রপ্তানি িীনি ২০১২-১৫
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রপ্তানি িীনি ২০১২-১৫

রপ্তানি িীনি ২০১২-১৫
প্রস্তাবিা
নবশ্বায়ি ও মুক্ত বানণদজযর ফদল বাজার অর্ থিীনি ক্রমনবকাদশ নবশ্ব বানণজয ব্যবস্থায় প্রনিনিয়ি ব্যাপক
পনরবিথি ও পনরবর্ থি হদে। দ্রুি পনরবিথিশীল ও প্রনিদ ানগিামূলক নবশ্ব বানণজয ব্যবস্থায় টিদক র্াকার জন্য
বাাংলাদেদশর অর্ থনিনিক কমথকান্ডদক গনিশীল ও বনহমু থখী কদর তিালা বানণজয িীনির মুখ্য উদেশ্য। কমথদেদে
িারী-পুরুদের ববেম্য কনমদয় এদি মনহলাদের বানণজয প্রসারক কমথকাদন্ড অনর্কির সম্পৃক্ত করার প্রদয়াজি।
এর ফদল আমাদের অর্ থিীনির বুনিয়াে দৃঢ় হদব এবাং িা পনরবিথিশীল নবশ্ব বানণদজযর িযাদলঞ্জ তমাকাদবলায়
উৎপােক ও রপ্তানিকারকদের প্রনিদ ানগিার অনর্কির শনক্ত ও সামর্থ্থ অজথদি সহায়িা করদব এবাং তেদশর
অর্ থনিনিক উন্নয়দি ইনিবািক ভূনমকা রাখদব। এ অবস্থার পনরদপ্রনেদি সরকার বানণজয প্রসাদর সহায়দকর
ভূনমকা পালি করদে। নবশ্ব বানণজয সাংস্থা (ডনিউটিও) প্রনিষ্ঠার পর তর্দক নবশ্ব বানণজয ব্যবস্থায় নবনিন্ন
নিয়দমর মাধ্যদম পনরিানলি হদে। নবশ্ব বানণজয ব্যবস্থায় বাাংলাদেদশর স্বার্ থ নবদবিিায় তরদখ সরকার
ডনিউটিও’র নিয়ম কানুি ও বাধ্যবার্কিা তমদি বানণজয িীনি আধুনিকায়ি ও সহনজকরদণ প্রদয়াজিীয়
পেদেপ নিদয় আসদে।
নবশ্বায়দির ফদল বানণজয উোনরকরদণর তপ্রোপদে আন্তঃনবদেনশক বানণজয িীব্র এবাং ক্রমবনর্ থঞ্চু প্রনিদ ানগিার
সম্মুখীি হদে। বিথমাি প্রনিদ ানগিামূলক নবশ্ব বানণজয ব্যবস্থায় বাাংলাদেদশর রপ্তানি প্রবৃনিদক সুসাংহি ও
তেকসই রাখার পাশাপানশ আরও সম্প্রসারণ এবাং সামনিক অর্ থনিনিক কমথকান্ডদক গনিশনল ও বনহমূ থখীকরদণর
উদেদশ্য রপ্তানি িীনি ২০১২-১৫ প্রণয়ি করা হদয়দে। বাাংলাদেশ ডনিউটিও এর প্রনিষ্ঠািা সেস্য তেশ।
স্বদপান্নি তেশ নহদসদব নবশ্ব বানণজয সাংস্থার সুনবর্াগুদলা কাদজ লানগদয় নবশ্ব বাজাদর বাাংলাদেদশর রপ্তানি
পণ্যসমূদহর সহজ ও কা থকর প্রদবশানর্কার অজথি অিযন্ত গুরুত্বপূণ থ। এজন্য রপ্তানি িীনি ২০১২-১৫ প্রণয়িকাদল
িািানবর্ নেক নিদে থশিা অন্তভূথক্ত করা হদয়দে।
বিথমাি সরকাদরর গৃহীি ‘রূপকপ-২০২১ এর অন্যিম উদেশ্য হ’ল ২০২১ সাদলর মদধ্য আর্ থ সামানজক
উন্নয়দির মাধ্যদম বাাংলাদেদশদক মাধ্যম আদয়র অর্ থিীনিদি রূপান্তনরি করা। জািীয় আদয়র উচ্চ হার প্রবৃনির
জন্য রপ্তানি বানণদজযর সম্প্রসারণ অপনরহা থ। বিথমাি রপ্তানি িীনিদি এ নবেয়টির উপর সনবদশে গুরুত্ব
আদরাপ করা হদয়দে। রপ্তানি সুসাংহিকরণ ও নবকাদশর জন্য উৎপােিশীলিা বৃনি োড়াও পদণ্যর গুণগি মাি
উন্নয়ি ও কমপ্লাদয়দের নবনিন্ন শিথ প্রনিপালদি সব থাত্মক প্রদিষ্টা তিয়া হদে। িা’োড়া নবশ্বায়দির কারদণ নবশ্ব
অর্ থিীনির গনি প্রকৃনি আমাদের রপ্তানি বাজারদক প্রিানবি করদে। িাই নবশ্ব অর্ থিীনি ও আন্তজথানিক
বানণদজযর গনি প্রকৃনির উপর মনিের অব্যাহি রাখা হদব। একই সাদর্ আন্তজথানিক বানণদজযর রীনি-িীনি
সম্পদকথ রপ্তানিকারকদের েেিা আদরা বৃনির জন্য প্রয়াস তিয়া হদব।
রপ্তানি বানণজয বৃনির অন্যিম উপায় হদলা মািসম্মি পদণ্যর উৎপােি। তেশীয় নশপায়দির জন্য নশপিীনিদি
িািামূখী পেদেপ তিয়া হদয়দে া তেদশর রপ্তানি পদণ্যর উৎপােি বৃনিদি সহায়ক হদব। নবদশবর বাজাদর পাে
ও িামড়া নশদপর বহুমুখীকরণকৃি পদণ্যর ব্যাপক িানহো রদয়দে। এজন্য পাে ও িামড়া নশদপর সেমিা বৃনি,
প্রযুনক্তগি উন্নয়ি, বাজার সুনবর্া সৃনষ্টর জন্য নিদে থশিা তেয়া হদয়দে। িাোড়া হালকা প্রদকৌশল নশপ, কৃনে ও

কৃনেজাি পণ্য, ঔের্, কনম্পউোর সফেওয়যার ইিযানে সম্ভাবিাময় রপ্তানি খাদির উন্নয়দিও প্রদয়াজিীয়
উদযাগ তিয়া হদয়দে। ক্ষুদ্র ও মাঝানর (এসএমই) নশদপর উন্নয়দির মাধ্যদম মনহলাদের বানণনজযক কমথকাদন্ড
অনর্কির সম্পৃক্ত করার মাধ্যদম িারী-পুরুে আয়-ববেম্য হ্রাসকরণ এবাং তেদশর অর্ থনিনিক বনিয়াে সুদৃঢ় ও
মজবুি করদি বিথমাি রপ্তানি িীনি সহায়ক ভূনমকা পালি করদব।
রপ্তানির বিথমাি প্রবৃনি র্দর রাখদি হদল তেশজ রপ্তানিমুখী নশপ প্রনিষ্ঠাদির উৎপােি েমিা বাড়াদি হদব,
কারখািার উৎপােি পনরদবশ ও কমপ্লাদয়ে নবেয়গুদলা প্রনিপালদির উপর অনর্কির গুরুত্ব নেদি হদব, পদণ্যর
গুণগি মাদির উন্নয়ি করদি হদব এবাং সদব থাপনর, পণ্য ও িার বাজার বহুমুখীকরদণর সব থাত্মক প্রদিষ্টা তজারোর
করদি হদব। এ সকল উদেশ্য বাস্তবায়ি িখিই সম্ভব খি আমাদের সস্তা জিশনক্তদক কাদজ লানগদয় এর
তুলিামূলক সুনবর্াদক প্রনিদ ানগিামূলক সুনবর্ায় রূপান্তর করা সম্ভব হদব। এ তেদে শ্রম-নিিথর রপ্তানি নশপ
স্থাপদি উৎসাহ প্রোি, শ্রনমদকর েেিা বৃনির জন্য ব্যাপক প্রনশেণ কমথসূিী িহণ, রপ্তানি বহুমুখীকরদণর
প্রদণােিা প্রোি, স্বপ সুদে রপ্তানি ঋণ প্রোি, অবকাঠাদমাগি উন্নয়ি, পশ্চাৎ ও অি-সাংদ াগ নশপ গদড় তিালায়
উৎসানহিকরণ, ইউটিনলটি সানিথদসর উন্নয়ি, রপ্তানি পদণ্যর মাি নিয়ন্ত্রদণর জন্য অিযাধুনিক সুদ াগসুনবর্াসম্পন্ন পরীোগার স্থাপি, নবনিন্ন পণ্যনিনিক নশপ এলাকা বা ক্লাস্টার গদড় তিালা, রপ্তানি পদণ্যর
কাঁিামাল সহজলিযকরণ, বাজার ও প্রযুনক্ত সম্পদকথ উৎপােকদের হালিাগাে ির্থ্ নিয়নমিিাদব সরবরাহকরণ,
িট্টিাম ও মাংলা বন্দদরর সামনিক উন্নয়ি ও পণ্য খালাস পিনি আরও সহজীকরদণর উদযাগ তিয়া হদব।
বানণজয উোনরকরদণর এ যুদগ প্রনিদ ানগিায় টিদক র্াকদি হদল ডনিউটিও’র চুনক্তসমূদহর বাধ্যবার্কিা
অনু ায়ী বানণজয িীনি আধুনিকায়ি ও সহনজকরদণর প্রদয়াজিীয় পেদেপ বিথমাি বানণজয িীনিদি স্থাি
তপদয়দে।
রপ্তানি িীনি ২০১২-১৫ এ তেশীয় রপ্তানিমুখী নশদপর সেমিা বৃনির মাধ্যদম রপ্তানি খাদির সামনিক উন্নয়ি
ির্া রপ্তানিমুখী নশদপর উৎপােিশীলিা বৃনি ও রপ্তানি প্রসাদরর উপর গুরুত্ব তেয়া হদয়দে। রপ্তানি পদণ্যর
নিরনবনিেন্ন সরবরাহ বৃনির লদে সরবরাহ সাংক্রান্ত বার্াগুদলা পনরহার এবাং রপ্তানিকারদের সদিিিিা ও
সেমিা বৃনির নিনমি ইদিামদধ্য ৫টি নবজদিস প্রদমাশি কাউনেল পাবনলক প্রাইদিে পাে থিারশীদপ পনরিানলি
হদে। এগুদলার পনরনর্ প থায়ক্রদম আদরা বাড়াদিা হদব। নবশ্ব মন্দার তপ্রোপদে ত খাদি অদিক তেদশর রপ্তানি
কদমদে তসখাদি ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১ এবাং ২০১১-১২ অর্ থবেদর বাাংলাদেদশর রপ্তানি আয়
র্াক্রদম ১০.৩১%, ৪.১১%, ৪১.৪৯% ও ৫.৯৩% তবদড়দে। রপ্তানি প্রবৃনির এ র্ারা অব্যাহি রাখদি তেদশর
প্রর্াি প্রর্াি নশপ ও বনণক সনমনি, তিম্বার, গদবেণা সাংস্থা, সাংনিষ্ট সরকানর নবিাগ ও সাংস্থা সমন্বদয় গঠিি
কিসালদেটিি কনমটির সুপানরদশর নিনিদি রপ্তানি িীনি ২০১২-১৫ তেদশর রপ্তানিদক উিদরাির বৃনির মাধ্যদম
তেদশর সানব থক অর্ থিীনিদক গনি প্রোি করদব এবাং কমথসাংস্থাি সৃনষ্ট ও োনরদ্র নিরসদি অিণী ভূনমকা পালি
করদব।
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1.0

নশদরািাম
এ িীনি রপ্তানি িীনি ২০১২-১৫ িাদম অনিনহি হদব।

১.১

রপ্তানি িীনির লেয (Objectives)

১.১.১

নবশ্ব বানণজয সাংস্থা ও নবশ্বায়দির প্রদয়াজদির সাদর্ সাংগনি তরদখ রপ্তানি ব্যবস্থাদক (trade
regime) যুদগাপদ াগী ও উোরীকরণ করা;

1.1.2

শ্রম (নবদশে কদর মনহলা শ্রম) নিিথর রপ্তানি পণ্য উৎপােদি উৎসানহিকরণ;

১.১.৩

রপ্তানি পণ্য উৎপােদি তেশী নবদেশী উৎস হদি কাঁিামাল প্রানপ্ত সহজলিয করা;

১.১.৪

উৎপােিশীলিা বৃনি ও পদণ্যর বহুমুখীকরণ;

১.১.৫

পদণ্যর মাি উন্নয়ি, উন্নি, লাগসই ও পনরদবশ বান্ধব প্রযুনক্তর ব্যবহার উৎসানহিকরণ,
উচ্চমূদের পণ্য উৎপােি ও নডজাইদির উৎকে থ সার্ি করা;

১.১.৬

ই-কমাস থ ও ই-গিদি থে ব্যবহার কদর েেিা ও গনিশীলিা বৃনি;

১.১.৭ রপ্তানি পদণ্যর বাজার সম্প্রসারদণর জন্য িতুি তকৌশল অবলম্বি, কনম্পউোর প্রযুনক্তর সিযবহার, ইকমাস থসহ সকল আধুনিক প্রযুনক্ত ব্যবহাদর উৎসানহি করা;
১.১.৮

রপ্তানিদ াগ্য পণ্য উৎপােদি উৎসানহি করার জন্য প্রদয়াজিীয় অবকাঠাদমা এবাং তেেনবদশদে
ব্যাকওয়াড থ ও ফরওয়াড থ নলাংদকজ গদড় তুলদি সাহায্য করা;

১.১.৯

িতুি িতুি রপ্তানিকারক সৃনষ্ট ও বিথমাি রপ্তানিকারকদেরদক সব থদিািাদব সহায়িা প্রোি করা;

১.১.১০

উপযুক্ত প্রনশেদণর মাধ্যদম আন্তজথানিক বানণজয পনরিালিার জন্য েে জিশনক্ত গদড়
তুলদি সাহায্য করা; এবাং

১.১.১১

পনরবিথিশীল আন্তজথানিক বানণজয রীনিিীনি সম্পদকথ বনণক সনমনি, ব্যবসায়ী সাংগঠি,
থ সম্যক র্ারণা প্রোি করা ইিযানে।
ব্যবসায়ী ও সাংনিষ্ট ব্যনক্তবগদক

১.২

বাস্তবায়ি তকৌশল (Implementation Strategy)

1.2.1

রপ্তািী উন্নয়ি বুযদরা’র (ইনপনব) প্রানিষ্ঠানিক েেিা ও কমথেমিা বৃনি, কাস্টমস্ কতৃপথ ে, সমুদ্র ও
স্থল বন্দর কতৃপথ ে, মৎস্য অনর্েপ্তর, নবএসটিআই, িা তবাড থসহ নবনিন্ন ব্যবসায়ী সাংগঠদির
কযাপানসটি নবনডাং এ সহায়িা প্রোি করা;

1.2.2

ইদকািনমক নডদপ্লাদমনস তজারোর কদর নবদেদশ অবনস্থি বাাংলাদেশ নমশিসমূহদক আধুনিকায়ি ও
যুদগাপদ াগী করা;

1.2.3

রপ্তানি সম্ভাবিাময় পদণ্যর উৎপােি ও রপ্তানি উৎসানহি করার জন্য সরকারী ও তবসরকারী খাদির
ত ৌর্ উদযাদগ ‘‘পণ্যনিনিক নবজদিস প্রদমাশি কাউনেল’’ গঠি কা থক্রম তজারোর ও সম্প্রসারণ
করা;

1.2.4

নবদেদশ পদণ্যর িানহো সাংক্রাা্ন্ত মাদকথে ইদেনলদজে সম্পনকথি ির্থ্, প্রনিদ ানগিামূলক মূে,
বাজার সম্প্রসারণ, উচ্চির মূে প্রানপ্ত প্রভৃনি তেদে উৎপােিকারী ও রপ্তানিকারকদেরদক সহায়িা
প্রোি করা;

1.2.5

অদোদমশি ও ই-গিদি থে প্রবিথদির মাধ্যদম রপ্তানি সহদ াগী প্রনিষ্ঠািসমূদহর কমথেেিা বৃনিদি
এবাং স্বেিা ও জবাবনেনহিা নিনশ্চিকরদণ সহদ ানগিা প্রোি করা;

