াট োটভোফোাআর শল্প উন্নয়ন নীশতভোরো, ২০২১

শল্প ভন্ত্রণোরয়
গণপ্রজোতন্ত্রী ফোাংরোটদ যকোয
গগটজ প্রকোটয তোশযখ
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ব্দ াংটক্ষ্
এশএএভএ (ACAMA) = িট োট োবোিআল কটপোটেন্টস এন্ড এটেসরিস ম্যোনুটেকচোরিিং এটসোরসটেিে
রবএএএ এ (BAAMA) = বোিংলোটেি িট োট োবোিআলস এযোটসম্বলোি িযোন্ড ম্যোনুপযোকচোযো ম এটসোরসটেিে
ফোযশবডো (BARVIDA) = বোিংলোটেি রিকরন্ডিে ভেরিকযোলস িআ টপো টোস এন্ড রিলোিস এটসোরসটেিে
শফাঅাআডশিউ (BIW) = ফশড াআন গোয়োাআ
শফাঅযটিএ (BRTA)

= ফোাংরোটদ গযোড ট্রোন্পটো ম াথশযটি

শফএাআশ (BSEC) = ফোাংরোটদ ষ্টীর াআশিশনয়োশযাং কটমোটযন
শশফাআউ (CBU)

= কভশি শর শফল্ট-াঅ াআউশন

শাঅাআটি (CIT) =

কযটোটয াআনকোভ ট্যোক্স

শটকশড (CKD) =

কভশি নকড ডোউন

শশবএভ (CVM) = কভমোশয়োর গবশকর ম্যোনুপযোকচোযো ম
াআশব (EV) =

াআটরশিক গবশকর

াআাআশব (EEV) =

এনোশজম এশপশটয়ন্ট গবশকর

এাআচশব (HV) =

োাআশিড গবশকর

াঅাআশাআ (ICE) =

াআন্টোন মোর কভফোশ্চন াআশিন

এরশশব (LCV)

= রোাআ কভমোশয়োর গবশকর

এভাআউশব (MUV)

= ভোশল্ট-োযো াআউটিশরটি গবশকর

এনএশডএ (NSDA) =
ওাআএভ (OEM)

ন্যোনোর শির গডটবরটভন্ট াথশযটি
= াশযশজনোর াআক্যযশয়টভন্ট ম্যোনুপযোকচোযো ম

শশশব (PPV) = শক াঅ গফজ গবশকর
এটকশড (SKD)
এশশব (SPV) =

= গশভ নকড ডোউন

গেোর োযো গবশকর

এাআউশব (SUV) = গেো ম াআউটিশরটি গবশকর
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প্রথভ াধ্যোয়
১.০

ভূশভকোাঃ

১.১

ফতমভোটন পৃশথফীয দ্রুত উন্নয়নীর গদগুটরোয ভটধ্য ফোাংরোটদ ান্যতভ । ২০১৯-২০ াথ ম ফছটয শজশডশ বৃশি সূচক ানুোটয
শফটেয দ্রুততভ উন্নয়নীর গদ শটটফ ফোাংরোটদটয াফস্থোন টে প্তভ । শফগত দটক গদট শল্প উৎোদটনয সূচক
গফটেটছ ১০% এয গফশ । ফতমভোন যকোয াট োটভোফোাআর শল্পটক একটি াতযন্ত ম্ভোফনোভয় শল্পখোত শটটফ শফটফচনো
কযটছ। প্রশত ফছয এ খোটত দৃশ্যভোন প্রবৃশি ঘ টছ এফাং জোতীয় াঅটয় এ খোত মটথষ্ট াফদোন গযটখ চটরটছ। এ শল্প খোটত
ফ মোদৄশনক প্রমৄশিয ব্যফোয, ভোনফ-ম্পদ এফাং যফযো গচাআন উন্নয়ন কটয াঅন্তমজোশতক গক্ষ্টত্র াংটমোগ বৃশিয ভোধ্যটভ
ক্রভ াশধকতয উৎোদনীরতোয শদটক এশগটয় শনটয় মোওয়ো ম্ভফ। তোাআ, ফোাংরোটদট াট োটভোফোাআর শটল্পয াোয
ম্ভোফনো শফটফচনোয় এ শটল্পয শফকো গফগফোন কযোয রটক্ষ্য ঠিক নীশত গকৌর ও দটক্ষ্ গ্রণ কযো প্রটয়োজন।

১.২ জনগটণয ক্রয়ক্ষ্ভতো বৃশিয দরুন
গদট াট োটভোফোাআর এয চোশদো ক্রভাআ বৃশি োটে । মশদও ফতমভোটন াট োটভোফোাআর শল্প
গফ শকছু প্রশতফন্ধকতো য ম্মুখীন টে। গমভনাঃ উৎোশদত টেয শনম্নমূল্য, টফোর্চ্ম উৎোদন ক্ষ্ভতো াজম গনয াবোফ;
প্রমৄশি ও ভোনফম্পদ উন্নয়টনয জন্য তশফটরয াবোফ, গদীয় চোশদো বৃশিয ীশভত সুটমোগ, মথোমথ গটফলণো ও উন্নয়টনয
াবোফ, াঅন্তজমোশতক ফোজোটয প্রটফ সুটমোটগয াবোফ, শফেফোজোটযয োটথ স্থোনীয় াট োটভোফোাআর শটল্পয কোম মক্রটভয ভোটনয
গফঞ্চভোকম শনধ মোযণ ব্যফস্থোয াবোফ ও শফেফোজোয উটমোগী ভোনম্পন্ন ে উৎোদটন দক্ষ্তোয াবোফ। এফ ফোধো দূযীকযটন
দীঘ ম গভয়োদী একটি াট োটভোফোাআর শল্প উন্নয়ন শযকল্পনোয প্রটয়োজন মো ফোাংরোটদট াট োটভোফোাআর শটল্পয ধোযোফোশক
শফকোট সুশনশদ মষ্ট শদক শনটদ মনো প্রদোন কযটফ।
১.৩

একটি গোশেয শডজোাআন, উৎোদন প্রমৄশি, াঅভদোশন-যপ্তোশন কোম মক্রভ, শফক্রয়, ব্যফোয ও পুনব্যমফোয, যীক্ষ্ো এফাং গফো
াট োটভোফোাআর াংশিষ্ট কর শফলয়োশদ শযচোরনো ও শনয়ন্ত্রটণয জন্য সুশনশদ মষ্ট
প্রটণোদনো প্রদোটন ও প্রটয়োজনীয় শদক
শনটদ মনো ম্বশরত একটি াট োটভোফোাআর শল্প উন্নয়ন নীশতভোরো প্রণয়ন াতীফ জরুশয টয় টেটছ। গদটয শটল্পোন্নয়ন এফাং
াঅথ ম-োভোশজক উন্নয়টন াট োটভোফোাআর খোটতয গুরুত্বপূণ ম ভূশভকোয শফলয়টি শফটফচনো কটয যকোয এ খো
গতয গ কাআ
শফকোট পূণ ম টমোশগতো প্রদোটন াট োটভোফোাআর শল্প উন্নয়ন নীশতভোরো, ২০২১ প্রণয়ন কটযটছ। এ নীশতভোরোয উটেশ্যমূ
শনম্নরুাঃ

১.৩.১

ম
াঅন্তজমোশতক ভোন ও কভমিশতয োটথ োভিস্য গযটখ নতুন াঅাংশগটক এ শটল্পয পুনগঠন;

১.৩.২

ফতমভোন শফশনটয়োগমূটক ভশিতকযণ ও নতুন শফশনটয়োগ াঅকল মটণয জন্য একটি ক্ষ্ভ ও শফশনটয়োগ-ফোন্ধফ শযটফ সৃশষ্ট;

১.৩.৩

দক্ষ্তো ও উৎোদন বৃশিয রটক্ষ্য নতুন প্রমৄশি ও ব্যফস্থোনো িশত প্রচরটনয জন্য শফশনটয়োগকোশযটদয উৎো প্রদোন;

১.৩.৪

স্থোনীয় ও াঅন্তজমোশতক গক্রতোটদয ভোটঝ প্রশতটমোশগতোমূরক দোটভ ে যফযো;

১.৩.৫

াট োটভোফোাআর শল্প এফাং এয টমোগী ফোশণশজযক ও ব্যফোয়ী প্রশতষ্ঠোনমূটয কোম মক্রভ ম্প্রোযণ কটয নতুন
কভমাংস্থোটনয ভোধ্যটভ দোশযদ্র দূযীকযণ এফাং

১.৩.৬

জনস্বোস্থয ও শযটফ যক্ষ্োটথ ম দূলণ প্রশতটযোধ ও শনয়ন্ত্রণ ব্যফস্থোয উন্নয়ন োধন।
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শিতীয় াধ্যোয়
২.

াংজ্ঞো
শফলয় ফো প্রাংটগয শযশি গকোটনো শকছু নো থোকটর, এ নীশতভোরোয়াঃ

াট োটভোফোাআরাঃ াট োটভোফোাআর াথ ম েক শযফণ াঅাআন ২০১৮ এয ২(৪২) ধোযো ফশণ মত গম গকোন গভো যমোন।
াঅাংশকবোটফ মোশন্ত্রক ফো বফদ্যযশতক শিয ভোধ্যটভ শযচোশরত গকোটনো মোনফোন যোস্তোয় চোশরত ান্য গম গকোটনো ধযটনয
মোশন্ত্রক মোনফোন াট োটভোফোাআর শোটফ গে টফ।
২.২ ফোশণশজযক মোনফোনাঃ ফোশণশজযক মোনফোন াথ ম েক শযফণ াঅাআন ২০১৮ এয ২(৩৫) ধোযো ফশণ মত গম গকোন গভো যমোন।
২.১

২.৩ ম্পূণ ম প্রস্তুতকৃত গোশে (
Completely Built Up): ম্পূণ ম প্রস্তুতকৃত গোশে (শশফাআউ) ফরটত ান্য গকোটনো গদ গথটক
াঅভদোশনকৃত পুটযোপুশয মন্ত্রোশত াংটমোশজত গোেীয একটি ম্পূণ ম াআউশন ।
২.৪ শটকশড
(Complete knocked Down ) গরটবর-১ ফরটত স্থোনীয়বোটফ গোশে উৎোদটনয জন্য গকোন মোনফোটনয
বরি/ভকরবে যাং কযো থোকটফ এফাং বরিি/ ভকরবটেি রবরেন্ন িিংি ভে ে ব্যোক ও ফ্রন্ট বটে , েিজো, ড্রোিআেোি রস , উিআন্ড
রিল্ড িআত্যোরে ওটেটল্ডি িবস্থোে সিংযুক্ত থোকটত্ পোিটব। রসটকরি গরটবর-১ রিটসটব রবটবরচত্ িওেোি ভেটে িন্যোন্য
েন্ত্োিংটিি রবস্তোরিত্ বর্ টেো পরিরিষ্ট-১ এ উটেখ িটেটছ।
২.৫ শটকশড
(Complete knocked Down ) গরটবর-২ ফরটত স্থোনীয়বোটফ গোশে উৎোদটনয জন্য গকোন মোনফোটনয
বরি/ভকরবে যাং কযো ব্যতীত থোকটফ এফাং ফশড/গকশফটনয শফশবন্ন ো ম গমভন: ছোদ, গলোয, োাআড, ব্যোক ও ফ্রন্ট, ফটন ,
গপন্ডোযমূ, দযজো, ড্রোাআবোয শ , উাআন্ডশল্ড, কোউর াআতযোশদ ফ শকছুাআ াঅরোদো াঅরোদো থোকটফ।
রসটকরি গরটবর-২
রিটসটব রবটবরচত্ িওেোি ভেটে িন্যোন্য েন্ত্োিংটিি রবস্তোরিত্ বর্ টেো পরিরিষ্ট-২ এ িটেটছ।
২.৬ ওাআএভ
২.৭ ক

(Original Equipment Manufacturer): মোনফোটনয মন্ত্রোাং োভগ্রীয মূর উৎোদনকোযী প্রশতষ্ঠোন।
যবোযাঃ াট োটভোফোাআর উৎোদন ফো ফোজোযজোতকযণ াংশিষ্ট মুদয় কযবোয ( TTI)

২.৮ াআটরকশট্রক গবশটকর (াআশব): াআটরকশট্রক গবশটকর (াআশব)
বলটত্ ভবোঝোে় ভকবল োে এক বো একোরিক ববদ্যযরত্ক ভ ো ি
দ্বোিো চোরলত্ েোেবোিে েোি ট্র্যোকিে িরক্ত গোি়়ীটত্ িআেস্টল কৃত্ রিচোটজটবল ব্যো োরি দ্বোিো সপন্ন িটে থোটক ত্টব ব্যো োরি
চোরলত্ সোিআটকল বো রিকিো ( িআরজ বোিআক) াআটরকশট্রক গবশটকর ফো াআশব শটটফ শফটফশচত টফ নো।
ম এফাং জ্বোরোশন
২.৯ এনোশজম এশপশটয়ন্ট গবশটকর (াআাআশব): গম কর মোনফোন একটি শফটল শনধ মোশযত স্তটয কোফ মন-শনগভণ
ব্যটয়য তম শযপূযণ কযটত োটয গফ মোনফোন এনোশজম এশপশটয়ন্ট গবশটকর ফো াআাআশব মোনফোন শটটফ শফটফশচত
টফ। জ্বোরোশন-োশ্রয়ী াআন্টোন মোর কভফোন াআশিনমৄি (ICE) মোনফোনোশদ, োাআশিড (HVs) মোনফোনোশদ, বফদ্যযশতক
মোনফোনোশদ এফাং শফকল্প জ্বোরোশন গমভন শএনশজ, এরশশজ, ফোটয়োশডটজর, াআথোনর, োাআটড্রোটজন পৄটয়র চোশরত মোনফোন
গক এনোশজম এশপশটয়ন্ট গবশটকর (াআাআশব) শটটফ শফটফশচত টফ।
২.১০

ভলোকোলোিআটজিে িথ ট গর্প্রজোত্ন্ত়্ী বোিংলোটেটিি িরিটেে স়ী োি টে স্থোে়ীেেোটব েোেবোিে উৎপোেে
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তৃতীয় াধ্যোয়
নীশতভোরোয শবন, শভন, রক্ষ্য ও উটেশ্য
৩.১.

রুকল্প (শবন):

৩.১.১ ফোাংরোটদটক াঅগোভী

২০৩০ োটরয ভটধ্য াট োটভোফোাআর শল্প উৎোদটনয াঅঞ্চশরক গকটে শযণত কযো।

৩.২

শভনাঃ

৩.২.১

২০৩০ োটরয ভটধ্য একটি াঅদৄশনক, প্রশতটমোশগতোমূরক এফাং গ কাআ যফযো গচাআন ম্বশরত গদীয় াট োটভোফোাআর এফাং
াট োো ম শল্প উৎোদটনয শিোরী শবত গটে তুরটত শনম্নফশণ মত কোম মক্রভ পরবোটফ ফোস্তফোয়ন কযোাঃ
ক) নতুন শফশনটয়োগ াঅকল মটণয কোম মক্রভ গ্রণ;
খ) মৄশিঙ্গত শুল্ক িশতয (Tariff rationalization) প্রফতমন;
গ) মৄশিঙ্গত াঅভদোশন নীশত াফরম্বন;
ঘ) গুণগত ভোটনয াট োটভোফোাআর শল্প উৎোদটন োয়ক াফকোঠোটভো গটে গতোরো;
ঙ) গবোিো স্বোথ ম শনশশ্চতকযটণ কোম মকয ব্যফস্থো গ্রণ;
চ) ফোাংরোটদ াট োটভোফোাআর াআন্পটিটিঊ প্রশতষ্ঠো কযো।

৩.৩ রক্ষ্যাঃ
এ নীশতভোরোয রক্ষ্য টে গদট াট োটভোফোাআর শল্প উন্নয়ন োয়ক শযটফ শনশশ্চতকযটণয ভোধ্যটভ শনম্নফশণ মত াবীষ্ট
াজমনাঃ
৩.৩.১ াট োটভোফোাআর উৎোদন ম্প্রোযণ, যপ্তোশন বৃশি, গদটয াথ মনীশতটত এ খোটতয াফদোন বৃশি এফাং াশধকতয কভমাংস্থোন
সৃশষ্ট
৩.৩.২ ওাআএভ/(OEM) কোযখোনো স্থোন ও মন্ত্রোাং উৎোদটন বফটদশক শফশনটয়োগ বৃশি এফাং াঅগোভী ১০ ফছটযয ভটধ্য
গদট
টিয়োয-১ যফযোকোযী শনশশ্চতকযণ;
৩.৩.৩ উৎোদন ও যপ্তোশন বৃশিয রটক্ষ্য শল্প-ফোন্ধফ াঅভদোশন শুল্ক শনধ মোযন;
৩.৩.৪ গদীয় উৎোদন ও শফটদট যপ্তোশন, উবয় গক্ষ্টত্র, াঅন্তজমোশতকবোটফ গ্রণটমোগ্য শনাঃযণ ভোনদণ্ড
(emission
standard) শনধ মোযণ;
৩.৩.৫ াঅন্তজমোশতকবোটফ গ্রণটমোগ্য শনযোত্তো ভোন ( safety standard ) প্রণয়ন এফাং তো ফোস্তফোয়টন প্রোশতষ্ঠোশনক োয়তো
িশত শনধ মোযণ;
৩.৩.৬ মোনফোনমুটয যীক্ষ্ণ িশত ( inspection) ও োটিশপটক প্রদোন ব্যফস্থো গজোযদোয কযণ;
৩.৩.৭ নতুন ফোজোটয জ প্রটফটয কোম মকয দটক্ষ্ গ্রণ;
৩.৩.৮ স্থোনীয় উৎোদন উৎোশতকযটণ কয ও াঅশথ মক প্রটণোদনো প্রদোন;
৩.৩.৯ এ শটল্পয ধোযোফোশক প্রোটযয োটথ োভিস্য গযটখ দক্ষ্তো উন্নয়ন শযকল্পনো প্রণয়ন।

