ঠতিাশনর দেশে প্রশ াজয হশব্ এব্ং উিরূপ প্রশ াজযতার 

দেশে দপাষক (sponsor) কতৃম পশের সুপাষ্ঠরশের ষ্ঠভষ্ঠিশত সংষ্ঠিষ্ট ষ্ঠেে প্রষ্ঠতিান কতৃম ক 

অঙ্গীকারনার্া োষ্ঠখে করশত হশব্; এব্ং 

 (৩) ষ্ঠব্েযুৎ উৎপােশন সের্ টারব্াইন (ষ্ঠ োরব্িসহ ব্া োড়া) ব্া সর্জাতীে দর্ষ্ঠেনারীর 

দেশে টারব্াইন উৎপােনকারী অর্ব্া ওভারহেকারী (overhauling) প্রষ্ঠতিাশনর সাশর্ 

সম্পাষ্ঠেত চুষ্ঠিপশে েতম /ঋিপে দর্াতাশব্ক টারব্াইন (ষ্ঠ োরব্িসহ ব্া োড়া) ও অনযানয 
সংষ্ঠিষ্ট  ন্ত্রপাষ্ঠত ও  ন্ত্রাংে আর্োষ্ঠন কশর তা প্রষ্ঠতস্থাপন (replacement) পূব্মক দর্োে 

উিীিম টারব্াইন (ষ্ঠ োরব্িসহ ব্া োড়া) সরব্রাহকারী প্রষ্ঠতিাশনর অনুকূশে রপ্তাষ্ঠন করার 

জনয আর্োষ্ঠন ও রপ্তাষ্ঠন প্রযান ষ্ঠনেন্ত্রশকর (ষ্ঠসষ্ঠসআইএন্ডই) ষ্ঠনকট হশত রপ্তাষ্ঠন-কার্-
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আর্োষ্ঠন পারষ্ঠর্ট গ্রহি করশত হশব্। এশেশে ওভারহেকারী (overhauling) প্রষ্ঠতিাশনর 

সাশর্ চুষ্ঠি দর্াতাশব্ক ঋিপে প্রষ্ঠতিার র্াযযশর্ সাষ্ঠভম স চাজম /প্রষ্ঠতস্থাপন ব্যে পষ্ঠরশোয করা 
 াশব্।  

২.৬.২ আর্োষ্ঠনকৃত পিয দর্রার্ত, প্রষ্ঠতস্থাপন অর্ব্া শুযুর্াে পুনঃভষ্ঠতম র (refilling) উশেশেয 
ষ্ঠসষ্ঠেন্ডার ও আইএসও টযাংক সার্ষ্ঠেকভাশব্ রপ্তাষ্ঠন করা  াশব্। তশব্ েতম  র্াশক দ , এশেশে 

প্রশোজনীে কা মাষ্ঠে সম্পােশনর পর পিয আর্োষ্ঠন করা হশব্ র্শর্ম রপ্তাষ্ঠনকাশে কাস্টর্স 

কতৃম পশের ষ্ঠনকট ইশন্ডর্ষ্ঠনটি ব্ন্ড (indemnity bond) প্রোন করশত হশব্; 

২.৬.৩ ষ্ঠব্ক্রে চুষ্ঠি অনু ােী রপ্তাষ্ঠনকৃত পশিয ত্রুটি পাওো দ শে ব্াংোশেেী রপ্তাষ্ঠনকারকশক উি 

পশিযর প্রষ্ঠতস্থাপক পিয রপ্তাষ্ঠনর অনুর্ষ্ঠত দেো হশব্। তশব্ রপ্তাষ্ঠনকারকশক ষ্ঠনশম্নাি েষ্ঠেে 

কাস্টর্স কতৃম পশের ষ্ঠনকট জর্া ষ্ঠেশত হশব্ঃ 
             (ক) ষ্ঠব্ক্রে চুষ্ঠির কষ্ঠপ; 

             (খ) দক্রতার ষ্ঠনকট হশত ত্রুটি ুি পশিযর ষ্ঠব্ব্রিসম্বষ্ঠেত পে; এব্ং 
             ( ) কাস্টর্স আইশনর আওতাে পূরিীে অনয দকান েতম । 

২.৬.৪ কাস্টর্স কতৃম পে অর্ব্া অনয দকান ের্তাপ্রাপ্ত কতৃম পে কতৃম ক জাষ্ঠরকৃত carnete de 

passage অর্ব্া কাস্টর্স কতৃম পশের ষ্ঠনকট োষ্ঠখেকৃত উপ ুি ইশন্ডর্ষ্ঠনটি ব্শন্ডর ষ্ঠব্পরীশত 

পুনঃ আর্োষ্ঠনর েশতম  দকান ব্যষ্ঠি ষ্ঠব্শেে ভ্রর্শির উশেশেয  ানব্াহন সংশ  ষ্ঠনশত পারশব্ন। 

২.৬.৫ িাশেশটড কাশ মা (frustrated cargo) পুনঃরপ্তাষ্ঠন- কাস্টর্স্ এযাক্ট ১৯৬৯ এর ষ্ঠব্ষ্ঠয-

ষ্ঠব্যান প্রষ্ঠতপােন সাশপশে িাশেশটড কাশ মা পুনঃরপ্তাষ্ঠন করা  াশব্। 

২.৬.৬ ষ্ঠনর্মাি, প্রশকৌেে ও বব্েযুষ্ঠতক দকাম্পানী চুষ্ঠি অনুসাশর কা ম সম্পােশনর ষ্ঠনষ্ঠর্ি দর্ষ্ঠেনারী 
ও সাজ-সরিার্াষ্ঠে ষ্ঠনশম্নাি েতম সাশপশে সার্ষ্ঠেকভাশব্ রপ্তাষ্ঠন-কার্-আর্োষ্ঠন করশত 

পারশব্ঃ  
(ক) কাস্টর্স কতৃম পশের ষ্ঠনকট সংষ্ঠিষ্ট চুষ্ঠি ও এওোশডম র কষ্ঠপ োষ্ঠখে করশত হশব্; এব্ং 

(খ) কাজ দেশষ দর্ষ্ঠেনারী দ রৎ আনশব্ র্শর্ম প্রশোজনীে ইশন্ডর্ষ্ঠনটি ব্ন্ড প্রোন করশত 

হশব্। 

২.৭ প্রাক-জািাজীকরণ্ বাধ্যবাধ্কিািঃ অনযষ্ঠব্য েতম  না র্াকশে পিয রপ্তাষ্ঠনর দেশে প্রাক-

জাহাজীকরি সনেপে গ্রহি ব্াযযতার্ূেক নে। 

২.৮ মাি নিয়ন্ত্রণ্ সিেপেিঃ ক  সকে পিয রপ্তাষ্ঠনর দেশে র্ান ষ্ঠনেন্ত্রি সনেপে গ্রহি 

ব্াযযতার্ূেক, দস সকে পিয রপ্তাষ্ঠনকাশে  শর্াপ ুি কতৃম পে (Bangladesh Standards And 

Testing Institution/ Department of Fisheries/ Department of Agricultural Extension/ 

Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research/ অনযানয) কতৃম ক ইসযুকৃত র্ান 

ষ্ঠনেন্ত্রি সনেপে কাস্টর্স কতৃম পশের ষ্ঠনকট োষ্ঠখে করশত হশব্।  
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৩.১ পণ্য ও কসবািাি নিনিক নবজরিস প্ররমািি কাউনিল গঠিিঃ 

৩.১.১ ব্াষ্ঠিজয র্ন্ত্রিােশের উশেযাশ  রপ্তাষ্ঠন ব্হুর্ুখীকরি, পশিযর র্ান উন্নেন ও ষ্ঠনষ্ঠিতকরি, 

উপ ুি প্র ুষ্ঠি আহরি, কর্প্লাশেন্স প্রষ্ঠতপােন, পিয ষ্ঠব্পিন ইতযাষ্ঠে ষ্ঠব্ষশে সরকাষ্ঠর ও 

দব্সরকাষ্ঠর খাশতর দ ৌর্ উশেযাশ  দকাম্পানী এযাক্ট ১৯৯৪-এর আওতাে কশেকটি খাত 

(পিয ও দসব্া) ষ্ঠভষ্ঠিক ষ্ঠব্জশনস প্রশর্ােন কাউষ্ঠন্সে  ঠন করা হশেশে। এ কাউষ্ঠন্সেগুশোর 

কর্মকান্ড দজারোর ও সসুংহত করা োড়াও আশরা কাউষ্ঠন্সে  ঠশন উৎসাষ্ঠহত করার 

প্রশোজনীে উশেযা  দনো হশব্। পিয ও দসব্া খাতষ্ঠভষ্ঠিক উন্নেন ত্বরাষ্ঠন্বত করার জনয 
প্রশোজশন উন্নেন সহশ াষ্ঠ শের সাশর্ দ ৌর্ভাশব্ ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন উন্নেন প্রকে হাশত দনো হশব্। 

ব্াষ্ঠিজয র্ন্ত্রিােশের ব্ষ্ঠিমত উশেযা  রপ্তাষ্ঠন উন্নেন ব্ুযশরা’র রপ্তাষ্ঠন উন্নেন ও রপ্তাষ্ঠন প্রসার 

কর্মকাশন্ডর পষ্ঠরপরূক ষ্ঠহশসশব্ ষ্ঠব্শব্ষ্ঠচত হশব্। 

৩.২ পণ্য ও কসবা িািসমূরির কেণ্ীনবিযাসিঃ 

৩.২.১ উৎপােন ও সরব্রাহ স্তর, রপ্তাষ্ঠন দেশে সম্ভাব্নার্ে অব্োন, আন্তজম াষ্ঠতক ব্াজাশরর চাষ্ঠহো 
সশব্মাপষ্ঠর দেশের আর্ম-সার্াষ্ঠজক উন্নেশন অব্োন রাখার ের্তা ষ্ঠব্শব্চনাে এশন কষ্ঠতপে 

পিযশক ‘‘সশব্মাচ্চ অগ্রাষ্ঠযকার খাত’’ এব্ং অনয কষ্ঠতপে পিযশক ‘‘ষ্ঠব্শেষ উন্নেনর্েূক 

খাত’’ ষ্ঠহশসশব্ ষ্ঠচষ্ঠিত করা হে। সরকার কতৃম ক সর্ে সর্ে এ তাষ্ঠেকার পষ্ঠরব্তম ন এব্ং এ 

সকে পশিযর রপ্তাষ্ঠনশক উৎসাষ্ঠহত করার েশেয ষ্ঠব্শেষ সুষ্ঠব্যা প্রোন করা  াশব্। 

৩.৩ সরবৃাচ্চ অগ্রানধ্কার প্রাপ্ত িািিঃ 

৩.৩.১ সশব্মাচ্চ অগ্রাষ্ঠযকার প্রাপ্ত খাত ব্েশত দস সকে খাতশক ব্ুঝাশব্ দ খাশন রপ্তাষ্ঠনর ষ্ঠব্শেষ 

সম্ভাব্না রশেশে অর্চ ষ্ঠব্ষ্ঠব্য কারশি এ সম্ভাব্নাশক দতর্ন কাশজ ো াশনা  ােষ্ঠন, তশব্ 

প্রশোজনীে সহশ াষ্ঠ তা ষ্ঠেশে অষ্ঠযকতর সা েয অজম ন করা সম্ভব্।  র্াঃ 

            (১) অষ্ঠযকর্ূেয সংশ াষ্ঠজত বতরী দপাোক এব্ং  াশর্মন্টস এশিসষ্ঠরজ 

 (২) স টওেযার ও আইটি এনাব্ে সাষ্ঠভম শসস, আইষ্ঠসটি পিয; 
 (৩)  ার্মাষ্ঠসউটিকযাে পিয; 
 (৪) জাহাজ ষ্ঠনর্মাি; 

 (৫) জতুা ও চার্ড়াজাত পিয; 
 (৬) পাটজাত পিয; 
 (৭) প্লাষ্ঠস্টক পিয; 

িত িীয়  অধ্যায় 

রপ্তানি বহুমুিীকরণ্ 
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 (৮) এশগ্রা-দপ্রাডাক্টস ও এশগ্রা-প্রশসস্ড পিয; 
 (৯)  াষ্ঠনমচার; 

 (১০) দহার্ দটিটাইে ও দটষ্ঠরটাওশেে; 

 (১১) দহার্  াষ্ঠনমষ্ঠেং; এব্ং 
 (১২) োশ জ। 
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৩.৪ সরবৃাচ্চ অগ্রানধ্কারপ্রাপ্ত িািসমূিরক প্ররেয় সুর াগ-সুনবধ্ািঃ 

৩.৪.১ অগ্রাষ্ঠযকার ষ্ঠভষ্ঠিশত হ্রাসকৃত সুে হাশর প্রকে ঋি প্রোন করা; 

৩.৪.২ আেকর দরোত প্রোন করা; 

৩.৪.৩ ষ্ঠব্েযুৎ, পাষ্ঠন,  যাস ইতযাষ্ঠে ইউটিষ্ঠেটি সাষ্ঠভম শসর দেশে ডষ্ঠিউটিও’র এষ্ঠগ্রশর্ন্ট অন 

এষ্ঠগ্রকােচার এব্ং এষ্ঠগ্রশর্ন্ট অন সাব্ষ্ঠসষ্ঠডজ এন্ড কাউন্টার দভইষ্ঠেং দর্জারস্-এর সাশর্ 

সং ষ্ঠতপূিম সম্ভাব্য আষ্ঠর্মক সুষ্ঠব্যা ব্া ভতুম ষ্ঠক প্রোন করা; 

৩.৪.৪ সহজ েশতম  ও হ্রাসকৃত সুে হাশর রপ্তাষ্ঠন ঋি প্রোন করা; 

৩.৪.৫ অগ্রাষ্ঠযকার ষ্ঠভষ্ঠিশত ষ্ঠব্র্াশন পষ্ঠরব্হশনর সুশ া  প্রোন করা; 

৩.৪.৬ শুল্ক প্রতযপমি/ব্ন্ড সুষ্ঠব্যা প্রোন করা; 

৩.৪.৭ উৎপােন ব্যে সংশকাচশনর উশেশেয অব্কাঠাশর্া ত উন্নেনসহ সহােক ষ্ঠেে স্থাপশন সুষ্ঠব্যা 
প্রোন করা; 

৩.৪.৮ পশিযর র্াশনান্নেন ও ষ্ঠনেন্ত্রশির েশেয প্রাষ্ঠতিাষ্ঠনক ও কাষ্ঠর রী সুষ্ঠব্যা সম্প্রসারি করা; 

৩.৪.৯ কর্প্লাশেন্ট ষ্ঠেে স্থাপশন ষ্ঠব্না শুশল্ক ইকুইপশর্ন্ট  আর্োষ্ঠনর ব্যব্স্থা করা;   

৩.৪.১০ পিয উৎপােশন ও ব্াজারজাতকরশি সহােতা প্রোন করা; 

৩.৪.১১ ব্ষ্ঠহষ্ঠব্মশশ্ব ব্াজার অশম্বষশি সহােতা প্রোন করা; এব্ং 

৩.৪.১২ ষ্ঠব্শেেী ষ্ঠব্ষ্ঠনশো  আকৃষ্ট করার দেশে প্রশোজনীে উশেযা  গ্রহি করা। 

৩.৫ নবরিষ উন্নয়িমূলক িািিঃ 

৩.৫.১ দ  সকে পশিযর রপ্তাষ্ঠন সম্ভাব্না রশেশে অর্চ পিযগুশোর উৎপােন, সরব্রাহ এব্ং রপ্তাষ্ঠন 

ষ্ঠভষ্ঠি সুসংহত নে দস সকে পশিযর রপ্তাষ্ঠন ষ্ঠভষ্ঠি সেুঢ়ৃকরশির েশেয ষ্ঠব্শেষ উন্নেনর্ূেক 

খাশতর অন্তভুম ি করা হশব্;  

 

৩.৫.২ ষ্ঠনম্নষ্ঠেষ্ঠখত পিযসর্ূহ ষ্ঠব্শেষ উন্নেনর্েূক খাত ষ্ঠহসাশব্ অন্তভুম ি হশব্ঃ 
 

 (১) ব্হুর্ুখী পাটজাত পিয; 
 (২) ইশেকষ্ঠেক ও ইশেক্ট্রষ্ঠনক পিয; 
 (৩) ষ্ঠসরাষ্ঠর্ক পিয; 
 (৪) োইট ইষ্ঠিষ্ঠনোষ্ঠরং পিয (অশটা-পাটম স ও ব্াইসাইশকেসহ) ; 



 

 

Page no-19 

 

 (৫) র্ূেয সংশ াষ্ঠজত ষ্ঠহর্াষ্ঠেত র্ৎসয; 
             (৬) পাাঁপড়; 

 (৭) ষ্ঠপ্রষ্ঠন্টং এন্ড পযাশকষ্ঠজং; 
 (৮) অর্সৃি হীরা ও জশুেোষ্ঠর;  

            (৯) দপপার ও দপপার দপ্রডাক্টস;  

 (১০) রাব্ার; 

(১১) দরের্ সার্গ্রী; 
(১২) হস্ত ও কারু পিয; 

            (১৩) েুষ্ঠঙ্গসহ তাাঁত ষ্ঠেেজাত পিয ; এব্ং 
  (১৪) নাষ্ঠরশকে দোব্ড়া। 
 

৩.৫.৩      ষ্ঠব্শেষ উন্নেনর্ূেক দসব্া খাতঃ 

  (১) প মটন ষ্ঠেে 

  (২) আষ্ঠকম শটকচার, ইষ্ঠিষ্ঠনোষ্ঠরং ও কনসােশটন্সী সাষ্ঠভম শসস। 
 

৩.৬ নবরিষ উন্নয়িমূলক িািরক প্ররেয় সুর াগ-সুনবধ্ািঃ 

৩.৬.১ অগ্রাষ্ঠযকার ষ্ঠভষ্ঠিশত অশপোকৃত হ্রাসকৃত হার সুশে প্রকে ঋি প্রোন করা; 