1.2.6

Cost of doing business কনমদয় রপ্তানি পণ্যসমূহদক অনর্কির প্রনিদ াগী করা, উৎপােি
বৃনি, বাজার সম্প্রসারণ এবাং লীড োইম কনমদয় আিার লদেয ই-কমাস থসহ সকল আধুনিক প্রযুনক্তর
সদব থাচ্চ ব্যবহাদরর মাধ্যদম সামনিক বানণজয ব্যবস্থাদক যুদগাপদ াগী ও আধুনিকীকরদণ সহায়িা
প্রোি করা;

1.2.7

রপ্তানি বহুমুখীকরদণ রপ্তানি বাজার ও প্রযুনক্ত সম্পদকথ রপ্তানিকারকদেরদক হালিাগাে ির্থ্ সরবরাহ
করা;

1.2.8

উৎপােিশীলিা বৃনির উদেদশ্য শ্রনমক, কমথিারী ও ব্যবস্থাপিার সাদর্ সাংনিষ্টদের জন্য নবনিন্ন
র্রদণর প্রনশেদণর ব্যবস্থা করা এবাং আদরা খািনিনিক প্রনশেণ ইিনস্টটিউে গদড় তিালা;

1.2.9

তেনডাং হাউস ও রপ্তানি হাউসসহ নবনবর্ প্রানিষ্ঠানিক সুনবর্া বৃনির মাধ্যদম রপ্তানি উন্নয়দি উৎসাহ
প্রোি করা;

থ
1.2.10 প্রদ াজয তেদে পদণ্যর মাি নিনশ্চি করার জন্য আন্তজথানিকিাদব স্বীকৃি সাটিনফদকশি
ব্যবস্থা
প্রনিষ্ঠায় সহদ ানগিা প্রোি করা;
1.2.11 পদণ্যর নডজাইি উন্নয়দি পণ্যনিনিক নডজাইি তসোর স্থাপদি উৎসানহি করা;
1.2.12 উৎপােদি আধুনিক প্রযুনক্ত ব্যবহার করদি উৎপােিকারীদক সহদ ানগিা প্রোি করা;
1.2.13 রপ্তানি বানণদজয উদেখদ াগ্য সাফে অজথিকারী তেশসমূদহর কমথপিনির সাংদগ রপ্তানিকারকদের
পনরনিনি বৃনিদি সহায়িা প্রোি করা;
1.2.14 অদপোকৃি নিম্ন সুে হাদর রপ্তানি ঋণ প্রোিসহ রপ্তানিকারকদেরদক নবনিন্ন আনর্ থক ও রাজস্ব
প্রদণােিা (Incentive) প্রোি করা;
1.2.15 রপ্তানিদি লীড োইম কনমদয় আিার জন্য বন্দর ব্যবস্থাপিার উন্নয়ি, অবকাঠাদমা উন্নয়ি, পণ্য
খালাস পিনি সহজীকরণ ও ত াগাদ াগ ব্যবস্থার উন্নয়ি করা;
১.২.১৬ পণ্য পনরনিনি (Product Branding) ও বহুমুখীকরণ (Diversification)-এর জন্য িতুি
িতুি বাজার অদন্বেি উদযাদগর আওিায় নবনিন্ন তেদশ বাাংলাদেশী পদণ্যর একক তমলা আদয়াজি
ও আন্তজথানিক তমলায় ত াগোদির তেদে রপ্তানিকারকদের সহায়িা প্রোি এবাং নবদেদশ বানণজয
প্রনিনিনর্েল তপ্ররণ করা;

১.২.১৭

নবদেদশ বাাংলাদেশী পদণ্যর ও তসবা খাদির বাজার সম্প্রসারদণর জন্য যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য উন্নি ও
উন্নয়িশীল তেদশ শুল্কমুক্ত বাজার সুনবর্া পাওয়ার তেদে প্রদয়াজিীয় সকল উদযাগ িহণ করা;

১.২.১৮ েনেণ এনশয়া ও মধ্যপ্রািযসহ এনশয়া ও আনিকার নবনিন্ন তেদশ পণ্য ও তসবা খাদি রপ্তানি
বৃনিদি নবদশে উদযাগ তিয়া;
১.২.১৯ িতুি িতুি পণ্য উৎপােি, পণ্য বহুমুখীকরণ, অনর্ক পণ্য রপ্তানি ইিযানে কমথকাদন্ডর জন্য
নবনিন্ন খাদি প্রনি বের তশ্রষ্ঠ রপ্তানিকারকদেরদক নসআইনপ ম থাো ও জািীয় রপ্তানি েনফ প্রোি
করা;
১.২.২০ ‘‘রপ্তানি সাংক্রান্ত জািীয় কনমটি’’ কতৃক
থ প্রনি বের নিয়নমিিাদব এক বা একানর্কবার
তেদশর রপ্তানি পনরনস্থনি প থাদলািিা করা এবাং নবনিন্ন নবেদয় প্রদয়াজিীয় নেক-নিদে থশিা
প্রোি
করা;
১.২.২১

‘‘রপ্তানি সাংক্রান্ত জািীয় কনমটি’’ এর নসিান্ত বাস্তবায়দির জন্য গঠিি োস্ক তফাস থ কতৃক
থ
নিয়নমিিাদব নসিান্ত বাস্তবায়ি অিগনি মনিেনরাং ও মূোয়ি করা; এবাং

১.২.২২ িাইস-তিয়ারম্যাি, রপ্তািী উন্নয়ি বুযদরা-এর সিাপনিদত্ব এফনবনসনসআইসহ তবসরকারী
খাদির প্রনিনিনর্ সমন্বদয় গঠিি রপ্তানি মনিেনরাং কনমটি কতৃক
থ রপ্তানির নবনিন্ন সমস্যা
নিনিিকরণ ও িা সমার্াদির উপায় সম্পদকথ সুপানরশ বিরী করা।
১.৩

প্রদয়াগ ও পনরনর্

১.৩.১

নিন্নরূপ উনেনখি িা হদল রপ্তানি িীনি ২০১২-১৫ বাাংলাদেশ হদি সকল র্রদণর পণ্য ও তসবা
রপ্তানির তেদে প্রদ াজয হদব;
১.৩.২
বাাংলাদেশ তগদজদে প্রকাদশর নেি হদি রপ্তানি িীনি ২০১২-১৫ এর তময়াে ৩০ জুি, ২০১৫ প থন্ত
বলবৎ র্াকদব। িদব পরবিী রপ্তানি িীনি জারী িা হওয়া প থন্ত এই রপ্তানি িীনি
কা থকর র্াকদব;
1.3.3

রপ্তানি প্রনক্রয়াজািকরণ এলাকা োড়া বাাংলাদেদশর অন্যান্য সকল এলাকায় এই িীনি প্রদ াজয হদব;

1.3.4

ট্যাক্স/ট্যানরফ সাংক্রান্ত তকাি নবেদয় জািীয় বাদজে ও জািীয় রাজস্ব তবাড থ ত ানেি তকাি নসিান্ত রপ্তানি িীনির উপর
প্রার্ান্য পাদব;

1.3.5

এ িীনিদি াহা নকছু র্াকুক িা তকি, অন্য তকাি সরকারী আদেদশ রপ্তানি সাংক্রান্ত সুনিনে থষ্ট তকাি নসিান্ত জারী করা
হদল িা নে এ রপ্তানি িীনির তকাি নবর্াদির সনহি অসাংগনিপূণ থ হয়, িদব উক্ত সরকারী আদেশ রপ্তানি িীনির
উপর প্রার্ান্য পাদব; এবাং

1.3.6

সরকার বেদর অন্তিঃ একবার এই িীনি প থাদলািিা করদব এবাং প্রদয়াজদি ইহার ত তকাি পনরবিথি, পনরবর্ থি ও
সাংদশার্ি করদি পারদব।

নিিীয় অধ্যায়

রপ্তানির সার্ারণ নবর্ািাবলী
২.০

পণ্য রপ্তানিদি প্রনিপালিীয় নবনর্-নবর্ািঃ-

বাাংলাদেশ হদি পণ্য রপ্তানির তেদে এই িীনিদি বনণ থি অর্বা এিনিেয়ক অন্য তকাি আইদি বনণ থি শিথাবলী,
বাাংলাদেশ ব্যাাংক কতৃথক সমদয় সমদয় জারীকৃি ববদেনশক মুদ্রা নবনিময় সাংক্রান্ত নবনর্-নবর্াি ও নিয়মাবলী পালি
এবাং উহাদের আওিায় নির্ থানরি েনললানে োনখল করদি হদব।

২.১

পণ্য রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ- এ িীনির অর্ীদি পদণ্যর রপ্তানি নিম্নরূপিাদব নিয়নন্ত্রি হদব, র্াঃ-

২.১.১
রপ্তানি নিনেি পণ্য- নিন্নরূপ উনেনখি িা হদল, এ িীনিদি উনেনখি রপ্তানি নিনেি পণ্য সামিী রপ্তানি করা াদব
িা। রপ্তানি নিনেি পদণ্যর িানলকা পনরনশষ্ট-১ এ প্রেি হদয়দে।

2.1.2

শিথ সাদপদে রপ্তানি- ত সকল পণ্য কনিপয় শিথ পালি সাদপদে রপ্তানিদ াগ্য তস সকল পণ্য উক্ত নবর্াি পালি
সাদপদে রপ্তানি করা াদব। শিথ সাদপদে রপ্তানিদ াগ্য পদণ্যর িানলকা পনরনশষ্ট-২ এ তেখাদিা হদলা।

২.২

রপ্তানিদ াগ্য পণ্য- নিন্নরূপ উনেনখি িা হদল, পনরনশষ্ট-১ এ উনেনখি রপ্তানি নিনেি পণ্য এবাং পনরনশষ্ট-২ এ ত
সকল পণ্য কনিপয় নবর্াি পালি সাদপদে রপ্তানির কর্া বলা হদয়দে তস সকল পণ্য ব্যিীি অন্যান্য পণ্য অবাদর্
রপ্তানিদ াগ্য হদব।

২.২.১

এ িীনিদি বনণ থি নবনর্-নবর্াি নিম্নবনণ থি তেদে প্রদ াজয হদব িাঃ

২.২.১.১ নবদেশগামী জাহাজ, াি অর্বা নবমাদির িান্ডার (Store), ন্ত্রপানি (equipment) অর্বা তমনশদির ন্ত্রাাংশ
এবাং রন্ধিশালার অাংশ নহসাদব ত ানেি পণ্য অর্বা িানবক অর্বা উক্ত জাহাজ, াি অর্বা নবমাদির ক্রু ও ােীদের
সাংদগ বহিকৃি ব্যাদগজ;
২.২.১.২ নিদম্নাক্ত শিথানে পালি সাদপদে িমুিা (sample) রপ্তানি-

(অ) নিনেি িানলকা বনহভূথি সকল পণ্য;
(আ) এফওনব (free on board) মূদের নিনিদি প্রনি রপ্তানিকারক কতৃক
থ বানে থক
সব থানর্ক ৭,০০০/- মানকথি ডলাদরর পণ্য (ঔের্ ব্যিীি);
(ই) িমুিা নহসাদব নবিা মূদে তপ্রনরি পণ্য, িদব শিথ র্াদক ত ,ঔেদর্র তেদেঃ
(১) রপ্তানি এলনস (Letter of Credit) বা ঋণপে ব্যনিদরদক বেদর সদব থাচ্চ
৬০,০০০ মানকথি ডলার, অর্বা
(২) প্রনি এলনস বা ঋণপদের নবপরীদি তমাে এলনস/ ঋণপে মূদের ১০% বা
সদব থাচ্চ ১০,০০০ মানকথি ডলাদরর ঔের্ ত টি কম হদব।
(৩) প্রদয়াজদি বাাংলাদেশ ব্যাাংক তকস টু তকস পরীো কদর এ সীমা বৃনি করদি পারদব;
(ঈ) ১০০% রপ্তানিমুখী তপাশাক নশপ কতৃক
থ বানে থক সদব থাচ্চ ১০,০০০/- মানকথি ডলার মূদের
বিরী তপাোদকর িমুিা;
(উ) জািীয় রাজস্ব তবাদড থর অর্ীি কাস্টমস বন্ড কনমশিাদরে হদি বন্ড লাইদসে প্রাপ্ত বদন্ডড হীরা
প্রনক্রয়াকারক প্রনিষ্ঠাি অর্বা মূসক (িযাে) কনমশিাদরে হদি উৎপােক নহসাদব মূসক
নিবনন্ধি হীরা/হীরা খনিি স্বণ থালাংকার প্রনক্রয়াকারক প্রনিষ্ঠাি নবদেদশ অনুনষ্ঠি আন্তজথানিক
বানণজয তমলায় অাংশিহণ অর্বা রপ্তানি বাজার উন্নয়িকদপ প্রেশথিীর নিনমি বানে থক
৫০,০০০(পঞ্চাশ হাজার) মানকথি ডলার মূদের কাে ও পনলশড হীরা এবাং হীরা খনিি
স্বণ থালাংকার িমুিা নহদসদব তপ্ররণ করদি পারদব এবাং প্রেশথিী তশদে িা তেদশ তফরৎ আিদি
হদব। িদব প্রেশথিী তশদে-িা নবক্রয় করা হদল নবনক্রি অর্ থ ববর্ ব্যাাংনকাং িযাদিদল তেদশ

(ঊ)
(ঋ)
(এ)
(ঐ)

প্রিযাবাসি করদি হদব। প্রিযাবানসি অদর্ থর পনরমাণ িমুিা নহসাদব তপ্রনরি মূদের কম হদি
পারদব িা;
প্রদমাশিাল তমদেনরয়যাদলর (ব্রনশয়ার, তপাস্টার, নলদেে, ব্যািার ইিযানে) তেদে
ত তকাি মূে বা ওজি;
১,০০০/- মানকথি ডলার বা সমপনরমাণ োকার উপহার সামিী বা নগফ্ট পাদস থল;
বাাংলাদেদশর বাইদর ভ্রমণকারী ব্যনক্তর ববর্ (Bonafide) ব্যাদগজ; এবাং
সরকার কতৃক
থ োণ সামিী নহসাদব রপ্তানি পণ্য ।

২.২.২

‘‘িমুিা’’ বা স্যাম্পল বলদি বানণনজযক মূেহীি সহদজ সিাক্তদ াগ্য সীনমি পনরমাণ পণ্যদক বুঝাদব;

এবাং

2.2.3

‘‘নগফ্ট পাদস থল’’ বলদি ডাকদ াদগ অর্বা কুনরয়ার সানিথদস তপ্রনরি তকাি উপহার সামিীদক বুঝাদব।

২.৩

রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ নশনর্ল করার েমিা- উপযুক্ত কারণ তেনখদয় সরকার পনরনশষ্ট-১ এ বনণ থি তকাি নিনেি পণ্য
রপ্তানির অনুমনি প্রোি করদি পারদব। ইহা োড়া সরকার নবদশে নবদবিিায় তকাি পণ্য রপ্তানি, রপ্তানি-কামআমোনি অর্বা পুিঃরপ্তানির অনুমনিপে (authorization) জারী করদি পারদব।

২.৪

অন্ট্রাদপা ও পুিঃরপ্তানিঃ

২.৪.১

‘‘অন্ট্রাদপা বানণজয’’ অর্ থ এরূপ বানণজয ত তেদে আমোনিকৃি তকাি পদণ্যর গুণগিমাি, পনরমাণ,
আকৃনিসহ তকাি প্রকার পনরবিথি ব্যনিদরদক পণ্য মূে অন্যযি ৫% এর অনর্ক মূদে তৃিীয় তকাি
তেদশ রপ্তানি করা হয়, া বন্দর সীমািার বানহদর আিা াদব িা, িদব অন্য তকাি বন্দদরর মাধ্যদম
রপ্তানির উদেদশ্য বানণজয মন্ত্রণালদয়র অনুদমােিক্রদম এক বন্দর হদি অন্য বন্দদর পণ্য পনরবহি
করা ত দি পাদর।