৩.৪

উটেশ্যাঃ
োভশগ্রকবোটফ এ নীশতভোরোয উটেশ্য টরো গদট াট োটভোফোাআর এফাং এয মন্ত্রোাং উৎোদন ও প্রটকৌর-গক্ষ্টত্র দক্ষ্তো
াজমটনয সুটমোগ সৃশষ্ট কটয াট োটভোফোাআর শল্পটক াঅন্তজমোশতকবোটফ প্রশতটমোগী ক্ষ্ভ শটটফ গটে গতোরো। াট োটভোফোাআর
শল্প উন্নয়ন নীশতভোরো, ২০২১ এয সুশনশদ মষ্ট উটেশ্যমু শনম্নরুাঃ
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৩.৪.১ মূল্য াংটমোজন বৃশি
OEM ভোন ও গেশশপটকন ানুমোয়ী স্থোনীয় াট োটভোফোাআর প্রস্তুতকোযীটদয শনটজটদয ে উৎোদটন উৎোশত কযো
এফাং াঅন্তজমোশতক স্বনোভধন্য প্রশতষ্ঠোনমূটয ( global value chain players ) োটথ স্থোনীয় উৎোদনকোযীটদয

গমৌথ শফশনটয়োগ সুটমোগ বৃশি কযো মোটত োশ্র্য়ী মূটল্য ফোাংরোটদট সুশযশচত ব্র্যোন্ড ও ভটডটরয মোনফোন উৎোশদত য়।

৩.৪.২ শজশডশটত াফদোন বৃশি
ফোাংরোটদট াট োটভোফোাআর শল্প ম্প্রোযটণ কোম মকয োয়তো প্রদোন কটয াশধক গদজ ও যপ্তোশন চোশদো সৃশষ্ট কযো মোটত
২০৩০ োটরয ভটধ্য এ শল্প খোত শজশডশ-গত উটেখটমোগ্য শযভোটন াফদোন যোখটত ক্ষ্ভ য়।

৩.৪.৩ ফোজোয ম্প্রোযণ
াট োটভোফোাআর শটল্প াঅভদোশন শফকল্প মন্ত্রোাংটয স্থোনীয় উৎোদন বৃশি ও াঅন্তজমোশতক ফোজোটয গদীয় াট োটভোফোাআর এফাং
এয মন্ত্রোাং াশধক োটয যপ্তোশন বৃশিয সুটমোগ বতযী কযো।

৩.৪.৪ দক্ষ্তো উন্নয়ন ও কভম-াংস্থোন সৃশষ্ট
ফোাংরোটদগক উৎকৃষ্ট োটেি িট োট োবোিআল উৎোদটনয গকে শটটফ উন্নীত কযটণ একটি গশতীর দক্ষ্ তো-উন্নয়ন
শযটফ শনশশ্চত কযো মোটত এ দটকয ভটধ্যাআ াট োটভোফোাআর খোটত শফপুর শযভোটন প্রতযক্ষ্ ও াপ্রতযক্ষ্ কভমাংস্থোন
সৃশষ্টয দৃঢ় শবশত্ত যচনো কযো মোয়।

৩.৪.৫ উদ্ভোফন, গটফলণো ও উন্নয়ন কোম মক্রভ বৃশি
স্থোনীয়বোটফ শডজোাআন বতযীয ক্ষ্ভতো রোটব ও াআশিশনয়োশযাং করোটকৌটর উ ৎকল মতো াজমটন াট োটভোফোাআর শল্প খোটত
গটফলণো ও উন্নয়ন কোম মক্রভ প্রোটযয উমৄি শযটফ সৃশষ্ট গত োয়তো প্রদোন মোটত াতযোদৄশনক প্রমৄশি ব্যফোয এয
ভোধ্যটভ এটদটয শযফণ ব্যফস্থোগক শযটফ ম্মত ও াঅযও াঅযোভদোয়ক, শনযোদ ও উন্নত কযো মোয়।

৩.৪.৬ স্থোনীয় মন্ত্রোাং উৎোদন শটল্পয শফকো
গদট মোনফোন প্রস্তুতকোযক, মন্ত্রোাং উৎোদনকোযী গবন্ডয প্রশতষ্ঠোন, এটোশটয়ন, াঅশথ মক প্রশতষ্ঠোন, শফক্রয় ও গফো
প্রশতষ্ঠোন মোযো াট োটভোফোাআর শটল্প শফশনটয়োটগয ভোধ্যটভ ম্পৃি াঅটছন তোটদয উৎোদনীরতো বৃশি, প্রমৄশিগত জ্ঞোটনয
শফস্তৃশত, ক্ষ্ভতো বৃশি এফাং গভধো ও ম্পদ প্রোটয কোম মকয ব্যফস্থো গ্রণ কযো মোটত ফোাংরোটদ টজ াট োটভোফোাআর শল্প
উৎোদটনয াঅঞ্চশরক গকেশফন্দুটত শযণত টত োটয।

চতুথ ম াধ্যোয়
াট োটভোফোাআর শল্প উন্নয়ন গকৌর
৪.১

গকৌর ১: স্থোনীয় ম মোটয় াট োটভোফোাআর উৎোদন কোযখোনো স্থোন ওউন্নয়ন

৪.১.১

যকোয ফোশণশজযক মোনফোন (ফো, ট্রোক এফাং শভশন ফো) ও প্যোটিোয গবশকর (গলুন, িযোচব্যোক (Hatchback),
গেন ওয়োগন, গেো ম াআউটিশরটি গবশকযোর)-এয স্থোনীয় উৎোদনগক শনটম্নোি কোম মক্রটভয ভোধ্যটভ উৎো প্রদোন কযটফাঃ
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৪.১.১.১ স্থোনীয় মোনফোন উৎোদটন ক্রভ উন্নত ধোট উত্তযটনয শবশত্তটত প্রটণোদনো প্রদোন কযো টফ । প্রটণোদনো প্রোশপ্তয গভৌশরক
গমোগ্যতো স্থোনীয় বোটফ াফদোটনয োটযয (ানুটেদ ৪.৪.২.১) শবশত্তটত শফটফচনো কযো টফ। এ প্রটণোদনো স্থোনীয় মূল্য
াংটমোজন, াঅদৄশনক প্রমৄশি ব্যফোটযয ভোত্রো, দক্ষ্তো য ভোটনোন্নয়ন, বফটদশক মুদ্রো াঅয় , স্থোনীয় উৎোদন বযোলু গচাআন
শিোরীকযণ, স্থোনীয় ো ম উৎোদনকোযী শল্প কোযখোনো মূটয োটথ াংটমোগ স্থোন এফাং গটফলণো ও উন্নয়ন খোটত
শফশনটয়োগ াআতযোশদ ভোনদটন্ডয শবশত্তটত শনধ মোশযত টফ।
৪.১.১.২ গদট াগ োগভোফোাআর মন্ত্রোাং প্রস্তুটত শনটয়োশজত স্থোনীয় শফশনটয়োগকোযী গদয ক্রভফধ মভোন পরতো শনশশ্চতকযটণ ও তোটদয
দক্ষ্ কটয গটে তুরটত গপাআজড াআনশকউটফন িশত (Phased Incubation Approach) ানুযণ কযো টফ।
৪.১.১.৩ শটকশড (CKD) ম মোটয় উৎোদন গথটক বৃত্তয স্থোনীয় ম মোটয়য উৎোদটন (Localization Stage)-এ দ্রুত উত্তযটণ
কোম মকয দটক্ষ্ গ্রণ কযো টফ।
৪.১.২

াট োটভোফোাআর শটল্পয চোশদো, উত্তযোটত্তোয উন্নয়ন এফাং ফোাংরোটদ মোটত াঅন্তজমোশতকবোটফ ডোশম্পাং গ্রোউটন্ড শযণত নো য়
গ রটক্ষ্য যকোয াঅশথ মক ও া-াঅশথ মক প্রটণোদনো কোঠোটভো শনয়শভতবোটফ ম মোটরোচনো কযটফ। এ ম মোটরোচনোয় -

৪.১.২.১ াঅভদোশন শুল্কবোয ( TTI) এভনবোটফ শনধ মোযণ কযো টফ, মো শুদৄভোত্র এটম্বশরাং কোযখোনোটক াপ্রটয়োজনীয় সুযক্ষ্ো প্রদোটনয
শযফটতম প্রকৃত স্থোনীয় ম মোটয়য উৎোদন (Localization Stage) কোযখোনোয ক্ষ্ভতো বৃশিগত োয়ক টফ; উন্ুি
ব্যফোয় বোযোম্যপূণ ম াফস্থোটন জ-াঅটযোন শনশশ্চত কযটফ, াশধকতয প্রশতটমোশগতোমূরক ফোজোয সৃজন এফাং গদীয়
গক্রতোটদয ছন্দ-ক্ষ্ভতোয াশধকতয সুটমোগ সৃশষ্ট কযটফ।
৪.১.২.২ াট োটভোফোাআর শটল্প প্রশতশষ্ঠত বৃৎ উৎোদনকোযীটদয (OEM) োটথ স্থোনীয় এএভাআ কোযখোনোয োফ-কন্ট্রোকটিাংটক
টমোশগতো প্রদোগন উৎো মূরক কয প্রটণোদনো কোঠোটভো প্রফতমন কযটফ ।
৪.১.২.৩ ফোউন্ড গয ভুি াঅাআট ভ মথো ফো, ট্রোক, ট্রোক য, প্যোটিোয গবশকর এফাং াট োটভোফোাআর মন্ত্রোাং উৎোদন াআতযোশদ
খোটতয গদীয় শল্প কোযখোনোমুটক াঅন্তজমোশতক ভোটন উন্নীতকযটণ ম মোপ্ত সুটমোগ সুশফধো প্রদোন কযো টফ।
৪.১.২.৪ ডোশম্পাং (Dumping) এফাং াোদৄ ব্যফো (Unfair Trade Practice) প্রশতটযোটধ এশন্ট-ডোশম্পাং কয াঅটযো
মোফতীয় ব্যফস্থো গনয়ো টফ।

৪.২

গকৌর ২: াট োটভোফোাআর শল্প খোটতয ফোজোয উন্নয়ন

৪.২.১

টফ মোর্চ্ উৎোদন সুশফধো প্রোশপ্ত ও গদীয় এফাং াঅন্তজমোশতক উবয় ফোজোটযাআ ভেি়ীে িট োট োবোিআটলি ফোজোয ম্প্রোযটণ
যকোয শনটন্োি ব্যফস্থোশদ গ্রণ কযটফাঃ

৪.২.১.১ যকোযী াথ মোয়টন াট োটভোফোাআর ও াঅনুাংশগক মন্ত্রোাং ক্রটয়য গক্ষ্টত্র স্থোনীয় উৎোদনকোযী কতৃমক প্রস্তুতকৃত গভাআড াআন
ফোাংরোটদ (Made in Bangladesh) গরোটগোমৄি ে ফ মোশধক াগ্রোশধকোয োটফ;
৪.২.১.২ স্থোনীয়বোটফ বতযী াট োটভোফোাআটরয ফোজোয ম্প্রোযটণ প্রটগ্রশব শরশজাং শরশ
Policy) প্রথো ানুযন কযো টফ।

(Progressive Leasing

৪.২.১.৩ স্থোনীয়বোটফ উৎোশদত মোনফোন ও াঅভদোশনকৃত শশফাআউ (CBU) মোনফোটনয ভটধ্য োথ মকয শনশশ্চত কযটত ভোাআটক্রোড
প্রমৄশিশবশত্তক প্রুপ ভোশকমাং , গকোশডাং প্রমৄশিয োয়তো গ্রন কযো টফ;
৪.২.১.৪ স্থোনীয় াট োটভোফোাআর শটল্পয ফোজোয উন্নয়ন ও প্রোটয শফশবন্ন গদটয োটথ ম্পোশদত াঅন্তজমোশতক ফোশণশজযক চুশিমূটয
রুর াফ াশযশজটন াংগশত াঅনয়ন এফাং নন-ট্যোশযপ প্রশতফন্ধকতো দূযীকযটণয
াঅঞ্চশরক ফোশণজয াংঘ (শযশজয়নোর
গট্রশডাং িক) এয োটথ শি-োশক্ষ্ক ও ফহুক্ষ্ীয় াঅটরোচনো (Multitateral Negotiation) গজোযদোয কযো টফ।
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৪.৩

গকৌর ৩: স্থোনীয়েোটব মন্ত্রোাং উৎোদে বৃশি ও প্রোয

৪.৩.১

স্থোনীয় াট োটভোফোাআর াংটমোজনকোযী এফাং ওাআএভ (OEM) উৎোদনকোযীগণভক স্থোনীয়বোটফ মন্ত্রোাং উৎোদটন যকোয
শনটম্নোি োয়তো প্রদোন কযটফাঃ

৪.৩.১.১ স্থোনীয়বোটফ মোনফোন বতযী ও শফক্রটয়োত্তয গফো প্রদোন াংশিষ্ট মন্ত্রোাং মো স্থোনীয়বোটফ উৎোদন কযো ম্ভফ এভন তোশরকো
স্থোনীয় উৎোদনকোযীটদয োয়তো শনটয় প্রস্তুত কযো টফ।
৪.৩.১.২ ওাআএভ (OEM) েযোন্ডোড ম মন্ত্রোাং উৎোদটন দক্ষ্তো াজমটন স্থোনীয় উৎোদনকোযীটদয প্রশক্ষ্ণ প্রদোন কযো টফ।
৪.৩.১.৩ শনজস্ব গাআন্ট ম্বশরত স্থোনীয় শটকশড াট োটভোফোাআর উৎোদনকোযী কোযখোনোমূ শনজস্ব গাআন্ট শফীন কোযখোনোয
গচটয় গফী শুল্ক ও প্রটণোদনো সুশফধো োটফ।
৪.৩.১.৪ াট োটভোফোাআর উৎোদনখোটত শফশনটয়োগ শযভোটনয ওয শবশত্ত কটয াঅকল মণীয় কয াব্যোশতয ব্যফস্থো কযো টফ।
াঅকল মণীয় কয াব্যোশত প্রোশপ্তয গক্ষ্টত্র স্থোনীয় উৎোদগন প্রশতটমোশগতোশবশত্তক উটযোগ গ্রণ ও স্থোনীয় ম্পটদয সুষ্ঠু
ব্যফোয এফাং যপ্তোনী বৃশি োয়ক কোযখোনোয প্রমৄশিশবশত্তক উন্নয়নগক াগ্রোশধকোয প্রদোন কযো টফ।
৪.৩.১.৫ ব্যয় োশ্রয়ী াঅযোভদোয়ক প্যোটিোয কোয, শি-হুাআরোয, ফো, ট্রোক, ট্রোক্টয, ান্যোন্য ফোশণশজযক মোনফোন, এভবুল্যোন্প এফাং
এয মন্ত্রোাংমূটয উৎোদন ও এটম্বশরাং কোযখোনো স্থোটন উৎোশত কযো টফ এফাং শফটল প্রটণোদনো প্রদোন কযো টফ।
৪.৩.১.৬ াঅভদোশন শফকল্প মন্ত্রোাং উৎোদনকোযী কোযখোনোমু শফশবন্ন ধযটণয
টফ।