৩.৬.২ সহজ েশতম  ও অশপোকৃত হ্রাসকৃত হার সুশে রপ্তাষ্ঠন ঋি প্রোশনর ষ্ঠব্ষে ষ্ঠব্শব্চনা করা; 

৩.৬.৩ ডষ্ঠিউটিও’র এষ্ঠগ্রশর্ন্ট অন এষ্ঠগ্রকােচার এব্ং এষ্ঠগ্রশর্ন্ট অন সাব্ষ্ঠসষ্ঠডজ এন্ড কাউন্টার 

দভইষ্ঠেং দর্জারস্-এর সাশর্ সং ষ্ঠতপূিম ভতুম ষ্ঠক প্রোন করা; 

৩.৬.৪ দরোতী হাশর ষ্ঠব্র্াশন পিয পষ্ঠরব্হশন প্রশোজনীে সুশ া  প্রোন করা; 

৩.৬.৫ শুল্ক প্রতযপমি/ব্ন্ড সুষ্ঠব্যা প্রোন করা; 

৩.৬.৬ উৎপােন ব্যে সংশকাচশনর েশেয সহােক ষ্ঠেে স্থাপশনর সুষ্ঠব্যাসহ ষ্ঠব্েযুৎ,  যাস ও 

দটষ্ঠেশ ান সংশ া  প্রাষ্ঠপ্তশত অগ্রাষ্ঠযকার প্রোন করা; 

৩.৬.৭ পশিযর র্াশনান্নেশনর জনয কাষ্ঠর রী সুষ্ঠব্যা সম্প্রসারি করা; 

৩.৬.৮ পশিযর ব্াজারজাতকরশি সহােতা প্রোন করা; 

৩.৬.৯ ব্ষ্ঠহষ্ঠব্মশশ্ব ব্াজার অশম্বষশি সুষ্ঠব্যা প্রোন করা;  

৩.৬.১০ ষ্ঠব্েযুৎ, পাষ্ঠন,  যাস ইতযাষ্ঠে ইউটিষ্ঠেটি সাষ্ঠভম শসর দেশে সম্ভাব্য আষ্ঠর্মক সুষ্ঠব্যা প্রোন করা;  
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৩.৬.১১ ষ্ঠব্শেষ উন্নের্ূেক দসব্া খাতশক এষ্ঠ শে দনোর সুষ্ঠব্যা প্রোন করা; এব্ং 

৩.৬.১২ ষ্ঠব্শেেী ষ্ঠব্ষ্ঠনশো  (এ ষ্ঠডআই) আকৃষ্ট করার দেশে প্রশোজনীে উশেযা  গ্রহি করা । 

৩.৭ পণ্য বহুমুিীকররণ্র লরক্ষ্য আন্তিঃিাি প্রকল্পিঃ  

৩.৭.১ পিয ব্হুর্ুখীকরশির েশেয আন্তঃখাত প্রকে গ্রহি করা হশব্। উি প্রকশের আওতাে রপ্তাষ্ঠন 

র্ূেয প্রষ্ঠতশ াষ্ঠ তার্ূেক প মাশে রাখার েশেয ব্ন্ড ব্যব্স্থা, ষ্ঠডউটি-ড্র-ব্যাক, সাব্ষ্ঠসষ্ঠড 

ইতযাষ্ঠে ষ্ঠব্ষে প মাশোচনা কশর দেখা হশব্। অনুরূপভাশব্ এই প্রকশের আওতাে পিয উন্নেন 

ও ব্াজার সম্প্রসারি, ব্াষ্ঠিজয সহশ াষ্ঠ তা এব্ং রপ্তাষ্ঠন ব্াষ্ঠিশজযর অব্কাঠাশর্া ত 

প্রষ্ঠতব্ন্ধকতা পরীো কশর  র্া র্ ব্যব্স্থা গ্রহি করা হশব্। রপ্তাষ্ঠন ব্াষ্ঠিজয সম্প্রসারশির 

েশেয উন্নত প্র ুষ্ঠি গ্রহশি প্রকে দনো; 

৩.৭.২ অঞ্চেষ্ঠভষ্ঠিক দেেজ কাাঁচার্াে ষ্ঠনভম র প্রষ্ঠতশ া ী র্ূশেয পিয উৎপােশনর েেয ‘এক দজো এক 

পিয’ কর্মসূচী দজারোর করা;  

৩.৭.৩ পিয ব্হুর্ুখীকরশির েশেয েযাষ্ঠভষ্ঠেং ব্যাগ্স্ (Travelling Bags), দখেনা (Toys), দহার্ 

এযাপ্লাশেন্স, চের্ার দির্ ইতযাষ্ঠে পিয রপ্তাষ্ঠনর উন্নেন কা মক্রর্ দজারোরকরি; এব্ং 

৩.৭.৪ দেশে উrপাষ্ঠেত সম্ভাব্নার্ে রপ্তাষ্ঠন পশিযর আন্তজম াষ্ঠতক ব্াজাশর প্রশব্ে ও 

গ্রহিশ া যতা ব্ৃষ্ঠির উপাে উিাব্ন। 

৩.৮ পণ্য ও কসবা িাি নিনিক নবজরিস প্ররমািি কাউনিল গঠি t 

৩.৮.১ ব্াষ্ঠিজয র্ন্ত্রিােশের উশেযাশ  রপ্তাষ্ঠন ব্হুর্ুখীকরি, পশিযর র্ান উন্নেন ও ষ্ঠনষ্ঠিতকরি, 

উপ ুি প্র ুষ্ঠি আহরি, কর্প্লাশেন্স প্রষ্ঠতপােন, পিয ষ্ঠব্পিন ইতযাষ্ঠে ষ্ঠব্ষশে সরকাষ্ঠর ও 

দব্সরকাষ্ঠর খাশতর দ ৌর্ উশেযাশ  দকাম্পানী এযাক্ট ১৯৯৪-এর আওতাে কশেকটি খাত 

(পিয ও দসব্া) ষ্ঠভষ্ঠিক ষ্ঠব্জশনস প্রশর্ােন কাউষ্ঠন্সে  ঠন করা হশেশে। এ কাউষ্ঠন্সেগুশোর 

কর্মকান্ড দজারোর ও সুসংহত করা োড়াও আশরা কাউষ্ঠন্সে  ঠন করা হশব্। 
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চিুথৃ  অধ্যায় 

রপ্তানির সাধ্ারণ্ সুর াগ- সুনবধ্া 

 

৪.১ রপ্তানি কথরক অনজৃি ববরেনিক মুদ্রার বযবিারিঃ 

৪.১.১ রপ্তাষ্ঠনকারক রপ্তাষ্ঠন আশের একটি ষ্ঠনষ্ঠেমষ্ট পষ্ঠরর্াি অর্ম তাশের ষ্ঠরশটনেন দকাটাে বব্শেষ্ঠেক 

র্ুিা একাউশন্ট জর্া রাখশত পাশরন,  ার পষ্ঠরর্াি সর্শে সর্শে ব্াংোশেে ব্যাংক ষ্ঠনযমারি 

করশব্। ষ্ঠব্েযর্ান বব্শেষ্ঠেক র্ুিা দেনশেন ব্যব্স্থাে রপ্তাষ্ঠনকারক প্রষ্ঠতিান ষ্ঠরশটনেন দকাটা 
ষ্ঠহসাশব্র ষ্ঠস্থষ্ঠত িারা প্রকৃত ব্যব্সাষ্ঠেক ব্যে (bonafide business expenses) দ র্ন 

ব্যব্সাষ্ঠেক ভ্রর্ি, আন্তজম াষ্ঠতক ব্াষ্ঠিজয দর্ো ও দসষ্ঠর্নাশর অংে গ্রহি, ষ্ঠব্শেশে অষ্ঠ স স্থাপন 

ও পষ্ঠরচােন, উৎপােন উপকরিাষ্ঠে/র্ূেযনী  ন্ত্রপাষ্ঠত আর্োষ্ঠন প্রভৃষ্ঠত ষ্ঠনব্মাহ করশত 

পারশব্। এ োড়াও রপ্তাষ্ঠন ব্াষ্ঠিজয সম্প্রসারশির ষ্ঠনষ্ঠর্ি আব্েযক ব্যে ষ্ঠহশসশব্ ষ্ঠব্শেেস্থ 

ষ্ঠব্পিন প্রষ্ঠতষ্ঠনষ্ঠযর পাষ্ঠরশ্রষ্ঠর্ক ষ্ঠকংব্া ষ্ঠব্শেেী এশজশন্টর কষ্ঠর্েন ষ্ঠরশটনেন দকাটা ষ্ঠহসাশব্র 

ষ্ঠস্থষ্ঠত িারা ষ্ঠনব্মাহ করা  াশব্। 

৪.২ রপ্তানি উন্নয়ি িিনবলিঃ 

  ইষ্ঠপষ্ঠব্শত একটি রপ্তাষ্ঠন উন্নেন তহষ্ঠব্ে (ইষ্ঠপএ ) র্াকশব্। এ তহষ্ঠব্ে দর্শক 

রপ্তাষ্ঠনকারকশেরশক ষ্ঠনশম্নাি সুশ া -সুষ্ঠব্যা প্রোন করা হশব্ঃ 

৪.২.১ পিয উৎপােশনর জনয হ্রাসকৃত সুশে ও সহজ েশতম  দভঞ্চার-কযাষ্ঠপটাে প্রোন; 

৪.২.২ পশিযর উন্নেন ও ব্হুর্ুখীকরশির দেশে ষ্ঠব্শেেী কাষ্ঠর রী পরার্েম এব্ং দসব্া ও প্র ুষ্ঠি 

গ্রহশি সহােতা প্রোন; 

৪.২.৩ ষ্ঠব্শেশে ষ্ঠব্পিন ষ্ঠর্েন দপ্ররি ও আন্তজম াষ্ঠতক ব্াষ্ঠিজয দর্োে অংেগ্রহশি সহােতা প্রোন; 

৪.২.৪ সম্ভাব্য দেশে ষ্ঠব্শেশে প্রেেমনী-কার্-ষ্ঠব্ক্রে দকন্দ্র স্থাপন এব্ং ওেযারহাউষ্ঠজং সুষ্ঠব্যা সৃষ্ঠষ্টশত 

সহােতা প্রোন; 

৪.২.৫ কাষ্ঠর রী েেতা ও ষ্ঠব্পিন দেশে উৎকষম অজম শনর উশেশেয ষ্ঠব্শেশে পিয উন্নেন ও 

ব্াজারজাতকরি ষ্ঠব্ষশে প্রষ্ঠেেি কর্মসূচীশত অংেগ্রহশি সহােতা প্রোন; এব্ং 

৪.২.৬ পিয ও দসব্াসহ ব্াজার উন্নেন ও সম্প্রসারশির সংষ্ঠিষ্ট অনযানয কা মক্রশর্ সহােতা প্রোন। 

৪.৩ অিযািয আনথৃক সুনবধ্ািঃ 
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৪.৩.১ রপ্তাষ্ঠনকারকশের ন ে সহােতার পষ্ঠরব্শতম  ষ্ঠব্েযুৎ, পাষ্ঠন,  যাস ইতযাষ্ঠে সাষ্ঠভম স খাশত প্রশেে 

অর্ম দরোতী হাশর পষ্ঠরশোশযর সুশ া , সাব্ষ্ঠসষ্ঠড ব্া ভতুম ষ্ঠক দেো  াে ষ্ঠকনা তা পরীো কশর 

দেখা হশব্; 

৪.৩.২ সকে রপ্তাষ্ঠনর্ুখী ষ্ঠেশের দেশে অগ্রাষ্ঠযকার ষ্ঠভষ্ঠিশত ষ্ঠনরব্ষ্ঠচ্ছন্নভাশব্ ষ্ঠব্েযুৎ,  যাস ও পাষ্ঠন 

সরব্রাহ ষ্ঠনষ্ঠিত করার জনয প্রশোজনীে দভৌত অব্কাঠাশর্া ষ্ঠনর্মাশির উশেযা  দনো হশব্; 

৪.৩.৩  ইন্ডাষ্ঠেোে ব্যব্হাশরর দেশে ষ্ঠব্েযুৎ, পাষ্ঠন ও  যাস চাজম  দ ৌষ্ঠিক প মাশে ষ্ঠনযমারশির উশেযা  

দনো হশব্;  

৪.৩.৪ রপ্তাষ্ঠনর উশেশেয উষ্ঠিেজাত পিয পযাশকষ্ঠজং-এর দেশে নতুন কাটুম ন (CFB) 
ব্যব্হার করা হশে প্রশোজনীে সহােতা প্রোন করা হশব্; এব্ং 

৪.৩.৫ WTO এর ষ্ঠব্যান এর সাশর্ সং ষ্ঠত দরশখ রপ্তাষ্ঠন সম্ভাব্নার্ে (emerging) খাত অর্মাৎ দ  

সকে খাত ব্তম র্াশন পিয উৎপােশন সের্ এব্ং আন্তজম াষ্ঠতক ব্াজাশরও তাশের চাষ্ঠহো রশেশে 

দস সব্ খাত-এ ন ে সহােতা প্রোন ষ্ঠব্শব্চনা করা হশব্। তশব্ ব্তম র্াশন প্রশেে ন ে সহােতা 

পিযওেযারী প মাশোচনাপবূ্মক সংশ াজন ও ষ্ঠব্শোজশনর ব্যব্স্থা দনো হশব্। 

৪.৪ রপ্তানির অথৃ সংস্থািিঃ  

৪.৪.১ রপ্তাষ্ঠন সম্প্রসারশির েশেয রপ্তাষ্ঠন উন্নেন তহষ্ঠব্ে (Export Promotion Fund-EPF ব্া 

Export Development Fund-EDF) দর্শক প্রশোজনীে আষ্ঠর্মক সহােতা প্রোন করা হশব্। 
EDF fund এর অর্ম প মােক্রশর্  ব্ৃষ্ঠির ব্যব্স্থা দনো হশব্; 

৪.৪.২  বতরী দপাোক োড়াও অনযানয রপ্তাষ্ঠন পশিযর দেশে ব্যাক-টু ব্যাক ঋিপে দখাোর সুষ্ঠব্যা 
দেোর উশেযা  দনো হশব্; এব্ং 

৪.৪.৩ রপ্তাষ্ঠন উন্নেশনর স্বাশর্ম কযাষ্ঠপটাে দর্ষ্ঠেনারীজ ও কাাঁচার্াে আর্োষ্ঠনর দেশে  হ্রাসকৃত সুে 

ও সহজ েশতম  ঋি প্রোন করা হশব্। 

৪.৫ রপ্তানি ঋণ্িঃ  

৪.৫.১ প্রতযাহার অশ া য ঋিপে (irrevocable letter of credit) অর্ব্া ষ্ঠনষ্ঠিত চুষ্ঠির 

(confirmed contract) অযীশন রপ্তাষ্ঠনকারক ি  াশত ঋিপে অর্ব্া চুষ্ঠিশত ব্ষ্ঠিমত অশর্মর 

েতকরা ৯০ ভা  ঋি দপশত পাশর, এ ষ্ঠব্ষেটি ব্াষ্ঠিষ্ঠজযক ব্যাংকগুষ্ঠে অগ্রাষ্ঠযকার ষ্ঠভষ্ঠিশত 

ষ্ঠব্শব্চনা করশব্; 
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৪.৫.২ রপ্তাষ্ঠন সংক্রান্ত কা মক্রর্  দ্রুত সম্পােন এব্ং ব্যাংষ্ঠকং খাশত স্বচ্ছতা আনেশনর জনয 
অনোইন ব্যব্স্থা ষ্ঠব্সৃ্তত করা হশব্; 

৪.৫.৩  রপ্তাষ্ঠন খাশত স্বাভাষ্ঠব্ক ঋি প্রব্াহ অব্যাহত রাখার জনয ব্াংোশেে ব্যাংক প্রশোজনীে 

পেশেপ গ্রহি করশব্; 

৪.৫.৪ পূব্মব্তী ব্েশরর রপ্তাষ্ঠন আশের সা শেযর ষ্ঠভষ্ঠিশত ও ব্যাংক-গ্রাহক সম্পশকম র উপর ষ্ঠনভম র 

কশর রপ্তাষ্ঠন ব্ৃষ্ঠির ব্াস্তব্ ষ্ঠভষ্ঠিক সম্ভাব্না/পষ্ঠরচােনার আশোশক ব্যাংক কতৃম ক 

রপ্তাষ্ঠনকারশকর কযাে দক্রষ্ঠডটসীর্া ষ্ঠনযমারি করা হশব্; 

৪.৫.৫ প্রতযাহার অশ া য ঋিপশের অযীশন সাইট-দপশর্শন্টর ষ্ঠভষ্ঠিশত  ষ্ঠে পিয রপ্তাষ্ঠন করা হে, দস 

দেশে রপ্তাষ্ঠনকারকশক প্রশোজনীে রপ্তাষ্ঠন েষ্ঠেেপে জর্া দেোর েশতম  ব্াষ্ঠিষ্ঠজযক ব্যাংক 

ওভারষ্ঠডউ সুে যা ম করশব্ না; 

৪.৫.৬ রপ্তাষ্ঠন খাশতর উন্নেশনর জনয প্রশোজনীে অর্ম সংস্থাশনর ষ্ঠনষ্ঠর্ি ব্াংোশেে ব্যাংক একটি 

‘‘এিশপাটম  দক্রষ্ঠডট দসে’’ চােু করশত পাশর। একইভাশব্ ব্াষ্ঠিষ্ঠজযক ব্যাংকগুশো রপ্তাষ্ঠনর 