২.৪.২

অন্ট্রাদপা বানণদজযর লদেয আমোনিঃ আমোনি ও রপ্তানি প্রর্াি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর হদি প্রেি
Import permit on returnable basis এর মাধ্যদম তক্রিা কতৃক
থ প্রদেয় ব্যাক-টু-ব্যাক
ঋণপদের নবপরীদি অন্ট্রাদপা বানণদজযর নিনমি পণ্য আমোনি করা াদব এবাং উক্তরূপ অন্ট্রাদপা
আমোনির তেদে পদণ্যর ত ােণায় অন্ট্রাদপা বা সামনয়ক আমোনি (Temporary Import)
কর্াটি উদেখ র্াকদি হদব।

২.৪.৩

আমোনি ও রপ্তানি বন্দর একই হদল আমোনিকৃি পণ্য বন্দদরর বানহদর তিয়া াদব িা।

২.৪.৪

আমোনি ও রপ্তানি বন্দর নিন্ন হদল নডউটি ড্র-ব্যাদকর আওিায় শুল্ককর পনরদশার্ অর্বা
১০০% ব্যাাংক গ্যারানের নবপরীদি শুল্ক কতৃপথ দের অনুদমােিক্রদম রপ্তানি বন্দদর স্থািান্তর পূব থক
নির্ থানরি সময়সীমার মদধ্য পণ্য রপ্তানি করদি হদব।
অন্ট্রাদপা’র আওিায় ’’আমোনি মূে’’ বলদি বাাংলাদেদশর বন্দদর আমোনিকৃি পদণ্যর
ত ানেি নসএফআর (Cost and Freight) মূেদক বুঝাদব।
‘‘পুিঃরপ্তানি’’ অর্ থ স্থািীয়িাদব পুিঃপ্রনক্রয়াকরদণর মাধ্যদম পদণ্যর গুণগি মাি বা আকৃনির ত
তকাি একটির অর্বা উিদয়র পনরবিথিপূব থক আমোনিকৃি পদণ্যর মূদের সনহি ন্যযিিম ১০% মূে
সাংদ াজিপূব থক নির্ থানরি সমদয়র মদধ্য পণ্য রপ্তানি করাদক বুঝাদব।

২.৪.৫
২.৪.৬

২.৪.৭
২.৪.৮

এদেদে আমোনি মূে বলদি পুিঃরপ্তানির জন্য বাাংলাদেদশর বন্দদর আমোনিকৃি পদণ্যর
নসএফআর মূেদক বুঝাদব।
বিরী তপাশাক রপ্তানির পর ত্রুটিপূণ থ হওয়ায় িা তফরি আসদল বন্দর হদি খালাস ও পুিঃরপ্তানির
তেদেঃ
(১) বদন্ডড ওয়যারহাউদসর তেদে ত সকল বিরী তপাশাক রপ্তানি করা হদয়দে িা ত্রুটিযুক্ত হওয়ায়
অর্বা অন্য তকাি কারদণ উহা তফরি আসার তপ্রনেদি বন্দর হদি খালাস ও পুিঃরপ্তানির তেদে
সাংনিষ্ট নলদয়ি ব্যাাংক ও শুল্ক কতৃপথ দের অিাপনির নিনিদি আমোনি ও রপ্তানি প্রর্াি নিয়ন্ত্রক
(নসনসআইএন্ডই) কতৃক
থ িা খালাস ও পুিঃরপ্তানির জন্য োড়পে প্রোি করা হদব।
(২) বদন্ডড ওয়যারহাউস লাইদসে নবহীি অর্বা স্থািীয় কাঁিামাল ব্যবহারপূব থক রপ্তানিকৃি ত্রুটিযুক্ত
বিরী তপাশাক তফরি আসদল সাংনিষ্ট প্রনিষ্ঠািসমূহ ১ (এক) বেদরর মদধ্য পুিঃরপ্তানি করা
অঙ্গীকারিামার নিনিদি প্রর্াি আমোনি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রদকর োড়পে িহণপূব থক রপ্তানিকৃি পণ্য
তফরি আিা াদব। িদব, অঙ্গীকারিামা অনু ায়ী পণ্য পুিঃরপ্তানি করদি ব্যর্ থ হদল প্রিনলি মূসক
আইি অনু ায়ী স্থািীয় প থাদয় মূসক প্রোি সাদপদে মূসক-১১ অনু ায়ী গৃহীি তরয়াদির সমপনরমাণ
মূসক পনরদশার্ সাদপদে (শুধুমাে স্থািীয় কাপদড়র তেদে) স্থািীয় বাজাদর নবনক্র করা াদব।

২.৪.৯

ত্রুটিযুক্ত কাপড় তফরি প্রোদির তেদেঃ
(১) ত সকল ক্রুটিযুক্ত কাপড় সরবরাহকারী/রপ্তানিকারক কতৃক
থ তফরি নিদি আিহী এবাং
বাাংলাদেশ হদি তকাি ববদেনশক মুদ্রা তপ্ররণ করা হয়নি তস সকল তেদে সাংনিষ্ট নলদয়ি ব্যাাংক ও
শুল্ক কতৃপথ দের অিাপনির নিনিদি আমোনি ও রপ্তানি প্রর্াি নিয়ন্ত্রক (নসনসআইএন্ডই) পুিঃরপ্তানির
জন্য োড়পে প্রোি করদবি।
(২) ত সকল ত্রুটিযুক্ত কাপড় সরবরাহকারী/রপ্তানিকারক তফরি নিদি আিহী এবাং ইদিামদধ্য
বাাংলাদেশ হদি ববদেনশক মুদ্রায় মূে পনরদশার্ করা হদয় র্াকদল Buyer-Seller এর নিপানেক
সম্মনিদি Inventory প্রস্ত্িদির নিনিদি ত্রুটিযুা্ক্ত কাপদড়র পনরমাণ নিনে থষ্ট করিঃ িৎবাবে
ববদেনশক মুদ্রা TT অর্বা At Sight LC এর মাধ্যদম পনরদশার্ অর্বা সমপনরমাণ পণ্য
প্রনিস্থাপদির পর সাংনিষ্ট নলদয়ি ব্যাাংক ও শুল্ক কতৃপথ দের অিাপনির নিনিদি আমোনি ও রপ্তানি
প্রর্াি নিয়ন্ত্রক (নসনসআইএন্ডই) ত্রুটিযুক্ত কাপড় পুিঃরপ্তানির োড়পে প্রোি করদবি।

2.5

নিন্নরূপ উনেনখি িা হদল নবদেশী তক্রিা কতৃক
থ প্রনিনষ্ঠি ঋণপদের (এলনস) নবপরীদি রপ্তানি করা
াদব।
ঋণপে (এলনস) োড়া রপ্তানি সুদ াগঃ TT এর নবপরীদি ইএক্সনপ ফরম ও নশনপাং নবল োনখল
সাদপদে রপ্তানি ঋণপে ব্যনিদরদক ক্রয় চুনক্ত, ক্রয় আদেশ, নবক্রয় চুনক্তর আওিায় অনিম মুে
পনরদশার্ এবাং িগে ক্রয় চুনক্তর নিনিদি রপ্তানি করা াদব।

২.৫.১

2.5.2

‘‘বাইনয়াং কণ্ট্রাক্ট’’ বলদি তকাি পণ্য রপ্তানির উদেদশ্য রপ্তানিকারক ও আমোনিকারদকর মদধ্য স্বােনরি চুনক্তদক
বুঝাদব।

২.৬

পুিঃ আমোনির জন্য সামনয়ক রপ্তানিঃ

২.৬.১

(১) তমনশিারী, ইকুযইপদমে বা নসনলন্ডার তমরামি, নর-নফনলাং বা তমইিদেইন্যাে ইিযানের জন্য
নবদেদশ তপ্ররদণর তেদে শুল্ক কতৃপথ দের নিকে পদণ্যর সমমূদের ব্যাাংক গ্যারানে প্রোি করদি

হদব। এদেদে আমোনি ও রপ্তানি প্রর্াি নিয়ন্ত্রদকর (নসনসআইএন্ডই) নিকে হদি রপ্তানি-কামআমোনি পারনমে িহণ করদি হদব।
(২) উপযু থক্ত নবর্ািবলী নশপ প্রনিষ্ঠাদির তেদে প্রদ াজয হদব এবাং উক্তরূপ প্রদ াজযিার তেদে
তপােক (Sponso) কতৃপথ দের সুপানরদশর নিনিদি সাংনিষ্ট নশপ প্রনিষ্ঠাি কতৃক
থ অঙ্গীকারিামা
োনখল করদি হদব।
(৩) নবদ্যযৎ উৎপােদি সেম োরবাইি (নগয়ারবক্সসহ বা োড়া) বা সমজািীয় তমনশিারীর তেদে
োরবাইি উৎপােিকারী অর্বা ওিারহলকারী (Overhauling) প্রনিষ্ঠাদির সাদর্ সম্পানেি
চুনক্তপদে শিথ/ঋণপে তমািাদবক োরবাইি (নগয়ারবক্সসহ বা োড়া) ও অন্যান্য সাংনিষ্ট ন্ত্রপানি ও
ন্ত্রাাংশ আমোনি কদর িা প্রনিস্থাপি (Replacement) পূব থক তময়াে উিীণ থ োরবাইি
(নগয়ারবক্সসহ বা োড়া) সরবরাহকারী প্রনিষ্ঠাদির অনুকূদল রপ্তানি করার জন্য আমোনি ও রপ্তানি
প্রর্াি নিয়ন্ত্রদকর (নসনসআইএন্ডই) নিকে হদি রপ্তানি-কাম-আমোনি পারনমে িহণ করদি হদব।
এদেদে ওিারহলকারী (Overhauling) প্রনিষ্ঠাদির সাদর্ চুনক্ত তমািাদবক ঋণপে প্রনিষ্ঠার
মাধ্যদম সানিথস িাজথ/প্রনিস্থাপি ব্যয় পনরদশার্ করা াদব।
২.৬.২

আমোনিকৃি পণ্য তমরামি, প্রনিস্থাপি অর্বা শুধুমাে পুিঃিনিথর (refilling) উদেদশ্য নসনলন্ডার ও আইএসও
ট্যাাংক সামনয়কিাদব রপ্তানি করা াদব।
িদব শিথ র্াদক ত , এদেদে প্রদয়াজিীয় কা থানে সম্পােদির পর পণ্য আমোনি করা হদব মদমথ রপ্তানিকাদল কাষ্টমস্
কতৃথপদের নিকে ইদন্ডমনিটি বন্ড (indemnity bond) প্রোি করদি হদব;

২.৬.৩

নবক্রয় চুনক্ত অনু ায়ী রপ্তানিকৃি পদণ্য ত্রুটি পাওয়া তগদল বাাংলাদেশী রপ্তানিকারকদক উক্ত পদণ্যর প্রনিস্থাপক পণ্য
রপ্তানির অনুমনি তেয়া হদব। িদব রপ্তানিকারকদক নিদম্নাক্ত েনলল কাষ্টমস্ কতৃথপদের নিকে জমা নেদি হদবঃ

(K) নবক্রয় চুনক্তর কনপ;
(L) তক্রিার নিকে হদি ত্রুটিযুক্ত পদণ্যর নববরণসম্বনলি পে; এবাং
(M) কাস্টমস্ আইদির আওিায় পূরণীয় অন্য তকাি শিথ।
২.৬.৪

কাস্টমস্ কতৃথপে অর্বা অন্য তকাি েমিাপ্রাপ্ত কতৃথপে কতৃথক জারীকৃি carnete de passage অর্বা
কাস্টমস্ কতৃথপদের নিকে োনখলকৃি উপযুক্ত ইদন্ডমনিটি বদন্ডর নবপরীদি পুিঃ আমোনির শদিথ তকাি ব্যনক্ত নবদেশ
ভ্রমদণর উদেদশ্য ািবাহি সাংদগ নিদি পারদবি।

২.৬.৫

িাদেদেড কাদগাথ (frustrated cargo) পুিঃরপ্তানি - কাস্টমস্ এযাক্ট ১৯৬৯ এর নবনর্-নবর্াি প্রনিপালি
সাদপদে িাদেদেড কাদগাথ পুিঃরপ্তানি করা াদব।

২.৬.৬

নিমথাণ, প্রদকৌশল ও ববদ্যযনিক তকাম্পািী চুনক্ত অনুসাদর কা থ সম্পােদির নিনমি তমনশিারী ও সাজ-সরঞ্জামানে
নিদম্নাক্ত শিথসাদপদে সামনয়কিাদব রপ্তানি-কাম-আমোনি করদি পারদবঃ

(K) কাষ্টমস্ কতৃথপদের নিকে সাংনিষ্ট চুনক্ত ও এওয়াদড থর কনপ োনখল করদি হদব; এবাং
(L) কাজ তশদে তমনশিারী তফরৎ আিদব মদমথ প্রদয়াজিীয় ইদন্ডমনিটি বন্ড প্রোি করদি হদব।
২.৭

প্রাক-জাহাজীকরণ বাধ্যবার্কিা- অন্যনবর্ শিথ িা র্াকদল পণ্য রপ্তানির তেদে প্রাক-জাহাজীকরণ সিেপে
িহণ বাধ্যিামূলক িদহ।

২.৮

মাি নিয়ন্ত্রণ সিেপে- ত সকল পণ্য রপ্তানির তেদে মাি নিয়ন্ত্রণ সিেপে িহণ বাধ্যিামূলক, তস সকল পণ্য
রপ্তানিকাদল দর্াপযুক্ত কতৃথপে কতৃথক ইসুযকৃি মাি নিয়ন্ত্রণ সিেপে কাস্টমস্ কতৃথপদের নিকে োনখল করদি
হদব।

তৃিীয় অধ্যায়

রপ্তানি বহুমুখীকরণ পেদেপ
৩.১

পণ্য ও তসবাখাি নিনিক নবজদিস প্রদমাশি কাউনেল গঠিঃ

৩.১.১

বানণজয মন্ত্রণালদয়র উদযাদগ রপ্তানি বহুমুখীকরণ, পদণ্যর মাি উন্নয়ি ও নিনশ্চিকরণ, উপযুক্ত
প্রযুনক্ত আহরণ, কমপলাদয়ে প্রনিপালি, পণ্য নবপণি ইিযানে নবেদয় সরকারী ও তবসরকারী খাদির
ত ৌর্ উদযাদগ তকাম্পািী এযাক্ট ১৯৯৪-এর আওিায় কদয়কটি খাি (পণ্য ও তসবা) নিনিক নবজদিস
প্রদমাশি কাউনেল গঠি করা হদয়দে। এ কাউনেলগুদলার কমথকান্ড তজারোর ও সুসাংহি করা
োড়াও আদরা কাউনেল গঠদি উৎসানহি করার নবেদয় রপ্তানি িীনি ২০১২-১৫ এ প্রদয়াজিীয়
উদযাগ তিয়া হদব। পণ্য ও তসবা খািনিনিক উন্নয়ি ত্বরানন্বি করার জন্য প্রদয়াজদি উন্নয়ি
সহদ ানগদের সাদর্ ত ৌর্িাদব নবনিন্ন উন্নয়ি প্রকপ হাদি তিয়া হদব। বানণজয মন্ত্রণালদয়র বনণ থি
উদযাগ রপ্তানি উন্নয়ি বুযদরা’র রপ্তানি উন্নয়ি ও রপ্তানি প্রসার কমথকাদন্ডর পনরপূরক নহদসদব
নবদবনিি হদব।

৩.২

পণ্য ও তসবা খািসমূদহর তশ্রণীনবন্যাস

৩.২.১

উৎপােি ও সরবরাহ স্তর, রপ্তানি তেদে সম্ভাবিাময় অবোি, আন্তজথানিক বাজাদরর িানহো
সদব থাপনর তেদশর আর্ থ-সামানজক উন্নয়দি অবোি রাখার েমিা নবদবিিায় এদি কনিপয় পণ্যদক
‘‘সদব থাচ্চ অিানর্কার খাি’’ এবাং অন্য কনিপয় পণ্যদক ‘‘নবদশে উন্নয়িমূলক খাি’’ নহদসদব নিনিি
করা হদব। সরকার কতৃক
থ সময় সময় এ িানলকার পনরবিথি এবাং এ সকল পদণ্যর রপ্তানিদক
উৎসানহি করার লদেয নবদশে সুনবর্া প্রোি করা াদব।