াঅশথ মক সুশফধো এফাং কয াব্যোশত য সুটমোগ প্রোপ্ত

৪.৩.১.৭ গম কর গক্রতো স্থোনীয়বোটফ াংটমোশজত াথফো উৎোশদত মোনফোন ক্রয় কযটফ তোটদযটক
গভাআড াআন ফোাংরোটদ
(Made in Bangladesh) টেয মূল্যভোটনয ওয একটি শনধ মোশযত োটয াঅয়কয গযয়োত গদয়ো টফ।
৪.৩.১.৮ গদীয় কোযখোনোয় উৎোশদত শটকশড/এটম্বশরাং মোনফোন যপ্তোশনয গক্ষ্টত্র ১৫% নগদ প্রটণোদনো (cash Incentive)
গদওয়ো টফ।
৪.৩.১.৯ স্থোনীয় মন্ত্রোাং উৎোদনকোযী প্রশতষ্ঠোগন শফটদী শফশনটয়োগকোযীটদয তোটদয প্রোপ্য রবযোাং পূণ ম প্রতযোফোটনয শনশ্চয়তো
প্রদোন কযো টফ।
৪.৩.১.১০ স্থোনীয় উৎোদনকোযী প্রশতষ্ঠোন কতৃক প্রটদয় এক কোরীন ও যোশনাং যয়যোরটি পী শযটোধ জরবয কযটণ একটি গোাআড
রোাআন প্রণয়ন কযো টফ।

৪.৪

গকৌর ৪: প্রগশতীর উৎোদন শযকল্পনো

৪.৪.১

এ নীশতভোরো গদটয াট োটভোফোাআর উৎোদন শল্পখোটত গদশ-শফটদশ শফশনটয়োটগয টফ মোর্চ্ িব্যফোয এফাং ব্যয় োশ্রয়ী
াশধকতয উৎোদন িশত াফরম্বন (Economy of Scale of Production) ও ে বফশচত্রয াঅনয়টনয
ভোধ্যটভ স্থোনীয় ও াঅন্তজমোশতক ফোজোটয প্রটফ ও াফস্থোন ম্প্রোযটণয গক্ষ্টত্র ভটডর গোাআড শটটফ ব্যফহ্রত টফ।

৪.৪.২

স্থোনীয় াফদোন ম্পশকমত শনটদ মনোাঃ
স্থোনীয় উৎোদনকোযীগণ ফশধ মত মূল্য াংটমোজটন াশধকতয টচষ্ট থোকটফন । াঅশথ মক এফাং া-াঅশথ মক প্রটণোদনো প্রোশপ্তয
গমোগ্যতো াজমটন স্থোনীয় ওাআএভ (OEM) উৎোদকটক শনটম্নোি প্রগশতীর উৎোদন োয ফোস্তফোয়ন কযটত টফাঃ
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৪.৪.২.১ স্থোনীয় াফদোন োযাঃকোম মকোর
ঞ্চভ ফছয
৩০%
২০%
২০%
২৫%
২৫%

মোনফোটনয ধযন
শি হুাআরোয
প্যোটিোয গবশকর

LCV/MUV
ফো
ট্রোক

প্রথভ ফছয
১০%
১০%
১০%
১০%
১০%

তৃতীয় ফছয
২০%
১৫%
১৫%
২০%
২০%

াষ্টভ ফছয
৪০%
২৫%
২৫%
৩৫%
৩৫%

দভ ফছয
৫০%
৩০%
৩০%
৪০%
৪০%

৪.৪.৩

স্থোনীয় উৎোদনকোযী প্রশতষ্ঠোনটক শফটল সুশফধো প্রদোটনয গক্ষ্টত্র শনটম্নোি শফলটয় াশধকতয মূল্য াংটমোজনটক শবশত্ত
শটটফ শফটফচনো কযো টফাঃ

৪.৪.৩.১
৪.৪.৩.২
৪.৪.৩.৩
৪.৪.৩.৪

াশধকতয স্থোনীয় উৎোদটন (Localization) াফদোন;
শফেব্যোী দোটভয প্রশতটমোশগতোয় টিটক থোকোয গমোগ্যতো সৃশষ্ট;
গদট OEM ও Parts Supplier গক শনযশফশেন্ন ে গমোগোটন াশধকতয োয়তো প্রদোন;
দীঘ মটভয়োদী (১০ ফৎয ব্যোী) প্রগশতীর উন্নয়ন শযকল্পনো ফোস্তফোয়টন পরতো

৪.৪.৪

স্থোনীয় াট োটভোফোাআর শল্পটক াঅটযো গ কাআ কযটত ক্ষ্ভ এভন শকাঅ ট্রোক, ফো, MUV, SPV, PPV (Pick
up base Vehicle), SUV, শি হুাআরোয াট ো-শযক্সো, শি হুাআরোয াট ো গ ম্পু, শি হুাআরোয এম্বুল্যোন্স (রব িঅি টি এ/
সিংরিষ্ট ন্ত্েোলে কতৃক ভেরসরেটকিে িনুট োেে সোটপটে) প্যোটিোয কোয, াআটকো কোয, াআটরকশট্রক গবশটকর, োাআশিড
াআটরকশট্রক গবশটকর াআতযোশদ াট োটভোফোাআরমূ স্থোনীয়বোটফ উৎোদনগক শফটল াগ্রোশধকোয প্রদোন কযো টফ।

৪.৪.৫

শযকশন্ডনড গোশে ব্যফো শযচোরনো ও স্থোনীয় উৎোদনকোযীটদয োয়তোকযটনয সুশফধোটথ ম একটি শযকশন্ডন
ব্যফস্থোনো গোাআডরোাআন প্রস্তুত কযো টফ।

ড গোশে

৪.৪.৬ এম্বল্য
ু োন্প, শযপোয বযোন, রোক্সোযী ফো ফশড াআতযোশদ শফটলোশয়ত াট োটভোফোাআর শল্প কোযখোনোটক উৎো প্রদোটনয রটক্ষ্য
শফটল প্রটণোদনো প্রোশপ্ত গোাআড রোাআন প্রণয়ন কযো টফ।
৪.৪.৭

3R (reduce, reuse, recycle) এয শবশত্তটত গদট াট োটভোফোাআর স্ক্র্যোশাং শরশ প্রণয়ন কযো টফ,
মোনফোটনয গভয়োদ (End of Life) ও মোনফোন পুনাঃপ্রশক্রয়োকযটণয িশত ফণ মনো কযটফ।

মো

৪.৫

গকৌর-৫: মোনফোন গযশজটেন ও শযদমন িশত(শপ টন গ ে) শিোরীকযণাঃ

৪.৫.১

একটি ম্ভোফনোভয় াট োটভোফোাআর উৎোদন-ফোন্ধফ শল্প শযটফ গটে গতোরোয জন্য যকোয শনম্ন ফশণ মত কোম মক্রভমূ গ্রণ
কযটফাঃ

৪.৫.১.১ শনফন্ধনকৃত মোনফোন , শফটল কটয বফদ্যযশতক ও শযটফ-ফোন্ধফ মোনফোনমুটয যোস্তোয় চরো চটরয উমৄিতো শনশশ্চত
কযোয রটক্ষ্য ফতমভোন গভো যমোন াঅাআন এফাং শনযোত্তো, ভোন এফাং
শনাঃযণ শফলয়ক শফশধভোরো ম্পশকমত াঅনুলশঙ্গক
শফধোনমূ পুনাঃযীক্ষ্ো ও াংটোধন কযো টফ।
৪.৫.১.২ ফোাংরোটদ েক শযফন কতৃমক্ষ্ (শফাঅযটিএ) ফো তোয ক্ষ্ভতো প্রোপ্ত প্রশতষ্ঠোন কতৃমক মোনফোন শযদমন িশত গজোেদোয
কযো টফ, মোটত মোনফোটনয শপ টন যীক্ষ্োকোরীন এয গুণগত ভোন, শনযোত্তো, উৎকল মতো এফাং ফোয়ু শনাঃযণ স্তয াআতযোশদ
শনধ মোশযত ভোনদন্ড শযপূযণ কটয শক নো তো মথোমথবোটফ মোচোাআ কযো মোয়।
৪.৫.১.৩ মোনফোটনয শযদমন িশত (শপ টন গ ে) সুশফধো গদব্যোী ম্প্রোযণ ও জরবযকযটণ শফাঅযটিএ গফযকোযী গমোগ্য
প্রশতষ্ঠোনটক ক্ষ্ভতো প্রদোন কযটত োযটফ।
৪.৫.১.৪ রবিঅিটিএ ও ত্োি ে ত্োপ্রোপ্ত প্ররত্ষ্ঠোে কতৃক েোেবোিে রেবন্ধে এবিং রে টেস পি়ীেোসি েোবত়্ীে ভসবো দ্রুত্ত্ স টে
প্রেোে রেরিত্ কিোি জন্য রবিঅিটিএ ভত্ একটি ওয়োে স্টপ ভসবো ভসল স্থোপে কিো িটব।
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৪.৬

গকৌর ৬: গটফলণো ও উন্নয়ন কোম মক্রভ ম্প্রোযণ এফাং শডজোাআন/গ শোং সুশফধোয উন্নয়ন

৪.৬.১

স্থোনীয়বোটফ প্রস্তুতকৃত মোনফোন এয শনযোত্তো , ে উ ৎকল মতো এফাং শযটফগত সুযক্ষ্ো শনশশ্চত কযোয রটক্ষ্য শফটল
গটফলণো ও উন্নয়ন কোম মক্রভ ফোস্তফোয়ন কভমসূশচ গ্রণ কযো টফ।
গফযকোযী খোটতয োটথ ভিটয় য ভোধ্যটভ মোনফোটনয াঅন্তজমোশতক ভোনদন্ড প্রশতোরটন শফযভোন যীক্ষ্ো ও নদ প্রদোন
কোম মক্রভ শযভোজমন ও শিোরী কযো গফ।

৪.৬.২
৪.৬.৩

াট োটভোফোাআর শটল্পয ক্ষ্ভতো ফোেোটত উমৄি াঅশথ মক ও যোজস্ব প্রটণোদনোয ভোধ্যটভ গটফলণো ও উন্নয়ন কোম মক্রটভয প্রোয
ঘ োগনো টফ।

৪.৬.৪

স্থোনীয় াট োটভোফোাআর উৎোদনকোযী প্রশতষ্ঠোন কতৃমক ফোশল মক াঅটয়য নূন্যতভ ১% গটফলণো ও উন্নয়ন খোটত ব্যয় কযো টর
শুল্ক শযটফ সুশফধো প্রদোন কযো টফ। এ সুশফধো শনটজটদয গটফলণো ও উন্নয়ন উাআাং
কতৃক গৃীত ফো গকোন গদী -শফটদী
প্রশতষ্ঠোটনয াট োটভোফোাআর শল্প উন্নয়ন াংশিষ্ট গটফলনো কোম মক্রভ ফোস্তফোয়টনয গক্ষ্টত্র ব্যয় টরও প্রোপ্য টফ।

৪.৬.৫

গদট স্বয়াংম্পুণ ম াট োটভোফোাআর াআনশেটিউ /াট ো-শডজোাআন াআনশেটিউ স্থোটন দ্রুত ানুভশত ও প্রটয়োজনীয় মন্ত্রোশত
াঅভদোশনগত কয সুশফধো প্রদোগনয ভোধ্যটভ উৎো প্রদোন কযো গফ।

৪.৬.৬

ফোশণশজযকবোটফ গ কাআ প্রমৄশিয গটফলণো ও উন্নয়ন কোম মক্রটভয াঅওতোয় বফদ্যযশতক শিচোশরত গোশে উৎোদটনয মন্ত্রোাং,
ব্যো োশয ফো চোশজমাং গেন স্থোন াআতযোশদ খোটত শফশনটয়োটগ যকোয উৎো প্রদোন কযটফ। এ রটক্ষ্য মথোমথ প্রমৄশি
াঅযটণয সুশফধোটথ ম একটি ‘প্রমৄশি াঅযণ তশফর’ গঠন কযো টফ।

৪.৭

গকৌর ৭: াট োটভোফোাআভলি গুর্গত্ ভোন উন্নয়ন ও াংযক্ষ্ণ পদ্ধরত্

৪.৭.১

স্থোে়ীেেোটব শফশবন্ন উৎোদক ক তৃমক প্রস্তুতকৃত গভো যমোটনয গু ণগত ভোন শনশশ্চত কযটণ স্থোনীয় যীক্ষ্ণ ব্যফস্থোনোয়
াঅন্তজমোশতক ফ মোশধক ানুীশরত াঅাআন, শফশধ-শফধোন ানুযন কযো টফ। ফোাংরোটদ গদজ উৎোদটন াঅন্তজমোশতক শফশধ
শফধোন এফাং ভোনদগন্ডয প্রট োকর কোম মকয কযটণ শনটম্নোি কোম মক্রভ গ্রন কযো টফাঃ

৪.৭.১.১ াট োটভোফোাআর শটল্পয উন্নয়ন গ কাআকযটণ গভো যমোটনয োটথ ম্পশকমত কর াঅাআন, শফশধ শফধোন, ভোনদণ্ড
নীশতভোরোয ভটধ্য ভিয় োধন কযো টফ;

এফাং

৪.৭.১.২ ফতমভোটন াট োটভোফোাআর শটল্প ব্যফহৃত শফযভোন ভোন ফো শফধোনমূ গয োটথ াঅন্তজমোশতক াঅাআন-কোনুটন ও ভোনদটণ্ডয
াোভিস্যতো শচশিত কযো টফ এফাং াঅন্তজমোশতক ফ মোশধক ানুীশরত শফলয়োশদ গদীয় ভোন, াঅাআন, শফশধ শফধোটন ান্তভুমি
কটয গদজ ভোটনয াঅন্তজমোশতক গ্রন গমোগ্যতো বৃশি কযো টফ;
৪.৭.১.৩ াট োটভোফোাআর শটল্পয গ কাআ উন্নয়টন গদীয় ও াঅন্তজমোশতকবোটফ স্বীকৃত ভোনদণ্ড প্রণয়ন কযো টফ। এ ভোন দন্ড ফোাংরোটদ
ব্র্যোন্ড বতযীটত োোয্য কযটফ এবিং উৎোদন ও াংযক্ষ্ণ ব্যয় হ্রো কযটফ। এ ভোন দটন্ডয শবশত্তটত শনয়শভত যীক্ষ্ণ ও
ম
োটিশপটকন
কোম মক্রভ ফোস্তফোয়টনয ভোধ্যটভ েক শনযোত্তো বৃশি কযো টফ;
৪.৭.১.৪ াট োটভোফোাআর শটল্পয প্রোটয শফক্রটয়োত্তয গফোয ভোনদন্ড প্রণয়ন কযো টফ মোটত শফক্রটয়োত্তয গফো প্রদোন াংশিষ্ট প্রশক্ষ্ণ,
গভযোভত ও গভাআন্টযোটনন্প, ানুটভোশদত গ্যোটযজ , গফো প্রদোনকোযী প্রশতষ্ঠোন াআতযোশদয এশক্রশডট ন ও রোাআটন্প প্রদোটনয
িশত ম্পটকম শফস্তোশযত ফণ মনো থোকটফ।

৪.৮ গকৌর ৮: াট োটভোফোাআর শটল্পয ভোনফম্পদ উন্নয়ন
৪.৮.১

াট োটভোফোাআর উৎোদন শটল্পয দক্ষ্তো বৃশি উটমোগী প্রশক্ষ্ণ োঠ্যসূশচ বতশয কযো টফ। শফযভোন োঠ্যসূশচয ীভোফিতো
শচশিত কযো টফ এফাং উন্নত প্রমৄশি, দক্ষ্তো উন্নয়ন এফাং শযটফ ব্যফস্থোনো চোশদোয োটথ শভর গযটখ প্রশক্ষ্ণ কোম মক্রভ
ফোস্তফোয়ন কযো টফ।

৪.৮.২

জোতীয় কোশযগশয এফাং গবোটকনোর কোশযক্যরোটভ দক্ষ্তো বৃশি উটমোগী প্রশক্ষ্ণ কোম মক্রভ ফোস্তফোয়টন াট োটভোফোাআর শল্প
কোযখোনো ও কোশযগশয শক্ষ্ো প্রশতষ্ঠোনমূ একটত্র কোজ কযটফ।
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৪.৮.৩

শল্প ভোশরকটদয টমোশগতো শনটয় াঅদৄশনক াট োটভটিব প্রশক্ষ্ণ াআন্পটিটিউ গটে গতোরো টফ। গমখোটন চোশদোশবশত্তক
প্রশক্ষ্ণ ও শক্ষ্োনশফশটদয উমৄি প্রশক্ষ্ণ প্রদোটনয ভোধ্যটভ াট োটভোফোাআর াংটমোজনকোযী ও উৎোদনকোযীটদয চোশদো
শভ োটনো ম্ভফ টফ।

৪.৮.৪

স্থোনীয় াট োটভোফোাআর শটল্প শক্ষ্োনশফশ (Apprenticeship) কোম মক্রভ চোলুকযণ শফলটয় শল্প ভন্ত্রণোরয়
প্রটয়োজনীয় উটযোগ গ্রন কযটফ, ভোদ্রোো ও কোশযগশয শক্ষ্ো শফবোগ ও জোতীয় দক্ষ্তো উন্নয়ন কতৃমক্ষ্ োযেশযক
টমোশগতোয শবশত্তটত উি কভমসূশচ ফোস্তফোয়ন কযটফ মোটত এ শটল্প ভোনম্মত গ্রোজুটয় কভীয শনযশফশেন্ন যফযো
াটু থোটক।

৫.

