বাাংলাদেদের সাদে বববিন্ন দেদের বিপাবিক ও আঞ্চবলক বাবিজ্য চুবির আওতায় শুল্ক সুববধা
সম্পবকিত গাইডবুক :
ভূবিকাাঃ বাাংলাদেে ববশ্ব বাবিজ্য ব্যবস্থার অন্যতি গুরুত্বপূি ি অাংেীোর। ববশ্ব বাবিজ্য সাংস্থা (WTO) এর প্রবতষ্ঠাতা
সেস্য দেে বিসাদব এবাং স্বদপান্নত দেেসমূদির মূখপাত্র বিসাদব উন্নত ও অগ্রগািী উন্নয়নেীল দেেগুদলার কাছ দেদক অদনক দিদত্র
বাাংলাদেে শুল্কমুি ও দকাটামুি বাজ্ার সুববধা আোয় কদরদছ যা সাধারিিাদব দজ্নারালাইজ্ড বসদেি অব বপ্রফাদরন্স বা
বজ্এসবপ নাদি পবরবিত। বাাংলাদেদের রপ্তাবনকারকগি বতিিাদন দিাট ৩৮ টি দেদে একতরফা (Unilateral) সুববধার
আওতায় শুল্কমুিিাদব রপ্তাবনর সুববধাপ্রাপ্ত। তন্মদে ইউদরাপীয়ান ইউবনয়নভূি (EU) ২৮টি দেে, জ্াপান, অদেবলয়া,
বনউবজ্ল্যান্ড, নরওদয়, বিবল অন্যতি। এসব দেে দেদক প্রাপ্ত সুববধার ববপরীদত বাাংলাদেেদক ঐসব দেে দেদক পণ্য আিোবনদত
দকান প্রকার শুল্কছাড় বেদত িয় না। তাই দসসব দেদে ববনা শুদল্ক বাাংলাদেদের পণ্য রপ্তাবন করা যায় যার সুদযাগ রপ্তাবনকারকগি
গ্রিি করদত পাদরন। এছাড়া কবতপয় আঞ্চবলক মূি বাবিজ্য চুবি (FTA) এবাং অগ্রাবধকারমূলক বাবিজ্য চুবির (PTA)
আওতায় বাাংলাদেদের আিোবনকারক ও রপ্তাবনকারকগি চুবিভূি অন্যান্য দেদে বাাংলাদেদের পণ্য ববনা শুদল্ক রপ্তাবন করদত
পাদর বকাংবা দসসব দেদের পণ্য বাাংলাদেদে আিোবন করদত পাদর। বকন্তু অবিজ্ঞতায় দেখা দগদছ দয বাাংলাদেদের আিোবনকারক
ও রপ্তাবনকারকগদির অবধকাাংে সেস্য দসসব চুবি সম্পদকি দতিন অবগত নয়। অদনক দিদত্র তাদের প্রােবিক ধারিা োকদলও
শুল্ক সুববধা গ্রিদির প্রদয়াজ্নীয় েতিাবলী ও প্রবায়া সম্পদকি সুষ্ঠু ধারিা না োকায় তারা সম্ভাব্য সুদযাগ কাদজ্ লাগাদত পাদরন না।
তাদত কদর একবেদক দযিন বাবিজ্য বৃবি দযিাদব িদত পারদতা তা িয় না এবাং অপরবেদক দেদের দিািাসাধারি আবে িকিাদব
িবতগ্রস্ত িন। তাই দেদের ব্যবসায়ীদেরদক আঞ্চবলক বাবিজ্য চুবির আওতায় ববদ্যিান সুববধা সম্পদকি অববিত করার লদিয
বাবিজ্য িন্ত্রিালয় কর্তিক একটি গাইডলাইন প্রস্তুদতর প্রদয়াজ্নীয়তা অনুভূত িয়। আো করা যায় এ গাইডবুদকর িােদি সাংবিষ্ট
সবাই উপকৃত িদবন।

বাাংলাদেদের আঞ্চবলক বাবিজ্য চুবিসমূি :
বাাংলাদেে বতিিাদন ২টি মুি বাবিজ্য এলাকা চুবি (FTA) এবাং ৩টি অগ্রাবধকারমূলক বাবিজ্য চুবি (PTA) এর
সেস্য।
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মুি বাবিজ্য এলাকা চুবি

অগ্রাবধকারমূলক বাবিজ্য চুবি

(Free Trade Area Agreement)

(Preferential Trade Agreement)