৩.৩

সদব থাচ্চ অিানর্কার প্রাপ্ত খাি

৩.৩.১

সদব থাচ্চ অিানর্কার প্রাপ্ত খাি বলদি তস সকল খািদক বুঝাদব ত খাদি রপ্তানির নবদশে সম্ভাবিা
রদয়দে অর্ি নবনবর্ কারদণ এ সম্ভাবিাদক তিমি কাদজ লাগাদিা ায়নি, িদব প্রদয়াজিীয়
সহদ ানগিা নেদল অনর্কির সাফে অজথি করা সম্ভব। র্াঃ
(১) এদিা-তপ্রাডাক্টস ও এদিা-প্রদসনসাং পণ্য;
(২) পলানস্টক পণ্য;
(৩) জুিা ও িামড়াজাি পণ্য;
(৪) ফামথানসউটিদকলস্ পণ্য;
(৫) সফ্টওয়যার ও আইনসটি পণ্য;
(৬) তহাম তেক্সোইল;
(৭) সমুদ্রগামী জাহাজ নিমথাণ নশপ;
(৮) ফানি থিার;
(৯) তেনর োওদয়ল; এবাং
(১০) প থেি নশপ।

৩.৪

সদব থাচ্চ অিানর্কারপ্রাপ্ত খািসমূহদক প্রদেয় সুদ াগ-সুনবর্া

৩.৪.১

অিানর্কার নিনিদি হ্রাসকৃি সুে হাদর প্রকপ ঋণ প্রোি করা;

৩.৪.২

আয়কর তরয়াি প্রোি করা;

৩.৪.৩

নবদ্যযৎ, পানি, গ্যাস ইিযানে ইউটিনলটি সানিথদসর তেদে নবদশে তরয়ািসহ ডনিউটিও’র এনিদমে অি
এনিকালিার এবাং এনিদমে অি সাবনসনডজ এন্ড কাউোর তিইনলাং তমজারস্-এর সাদর্ সাংগনিপূণ থ
সম্ভাব্য আনর্ থক সুনবর্া বা িতুক
থ ী প্রোি করা;

৩.৪.৪

সহজ শদিথ ও হ্রাসকৃি সুে হাদর রপ্তানি ঋণ প্রোি করা;

৩.৪.৫

তরয়ািী হাদর নবমাদি পনরবহদণর সুদ াগ প্রোি করা;

৩.৪.৬

শুল্ক প্রিযপথণ/বন্ড সুনবর্া প্রোি করা;

৩.৪.৭

উৎপােি ব্যয় সাংদকািদির উদেদশ্য অবকাঠাদমাগি উন্নয়িসহ সহায়ক নশপ স্থাপদি সুনবর্া প্রোি
করা;

৩.৪.৮

পদণ্যর মাদিান্নয়ি ও নিয়ন্ত্রদণর লদেয প্রানিষ্ঠানিক ও কানরগরী সুনবর্া সম্প্রসারণ করা;

৩.৪.৯

পণ্য উৎপােদি ও বাজারজািকরদণ সহায়িা প্রোি করা;

৩.৪.১০ বনহঃনব থদশ্ব বাজার অদম্বেদণ সহায়িা প্রোি করা; এবাং
৩.৪.১১ নবদেশী নবনিদয়াগ আকৃষ্ট করার তেদে প্রদয়াজিীয় উদযাগ িহণ করা ইিযানে।
৩.৫

নবদশে উন্নয়িমূলক খাি ঃঃ

৩.৫.১

ত সকল পদণ্যর রপ্তানি সম্ভাবিা রদয়দে অর্ি পণ্যগুদলার উৎপােি, সরবরাহ এবাং রপ্তানি নিনি
সুসাংহি িয় তস সকল পদণ্যর রপ্তানি নিনি সুদৃঢ়করদণর লদেয নবদশে উন্নয়িমূলক খাদির অন্তর্ভথক্ত
করা হদব। নিম্ননলনখি পণ্যসমূহদক নবদশে উন্নয়িমূলক খাি নহসাদব অন্তর্ভথক্ত করা হদবঃ
(১) লাইে ইনঞ্জনিয়ানরাং পণ্য (অদো-পাে থস ও বাইসাইদকলসহ) ;
(২) ইদলকনেক ও ইদলক্ট্রনিকস পণ্য;
(৩) পােজাি পণ্য;
(৪) িাঁি বস্ত্র;
(৫) নসরানমক পণ্য;
(৬) নহমানয়ি মৎস্য;
(৭) নপ্রনোং এন্ড প্যাদকনজাং;
(৮) রাবার;
(৯) অমসৃণ হীরা ও জুদয়লানর; এবাং
(১০) কসদমটিক্স এন্ড েয়দলনেজ।

৩.৬

নবদশে উন্নয়িমূলক খািদক প্রদেয় সুদ াগ-সুনবর্াঃ

৩.৬.১

অিানর্কার নিনিদি অদপোকৃি হ্রাসকৃি হার সুদে প্রকপ ঋণ প্রোি করা;

৩.৬.২

সহজ শদিথ ও অদপোকৃি হ্রাসকৃি হার সুদে রপ্তানি ঋণ প্রোদির নবেদয় নবদবিিা করা;

৩.৬.৩

ডনিউটিও’র এনিদমে অি এনিকালিার এবাং এনিদমে অি সাবনসনডজ এন্ড কাউোর তিইনলাং
তমজারস্-এর সাদর্ সাংগনিপূণ থ িতুক
থ ী প্রোি করা;

৩.৬.৪

তরয়ািী হাদর নবমাদি পণ্য পনরবহদণর সুদ াগ প্রোি করা;

৩.৬.৫

শুল্ক প্রিযপথণ/বন্ড সুনবর্া প্রোি করা;

৩.৬.৬

উৎপােি ব্যয় সাংদকািদির লদেয সহায়ক নশপ স্থাপদির সুনবর্াসহ নবদ্যযৎ, গ্যাস ও তেনলদফাি
সাংদ াগ প্রানপ্তদি অিানর্কার প্রোি করা;

৩.৬.৭

পদণ্যর মাদিান্নয়দির জন্য কানরগরী সুনবর্া সম্প্রসারণ করা;

৩.৬.৮

পদণ্যর বাজারজািকরদণ সহায়িা প্রোি করা;

৩.৬.৯

বনহঃনব থদশ্ব বাজার অদম্বেদণ সুনবর্া প্রোি করা;

৩.৬.১০ নবদ্যযৎ, পানি, গ্যাস ইিযানে ইউটিনলটি সানিথদসর তেদে সম্ভাব্য আনর্ থক সুনবর্া প্রোি করা; এবাং
৩.৬.১১ নবদেশী নবনিদয়াগ (এফনডআই) আকৃষ্ট করার তেদে প্রদয়াজিীয় উদযাগ িহণ করা ইিযানে।
৩.৭

পণ্য বহুমুখীকরদণর লদেয আন্তঃখাি প্রকপঃ

৩.৭.১

পণ্য বহুমুখীকরদণর লদেয আন্তঃখাি প্রকপ িহণ করা হদব। উক্ত প্রকদপর আওিায় রপ্তানি মূে
প্রনিদ ানগিামূলক প থাদয় রাখার লদেয বন্ড ব্যবস্থা, নডউটি-ড্র-ব্যাক, সাবনসনড ইিযানে নবেয়
প থাদলািিা কদর তেখা হদব। অনুরূপিাদব এই প্রকদপর আওিায় পণ্য উন্নয়ি ও বাজার সম্প্রসারণ,
বানণজয সহদ ানগিা এবাং রপ্তানি বানণদজযর অবকাঠাদমাগি প্রনিবন্ধকিা পরীো কদর র্া র্
ব্যবস্থা িহণ করা হদব। রপ্তানি বানণজয সম্প্রসারদণর লদেয উন্নি প্রযুনক্ত িহদণ প্রকপ তিয়া হদব;

৩.৭.২

পণ্য বহুমুখীকরদণর লদেয ৩টি পণ্য র্াঃ- েযানিনলাং ব্যাগ্স (Travelling Bags ), েয় এবাং
তহাম এযাপ্লাদয়ে পণ্য রপ্তানির উন্নয়ি কা থক্রম তজারোরকরণ।

িতুর্ থ অধ্যায়

রপ্তানির সার্ারণ সুদ াগ- সুনবর্া
4.1

রপ্তানি তর্দক অনজথি ববদেনশক মুদ্রার ব্যবহারঃ

৪.১.১

রপ্তানিকারক রপ্তানি আদয়র একটি নিনে থষ্ট পনরমাণ অর্ থ িাদের নরদেিশি তকাোয় ববদেনশক মুদ্রা
একাউদে জমা রাখদি পাদরি, ার পনরমাণ সমদয় সমদয় বাাংলাদেশ ব্যাাংক নির্ থারণ করদব।
নবযমাি ববদেনশক মুদ্রা তলিদেি ব্যবস্থায় রপ্তানিকারক প্রনিষ্ঠাি নরদেিশি তকাো নহসাদবর নস্থনি
িারা প্রকৃি ব্যবসানয়ক ব্যয় (Bonafide business expenses ) (ত মি ব্যবসানয়ক ভ্রমি, রপ্তানি
তমলা ও তসনমিাদর অাংশ িহণ, নবদেদশ অনফস স্থাপি ও পনরিালি, উৎপােি উপকরণানে/মূলর্িী
ন্ত্রপানি আমোনি প্রভৃনি নিব থাহ করদি পারদব। এ োড়াও রপ্তানি বানণজয সম্প্রসারদণর নিনমি
আবশ্যক ব্যয় নহদসদব নবদেশস্থ নবপণি প্রনিনিনর্র পানরশ্রনমক নকাংবা নবদেশী এদজদের কনমশি
নরদেিশি তকাো নহসাদবর নস্থনি িারা নিব থাহ করা াদব।

৪.২

রপ্তানি উন্নয়ি িহনবলঃ ইনপনবদি একটি রপ্তানি উন্নয়ি িহনবল (ইনপএফ) র্াকদব। এ
িহনবল তর্দক নিদম্নাক্ত সুদ াগ-সুনবর্া তেয়া হদবঃ

৪.২.১

পণ্য উৎপােদির জন্য হ্রাসকৃি সুদে ও সহজ শদিথ তিঞ্চার-কযানপোল প্রোি;

৪.২.২

পদণ্যর উন্নয়ি ও বহুমুখীকরদণর তেদে নবদেশী কানরগরী পরামশথ এবাং তসবা ও প্রযুনক্ত িহদণ
সহায়িা প্রোি;

৪.২.৩

নবদেদশ নবপণি নমশি তপ্ররণ ও আন্তজথানিক তমলায় অাংশিহদণ সহায়িা প্রোি;

৪.২.৪

সম্ভাব্য তেদে নবদেদশ নবক্রয় ও প্রেশথিী তকন্দ্র স্থাপি এবাং ওয়যারহাউনজাং সুনবর্া সৃনষ্টদি সহায়িা
প্রোি;

৪.২.৫

কানরগরী েেিা ও নবপণি তেদে উৎকে থ অজথদির উদেদশ্য নবদেদশ পণ্য উন্নয়ি ও বাজারজািকরণ
নবেদয় প্রনশেণ কমথসূিীদি অাংশিহদণ সহায়িা প্রোি; এবাং

৪.২.৬

পণ্য ও তসবাসহ বাজার উন্নয়ি ও সম্প্রসারদণর সাংনিষ্ট অন্যান্য কা থক্রদম সহায়িা প্রোি।

৪.৩

অন্যান্য আনর্ থক সুনবর্াঃ

৪.৩.১

রপ্তানিকারকদের িগে সহায়িার পনরবদিথ নবদ্যযৎ, পানি, গ্যাস ইিযানে সানিথস খাদি কর তরয়াি ও
সাবনসনড বা িতুক
থ ী তেয়া ায় নকিা িা পরীো কদর তেখা হদব;

৪.৩.২

সকল রপ্তানিমুখী নশদপর তেদে অিানর্কারনিনিদি নিরবনেন্নিাদব নবদ্যযৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ
নিনশ্চি করার জন্য প্রদয়াজিীয় তিৌি অবকাঠাদমা নিমথাদণর উদযাগ তিয়া হদব;

4.3.3

ইন্ডানষ্ট্রয়াল ব্যবহাদরর তেদে নবদ্যযৎ, পানি ও গ্যাস িাজথ ত ৌনক্তক প থাদয় নির্ থারদণর উদযাগ তিয়া
হদব;

4.3.4

WTO এর নবর্াি এর সাদর্ সাংগনি তরদখ রপ্তানি সম্ভাবিাময়ী (emerging) খাি অর্ থাৎ ত সব
খাি বিথমাদি পণ্য উৎপােদি সÿম এবাং আন্তজথানিক বাজাদরও িাদের িানহো সৃনষ্ট হদয়দে তস সব
খাি -এ িগে সহায়িা প্রোি নবদবিিা করা হদব।

৪.৪

রপ্তানির অর্ থ সাংস্থািঃ

৪.৪.১

রপ্তানি সম্প্রসারদণর লদেয রপ্তানি উন্নয়ি িহনবল (Export Promotion Fund- EPF বা
Export Development Fund-EDF ) তর্দক প্রদয়াজিীয় আনর্ থক সহায়িা প্রোি করা হদব;

৪.৪.২

বিরী তপাশাক োড়াও অন্যান্য রপ্তানি পদণ্যর তেদে ব্যাক-টু ব্যাক ঋণপে তখালার সুনবর্া তেয়ার
উদযাগ তিয়া হদব; এবাং

৪.৪.৩

রপ্তানি উন্নয়দির স্বাদর্ থ কযানপোল তমনশিারীজ ও কাঁিামাল আমোনির তেদে হ্রাসকৃি সুে ও সহজ
শদিথ ঋণ প্রোি করা হদব।

৪.৫

রপ্তানি ঋণঃ

৪.৫.১

প্রিযাহার অদ াগ্য ঋণপে (irrevocable letter of credit) অর্বা নিনশ্চি চুনক্তর
(confirmed contract) অর্ীদি রপ্তানিকারকগণ াদি ঋণপে অর্বা চুনক্তদি বনণ থি অদর্ থর
শিকরা ৯০ িাগ ঋণ তপদি পাদর, এ নবেয়টি বানণনজযক ব্যাাংকগুনল অিানর্কার নিনিদি নবদবিিা
কদর তেখদব;

৪.৫.২

রপ্তানি সাংক্রান্ত কা থক্রম দ্রুি সম্পােি এবাং ব্যাাংনকাং খাদি স্বেিা আিয়দির জন্য অিলাইি ব্যবস্থা
প্রণয়ি করা হদব;

৪.৫.৩

রপ্তানি খাদি স্বািানবক ঋণ প্রবাহ অব্যাহি রাখার জন্য বাাংলাদেশ ব্যাাংক প্রদয়াজিীয় পেদেপ িহণ
করদব;

৪.৫.৪

পূব থবিী বেদরর রপ্তানি আদয়র সাফদের নিনিদি ও ব্যাাংক-িাহক সম্পদকথর উপর নিিথর কদর
ব্যাাংক কতৃক
থ রপ্তানিকারদকর কযাশ তক্রনডেসীমা নির্ থারণ করা হদব;

৪.৫.৫

প্রিযাহার অদ াগ্য ঋণপদের অর্ীদি সাইে-তপদমদের নিনিদি নে পণ্য রপ্তানি করা হয়, তস তেদে
রপ্তানিকারকদক প্রদয়াজিীয় রপ্তানি েনললপে জমা তেয়ার শদিথ বানণনজযক ব্যাাংক ওিারনডউ সুে
র্া থ করদব িা;

৪.৫.৬

রপ্তানি খাদির উন্নয়দির জন্য প্রদয়াজিীয় অর্ থ সাংস্থাদির জন্য বাাংলাদেশ ব্যাাংক একটি ‘‘এক্সদপাে থ
তক্রনডে তসল’’ িালু করদি পাদর। একইিাদব বানণনজযক ব্যাাংকগুদলা রপ্তানির অর্ থ সাংস্থাদির জন্য
‘‘নবদশে তক্রনডে ইউনিে’’ স্থাপি করদব;

৪.৫.৭

একটি উচ্চ েমিাসম্পন্ন ‘‘রপ্তানি ঋণ মনিেনরাং কনমটি’’ র্াকদব এবাং কনমটি রপ্তানি ঋদণর
িানহোর পনরমাণ নির্ থারণ, ঋণ প্রবাহ প থাদলািিা ও মনিের করদব। বাাংলাদেশ ব্যাাংদকর তিতৃদত্ব
এই ‘‘ঋণ মনিেনরাং কনমটি’’র কা থক্রম পনরিানলি হদব;