৪.৮.৫

স্থোনীয় াট োটভোফোাআর শটল্পয কোম মকয উন্নয়টন োয়তো প্রদোটনয জন্য একটি াট ো ো  ম উৎোদন তশফর (Auto
Parts Manufacturing Fund) গঠন কযো টফ, মোয ভোধ্যটভ ভোনফ ম্পদ উন্নয়টন শনটম্নোি কোম মক্রভ
ফোস্তফোয়ন কযো টফাঃ

ক.

শফশবন্ন াট োটভোফোাআর মন্ত্রোাং উৎোদনকোযী প্রশতষ্ঠোনমুটক োয়তোয জন্য াট োটভটিব শফটলজ্ঞ বতযী;
খ. কটম্পোটনন্যোন্ট ও গেয়োয ো ম উৎোদনজশনত গ কনরশজয উন্নয়ন;
গ. Lean Production System প্রচরন;
ঘ. ব্যফস্থোনো ও কোশযগশয দক্ষ্তো উন্নয়ন;
ঙ. গুণগত ভোন উন্নয়ন;
চ. শডজোাআন প্রণয়ণ ক্ষ্ভতো উন্নয়ন
ছ. কে-ম্যোটনজটভন্ট শফলয়ক দক্ষ্তো উন্নয়ন।

৪.৯.

গকৌর ৯: শফশনটয়োগ উন্নয়ন/ব্যফো শযটফ

৪.৯.১

এ ে়ীরত্ োলোি িঅওত্োে গদট স্থোশত াট োটভোফোাআর উৎোদন শল্প কোযখোনোয ানুকূটর শফশবন্ন প্রটণোদনো প্যোটকজ প্রদোটন
শফশনটয়োগ কোঠোটভো শফটফচনোয় শনটম্নোি শতন গশ্রশণটত শফবি কযো টফাঃ
কযো োগরি-এাঃ গ্রীনশপল্ড শফশনটয়োগ
কযো োগরি-রবিঃ িোউন শপল্ড শফশনটয়োগ
কযো োগরি-রসিঃ াট োটভোফোাআর মন্ত্রোাং উৎোদনকোযী গ্রীন শপল্ড শফশনটয়োগ।

৪.৯.২

কযো োগরি-এাঃ গ্রীনশপল্ড শফশনটয়োগ
গ্রীনশপল্ড শফশনটয়োগ টরো নতুন াট োটভোফোাআর উৎোদন কোযখোনো স্থোন জশনত এভন শফশনটয়োগ মো াআটতোপুটফ ম ফোাংরোটদট
শছর নো।

৪.৯.৩

কযো োগরি-রবিঃ িোউন শপল্ড শফশনটয়োগ
িোউন শপল্ড শফশনটয়োগ টরো ফতমভোটন চোলু াথফো াআটতোপুটফ ম চোলু টরও শকছুশদন ফন্ধ থোকোয য পুনযোয় চোলু কযো টয়টছ
এভন াট োটভোফোাআর াংটমোজন ফো উৎোদন কোযখোনো। মূর ভোশরক কতৃক এটি চোলু কযটত োটয াথফো নতুন
শফশনটয়োগকোযী শনটয় ফো শফটদী শফশনটয়োগকোযীয োটথ চুশিয ভোধ্যটভ গমৌথ উটযোটগ শকাংফো গকোটনো একক শফটদী
প্রশতষ্ঠোন কতৃক শফশনটয়োগ এয ভোধ্যটভ চোলু কযো টরও এ গশ্রশণয ান্তভুমি টফ।

৪.৯.৪

কযো োগরি-রসিঃ াট োটভোফোাআর মন্ত্রোাং উৎোদনকোযী গ্রীন শপল্ড শফশনটয়োগ।
কযো োগযী-১ এফাং কযো োগযী-২ ভুি াট োটভোফোাআর শল্প কোযখোনোয় ফোজোয উটমোগী স্থোনীয়বোটফ উৎোশদত াট োটভোফোাআর
মন্ত্রোাং যফযো কযোয রটক্ষ্য কোযখোনো স্থোন জশনত শফশনটয়োগ াট োটভোফোাআর মন্ত্রোাং উৎোদনকোযী গ্রীন শপল্ড শফশনটয়োগ
শটটফ গে টফ। গকোটনো শফশনটয়োগকোযী ফোাংরোটদট এককবোটফ াথফো শফগদশ াট ো ো ম ও ক গম্পোন্যোন্ট শনভমোতোটদয
োটথ গমৌথবোটফ শফশনটয়োগ কযটরও এ কযো োগযীয াঅওতোয় প্রটণোদনো সুশফধো প্রোপ্য টফ । াআশিন , ট্রোন্পশভন এফাং
োটনটনয ভত জটির মন্ত্রোাং , মো াঅটগ ফোাংরোটদট গকোটনো ওাআএভ-এয জন্য বতশয য়শন , গফ মন্ত্রোাং উৎোদটনয
জন্য নতুন কোযখোনো স্থোটনয গক্ষ্টত্র এ সুশফধো াঅটযো বৃশি কযো টফ।
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৪.৯.৫ শফটল প্রটণোদনো
৪.৯.৫.০শটকশড কোম মক্রভ
এ নীশতভোরোয াঅওতোয় শফটল প্রটণোদনো প্রোশপ্তয সুু্টমোগ শটকশড কোযখোনো স্থোটনয ভোধ্যটভ সৃশষ্ট টফ। এ রটক্ষ্য শটকশড
উৎোদন কোযখোনোমূটক শটকশড গরটবর-১ ও শটকশড গরটবর-২ শটটফ শফবোজনকযত স্থোনীয় প্রগশতীর উৎোদন
াফদোন োটযয শবশত্তটত প্রোপ্য প্রটণোদনো সুশফধো শফটফচনো কযো টফ।
শটকশড গরটবর-১ উৎোদন কোযখোনোয় একটি শনধ মোশযত ভয়কোরীন াঅশথ মক ও কয প্রটণোদনো সুশফধো প্রদোটনয গক্ষ্টত্র
গোলক কতৃমক্ষ্ শটটফ শল্প ভন্ত্রণোরয় শফশনটয়োগ ও উৎোদন গুরুত্ব শফটফচনোয় জোতীয় যোজস্ব গফোড ম ও ান্যোন্য প্রশতষ্ঠোনটক
প্রটয়োজনীয় সুোশয কযটফ।

৪.৯.৫.১ শটকশড কোযখোনো স্থোটন প্রটণোদনো
৪.৯.৫.১.১ কযো োগরি-এ শফশনটয়োগকোযী প্রশতষ্ঠোন এ শটল্প শফশনটয়োটগ াথ মননশতক াঞ্চর াঅাআন ২০১০ -এ ফশণ মত সুশফধোয ানুরূ
মোফতীয় সুশফধো প্রোপ্য টফন । াশধকন্তু, কযোশ োর গভশনোযী াঅভদোনী ছোেোও টুশরাং াআক্যাআটভন্ট গমভন ডোাআ , গভোরড ,
শজগশপক্সোয এফাং মোনফোন উৎোদন াংশিষ্ট প্রটয়োজনীয় মন্ত্রোশত , গ শষ্টাং াআক্যাআটভন্ট , শপ টন াআক্যাআটভন্ট াআতযোশদ
াঅভদোশনয গক্ষ্টত্র ১০০% শুল্ক ও কয ভওক্যপ কযো টফ। এ সুশফধো একফোটযয জন্য গদয়ো টফ।
৪.৯.৫.১.২ একটি কযো োগরি-এ শফশনটয়োগকোযী প্রশতষ্ঠোন (শটকশড গরটবর-১ ও শটকশড গরটবর-২ উৎোদনকোযী) গ্রোউণ্ড-গিশকাংটয়য
য ফোজোয যীক্ষ্োয জন্য শশফাআউ াঅকোটয স্থোনীয় বোটফ উৎোশদত ভটডটরয টফ মোর্চ্ ২০টি গোশে মুদয় কযবোয ( TTI)
গথটক ২৫% কভ শুল্ক প্রদোন কটয াঅভদোশন কযটত োযটফন।
৪.৯.৫.১.৩ কযো োগরি-এ শফশনটয়োগকোযী শটকশড গরটবর-১ উৎোদনকোযী প্রশতষ্ঠোটনয গক্ষ্টত্র মোনফোন উৎোদন াংশিষ্ট মোফতীয়
মন্ত্রোাং াঅভদোশনয গক্ষ্টত্র মুদয় কযবোয ( TTI) ৩৫% টফ এফাং স্থোনীয়বোটফ মন্ত্রোাং াংগ্রটয গক্ষ্টত্র মুদয় কযবোয
(TTI) গকোনক্রটভাআ ১০% এয াশধক টফ নো। এ সুশফধো শুদৄভোত্র ানুটেদ৪.৪.২.১ বরর্ টত্ প্রগরত্ি়ীল স্থোনীয় উৎোদনকোশয
প্রশতষ্ঠোটনয গক্ষ্টত্র প্রটমোজয। জোতীয় যোজস্ব গফোড ম োশফ মক শযশস্থশতয াঅটরোটক
ভটয় ভটয় শল্প ভন্ত্রণোরটয়য োটথ
যোভমক্রটভ এ কযবোয াংটোধন, শযভোজমন, শযফতমন কযটত োযটফ।
৪.৯.৫.১.৪ কযো োগরি-এ শফশনটয়োগকোযী শটকশড গরটবর-২ উৎোদনকোযী প্রশতষ্ঠোটনয গক্ষ্টত্র মোনফোন উৎোদন াংশিষ্ট মোফতীয়
মন্ত্রোাং াঅভদোশনয গক্ষ্টত্র মুদয় কযবোয ( TTI) ২৫% টফ এফাং স্থোনীয়বোটফ মন্ত্রোাং াংগ্রটয গক্ষ্টত্র মুদয় কযবোয
(TTI) গকোনক্রটভাআ ১০% এয াশধক টফ নো। এ সুশফধো শুদৄভোত্র ানুটেদ ৪.৪.২.১ বরর্ টত্ প্রগরত্ি়ীল স্থোনীয় উৎোদনকোশয
প্রশতষ্ঠোটনয গক্ষ্টত্র প্রটমোজয। জোতীয় যোজস্ব গফোড ম োশফ মক শযশস্থশতয াঅটরোটক ভটয় ভটয় শল্প ভন্ত্রণোরটয়য োটথ
যোভমক্রটভ এ কযবোয াংটোধন, শযভোজমন, শযফতমন কযটত োযটফ।

৪.৯.৬ কযো োগরি-রব শফশনটয়োগকোযীগণ শনম্নশরশখত প্রটণোদনো প্রোপ্য টফনাঃ
৪.৯.৬.১ কযো োগরি-শফ শফশনটয়োগকোযী শটকশড গরটবর-২ উৎোদনকোযী প্রশতষ্ঠোটনয গক্ষ্টত্র মোনফোন উৎোদন াংশিষ্ট মোফতীয়
মন্ত্রোাং াঅভদোশনয গক্ষ্টত্র গোলক কতৃমটক্ষ্য ানুটভোদন োটটক্ষ্ মুদয় কযবোয ( TTI) ২৫% টফ এফাং স্থোনীয়বোটফ
মন্ত্রোাং াংগ্রটয গক্ষ্টত্র মুদয় কযবোয ( TTI) গকোনক্রটভাআ ১০% এয াশধক টফ নো। এ সুশফধো শুদৄভোত্র ানুটেদ ৪.৪.২.১
বরর্ টত্ প্রগরত্ি়ীল স্থোনীয় উৎোদনকোশয প্রশতষ্ঠোটনয গক্ষ্টত্র প্রটমোজয। জোতীয় যোজস্ব গফোড ম োশফ মক শযশস্থশতয াঅটরোটক
ভটয় ভটয় শল্প ভন্ত্রণোরটয়য োটথ যোভমক্রটভ এ কযবোয াংটোধন,শযভোজমন, শযফতমন কযটত োযটফ।
৪.৯.৬.২ একটি কযো োগরি-শফ শফশনটয়োগকোযী প্রশতষ্ঠোন গোলক কতৃমটক্ষ্য ানুটভোদন োটটক্ষ্ ফোজোয যীক্ষ্োয জন্য শশফাআউ
াঅকোটয একাআ ভটডটরয টফ মোর্চ্ ২০টি গোশে ফতমভোটন প্রচশরত শুটল্কয গচটয় ২৫% কভ শুল্ক প্রদোন কটয াঅভদোশন কযটত
োযটফন।
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৪.৯.৬.৩ ফোশণশজযক মোনফোন মথোক্রটভ ফো , ট্রোক , ট্রোক য, াট ো শযক্সো এফাং প্রোাআভ মূবোটযয গক্ষ্টত্র ১০০% নন-গরোকোরোাআজড
মন্ত্রোাং ৪ ফছয ম মন্ত প্রচশরত শুল্ক ও কয প্রদোটনয ভোধ্যটভ াঅভদোশন কযো মোটফ।
৪.৯.৬.৪ টুশরাং াআক্যাআটভন্ট গমভন: মোনফোন উৎোদন াংশিষ্ট ডোাআ, গভোরড, শজগশপক্সোয, গ শষ্টাং াআক্যাআটভন্ট শপ টন াআক্যাআটভন্ট
াআতযোশদ াঅভদোশনয গক্ষ্টত্র ১০০% শুল্ক ও কয ভওক্যপ কযো টফ। এ সুশফধো একফোটযয জন্য গদয়ো টফ। যফতীটত
গভশনোযী াআক্যযাআটভন্ট ও কাঁচোভোর াআতযোশদ শনম্ন শুল্ক প্রদোন কটয াঅভদোনী কযো মোটফ।

৪.৯.৭ কযো োগরি-রস শফশনটয়োগকোযীগণ াথ মননশতক াঞ্চর ২০১০ -এ ফশণ মত প্রটদয় কর সুটমোগ-সুশফধো
ানুটেদ ৪.৯.৬.৪ ফশণ মত সুশফধো প্রোপ্ত টফন।

এফাং

৪.৯.৮ গমোগ্যতো শনণ মোয়ক
এ খোটত শফশনটয়োগকোযী প্রশতষ্ঠোনটক ফোাংরোটদ শফশনটয়োগ উন্নয়ন কতৃমক্ষ্ (শফডো) কতৃক শনফশন্ধত টত টফ। ফোাংরোটদ
শফশনটয়োগ উন্নয়ন কতৃমক্ষ্ ন্তুষ্ট টর এ নীশতভোরো ানুমোয়ী শফশনটয়োগ াঅটফদনকোযী কোযখোনোয গশ্রশণ শনধ মোযণ কযত
শনফন্ধন কযটফ ও তো শল্প ভন্ত্রণোরয়, েক শযফন ও ভোেক শফবোগ, ফোাংরোটদ েক শযফণ কতৃমক্ষ্ এফাং জোতীয়
যোজস্ব গফোড মটক াফশত কযটফ।

৪.৯.৯ প্রটণোদনো প্রতযোোয
ানুটভোশদত ফোশণশজযক কোম মক্রটভয গকোন উটেখটমোগ্য ব্যতযয় াংঘটিত টর উি প্রশতষ্ঠোটনয ানুকূটর প্রটদয় প্রটণোদনো
প্রতযোোয কযো মোটফ। এরু ব্যতযয়জশনত াংফোদ প্রোশপ্তয য শল্প ভন্ত্রণোরয় মথোমথ তদন্ত োটটক্ষ্ উমৄি ব্যফস্থো গ্রটণয
উটযোগ গ্রণ কযটফ এফাং মথোমথ তদটন্ত উটেখটমোগ্য ব্যতযয় াংঘ ন প্রভোশণত টর প্রদত্ত সুশফধোশদ প্রতযোোয এয সুোশয
কযটফ।

ঞ্চভ াধ্যোয়
স্থোনীয়বোটফ ফোশণশজযক মোনফোন উৎোদন প্রোয
৫.১

গদব্যোী স্বল্প-ব্যটয় শনযোদ মোতোয়োত সুশফধো শনশশ্চতকযণ, ব্যফো প্রোয ও াশধকতয কভম-াংস্থোন সৃশষ্টয ভোধ্যটভ াবীষ্ট
মৃশি াজমটন স্থোনীয়বোটফ ফোশণশজযক মোনফোন (কভোশময়োর গবশগকর) উৎোদগনয উটযোগটক গ কাআ ও শিোরী কযো
টফ।

৫.২

গদীয় ও াঅন্তজমোশতক ফোজোয উটমোগী উন্নতভোটনয ফোশণশজযক মোনফোটনয মন্ত্রোাং উৎোদটনয গক্ষ্টত্র শফটল প্রটণোদনো
সুশফধো প্রদোন কযো গফ।

৫.৩

গমোগোটমোটগয জ ভোধ্যভ শটটফ যকোয গদট শতন-চোকো শফশষ্ট াট ো-শযকো উৎোদটনয কোম মক্রভটক শিোরী
কযটফ। যকোয শতন-চোকোশফশষ্ট গপোয-গেোক াট োশযকো উৎোদন শল্প কোযখোনোয প্রগশতীর উৎোদন প্রটণোদনো
শনটম্নোি দ্যাআ কযো োগশযটত শফবি কটয শুল্ক সুশফধো প্রদোন কযটফাঃ