অর্ম সংস্থাশনর জনয ‘‘ষ্ঠব্শেষ দক্রষ্ঠডট ইউষ্ঠনট’’ স্থাপন করশব্; 

৪.৫.৭ একটি উচ্চ ের্তাসম্পন্ন ‘‘রপ্তাষ্ঠন ঋি র্ষ্ঠনটষ্ঠরং কষ্ঠর্টি’’ র্াকশব্ এব্ং কষ্ঠর্টি রপ্তাষ্ঠন ঋশির 

চাষ্ঠহোর পষ্ঠরর্াি ষ্ঠনযমারি, ঋি প্রব্াহ প মাশোচনা ও র্ষ্ঠনটর করশব্। ব্াংোশেে ব্যাংশকর 

দনতৃশত্ব এই ‘‘রপ্তাষ্ঠন ঋি র্ষ্ঠনটষ্ঠরং কষ্ঠর্টি’’র কা মক্রর্ পষ্ঠরচাষ্ঠেত হশব্। কষ্ঠর্টিশত েীষম 
ব্যব্সাষ্ঠেক সং ঠশনর প্রষ্ঠতষ্ঠনষ্ঠয অন্তভুম ি করা দ শত পাশর; 

৪.৫.৮ ব্যাংকসর্ূশহর সাষ্ঠভম স চাজম  দ ৌষ্ঠিক প মাশে ষ্ঠনযমারশির প্রশোজনীে উশেযা  দনো হশব্; 

৪.৫.৯ রাষ্ঠেোসহ অনযানয ষ্ঠসআইএস দেেসর্ূহ, ষ্ঠর্োনর্ার এব্ং ভারশতর উির পূব্মাঞ্চশের 

রাজযগুশোর সাশর্ ব্াষ্ঠিষ্ঠজযক সম্পকম  প্রসাশরর প্রশোজশন ব্যাংষ্ঠকং সুষ্ঠব্যা 
স্থাপন/দজারোরকরশির উশেযা  দনো হশব্;  

৪.৫.১০ ‘‘এিশপাটম  দক্রষ্ঠডট  যারাষ্ঠন্ট স্কীর্ (ECGS)’’ এর অনুরূপ  ান্ড  ঠন কশর তার আওতাে 

েষ্ঠতগ্রস্ত রপ্তাষ্ঠন প্রষ্ঠতিানশক  র্ােীঘ্র আষ্ঠর্মক েষ্ঠতপরূি প্রোশনর উশেযা  দনো হশব্; 

৪.৫.১১  অনুশর্াষ্ঠেত ষ্ঠডোর র্ূে ঋিপশের অযীশন স্থানীে কাাঁচার্াে সরব্রাহকারীশের অনুকূশে 

অভযন্তরীি ব্যাক-টু ব্যাক এেষ্ঠস খুেশত পারশব্;  

৪.৫.১২ রপ্তাষ্ঠন দেশে ব্যাংকসর্ূশহর সুশের হার, এেষ্ঠস কষ্ঠর্েন, ষ্ঠব্ষ্ঠব্য সাষ্ঠভম স চাজম , ব্যাংক 

 যারাষ্ঠন্ট, কষ্ঠর্েন ইতযাষ্ঠে ব্াংোশেে ব্যাংক এর ষ্ঠনশেমেনা দর্াতাশব্ক সব্মষ্ঠনম্ন প মাশে রাখা 
হশব্; 
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৪.৫.১৩ রপ্তাষ্ঠনর্ুখী ষ্ঠেশে রপ্তাষ্ঠন ব্ষৃ্ঠির েশেয এসএর্ই দক্রষ্ঠডট  যারাষ্ঠন্ট ষ্ঠস্কর্ চােু করার উশেযা  

দনো হশব্; এব্ং 

৪.৫.১৪ রপ্তাষ্ঠনর্ুখী এসএর্ই-এর উন্নেশনর জনয অতযন্ত স্বে সুশে ঋি প্রোশনর দেশে ব্াংোশেে 

ব্যাংক এব্ং এসএর্ই  াউশন্ডেন উশেযা  গ্রহি করশব্। 

৪.৬ করয়ািী বীমা নপ্রনময়ামিঃ 

৪.৬.১ রপ্তাষ্ঠনর্ুখী ষ্ঠেশে ষ্ঠব্শেষ দরোতী হাশর অষ্ঠি ও দনৌ-ব্ীর্ার ষ্ঠপ্রষ্ঠর্োর্ ষ্ঠনযমারিসহ তা সহশজ 

দেোর ব্যব্স্থা র্াকশব্। এ ব্যব্স্থাে রপ্তাষ্ঠনকারক জাহাজীকরশির পর ষ্ঠপ্রষ্ঠর্োর্ পষ্ঠরশোশয 

দরোত দপশত পাশর। 

৪.৭ িিুি নিল্পজাি পণ্য রপ্তানিরি উৎসািবযঞ্জক সুনবধ্া প্রোিিঃ 

৪.৭.১ নতুন ষ্ঠেশের পিয রপ্তাষ্ঠনর দেশে উৎসাহব্যিক সুষ্ঠব্যা দেো হশব্ এব্ং এ দেশে র্ূেয 
সংশ াজশনর হার কর্পশে েতকরা ৪০ ভা  হশত হশব্; এব্ং 

৪.৭.২ নতুন রপ্তাষ্ঠনর্ুখী ষ্ঠেশে ষ্ঠব্শেষ দরোতী হাশর অষ্ঠি ও দনৌ ব্ীর্ার ষ্ঠপ্রষ্ঠর্োর্ ষ্ঠনযমারি করা 
হশব্। 

৪.৮ রপ্তানি নিরল্পর কক্ষ্রে বন্ড সুনবধ্ািঃ 

৪.৮.১ রপ্তাষ্ঠনর্ুখী ষ্ঠেে ষ্ঠহশসশব্ ষ্ঠব্শব্ষ্ঠচত সকে ষ্ঠেশের জনয ব্শন্ডড ওেযারহাউস সষু্ঠব্যা দেোর 

ষ্ঠব্ষে জাতীে রাজস্ব দব্াডম  ষ্ঠব্শব্চনা করশব্। 

৪.৯ কিইম-এর প্রচলিিঃ অষ্ঠযক র্ূেয প্রাষ্ঠপ্তর েশেয পশিযর ব্রান্ড দনইর্-এর প্রচেন উৎসাষ্ঠহত 

করা হশব্। ‘শর্ইড ইন ব্াংোশেে’ ব্রান্ডশক সারা ষ্ঠব্শশ্ব েষ্ঠড়শে দেোর েশেয প্রচার প্রচারনাে 

উৎসাষ্ঠহত করা হশব্। 

৪.১০ শুল্ক বন্ড অথবা নিউটি-ড্র বযাক এর পনরবরিৃ রপ্তানিমুিী কেিীয় বস্ত্রিাি, 

কপািাক এবং গারমৃন্টস এক্সসনররজর অিুকূরল নবকল্প সুনবধ্া প্রোিিঃ  

৪.১০.১ সরকার শুল্ক ব্ন্ড অর্ব্া ষ্ঠডউটি-ড্র ব্যাক-এর পষ্ঠরব্শতম  রপ্তাষ্ঠনর্খুী দেেীে ব্স্ত্রখাত ও 

দপাোক ষ্ঠেশের অনুকূশে ষ্ঠব্কে সুষ্ঠব্যা ষ্ঠহশসশব্ সাব্ষ্ঠসষ্ঠড (ন ে সহােতা) ষ্ঠেশত পাশর। 

সহােতার হার সরকার কতৃম ক ষ্ঠনযমাষ্ঠরত হশব্। এ সুষ্ঠব্যা অনযানয খাশতও সম্প্রসারি করা 
দ শত পাশর। 

৪.১১ রপ্তানি সিায়ক সানিৃরসর ওপর িযাট প্রিযপৃণ্ সিজীকরণ্িঃ  
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৪.১১.১ রপ্তাষ্ঠন সহােক সাষ্ঠভম স দ র্ন, ষ্ঠস এন্ড এ  দসব্া, দটষ্ঠেশ ান, দটশেি,  যাি, ষ্ঠব্েযুৎ,  যাস, 

ব্ীর্া- ষ্ঠপ্রষ্ঠর্োর্, ষ্ঠেষ্ঠপং এশজন্ট কষ্ঠর্েন/ষ্ঠব্শের ওপর পষ্ঠরশোষ্ঠযত ভযাট প্রতযপমি করার সহজ 

পন্থা উিাব্ন করা হশব্। 

৪.১২ রপ্তানিমুিী নিরল্পর জিয সাধ্ারণ্ সুর াগ-সুনবধ্ািঃ  

৪.১২.১ উৎপাষ্ঠেত পশিযর নূযনতর্ ৮০% রপ্তাষ্ঠনকারী ষ্ঠেে প্রষ্ঠতিান রপ্তাষ্ঠনর্খুী ষ্ঠেে প্রষ্ঠতিান 

ষ্ঠহশসশব্  িয হশব্ এব্ং এগুশো ব্যাংক-ঋিসহ অনযানয আষ্ঠর্মক সুষ্ঠব্যা পাওোর দ া য ষ্ঠহশসশব্ 

ষ্ঠব্শব্ষ্ঠচত হশব্;   

৪.১২.২ উৎপাষ্ঠেত পশিযর নূযনতর্ ৮০% রপ্তাষ্ঠনকাষ্ঠর ষ্ঠেে প্রষ্ঠতিানশক অব্ষ্ঠেষ্ট ২০% পশিযর শুল্ক 

ও কর ষ্ঠনরূপি পিষ্ঠত সহজীকরশির পেশেপ গ্রহি করা হশব্ এব্ং শুল্ক ও কর পষ্ঠরশোশযর 

পর উি ২০ % পিয স্থানীে ব্াজাশর ব্াজারজাতকরশির সুশ া  প্রোন করা হশব্; 

৪.১২.৩  অষ্ঠযকতর compliant হওোর জনয রপ্তাষ্ঠনকারকশেরশক কর্প্লাশেন্স সহােক  ন্ত্রপাষ্ঠত 

আর্োষ্ঠনর জনয কর্ সুশে সহজ েশতম  ঋি প্রোন এব্ং ষ্ঠব্না শুশল্ক  আর্োষ্ঠনর সুশ া  প্রোন 

করা হশব্; 

৪.১২.৪  Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপশনর জনয ষ্ঠব্না শুশল্ক ইকুপশর্ন্ট আর্োষ্ঠন এব্ং ETP 

প্লাশন্ট ব্যব্হৃত রাসােষ্ঠনক িব্যাষ্ঠে ও অনযানয উপাোন আর্োষ্ঠনশত সহােতা প্রোন করা 
হশব্; দসন্ট্রাে ETP করার দেশে সংষ্ঠিষ্টশের স্বেসুশে ও সহজ েশতম  ঋি সহােতা প্রোশনর 

ব্যব্স্থা দনো হশব্; 

৪.১২.৫ ষ্ঠব্না শুশল্ক  াোর দডার, অষ্ঠি ষ্ঠনেন্ত্রি ও অষ্ঠি ষ্ঠনব্মাপক  ন্ত্রসহ অষ্ঠি ষ্ঠনরাপিা ষ্ঠনষ্ঠিতকশে 

ব্যব্হৃত  ন্ত্রাষ্ঠে আর্োষ্ঠনর সুশ া  প্রোন করা হশব্; 

৪.১২.৬  প্রযানতt রপ্তাষ্ঠনর্ুখী ষ্ঠেশের জনয র্ূেযনী  ন্ত্রপাষ্ঠতর ১০% খুচরা  ন্ত্রাংে প্রষ্ঠত ২ ব্ের অন্তর  

শুল্কর্ুি আর্োষ্ঠনর সুশ া  দেো হশব্; এব্ং 

৪.১২.৭ রপ্তাষ্ঠনর্ুখী ষ্ঠেশে ষ্ঠব্েযুৎ,  যাসসহ ইউটিষ্ঠেটি সাষ্ঠভম সসর্ূহ অগ্রাষ্ঠযকার ও জরুষ্ঠর ষ্ঠভষ্ঠিশত 

সংশ া সহ দসব্া প্রোশনর জনয সংষ্ঠিষ্ট কতৃম পেসর্ূহ প্রশোজনীে উশেযা  গ্রহি করশব্। 

৪.১৩ আকািপরথ িাক-সনিসি প্লান্ট, ফল-মূল, ফুল ও  নবরিষ সুনবধ্াপ্রাপ্ত পণ্য 
রপ্তানির কক্ষ্রে হ্রাসকত ি িারর নবমাি িাড়ার সুনবধ্া প্রোিিঃ 

৪.১৩.১ োক-সষ্ঠিসহ প্লান্ট,  ে-র্ূে,  ুে ও  ষ্ঠব্শেষ সুষ্ঠব্যাপ্রাপ্ত পিয রপ্তাষ্ঠনর দেশে হ্রাসকৃত হাশর 

ষ্ঠব্র্ান ভাড়ার সুষ্ঠব্যা দেোর ষ্ঠব্ষশে এোরোইন্সসর্ূহ ষ্ঠব্শব্চনা করশব্। তাোড়া এ সকে 

পিয পষ্ঠরব্হশনর জনয কাশ মা সাষ্ঠভম স চােু করা; 
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৪.১৩.২ চুষ্ঠিব্ি চাষ ও উির্ কৃষ্ঠষ পিষ্ঠতর ষ্ঠভষ্ঠিশত র্াঠ দর্শক ব্াজার (farm to market) নীষ্ঠত 

অনুসরি করার উশেযা  গ্রহি করা; 

৪.১৩.৩ পাঁচনেীে পিয ষ্ঠহসাশব্ তাজা োক-সিী,  ে-র্ূে ও  ুে এর সষ্ঠজব্তা অেুণ্ন রাখার ষ্ঠনষ্ঠর্ি 

হ রত োহজাোে আন্তজম াষ্ঠতক ষ্ঠব্র্ানব্ন্দরসহ অনযানয আন্তজম াষ্ঠতক ষ্ঠব্র্ান ব্ন্দশর 

েীতাতপ ষ্ঠনেষ্ঠন্ত্রত ব্যব্স্থা ষ্ঠনষ্ঠিত করার উশেযা  গ্রহি করা; 

৪.১৩.৪ পষ্ঠরব্হন ব্যব্স্থা সহজেভয এব্ং সুেভ করার ষ্ঠনষ্ঠর্ি এোর কাশ মা ভাড়ার উশেযা  গ্রহি 

করা হশব্; এব্ং 

৪.১৩.৫ রপ্তাষ্ঠন পশিযর গুি তর্ান অেুন্ন রাখশত সকে রপ্তাষ্ঠনকারক কতৃম ক আন্তজম াষ্ঠতক র্ান 

সম্পন্ন একই যরশনর কাটুম ন CFB (Corrugated Fibre Board) ব্যব্হার ষ্ঠনষ্ঠিত করা এব্ং এ 

খাশত সরকাষ্ঠর সহােতা ষ্ঠনষ্ঠিত করা। 

৪.১৪ রপ্তানির কক্ষ্রে নবরেিী এয়ার-লাইি-এর কারগৃা সানিৃস সুনবধ্া সম্প্রসাররণ্র 

জিয রয়যালটি প্রিযািারিঃ 

৪.১৪.১ োক-সষ্ঠি পষ্ঠরব্হশনর রেযােটি গ্রহি করা হে না। একই যরশির সুষ্ঠব্যা পান,  ুে  ও  ে-

র্ূেসহ ষ্ঠব্শেষ সুষ্ঠব্যা প্রাপ্ত উষ্ঠিেজাত পশিযর দেশে ব্হাে রাখার উশেযা  দনো হশব্; এব্ং 

৪.১৪.২  ষ্ঠব্শেেী এোর োইন্স-এর কাশ মা সাষ্ঠভম শস দেস ব্ৃষ্ঠি এব্ং  ুষ্ঠিসঙ্গত ভাড়াে  ুে,  ে-র্ূে, 

োক-সষ্ঠি ও অনযানয উষ্ঠিেজাত পিয ব্হন করার জনয প্রশোজনীে উশেযা  দনো হশব্। 

৪.১৫ রপ্তানিমুিী ক াট ও মাঝারী িামাররক কিঞ্চার কযানপটাল সুনবধ্া প্রোিিঃ 

৪.১৫.১ রপ্তাষ্ঠনর উশেশেয োক-সষ্ঠি,  ে-র্ূে, তাজা  ুে, অষ্ঠকম ড, অনমাশর্ন্টাে প্লান্ট প্রভৃষ্ঠত 

উৎপােন ও রপ্তাষ্ঠনর েশেয উৎসাহ প্রোনকশে নূযনতর্ ৫ (পাাঁচ) একর প মন্ত  কৃষ্ঠষ খার্ারশক 

দভঞ্চার কযাষ্ঠপটাে সুষ্ঠব্যা দেো হশব্; 

৪.১৫.২ পশিযর দ্রুত পাঁচনশরাশয কূষ্ঠেং দচইন (cooling chain) স্থাপনশক উৎসাষ্ঠহত করা হশব্। এ 

দেশে ষ্ঠর ার ভযান ও ষ্ঠর ার কনশটইনার আর্োষ্ঠনশক উৎসাষ্ঠহত করা হশব্। 

৪.১৬ গরবষণ্া এবং উন্নয়িিঃ 

৪.১৬.১ রপ্তাষ্ঠন প্রষ্ঠতিান কতৃম ক  শব্ষিা ও উন্নেশনর জনয  ন্ত্রপাষ্ঠত ও সরিাশর্র আর্োষ্ঠন করর্ুি 