৪.৫.৮

ব্যাাংকসমূদহর সানিথস িাজথ ত ৌনক্তক প থাদয় নির্ থারদণর প্রদয়াজিীয় উদযাগ তিয়া হদব;

৪.৫.৯

রানশয়াসহ অন্যান্য নসআইএস তেশসমূহ, মায়ািমার এবাং িারদির উির পূব থাঞ্চদলর রাজযগুদলার
সাদর্ বানণনজযক সম্পকথ প্রসাদরর প্রদয়াজদি ব্যাাংনকাং সুনবর্া স্থাপি/তজারোরকরদণর উদযাগ তিয়া
হদব;

৪.৫.১০ ‘‘এক্সদপাে থ তক্রনডে গ্যারানে স্কীম (ECGS)’’ এর অনুরূপ ফান্ড গঠি কদর িার আওিায় েনিিস্ত
রপ্তানি প্রনিষ্ঠািদক আনর্ থক েনিপূরণ প্রোদির উদযাগ তিয়া হদব।
4.5.11 অনুদমানেি নডলার মূল ঋণপদের অর্ীদি স্থািীয় কাঁিামাল সরবরাহকারীদের অনুকূদল অিযন্তরীণ
ব্যাক-টু ব্যাক এলনস খুলদি পারদব; এবাং
4.5.12 রপ্তানি তেদে ব্যাাংকসমূদহর সুদের হার, এলনস কনমশি, নবনবর্ সানিথস িাজথ, ব্যাাংক গ্যারানে কনমশি ইিযানে
বাাংলাদেশ ব্যাাংক এর নিদে থশিা তমািাদবক সব থনিমণ প থাদয় রাখা হদব।

৪.৬

তরয়ািী বীমা নপ্রনময়াম ঃঃ

৪.৬.১

অপ্রিনলি খাদি রপ্তানিমুখী নশদপ নবদশে তরয়ািী হাদর অনি ও তিৌ-বীমা নপ্রনময়াম তেয়ার ব্যবস্থা
র্াকদব। এ ব্যবস্থায় রপ্তানিকারক জাহাজীকরদণর পর নপ্রনময়াম পনরদশাদর্ তরয়াি তপদি পাদর।

৪.৭

অপ্রিনলি নশপজাি পণ্য রপ্তানিদি উৎসাহব্যঞ্জক সুনবর্া প্রোিঃ

৪.৭.১

অপ্রিনলি ও িতুি পণ্য রপ্তানির তেদে উৎসাহব্যঞ্জক সুনবর্া তেয়া হদব এবাং এ তেদে মূে
সাংদ াজদির হার কমপদে শিকরা ৪০ িাগ হদি হদব;

৪.৭.২

রপ্তানিমুখী নশদপ নবদশে তরয়ািী হাদর অনি ও তিৌ বীমার নপ্রনময়াম নির্ থারণ করা হদব।

৪.৮

রপ্তানি নশদপর তেদে বন্ড সুনবর্াঃ

৪.৮.১

আমোনি-নিিথর রপ্তানি নশদপর জন্য বদন্ডড ওয়যারহাউস সুনবর্া তেয়ার নবেয় জািীয় রাজস্ব তবাড থ
নবদবিিা কদর তেখদব। প্রর্ািিঃ রপ্তানিমুখী নশপ নহদসদব নবদবনিি সকল নশদপর তেদে বদন্ডড
ওয়যারহাউস সুনবর্া সম্প্রসারণ করা ায় নকিা িা পরীো কদর তেখা হদব। কনিপয় শিথানের
আওিায় তেনডাং হাউস ও এক্সদপাে থ হাউসদকও বাড়নি বদন্ডড সুনবর্া প্রোি করা ায় নকিা িা
পরীো কদর তেখা হদব;

৪.৯

অনর্ক মূে প্রানপ্তর লদেয পদণ্যর ব্রান্ড তিইম-এর প্রিলি উৎসানহি করা হদব।

৪.১০

শুল্ক বন্ড অর্বা নডউটি-ড্র ব্যাক এর পনরবদিথ রপ্তানিমুখী তেশীয় বস্ত্রখাি ও তপাশাক নশদপর অনুকূদল
নবকপ সুনবর্া প্রোিঃ

৪.১০.১

সরকার শুল্ক বন্ড অর্বা নডউটি-ড্র ব্যাক-এর পনরবদিথ রপ্তানিমুখী তেশীয় বস্ত্রখাি ও তপাশাক নশদপর
অনুকূদল নবকপ সুনবর্া নহদসদব সাবনসনড (িগে সহায়িা) নেদি পাদর। সহায়িার হার সরকার
কতৃক
থ নির্ থানরি হদব। এ সুনবর্া অন্যান্য খাদিও সম্প্রসারণ করা ত দি পাদর।

৪.১১

রপ্তানি সহায়ক সানিথদসর ওপর িযাে প্রিযপথণ সহজীকরণঃ

৪.১১.১

রপ্তানি সহায়ক সানিথস ত মি, নস এন্ড এফ তসবা, তেনলদফাি, তেদলক্স, ফযাক্স, নবদ্যযৎ, বীমানপ্রনময়াম, নশনপাং এদজে কনমশি/নবদলর ওপর পনরদশানর্ি িযাে প্রিযপথণ করার সহজ পন্থা উদ্ভাবি
করা হদব।

৪.১২

রপ্তানিমুখী নশদপর জন্য সার্ারণ সুদ াগ-সুনবর্াঃ

৪.১২.১

উৎপানেি পদণ্যর ন্যযিিম ৮০% রপ্তানিকারী নশপ প্রনিষ্ঠাি রপ্তানিমুখী নশপ প্রনিষ্ঠাি নহদসদব গণ্য
হদব এবাং এগুদলা ব্যাাংক-ঋণসহ অন্যান্য আনর্ থক সুনবর্া পাওয়ার ত াগ্য নহদসদব নবদবনিি হদব;

৪.১২.২ উৎপানেি পদণ্যর ন্যযিিম ৮০% রপ্তানিকানর নশপ প্রনিষ্ঠািদক অবনশষ্ট ২০% পদণ্যর শুল্ক ও কর
নিরূপণ পিনি সহজীকরদণর পেদেপ িহণ করা হদব;
৪.১২.৩

অনর্কির Compliant হওয়ার জন্য রপ্তানিকারকদেরদক সহায়িা প্রোি করা হদব;

৪.১২.৪

Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপদির জন্য সহায়িা প্রোি করা হদব;

৪.১২.৫
প্রর্ািি: রপ্তানিমুখী নশদপর জন্য মূলর্িী ন্ত্রপানির ১০% খুিরা ন্ত্রাাংশ প্রনি ২ বের অন্তর
আমোনির সুদ াগ তেয়া হদব; এবাং

শুল্কমুক্ত

৪.১২.৬ রপ্তানিমুখী নশদপ নবদ্যযৎ, গ্যাসসহ ইউটিনলটি সানিথসসমূহ অিানর্কার ও জরুরী নিনিদি
সাংদ াগসহ তসবা প্রোদির জন্য সাংনশলষ্ট কতৃপথ েসমূহ প্রদয়াজিীয় উদযাগ িহণ করদব।
৪.১৩
আকাশপদর্ ফলমূল ও শাক-সনিসহ নবদশে সুনবর্াপ্রাপ্ত পণ্য রপ্তানির তেদে হ্রাসকৃি হাদর নবমাি
িাড়ার সুনবর্া প্রোিঃ
৪.১৩.১ ফলমূল ও শাক-সনি, অি থাদমোল প্লাে প্রভৃনি পণ্য রপ্তানির তেদে নবমাি িাড়ার সুনবর্া
তেয়ার নবেয় নবমাি বাাংলাদেশ এয়ারলাইে নবদবিিা করদব।
৪.১৪

রপ্তানির তেদে নবদেশী এয়ার-লাইে-এর কাদগাথ সানিথস সুনবর্া সম্প্রসারদণর জন্য রয়যালটি
প্রিযাহারঃ

৪.১৪.১

শাক-সনি পনরবহদণর রয়যালটি িহণ করা হয় িা। একই র্রদণর সুনবর্া ফলমূলসহ নবদশে সুনবর্া
প্রাপ্ত পদণ্যর তেদে বহাল রাখার উদযাগ তিয়া হদব; এবাং

৪.১৪.২

নবদেশী এয়ার লাইে-এর কাদগাথ সানিথদস তেস বৃনি এবাং যুনক্তসঙ্গি িাড়ায় ফলমূল, শাক-সনি
ইিযানে বহি করার জন্য প্রদয়াজিীয় উদযাগ তিয়া হদব।

৪.১৫

রপ্তানিমুখী তোে ও মাঝারী খামারদক তিঞ্চার কযানপোল সুনবর্া প্রোিঃ

৪.১৫.১

রপ্তানির উদেদশ্য শাকসনি, ফলমূল, িাজা ফুল, অনকথড প্রভৃনি উৎপােি ও রপ্তানির লদেয উৎসাহ
প্রোিকদপ ন্যযিিম ৫ (পাঁি) একর প থন্ত কৃনে খামারদক তিঞ্চার কযানপোল সুনবর্া তেয়া হদব;

4.15.2 পদণ্যর দ্রুি পঁিিদরাদর্ কূলদিইি (cool chain) স্থাপিদক উৎসানহি করা হদব। এ তেদে নরফার
িযাি ও নরফার কিদেইিার আমোনিদক উৎসানহি করা হদব; এবাং
4.15.3 রপ্তানিমুখী নশদপ রপ্তানি বৃনির লদেয এসএমই তক্রনডে গ্যারানে নস্কম ব্যবস্থা িালু করার উদযাগ তিয়া হদব।
৪.১৬

গদবেণা এবাং উন্নয়িঃ

৪.১৬.১ রপ্তানি প্রনিষ্ঠাি কতৃক
থ গদবেণা ও উন্নয়দির জন্য ন্ত্রপানি ও সরঞ্জাদমর আমোনি করমুক্ত রাখার
নবেয়টি জািীয় রাজস্ব তবাড থ পরীো কদর তেখদব। রপ্তািী উন্নয়ি বুযদরা’র সুপানরশক্রদম গদবেণা
প্রনিষ্ঠািসমূহ এ সুনবর্া তিাদগর ত াগ্য নবদবনিি হদি পাদর।
৪.১৭

সাব-কণ্ট্রানক্টাং নিনিক রপ্তানিদি উৎসাহ ও সুনবর্াঃ

৪.১৭.১ প্রকৃি কা থাদেশ লাদির পূদব থ ত াগাদ াগ, প্রনিনিনর্ তপ্ররণ, নবদেশ ভ্রমণ, তেন্ডার ডকুদমে ক্রয়
ইিযানের জন্য তকাি প্রনিষ্ঠাি সদব থাচ্চ বানে থক ১৫,০০০ মাঃ ডলার প থন্ত ব্যয় করদি পারদব। এর
অনিনরক্ত ববদেনশক মুদ্রা প্রদয়াজি হদল বাাংলাদেশ ব্যাাংদকর অনুদমােি প্রদয়াজি হদব;
৪.১৭.২

নবদেদশ অনফস স্থাপি ও কমথিারী নিদয়াদগর অনুমনি প্রোি; এবাং

৪.১৭.৩ সার্ারণ বীমা কতৃক
থ প্রকপ নবদশেজ্ঞদের অনুকূদল ব্যনক্তগি প্রদফশিাল গ্যারানে/বীমা
করা হদব।
৪.১৮

প্রোি

মানিপল-এনন্ট্র নিসা প্রোিঃ

৪.১৮.১ নবদেশী নবনিদয়াগকারী ও বাাংলাদেশী পদণ্যর আমোনিকারকদক মানিপল-এনন্ট্র নিসা প্রোি করা
হদব। এদেদে প্রদয়াজদি বানণজয মন্ত্রণালয় নবদেশস্থ বাাংলাদেশ নমশদির বানণনজযক কমথকিথাগণদক
এবাং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/দূিাবাদস সুপানরশ তপ্ররণ করদি পারদব।
৪.১৯

ববদেনশক বানণজয নবেয়ক প্রনশেণঃ

৪.১৯.১

ববদেনশক বানণজয নবেয়ক প্রনশেণ তেয়ার জন্য বাাংলাদেশ ফদরি তেড ইিনস্টটিউে স্থাপি করা
হদয়দে। এর মাধ্যদম নবনিন্ন ব্যবসা সাংক্রান্ত নবদশেিঃ ডনিউটিও নবেদয় প থাপ্ত সাংখ্যক ওয়াকথশপ
ও তসনমিার আদয়াজদির ব্যবস্থা তিয়া হদব।

৪.২০

নবদেদশ আন্তজথানিক বানণজয তমলা ও একক প্রেশথিী আদয়াজি এবাং অন্যান্য বাজার উন্নয়ি
কমথসূিীদি অাংশিহণঃ

৪.২০.১ নবনিন্ন তেদশ অনুদষ্ঠয় আন্তজথানিক বানণজয তমলা, একক তেশীয় প্রেশথিী ও অন্যান্য বাজার উন্নয়ি
কমথসূিীদি এবাং নবদেদশ সরকারী ও তবসরকারী সাংস্থার সমন্বদয় একক বানণজয তমলা আদয়াজদি
উৎসাহব্যঞ্জক সুনবর্া তেয়া হদব।
৪.২১

রপ্তানি নবেয়ক প্রনশেণ তজারোরঃ

৪.২১.১

রপ্তানি বানণদজযর নবনর্-নবর্াি সম্পদকথ রপ্তানিকারকদক অবনহি করার লদেয রপ্তািী উন্নয়ি বুযদরা
তেদশর নবনিন্ন স্থাদি প্রনশেণ, তসনমিার ও কমথশালার আদয়াজি করদব।

৪.২২

স্থায়ী তমলা কমদপস্নক্স ও নবশ্ব বানণজয তকন্দ্র নিমথাণঃ

৪.২২.১

রপ্তানি বানণজয সম্প্রসারদণর জন্য ঢাকা ও িেিাদম স্থায়ী তমলা কমদপ্লক্স ও নবশ্ব বানণজয তকন্দ্র
স্থাপদির উদযাগ িহণ করা হদয়দে। এ উদযাগ ত্বরানন্বি করা হদব; এবাং

৪.২২.২ বাজার অনুসন্ধাি ও নবপণি েেিা বৃনির মাধ্যদম রপ্তানি বানণজয সম্প্রসারণ ও সুসাংহি করার জন্য
নবশ্ব বানণজয তকন্দ্র তর্দক সকল সহায়িা তেয়া হদব।

৪.২৩

নবদেশী তক্রিাদের সমাগম ও িাদের নিকে রপ্তানি পদণ্যর পনরনিনি বাড়াদিাসহ তক্রিা ও নবদক্রিার
মদধ্য সাংদ াগ স্থাপদির জন্য তেদশ আন্তজথানিক মাদির সার্ারণ এবাং পণ্যনিনিক তমলার আদয়াজি
করা হদব।

৪.২৪

পণ্য জাহাজীকরণঃ

৪.২৪.১

পণ্য জাহাজীকরণ/পনরবহণ ব্যবস্থা সহজ করার ব্যবস্থা তিয়া হদব। তকউ নবমাি িাে থার
করদি িাইদল সরকাদরর পে তর্দক প্রদয়াজিীয় সহদ ানগিা তেয়া হদব; এবাং

4.24.2 আমোনি ও রপ্তানি পণ্য খালাদসর তেদে শুল্কায়ি সম্পনকথি তসবাসমূহ দ্রুিির করার
ব্যবস্থাসহ অদোদমশি ও আধুনিক প্রযুনক্তর সদব থাচ্চ ব্যবহার আদরা বৃনি করা

৪.২৫

নিনমি

ওয়ািস্টপ

হদব ।

সরাসনর নবমাি-বুনকাং ব্যবস্থাঃ

৪.২৫.১ তেদশর উিরাঞ্চদলর োেকা শাক-সনি ও অন্যান্য পঁিিশীল পণ্য াদি সহদজ গন্তব্যস্থদল তপঁŠোদিা
ায় এবাং পদণ্যর গুণগিমাি অক্ষুন্ন র্াদক িার সুনবর্াদর্ থ রাজশাহী ও বসয়েপুর নবমাি বন্দর তর্দক
ঐ সকল পদণ্যর সরাসনর বুনকাং সুনবর্া অব্যাহি র্াকদব।
৪.২৬