৫.৩.১

“কযো োগশয-১ শটকশড শতন-চোকোশফশষ্ট গপোয-গেোক াট োশযকো উৎোদনকোযী”: শতন-চোকোশফশষ্ট গপোয -গেোক াট োশযকো প্রগশতীর উৎোদন াথ ম মূল্য াংটমোজন কয শনফন্ধনকৃত উৎোদনকোযী প্রশতষ্ঠোন মোযো গচশ এফাং ান্যোন্য মন্ত্রোাং
শনটজ উৎোদন কটয ফো স্থোনীয় গবণ্ডযটদয শনক গথটক াংগ্র কটয ফো াঅভদোনী কটয এফাং াআশিন  ফোশক মন্ত্রোাং
শফটদ গথটক াঅভদোশন কটয শতন-চোকোশফশষ্ট গপোয-গেোক াট ো-শযকো বতশয কটয।
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৫.৩.২

“কযো োগশয-২ শটকশড শতন-চোকোশফশষ্ট গপোয-গেোক াট োশযকো উৎোদনকোযী : শতন-চোকোশফশষ্ট গপোয -গেোক াট োশযকো প্রগশতীর উৎোদন াথ ম মূল্য াংটমোজন কয শনফন্ধনকৃত উৎোদনকোযী প্রশতষ্ঠোন মোযো স্থোনীয় বোটফ াংগৃীত ফো
াঅভদোনীকৃত কাঁচোভোর িোযো শতন-চোকোশফশষ্ট গপোয -গেোক াট ো-শযকোয মোফতীয় মন্ত্রোাং শনটজ প্রস্তুত কটয াথফো
ওটয়শল্ডাং ও গাআশন্টাং  গচশ এফাং এক ফো একোশধক গুরুত্বপূণ ম মন্ত্রোাং েথোক্রট শযয়োযফশড, কএফজযফোয, ভোপরোয
শনটজ প্রস্তুত কটয এবিং িবরিষ্ট েন্ত্োিংি স্থোনীয় গবন্ডয টত াংগ্র কটি ফো শফটদ গথটক াঅভদোশন কটয শতন-চোকোশফশষ্ট
গপোয গেোক াট ো-শযকো বতশয কটয।

৫.৩.৩ স্থোে়ীেেোটব কযো োগশয- ১ ও ২ ভুি শতন-চোকোশফশষ্ট গপোয-গেোক াট ো-শযকো উৎোদনকোযী প্রশতষ্ঠোনমুটক প্রটণোদনো
প্রদোটনয রটক্ষ্য জোতীয় যোজস্ব গফোড ম গথটক শযত্র জোযী কযো টফ।
৫.৪

ফোশণশজযক মোনফোন শটল্পয উৎোদনীরতো বৃশিয রটক্ষ্য নতুন প্রমৄশি ও ব্যফস্থোনো িশত প্রচরটন উটযোিোগণটক
উৎোশত কযোয জন্য তোটদয সুটমোগ-সুশফধো বৃশি কযো টফ।

৫.৫

ফোশণশজযক মোনফোটনয স্বয়াংম্পুণ ম ফশড প্রস্তুতকোযী কোযখোনো (ক্ষুদ্র ফো বৃৎ) কতৃমক প্রস্তুতকৃত ফশডয ওয গম শযভোণ শুল্ক
াঅটযো কযো টফ স্থোে়ীেেোটব গচশ উৎোদনকোযী প্রশতষ্ঠোটনয প্রস্তুতকৃত ফশডয ওটয তোয গচটয় কভ শযভোণ শুল্ক
াঅটযো কযো টফ।

৫.৬

ফোশণশজযক মোনফোন উৎোদনকোযী ( CVMs) কতৃমক উৎোশদত কর ভটডটরয মোনফোন ফোাংরোটদ েক শযফন
কতৃমক্ষ্ (BRTA) কতৃমক শনফশন্ধত টত টফ। এ গক্ষ্টত্র শফাঅযটিএ ানুটভোশদত াঅউ গোশাং এটজশন্পয ভোধ্যটভ মোফতীয়
ভোন ও শফশধ শফধোন প্রশতোরন োটটক্ষ্ নদ গ্রণ কযো মোগফ।

৫.৭

ফোশণশজযক মোনফোন উৎোদনকোযী শটল্পয যফযো গচাআন কোম মক্রভটক
জ টতম ঋণ প্রদোটনয ব্যফস্থো চোলু কযটফ।

৫.৮

উৎোদন এফাং োভশগ্রকবোটফ প্রশতটমোশগতো ক্ষ্ভতো বৃশিয রটক্ষ্য মূর মন্ত্রোাং উৎোদনকোযী ও
যফযোকোযীটদয জন্য ম মোপ্ত প্রশক্ষ্ণ কভমসূশচ গ্রণ কযো টফ।

৫.৯

স্থোনীয়বোটফ উৎোশদত শফশবন্ন মন্ত্রোাং ও কটম্পোটনন্ট এয গুণগত ভোন যীক্ষ্োয সুটমোগ সুশফধো বৃশিটত উৎোদনকোযীটদয
ভোনম্মত গ শষ্টাং ল্যোফ প্রশতষ্ঠোয় োয়তো প্রদোন কযো গফ।

৫.১০

স্থোনীয় উৎোদন কোযখোনো কতৃমক যফযো গচাআন ব্যফস্থোয় মূল্য াংটমোজন , মন্ত্রোাং স্থোনীয়বোটফ উৎোদন এফাং াঅভদোশন
শফকল্প ে উৎোদন বৃশিটত যকোয কতৃমক প্র দত্ত প্রটণোদনোয প্রবোফ যীক্ষ্োয জন্য শনয়শভত মূল্যোয়ন ( Review)
কোম মক্রভ ম্পোদন কযো টফ।

৫.১১

স্থোনীয়বোটফ উৎোশদত কর ফোশণশজযক মোনফোটনয ভোন াংযক্ষ্টণয জন্য াঅন্তজমোশতক ভোটনয োটথ োভিস্য গযটখ স্থোনীয়
ভোন প্রণয়ন কযো টফ এফাং কর উৎোদনকোযীয জন্য উি ভোন ানুযণ কযো ফোধ্যতোমুরক টফ।

৫.১২

ফোশণশজযক মোনফোন উৎোদন শটল্প নতুন নতুন শটষ্টভ াআশন্টটগ্র য গকোম্পোনীয ান্তভুশি ও তোটদয ধোযোফোশক উন্নয়টন
যকোয উৎো প্রদোন কটয এফাং শফযভোন প্রশতষ্ঠোনগুটরোগত উি সুশফধো ম্প্রোযটণ টমোশগতো প্রদোন কযটফ।

শিোরীকযটণ জন্য যকোয এাআ শটল্পয জন্য
কটম্পোন্যোন্ট

লষ্ঠ াধ্যোয়
শযটফ-ফোন্ধফ মোনফোন উৎোদন বৃশি
৬.১

এ নীশতভোরোয ান্যতভ উটেশ্য গরো িঅগো ়ী ২০৩০ সোটলি টে উৎপোরেত্ মোনফোটনয একটি শফযো াাং শফটল
কটয প্যোটিোয এফাং ফোশণশজযক গভো য মোন মু মথোক্রটভ ফো , ট্রোক , শি হুাআরোয াট ো শযক্সো, প্যোটিোয কোয
াআতযোশদটক দ্রুত জ্বোরোনী োশ্রয়ী (EV) মোনফোন কযো োগযীটত উনীত কযো।
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৬.২

এ নীশতভোরো ভেটি স্থোে়ীেেোটব শযটফ-ফোন্ধফ বফদ্যযশতক শি চোশরত মোনফোন উৎপোেে বৃরদ্ধটক শফটল গুরুত্ব প্রদোন
কটয মোটত ভ ো িেোটেি শনাঃযণ োেভোত্রো ফ মশনম্ন ম মোটয় থোটক।

৬.৩

গকৌরগত শফশনটয়োগ াঅকল মণ, গদীয় ফোজোটয উন্নততয প্রমৄশি য প্রচরন এফাং ২০৩০ এয ভটধ্য াঅঞ্চশরক ও বফশেক
ফোজোটয প্রটফটয ভোধ্যটভ ফোাংরোটদটক জ্বোরোশন োশ্রয়ী মোনফোন উ ৎোদটনয (এনোশজম এশপশটয়ন্ট গবশটকর) গকেস্থটর
শযণত কযটত যকোয শফটল উৎোমূরক প্রটণোদনো প্রদোন কভমসূচী গ্রণ কযটফ।

৬.৪

কোযখোনোয াফস্থোন াথ মননশতক াঞ্চর ফো তোয ফোাআটয গমখোটনাআ গোক নো গকন
জ্বোরোশন-োশ্রয়ী মোনফোন (াআাআশব)
াংটমোজন/উৎোদন শফশনটয়োটগয জন্য যকোয াশধকতয াঅকল মণীয় কয সুশফধো (মথো ১০ ফছটযয কয াফকো) প্রদোন
কযটফ।
গদট বফদ্যযশতক শিচোশরত (EV) মোনফোটনয ব্যোক উৎোদন শনশশ্চতকযন এফাং গভো যমোটনয শনাঃযণ ভোনভোত্রো
ফ মশনম্ন ম মোটয় যোখটত শনম্নফশণ মত সুশফধোশদ প্রদোন কযটফাঃ

৬.৫
৬.৫.১

াঅশথ মক প্রটণোদনো- ক্রয় প্রটণোদনো, স্ক্র্যোশাং প্রটণোদনো, এফাং ঋটণয সুদ ভওক্যপ;

৬.৫.২

শনধ মোশযত ভটয়য জন্য গযোডট্যোক্স ভওক্যপ, হ্রো কৃত শনফন্ধন শপ প্রচরন;

৬.৫.৩

চোশজমাং গেন স্থোন এফাং ব্যো োশয পুনাঃপ্রশক্রু্মোজোতকযন শল্প (recycle industry) স্থোন

৬.৫.৪

ফোাংরোটদ গযোড ট্রোন্পটো ম াথশযটি (BRTA) গত দ্রুত গফোপ্রদোনকোযী EV গর স্থোন এফাং বফদ্যযশতক শি চোশরত
মোনফোটনয উকোশযতো ম্পটকম জনটচতনতো বৃশিয উটেটশ্য ব্যোক প্রচোয কোম মক্রভ গ্রণ;

৬.৫.৫

জ্বোরোশন-োশ্রয়ী মোনফোটনয প্রোরত্ষ্ঠোরেক পরিটবি শনশশ্চত কযটণ ম মোপ্ত প্রশক্ষ্ণ কোম মক্রভ গ্রণ এফাং কভম-াংস্থোন সৃশষ্টয
উটেটশ্য একোশধক দক্ষ্তো উন্নয়ন গকে (Skilled Centre) স্থোন;

৬.৫.৬

জ্বোরোশন-োশ্রয়ী মোনফোটনয প্রোরত্ষ্ঠোরেক উন্নেে শনশশ্চতকযটণ একটি জোতীয় জ্বোরোশন-োশ্রয়ী মোনফোন উৎোদন পোন্ড
ম ফোয়ু দূলটনয কোযটন প্রোপ্ত জশযভোনোয াথ ম, এ াংশিষ্ট কয, শপ, যকোশয ানুদোন
গঠন (গমখোটন মোনফোন কতৃমক শনগশভত
ফো পোন্ড াআতযোশদ শনয়শভতবোটফ জভো কযো টফ)।

প্তভ াধ্যোয়
নীশতভোরো ফোস্তফোয়ন, শযফীক্ষ্ণ ও মূল্যোয়ন
৭.১

ফোস্তফোয়ন ভয় কোঠোটভো
াট োটভোফোাআর শল্প উন্নয়ন নীশতভোরো, ২০২১ ফোস্তফোয়ন কোর টফ এয ানুটভোদটনয তোশযখ গথটক যফতী দ ফছয।
নীশতভোরোটিয কভমশযকল্পনো ফোস্তফোয়ন কোম মক্রভ ম মটফক্ষ্ ণ ও মূল্যোয়টনযশবশত্তটত এফাং নতুন চোশদোয শযটপ্রশক্ষ্টত ভটয়
ভটয় এ নীশতভোরো াংটোধন কযো মোটফ।

৭.২

প্রোশতষ্ঠোশনক ব্যফস্থোনো

৭.২.১

জোতীয় ম মোটয় নীশতভোরোয ফোস্তফোয়ন তদোযশক ও মূল্যোয়ন ম মোটরোচনো কযোয উটেটশ্য একটি জোতীয় াট োটভোফোাআর শল্প
উন্নয়ন কোউশন্পর গঠন কযো টফ।
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৭.২.২

জোতীয় াট োটভোফোাআর শল্প উন্নয়ন কোউশন্পর গঠিত টফ শল্প ভন্ত্রীয গনতৃটত্ব এফাং এয গঠন টফ শনম্নরূাঃ
১

ভন্ত্রী, শল্প ভন্ত্রণোরয়

গচয়োযম্যোন

২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭

প্রশতভন্ত্রী, শল্প ভন্ত্রণোরয়
শচফ, শল্প ভন্ত্রণোরয়
শনফ মোী গচয়োযম্যোন, বোিংলোটেি রবরেটেোগ উন্নয়ন কতৃমক্ষ্
শচফ, ফোশণজয ভন্ত্রণোরয়
শচফ, েক ও জনথ শফবোগ
শচফ, জনশনযোত্তো শফবোগ
শচফ, াথ ম শফবোগ, াথ ম ভন্ত্রণোরয়
শচফ, শফদ্যযৎ শফবোগ, শফদ্যযৎ, জ্বোরোশন ও খশনজ ম্পদ ভন্ত্রণোরয়
গচয়োযম্যোন, জোতীয় যোজস্ব গফোড ম
শচফ, কোশযগশয ও ভোদ্রোো শক্ষ্ো শফবোগ , শক্ষ্ো ভন্ত্রণোরয়
শচফ, শফজ্ঞোন ও প্রমৄশি ভন্ত্রণোরয়
শচফ, শ্রভ ও কভমাংস্থোন ভন্ত্রণোরয়
শচফ, শযটফ, ফন ও জরফোয়ু শযফতমন ভন্ত্রণোরয়
শচফ, তথ্য ও গমোগোটমোগ প্রমৄশি শফবোগ, তথ্য ভন্ত্রণোরয়
গচয়োযম্যোন, ফোাংরোটদ ট্যোশযপ কশভন
শনফ মোী গচয়োযম্যোন, ফোাংরোটদ াথ মননশতক াঞ্চর কতৃমক্ষ্ ( গফজো)
শনফ মোী গচয়োযম্যোন, জোতীয় দক্ষ্তো উন্নয়ন কতৃক্ষ্
ভোশযচোরক, বোিংলোটেি স্টযোষ্ন্ন্ডোি ট এণ্ড ভ রষ্টিং িআন্সটিটিউ (রবএসটিিঅিআ)
গচয়োযম্যোন, ফোাংরোটদ াআেোত ও প্রটকৌর কটমোটযন ( শফএাআশ)
গচয়োযম্যোন, ফোাংরোটদ েক শযফন কতৃমক্ষ্ ( শফাঅযটিএ)
ভোশযচোরক, শযটফ াশধদপ্তয
গযশজেোয, গগ ন্ট, শডজোাআন ও গট্রডভোকম াশধদপ্তয
িোপরিচোলক, বোিংলোটেি রিল্প ও কোরিগরি সিোেত্ো ভকন্দ্র (রব োক)
ভোশযচোরক, প্রধোনভন্ত্রীয কোম মোরয়
প্রশতশনশধ, গভকোশনকযোর প্রটকৌর শফবোগ, বুটয়
বোশত, গপডোটযন াফ ফোাংরোটদ গচম্বোয াফ কভো ম াযোন্ড াআন্ডোশেজ
(এপশফশশাঅাআ)
২৮
বোশত, ফোাংরোটদ গভো যোাআগকর এটগম্বরো ম ম্যনুটপকচোযো ম এটোশটয়ন
(শফভোভো)
২৯
বোশত, ঢোকো গচম্বোয াফ কভো ম াযোন্ড াআন্ডোশেজ (শডশশাঅাআ)
৩০
বোশত, িট োট োবোিআল কটপোটেন্টস এন্ড এটসসরিস ম্যোনুটেকচোরিিং
এটসোরসটেিে (ACAMA)
৩১
বোশত, াআন্টোযন্যোনোর গচম্বোয াফ াআন্ডোশেজ
টোস এন্ড রিলোিস
৩২
বোশত, বোিংলোটেি রিকরন্ডিে ভেরিকযোলস িআ টপো
এটসোরসটেিে (বোিরেিো)
৩৩
বোশত, বোিংলোটেি উিআট ে ভচম্বোি িব ক োস ট িযোন্ড িআন্ডোরিজ
(রবিরিউরসরসিঅিআ)
৩৪
বোশত, বোিংলোটেি িট োট োবোিআলস এযোটসম্বলোি িযোন্ড ম্যোনুেযোকচোিোলস ট
এটসোরসটেিে (রবএএএ এ)
৩৫-৩৬ াট োটভোফোাআর খোটতয ২ জন শফশষ্ট শফটলজ্ঞ (শল্প ভন্ত্রণোরয় ভটনোনীত)
৩৭-৩৮ াট োটভোফোাআর খোটতয ২ জন খ্যোশতভোন শল্পশত (শল্প ভন্ত্রণোরয় ভটনোনীত)
৩৯
উশচফ (নীশত), শল্প ভন্ত্রণোরয়
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বোাআ-গচয়োযম্যোন
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
সেস্য
সেস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য শচফ