মুি বাবিজ্য চুবি
(FTA)বলদত দুই বা
তদতাবধক দেদের িদে
মুি এলাকা গঠিদক
বুঝায় দযখাদন পণ্যসমূি
শুল্কমুিিাদব িলািল
কদর;
অগ্রাবধকারমূলক বাবিজ্য
চুবি (PTA)বলদত দুই বা
তদতাবধক দেদের িদে
চুবি যার িােদি
কবতপয় পদণ্যর উপর
শুল্ক িার হ্রাস করা িদয়
োদক ।

1. েবিি এবেয়া মুি বাবিজ্য এলাকা চুবি

[South Asia Free Trade Area
(SAFTA) Agreement] ;

১. এবেয়া-প্যাবসবফক বাবিজ্য চুবি [Asia Pacific
Trade Agreement (APTA)];
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2. দব অফ দবঙ্গল ইবনবসদয়টিি ফর িাবিদসক্টরাল দটকবনকযাল এন্ড ইকনবিক দকাঅপাদরেন মুি বাবিজ্য চুবি
[Bay of Bengal Initiative for

Multi Sectoral Technical
and Economic Cooperation
Free Trade Agreement বা
BIMSTEC FTA]

২. ওআইবসভুি দেেসমূদির িদে অগ্রাবধকারমূলক
বাবিজ্য চুবি (TPS-OIC বা Trade
Preferential Scheme among the
member states of the OIC)

৩. Dbœqbkxj AvUwU †`‡ki g‡a¨ AMÖvwaKviমূলক
evwYR¨ Pzw³ (D- 8 PTA বা Developing8 Preferential Trading
Agreement) (এটি ৮টি বৃিৎ মুসবলি দেদের

িদে চুবি)

উদেখ্য, বতিিাদন আঞ্চবলক মুি বাবিজ্য এলাকা চুবির িদে েবিি এবেয়া মুি বাবিজ্য এলাকা চুবি
(SAFTA) কায িকর রদয়দছ। অপরবেদক বে অফ বেঙ্গল ইনিনিয়েটিভ ফর মানি-বিক্টরাল বেকনিকযাল এন্ড ইকিনমক
বকা-অপায়রশি (BIMSTEC) মুি বাবিজ্য এলাকা চুবিটি এখদনা কায িকর িয়বন। তদব APTA, TPS-OIC এবাং D8 PTA বতিিাদন কায িকর রদয়দছ।

রুলি অফ অরনিি (Rules of Origin):
রুলস অফ অবরবজ্ন বলদত মূলতাঃ পণ্যটি দকান দেদে ততবর বা উৎপাবেত তা বুঝায়। আন্তজ্িাবতক বাবিদজ্য
রুলস অফ অবরবজ্ন এর িােদি পদণ্যর Country of Origin (CoO) বনধ িাবরত িয়। এটি একটি সুবনবে িষ্ট বনি িায়ক
(criteria) -এর িােদি বনধ িারি করা িয়। Criteria িদত পাদর Value Addition, Stage
Transformation, HS Code Change বকাংবা দসগুদলার সিন্বদয় দকান hybrid ব্যবস্থা।

সাধারিত বেপজ্াত পদণ্যর দিদত্র value addition criteria ব্যবিার করা িয়। এই criteria বিন্ন
বিন্ন চুবিদত বিন্ন বিন্ন িদয় োদক।