অনর্ক হাদর তেশীয় কাঁিামাল ব্যবহাদর উৎসাহ প্রোিঃ

৪.২৬.১ কদম্পানজে নিে/ তহানসয়ারী বস্ত্র ও তপাশাক প্রস্ত্িিকারী ইউনিেগুদলাদক অনর্ক হাদর তেশীয়
কাঁিামাল ব্যবহাদর উৎসাহ প্রোি করা হদব।
৪.২৭

ম্যাদিজদমে ইিফরদমশি নসদস্টম (এমআইএস) স্থাপিঃ

৪.২৭.১

রপ্তানিকারকগণ াদি সহদজ প্রদয়াজিীয় ির্থ্ তপদি পাদরি তসজন্য রপ্তানি উন্নয়ি বুযদরার তেড
ইিফরদমশি তসোর (টিআইনস) তক আরও তজারোর ও আধুনিকীকরণ করা হদব।
প্রেন্ন রপ্তানি-সুনবর্াঃ

৪.২৮

৪.২৮.১ প্রেন্ন রপ্তানিকারক প্রিযে রপ্তানিকারদকর ন্যায় নডউটি ড্র-ব্যাকসহ রপ্তানির সকল সুদ াগ-সুনবর্া
পাদব। রপ্তানি পণ্য উৎপােদির জন্য ব্যবহৃি স্থািীয় কাঁিামাল এবাং ববদেনশক নবনিদয়াদগ স্থানপি
নশপ/ প্রকদপ ব্যবহৃি স্থািীয় দ্রব্য ও কাঁিামাল ‘‘প্রেন্ন রপ্তানি’’ বদল নবদবনিি হদব; এবাং
৪.২৮.২ তেন্ডার ব্যনিদরদক তক্রিার নিকে সরাসনর ববদেনশক মুদ্রায় নবক্রয়দক ‘‘প্রেন্ন রপ্তানি’’ গণ্য কদর
প্রদয়াজিীয় সুদ াগ বৃনির ব্যবস্থা তিয়া হদব।
৪.২৯

নবনবর্ঃ

৪.২৯.১ ঢাকায় একটি তেড ফযানসনলদেশি তসোর স্থাপদির ব্যবস্থা তিয়া হদব;
৪.২৯.২ নবদেদশ নবদশে র্রদণর ওয়যার হাউস স্থাপিসহ তেনডাং হাউস, এক্সদপাে থ হাউস, বানণজয তকন্দ্র স্থাপি
উৎসানহি করা হদব;
৪.২৯.৩ রপ্তানির তেদে বানণজয নবদরার্ নিষ্পনিকদপ রপ্তািী উন্নয়ি বুযদরা’র সেমিা ও েেিা বৃনির
উদযাগ তিয়া হদব;
৪.২৯.৪

পণ্য ও তসবা খািনিনিক উন্নয়ি ইিনস্টটিউে /কাউনেল স্থাপদি পেদেপ তিয়া হদব;

৪.২৯.৫ বাাংলাদেশ ব্যাাংদকর পূব থানুমনি ব্যনিদরদক রপ্তানিকারক কতৃক
থ নবদেদশ এদজেী নিদয়াগ করার
ব্যবস্থা তিয়া হদব;
৪.২৯.৬ ডনিউটিও-এর িীনিমালায় স্বদপান্নি তেশগুদলাদক প্রেি সুনবর্া নিনিিকরণ এবাং িা সাংনিষ্ট
সকলদক অবনহি করার ব্যবস্থা তিয়া হদব;
৪.২৯.৭ রপ্তানিকারক প্রনিষ্ঠািদক গুণগিমাি অজথদির জন্য আইএসও ৯০০০ এবাং পনরদবশগি নবনর্-নিদের্
সাংক্রান্ত আইএসও ১৪০০০ অজথদি উৎসাহ প্রোি করা হদব;
৪.২৯.৮ আমোনি ও রপ্তানি সাংক্রান্ত এলনস ফরদম নবশ্ব বানণজয সাংস্থা অনুসৃি হারদমািাইজড তকাড
ব্যবহাদরর লদেয রপ্তানি পদণ্যর পূণ থাঙ্গ বণ থিা সম্বনলি তকাড প্রণয়ি করা হদব;
৪.২৯.৯ আনর্ থক ও রাজস্ব সুদ াগ-সুনবর্াগুনল নিনে থষ্ট সময় অন্তর প থাদলািিা করা হদব এবাং প্রদয়াজিমি
ব্যবস্থা িহণ করা হদব; এবাং
৪.২৯.১০ এদিা তপ্রাডাক্টস ও এদিা-প্রদসনসাং পণ্যসমূদহর রপ্তানির লদেয অিযন্তরীণ পনরবহদির তেদে তিৌ-পর্,
তরলপর্ ও সড়ক পদর্ নবদশে পনরবহদির ব্যবস্থা করা হদব।
৪.২৯.১১ বানণজয মন্ত্রণালদয়র িত্ত্বাবর্াদি ও উদযাদগ ও অন্যান্য সাংনশলষ্ট সকল সরকানর/তবসরকানর
প্রনিষ্ঠাদির সহদ ানগিায় এবাং জািীয় তেড তপাে থাদলর আওিায় একটি ডাোব্যাাংক প্রনিষ্ঠা ও
পনরিালিা করা হদব। এই ডাোব্যাাংক রপ্তানিকারক, আমোনিকারক, ব্যাাংক ও আনর্ থক
প্রনিষ্ঠািসমূহ, এি,নব,আর এবাং অন্যান্য সরকারী-তবসরকারী তষ্টকদহাডারদেরদক ির্থ্ প্রোদির
মাধ্যদম সহায়িা করদব। এই ডাোব্যাাংদক নিম্ননলনখি নবেয়সমূদহর উপর ির্থ্-উপাি র্াকদবঃ
পণ্যনিনিক মূেমাি এবাং পনরমাণসহ রপ্তানি উপাি ;
রপ্তানি মূে এবাং খািওয়ারী রপ্তানি আয় ;
তেশনিনিক পণ্য আমোনির পনরমাণ ও ব্যয়;
তেশনিনিক নবনিন্ন পদণ্যর (ত গুদলা বাাংলাদেশ উৎপােি ও রপ্তানি কদর র্াদক) উৎপােদির
উপাি;
আমোনি ও রপ্তানি মূে সূিক ;
নবনিন্ন তেদশর গুরুত্বপূণ থ ও প্রিাবশালী নবপণিকারীদের িানলকা;
পণ্যনিনিক িানহো ও সরবরাদহর পার্ থকয;
খািওয়ারী নবনিদয়াগ ও অর্ থায়দির উপাি;
নবনিন্ন তেদশর শুল্কহার সুনবর্া (GSP, PC, APTA,SAFTA ইিযানে);
রুলস্ অব অনরনজি এর শিথসমূহ;
স্যানিোনর ও ফাইদোস্যানিোনরর শিথসমূহ;
অন্যান্য।

পঞ্চম অধ্যায়
রপ্তানির পণ্যনিনিক সুনবর্ানে
৫.১

বিরী তপাশাক নশপঃ

৫.১.১

বন্দর ব্যবস্থাপিার উন্নয়ি, পণ্য খালাস পিনি সহজীকরণ, নবদ্যযৎ সমস্যার সমার্াি ইিযানে
কমথকাদন্ডর মাধ্যদম বিরী তপাশাক রপ্তানির ‘লীড োইম’ কনমদয় আিার পেদেপ িহণ করা হদব;

৫.১.২

উপযুক্ত অবকাঠাদমাগি ও ইউটিনলটি সুনবর্াসহ একানর্ক উপযুক্ত স্থাদি ‘তপাশাক পেী’
স্থাপদির উদযাগ তিয়া হদব;

৫.১.৩

তপাোক নশপ পেীদি বজথয পানি তশার্ি প্লযাে (waste water treatment plant)
স্থাপদির পেদেপ িহণ করা হদব;

৫.১.৪

বিরী তপাোক কারখািার কমথ পনরদবশ উন্নয়ি, দ্য থেিাজনিি ঝনুঁ ক হ্রাসকরণ এবাং কারখািা প থাদয়
কমপ্লাদয়ে শিথ প্রনিপালদি সহদ ানগিা প্রোি করা হদব। িাোড়া সকল তস্টকদহাডারদের সাদর্
নিদয় একটি সমনন্বি ও ত ৌনক্তক কমপ্লাদয়ে িীনিমালা বিরীর উদযাগ তিয়া হদব;

৫.১.৫

তপাোক নশদপ কমথরি শ্রনমক ও কমথিারীদের উৎপােিশীলিা বৃনি ও পণ্য বহুমুখীকরদণর জন্য
নবনিন্ন তময়ানে প্রনশেদণর উদযাগ তিয়া হদব;

৫.১.৬

শ্রনমক ও কমথিারীদের েেিা বৃনি, পণ্য বাজার ির্থ্ ও প্রযুনক্ত সম্পদকথ উদযাক্তাদের ির্থ্
সরবরাদহর মাধ্যদম পণ্য বহুমুখীকরদণর উপর গুরুত্ব তেয়া হদব;

৫.১.৭

বিরী তপাোদকর বাজার সম্প্রসারণ ও সুসাংহিকরদণর জন্য নবদেদশ নবপণি নমশি তপ্ররণ,
নবদেদশ একক তেশীয় বস্ত্র ও বিরী তপাোক তমলার আদয়াজি, তেদশ ও নবদেদশ আন্তজথানিক
তমলার আদয়াজি ও অাংশ িহদণর ব্যবস্থা করা হদব;

৫.১.৮

ব্যাকওয়াড থ ও ফরওয়াড থ নলাংদকজ নশপ স্থাপদি উৎসানহি করা হদব; এবাং

৫.১.৯

সাংনিষ্ট প্রনিষ্ঠাি কতৃক
থ আমোনিকৃি কাঁিামাদলর জন্য শুদল্কর সমপনরমাণ ব্যাাংক-গ্যারানে প্রোি
সাদপদে প্রাকৃনিক ও কৃনেম উল (artificial wool) িারা বন্ড লাইদসেনবহীি
প্রনিষ্ঠািদক
বন্ডবনহভূথি এলাকায় হাদি তবািা তসাদয়োর রপ্তানির উদেদশ্য উৎপােদির
সুদ াগ তেয়া হদব।

৫.১.১০ তেদশ তুলা সরবরাহ নিনব থঘ্ন ও নিনশ্চি রাখার লদেয সরকানর ও তবসরকানর সেস্যদের সমন্বদয় একটি
পরামশথক পনরেে গঠি করা হদব।
বানণজয মন্ত্রণালয় কতৃক
থ নবনিন্ন উন্নয়ি সহদ াগী প্রনিষ্ঠাি প্রেি রপ্তানি উন্নয়ি সাংক্রান্ত আনর্ থক ও
কানরগনর সহদ ানগিা সমনন্বি করার উদযাগ তিয়া হদব।
৫.১.১২ তেদশর সকল বিরী তপাশাক কারখািার জন্য নবনিন্ন তেদশর এবাং নবনিন্ন র্রদণর তক্রিাদের িানহো
সমন্বয় কদর ন্যযিিমিাদব পালিদ াগ্য একটি Standard Unified Code of Compliance
প্রণয়দির লদেয সরকার উদযাগ িহণ করদব।
৫.১.১১

৫.২

নহমানয়ি মৎস্য ও মৎস্য পণ্য নশপঃ

৫.২.১

প্রাকৃনিক িারসাম্য বজায় তরদখ নিাংনড় উৎপােি বৃনির জন্য নিাংনড় িােদক উৎসানহি করা হদব;

৫.২.২

নহমানয়ি খায খাদি মূে-সাংদ ানজি পণ্য উৎপােি, প্রনক্রয়াকরণ ও রপ্তানির লদেয তিঞ্চারকযানপোল প্রোি করা হদব;

৫.২.৩

নিাংনড়/নিাংনড়জাি পদণ্যর গুণগি মাি বজায় রাখার স্বাদর্ থ সরকারী ও তবসরকারী অাংশীোনরদত্ব
থ
‘‘সীল অব তকায়ানলটি অগািাইদজশি’’
বা সমপ থাদয়র প্রনিষ্ঠাি স্থাপদির উদযাগ তিয়া হদব;

৫.২.৪

পদণ্যর উন্নিমাি এবাং এসনপএস (sanitary and phyto-sanitary) সাংনিষ্ট মাি
নিনশ্চিকরদণর জন্য সরকারী ও তবসরকারী বা ত ৌর্ উদযাদগ মাি সম্পন্ন accredited
তেনস্টাং োবদরেরী প্রনিষ্ঠার উদযাগ িহণ করা হদব;

৫.২.৫

নিাংনড়র মাদিান্নয়ি ও তরাগ প্রনিকাদরর জন্য গদবেণা ও প্রনিকারমূলক ব্যবস্থা িহণসহ
তবসরকারী প থাদয় োবদরেরী স্থাপদির অনুমনি প্রোি করা হদব;

৫.২.৬

নহমানয়ি খাদযর মাি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তজারোর করার লদেয অপনরহা থ মাি নিয়ন্ত্রণ ন্ত্রপানি
আমোনি উৎসানহি করা হদব। মৎস্য অনর্েপ্তর ও নবনসএসআইআর িাদের accredited তেনস্টাং
োবদরেরী উন্নয়দির ব্যবস্থা িহণ করদব;

৫.২.৭

হযানিাং তর্দক মৎস্য উৎপােি, প্রনক্রয়াকরণ ও প্যাদকনজাং-এর সকল প থাদয় একটি নবদশে
িোরনক ব্যবস্থা বা তেদসব্যানলটি নসদস্টম গদড় তিালা হদব াদি কদর দূনেি (contaminated)
নহমানয়ি খায রপ্তানির আশাংকা কনমদয় আিা ত দি পাদর;

৫.২.৮

নহমানয়ি খাদযর বাজার সম্প্রসারণ ও সুসাংহিকরদণর জন্য নবদেদশ নবপণি নমশি তপ্ররণ,
নবদেদশ একক তেশীয় তমলার আদয়াজি, তেদশ ও নবদেদশ আন্তজথানিক তমলার আদয়াজি ও অাংশ
িহদণর ব্যবস্থা করা হদব;

৫.২.৯

বাাংলাদেশ তিাদজি ফুডস এক্সদপাে থাস থ এদসানসদয়শি (নবএফএফইএ) কতৃক
থ বিরী ‘‘নিশি-২০১৫’’
বাস্তবায়দি সম্ভাব্য সকল উদযাগ তিয়া হদব;

5.2.10 রপ্তানিদ াগ্য নিাংনড়র মাি নিয়ন্ত্রদণর জন্য একটি মনিেনরাং তসল গঠি করা হদব;
5.2.11 নহমানয়ি মৎস্য ও মৎস্য পণ্য বহুমুখীকরদণ সহায়িা তেয়া হদব; এবাং
৫.২.১২ আমোনিকৃি নফশ-নফড ব্যবহাদরর উপদ াগী নক িা এবাং িাদি তকাি দূনেি বা নিনেি
উপাোি বা সাবসদেে আদে নকিা, িা পণ্য িালাি খালাদসর পূদব থ শুল্ক কতৃপথ ে কতৃক
থ
নিনশ্চি হদি হদব। নিনেি উপাোদির হালিাগাে িানলকা মৎস্য অনর্েপ্তর অর্বা মৎস্য ও
পশুসম্পে মন্ত্রণালয় সময় সমদয় শুল্ক কতৃপথ দের নিকে তপ্ররণ করদব।
৫.৩

বাঁশ -তবি ও িানরদকদলর তোবড়া িারা প্রস্ত্িি হস্তনশপঃ

৫.৩.১

ঢাকাসহ অন্যান্য স্থাদি কারুপেী স্থাপদির পেদেপ িহণ করা হদব;

৫.৩.২

হস্তনশপজাি পদণ্যর কাঁিামাল সহজলিয করার জন্য বাঁশ, তবি ও কাদঠর বানণনজযক উৎপােি
উৎসানহি করা হদব;

৫.৩.৩

বাঁশ, তবি, কচুরীপািা, িানরদকদলর তোবড়া ইিযানে িারা বিরী মূে সাংদ ানজি পণ্য রপ্তানিদক
উৎসানহি করা হদব;

৫.৩.৪

হস্তনশপজাি পদণ্যর উৎপােদি িতুিত্ব ও ববনিেিা আিয়দির জন্য নডজাইি বা িক্সা উন্নয়দি
সহায়িা প্রোি করা হদব। একটি িক্শা তকন্দ্র স্থাপদির উদযাগ নবনসক নিদি পাদর।