৭.২.৩

কোউশন্পর প্রটয়োজটন গম গকোন াংখ্যক দস্য গকো-ান্ফ কযটত োযটফ।

৭.৩

জোতীয় াট োটভোফোাআর শল্প উন্নয়ন কোউশন্পগরয দোশয়ত্বাঃ

৭.৩.১

জোতীয় াট োটভোফোাআর শল্প উন্নয়ন কোউশন্পর জোতীয় এফাং গক্টযোর উন্নয়ন নীশতভোরোমূটয োটথ এ নীশতভোরোয াংগশত
োধটন োয়তো কযটফ এফাং এাআ নীশতভোরো ফশণ মত শফশবন্ন কোম মক্রভ ভিয় কযটফ।

৭.৩.২

এ কোউশন্পর জোতীয় ও াঅন্তজমোশতক উটেটশ্য জোতীয় াফস্থোন এফাং াট োটভোফোাআর শল্প উন্নয়ন াংক্রোন্ত শফলয়গুটরোয ভটধ্য
ভিয় োধন কযটফ।

৭.৩.৩

এ কোউশন্পর াথ মনীশতয শফশবন্ন গক্ষ্টত্র ফতমভোন নীশতভোরোয প্রবোফ শযফীক্ষ্ণ কযটফ।

৭.৩.৪

জোতীয় উন্নয়ন াগ্রগশতয াগ্রোশধকোযমূটয োটথ োরনোগোদ যোখোয জন্য কোউশন্পর াট োটভোফোাআর শল্প উন্নয়ন নীশতভোরো
শনয়শভতবোটফ ম মোটরোচনো কযটফ।

৭.৩.৫

কোউশন্পর ফছটয ান্তত দ্যট ো বো কযটফ।

৭.৪

াট োটভোফোাআর শল্প উন্নয়ন নীশতভোরো ফোস্তফোয়ন শযলদ

৭.৪.১

জোতীয় াট োটভোফোাআর শল্প উন্নয়ন কোউশন্পগরয সুোশযটয াঅটরোটক এ নীশতভোরো ফোস্তফোয়টন শনম্নফশন মত দস্য ভিটয়
াট োটভোফোাআর শল্প উন্নয়ন নীশতভোরো ফোস্তফোয়ন শযলদ গঠন কযো টফাঃ
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪

শচফ শল্প ভন্ত্রণোরয়
াশতশযি শচফ, (নীশত, াঅাআন ও াঅ) শল্প ভন্ত্রণোরয়
াশতশযি শচফ, াথ ম শফবোগ, াথ ম ভন্ত্রণোরয়
াশতশযি শচফ, েক ও ভোেক শফবোগ
াশতশযি শচফ, শফজ্ঞোন ও প্রমৄশি শফলয়ক ভন্ত্রণোরয়
াশতশযি শচফ, াঅশথ মক প্রশতষ্ঠোন শফবোগ, াথ ম ভন্ত্রণোরয়
াশতশযি শচফ, ফোশণজয ভন্ত্রণোরয়
িো পরিচোলক, বোিংলোটেি ষ্টোন্ডোি ট এণ্ড ভ রষ্টিং িআন্সটিটিউ (রবএসটিিঅিআ)
গচয়োযম্যোন, ফোাংরোটদ েক শযফন কতৃমক্ষ্ (শফাঅযটিএ)
গচয়োযম্যোন, ফোাংরোটদ াআেোত ও প্রটকৌর কটমোটযন (শফএাআশ)
গচয়োযম্যোন, ফোাংরোটদ ক্ষুদ্র ও ক্যটিয শল্প কটমোটযন (শফশক)
দস্য, জোতীয় যোজস্ব গফোড ম
প্রশতশনশধ, ফোাংরোটদ ব্যোাংক
প্রশতশনশধ, গপডোটযন াফ ফোাংরোটদ গচম্বোয াফ কভো ম াযোন্ড াআন্ডোশেজ
(এপশফশশাঅাআ)
১৫
বোশত, বোিংলোটেি িট োট োবোিআলস এযোটসম্বলোি িযোন্ড ম্যোনুেযোকচোিোলস ট
এটসোরসটেিে (রবএএএ এ)
১৬
বোশত, বোিংলোটেি রিকরন্ডিে ভেরিকযোলস িআ টপো টোস এন্ড রিলোিস
এটসোরসটেিে (বোিরেিো)
১৭-১৮ দ্যাআজন শফশষ্ট াগ োটভোফোাআর শল্প উটযোিো

বোশত
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
সেস্য
দস্য
দস্য

১৯

দস্য-শচফ

উশচফ (নীশত), শল্প ভন্ত্রণোরয়

৭.৪.২ ফোস্তফোয়ন শযলটদয কোম মশযশধাঃ
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দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য

৭.৪.২.১ প্রশত শতন ভো ান্তয শযলদ বোয় শভশরত টফ। জরুশয প্রটয়োজটন গমটকোগনো ভয় বো াঅফোন কযো মোটফ।
৭.৪.২.২ জোতীয় কোউশন্পটরয সুোশযটয াঅটরোটক ফোস্তফোয়ন শযলদ এাআ শল্পখোটতয ফতমভোন শ্রভফোজোয, কভম শযটফ, স্বোস্থয ও
শনযোত্তো, াফকোঠোটভো শফশনটয়োগ, াথ মোয়ন, প্রটণোদনো, তশফর গমোগোন টফ মোশয প্রণীত নীশতভোরো ফোস্তফোয়ন এফাং এয
শযফীক্ষ্ণ ও মূল্যোয়ন াংক্রোন্ত কোম মক্রভ শযচোরনো কযটফ।
৭.৪.২.৩ জোতীয় কোউশন্পটরয সুোশযটয াঅটরোটক ফোস্তফোয়ন শযলদ প্রটয়োজনীয় দটক্ষ্ গ্রণ কযটফ এফাং ভটয় ভটয় ফোস্তফোয়ন
াগ্রগশত ভিয় শযলদটক াফশত কযটফ।
৭.৪.২.৪ শল্প ভন্ত্রণোরটয়য নীশত োখো এ শযলটদয োশচশফক দোশয়ত্ব োরন কযটফ।
৭.৪.২.৫ শযলদ প্রটয়োজটন নতুন দস্য গকো-ান্ফ কযটত োযটফ শকাংফো শনশদষ্টম কোউটক াঅভন্ত্রণ জোনোটত োযটফ।

৭.৫

কোরিগরি কর টি
শফলয়শবশত্তক ম মোটরোচনো ও সুশনশদ মষ্ট প্রস্তোফ/সুোশয প্রণয়টনয জন্য শল্প ভন্ত্রণোরটয়য াশতশযি শচফ (নীশত, াঅাআন ও
াঅ) এয গনতৃটত্ব কোশযগশয কশভটি গঠন কযো টফ। প্রটয়োজনীয়তোয শনশযটখ এাআ কশভটিটত াংশিষ্ট প্রশতষ্ঠোন/াংস্থোয
প্রশতশনশধটক দস্য শোটফ যোখো টফ।

৭.৬

নীশতভোরোয ফহুর প্রচোয

৭.৬.১

এ নীশতভোরোটক জনশপ্রয় কটয গতোরো এফাং এটত গশত ঞ্চোয কযোয জন্য জোতীয় াট োটভোফোাআর কোউশন্পটরয সুোশযটয
শযটপ্রশক্ষ্টত যকোয ২০২২/২০২৩ োরটক ‘াট োটভোফোাআর উৎোদন ফছয’ শোটফ গঘোলণো কযোয শফলয়টি শফটফচনো
কযটত োটয।
যকোয একটি শফস্তৃত ম্যোশাং কোম মক্রভ গ্রণ শফশবন্ন গক্টটযয উন্নয়ন নীশতভোরোগুটরো শচশিত কযটফ এফাং গকোন গকোন
গক্ষ্টত্র াট োটভোফোাআর শল্প উন্নয়টন জটিরতো যটয়টছ এফাং গকোন গকোন গক্ষ্টত্র এ নীশতভোরো োয়ক ভূশভকো োরন কযটত
োটয তো ম মোটরোচনো কটয শযকল্পনো ও গকৌর শনধ মোযণ কযটফ;
যকোয াট োটভোফোাআর শল্প উন্নয়ন াংক্রোন্ত প্রশতষ্ঠোনগুটরোয গবতটয প্রোশতষ্ঠোশনক উদ্ভোফটনয জন্য উৎো সৃশষ্ট কযটফ;
যকোশয কভমকতমো, ব্যফোয়ী ম্প্রদোয় এফাং োধোয ণ জনগণ াট োটভোফোাআর শটল্পয োটথ াংশিষ্ট করটক এ নীশতভোরো
ম্পটকম াফশত ও শক্রয় কযোয জন্য কর শপ্রন্ট ও াআটরিশনক শভশডয়ো এফাং যকোশয ও গফযকোশয াংস্থোমূটয
টমোশগতোয় শল্প ভন্ত্রণোরয় একটি শফস্তৃত প্রচোয কোম মক্রভ গ্রণ কযটফ।

৭.৬.২

৭.৬.৩
৭.৬.৪

৭.৭

াথ মোয়নাঃ

৭.৭.১
৭.৭.২

নীশতভোরো ফোস্তফোয়টনয জন্য ম মোপ্ত াথ মোয়টনয ব্যফস্থো কযো টফ;
পরবোটফ এ নীশতভোরো ফোস্তফোয়টনয গযোডম্যো কোম মকয কযোয জন্য প্রটয়োজনীয় াথ ম গজোগোটনোয উ
ৎ শচশিত কটয
মথোমথ গকৌর শনধ মোযণ কযো টফ;
যকোশয তশফর ব্যতীত ান্যোন্য উ ৎ মথোক্রটভ উন্নয়ন াাংীদোয গদমূ, দোতো াংস্থো, াঅঞ্চশরক এফাং াঅন্তমজোশতক
াট োটভোফোাআর াংগঠনমূ এফাং গফযকোশয খোটতয াংগঠনমূ াআতযোশদ গথটকও াথ ম াংক্যরোন কযো মোটফ।

৭.৭.৩

৭.৮

শল্প-োয়তো কোম মক্রভাঃ

৭.৮.১

যকোয শনম্নফশণ মত প্রোশতষ্ঠোশনক োয়তো প্রদোটনয ভোধ্যটভ গদট াট োটভোফোাআর শটল্পয উন্নয়ন জতয কযো গফাঃ

৭.৮.১.১ াঅন্তাঃভন্ত্রণোরয় টমোশগতো: এ নীশতভোরোয পর ফোস্তফোয়ন এফাং টফ মোর্চ্ উৎোদন শনশশ্চত কযোয জন্য াট োটভোফোাআর শল্প
াংশিষ্ট কর প্রশতষ্ঠোগনয (ভন্ত্রণোরয়, শফবোগ, এটোশটয়ন এফাং এটজশন্প) োটথ শনয়শভত যোভম কযো টফ।
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৭.৮.১.২ াআন্ডোশি- একোটডশভয়ো োয়তো : াট োটভোফোাআর শটল্পয গ কাআ গশতীরতো াঅনয়টন গটফলণো প্রশতষ্ঠোন, শফেশফযোরয় এফাং
ান্যোন্য শক্ষ্ো খোটতয াাংীজনটদয োয়তো শনটয় গদট পুণ মোাংগ স্থোনীয় উৎোদন বযোলু গচাআন সৃশষ্টয প্রয়ো গনটফ।
ম
৭.৮.১.৩ গবশকযোর এটম্বরো ম ও কটম্পোটনন্ট ম্যোনুপযোকচোযোোয়তো:
স্থোনীয়বোটফ াট োটভোফোাআর উৎোদন বৃশিকটল্প ওাআএভ গকোম্পোনী ও মন্ত্রোাং উৎোদনকোযীটদয ভোটঝ াব্যোত োয়তোটক
উৎো প্রদোন কযো গফ, মোটত স্থোনীয় ম মোটয় মন্ত্রোাং উৎোদন ক্রভোিটয় বৃশি োয় এফাং াঅন্তজমোশতক ভোটনয োটথ ঙ্গশত
গযটখ ২০৩০ োটরয ভটধ্য কোাংশিত উৎোদটনয রক্ষ্যভোত্রো াজমন কযো মোয়। াশধকন্তু, এএভাআ ও বৃৎ উৎোদনকোযীটদয
ভটধ্য চুশি এফাং টমোশগতো শফশনভটয়য ভোধ্যটভ এ খোটতয ক্ষুদ্র ও ভোঝোশয শল্প প্রশতষ্ঠোনমূটয উন্নয়ন োধগন প্রটয়োজনীয়
কোম মক্রভ গ্রণ কযো টফ।

৭.৯

াট োটভোফোাআর শল্প উন্নয়ন নীশতভোরো,২০২১ এয শযফীক্ষ্ণ, মূল্যোয়ন ও ম মটফক্ষ্ণ

৭.৯.১

াট োটভোফোাআর শল্প উন্নয়ন নীশতভোরো, ২০২১ এ শন্নটফশত উটেশ্য ও রক্ষ্যগুটরো ঠিকবোটফ প্রশতোশরত টে শক নো তো
শনয়শভত ম মটফক্ষ্ণ ও মূল্যোয়ন কযো টফ;
এ নীশতভোরো ম মটফক্ষ্ণ ও মূল্যোয় গনয মূর কতৃমক্ষ্ টে জোতীয় াট োটভোফোাআর শল্প উন্নয়ন কোউশন্পর। কোউশন্পর
নীশতভোরোয ফোস্তফোয়ন তদোযকী এফাং এয প্রবোফ মূল্যোয়গন শদক শনটদ মনো প্রদোন কযটফ;
কোউশন্পর এ নীশতভোরো ফোস্তফোয়ন এফাং এয প্রবোফ ম মটফক্ষ্টণয উোয় শনধ মোযণ কযটফ। ম মটফক্ষ্টণয গক্ষ্টত্রে াট োটভোফোাআর
শল্প াংশিষ্ট দপ্তয কতৃমক গকৃত নীশতভোরো ফোস্তফোয়ন প্রশতটফদন ম মোটরোচনো শফটফচনোয় গনয়ো টফ।
এ নীশতভোরোয ফোস্তফোয়ন াগ্রগশত এফাং এয প্রবোফ াঁচ ফছয ান্তয যোভমক িোযো মূল্যোশয়ত টফ। তটফ প্রটয়োজন ানুোটয
গম গকোগনো ভটয় এ নীশতভোরোয ফোস্তফোয়ন াগ্রগশত ও এয প্রবোফ মূল্যোয়ন কযো মোটফ।

৭.৯.২
৭.৯.৩
৭.৯.৪

াষ্টভ াধ্যোয়
৮.০

উাংোয

৮.১

াট োটভোফোাআর শল্প খোত উন্নয়ন ফোাংরোটদটয াথ মননশতক প্রবৃশিয াতযন্ত গুরুত্বপূণ ম োশতয়োয। গদট প্রশতটমোশগতোমূরক

াট োটভোফোাআর শল্প প্রশতষ্ঠো শনশশ্চত কযটত প্রটয়োজন প্রটয়োশগক দক্ষ্তো াজমন

। এ শযটপ্রশক্ষ্টত জোতীয় াট োটভোফোাআর উন্নয়ন

নীশতভোরো, ২০২১ স্থোনীয়বোটফ াট োটভোফোাআর শটল্পয মূর মন্ত্রোাং উৎোদনকোযী ও কটম্পোটনন্ট এফাং গেয়োয ো ম
উৎোদনকোযীটদয যফযো গচাআন উন্নয়টনয প্রশত শফটল াঅটরোকোত কটয।

একটি গ কাআ াট োটভোফোাআর শল্প প্রশতষ্ঠো শনশশ্চত

কযোয জন্য এফাং াট োটভোফোাআর শল্পটক গদীয় ও াঅন্তজমোশতক গক্ষ্টত্র প্রশতটমোশগতোমূরক কযোয জন্য যকোয ভয়োফি কভম
শযকল্পনো ফোস্তফোয়ন কযটফ।
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নফভ াধ্যোয়
ভয়োফি কভম-শযকল্পনো
ক্র:
েিং