রাখার ষ্ঠব্ষেটি জাতীে রাজস্ব দব্াডম  পরীো কশর দেখশব্। রপ্তানী উন্নেন ব্ুযশরা’র 

সুপাষ্ঠরেক্রশর্  শব্ষিা প্রষ্ঠতিানসর্ূহ এ সুষ্ঠব্যা দভাশ র দ া য ষ্ঠব্শব্ষ্ঠচত হশত পাশর। 

৪.১৭  সাব-কণ্ট্রানটং নিনিক রপ্তানিরি উৎসাি ও সুনবধ্ািঃ 
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৪.১৭.১  প্রকৃত কা মাশেে োশভর পূশব্ম দ া াশ া , প্রষ্ঠতষ্ঠনষ্ঠয দপ্ররি, ষ্ঠব্শেে ভ্রর্ি, দটন্ডার ডকুশর্ন্ট 

ক্রে ইতযাষ্ঠের জনয দকান প্রষ্ঠতিান কতৃম ক সশব্মাচ্চ ব্াষ্ঠষমক ব্যশের পষ্ঠরর্াি ষ্ঠনযমারশির েশেয 
ব্াংোশেে ব্যাংক সর্ে সর্ে  প্রশোজনীে আশেে জাষ্ঠর করশব্; 

৪.১৭.২ ষ্ঠব্শেশে অষ্ঠ স স্থাপন ও কর্মচারী ষ্ঠনশোশ র অনুর্ষ্ঠত প্রোন; এব্ং 

৪.১৭.৩ প্রকে ষ্ঠব্শেষজ্ঞশের অনুকূশে ব্যষ্ঠি ত প্রশ েনাে  যারাষ্ঠন্ট/ব্ীর্া প্রোন করা হশব্। 

৪.১৮ মানিপল-এনন্ট্র নিসা ও প্রাসংনগক সিায়িা প্রোিিঃ 

৪.১৮.১ ষ্ঠব্শেেী ষ্ঠব্ষ্ঠনশো কারী ও ব্াংোশেেী পশিযর আর্োষ্ঠনকারকশক র্াষ্ঠিপে-এষ্ঠন্ট্র ষ্ঠভসা প্রোন 

করা হশব্। এশেশে প্রশোজশন ব্াষ্ঠিজয র্ন্ত্রিােে ষ্ঠব্শেেস্থ ব্াংোশেে ষ্ঠর্েশনর ব্াষ্ঠিষ্ঠজযক 

কর্মকতম া িশক এব্ং পররাষ্ট্র র্ন্ত্রিােে/েতূাব্াশস সুপাষ্ঠরে দপ্ররি করশত পারশব্। ব্াষ্ঠিজয 
র্ন্ত্রিােে/পররাষ্ট্র র্ন্ত্রিােে  ষ্ঠে প্রশোজন র্শন কশর, দস দেশে রপ্তাষ্ঠন উন্নেন ব্ুযশরার 

সুপাষ্ঠরে গ্রহি করশত পাশর; 

৪.১৮.২ ব্াংোশেেী রপ্তাষ্ঠনকারক/ব্যব্সােীশের অনয দেশের ষ্ঠভসা প্রাষ্ঠপ্তশত ইষ্ঠপষ্ঠব্ প্রশোজনীে 

সহােতা প্রোন করশব্। এ েশেয ইষ্ঠপষ্ঠব্-দত দহে দডস্ক দখাো হশব্; এব্ং 

৪.১৮.৩  ষ্ঠব্শেেস্থ ব্াংোশেে ষ্ঠর্েন এব্ং কর্াষ্ঠেমোে কাউষ্ঠন্সের ি রপ্তাষ্ঠন ব্ৃষ্ঠির  জনয 
তাশের কা মক্রর্ আশরাও  ষ্ঠতেীে করশব্ন, দেেীে রপ্তাষ্ঠনকারকশের সাশর্ ষ্ঠব্শেেী 
আর্োষ্ঠনকারকশের ষ্ঠনষ্ঠব্ড় সম্পকম   শড় তুেশত সহােতা দজারোর করশব্ন। 

৪.১৯ ববরেনিক বানণ্জয নবষয়ক প্রনিক্ষ্ণ্িঃ 

৪.১৯.১ বব্শেষ্ঠেক ব্াষ্ঠিজয ষ্ঠব্ষেক প্রষ্ঠেেি দেোর জনয ব্াংোশেে  শরন দেড ইনষ্ঠস্টটিউট স্থাপন 

করা হশেশে। এর র্াযযশর্ ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন ব্যব্সা সংক্রান্ত ষ্ঠব্শেষতঃ ডষ্ঠিউটিও ষ্ঠব্ষশে প মাপ্ত সংখযক 

ওোকম েপ ও দসষ্ঠর্নার আশোজশনর ব্যব্স্থা দনো হশব্। 

৪.২০ নবরেরি আন্তজৃানিক বানণ্জয কমলা ও একক প্রেিৃিী আরয়াজি এবং অিযািয 
বাজার উন্নয়ি কমৃসূচীরি অংিগ্রিণ্িঃ 

৪.২০.১ ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন দেশে অনুশিে আন্তজম াষ্ঠতক ব্াষ্ঠিজয দর্ো, একক দেেীে প্রেেমনী ও অনযানয ব্াজার 

উন্নেন কর্মসূচীশত এব্ং ষ্ঠব্শেশে সরকাষ্ঠর ও দব্সরকাষ্ঠর সংস্থার সর্ন্বশে একক ব্াষ্ঠিজয দর্ো 
আশোজশন উৎসাহব্যিক সষু্ঠব্যা দেো হশব্। 

৪.২১ রপ্তানি নবষয়ক প্রনিক্ষ্ণ্ কজারোরিঃ 
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৪.২১.১ রপ্তাষ্ঠন ব্াষ্ঠিশজযর ষ্ঠব্ষ্ঠয-ষ্ঠব্যান সম্পশকম  রপ্তাষ্ঠনকারকশক অব্ষ্ঠহত করার েশেয রপ্তানী 
উন্নেন ব্ুযশরা দেশের ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন স্থাশন প্রষ্ঠেেি, দসষ্ঠর্নার ও কর্মোোর আশোজন করশব্। 

৪.২২ স্থায়ী কমলা কমরপ্লক্স ও নবশ্ব বানণ্জয ককন্দ্র নিমৃাণ্িঃ  

৪.২২.১ রপ্তাষ্ঠন ব্াষ্ঠিজয সম্প্রসারশির জনয ঢাকা ও চট্টগ্রাশর্ স্থােী দর্ো কর্শপ্লি  ও ষ্ঠব্শ্ব ব্াষ্ঠিজয 
দকন্দ্র স্থাপশনর উশেযা  গ্রহি করা হশেশে। এ উশেযা  ত্বরাষ্ঠন্বত করা হশব্;  

৪.২২.২ ব্াজার অনুসন্ধান ও ষ্ঠব্পিন েেতা ব্ৃষ্ঠির র্াযযশর্ রপ্তাষ্ঠন ব্াষ্ঠিজয সম্প্রসারি ও সুসংহত 

করার জনয ষ্ঠব্শ্ব ব্াষ্ঠিজয দকন্দ্র দর্শক সকে সহােতা দেো হশব্; এব্ং 

৪.২৩ সাধ্ারণ্ ও পণ্য নিনিক কমলািঃ 

৪.২৩.১ ষ্ঠব্শেেী দক্রতাশের সর্া র্ ও তাশের ষ্ঠনকট রপ্তাষ্ঠন পশিযর পষ্ঠরষ্ঠচষ্ঠত ব্াড়াশনাসহ দক্রতা ও 

ষ্ঠব্শক্রতার র্শযয সংশ া  স্থাপশনর জনয দেশে আন্তজম াষ্ঠতক র্াশনর সাযারি এব্ং পিযষ্ঠভষ্ঠিক 

দর্োর আশোজন করা হশব্। 

৪.২৪ পণ্য জািাজীকরণ্িঃ  

৪.২৪.১ পিয জাহাজীকরি/পষ্ঠরব্হন ব্যব্স্থা সহজ করার ব্যব্স্থা দনো হশব্। দকউ ষ্ঠব্র্ান চাটম ার 

করশত চাইশে সরকাশরর পে দর্শক প্রশোজনীে সহশ াষ্ঠ তা দেো হশব্; এব্ং 

৪.২৪.৩ আর্োষ্ঠন ও রপ্তাষ্ঠন পিয খাোশসর দেশে শুল্কােন সম্পষ্ঠকম ত দসব্াসর্ূহ দ্রুততর করার 

ষ্ঠনষ্ঠর্ি ওোন স্টপ ব্যব্স্থাসহ অশটাশর্েন ও আযুষ্ঠনক প্র ুষ্ঠির সশব্মাচ্চ ব্যব্হার আশরা ব্ৃষ্ঠি 

করা  হশব্ । 

৪.২৫ সরাসনর নবমাি-বুনকং বযবস্থািঃ  

৪.২৫.১ দেশের উিরাঞ্চশের টাটকা োক-সষ্ঠি ও অনযানয পাঁচনেীে পিয  াশত সহশজ  ন্তব্যস্থশে 

দপৌাঁোশনা  াে এব্ং পশিযর গুি তর্ান অেুণ্ন র্াশক তার সুষ্ঠব্যাশর্ম রাজোহী ও বসেেপরু 

ষ্ঠব্র্ান ব্ন্দর দর্শক ঐ সকে পশিযর সরাসষ্ঠর ব্ষু্ঠকং সুষ্ঠব্যা অব্যাহত র্াকশব্। 

৪.২৬ অনধ্ক িারর কেিীয় কাাঁচামাল বযবিারর উৎসাি প্রোিিঃ  

৪.২৬.১ কশম্পাষ্ঠজট ষ্ঠনট/দহাষ্ঠসোরী ব্স্ত্র ও দপাোক প্রস্ত্িতকারী ইউষ্ঠনটগুশোশক অষ্ঠযক হাশর দেেীে 

কাাঁচার্াে ব্যব্হাশর উৎসাহ প্রোন করা হশব্।  এোড়া অনযানয ষ্ঠেেশকও অষ্ঠযক হাশর দেেীে 

কাাঁচার্াে ব্যব্হাশর উৎসাহ প্রোন করা হশব্। 

৪.২৭ মযারিজরমন্ট ইিফররমিি নসরেম (এমআইএস) স্থাপিিঃ  
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৪.২৭.১ রপ্তাষ্ঠনকারক ি  াশত সহশজ প্রশোজনীে তর্য দপশত পাশরন দসজনয রপ্তাষ্ঠন উন্নেন ব্ুযশরার 

দেড ইন রশর্েন দসন্টার (টিআইষ্ঠস) দক আরও দজারোর ও আযুষ্ঠনকীকরি করা হশব্। 

৪.২৮ প্রচ্ছন্ন রপ্তানি-সুনবধ্ািঃ  

৪.২৮.১ প্রচ্ছন্ন রপ্তাষ্ঠনকারক প্রতযে রপ্তাষ্ঠনকারশকর নযাে ষ্ঠডউটি ড্র-ব্যাকসহ রপ্তাষ্ঠনর সকে 

সুশ া -সুষ্ঠব্যা পাশব্। রপ্তাষ্ঠন পিয উৎপােশনর জনয ব্যব্হৃত স্থানীে কাাঁচার্াে এব্ং 
বব্শেষ্ঠেক ষ্ঠব্ষ্ঠনশোশ  স্থাষ্ঠপত ষ্ঠেে/ প্রকশে ব্যব্হৃত স্থানীে িব্য ও কাাঁচার্াে ‘‘প্রচ্ছন্ন রপ্তাষ্ঠন’’ 

ব্শে ষ্ঠব্শব্ষ্ঠচত হশব্; এব্ং 

৪.২৮.২ দটন্ডার ব্যষ্ঠতশরশক দক্রতার ষ্ঠনকট সরাসষ্ঠর বব্শেষ্ঠেক র্ুিাে ষ্ঠব্ক্রেশক Òপ্রচ্ছন্ন রপ্তাষ্ঠন”  িয 

কশর প্রশোজনীে সুশ া  প্রোশনর ব্যব্স্থা দনো হশব্। 

৪.২৯ নবনবধ্িঃ  

৪.২৯.১ ঢাকাে একটি দেড  যাষ্ঠসষ্ঠেশটেন দসন্টার স্থাপশনর ব্যব্স্থা দনো হশব্; 

৪.২৯.২ ষ্ঠব্শেশে ষ্ঠব্শেষ যরশির ওেযার হাউস স্থাপনসহ দেষ্ঠডং হাউস, এিশপাটম  হাউস, ব্াষ্ঠিজয দকন্দ্র 

স্থাপন উৎসাষ্ঠহত করা হশব্; 

৪.২৯.৩ রপ্তাষ্ঠনর দেশে ব্াষ্ঠিজয ষ্ঠব্শরায ষ্ঠনষ্পষ্ঠিকশে রপ্তাষ্ঠন উন্নেন ব্ুযশরা’র সের্তা ও েেতা 
ব্ৃষ্ঠির উশেযা  দনো হশব্; 

৪.২৯.৪ পিয ও দসব্া খাতষ্ঠভষ্ঠিক উন্নেন ইনষ্ঠস্টটিউট/কাউষ্ঠন্সে স্থাপশন পেশেপ দনো হশব্। 

তাোড়া ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন কশেজ ও ইউষ্ঠনভাষ্ঠসমটির ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন দকাশসম রপ্তাষ্ঠন পিয ও দসব্া খাত উন্নেশনর 

ষ্ঠব্ষে অন্তভুম ষ্ঠির ব্যব্স্থা দনো হশব্; 

৪.২৯.৫ ব্াংোশেে ব্যাংশকর পূব্মানুর্ষ্ঠত ব্যষ্ঠতশরশক রপ্তাষ্ঠনকারক কতৃম ক ষ্ঠব্শেশে এশজন্সী ষ্ঠনশো  

করার ব্যব্স্থা দনো হশব্; 

৪.২৯.৬ ডষ্ঠিউটিও-এর নীষ্ঠতর্াোে স্বশোন্নত দেেগুশোশক প্রেি সুষ্ঠব্যা ষ্ঠচষ্ঠিতকরি এব্ং তা সংষ্ঠিষ্ট 

সকেশক অব্ষ্ঠহত করার ব্যব্স্থা দনো হশব্; 

৪.২৯.৭ রপ্তাষ্ঠনকারক প্রষ্ঠতিানশক গুি তর্ান অজম শনর জনয আইএসও ৯০০০ এব্ং পষ্ঠরশব্ে ত 

ষ্ঠব্ষ্ঠয-ষ্ঠনশষয সংক্রান্ত আইএসও ১৪০০০, খােয ষ্ঠনরাপিা (FSMS) সংক্রান্ত আইএসও ২২,০০০ 

এব্ং জ্বাোনী ও েষ্ঠি সংক্রান্ত আইএসও ৫০০১  অজম শন উৎসাহ প্রোন করা হশব্; 
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৪.২৯.৮ আর্োষ্ঠন ও রপ্তাষ্ঠন সংক্রান্ত এেষ্ঠস ও ইএিষ্ঠপ  রশর্ ষ্ঠব্শ্ব ব্াষ্ঠিজয সংস্থা অনুসৃত 

হারশর্ানাইজড দকাড ব্যব্হাশরর েশেয রপ্তাষ্ঠন পশিযর পূিমাঙ্গ ব্িমনা সম্বষ্ঠেত দকাড ব্যব্হার 

ষ্ঠনষ্ঠিত করা হশব্; 

৪.২৯.৯ আষ্ঠর্মক ও রাজস্ব সুশ া -সুষ্ঠব্যাগুষ্ঠে সর্শে সর্শে প মাশোচনা করা হশব্ এব্ং প্রশোজনর্ত 

ব্যব্স্থা গ্রহি করা হশব্; 

৪.২৯.১০ কর্োপুর আইষ্ঠসষ্ঠড’র র্াযযশর্ পিয রপ্তাষ্ঠনর দেশে ষ্ঠব্শেষ ব্যব্স্থাে ষ্ঠেশনর দব্োে 

কাভাডম  ভযান চোচশের সুশ া  প্রোন করা হশব্; 

৪.২৯.১১ এশগ্রা দপ্রাডাক্টস ও এশগ্রা-প্রশসস্ড পিযসর্ূশহর রপ্তাষ্ঠনর েশেয অভযন্তরীি পষ্ঠরব্হশনর 

দেশে দনৌ-পর্, দরেপর্ ও সড়ক পশর্ ষ্ঠব্শেষ পষ্ঠরব্হশনর ব্যব্স্থা করা হশব্; 

৪.২৯.১২ ব্াষ্ঠিজয র্ন্ত্রিােশের তত্ত্বাব্যাশন ও উশেযাশ  সংষ্ঠিষ্ট সকে সরকাষ্ঠর/ দব্সরকাষ্ঠর 

প্রষ্ঠতিাশনর সহশ াষ্ঠ তাে এব্ং জাতীে দেড দপাটম াশের আওতাে একটি ডাটাব্যাংক প্রষ্ঠতিা 
ও পষ্ঠরচােনা করা হশব্। এই ডাটাব্যাংক রপ্তাষ্ঠনকারক, আর্োষ্ঠনকারক, ব্যাংক ও আষ্ঠর্মক 

প্রষ্ঠতিানসর্ূহ, জাতীে রাজস্ব দব্াডম  এব্ং অনযানয সরকাষ্ঠর - দব্সরকাষ্ঠর  দস্টকশহাল্ডারশেরশক 

তর্য প্রোশনর র্াযযশর্ সহােতা করশব্। এই ডাটাব্যাংশক ষ্ঠনম্নষ্ঠেষ্ঠখত ষ্ঠব্ষেসর্শূহর তর্য-
উপাি র্াকশব্ঃ 

 পিযষ্ঠভষ্ঠিক র্ূেযর্ান এব্ং পষ্ঠরর্ািসহ রপ্তাষ্ঠন উপাি ; 