৫.৩.৫

হস্তনশপজাি পদণ্যর বাজার সম্প্রসারণ ও সুসাংহিকরদণর জন্য নবদেদশ নবপণি নমশি
তপ্ররণ, নবদেদশ একক তেশীয় তমলার আদয়াজি, তেদশ ও নবদেদশ আন্তজথানিক তমলার
আদয়াজি ও অাংশ িহদণর ব্যবস্থা করা হদব; এবাং

৫.৩.৬

হস্তনশপজাি পদণ্যর উৎকে থ সার্দির জন্য বাাংলাক্রাফে প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা িহণ করদব।

৫.৪

িা নশপঃ

৫.৪.১

িা বাগাদির আওিার্ীি অিাবানে জনম িাদের আওিায় আিার উদযাগ তিয়া হদব;

৫.৪.২

রুি িা বাগািগুদলার পুিব থাসদির ব্যবস্থা িহণ করা হদব;

৫.৪.৩

মূে প্রনিদ াগী করার লদেয িা বাগািগুদলার মদধ্য গ্যাস সাংদ াদগর পেদেপ িহণ করা হদব;

৫.৪.৪

ত সকল িা বাগাদির ইজারা কা থক্রম এখিও সম্পানেি হয়নি, িা দ্রুি সম্পােদি সানব থক
সহদ ানগিা তেয়া হদব;

৫.৪.৫

আন্তজথানিক বাজাদর টিদক র্াকার লদেয িাদয়র গুণগিমাি উন্নয়ি ও িাদয়র উৎপােিশীলিা বৃনির
জন্য িা কারখািা আধুনিকীকরদণর জন্য সহজ শদিথ ঋণ প্রোদি
ব্যাাংকদক উৎসানহি করা হদব;

৫.৪.৬

োনরদ্র নবদমািদির জন্য ক্ষুদ্রাকার খামাদর িা উৎপােিকারীদের ঋণ সুনবর্াসহ অন্যান্য
সুনবর্া তেয়া হদব;

৫.৪.৭

প্যাদকে-িা রপ্তানিদক উৎসাহ প্রোদির লদেয আমোনিকৃি তমাড়ক সামিীর জন্য এফওনব
মূদের ওপর নবনর্ তমািাদবক নডউটি-ড্র-ব্যাক সুনবর্া/বন্ড সুনবর্া প্রোি করা হদব। এ োড়াও ব্যাাংক
গ্যারানের মাধ্যদম ও নবিা শুদল্ক তমাড়ক সামিী আমোনির সুদ াগ তেয়া হদব;

৫.৪.৮

নবদেদশ িাদয়র বাজার সম্প্রসারণ ও সুসাংহিকরদণর জন্য নবদেদশ নবপণি নমশি তপ্ররণ,
নবদেদশ আন্তজথানিক তমলায় অাংশ িহদণর ব্যবস্থা করা হদব; এবাং

৫.৪.৯

নবদেদশ বাাংলাদেশী িা বাজারজািকরদণ ব্র্যান্ড তিইম প্রনিষ্ঠার নবেয়টি পরীো কদর তেখা হদব। এ
নবেদয় প্রনিনষ্ঠি তিনন্ডাং ও নডনষ্ট্রনবউটিাং সাংস্থার সাদর্ ত াগাদ াগ করা হদব।

[[

৫.৫

পাে নশপঃ

৫.৫.১

পােজাি পদণ্যর উন্নয়ি ও বহুমুখীকরদণর লদেয গদবেণা কা থক্রম তজারোর ও পােকল
নবএমআরই ও অন্যান্য ব্যবস্থা িহদণর মাধ্যদম পাে নশদপর উৎপােিশীলিা বৃনির জন্য
সমনন্বি ‘প্লযাি অব এযাকশি’ িহণ করা হদব;

৫.৫.২

নবনিন্ন তেদশ পাে ও পােজাি পণ্য রপ্তানির প্রনিবন্ধকিাসমূহ নিনিি কদর িা দূরীকরদণর
পেদেপ তিয়া হদব;

5.5.3

নবদেদশ অবনস্থি বাাংলাদেশ নমশিসমূদহর মাধ্যদম পাদের পনরদবশ সহায়ক গুণাগুণ তুদল র্দর
পাদের ব্যবহার জিনপ্রয় করার উদযাগ িহণ করা হদব;

৫.৫.৪

বাজার সৃ©ষ্টথর লদেয উদযাক্তাদক আন্তজথানিক তমলা ও প্রেশথিীদি ত াগোদি সহায়িা তেয়া হদব;
এবাং

৫.৫.৫

পােজাি পদণ্যর ববনিে আিার লদেয নডজাইি তডদিলপদমে তসোর স্থাপদি সরকারী
সহায়িা প্রোি করা হদব।

৫.৬

িামড়া নশপঃ

৫.৬.১

রুি িামড়া নশপ কারখািাগুদলাদক পনলনস সাদপাদে থর মাধ্যদম ঋণ পুিঃিফনশনলকরণ সুনবর্া প্রোি
করা হদব;

৫.৬.২

উৎপােিশীলিা বৃনি ও পণ্য উন্নয়ি কা থক্রম িহদণর মাধ্যদম আন্তজথানিক বাজাদর িামড়া ও
িামড়াজাি পদণ্যর প্রনিদ ানগিা (competition) করার শনক্ত বৃনির মাধ্যদম রপ্তানি প্রসাদরর
উদযাগ তিয়া হদব;

৫.৬.৩

আমোনি নবকপ িামড়া প্রনক্রয়াকরদণর জন্য প্রদয়াজিীয় তকনমকযাল বিরী নশপ, জুিার নবনিন্ন
কদম্পাদিে ও িামড়া নশদপর নবনিন্ন উপকরণ (accessories) তেশীয়িাদব উৎপােদি উৎসানহি
করা হদব। এদেদে নবদেশী নবনিদয়াগ বা ত ৌর্ নবনিদয়াগ উৎসানহি করা হদব;

৫.৬.৪

পশুর শরীর তর্দক িামড়া খালাস পিনি, নপ্রজারদিশি, পনরবহণ, সাংরেণ ইিযানের নবেদয় নবনিন্ন
প্রিারণা ও সদিিিিা বৃনির উদযাগ তিয়া হদব াদি কদর িামড়া আহরণ, সাংরেণ ও প্রনক্রয়াকরণ
প থাদয়র েয়েনি কনমদয় আিা ায়। এদেদে পৃর্কিাদব কসাই ও িামড়া ব্যবসায়ীদের জন্য
প্রনশেণ তকাস থ ও কমথশালার আদয়াজি অব্যাহি র্াকদব;

৫.৬.৫

তলোর তসক্টর নবজদিস প্রদমাশি কাউনেদলর মাধ্যদম এ নশদপর সামনিক উন্নয়দি নবনিন্ন পেদেপ
তিয়া হদব াদি নশপ উদযাক্তা ও রপ্তানিকারকগণ সাংনিষ্ট র্াকদবি;

৫.৬.৬

িামড়াজাি পণ্য ও জুিা নশদপ ববদেনশক নবনিদয়াগ ও জদয়ে তিঞ্চার ইিদিষ্টদমেদক উৎসানহি
করা হদব;

৫.৬.৭

১০০% রপ্তানিমুখী িামড়া নশদপর জন্য নবযমাি বন্ড সুনবর্া অনর্কির সহজ ও সমদয়াপদ াগী
করার উদযাগ িহণ করা হদব;

৫.৬.৮

নবযমাি শুল্ক ও কর প্রিযপথণ পিনি সহজ করা হদব;

৫.৬.৯

িামড়াজাি পদণ্যর উন্নয়ি ও বহুমুখীকরদণর লদেয গদবেণা কা থক্রম তজারোর ও রুি িামড়া নশদপ
নবএমআরই ও অন্যান্য ব্যবস্থা িহদণর মাধ্যদম িামড়া নশদপর উৎপােিশীলিা বৃনির জন্য সমনন্বি
‘প্লযাি অব এযাকশি’ িহণ করা হদব;

৫.৬.১০ বাজার সৃ©ষ্টথর লদেয উদযাক্তাদক আন্তজথানিক তমলা ও প্রেশথিীদি ত াগোদি সহায়িা তেয়া হদব;
৫.৬.১১ তেদশর প্রর্াি প্রর্াি শহদর তপৌর নবিাদগর সহায়িা নিদয় স্লোর হাউস প্রনিষ্ঠার উদযাগ তিয়া হদব;
৫.৬.১২ সািাদর নিমথাণার্ীি িামড়া নশপ পেীদি নশপ ইউনিে স্থািান্তদর সম্ভাব্য সকল সহদ ানগিা প্রোি করা
হদব;
৫.৬.১৩ সািারস্থ িামড়া নশপ পেীদি তকন্দ্রীয়িাদব ওদয়ষ্ট ম্যাদিজদমে প্লযাে স্থাপদির উদযাগ তিয়া হদব
এবাং ক্লীি তেকদিালনজ স্থাপদি উৎসানহি করা হদব;

৫.৬.১৪ িামড়া ও িামড়াজাি পদণ্যর গুণগিমাি নিনশ্চি করার জন্য উন্নি রসায়িাগার স্থাপিসহ সা©র্রিসথ
তসোর স্থাপদির উদযাগ বাস্তবায়ি করা হদব;
৫.৬.১৫ িামড়া নশদপর ব্যবস্থাপিা সাংকে উিরদণর উদেদশ্য উদযাক্তাদের জন্য তেদশ-নবদেদশ প্রনশেদণর
ব্যবস্থা করা হদব;
৫.৬.১৬ কাঁিা িামড়া সহজলিয করার জন্য তেদশ গবানে পশু পালি এবাং লীন্ নসজদি (lean season)
কাঁিা িামড়া আমোনি উৎসানহি করা হদব;
৫.৬.১৭ িামড়া নশদপ নিম্ন হারযুক্ত িাইদোদজি ও তসানডয়াম তক্লাদরে ব্যবহার উৎসানহি করা হদব;
৫.৬.১৮ ট্যািারী মানলক ও এদজেদের মধ্যকার ব্যবসানয়ক সম্পকথ উন্নয়দি সহায়িা করা হদব াদি কদর
ট্যািারী মানলকদের তসলস্ তিদগানশদয়শি ও মাদকথটিাং কযাপানসটি বৃনি পায়;
৫.৬.১৯ হাজারীবাগ তর্দক সািার ট্যািারী পলস্নীদি নশপ ইউনিে স্থািান্তদর ট্যািারী মানলকদের ক্রাষ্ট তলোর
তর্দক নফনিশড্ তলোর উৎপােি পনরকপিা বিরীদি সহায়িা করা হদব;
৫.৬.২০ জুিা ও িামড়াজাি পদণ্যর ববনিে আিার লদেয নডজাইি তডদিলপদমে তসোরটিদক আদরা
গনিশীল করার উদযাগ তিয়া হদব;
৫.৬.২১ রপ্তানিমুখী িামড়াজাি পদণ্যর উন্নয়ি ও উৎকে থ সার্দির লদেয নডজাইি ও ফযাশি ইিনস্টটিউে
স্থাপিসহ তলোর তেকদিালনজ কদলজদক যুদগাপদ াগী করার পেদেপ িহণ করা হদব;
৫.৬.২২ জুিাসহ িামড়াজাি পণ্য উৎপােদি ব্যবহৃি প্রদয়াজিীয় খুিরা ন্ত্রাাংশ উৎপােদির জন্য
ব্যাকওয়াড থ/ফরওয়াড থ-নলাংদকজ নশপ স্থাপদি প্রদয়াজিীয় পেদেপ িহণ করা হদব; এবাং
৫.৬.২৩ িামড়া নশদপর জন্য তকনমকযাল ও অন্যান্য উপকরণ প্রানপ্ত সহজ ও নিনশ্চি করদি প্রদয়াজিীয়
ব্যবস্থা িহণ করা হদব।
৫.৭ মৃৎ নশপঃ
৫.৭.১ তেদশর নবনিন্ন স্থাদি ঐনিহযবাহী মৃৎ নশপ উৎপােি এবাং উৎপােদি উৎসাহ প্রোদির ব্যবস্থা করা
হদব;
৫.৭.২ মৃৎ নশপ উৎপােদি িতুিত্ব ও ববনিেময়িা আিায়দির লদেয নডজাইি ও িকশা প্রণয়দি সহায়িা
প্রোি এবাং এ নবেদয় নবনসদকর িকশা তকন্দ্র উন্নয়দির ব্যবস্থা িহণ করা হদব; এবাং
৫.৭.৩ মৃৎ নশপ উন্নয়দির জন্য িারুকলা ইিনস্টটিউে এর আওিায় মৃৎ নশপীদের নবদশে প্রনশেদণর ব্যবস্থা
িহণ করা হদব ।

৫.৮

অন্যান্য খািঃ

৫.৮.১

রপ্তানিদ াগ্য শাক-সনি উৎপােদির জন্য কণ্ট্রাক্ট ফানমথাংদক উৎসানহি করা হদব;

৫.৮.২

শাক-সনি ও ফলমূল উৎপােদির জন্য উদযাগী রপ্তানিকারদকর অনুকূদল প্রাপ্যিা সাদপদে সরকারী
খাসজনম বরাে তেয়া এবাং রপ্তানি পেী গঠদি উৎসানহি করা হদব;

৫.৮.৩

শাক-সনি, ফুল ও ফনলদয়জ এবাং ফলমূল রপ্তানির জন্য প্রদয়াজিীয় আধুনিক ও নবজ্ঞািসম্মি
প্যাদকনজাং সামিী উৎপােিদক উৎসানহি করা হদব;

৫.৮.৪

আলু িাে, উৎপােি ও রপ্তানিদি উৎসাহ প্রোি করা হদব;

৫.৮.৫

শাক-সনি, ফুল ও ফনলদয়জ এবাং ফলমূল উৎপােক ও রপ্তানিকারকদের জন্য প্রনশেদণর ব্যবস্থা
অব্যাহি র্াকদব;

৫.৮.৬

কৃনেনিনিক পণ্য রপ্তানির তেদে সকল প্রকার সাংক্রমণমুক্ত পণ্য রপ্তানির জন্য উদযাগ তিয়া হদব।
এদেদে কৃনে সম্প্রসারণ অনর্েপ্তর মূল উদযাগী ভূনমকা পালি করদব;

৫.৮.৭

হ রি শাহ্জালাল আন্তথজানিক নবমাি বন্দদরর পাদশ Central Warehouse এবাং Cool Chain
System স্থাপদির উদযাগ তিয়া হদব;

৫.৮.৮

ির্থ্ ত াগাদ াগ ব্যবস্থার উন্নয়দির লদেয তেদশ আইনসটি’র সব থানর্ক ব্যবহার নিনশ্চি করা হদব;

৫.৮.৯

আইটি খাদির রপ্তানি সম্প্রসারদণর জন্য প্রবাসী বাাংলাদেশীদের সাংদগ ত াগাদ াগ তজারোরকরাসহ
নবদেদশ নবপণি তকন্দ্র তখালার সম্ভাব্যিা ািাই কদর তেখা হদব;

৫.৮.১০ সফ্টওয়যার উৎপােি ও রপ্তানির জন্য তেদশ একটি ‘‘আইটি নিদলজ’’ স্থাপদির উদযাগ তজারোর
করা হদব;
৫.৮.১১ ন্যাশিাল আইটি ব্যাক-তবাি-এর সাদর্ সাব-তমনরি ফাইবার অপটিক কযাবল সাংদ াগ, হাই েীড
ডাো োেনমশি লাইি সহজলিয করা এবাং আঞ্চনলকিাদব আইটি খাদির নিনি সুদৃঢ় করার লদেয
প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা িহণ করা হদব;
৫.৮.১২ আইনসটি নবজদিস প্রদমাশি কাউনেদলর মাধ্যদম আইনসটি খাদির উন্নয়দির জন্য সুদ াগ-সুনবর্া
বৃনির ব্যবস্থা তিয়া হদব;
৫.৮.১৩ আইটি খাদির রপ্তানি প্রসাদর জন্য Country Branding এর লদেয ইনপনব ও নবদেদশ অবনস্থি
বাাংলাদেদশর নমশিসমূদহর মাধ্যদম প্রদয়াজিীয় উদযাগ িহণ করা হদব;
৫.৮.১৪ ঔের্ নশদপর কাঁিামাল আমোনির তেদে পাসবুক পিনি/নিন্নির পিনি িালু করা ায় নকিা িা
পরীো কদর তেখা হদব;
৫.৮.১৫ ঔের্ খাদির রপ্তানি সম্ভাব্যিা নবদবিিায় এদি ঢাকা ও িট্টিাদম Active Pharmaceutical
Ingredient পাকথ ও Common Lab প্রনিষ্ঠা করার উদযাগ তিয়া হদব;
৫.৮.১৬ হালকা প্রদকৌশল (লাইে ইনঞ্জনিয়ানরাং) নশদপর উন্নয়দির জন্য ঢাকার অদূদর ‘‘লাইে ইনঞ্জনিয়ানরাং
ক্লাষ্টার নিদলজ’’ গদড় তিালা হদব;
৫.৮.১৭ হালকা প্রদকৌশল খাদির উন্নয়দির জন্য একটি অিযাধুনিক োবদরেরী ও কমি ফযানসনলটিজ
তসোর গদড় তিালা হদব;