গকৌর/কোম মটক্ষ্ত্র

১

স্থোনীয়
৪.১.১.১
াট োটভোফোাআর
কোযখোনো স্থোটন
প্রটণোদনো শফলয়ক
শযত্র

২

যকোযী ক্রটয়
স্থোনীয়বোটফ
উৎোশদত
মোনফোটনয
াগ্রোশধকোয

৩

যপ্তোনী ফোজোয
উন্নয়ন

৪

স্থোনীয়েোটব
মন্ত্রোাং উৎোদে

৫

িনুটেে

প্রস্তোশফত কোম মক্রভ

দোশয়ত্বপ্রোপ্ত
ভন্ত্রণোরয়/শফবোগ/
এটজশন্প
গকৌর ১: স্থোনীয় পে টোটে িট োট োবোিআল উৎপোেে কোিখোেো স্থোপে ও উন্নেে
াথ মননশতক াঞ্চটরয ফোাআটয
জোতীয় যোজস্ব
াট োটভোফোাআর াংটমোজন ফো উৎোদন
গফোড ম
কোযখোনো স্থোন জশনত নতুন শফশনটয়োটগয
গক্ষ্টত্র প্রটণোদনো সুশফধো প্রদোন াংক্রোন্ত
এাঅযও জোশয
গকৌর ২: াট োটভোফোাআর শল্প খোটত্ি ফোজোয উন্নয়ন

৪.২.১.১

টমোগী
প্রশতষ্ঠোন

শল্প ভন্ত্রণোরয়,
BAAMA/
BEOIA

ফোস্তফোয়ন
কোর

২০২১২০২৩

যকোযী গম গকোন ভন্ত্রণোরয়/দপ্তয/াংস্থোয় পরিকল্পেো
স্থোনীয়বোটফ উৎোশদত (প্যোটিোয/ রবেোগ/রসরপটিউ
ফোশণশজযক) মোনফোন ক্রটয় াগ্রোশধকোয
প্রদোন জশনত োফশরক প্রশকউযম্যোন্ট
রুর ২০০৮ এয াংটোধন জশনত
শযত্র জোযী কযো
৪.২.১.৪
স্থোনীয় াট োটভোফোাআর শটল্পয ফোজোয
ফোশণজয ভন্ত্রণোরয়
উন্নয়ন ও প্রোটয শফশবন্ন গদটয োটথ
াশবন্ন রুর াফ াশযশজন শনধ মোযণ এফাং
নন-ট্যোশযপ ফাঁধো দূয কযোয জন্য শিোশক্ষ্ক ও ফহুক্ষ্ীয়
গনটগোশটয়ন
কোম মক্রভ গ্রন
গকৌর ৩: স্থোনীয়েোটব মন্ত্রোাং/ কটপোটেন্ট উৎোদে বৃশি ও প্রোয
৪.৩.১.১
স্থোনীয়বোটফ উৎোদন কযো ম্ভফ এভন
শফ োক/শল্প
মন্ত্রোাংটয তোশরকো প্রণয়ন
ভন্ত্রণোরয়

শল্প ভন্ত্রণোরয়,

২০২১২০২৩

যযোি
ভন্ত্রণোরয়

২০২১২০৩০

াঅশথ মক
প্রশতষ্ঠোন শফবোগ

২০২১
২০২৩

ওাআএভ ( OEM) েযোন্ডোড ম মন্ত্রোাং
শফ োক/শল্প
উৎোদটন দক্ষ্তো াজমটন
স্থোনীয় ভন্ত্রণোরয়/
উৎোদনকোযীটদয প্রশক্ষ্ণ প্রদোন
এনএশডএ
গকৌর ৪: প্রগশতীর উৎোদন শযকল্পনো
প্রগশতীর উৎোদন ব্যফস্থোনো ত্বযোশিত রিল্প
কযটণ স্থোনীয় াফদোন োয শফলয়ক ভটডর ন্ত্র্োলে/রব োক
গোাআড রোাআন প্রণয়ন

শল্প ভন্ত্রণোরয়

২০২১২০৩০

রবিঅিটিএ/
সড়ক পরিবিে
ও
িোসড়ক
রবেোগ
ফোশণজয
ভন্ত্রণোরয়/
শফাঅযটিএ/
েক শযফন
ও ভোেক
শফবোগ

২০২১২০২৩

৪.৩.১.২

৬

প্রগশতীর
৪.৪.১
উৎোদন
শযকল্পনো প্রণয়ন

৭

একটি
শযকশন্ডনড
গোশে ব্যফস্থোনো
গোাআডরোাআন
প্রণয়ন

৪.৪.৫

শযকশন্ডনড গোশে ব্যফো শযচোরনো ও
শল্প ভন্ত্রণোরয়
স্থোনীয় উৎোদনকোযীটদয োয়তোকযটনয
সুশফধোটথ ম একটি শযকশন্ডন গোশে
ব্যফস্থোনো গোাআডরোাআন প্রস্তুত কযণ
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২০২১২০২২

ক্র:
েিং

গকৌর/কোম মটক্ষ্ত্র

৮

িেোলটি
রে ৪.৩.১.১০ স্থোনীয় উৎোদনকোযী প্রশতষ্ঠোন কতৃক
রিল্প ন্ত্ণোলে/
পরিটিোি জরেত্
প্রটদয় এক কোরীন ও যোশনাং যয়যোরটি পী
িঅরথটক
গোিআি
লোিআে
শযটোধ জরবয কযটণ গোাআড রোাআন
প্ররত্ষ্ঠোে রবেোগ
প্রেেে
প্রণয়ন কযো
গকৌর ৫: েোেবোিে গযশজটিন ও শযদমন পদ্ধরত্ (শপ টন যীক্ষ্ো) শিোরীকযণ

২০২১২২

৯

শপ টন গ ে
৪.৫.১.৩
সুশফধো ম্প্রোযণ

২০২১২০২৪

িনুটেে

প্রস্তোশফত কোম মক্রভ

গদব্যোী মোনফোন শযদমন িশত
গজোেদোয কযো মোটত মোনফোটনয
শপ টন যীক্ষ্োকোরীন এয গুণগত ভোন,
শনযোত্তো, উৎকল মতো এফাং ফোয়ু শনাঃযণ
স্তয াআতযোশদ শনধ মোশযত ভোনদন্ড শযপূযণ
কটয শক নো তো মথোমথবোটফ মোচোাআকযণ

দোশয়ত্বপ্রোপ্ত
ভন্ত্রণোরয়/শফবোগ/
এটজশন্প
রবরেটেোগ উন্নেে
কতৃপে

টমোগী
প্রশতষ্ঠোন

শফাঅযটিএ/েক
শযফন ও
ভোেক শফবোগ

রিল্প ন্ত্র্োলে/
রবএসটিিঅিআ/
পরিটবি
িরিেপ্তি

ফোস্তফোয়ন
কোর

গকৌর ৬: গটফলণো ও উন্নয়ভেি িগ্রগরত্ সোিে এবিং শডজোাআন /গ শোং সুরবিোি উন্নেে
১০

১১

ফোাংরোটদ
৪.৬.৫
াট োটভোফোাআর
াআনশষ্টটিউ স্থোন

াট োটভোফোাআর
শটল্পয
গটফলণো, শল্প ভন্ত্রণোরয়
গ কটনোটরোশজ ট্রোন্পপোয, গবশকর গ শোং
ও ভোনফ ম্পদ উন্নয়টন গদট
াঅন্তজমোশতক ভোটনয
ফোাংরোটদ
াট োটভোফোাআর াআনশষ্টটিউ স্থোন কযণ
াট োটভোফোাআর শটল্পয ক্ষ্ভতো ফোেোটত
শল্প ভন্ত্রণোরয়
াট ো-শডজোাআন াআনশেটিউ স্থোন কযণ

BAAMA/
ACAMA/

২০২১২০২৪

রবএসটিিঅিআ/
রবএসিআরস
BAAMA/
ACAMA/

াট ো-শডজোাআন
াআনশেটিউ
স্থোন

৪.৬.৫

২০২১২০২৫

াট োটভোফোাআর
ভোন বতযী

৪.৭.১

াট োটভোফোাআর শটল্পয ফোাংরোটদ
শল্প ভন্ত্রণোরয়,
েযোন্ডোড ম প্রণয়ন ( প্যোটিোয কোয, শিরবএসটিিঅিআ
হুাআরোয, ফো, ট্রোক, ট্রোক্টয,
এভবুল্যোন্প/ফো ফশড/ ট্রোক ফশড াআতযোশদয
ভোন প্রণয়ন)

সড়ক পরিবিে
ও িোসড়ক
রবেোগ

২০২১২০২৩

৪.৭.১.৪

শফক্রটয়োত্তয গফো সুশফধোয সুশনশদ মষ্ট শল্প ভন্ত্রণোরয়
েযোন্ডোড ম প্রণয়ন;
রবএসটিিঅিআ

ফোশণজয
ভন্ত্রণোরয়

২০২১২০২৩

শফক্রটয়োত্তয গফো সুশফধোু্ প্রদোনকোযী শল্প ভন্ত্রণোরয়
প্রশতষ্ঠোনগক এশক্রশডট ন নদ ফো
রোাআটন্প প্রদোন

ফোাংরোটদ
এশক্রশডট ন
গফোড ম/ফোশণজয
ভন্ত্রণোরয়

২০২১২০৩০

রব োক/
রবএসিআরস
গকৌর ৭: াট োটভোফোাআভলি গুর্গত্ ভোন রেণ ময় ও কোম মকযকযণ পদ্ধরত্ (শনযোত্তো, উৎকর্ টত্ো, রেিঃসির্ িআত্যোরে)

১২

১৩ শফক্রটয়োত্তয গফো
সুশফধো উন্নয়ন
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ক্র:
েিং

গকৌর/কোম মটক্ষ্ত্র

১৪

ভটডর
াট োটভোফোাআর
প্রশক্ষ্ণ
াআন্পটিটিউ
স্থোন

১৫ াট ো ো  ম
উৎোদন তশফর
গঠন

িনুটেে

৪.৮.৩

৪.৮.৫

প্রস্তোশফত কোম মক্রভ

দোশয়ত্বপ্রোপ্ত
ভন্ত্রণোরয়/শফবোগ/
এটজশন্প
গকৌর ৮: িট োট োবোিআল শভল্পি ভোনফ ম্পদ উন্নয়ন
াট োটভোফোাআর শটল্পয চোশদো ানুমোয়ী
প্রশক্ষ্ন কভমসুচী গ্রণ ও ম মোপ্ত
ভোনম্মত াট োটভকোশনক, াআশিশনয়োয,
গভযোভত কভী বতযী কযো

স্থোনীয় াট োটভোফোাআর শটল্পয কোম মকয
উন্নয়টন োয়তো প্রদোটন য জন্য একটি
াট ো ো  ম উৎোদন তশফর গঠন

ভোধ্যশভক ও উর্চ্
শক্ষ্ো শফবোগ /
ভোদ্রোো
ও
কোশযগযী শক্ষ্ো
শফবোগ/কোশযগশয
শক্ষ্ো াশধদপ্তয/
কোশযগযী শক্ষ্ো
গফোড ম
াথ ম শফবোগ

টমোগী
প্রশতষ্ঠোন

ফোস্তফোয়ন
কোর

শল্প ভন্ত্রণোরয়/ ২০২১জোতীয় দক্ষ্তো ২০৩০
উন্নয়ন কতৃমক্ষ্/
BAAMA/
ACAMA

াআাঅযশড/শল্প
ভন্ত্রণোরয়/

২০২১২০৩০

BAAMA/
ACAMA

ঞ্চভ াধ্যোয়াঃ স্থোে়ীেেোটব বোরর্রজযক েোেবোিে উৎপোেে
১৬ ভোনম্মত গ শষ্টাং
ল্যোফ স্থোন

১৭

৫.৯

দ্রুত গফো
প্রদোনকোযী EV
গর স্থোন

৬.৫.৪

১৮ জোতীয় জ্বোরোশনোশ্রয়ী মোনফোন
উৎোদন পোন্ড
গঠন

৬.৫.৬

প্যোটিোয কোয, ান্যোন্য মোনফোন ও
শফএটিাঅাআ
ফোশণশজযক মোনফোন উৎোদনকোযী
কোযখোনোয় গ শষ্টাং ল্যোফ স্থোটন োয়তো
প্রদোন
লষ্ঠ াধ্যোয় : পরিটবি-বোন্ধব েোেবোিে উৎপোেে বৃরদ্ধ

রিল্প ন্ত্র্োলে

২০২১২০৩০

ফোাংরোটদ গযোড ট্রোন্পটো ম াথশযটি
শফাঅযটিএ /
(BRTA) গত দ্রুত গফোপ্রদোনকোযী EV েক শযফন
গর স্থোন
ও ভোেক
শফবোগ
জ্বোরোশন-োশ্রয়ী মোনফোটনয প্রোরত্ষ্ঠোরেক াথ ম শফবোগ/শল্প
উন্নেে শনশশ্চত কযটণ একটি জোতীয়
ভন্ত্রণোরয়
জ্বোরোশন-োশ্রয়ী মোনফোন উৎোদন পোন্ড
গঠন

শল্প ভন্ত্রণোরয়

২০২১২০২২

েক শযফন
ও ভোেক
শফবোগ/শযটফ
াশধদপ্তয

২০২১ –
২০২৪

23

পরিরিষ্ট-১
রসভকরি ভলটেল-১
শটকশড (Complete knocked Down ) গরটবর-১ ফরটত স্থোনীয়বোটফ উৎোদটনয জন্য গকোন মোনফোটনয
বরি/ভকরবে যাং কযো াঅভদোনীটমোগ্য টফ তটফ প্যোরকিং সুরবিোি জন্য বরিি /ভকরবটেি রবরেন্ন িিংি ভে ে ব্যোক ও ফ্রন্ট বটে ,
েিজো, ড্রোিআেোি রস , উিআন্ড রিল্ড িআত্যোরে েলস েো বো স্ক্রু দ্বোিো সিংযুক্ত থোকটত্ পোিটব। িন্যোন্য েন্ত্োিংটিি রবস্তোরিত্ বর্ টেো রেম্নরুপিঃ

ক)

প্যোটিোয কোয/এাআউশব/শকাঅ (ডোফর/শটঙ্গর গকশফন) এয গক্ষ্টত্র প্রটমোজযাঃ
১। ফশড গচশ ওটয়শল্ডাং কযো কর াাং একটত্র যাং কযো থোকটত োযটফ ।
২। ব্যোক ও ফ্রন্ট ফটন , লু কব্জো, দযজো মো শন্প িোযো রোগোটনো থোকটফ।
৩। াআশিন ও শগয়োয ফক্স াঅরোদো াঅরোদো থোকটফ। াআশিন ওয়ো োয ক্যল্ড াআটর গযশডটয় য ও গোজ াঅরোদো থোকটফ।
৪। শডপোটযশন্পটয়র এটম্বশর াঅরোদো থোকটফ, প্রটরোয শ্যোপ াঅরোদো থোকটফ।
৫। ফ্রন্ট হুাআর ড্রোাআটবয গক্ষ্টত্র ফ্রন্ট এযোকটর াংটমোশজত াফস্থোয় থোকটত োযটফ।
৬। োটনন শটেভ ফোক্সফশন্দ/প্যোশকাং াআয়ো াঅরোদো াঅটফ।
৭। গিক শটেটভয ভোেোয শশরন্ডোয, হুাআর শশরন্ডোয এটম্বল্ড াফস্থোয় ফোক্সফশন্দ/প্যোশকাং াফস্থোয় াঅরোদোবোটফ
থোকটফ।
৮। শেয়োশযাং শটেভ োফ এম্বল্ড াফস্থোয় াঅরোদো থোকটফ।
৯। াআটরশিকযোর সুাআচ, ডযো গফোড ম এটম্বশর রোাআ , ওয়যোয োযটন ব্যো োযী গড ল্যোম্প এটম্বশর াআতযোশদ াঅরোদো
াঅরোদোবোটফ থোকটফ।
১০। শপউর রোাআন, শপউর ট্যোাংক াঅরোদো াঅরোদো াঅটফ।
১১। োয়োয, টিউফ, শযভ াঅরোদো াঅরোদো থোকটফ। তটফ গযশডয়োর োয়োটযয গক্ষ্টত্র োয়োয এফাং শযভ এটম্বর াফস্থোয়
থোকটত োযটফ।

খ)

জী এয গক্ষ্টত্র প্রটমোজযাঃ
১। াআশিনাঃ
াআশিন, ষ্টো মোয ও ার োযটন য াঅরোদো াঅরোদো াফস্থোয় থোকটফ।