 রপ্তাষ্ঠন র্েূয এব্ং খাতওোরী রপ্তাষ্ঠন আে ; 

 দেেষ্ঠভষ্ঠিক পিয আর্োষ্ঠনর পষ্ঠরর্াি ও ব্যে; 

 দেেষ্ঠভষ্ঠিক উৎপাষ্ঠেত ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন পশিযর (দ গুশো ব্াংোশেে উৎপােন ও রপ্তাষ্ঠন কশর 

র্াশক) উৎপােশনর উপাি; 

 আর্োষ্ঠন ও রপ্তাষ্ঠন র্ূেয সচূক ; 

 ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন দেশের গুরুত্বপূিম ও প্রভাব্োেী ষ্ঠব্পিনকারীশের তাষ্ঠেকা; 
 পিযষ্ঠভষ্ঠিক চাষ্ঠহো ও সরব্রাশহর পার্মকয; 
 খাতওোরী ষ্ঠব্ষ্ঠনশো  ও অর্মােশনর উপাি; 

 ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন দেশে WTO, APTA, SAFTA-এর আওতাে প্রাপ্ত  GSP সুষ্ঠব্যা; 
 রুেস্ অব্ অষ্ঠরষ্ঠজন এর েতম সর্ূহ; 

 সযাষ্ঠনটাষ্ঠর ও  াইশটাসযাষ্ঠনটাষ্ঠরর েতম সর্ূহ;  

 ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন দেশের হােনা াে টযাষ্ঠর  হার; 

 অনযানয। 
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পঞ্চম অধ্যায় 

 

রপ্তানির পণ্যনিনিক সুনবধ্ানে 

৫.১ বিরী কপািাক নিল্পিঃ 

৫.১.১ ব্ন্দর ব্যব্স্থাপনার উন্নেন, এেষ্ঠসএে পিযসহ সকে পিয খাোস ও জাহাজীকরি পিষ্ঠত 

সহজীকরি, ষ্ঠব্েযুৎ ও  যাস সর্সযার সর্াযান ইতযাষ্ঠে কর্মকাশন্ডর র্াযযশর্ বতরী দপাোক 

রপ্তাষ্ঠনর ‘েীড টাইর্’ কষ্ঠর্শে আনার পেশেপ গ্রহি করা হশব্; 

৫.১.২ উপ ুি অব্কাঠাশর্া ত ও ইউটিষ্ঠেটি সুষ্ঠব্যাসহ একাষ্ঠযক উপ ুি স্থাশন ষ্ঠব্শেষাষ্ঠেত 

অঞ্চে/ ‘দপাোক পেী’ স্থাপশনর উশেযা  দনো হশব্; 

৫.১.৩ দপাোক ষ্ঠেে পেীশত ব্জম য পাষ্ঠন দোযন প্লযান্ট (waste water treatment plant) স্থাপশনর 

পেশেপ গ্রহি করা হশব্; 

৫.১.৪ বতরী দপাোক কারখানার কর্ম পষ্ঠরশব্ে উন্নেন, ে ুমটনাজষ্ঠনত ঝুাঁ ষ্ঠক হ্রাসকরি এব্ং 
কারখানা প মাশে কর্প্লাশেন্স েতম  প্রষ্ঠতপােশন সহশ াষ্ঠ তা প্রোন করা হশব্। তাোড়া সকে 

দস্টকশহাল্ডারশের সাশর্ ষ্ঠনশে একটি সর্ষ্ঠন্বত ও দ ৌষ্ঠিক কর্প্লাশেন্স নীষ্ঠতর্াো বতরীর 

উশেযা  দনো হশব্; 

৫.১.৫ দপাোক ষ্ঠেশে কর্মরত শ্রষ্ঠর্ক ও কর্মচারীশের উৎপােনেীেতা ব্ৃষ্ঠি ও পিয ব্হুর্ুখীকরশির 

জনয ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন দর্োষ্ঠে প্রষ্ঠেেশির উশেযা  দনো হশব্; 

৫.১.৬ শ্রষ্ঠর্ক ও কর্মচারীশের েেতা ব্ৃষ্ঠি, পিয ব্াজার তর্য ও প্র ুষ্ঠি সম্পশকম  উশেযািাশের তর্য 
সরব্রাশহর র্াযযশর্ পিয ব্হুর্ুখীকরশির উপর গুরুত্ব  দেো হশব্; 

৫.১.৭ বতরী দপাোশকর ব্াজার সম্প্রসারি ও সুসংহতকরশির জনয ব্রাষ্ঠজে, দর্ষ্ঠিশকা, েঃ আষ্ঠিকা, 
তুরস্ক, রাষ্ঠেোসহ ষ্ঠসআইএসভুি দেে ও এসএষ্ঠডষ্ঠসভুি ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন দেেসহ  ষ্ঠব্শেশে ষ্ঠব্পিন 

ষ্ঠর্েন দপ্ররি, একক দেেীে ব্স্ত্র ও বতরী দপাোক দর্োর আশোজন, আন্তজম াষ্ঠতক দর্োর 

আশোজন ও অংে গ্রহশির ব্যব্স্থা করা হশব্; 

৫.১.৮ ব্যাকওোডম  ও  রওোডম  ষ্ঠেংশকজ ষ্ঠেে স্থাপশন উৎসাহ প্রোন করা হশব্;  

৫.১.৯ সংষ্ঠিষ্ট  প্রষ্ঠতিান কতৃম ক আর্োষ্ঠনকৃত কাাঁচার্াশের জনয শুশল্কর সর্পষ্ঠরর্াি ব্যাংক- যারাষ্ঠন্ট 

প্রোন সাশপশে প্রাকৃষ্ঠতক ও কৃষ্ঠের্ উে (artificial wool) িারা ব্ন্ড োইশসন্সষ্ঠব্হীন 

প্রষ্ঠতিানশক ব্ন্ডব্ষ্ঠহভূম ত এোকাে হাশত দব্ানা দসাশেটার রপ্তাষ্ঠনর উশেশেয উৎপােশনর 

সুশ া  দেো হশব্; 
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৫.১.১০  দেশে তুো সরব্রাহ ষ্ঠনষ্ঠব্মঘ্ন ও ষ্ঠনষ্ঠিত রাখার েশেয সরকাষ্ঠর ও দব্সরকাষ্ঠর সেসযশের 

সর্ন্বশে একটি পরার্েমক পষ্ঠরষে  ঠন করা হশব্; 

৫.১.১১ ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন উন্নেন সহশ া ী প্রষ্ঠতিান প্রেি রপ্তাষ্ঠন উন্নেন  সংক্রান্ত আষ্ঠর্মক ও কাষ্ঠর ষ্ঠর 

সহশ াষ্ঠ তা ব্াষ্ঠিজয র্ন্ত্রিােে কতৃম ক সর্ষ্ঠন্বত করার উশেযা  দনো হশব্; 

৫.১.১২ দেশের সকে বতরী দপাোক কারখানার জনয ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন দেশের এব্ং ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন যরশির দক্রতাশের 

চাষ্ঠহো সর্ন্বে কশর নূযনতর্ভাশব্ পােনশ া য একটি Standard Unified Code of 

Compliance প্রিেশনর েশেয সরকার উশেযা  গ্রহি করশব্; এব্ং 

৫.১.১৩ বতরী দপাোক ও  াশর্মন্টস এশিসষ্ঠরজসহ সকে রপ্তাষ্ঠন পিয উন্নেন ও ভষ্ঠব্ষযত 

প্রষ্ঠতশ াষ্ঠ তার্ূেক সের্তা ব্ৃষ্ঠিশত  শব্ষিা ও উন্নেন (research & development) 

কা মক্রশর্র উপর দজার ষ্ঠেশে  শব্ষিার উশেযা  দনো হশব্। 

৫.২ নিমানয়ি মৎসয ও মৎসয পণ্য নিল্পিঃ 

৫.২.১ প্রাকৃষ্ঠতক ভারসার্য ব্জাে দরশখ উন্নত সনাতনী পিষ্ঠত (improved extensive) ও আযা 
ষ্ঠনষ্ঠব্ড় (semi intensive) ষ্ঠচংষ্ঠড় ও র্ৎসয চাশষর পিষ্ঠত অব্েম্বন কশর ষ্ঠচংষ্ঠড় ও র্ৎসয 
উৎপােন ব্ৃষ্ঠির জনয ষ্ঠচংষ্ঠড় ও র্ৎসয চাষীশেরশক স্বে সুশে সহজ ষ্ঠকষ্ঠস্তশত  পষ্ঠরশোযশ া য 
ঋি প্রোন করা হশব্; 

৫.২.২ ষ্ঠহর্াষ্ঠেত খােয খাশত র্ূেয-সংশ াষ্ঠজত পিয উৎপােন, প্রষ্ঠক্রোকরি ও রপ্তাষ্ঠনর েশেয 
দভঞ্চার-কযাষ্ঠপটাে প্রোন করা হশব্;  

৫.২.৩ পশিযর উন্নতর্ান এব্ং এসষ্ঠপএস (Sanitary and Phyto-sanitary) সংষ্ঠিষ্ট র্ান 

ষ্ঠনষ্ঠিতকরশির জনয সরকাষ্ঠর ও দব্সরকাষ্ঠর ব্া দ ৌর্ উশেযাশ  আন্তজম াষ্ঠতক র্ানসম্পন্ন 

accredited দটষ্ঠস্টং েযাব্শরটরী প্রষ্ঠতিাসহ সের্তা ব্ৃষ্ঠির উশেযা  গ্রহি করা হশব্; 

৫.২.৪ ষ্ঠহর্াষ্ঠেত খাশেযর র্ান ষ্ঠনেন্ত্রি ব্যব্স্থা দজারোর করার েশেয ষ্ঠব্না শুশল্ক অপষ্ঠরহা ম র্ান 

ষ্ঠনেন্ত্রি  ন্ত্রপাষ্ঠত আর্োষ্ঠন উৎসাষ্ঠহত করা হশব্। র্ৎসয অষ্ঠযেপ্তর ও ষ্ঠব্ষ্ঠসএসআইআর 

তাশের accredited দটষ্ঠস্টং েযাব্শরটরী উন্নেশনর ব্যব্স্থা গ্রহি করশব্; 

৫.২.৫ হযাষ্ঠচং দর্শক র্ৎসয উৎপােন, প্রষ্ঠক্রোকরি ও পযাশকষ্ঠজং-এর সকে প মাশে একটি ষ্ঠব্শেষ 

তোরষ্ঠক ব্যব্স্থা ব্া দেশসব্যাষ্ঠেটি (traceability) ষ্ঠসশস্টর্  শড় দতাো হশব্  াশত কশর েষূ্ঠষত 

(contaminated) ষ্ঠহর্াষ্ঠেত খােয রপ্তাষ্ঠনর আেংকা কষ্ঠর্শে আনা দ শত পাশর;  
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৫.২.৬ ষ্ঠহর্াষ্ঠেত খাশেযর ব্াজার সম্প্রসারি ও সসুংহতকরশির জনয ষ্ঠব্শেশে ষ্ঠব্পিন ষ্ঠর্েন দপ্ররি, 

ষ্ঠব্শেশে একক দেেীে দর্োর আশোজন, দেশে ও ষ্ঠব্শেশে আন্তজম াষ্ঠতক দর্োর আশোজন ও 

অংে গ্রহশির ব্যব্স্থা করা হশব্;  

৫.২.৭ আর্োষ্ঠনকৃত ষ্ঠ ে-ষ্ঠ ড ব্যব্হাশরর উপশ া ী ষ্ঠক-না এব্ং তাশত দকান েষূ্ঠষত ব্া ষ্ঠনষ্ঠষি 

উপাোন ব্া সাব্সশটন্স আশে ষ্ঠকনা, তা পিয চাোন খাোশসর পূশব্ম শুল্ক কতৃম পে কতৃম ক 

ষ্ঠনষ্ঠিত হশত হশব্। BSTI ও র্ৎসয অষ্ঠযেপ্তর এ ষ্ঠব্ষশে প্রশোজনীে সহােতা প্রোন করশব্; 

র্ান  াচাই ব্যব্স্থা উন্নততর ও ষ্ঠব্সৃ্তত করার জনয র্ৎসয অষ্ঠযেপ্তর প্রশোজনীে ব্যব্স্থা গ্রহি 

করশব্; 

৫.২.৮ রপ্তাষ্ঠনর উশেশেয  আহরশিাির স্বাস্থযসম্মত ষ্ঠচংষ্ঠড় ও র্rসয  ষ্ঠনরাপিাে প্রষ্ঠক্রোকরি 

কারখানাে দ্রুত দপৌাঁোর জনয ষ্ঠচংষ্ঠড় ও র্rসয উৎপােন এোকাে Common Receiving 

Centre স্থাপশন প্রশোজনীে খাসজষ্ঠর্ ব্রাে ও অব্কাঠাশর্া ষ্ঠনর্মাশি স্বে সুশে ঋশির ব্যব্স্থা 
করা হশব্; 

৫.২.৯  ষ্ঠচংষ্ঠড় ও র্rসয চাষ ঝুাঁ ষ্ঠকপূিম ষ্ঠব্যাে কৃষ্ঠষ েশসযর অনুরূপ ষ্ঠচংষ্ঠড় ও র্rসয ব্ীর্া চােু করা 
হশব্; 

৫.২.১০ ষ্ঠচংষ্ঠড় ও র্rসয উৎপােন ব্ৃষ্ঠির েশেয চাষাঞ্চশে ব্াাঁয সংস্কার, খাে খননসহ অনযানয 
অব্কাঠাশর্া বতষ্ঠরশত পাষ্ঠন উন্নেন দব্াডম  ও র্ৎসয অষ্ঠযেপ্তর কতৃম ক ষ্ঠব্শেষ প্রকে গ্রহি করা; 

৫.২.১১ ষ্ঠচংষ্ঠড় ও র্rসয উৎপােন ব্ৃষ্ঠিকশে দপানা, খােয, ষ্ঠব্েযুৎ ও দকষ্ঠর্কযাে ইতযাষ্ঠেশত শুল্ক ও 

ভযাট প্রতযাহাশরর ব্যব্স্থা দনো হশব্; 

৫.২.১২ ষ্ঠচংষ্ঠড় ও র্ৎসয চাষীশেরশক উন্নত সনাতনী ষ্ঠচংষ্ঠড় ও র্ৎসয চাষ ও আযা ষ্ঠনষ্ঠব্ড় ষ্ঠচংষ্ঠড় ও 

র্ৎসয চাশষ উিিু করার েশেয প্রশোজনীে প্রষ্ঠেেি ও সশচতনতা ব্ৃষ্ঠির জনয কর্মশকৌেে 

গ্রহি করা হশব্; 

৫.২.১৩ ষ্ঠচংষ্ঠড় ও র্ৎসয চাশষর উন্নেশনর র্াযযশর্ দেশের জন শির দপ্রাটিন চাষ্ঠহো পূরশির 

পাোপাষ্ঠে ২০২১ সাশের র্শযয রপ্তাষ্ঠন আে ৫০ হাজার দকাটি টাকাে উন্নীত করার েশেয  
র্ৎসয ব্যাংক প্রষ্ঠতিার উশেযা  দনো; 

৫.২.১৪ Specific Pathogen Free (SPF) ব্া ভাইরাসর্ুি ষ্ঠচংষ্ঠড় ও র্ৎসয দপানা সরব্রাশহ প্রশোজনীে 

কাষ্ঠর রী সহােতা প্রোন করা হশব্; 

৫.২.১৫ Specific Pathogen Free (SPF) ব্া ভাইরাসর্ুি ষ্ঠচংষ্ঠড় ও র্ৎসয দপানা ষ্ঠব্না শুশল্ক 

আর্োষ্ঠনর ব্যব্স্থা দনো হশব্; 
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৫.২.১৬ োষ্ঠরি ষ্ঠব্শর্াচশনর জনয ষ্ঠনব্ষ্ঠন্ধত েুি ষ্ঠচংষ্ঠড় ও র্ৎসয চাষীশের স্বে সুশে ঋি সষু্ঠব্যা দেো 
হশব্; 

৫.২.১৭ ব্াংোশেশের ব্া ো ষ্ঠচংষ্ঠড় (Black Tiger)-দক ‘‘জাতীে ব্রান্ড’’ ষ্ঠহশসশব্ ষ্ঠব্শশ্ব তুশে যরার 

উশেযা  গ্রহি করা হশব্; 

৫.২.১৮ রপ্তাষ্ঠনশত ব্যাপক চাষ্ঠহো র্াকাে প্রাকৃষ্ঠতক ভারসার্য ব্জাে দরশখ কাাঁকড়া (Crab) ও কুাঁ শচ 

(Eel) চাশষর উশেযা  গ্রহি করা হশব্। এ োড়া এ ে’ুটি দেশে প্রষ্ঠক্রোকরি কারখানা  শড় 

দতাোর েশেয সহােতা প্রোন করা হশব্; 

৫.২.১৯  রর্াষ্ঠেন ও  অনযান¨  দকষ্ঠর্কযাের্ুি ষ্ঠচংষ্ঠড় ও র্ৎসয উৎপােন ও ষ্ঠব্পিশনর প্রশোজনীে 

ব্যব্স্থা গ্রহি করা হশব্; 

৫.২.২০  আন্তজম াষ্ঠতক ব্াজাশর প্রষ্ঠতশ াষ্ঠ তাে টিশক র্াকা ও Cost of Production ষ্ঠনেন্ত্রশি রাখার 

েশেয  ষ্ঠচংষ্ঠড় রপ্তানীশত ব্যাংক প্রেি চেষ্ঠত র্েূযন ঋশির সুশের হার সশব্মাচ্চ ৯% ষ্ঠনযমারি 