৫.৮.১৮ কৃনে ও কৃনেজাি পদণ্যর মাদিান্নয়ি ও মাি নিয়ন্ত্রদণর জন্য একটি ‘‘এদিা-প্রডাক্টস্ নবজদিস
প্রদমাশি কাউনেল’’ গঠি করা হদব;
৫.৮.১৯ তিেজ উনদ্ভে, ঔের্ ও সামিী উৎপােি এবাং রপ্তানিদি উৎসাহ প্রোি করা হদব। এলদেয
থ
প্রদয়াজিীয় এনক্রদডদেড সাটিনফদকশি
োবদরেরী স্থাপদির উদযাগ তিয়া হদব;
5.8.20 তিেজ সামিী খাদির সামনিক উন্নয়দির জন্য হারবাল প্রডাক্ট তডদিলপদমে কাউনেল গঠি করা
হদব;
৫.৮.২১ জাহাজ নিমথাণ নশদপ ব্যাাংক গ্যারানে কনমশিসহ অন্যান্য সানিথস িাজথ বাাংলাদেশ ব্যাাংক এর নিদে থশিা তমািাদবক
সব থনিমণ প থাদয় রাখা হদব;
৫.৮.২২ প্লানস্টক পদণ্যর পরীো ও সিে প্রোদির জন্য উপযুক্ত োবদরেরী স্থাপদির উদযাগ তিয়া হদব;

৫.৮.২৩ সবণ থ ও তরৌদপ্যর অলঙ্কার রপ্তানি প্রসাদরর লদেয অলঙ্কার সামিীর কাঁিামাল আমোনিদক
উৎসানহি করা হদব;
৫.৮.২৪ আমোনিকৃি অমসৃণ হীরা প্রনক্রয়াকরদণর পর রপ্তানিদক উৎসানহি করার লদেয এ নবেদয় জারীকৃি
প্রজ্ঞাপি এসআরও িাং- ১৮-আইি/২০০৬ িানরখ- ৭ তফব্রুয়ারী, ২০০৬ ইাং অনু ায়ী নশপ উদযাক্তা
ও রপ্তানিকারকদক প্রদয়াজিীয় সহদ ানগিা প্রোি করা হদব; এবাং
৫.৮.২৫ তখলিা ও ইনমদেশদির গহিা উৎপােি এবাং রপ্তানিদি উৎসাহ ও সহায়িা প্রোি করা হদব।

েষ্ঠ অধ্যায়
তসবা রপ্তানি

৬.০

তসবা খাি বলদি সার্ারণি: ডনবস্নউ টি ও (WTO) এর General Agreement on
Trade in Services (GATS) এর অর্ীি নির্ থানরি তসবা সমূহ বুঝাদব, র্াঃ১. ির্থ্ ও ত াগাদ াগ প্রযুনক্তনিনিক কা থক্রম;

২. কিোকশি নবজদিস;
৩. স্বাস্থয তসবা সাংক্রান্ত ত মি, হাসপািাল, নক্লনিক ও িানস থাং তসবা;
৪. তহাদেল ও প থেি সাংক্রান্ত তসবা;
৫. কিসানিাং সানিথদসস;
৬. োবদরেরী তেনস্টাং;
৭. ফদোিানফ কা থক্রম;
৮. তেনলকনমউনিদকশিস্;
৯. পনরবহণ ও ত াগাদ াগ;
১০. ওয়যারহাউস ও কিদেইিার সানিথস;
১১. ব্যাাংনকাং কা থক্রম;
১২. নলগ্যাল ও প্রদফশিাল সানিথস;
১৩. নশো তসবা ইিযানে;
১৪. নসনকউনরটি সানিথস;
১৫. নপ্রনশপদমে ইিদেকশি (নপএসআই); এবাং
১৬. আউেদসানসাং।


6.1

রপ্তািী উন্নয়ি বুযদরা তসবা খাদি রপ্তানি বৃনির জন্য নবনিন্ন েপ্তর সাংস্থার সাদর্ সমন্বয়পূব থক
একটি সমনন্বি প্লযাি অব এযাকশি প্রণয়ি কদর প্রদয়াজিীয় পেদেপ িহণ করদব;

৬.২

রপ্তািী উন্নয়ি বুযদরা পণ্য খাদির পাশাপানশ তসবা খাদির রপ্তানি পনরসাংখ্যাি বিরীরও
উদযাগ িহণ করদব;

6.3

তসবা খাদি রপ্তানি উন্নয়দির জন্য নবদেশস্থ বাাংলাদেশ নমশিসমূদহর েেিা বৃনির উদযাগ তিয়া হদব;

6.4

6.5

কা থক্রম সমন্বদয়র জন্য িাইস তিয়ারম্যাি, রপ্তািী উন্নয়ি
বুযদরার
তিতৃদত্ব সাংনিষ্ট তসবা খাি সমূদহর প্রনিনিনর্দের নিদয় ‘‘তসবা রপ্তানি উন্নয়ি সমন্বয় কনমটি’’
িাদম
একটি কনমটি কাজ করদব;
তসবা খাদি রপ্তানি উন্নয়দির

নবনিন্ন তসবা খাি নিনিক নবজদিস প্রদমাশি কাউনেল গঠি করা হদব।

সপ্তম অধ্যায়

রপ্তানি উন্নয়দির নবনবর্ পেদেপসমূহ
৭.১

৭.২

তিইে ফরওয়ানড থাং নিয়ন্ত্রণ সাংক্রান্ত এসআরও িাং ১৮-আইি/২০০৮/২১৭৪/শুল্ক, িানরখ ১৩-১২০০৮ ত াদগ জারীকৃি তিইে ফরওয়াড থাস থ(লাইদসনোং কা থ পনরিালিা) নবনর্মালা, ২০০৮ অনু ায়ী
তিইে ফরওয়াড থাস থগণ পনরিানলি হদব;
অবকাঠাদমাগি উন্নয়ি সার্ি, প্রানিষ্ঠানিক সহায়িা নিশ্চিকরদণ বাাংলাদেশ ব্যাাংক, কাষ্টম, িেিাম
বিের আধুনিকীকরণ, স্থল বন্দর কতৃথপদের কা থক্রদম গনিশীলিা আিয়ি করা হদব;

ও মাংলা সমুদ্র

7.3

সকল রপ্তানিমুখী নশদপর তেদে অিানর্কার নিনিদি নিরবনেন্নিাদব নবদ্যযৎ, গ্যাস ও পানি

সরবরাহ নিনশ্চি করার জন্য Express

Line নিমথাণসহ প্রদয়াজিীয় তিৌি অবকাঠাদমা

নিমথাদণর উদযাগ তিয়া হদব এবাং নশদপ (ইন্ডানষ্ট্রয়যাল) ব্যবহাদরর তেদে নবদ্যযৎ, পানি ও গ্যাস
িাজথ িতুক
থ ী সহকাদর ত ৌনক্তক প থাদয় নির্ থারদণর উদযাগ িহণ করা হদব;

৭.৪

মাংলা বন্দদর কদেইিার জাহাজ এবাং কযানপট্যাল তড্রনজাং-এর ব্যবস্থা করা হদব;

৭.৫

কৃনে পণ্য রপ্তানির জন্য নবমাদি অনিনরক্ত তেস বরােসহ পৃর্ক কাদগাথ নবমাদির ব্যবস্থা এবাং
নবমাি ও জাহাজ িাড়া যুনক্তসাংগি হাদর হ্রাস করা হদব;

৭.৬

নবমাি বাাংলাদেশ এয়ারলাইে কতৃক
থ ইউদরাদপর সাদর্ নিয়নমি “Cargo Freighter
Service” প্রবিথদির উদযাগ তিয়া হদব;

৭.৭

অঞ্চলনিনিক রপ্তানি বৃনির লদেয এলাকার অবকাঠাদমাগি উন্নয়দির উপর গুরুত্ব তেয়া হদব;

৭.৮

পণ্য পনরবহদি তরল সানিথসদক উৎসানহি করার জন্য বাাংলাদেশ তরলওদয় কতৃক
থ আকে থণীয় ও
প্রনিদ ানগিামূলক িাড়ার হার নির্ থারদণর সম্ভাব্যিা পরীো কদর তেখা হদব;

৭.৯

রপ্তানি তেদে মনহলা উদযাক্তাদের উৎসাহ প্রোদির লদেয প্রনি বের মনহলা নসআইনপ নিব থািি ও
তশ্রষ্ঠ মনহলা উদযাক্তাদের রপ্তানি েনফ প্রোি করা হদব;

৭.১০

রপ্তানি উন্নয়দির জন্য নবদেশস্থ বাাংলাদেশ নমশিসমূদহর ির্থ্প্রযুনক্ত তেদে েেিা বৃনির

৭.১১

পণ্য নিনিক রপ্তানিদক উৎসানহি করার জন্য প্রনিবের একটি পণ্যদক ‘‘প্রডাক্ট অব নে
ইয়ার’’
(Product of the year) ত ােণা করা হদব।

৭.১২

মূে সাংদ াজি হার ত ৌনক্তকীকরণঃ

৭.১২.১

একটি স্টযানন্ডাং কনমটি সময় সময় বিরী তপাশাকসহ অন্যান্য পদণ্যর মূে সাংদ াজি হার
নির্ থারণ করদব;

উদযাগ তিয়া হদব;

এবাং

7.12.2 ববদেনশক মুদ্রার নবনিমদয় তকাি নবদেশী পিাকাবাহী জাহাজ তমরামি বাবে প্রাপ্ত ববদেনশক মুদ্রা
বাাংলাদেশ ব্যাাংদকর মাধ্যদম প্রিযাবানসি হদয়দে শদিথ িা তসবা খাদি রপ্তানি আয় নহদসদব গণ্য করা
হদব।

পনরনশষ্ট-১
রপ্তানি নিনেি পণ্য িানলকা
৮.১

সয়ানবি তিল, পাম অদয়ল।

৮.২

(ক)
প্রাকৃনিক গ্যাস উেভূি তপদোনলয়াম ও তপদোনলয়ামজাি পণ্য ( র্াঃ ন্যাপর্া, ফারদিস অদয়ল, লুনব্রকযাে
অদয়ল, নবটুনমি, কিদডিদসে, এমটিটি ও এমএস) ব্যনিদরদক সকল তপদোনলয়াম ও তপদোনলয়ামজাি দ্রব্য। িদব
প্রডাকশি তশয়ানরাং কণ্ট্রাক্ট-এর আওিায় নবদেশী নবনিদয়াগকারী প্রনিষ্ঠাি কতৃথক চুনক্ত তমািাদবক িাদের নহসাদবর
তপদোনলয়াম ও এলএিনজ রপ্তানির তেদে এই নিদের্াজ্ঞা প্রদ াজয হদব িা।

(খ)
রপ্তানি নিনেি ও শিথ সাদপদে রপ্তানিদ াগ্য পণ্য ব্যিীি ব্যনক্তগি মালামাদলর অনিনরক্ত নহদসদব বাাংলাদেদশ
বিরী ২০০ (দ্যই শি) মানকথি ডলার মূেমাদির পণ্য তকাি ােী নবদেদশ াওয়ার সময় এদকাম্পযানিড ব্যাদগদজ সাংদগ
নিদি পারদবি। এইরূদপ নবদেদশ তিয়া পদণ্যর নবপরীদি শুল্ক কর প্রিযপথণ/ সমন্বয়, িতুক
থ ী ইিযানে সুদ াগ-সুনবর্া
প্রোিদ াগ্য হদব িা।
৮.৩ পােবীজ ও শিবীজ।
৮.৪

গম।

৮.৫

১৯৭৩ সাদলর বাাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সাংরেণ) অধ্যাদেদশর (রাষ্ট্রপনির অধ্যাদেশ িাং ২৩, ১৯৭৩ এবাং ১৯৭৪ সাদল
(সাংদশানর্ি) প্রর্ম িানলকায় বনণ থি প্রজানি ব্যিীি উক্ত অধ্যাদেদশ উনেনখি সব রকদমর জীবন্ত প্রাণী, এর

অঙ্গ-প্রিযঙ্গ ও বন্যপ্রাণীর িামড়া ।
৮.৬

আদিয়াস্ত্র, তগালাবারুে ও সাংনিষ্ট উপকরণ।

৮.৭

তিজনিয় পোর্ থ।

৮.৮

পুরািানত্ত্বক দ্যলথি বস্ত্ি।

৮.৯

মনুষ্যকঙ্কাল, রদক্তর প্লাজমা অর্বা মনুষ্য অর্বা মনুষ্য রক্ত িারা উৎপানেি অন্য তকাি

সামিী।

8.10 সকল প্রকার ডাল (প্রনক্রয়াজাি ডাল ব্যিীি)।
8.11 নিড, নহমানয়ি ও প্রনক্রয়াজাি ব্যিীি অন্যান্য নিাংনড়।
8.12 তপঁয়াজ।
8.13

হনরণা ও িাকাসহ অন্যান্য সামুনদ্রক প্রজািীর PUD,
িার তিদয় তোে আকাদরর সামুনদ্রক নিাংনড়।

Cooked নিাংনড় োড়া 71/90

Count

বা

8.14 তবি, কাঠ ও কাদঠর গুনড়/স্থূল কাষ্ঠ খন্ড (এই সব িারা প্রস্ত্িিকৃি হস্তনশপ সামিী ব্যিীি)।
8.15 সকল প্রজানির ব্যাঙ (জীনবি অর্বা মৃি) ও ব্যাদঙর পা।
8.16

কাঁিা ও ওদয়ে-ব্লু িামড়া।

পনরনশষ্ট-২
শিথ সাদপদে রপ্তানি পণ্য িানলকা
৯.১

থ
থ
ইউনরয়া ফাটিলাইজার
- কাফদকা ব্যিীি অন্যান্য ফযাক্টরীগুনলদি প্রস্ত্িিকৃি ইউনরয়া ফাটিলাইজার
নশপ মন্ত্রণালদয়র
অনুমনির নিনিদি রপ্তানি করা াদব।

৯.২

নবদিােিমূলক অনুষ্ঠাি, গাি, িােক, োয়ােনব, প্রামাণ্য নিে ইিযানে অনডও কযাদসে, নিনডও কযাদসে, নসনড, নডনিনড
ইিযানে ফদমথ ির্থ্ মন্ত্রণালদয়র অিাপনি সাদপদে রপ্তানি করা াদব।

৯.৩

প্রাকৃনিক গ্যাস উেভূি তপদোনলয়াম ও তপদোনলয়ামজাি পণ্য ( র্াঃ- ন্যাপর্া, ফারদিস অদয়ল,
নবটুনমি, কিদডিদসে, এমটিটি ও এমএস) জ্বালািী ও খনিজ সম্পে নবিাদগর অিাপনি সাদপদে
রপ্তানি করা াদব। িদব তকাি প্রকার শিথ ব্যনিদরদক লুনব্রদকটিাং ওদয়ল রপ্তানি করা াদব এবাং এ
তেদে জ্বালানি ও খনিজ সম্পে নবিাগদক রপ্তানির পনরমাি নবেয়ক ির্থ্ অবগি করদি হদব।

৯.৪

রাসায়নিক অস্ত্র (নিনেিকরণ) আইি, ২০০৬ এর িফনসল ১, ২ ও ৩ এ বনণ থি রাসায়নিক দ্রব্যানে উক্ত আইদির ৯ র্ারার
নবর্াি তমািাদবক রপ্তানি নিনেি বা রপ্তানিদ াগ্য হদব।