২। োন্পশভনাঃ
(ক) শগয়োয ফক্স াআশিন াআটত াঅরোদো থোকটফ
। াট োটভটিক ট্রোন্পশভটনয গক্ষ্টত্র উাআনন্ড কযোশরাং/ ক কনডো োয
াআশিন গথটক াঅরোদো থোকটফ।
(খ) ক্লোচ গিাআ ও গপ্রোয গিাআ াঅরোদো থোকটফ।
(গ) শডপোশযশন্পয়োর এটম্বল্ড াফস্থোয় গফ্রভ াআটত াঅরোদো থোকটফ।
(ঘ) ফ্রন্ট হুাআর ড্রোাআটবয গক্ষ্টত্র ফ্রন্ট এটক্সর াংটমোশজত াফস্থোয় থোকটত োযটফ।
৩। গচশাঃ
গচশ গফ্রভ মোটত রাং গভম্বোয ও ক্র গভম্বোয এটম্বর াফস্থোয় থোকটফ।
৪। োটননাঃ
(ক) োভটন ও শছটনয
ররিং এটম্বল্ড াফস্থোয় াঅরোদো থোকটফ।
(খ) 
ক এফজোযফোয াঅরোদো থোকটফ।
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৫। ক্যশরাং শটেভাঃ
(ক) গযশডএ য এটম্বশর, গো োাআ এফাং াঅউ শপটিাং াঅরোদো থোকটফ।
(খ) োাআটরন্পোয ও একজে োাআ াঅরোদো থোকটফ।
৬। োয়োযাঃ
োয়োয, টিউফ ও যীভ াংটমোশজত থোকটত োযটফ।
৭। প্রটরোয শ্যোপ াঃ
প্রটরোয শ্যোপ এটম্বশর াংমৄি ান্যোন্য মন্ত্রোাং াঅরোদো থোকটফ।
৮। গিকাঃ
(ক) গিক ভোষ্টোয শশরন্ডোয, হুাআর শশরন্ডোয এটম্বল্ড াফস্থোয় থোশকটত োশযটফ এফাং ান্যোন্য াংশিষ্ট কটম্পোটনন্ট োফ
এটম্বল্ড াফস্থোয় াঅরোদো থোকটফ।
(খ) গিক াংক্রোন্ত োাআ ও তৎাংক্রোন্ত মন্ত্রোাং াঅরোদো থোকটফ।
০৯। কটন্ট্রোর
একটরোটয য, গিক-নো গফোল্ট একটশযজ ফাআ াঅরোদো াঅরোদো থোকটফ।
১০। শপউর োিোাআ
শপউর ট্যোাংক, শপউর রোাআন ফাআ াঅরোদো থোকটফ।
১১। শষ্টয়োশযাং শগয়োয, কটন্ট্রোর ফক্স, শ্যোপ , শষ্টয়োশযাং হুাআর, শরাংটকাআজ াআতযোশদ োফ এটম্বল্ড াফস্থোয় াঅরোদো
থোকটফ।
১২। াআটরকশট্রকযোরাঃ
ব্যো োযী রোাআ , সুাআচ,ডযো গফোড ম শভ োয এটম্বল্ড াফস্থোয় থোকটফ।
১৩। ফ্রন্ট একটর, শযয়োয একটরাঃ
ফ্রন্ট একটর এফাং শযয়োয একটর হুাআর ড্রোভ াংমৄি াফস্থোয় থোকটত োযটফ।
১৪। ান্যোন্যাঃ ান্যোন্য াঅনুলশঙ্গক একটশযজ মোো উটেশখত মোনফোটনয াংটমোজটনয জন্য প্রটয়োজন ফাআ াঅরোদো
াঅরোদো প্যোশকাং টয় াঅটফ।

পরিরিষ্ট-২
রসটকরি ভলটেল-২
শটকশড (Complete knocked Down ) গরটবর-২ ফরটত স্থোনীয়বোটফ উৎোদটনয জন্য গকোন মোনফোটনয
বরি/ভকরবে যাং কযো ব্যতীত প্রোাআভোয াফস্থোয় থোকটফ এফাং ফশড/গকশফটনয শফশবন্ন ো ম গমভন: ছোদ, গলোয, োাআড, ব্যোক ও ফ্রন্ট,
ফটন , গপন্ডোযমূ, দযজো, ড্রোাআবোয শ , উাআন্ডশল্ড, কোউর াআতযোশদ ফ শকছুাআ াঅরোদো থোকটফ। িন্যোন্য েন্ত্োিংটিি রবস্তোরিত্ বর্ েট ো
রেম্নরূপিঃ

ক)

প্যোটিোয কোয/এাআউশব/শকাঅ (ডোফর/শটঙ্গর গকশফন) এয গক্ষ্টত্র প্রটমোজযাঃ
১। াআশিন ও শগয়োয ফক্স াঅরোদো াঅরোদো থোকটফ। াআশিন ওয়ো োয ক্যল্ড টর গযশডটয় য ও গোজ াঅরোদো থোকটফ।
২। শডপোটযশন্পটয়র এটম্বশর াঅরোদো থোকটফ, প্রটরোয শ্যোপ াঅরোদো থোকটফ।
৩। ফ্রন্ট হুাআর ড্রোাআটবয গক্ষ্টত্র ফ্রন্ট এযোকটর াংটমোশজত াফস্থোয় থোকটত োযটফ।
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৪। োটনন শটেভ ফোক্সফশন্দ/প্যোশকাং াফস্থোয় াঅরোদো াঅটফ।
৫। গিক শটেটভয ভোেোয শশরন্ডোয, হুাআর শশরন্ডোয এটম্বল্ড াফস্থোয় ফোক্সফশন্দ/প্যোশকাং টয় াঅরোদোবোটফ
থোশকটফ।
৬। শেয়োশযাং শটেভ োফ এম্বল্ড াফস্থোয় াঅরোদো থোকটফ।
৭। াআটরশিকযোর সুাআচ, ডযো গফোড ম এটম্বশর, ওয়যোয োযটন, ব্যো োযী, গড ল্যোম্প এটম্বশর াআতযোশদ াঅরোদো
াঅরোদোবোটফ থোকটফ।
৮। শপউর রোাআন, শপউর ট্যোাংক াঅরোদো াঅরোদো াঅটফ।
৯। োয়োয, টিউফ, শযভ াঅরোদো াঅরোদো থোশকটফ। তটফ গযশডয়োর োয়োটযয গক্ষ্টত্র োয়োয এফাং শযভ এটম্বর াফস্থোয়
থোকটত োযটফ।

খ)

ফো/ট্রোক/শভশনফো এয গক্ষ্টত্র প্রটমোজযাঃ
১। াআশিনাঃ
াআশিন ষ্টোয োয ও ার োযটন য াঅরোদো াঅরোদো াফস্থোয় থোকটফ।
২। ট্রোন্পশভনাঃ

(ক) শগয়োয ফক্স াথফো াট োটভটিক ট্রোন্পশভন াঅরোদো থোকটফ।
(খ) ক্লোচ গিাআ ও গপ্রোয গিাআ াঅরোদো থোকটফ।
(গ) শডপোশযশন্পয়োর এটম্বশর গফ্রভ াআটত াঅরোদো থোকটফ।
৩। গকশফন এয শফশবন্ন াাং গমভন
ছোদ, গলোয, োাআড, ব্যোক ও ফ্রন্ট, গপন্ডোযমূ, দযজো, ড্রোাআবোয শ , উাআন্ডশল্ড,
কোউর াআতযোশদ ফ শকছু াঅরোদো থোকটফ।
৪। গচশাঃ গচশ গফ্রভ মোটত রাং গভম্বোয ও ক্র গভম্বোয এটম্বর াফস্থোয় থোকটফ।
৫। োটননাঃ
(ক) গযশডএ য এটম্বশর, গো োাআ এফাং াঅউ শপটিাং াঅরোদো াঅরোদো থোকটফ।
(খ) ক এফজোযফোয াঅরোদো থোকটফ।
৬। ক্যশরাং শটেভাঃ
(ক) গযশডএ য এটম্বশর, গো োাআ এফাং াঅউ শপটিাং াঅরোদো াঅরোদো থোকটফ।
(খ) োাআটরন্পোয ও একজে োাআ াঅরোদো থোকটফ।
৭। োয়োযাঃ
(ক) োয়োয, টিউফ ও যীভ াংটমোশজত থোকটত োযটফ।
৮। প্রটরোয শ্যোপ াঃ
প্রটরোয শ্যোপ এটম্বল্ড াফস্থোয় থোকটত োযটফ ও ান্যোন্য মন্ত্রোাং াঅরোদো থোকটফ।
৯। গিকাঃ
(ক) গিক ভোষ্টোয শশরন্ডোয, হুাআর শশরন্ডোয এটম্বল্ড াফস্থোয় থোকটত োযটফ এফাং ান্যোন্য াংশিষ্ট কটম্পোটনন্ট োফ
এম্বল্ড াফস্থোয় াঅরোদো থোকটফ।
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(খ) গিক াংক্রোন্ত োাআ ও তৎাংক্রোন্ত মন্ত্রোাং াঅরোদো থোকটফ।
১০। িোটক ভোউশন্টাং: ফ ধযটনয িোটক ভোউশন্টাং াঅরোদো থোকটফ।
১১। কটন্ট্রোরাঃ একটরোটয য, গিক-লো কন্ট্রর একটশযজ ফাআ াঅরোদো াঅরোদো থোকটফ
।
১২। শপউর োিোাআাঃ শপউর ট্যোাংক, শপউর রোাআন, ফাআ াঅরোদো থোকটফ।
১৩। শষ্টয়োশযাং: শষ্টয়োশযাং শগয়োয কটন্ট্রোর ফক্স, শ্যোপ , শষ্টয়োশযাং হুাআর, করোভ, শরাংটকাআজ াআতযোশদ োফ এম্বল্ড াফস্থোয়
াঅরোদো থোকটফ।
১৪। াআটরকশট্রকযোরাঃ ব্যো োযী রোাআ , সুাআচ, শভ োয গফোড ম এটম্বল্ড াফস্থোয় াঅরোদো াঅরোদো থোকটফ।
১৫। ফশডাঃ গকশফটনয শফশবন্ন ো ম াঅরোদো াঅরোদো থোশকটফ গমভন-ছোদ, গলোয, োাআড ব্যোক ও ফ্রন্ট, ফটন ,
গপনডোযমূ, দযজো, ড্রোাআবোয শ , উাআন্ডীর াআতযোশদ ফ াঅরোদো াঅরোদো থোকটফ। গরোড ফশড থোকটত োযটফ
নো। ফো/শভশনফোটয গক্ষ্টত্র এ াাংটি প্রটমোজয নয়।
১৬। ফ্রন্ট একটর, শফয়োয একটরাঃ
ফ্রন্ট একটর এফাং শফয়োয একটর হুাআর ড্রোভ এটম্বল্ড াফস্থোয় থোকটত োযটফ।
১৭। ান্যোন্যাঃ ান্যোন্য াঅনুলশঙ্গক একটশযজ গমভন নো , গফোল্ট ও ব্র্যোটক মোো উটেশখত মোনফোটনয
াংটমোজটনয জন্য প্রটয়োজন ফাআ াঅরোদো াঅরোদো প্যোশকাং টয় াঅটফ।

গ)

জী এয গক্ষ্টত্র প্রটমোজযাঃ
১। াআশিনাঃ
াআশিন, ষ্টোয োয ও ার োযটন য াঅরোদো াঅরোদো াফস্থোয় থোকটফ।

২। োন্পশভনাঃ
(ক) শগয়োয ফক্স াআশিন াআটত াঅরোদো থোশকটফ
। াট োটভটিক ট্রোন্পশভটনয গক্ষ্টত্র উাআন্ড কযোশরাং/ ক কনডো োয
াআশিন টত াঅরোদো থোকটফ।
(খ) ক্লোচ গিাআ ও গপ্রোয গিাআ াঅরোদো থোকটফ।
(গ) শডপোশযশন্পয়োর এটম্বশর গফ্রভ াআটত াঅরোদো থোকটফ।
(ঘ) ফ্রন্ট হুাআর ড্রোাআটবয গক্ষ্টত্র ফ্রন্ট াঅকন্ড াংটমোশজত াফস্থোয় থোকটত োযটফ।
৩। গচশাঃ
গচশ গফ্রভ মোটত রাং গভম্বোয ও ক্র গভম্বোযএটম্বর াফস্থোয় থোকটফ।
৪। োটননাঃ
(ক) োভটন ও শছটনয
ররিং এম্বশর াঅরোদো াঅরোদোবোটফ থোকটফ।
(খ) 
ক এফজোযফোয াঅরোদো থোকটফ।
৫। ক্যশরাং শটেভাঃ
(ক) গযশডএ য এটম্বশর, গো োাআ এফাং াঅউ শপটিাং াঅরোদো াঅরোদো থোকটফ।
(খ) োাআটরন্পোয ও একজে োাআ াঅরোদো থোকটফ।
৬। োয়োযাঃ
োয়োয, টিউফ ও যীভ াংটমোশজত থোকটত োযটফ।
৭। প্রটরোয শ্যোক াঃ
প্রটরোয শ্যোপ এটম্বশর াংমৄি ান্যোন্য মন্ত্রোাং াঅরোদো থোকটফ।
৮। গিকাঃ
(ক) গিক ভোষ্টোয শশরন্ডোয, হুাআর শশরন্ডোয এটম্বল্ড াফস্থোয় থোকটত োযটফ এফাং ান্যোন্য াংশিষ্ট কটম্পোটনন্ট োফ
এটম্বল্ড াফস্থোয় াঅরোদো থোকটফ।
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(খ) গিক াংক্রোন্ত োাআ ও তৎাংক্রোন্ত মন্ত্রোাং াঅরোদো থোকটফ।
৯। িোটক ভোউনটিাং:
ফ ধযটনয িোটক ভোউশন্টাং াঅরোদো থোকটফ।
১০। কটন্ট্রোরাঃ
একটরোটয য, গিক-নো পন্টর একটশযজ ফাআ াঅরোদো াঅরোদো থোকটফ।
১১। শপউর োিোাআাঃ
শপউর ট্যোাংক, শপউর রোাআন ফাআ াঅরোদো থোকটফ।
১২। শষ্টয়োশযাং শগয়োয, কটন্ট্রোর ফক্স, শ্যোপ , শষ্টয়োশযাং হুাআর, শরাংটকাআজ াআতযোশদ োফ এটম্বল্ড াফস্থোয় াঅরোদো
থোশকটফ।
১৩। াআটরকশট্রকযোরাঃ
ব্যো োযী রোাআ , সুাআচ, শভ োয গফোড ম এটম্বশর াঅরোদো াঅরোদো থোকটফ।
১৪। ফশডাঃ
গকশফটনয শফশবন্ন ো ম াঅরোদো াঅরোদো থোকটফ গমভন-ছোদ, গলোয, োাআড, ব্যোক ও ফ্রন্ড, গপন্ডোযমূ, দযজো,
ড্রোাআবোয শ , উাআন্ডীর, কোউর াআতযোশদ ফ াঅরোদো থোকটফ। যাং কযো ছোেো প্রোাআভোয াফস্থোয় থোকটফ।
১৫। ফ্রন্ট একটর, শফয়োয একটরাঃ
ফ্রন্ট একটর, শফয়োয একটর এফাং হুাআর ড্রোভ াংমৄি াফস্থোয় থোকটত োযটফ।
১৬। ান্যোন্যাঃ ান্যোন্য াঅনুলশঙ্গক একটশযজ মো উটেশখত মোনফোটনয াংটমোজটনয জন্য প্রটয়োজন ফাআ াঅরোদো
াঅরোদো প্যোশকাং টয় াঅটফ।

(ঘ)

ট্রোক্টয এয গক্ষ্টত্র প্রটমোজযাঃ
১। াআশিন ও শগয়োয ফক্স াংটমোশজত াফস্থোয়, ান্যোন্য মন্ত্রোাং াআটত াঅরোদো থোকটফ,
২। গচশ গফ্রভ াঅরোদো াঅটফ,
৩। ফ্রন্ট ফটন ,
৪। ট্রোন্পশভন শটেভ োফ-এটম্বল্ড াফস্থোয়,
৫। একজে োাআ ও োাআটরন্পোয োাআ াঅরোদো,
৬। োটনন শটেভ াঅরোদো,
৭। োয়োয, টিউফ, শফভ, ফ্রযোি াঅরোদো াঅরোদো থোকটফ,
৮। গিক শটেভ (ভোেোয শশরন্ডোয হুাআর) াংটমোশজত াফস্থোয় াঅশটফ। তটফ গিক াংক্রোন্ত োাআ মূ াঅরোদো
থোকটফ,
৯। একটরোটয য, গিক, ক্লোচ, একটশযজ ফাআ াঅরোদো াঅরোদো থোকটফ,
১০। ব্যো োযী রোাআ , শভ োয গফোড ম এটম্বশর াঅরোদো াঅরোদো াঅটফ,
১১। শপউর ট্যোাংক, শপউর রোাআন ফ াঅরোদো াঅরোদো াঅটফ,
১২। শেয়োশযাং শগয়োয কটন্ট্রোর ফক্স শ্যোপ , শেয়োশযাং হুাআর শরাংটকউজ াআতযোশদ াঅরোদো থোকটফ।
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