করার উশেযা  গ্রহি করা হশব্; এব্ং 

৫.২.২১ রুি অর্চ কর্মের্ ষ্ঠচংষ্ঠড় এব্ং র্ৎসয প্রষ্ঠক্রোজাতকারী কারখানাগুশোশক পুনব্মাসশনর 

উশেযা  গ্রহি করা হশব্। 

৫.৩ কেিীয় উপাোরি বিনর িস্তনিল্পিঃ 

৫.৩.১ ঢাকাসহ অনযানয স্থাশন কারুপেী স্থাপশনর পেশেপ গ্রহি করা হশব্; 

৫.৩.২ হস্তষ্ঠেেজাত পশিযর কাাঁচার্াে সহজেভয করার জনয ব্াাঁে, দব্ত, নাষ্ঠরশকে, তাে, কাঠ 

ইতযাষ্ঠে উপাোশনর ব্াষ্ঠিষ্ঠজযক উৎপােন উৎসাষ্ঠহত করা হশব্; 

৫.৩.৩ ব্াাঁে, দব্ত, কচুরীপানা, নাষ্ঠরশকশের দোব্ড়াসহ অনযানয দেেীে উপাোন িারা বতষ্ঠর র্ূেয 
সংশ াষ্ঠজত পিয রপ্তাষ্ঠনশক উৎসাষ্ঠহত করা হশব্; 

৫.৩.৪ হস্তষ্ঠেেজাত  পশিযর উৎপােশন নতুনত্ব ও বব্ষ্ঠচেতা আনেশনর জনয ষ্ঠডজাইন ব্া নিা 
উন্নেশন সহােতা প্রোন করা হশব্। একটি নকো দকন্দ্র স্থাপশনর ষ্ঠব্ষশে সরকাষ্ঠর ও 

দব্সরকাষ্ঠর দ ৌর্ উশেযাশ  ব্যব্স্থা দনো হশব্। হস্তষ্ঠেেজাত পিয রপ্তাষ্ঠনর ষ্ঠব্ষশে ব্হুর্াষ্ঠেক 

প্রষ্ঠেেশির ব্যব্স্থা দনো হশব্; 

৫.৩.৫ হস্তষ্ঠেেজাত পশিযর ব্াজার সম্প্রসারি ও সুসংহতকরশির জনয ষ্ঠব্শেশে ষ্ঠব্পিন ষ্ঠর্েন 

দপ্ররি, দেশে ও ষ্ঠব্শেশে আন্তজম াষ্ঠতক দর্োর আশোজন ও অংে গ্রহশির ব্যব্স্থা করা;  



 

 

Page no-35 

 

৫.৩.৬ হ রত োহজাোে আন্তজম াষ্ঠতক ষ্ঠব্র্ান ব্ন্দশর হস্ত ষ্ঠেেজাত পশিযর  ষ্ঠডসশপ্ল দসন্টার স্থাপশনর 

উশেযা  দনো হশব্; এব্ং 

৫.৩.৭ হস্তষ্ঠেেজাত পশিযর উৎকষম সাযশনর জনয সরকাষ্ঠর ও দব্সরকাষ্ঠর উশেযাশ  প্রশোজনীে 

ব্যব্স্থা গ্রহি করা হশব্। 

৫.৪ চা নিল্পিঃ  

৫.৪.১ চা ব্া াশনর আওতাযীন অনাব্াষ্ঠে জষ্ঠর্ চাশষর আওতাে আনার উশেযা  দনো হশব্; 

৫.৪.২ রুি চা ব্া ানগুশোর পনুব্মাসশনর ব্যব্স্থা গ্রহি করা হশব্;  

৫.৪.৩ র্ূেয প্রষ্ঠতশ া ী করার েশেয চা ব্া ানগুশোর র্শযয  যাস সংশ াশ র পেশেপ গ্রহি করা হশব্; 

৫.৪.৪ দ  সকে চা ব্া াশনর ইজারা কা মক্রর্ এখনও সম্পাষ্ঠেত হেষ্ঠন, তা দ্রুত সম্পােশন সাষ্ঠব্মক 

সহশ াষ্ঠ তা দেো হশব্; 

৫.৪.৫ আন্তজম াষ্ঠতক ব্াজাশর টিশক র্াকার েশেয চাশের গুি তর্ান উন্নেন ও চাশের 

উৎপােনেীেতা ব্ৃষ্ঠির জনয এব্ং চা  কারখানা আযুষ্ঠনকীকরশির জনয সহজ েশতম  ঋি 

প্রোশন ব্যাংক প্রশোজনীে ব্যব্স্থা গ্রহি করশব্;  

৫.৪.৬ োষ্ঠরি ষ্ঠব্শর্াচশনর জনয েুিাকার খার্াশর চা উৎপােনকারীশের ঋি সুষ্ঠব্যাসহ অনযানয 
সুষ্ঠব্যা দেো হশব্; 

৫.৪.৭ পযাশকট-চা রপ্তাষ্ঠনশক উৎসাহ প্রোশনর েশেয আর্োষ্ঠনকৃত দর্াড়ক সার্গ্রীর জনয এ ওষ্ঠব্ 

র্ূশেযর ওপর ষ্ঠব্ষ্ঠয দর্াতাশব্ক ষ্ঠডউটি-ড্র-ব্যাক সুষ্ঠব্যা/ব্ন্ড সুষ্ঠব্যা প্রোন করা হশব্। এ 

োড়াও ব্যাংক  যারাষ্ঠন্টর র্াযযশর্ ষ্ঠব্না শুশল্ক দর্াড়ক সার্গ্রী আর্োষ্ঠনর সুশ া  দেো হশব্; 

৫.৪.৮ ষ্ঠব্শেশে চাশের ব্াজার সম্প্রসারি ও সুসংহতকরশির জনয ষ্ঠব্শেশে ষ্ঠব্পিন ষ্ঠর্েন দপ্ররি, 

ষ্ঠব্শেশে আন্তজম াষ্ঠতক দর্োে অংে গ্রহশির ব্যব্স্থা করা হশব্;  

৫.৪.৯ ষ্ঠব্শেশে ব্াংোশেেী চা ব্াজারজাতকরশি “শ্রীর্ঙ্গে টি” ব্রযান্ড দনইর্ প্রষ্ঠতিার ষ্ঠব্ষশে 

ব্াংোশেে টি দব্াডম  প্রশোজনীে ব্যব্স্থা গ্রহি করশব্; এব্ং 

৫.৪.১০ চা রপ্তাষ্ঠন ব্ৃষ্ঠির েশেয  েুিােতন চা চাষ সম্প্রসারশি সহােতা প্রোন করা হশব্। 

৫.৫ পাট নিল্পিঃ  
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৫.৫.১ ষ্ঠব্শেশে পাট ও পাটজাত িশব্যর ব্াজার সম্প্রসারশির  েশেয বব্শেষ্ঠেক ষ্ঠর্েন সর্ূহশক 

 ষ্ঠতেীে করা, ষ্ঠব্শেশে ষ্ঠব্পিন ষ্ঠর্েন দপ্ররি ও আন্তজম াষ্ঠতক দর্োে অংে গ্রহশির ব্যব্স্থা 
করা;  

৫.৫.২ র্ংো ব্ন্দর হশত ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন রুশট ষ্ঠ ডার দভশসে চােু করার ব্যব্স্থা গ্রহি করা; 

৫.৫.৩ পাট পশিযর রপ্তাষ্ঠনকারকশের ব্াষ্ঠিষ্ঠজযক ব্যাংক ঋি সুষ্ঠব্যার ব্যব্স্থা করশব্; 

৫.৫.৪ পাটজাত পশিযর উন্নেন ও ব্হুর্খুীকরশির েশেয  শব্ষিা কা মক্রর্ দজারোর ও পাটকে 

ষ্ঠব্এর্আরই ও অনযানয ব্যব্স্থা গ্রহশির র্াযযশর্ পাট ষ্ঠেশের উৎপােনেীেতা ব্ষৃ্ঠির জনয 
সর্ষ্ঠন্বত ‘প্লযান অব্ এযাকেন’ গ্রহি করা হশব্; 

৫.৫.৫ ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন দেশে পাট ও পাটজাত পিয রপ্তাষ্ঠনর প্রষ্ঠতব্ন্ধকতাসর্ূহ ষ্ঠচষ্ঠিত কশর তা েরূীকরশির 

পেশেপ দনো হশব্; 

৫.৫.৬ ষ্ঠব্শেশে অব্ষ্ঠস্থত ব্াংোশেে ষ্ঠর্েনসর্ূশহর র্াযযশর্ পাশটর পষ্ঠরশব্ে সহােক গুিাগুি তুশে 

যশর পাশটর ব্যব্হার আন্তজম াষ্ঠতক ব্াজাশর জনষ্ঠপ্রে করার উশেযা  গ্রহি করা হশব্; 

৫.৫.৭ ব্াজার সৃষ্ঠষ্টর েশেয পাট ও পাট পশিযর রপ্তাষ্ঠনকারকশের আন্তজম াষ্ঠতক ব্াষ্ঠিজয দর্ো ও 

প্রেেমনীশত দ া োশন সহােতা দেো হশব্; 

৫.৫.৮ পাটজাত পশিয বব্ষ্ঠচে আনার েশেয ষ্ঠডজাইন দসন্টার স্থাপশন সরকাষ্ঠর সহােতা প্রোন করা; 
এব্ং 

৫.৫.৯ পাট পিযশক কৃষ্ঠষ পশিযর নযাে সুশ া  প্রোশনর উশেযা  দনো। 

৫.৬ চামড়া নিল্পিঃ  

৫.৬.১ রুি চার্ড়া ষ্ঠেে কারখানাগুশোশক পষ্ঠেষ্ঠস সাশপাশটম র র্াযযশর্ ঋি পুনঃত ষ্ঠেষ্ঠেকরি সুষ্ঠব্যা 
প্রোন করা হশব্; 

৫.৬.২ উৎপােনেীেতা ব্ৃষ্ঠি ও পিয উন্নেন কা মক্রর্ গ্রহশির র্াযযশর্ আন্তজম াষ্ঠতক ব্াজাশর চার্ড়া 
ও চার্ড়াজাত পশিযর প্রষ্ঠতশ াষ্ঠ তা (competition) করার েষ্ঠি ব্ৃষ্ঠি কশর রপ্তাষ্ঠন প্রসাশরর 

উশেযা  দনো হশব্; 

৫.৬.৩ আর্োষ্ঠন ষ্ঠব্কে চার্ড়া প্রষ্ঠক্রোকরশির জনয আর্োষ্ঠন ষ্ঠব্কে প্রশোজনীে দকষ্ঠর্কযাে বতরী 
ষ্ঠেে, জতুার ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন কশম্পাশনন্ট ও চার্ড়া ষ্ঠেশের ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন উপকরি (accessories) 

দেেীেভাশব্ উৎপােশন উৎসাষ্ঠহত করা হশব্। এশেশে ষ্ঠব্শেেী ষ্ঠব্ষ্ঠনশো  ব্া দ ৌর্ ষ্ঠব্ষ্ঠনশো  

উৎসাষ্ঠহত করা হশব্; 



 

 

Page no-37 

 

৫.৬.৪ পশুর েরীর দর্শক চার্ড়া খাোস পিষ্ঠত, ষ্ঠপ্রজারশভেন, পষ্ঠরব্হন, সংরেি ইতযাষ্ঠের 

ষ্ঠব্ষশে ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন প্রচারিা ও সশচতনতা ব্ৃষ্ঠির উশেযা  দনো হশব্  াশত কশর চার্ড়া আহরি, 

সংরেি ও প্রষ্ঠক্রোকরি প মাশের েেেষ্ঠত কষ্ঠর্শে আনা  াে। এশেশে পৃর্কভাশব্ কসাই ও 

চার্ড়া ব্যব্সােীশের জনয প্রষ্ঠেেি দকাসম ও কর্মোোর আশোজন অব্যাহত র্াকশব্; 

৫.৬.৫ দেোর দসক্টর ষ্ঠব্জশনস প্রশর্ােন কাউষ্ঠন্সে এ ষ্ঠেশের সার্ষ্ঠগ্রক উন্নেশন ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন পেশেপ 

ষ্ঠনশব্; 

৫.৬.৬ চার্ড়াজাত পিয ও জতুা ষ্ঠেশে বব্শেষ্ঠেক ষ্ঠব্ষ্ঠনশো  ও জশেন্ট দভঞ্চার ইনশভস্টশর্ন্টশক 

উৎসাষ্ঠহত করা হশব্; 

৫.৬.৭ ১০০% রপ্তাষ্ঠনর্ুখী চার্ড়া ষ্ঠেশের জনয ষ্ঠব্েযর্ান ব্ন্ড সুষ্ঠব্যা অষ্ঠযকতর সহজ ও 

সর্শোপশ া ী করার উশেযা  গ্রহি করা হশব্; 

৫.৬.৮ ষ্ঠব্েযর্ান শুল্ক ও কর প্রতযপমি পিষ্ঠত সহজ করা হশব্; 

৫.৬.৯ চার্ড়াজাত পশিযর উন্নেন ও ব্হুর্ুখীকরশির েশেয  শব্ষিা কা মক্রর্ দজারোর ও রু ি 

চার্ড়া ষ্ঠেশে ষ্ঠব্এর্আরই ও অনযানয ব্যব্স্থা গ্রহশির র্াযযশর্ চার্ড়া ষ্ঠেশের উৎপােনেীেতা 
ব্ৃষ্ঠির জনয সর্ষ্ঠন্বত ‘প্লযান অব্ এযাকেন’ গ্রহি করা হশব্; 

৫.৬.১০ ব্াজার সষৃ্ঠষ্টর  েশেয উশেযািাশের আন্তজম াষ্ঠতক দর্ো ও প্রেেমনীশত দ া োশন সহােতা দেো 
হশব্;  

৫.৬.১১ দেশের প্রযান প্রযান েহশর দপৌর/ষ্ঠসটি কতৃম পশের সংষ্ঠিষ্ট ষ্ঠব্ভাশ র সহােতা ষ্ঠনশে উন্নত 

পিষ্ঠতশত পশু জব্াই এর র্াযযশর্ উন্নত চার্ড়া প্রাষ্ঠপ্তর ব্যব্স্থা দনো হশব্; 

৫.৬.১২ সাভাশর ষ্ঠনর্মািাযীন চার্ড়া ষ্ঠেে পেীশত ষ্ঠেে ইউষ্ঠনট স্থানান্তশর সম্ভাব্য সকে সহশ াষ্ঠ তা 
প্রোন করা হশব্; 

৫.৬.১৩ সাভারস্থ চার্ড়া ষ্ঠেে পেীশত দকন্দ্রীেভাশব্ ওশেস্ট র্যাশনজশর্ন্ট প্লযান্ট স্থাপশনর উশেযা  

দনো হশব্ এব্ং ক্লীন দটকশনােষ্ঠজ স্থাপশন উৎসাষ্ঠহত করা হশব্; 

৫.৬.১৪ চার্ড়া ও চার্ড়াজাত পশিযর গুি তর্ান ষ্ঠনষ্ঠিত করার জনয উন্নত রসােনা ার স্থাপনসহ 
সাষ্ঠভম স দসন্টার স্থাপশনর উশেযা  ব্াস্তব্ােন করা হশব্; 

৫.৬.১৫ চার্ড়া ষ্ঠেশের ব্যব্স্থাপনা সংকট উিরশির উশেশেয উশেযািাশের জনয দেশে-ষ্ঠব্শেশে 

প্রষ্ঠেেশির ব্যব্স্থা করা হশব্; 
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৫.৬.১৬ কাাঁচা চার্ড়া সহজেভয করার জনয দেশে  ব্াষ্ঠে পশু পােন এব্ং েীন্ ষ্ঠসজশন (lean 

season) কাাঁচা চার্ড়া আর্োষ্ঠন উৎসাষ্ঠহত করা হশব্;  

৫.৬.১৭ চার্ড়া ষ্ঠেশে ষ্ঠনম্ন হার ুি নাইশোশজন ও দসাষ্ঠডোর্ দক্লাশরট ব্যব্হার উৎসাষ্ঠহত করা হশব্; 

৫.৬.১৮ টযানারী র্াষ্ঠেক ও এশজন্টশের র্যযকার ব্যব্সাষ্ঠেক সম্পকম  উন্নেশন সহােতা করা 
হশব্  াশত কশর টযানারী র্াষ্ঠেকশের দসেস্ দনশ াষ্ঠেশেেন ও র্াশকম টিং কযাপাষ্ঠসটি ব্ৃষ্ঠি পাে;  

৫.৬.১৯ হাজারীব্া  দর্শক সাভার টযানারী পেীশত ষ্ঠেে ইউষ্ঠনট স্থানান্তশর এব্ং টযানারী র্াষ্ঠেকশের 

ক্রাস্ট দেোর দর্শক ষ্ঠ ষ্ঠনেড্ দেোর উৎপােশন সহােতা করা হশব্; 

৫.৬.২০ জতুা ও চার্ড়াজাত পশিযর বব্ষ্ঠচে আনার েশেয ষ্ঠডজাইন দডশভেপশর্ন্ট দসন্টারটিশক আশরা 
 ষ্ঠতেীে করার উশেযা  দনো হশব্; 

৫.৬.২১ রপ্তাষ্ঠনর্ুখী চার্ড়াজাত পশিযর উন্নেন ও উৎকষম সাযশনর েশেয ষ্ঠডজাইন ও  যােন 

ইনষ্ঠস্টটিউট স্থাপনসহ দেোর দটকশনােষ্ঠজ কশেজশক  ুশ াপশ া ী করার পেশেপ গ্রহি করা 
হশব্; 