আঞ্চবলক বাবিজ্য চুবিসমূি
েবিি এবেয়া মুি বাবিজ্য এলাকা চুবি (SAFTA বা South Asia
Free Trade Area)
সাকিভুি সেস্য দেেসমূদির িদে বাবিজ্য ও অে িননবতক সিদযাবগতা বৃবির লদিয ৪-৬ জ্ানুয়াবর ২০০৪ তাবরদখ
পাবকস্তাদনর রাজ্ধানী ইসলািাবাদে অনুবষ্ঠত িােে সাকি েীর্ ি সদেলদন েবিি এবেয়া মুি বাবিজ্য এলাকা চুবি (সাফটা)
স্বািবরত িয়। চুবিটি ১লা জ্ানুযারী ২০০৬ তাবরখ িদত কায িকর িদয়দছ। সাকিভুি ৭টি দেে যো - বাাংলাদেে, ভুটান,
িারত, শ্রীলাংকা, িালিীপ, দনপাল ও পাবকস্তান সাফটার সেস্য বিদসদব কায িাি শুরু কদর। পরববতিদত ২০০৭ সাদল
১৪তি সাকি েীর্ ি সদেলদন আফগাবনস্তানদক সাফটা চুবিদত নতুন সেস্য বিসাদব অন্তভুিি করায় বতিিাদন এর সেস্য
সাংখ্যা ৮ এ োবড়দয়দছ।
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সাফটার অধীদন আিোবন/রপ্তাবনর সুববধাসমূি :
 পাট ও পাটজ্াত পণ্য, িািড়া, বসরাবিক, কৃবর্জ্াত পন্য, বেপজ্াত নানা ধরদনর পণ্য।
 িারদতর িদতা বৃিৎ অে িনীবতর দেদে শুধুিাত্র তািাক ও িে জ্াতীয় ২৫টি পণ্য ব্যতীত সকল পণ্য শুল্ক মুি
সুববধায় রপ্তাবন করা যায়;
 িারত ব্যতীত সাফটাভুি অন্যান্য দেেসমুদি দসনবসটিি তাবলকাভুি (sensitive list) পণ্য ব্যতীত অন্য
সকল পণ্য শুল্ক মুি সুববধায় রপ্তাবন করা যায়;
 রপ্তাবন পদণ্যর প্রদয়াজ্নীয় কাঁিািাল শুল্ক মুি সুববধা বা কি শুল্ক িাদর সাফটাভুি দেেসমূি িদত বাাংলাদেদে
আিোবন করা যায়;
 বাাংলাদেদের Sensitive List এ অন্তভূিি পণ্য বাদে অন্য সকল পণ্য সেস্য দেেসমূি িদত শুল্কমুি িাদব
আিোবন করা যায়।
সাফটার দেড বলবারাইজ্ড দপ্রাগ্রাি :
১ জুলাই ২০০৬ সাল িদত সাফটা চুবির আওতায় দেড বলবারালাইদজ্েন দপ্রাগাি (টিএলবপ) শুরু িদয়দছ। সাফটার
আওতায় সেস্য দেেসসমূদি প্রেত্ত শুল্ক সুববধার অধীদন পণ্য সাংখ্যা ২০০৬ সাল িদত পয িায়াদি বৃবি পাদে। সাফটার
আওতায় শুল্ক সুববধায় বাাংলাদেদে আিোবনতব্য পদণ্যর তাবলকা জ্াতীয় রাজ্স্ব দবাড ি (www.nbr.gov.bd) িদত
প্রকাবেত দগদজ্দট পাওয়া যায়। এ সকল পণ্য আিোবনর দিদত্র শুল্ক িার ০% িদত ৫% । তদব দববেরিাগ পদণ্যর
দিদত্র ০% শুল্ক আদরাবপত রদয়দছ। সাফটার আওতায় বাাংলাদেে িদত অন্যান্য দেদে শুল্ক সুববধায় রপ্তাবনর পণ্য
তাবলকার জ্ন্য সাংবিষ্ট দেদের বাবিজ্য িন্ত্রিালদয়র ওদয়বসাইট অনুসরি করা দযদত পাদর।
সারবি ১ : সাফটাভুি দেেসমূদি শুল্ক সুববধা (Tariff Concession) পদণ্যর সাংখ্যা
দেেসমূি