৫.৬.২২ ব্াজার সৃষ্ঠষ্টর েশেয উশেযািাশের আন্তজম াষ্ঠতক ব্াষ্ঠিজয দর্ো ও প্রেেমনীশত দ া োশন 

সহােতা দেো হশব্; এব্ং 

৫.৬.২৩ চার্ড়া ষ্ঠেশের জনয দকষ্ঠর্কযাে ও অনযানয উপকরি প্রাষ্ঠপ্ত সহজ ও ষ্ঠনষ্ঠিত করশত 

প্রশোজনীে ব্যব্স্থা গ্রহি করা হশব্। 

৫.৭ মতৎ নিল্পিঃ 

৫.৭.১ দেশের ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন স্থাশন ঐষ্ঠতহযব্াহী র্ৃৎষ্ঠেে উৎপােন ও রপ্তাষ্ঠনশত  উৎসাহ প্রোন করা হশব্; 

৫.৭.২ র্ৃৎ ষ্ঠেে উৎপােশন নতুনত্ব ও বব্ষ্ঠচের্েতা আনােশনর েশেয ষ্ঠডজাইন ও নকো প্রিেশন 

ষ্ঠব্ষ্ঠসক সহােতা প্রোন করশব্; এব্ং 

৫.৭.৩    র্ৃৎ ষ্ঠেে উন্নেশনর জনয চারুকো ইনষ্ঠস্টটিউটসহ অনযানয প্রষ্ঠতিাশনর সহশ াষ্ঠ তাে র্ৃৎ 

ষ্ঠেেীশের ষ্ঠব্শেষ প্রষ্ঠেেশির ব্যব্স্থা গ্রহি করা হশব্। 

৫.৮ কত নষ িাি t 

৫.৮.১ উষ্ঠিে ও উষ্ঠিেজাত পশিযর র্ান  াচাই ও  ষ্ঠনেন্ত্রি ব্যব্স্থা উন্নেশনর জনয পর্ নকো বতরী 
কশর কৃষ্ঠষ সম্প্রসারি অষ্ঠযেপ্তশরর  উষ্ঠিে সং ষ্ঠনশরায ষ্ঠব্ভা  এব্ং ষ্ঠব্এসটিআই-সহ 

অনযানয র্ান ষ্ঠনেন্ত্রি সংস্থার সের্তা ব্ৃষ্ঠি করার ব্যব্স্থা দনো হশব্; 
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৫.৮.২ রপ্তাষ্ঠনশ া য োক-সষ্ঠি, আেু, পান ও আর্সহ  ে-র্ূে, উষ্ঠিে ও উষ্ঠিেজাত পিয 
উৎপােশনর জনয কণ্ট্রাক্ট  াষ্ঠর্মংশক উৎসাষ্ঠহত করা হশব্; 

৫.৮.৩ োক-সষ্ঠি,  ুে ও  ে-র্েূ  ষ্ঠেশেজ এব্ং উৎপােশনর জনয উশেযা ী রপ্তাষ্ঠনকারশকর 

অনুকূশে প্রাপযতা সাশপশে সরকাষ্ঠর খাসজষ্ঠর্ ব্রাে দেো এব্ং রপ্তাষ্ঠন পেী  ঠশন উৎসাষ্ঠহত 

করা হশব্;  

৫.৮.৪ োক-সষ্ঠি,  ুে ও  ষ্ঠেশেজ এব্ং  ে-র্ূে রপ্তাষ্ঠনর জনয প্রশোজনীে আযুষ্ঠনক ও 

ষ্ঠব্জ্ঞানসম্মত পযাশকষ্ঠজং সার্গ্রী উৎপােনশক উৎসাষ্ঠহত করা হশব্; 

৫.৮.৫ আেু, পান, আর্ ও অনযানয  ে-র্ূে ও োক-সব্ষ্ঠজ রপ্তাষ্ঠনশত আর্োষ্ঠনকারক দেশের 

আর্োষ্ঠন চাষ্ঠহো (Phyto-sanitary Requirement) পরূশির জনয প্রশোজনীে ব্যব্স্থা গ্রহি 

করা হশব্; 

৫.৮.৬ োক-সষ্ঠি,  ুে ও  ষ্ঠেশেজ এব্ং  ের্ূে উৎপােক ও রপ্তাষ্ঠনকারকশের জনয প্রষ্ঠেেশির 

ব্যব্স্থা অব্যাহত র্াকশব্;  

৫.৮.৭ কৃষ্ঠষষ্ঠভষ্ঠিক পিয রপ্তাষ্ঠনর দেশে সকে প্রকার সংক্রর্ির্ুি পিয রপ্তাষ্ঠনর জনয উশেযা  দনো 
হশব্। এশেশে কৃষ্ঠষ সম্প্রসারি অষ্ঠযেপ্তর র্ূে  ভূষ্ঠর্কা পােন করশব্; 

৫.৮.৮ পান রপ্তাষ্ঠনর দেশে  সযােশর্াষ্ঠনো র্ুি পান প্রাষ্ঠপ্তর ষ্ঠব্ষশে কৃষ্ঠষ সম্প্রসারি অষ্ঠযেপ্তর 

প্রশোজনীে ব্যব্স্থা গ্রহি করশব্; 

৫.৮.৯  Cool Chain System অনুসরিপূব্মক ঢাকার েযার্পুশর Central Warehouse এব্ং পযাষ্ঠকং 
দসন্টার স্থাপশনর উশেযা  দনো হশব্; 

৫.৮.১০ আর্োষ্ঠনকারক দেশের আর্োষ্ঠন েতম  পরূি ব্যতীত  াশত উষ্ঠিে ও উষ্ঠিেজাত পিয রপ্তাষ্ঠন 

না হে দস জনয  র্া র্ উশেযা  দনো হশব্ এব্ং রপ্তাষ্ঠনকারক ও চাষীশের প্রষ্ঠেেশির 

র্াযযশর্ অব্ষ্ঠহতকরশির ব্যব্স্থা গ্রহি করা হশব্; 

৫.৮.১১ রপ্তাষ্ঠনশ া য আেু,  ে-র্ূে ও োক সব্ষ্ঠজ উrপােশনর জনয ব্াোইর্ুি এোকা (Pest Free 

Area-PFA) এব্ং কর্ ব্াোই এর উপষ্ঠস্থষ্ঠত আশে (Area of Low Pest Prevalence-ALPP) 

এর্ন এোকা বতরীর জনয উশেযা  দনো হশব্;  

৫.৮.১২ উrপােন এোকাষ্ঠভষ্ঠিক পযাষ্ঠকং হাউজ  শড় দতাোর উশেযা  দনো হশব্; এব্ং 

৫.৮.১৩  াইশটাসযাষ্ঠনটাষ্ঠর কা মক্রর্শক েে ও েষ্ঠিোেী কশর দতাোর ব্যব্স্থা গ্রহি করা হশব্ 

এব্ং ই- াইশটাসযাষ্ঠনটাষ্ঠর সাটিম ষ্ঠ শকট প্রচেন ও ষ্ঠব্সৃ্তত করা হশব্। 
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৫.৯ িথয প্র ুনতিঃ 

৫.৯.১ তর্য দ া াশ া  ব্যব্স্থার উন্নেশনর েশেয দেশে আইষ্ঠসটি’র সব্মাষ্ঠযক ব্যব্হার ষ্ঠনষ্ঠিত করা 
হশব্; 

৫.৯.২ আইটি খাশতর রপ্তাষ্ঠন সম্প্রসারশির জনয প্রব্াসী ব্াংোশেেীশের সংশ  দ া াশ া  

দজারোরকরাসহ ষ্ঠব্শেশে ষ্ঠব্পিন দকন্দ্র দখাোর সম্ভাব্যতা  াচাই কশর দেখা হশব্; 

৫.৯.৩ স টওেযার উৎপােন ও রপ্তাষ্ঠনর জনয দেশে একটি ‘‘আইটি ষ্ঠভশেজ’’ স্থাপশনর উশেযা  

দজারোর করা হশব্; 

৫.৯.৪ নযােনাে আইটি ব্যাক-দব্ান-এর সাশর্ সাব্-দর্ষ্ঠরন  াইব্ার অপটিক কযাব্ে সংশ া , হাই 
েীড ডাটা োন্সষ্ঠর্েন োইন সহজেভয করা এব্ং আঞ্চষ্ঠেকভাশব্ আইটি খাশতর ষ্ঠভষ্ঠি সুেঢ়ৃ 

করার েশেয প্রশোজনীে ব্যব্স্থা গ্রহি করা হশব্; 

৫.৯.৫ আইষ্ঠসটি ষ্ঠব্জশনস প্রশর্ােন কাউষ্ঠন্সশের র্াযযশর্ আইষ্ঠসটি খাশতর উন্নেশনর জনয সুশ া -

সুষ্ঠব্যা ব্ষৃ্ঠির ব্যব্স্থা দনো হশব্; 

৫.৯.৬ আইটি খাশতর রপ্তাষ্ঠন প্রসাশরর জনয ব্াংোশেশের ICT Industry Branding এর েশেয ইষ্ঠপষ্ঠব্ 

ও ষ্ঠব্শেশে অব্ষ্ঠস্থত ব্াংোশেশের ষ্ঠর্েনসর্ূশহর র্াযযশর্ প্রশোজনীে প্রচাশরর উশেযা  গ্রহি 

করা হশব্; 

৫.৯.৭  আন্তজম াষ্ঠতক ও েেমনীে স্থাশন আইটি দর্োে স টওেযার প্রেেমশনর জনয প্রশোজনীে 

হাডম ওেযার ও ইকুপশর্ন্ট ষ্ঠনশে  াওো ও দ রত আনার ব্যাপাশর কাস্টর্স, আর্োষ্ঠন ও 

রপ্তষ্ঠন প্রযান ষ্ঠনেন্ত্রশকর েপ্তর এব্ং  রপ্তানী উন্নেন ব্যুশরা সহােতা করশব্; 

৫.৯.৮ এেষ্ঠস এব্ং চুষ্ঠি সম্পােশনর র্ত স টওেযার ও আইটি খাশত Confirmed Work Order এর 

র্াযযশর্ ব্যাংক চযাশনশে আ ত বব্শেষ্ঠেক র্ুিাশক রপ্তাষ্ঠন আে ষ্ঠহশসশব্ গ্রহিশ া য করা হশব্; 

এব্ং 

৫.৯.৯ সারাশেশে ইন্টারশনট ব্রড ব্যান্ড সংশ া  ষ্ঠনষ্ঠিত করা এব্ং ব্যান্ডউইর্ এর র্েূয সারশেশে 

দ ৌষ্ঠিক রাখার প্রশচষ্টা গ্রহি করা হশব্। 

৫.১০ ঔষধ্িঃ 

৫.১০.১ ঔষয ষ্ঠেশের কাাঁচার্াে আর্োষ্ঠনর দেশে পাসব্ুক পিষ্ঠত অর্ব্া ষ্ঠভন্নতর পিষ্ঠত চােু করা 
 াে ষ্ঠকনা তা পরীো কশর দেখা হশব্; এব্ং 
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৫.১০.২ ঔষয খাশতর রপ্তাষ্ঠন সম্ভাব্যতা ষ্ঠব্শব্চনাে এশন ঢাকা ও চট্টগ্রাশর্ Active Pharmaceutical 

Ingredient পাকম  ও Common Lab প্রষ্ঠতিা করার উশেযা  দনো হশব্। 

৫.১১ লাইট ইনঞ্জনিয়ানরং পণ্যিঃ 

৫.১১.১ হােকা প্রশকৌেে (োইট ইষ্ঠিষ্ঠনোষ্ঠরং) ষ্ঠেশের উন্নেশনর জনয ঢাকার অেশূর ‘‘োইট 

ইষ্ঠিষ্ঠনোষ্ঠরং ক্লাস্টার ষ্ঠভশেজ’’  শড় দতাো হশব্; এব্ং 

৫.১১.২ হােকা প্রশকৌেে খাশতর উন্নেশনর জনয একটি অতযাযুষ্ঠনক েযাব্শরটরী ও কর্ন 

 যাষ্ঠসষ্ঠেটিজ দসন্টার  শড় দতাো হশব্। 

৫.১২ এরগ্রা-প্রিাটসিঃ 

৫.১২.১ কৃষ্ঠষ ও কৃষ্ঠষজাত পশিযর র্াশনান্নেন ও র্ান ষ্ঠনেন্ত্রশির জনয ‘‘এশগ্রা-প্রডাক্টস্ ষ্ঠব্জশনস 

প্রশর্ােন কাউষ্ঠন্সে’’ প্রশোজনীে ব্যব্স্থা গ্রহি করশব্। 

৫.১৩ কিষজ সামগ্রীিঃ 

৫.১৩.১   দভষজ উষ্ঠিেজাত ঔষয ও সার্গ্রী উৎপােন এব্ং রপ্তাষ্ঠনশত উৎসাহ প্রোন করা 
হশব্। এ েশেয আন্তজম াষ্ঠতক র্ান সম্পন্ন প্রশোজনীে এষ্ঠক্রশডশটড সাটিম ষ্ঠ শকেন েযাব্শরটরী 
স্থাপশনর উশেযা  দনো হশব্; এব্ং 

৫.১৩.২ দভষজ সার্গ্রী খাশতর সার্ষ্ঠগ্রক উন্নেশনর জনয Ôহারব্াে প্রডাক্ট দডশভেপশর্ন্ট কাউষ্ঠন্সে’ 

প্রশোজনীে ব্যব্স্থা গ্রহি করশব্। 

৫.১৪ জািাজ নিমৃাণ্ নিল্পিঃ 

৫.১৪.১  জাহাজ ষ্ঠনর্মাি ষ্ঠেশে ব্যাংক  যারাষ্ঠন্ট কষ্ঠর্েনসহ অনযানয সাষ্ঠভম স চাজম  ব্াংোশেে ব্যাংক এর 

ষ্ঠনশেমেনা দর্াতাশব্ক সব্মষ্ঠনম্ন প মাশে রাখা হশব্; এব্ং 

৫.১৪.২ জাহাজ ষ্ঠনর্মাি ষ্ঠেশে সহজ েশতম  স্বে সুশে ঋি সরব্রাশহর উশেযাশ  দনো হশব্। 

৫.১৫ অিযািয িািিঃ 

৫.১৫.১  প্লাষ্ঠস্টক পিয ও  াশর্মন্টস এশিসষ্ঠরজ পশিযর পরীো ও সনে প্রোশনর জনয এষ্ঠক্রশডশটড 

েযাব্শরটরী স্থাপশনর উশেযা  দনো  হশব্। এ োড়া BSTI এ সকে পশিযর র্ান পরীোর 

ব্যব্স্থা ষ্ঠনশব্;  
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৫.১৫.২ স্বিম ও দরৌশপযর অেঙ্কার রপ্তাষ্ঠন প্রসাশরর েশেয অেঙ্কার সার্গ্রীর কাাঁচার্াে আর্োষ্ঠনর 

সহােক নীষ্ঠতর্াো প্রিেনসহ এ ষ্ঠেেশক উৎসাষ্ঠহত করা হশব্; 

৫.১৫.৩ আর্োষ্ঠনকৃত অর্সৃি হীরা প্রষ্ঠক্রোকরশির পর রপ্তাষ্ঠনশক উৎসাষ্ঠহত করা হশব্; 

৫.১৫.৪     দখেনা ও ইষ্ঠর্শটেশনর  হনা উৎপােন এব্ং রপ্তাষ্ঠনশত উৎসাহ ও সহােতা প্রোন করা 
হশব্; 

৫.১৫.৫    রপ্তাষ্ঠনর্ুখী ষ্ঠসরাষ্ঠর্ক ষ্ঠেেশক অব্যাহত  যাস সরব্রাশহর ব্যব্স্থা দনো হশব্; এব্ং 

৫.১৫.৬ র্ানসম্মত অ মাষ্ঠনক উষ্ঠিেজাত পিযসহ  অ মাষ্ঠনক প্রডাক্টস রপ্তাষ্ঠনশত উৎসাহ প্রোন করা 
হশব্।    
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ষি অধ্যায় 

কসবা িািিঃ 

৬.০  দসব্া খাত ব্েশত ডষ্ঠিউটিও (WTO) এর General Agreement on Trade in Services 

(GATS) এর Mode-1, 2, 3, 4 এর অযীন ষ্ঠনম্নরূপ দসব্াসর্ূহ ব্ুঝাশব্ - 

৬.১ রপ্তানী উন্নেন ব্যুশরা দসব্া খাশত রপ্তাষ্ঠন ব্ৃষ্ঠির জনয ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন েপ্তর সংস্থার সাশর্ সর্ন্বেপূব্মক 

একটি সর্ষ্ঠন্বত প্লযান অব্ এযাকেন প্রিেন কশর প্রশোজনীে পেশেপ গ্রহি করশব্; 

৬.২ রপ্তানী উন্নেন ব্যুশরা পিয খাশতর পাোপাষ্ঠে দসব্া খাশতর রপ্তাষ্ঠন পষ্ঠরসংখযান বতরীরও 

উশেযা  গ্রহি করশব্; 

৬.৩  দসব্া খাশত রপ্তাষ্ঠন উন্নেশনর জনয ষ্ঠব্শেেস্থ ব্াংোশেে ষ্ঠর্েনসর্ূশহর েেতা ব্ৃষ্ঠির উশেযা  

দনো হশব্; 

৬.৪ ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন দসব্া খাত ষ্ঠভষ্ঠিক ষ্ঠব্জশনস প্রশর্ােন কাউষ্ঠন্সে  ঠন করা হশব্; 

১.   তর্য ও দ া াশ া  প্র ষু্ঠি ষ্ঠভষ্ঠিক কা মক্রর্; 

২.   কনোকেন ষ্ঠব্জশনস; 

৩.  স্বাস্থয দসব্া সংক্রান্ত দ র্ন, হাসপাতাে, ষ্ঠক্লষ্ঠনক,  নাষ্ঠসমং দসব্া; 

৪.   দহাশটে ও প মটন সংক্রান্ত দসব্া; 

৫.   কনসাষ্ঠিং সাষ্ঠভম শসস; 

৬.   েযাব্শরটরী দটষ্ঠস্টং; 

৭.    শটাগ্রাষ্ঠ  কা মক্রর্;  

৮.   দটষ্ঠেকষ্ঠর্উষ্ঠনশকেনস্; 

৯.   পষ্ঠরব্হন ও দ া াশ া ; 

১০. ওেযারহাউস ও কনশটইনার সাষ্ঠভম স; 

১১.  ব্যাংষ্ঠকং কা মক্রর্; 

১২.  ষ্ঠে যাে ও প্রশ েনাে সাষ্ঠভম স; 

১৩.  ষ্ঠেো দসব্া; 

১৪.  ষ্ঠসষ্ঠকউষ্ঠরটি সাষ্ঠভম স; 

১৫. ষ্ঠপ্রষ্ঠেপশর্ন্ট ইনশেকেন (ষ্ঠপএসআই);  

১৬.  আউটশসাষ্ঠসমং এব্ং 

১৭. ইশন্ডষ্ঠন্টং সাষ্ঠভম শসস । 
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৬.৫ ষ্ঠব্এ টিআই প্রষ্ঠেেশির র্াযযশর্ দসব্া খাশতর রপ্তাষ্ঠনর প্রচারনার ব্যব্স্থা করশব্; এব্ং 

৬.৬ দসব্া খাশতর ষ্ঠব্ষ্ঠভন্ন দসব্া রপ্তাষ্ঠনর সম্ভাব্যতা  াচাইশের েশেয ষ্ঠব্এ টিআই সর্ীো 
পষ্ঠরচােনা করশব্। 
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সপ্তম অধ্যায় 

রপ্তানি উন্নয়রির নবনবধ্ পেরক্ষ্পসমূি 

৭.১   দিইট  রওোষ্ঠডম ং ষ্ঠনেন্ত্রি সংক্রান্ত এসআরও নং ১৮-আইন/২০০৮/২১৭৪/শুল্ক, তাষ্ঠরখ 

১৩-১-২০০৮ দ াশ  জাষ্ঠরকৃত দিইট  রওোডম াসম(োইশসষ্ঠন্সং কা ম পষ্ঠরচােনা) ষ্ঠব্ষ্ঠযর্াো, 
২০০৮ অনু ােী দিইট  রওোডম াসম ি পষ্ঠরচাষ্ঠেত হশব্; 

৭.২  অব্কাঠাশর্া ত উন্নেন সাযন, প্রাষ্ঠতিাষ্ঠনক সহােতা ষ্ঠনিতকরশি ব্াংোশেে ব্যাংক, 

কাষ্টর্স, চট্টগ্রার্ ও র্ংো সর্ুি ব্ন্দর আযষু্ঠনকীকরি, স্থে ব্ন্দর কতৃম পশের কা মক্রশর্ 

 ষ্ঠতেীেতা আনেন করা হশব্; 

৭.৩ সকে রপ্তাষ্ঠনর্ুখী ষ্ঠেশের দেশে অগ্রাষ্ঠযকার ষ্ঠভষ্ঠিশত ষ্ঠনরব্ষ্ঠচ্ছন্নভাশব্ ষ্ঠব্েযুৎ,  যাস ও পাষ্ঠন 

সরব্রাহ ষ্ঠনষ্ঠিত করার জনয Express Line ষ্ঠনর্মািসহ প্রশোজনীে দভৌত অব্কাঠাশর্া 
ষ্ঠনর্মাশির উশেযা  দনো হশব্ এব্ং ষ্ঠেশে ব্যব্হাশরর দেশে ষ্ঠব্েযুৎ, পাষ্ঠন ও  যাস চাজম  ভতুম ষ্ঠক 

সহকাশর দ ৌষ্ঠিক প মাশে ষ্ঠনযমারশির উশেযা  গ্রহি করা হশব্; 

৭.৪  ভীর সর্ুি ব্ন্দর, র্ংো ব্ন্দশর প মাপ্ত কশন্টইনার জাহাজ এব্ং কযাষ্ঠপটযাে দড্রষ্ঠজং-এর 

ব্যব্স্থা করা হশব্; 

৭.৫ কৃষ্ঠষ পিয রপ্তাষ্ঠনর জনয ষ্ঠব্র্াশন অষ্ঠতষ্ঠরি দেস ব্রােসহ পৃর্ক কাশ মা ষ্ঠব্র্াশনর ব্যব্স্থা 
এব্ং ষ্ঠব্র্ান ও জাহাজ ভাড়া  ুষ্ঠিসং ত হাশর  হ্রাস করা হশব্; 

৭.৬ ষ্ঠব্র্ান ব্াংোশেে এোরোইন্স কতৃম ক ইউশরাশপর সাশর্ ষ্ঠনেষ্ঠর্ত “Cargo Freighter 

Service” প্রব্তম শনর উশেযা  দনো হশব্; 

৭.৭ অঞ্চেষ্ঠভষ্ঠিক রপ্তাষ্ঠন ব্ৃষ্ঠির  েশে¨ এোকার অব্কাঠাশর্া ত উন্নেশনর উপর গুরুত্ব দেো 
হশব্; 

৭.৮ পিয পষ্ঠরব্হশন দরে সাষ্ঠভম সশক উৎসাষ্ঠহত করার জনয ব্াংোশেে দরেওশে কতৃম ক আকষমিীে 

ও প্রষ্ঠতশ াষ্ঠ তার্ূেক ভাড়ার হার ষ্ঠনযমারশির সম্ভাব্যতা পরীো কশর দেখা হশব্; 

৭.৯   রপ্তাষ্ঠন দেশে র্ষ্ঠহো উশেযািাশের উৎসাহ প্রোশনর েশেয প্রষ্ঠত ব্ের র্ষ্ঠহো ষ্ঠসআইষ্ঠপ 

ষ্ঠনব্মাচন ও দশ্রি র্ষ্ঠহো উশেযািাশের রপ্তাষ্ঠন েষ্ঠ  প্রোন করা হশব্; 

৭.১০ রপ্তাষ্ঠন উন্নেশনর জনয ষ্ঠব্শেেস্থ ব্াংোশেে ষ্ঠর্েনসর্শূহর তর্যপ্র ুষ্ঠি দেশে েেতা ব্ৃষ্ঠির 

উশেযা  দনো হশব্; এব্ং 

৭.১১ পিয ষ্ঠভষ্ঠিক রপ্তাষ্ঠনশক উৎসাষ্ঠহত করার জনয প্রষ্ঠতব্ের একটি পিযশক ‘‘প্রডাক্ট অব্ ষ্ঠে 

ইোর (Product of the year)” দ াষিা করা হশব্। 
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৭.১২ মূলয সংর াজি িার ক ৌনতকীকরণ্িঃ 

৭.১২.১ একটি স্টযাষ্ঠন্ডং কষ্ঠর্টি সর্ে সর্ে বতরী দপাোকসহ অনযানয পশিযর র্ূেয সংশ াজন হার 

ষ্ঠনযমারি করশব্; 

৭.১২.২  বব্শেষ্ঠেক র্ুিার ষ্ঠব্ষ্ঠনর্শে দকান ষ্ঠব্শেেী পতাকাব্াহী জাহাজ দর্রার্ত ব্াব্ে প্রাপ্ত বব্শেষ্ঠেক 

র্ুিা ব্াংোশেে ব্যাংশকর র্াযযশর্ প্রতযাব্াষ্ঠসত হশেশে েশতম  তা দসব্া খাশত রপ্তাষ্ঠন আে 

ষ্ঠহশসশব্  িয করা হশব্। 
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পনরনিষ্ট-১ 

রপ্তানি নিনষদ্ধ পণ্য িানলকা 

৮.১ সোষ্ঠব্ন দতে, পার্ অশেে। 

৮.২ (ক) প্রাকৃষ্ঠতক  যাস উিূত দপশোষ্ঠেোর্ ও দপশোষ্ঠেোর্জাত পিয ( র্াঃ নযাপর্া,  ারশনস 

অশেে, েুষ্ঠব্রকযান্ট অশেে, ষ্ঠব্টুষ্ঠর্ন, কনশডনশসট, এর্টিটি ও এর্এস) ব্যষ্ঠতশরশক সকে 

দপশোষ্ঠেোর্ ও দপশোষ্ঠেোর্জাত িব্য। তশব্ প্রডাকেন দেোষ্ঠরং কণ্ট্রাক্ট-এর আওতাে 

ষ্ঠব্শেেী ষ্ঠব্ষ্ঠনশো কারী প্রষ্ঠতিান কতৃম ক চুষ্ঠি দর্াতাশব্ক তাশের ষ্ঠহসাশব্র দপশোষ্ঠেোর্ 

ও এেএনষ্ঠজ রপ্তাষ্ঠনর দেশে এই ষ্ঠনশষযাজ্ঞা প্রশ াজয হশব্ না। 

 (খ)  রপ্তাষ্ঠন ষ্ঠনষ্ঠষি ও েতম  সাশপশে রপ্তাষ্ঠনশ া য পিয ব্যতীত ব্যষ্ঠি ত র্াোর্াশের 

অষ্ঠতষ্ঠরি ষ্ঠহশসশব্ ব্াংোশেশে বতরী ২০০ (েইু েত) র্াষ্ঠকম ন ডোর র্ূেযর্াশনর পিয 
দকান  ােী ষ্ঠব্শেশে  াওোর সর্ে এশকাম্পযাষ্ঠনড ব্যাশ শজ সংশ  ষ্ঠনশত পারশব্ন। 

এরূশপ ষ্ঠব্শেশে দনো পশিযর ষ্ঠব্পরীশত শুল্ক কর প্রতযপমি/ সর্ন্বে, ভতুম ষ্ঠক  ইতযাষ্ঠে 

সুশ া -সুষ্ঠব্যা প্রোনশ া য হশব্ না। 

৮.৩     পাটব্ীজ ও েনব্ীজ। 

৮.৪       র্। 

৮.৫ চাে (সরকার হশত সরকার প মাশে চাে এব্ং সু ষ্ঠন্ধ চাে ব্যতীত)। 

৮.৬ ২০১২ সাশের ব্িয প্রািী (সংরেি ও ষ্ঠনরাপিা) আইন (২০১২ সশনর ৩০ নং আইন) এর 

যারা ২৯ অনু ােী দকান ব্যষ্ঠি- 

 (ক) ব্ষ্ঠহ মর্ন শুল্ক ব্ন্দর ব্যতীত অনয দকান পশর্; 

 (খ) প্রশ াজয দেশে, সাইটিস (CITES)সাটিম ষ্ঠ শকট ব্যতীত; এব্ং 

 ( ) োইশসন্স ব্যতীত-  

 দকান ব্িযপ্রািী ব্া তার অংে, েষ্ঠ , অসম্পিূম েষ্ঠ , অর্ব্া ত ষ্ঠসে ৪ এ উষ্ঠেষ্ঠখত উষ্ঠিে ব্া 
তার অংে ব্া তা হশত উৎপন্ন িব্য রপ্তাষ্ঠন ব্া পনুঃ রপ্তাষ্ঠন করশত পারশব্ন না। 

৮.৭ আশিোস্ত্র, দ াোব্ারুে ও সংষ্ঠিষ্ট উপকরি। 

৮.৮       দতজষ্ঠিে পোর্ম। 

৮.৯ পুরাতাষ্ঠত্ত্বক েেুমভ ব্স্ত্ি। 

৮.১০ র্নুষযকঙ্কাে, রশির প্লাজর্া অর্ব্া র্নুষয অর্ব্া র্নুষয রি িারা উৎপাষ্ঠেত অনয দকান 

সার্গ্রী। 
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৮.১১ সকে প্রকার ডাে (প্রষ্ঠক্রোজাত ডাে ব্যতীত)। 

৮.১২ ষ্ঠচল্ড, ষ্ঠহর্াষ্ঠেত ও প্রষ্ঠক্রোজাত ব্যতীত অনযানয ষ্ঠচংষ্ঠড়। 

৮.১৩ দপাঁোজ, রসুন ও আো। 

৮.১৪ হষ্ঠরিা ও চাকাসহ অনযানয সার্ুষ্ঠিক প্রজাষ্ঠতর PUD, Cooked ষ্ঠচংষ্ঠড় োড়া 71/90  Count ব্া 

তার দচশে দোট আকাশরর সার্ুষ্ঠিক ষ্ঠচংষ্ঠড়। 

৮.১৫ দব্ত, কাঠ ও কাশঠর গুষ্ঠড়/স্থূে কাি খন্ড (এই সব্ িারা প্রস্ত্িতকৃত হস্তষ্ঠেে সার্গ্রী 
ব্যতীত)।  তশব্ ব্নষ্ঠেে কশপমাশরেন এর রাব্ার কাঠ রপ্তাষ্ঠন প্রষ্ঠক্রোকরি এোকাে অব্ষ্ঠস্থত 

 াষ্ঠনমচার ষ্ঠেশের উপাোন ষ্ঠহশসশব্ রপ্তাষ্ঠন করা  াশব্  া প্রচ্ছন্ন রপ্তাষ্ঠন ষ্ঠহশসশব্ ষ্ঠব্শব্ষ্ঠচত 

হশব্। উি  াষ্ঠিমচার ষ্ঠেেসর্ূহশক ব্ষ্ঠিমত কাঠ ষ্ঠেশে প্রস্ত্িতকৃত  াষ্ঠিমচার রপ্তাষ্ঠনর ষ্ঠহসাব্ 

সংষ্ঠিষ্ট কতৃম পশের  ষ্ঠনকট োষ্ঠখে করশত হশব্। 

৮.১৬ সকে প্রজাষ্ঠতর ব্যাঙ (জীষ্ঠব্ত অর্ব্া র্ৃত) ও ব্যাশঙর পা। 

৮.১৭ কাাঁচা, ওশেট-ব্লু চার্ড়া।  
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পনরনিষ্ট-২ 

িিৃ সারপরক্ষ্ রপ্তানি পণ্য িানলকা 

৯.১ ইউষ্ঠরো  াটিম োইজার-কা শকা ব্যতীত অনযানয  যাক্টরীগুষ্ঠেশত প্রস্ত্িতকৃত ইউষ্ঠরো 
 াটিম োইজার ষ্ঠেে র্ন্ত্রিােশের অনুর্ষ্ঠতর ষ্ঠভষ্ঠিশত রপ্তাষ্ঠন করা  াশব্। 

৯.২ ষ্ঠব্শনােনর্ূেক অনুিান,  ান, নাটক, োোেষ্ঠব্, প্রার্ািয ষ্ঠচে ইতযাষ্ঠে অষ্ঠডও কযাশসট, 

ষ্ঠভষ্ঠডও কযাশসট, ষ্ঠসষ্ঠড, ষ্ঠডষ্ঠভষ্ঠড ইতযাষ্ঠে  শর্ম তর্য র্ন্ত্রিােশের অনাপষ্ঠি সাশপশে রপ্তাষ্ঠন 

করা  াশব্। 
 

৯.৩ প্রাকৃষ্ঠতক  যাস উিূত দপশোষ্ঠেোর্ ও দপশোষ্ঠেোর্জাত পিয ( র্াঃ- নযাপর্া,  ারশনস 

অশেে, ষ্ঠব্টুষ্ঠর্ন, কনশডনশসট, এর্টিটি ও এর্এস) জ্বাোনী ও খষ্ঠনজ সম্পে ষ্ঠব্ভাশ র 

অনাপষ্ঠি সাশপশে রপ্তাষ্ঠন করা  াশব্। তশব্ দকান প্রকার েতম  ব্যষ্ঠতশরশক েুষ্ঠব্রশকটিং ওশেে 

রপ্তাষ্ঠন করা  াশব্ এব্ং এ দেশে জ্বাোষ্ঠন ও খষ্ঠনজ সম্পে ষ্ঠব্ভা শক রপ্তাষ্ঠনর পষ্ঠরর্াি 

ষ্ঠব্ষেক তর্য অব্ ত করশত হশব্। 

৯.৪ রাসােষ্ঠনক অস্ত্র (ষ্ঠনষ্ঠষিকরি) আইন, ২০০৬ এর ত ষ্ঠসে ১, ২ ও ৩ এ ব্ষ্ঠিমত রাসােষ্ঠনক 

িব্যাষ্ঠে উি আইশনর ৯ যারার ষ্ঠব্যান দর্াতাশব্ক রপ্তাষ্ঠন ষ্ঠনষ্ঠষি ব্া রপ্তাষ্ঠনশ া য হশব্।  

 

৯.৫ ষ্ঠচষ্ঠন। 

 

৯.৬ ইষ্ঠেে র্াে। 

৯.৭ ব্াষ্ঠিজয র্ন্ত্রিােশের অনুর্ষ্ঠত সাশপশে সু ষ্ঠন্ধ চাে রপ্তাষ্ঠন করা  াশব্।  

৯.৮ ব্াষ্ঠিষ্ঠজযক ষ্ঠভষ্ঠিশত ব্যষ্ঠি ত ব্া  দ ৌর্ উশেযশ  প্রষ্ঠতষ্ঠিত খার্াশর উৎপাষ্ঠেত কুষ্ঠর্শরর কাাঁচা 
চার্ড়া ও র্াংস পষ্ঠরশব্ে ও ব্ন র্ন্ত্রিােশের সম্মষ্ঠত/ অনাপষ্ঠির ষ্ঠভষ্ঠিশত ব্াষ্ঠিজয র্ন্ত্রিােে 

রপ্তাষ্ঠনর অনুর্ষ্ঠত প্রোন করশব্। 

  