শুল্ক সুববধায় ( Tariff Concession) পদণ্যর সাংখ্যা
অ-স্বদপান্নত দেেসমূি
স্বদপান্নত দেেসমূি
আফগাবনস্তান
৪,৪০০
৪,৪০০
বাাংলাদেে
৪,২১৭
৪,২২৮
ভুটান
৫,০৯৪
৫,০৯৪
িারত
৪,৬৩৬
৫,২২৫
শ্রীলাংকা
৪,২৮৭
৪,৪১৩
িালিীপ
৫,০৯৬
৫,০৯৬
দনপাল
৪,২১৪
৪,২৫২
পাবকস্তান
৪,৩১৪
৪,৩১৪
উৎস: সাকি ওদয়বসাইট (www.saarc.org)
সাফটা চুবি কায িকদরর তাবরখ ১ জ্ানুয়ারী ২০০৬ দেদকই প্রবতটি সেস্য দেে তাদের দসনবসটিি বলষ্ট দরদখদছ।
তদব সাফটাভুি প্রদতযক দেদের দসনবসটিি তাবলকায় দয সিস্ত পণ্য রদয়দছ তা আিোবনদত শুল্কমুি সুববধা পাওয়া
যায় না এেং বিিে পণ্য আমদানিয়ে এিএফএন (MFN) িাদর শুল্ক প্রোন করদত িয়। সেস্য দেদের দসনবসটিি
তাবলকাভুি পণ্য বাাংলাদেে বা অন্য সেস্য দেে িদত রপ্তাবনর দিদত্র দকান শুল্ক সুববধা পাওয়া যাদব না। ২০০৬ সাদলর
পর পুনরায় ২০১২ সাদল দফজ্-২ এর িােদি প্রদতযক সেস্য দেে দসনবসটিি তাবলকার পণ্য সাংখ্যা হ্রাস কদরদছ। উদেখ্য,
িারত ৯ নদিম্বর ২০১১ তাবরখ দেদক স্বদপান্নত দেেসমুদির (এলবডবস) জ্ন্য দসনবসটিি তাবলকায় পণ্য সাংখ্যা ৪৮০
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দেদক কবিদয় ২৫ কদরদছ। বতিিাদন িারদতর দসনবসটিি তাবলকায় শুধুিাত্র তািাক ও িেজ্াতীয় পণ্য রদয়দছ। েয়ে অস্বয়পান্নে বদয়শর (non-LDC) িন্য ভারয়ের বিিনিটিভ নলস্ট বেশ বৃহৎ। এছাড়া, িালিীপ ও ভূটান এর দসনবসটিি
তাবলকায় কি সাংখ্যক পণ্য রদয়দছ। োংলায়দয়শর ২টি বিিনিটিভ োনলকা রয়েয়ে। অ-স্বদপান্নত দেেসমূদির (nonLDCs) জ্ন্য ১০৩৩টি পণ্য ও স্বদপান্নত দেেসমূদির (LDCs) জ্ন্য ১০২২টি পণ্য োংলায়দয়শর বিিনিটিভ োনলকায়

রদয়দছ।

সারবি ২: সাফটার আওতায় সেস্য দেেসমূদির দসনবসটিি তাবলকায় পণ্যসমূি (িে বয়শষ োনলকা বমাোয়েক)

দেেসমূি

শুল্ক যুি (Duty Payable) পদণ্যর সাংখ্যা
অ-স্বদপান্নত দেেসমূি
স্বদপান্নত দেেসমূি
৮৫০
৮৫০
১০৩৩
১০২২
১৫৬
১৫৬
৬১৪
২৫
৯৬৩
৮৩৭
১৫৪
১৫৪
১০৩৬
৯৯৮
৯৩৬
৯৩৬

আফগাবনস্তান
বাাংলাদেে
ভুটান
িারত
শ্রীলাংকা
িালিীপ
দনপাল
পাবকস্তান
উৎস: সাকি সবিবালয় ও বাাংলাদেে ট্যাবরফ কবিেন
সাফটা রুলস অব অবরবজ্ন:

ি
Country of Origin (CoO) এর প্রিািক (সাটিবফদকট)
সাফটাভুি সেস্য দেেসমূদির সাংবিষ্ট কর্তপ
ি ি
কর্তক
ি ইসুয করা িয়। বাাংলাদেে িদত সাফটার অধীদন পণ্য রপ্তাবনদত শুল্ক সুববধা দনয়ার জ্ন্য রপ্তাবন উন্নয়ন বুযদরা
ি
(ইবপবব) কর্তক
গ্রিিপূব িক তা রপ্তাবন কনসাইনদিন্ট এর সাদে আিোবনকারক প্রবতষ্ঠানদক দপ্ররি
ি CoO সাটিবফদকট
করদত িয় যাদত কদর তারা পণ্য খালাদসর সিয় তা ব্যবিার করদত পাদর।
সাফটার অধীদন Wholly ও Non Wholly Obtained পণ্য রপ্তাবনদত শুল্ক সুববধা দনয়ার জ্ন্য ইবপবব এর
বনকট িদত CoO সাংগ্রি কদর রপ্তাবন ডকুদিদন্টর সাদে সাংযুি কদর রুলস অব অবরবজ্ন েতি পূরি িয়। Non Wholly
Obtained এর আওতায় পণ্য রপ্তাবনদত রুলস অব অবরবজ্ন এর েতিানুযায়ী স্বদপান্নত দেে বিদসদব বাাংলাদেেদক মূল্য

সাংদযাজ্ন িার ৩০% সি CTH (Change of Tariff Heading) েতি পূরি করদত িয়। উোিরিস্বরপ, সাফটার
আওতায় বাাংলাদেে িদত দনপাদল টি-োট ি (T-Shirt) রপ্তাবনর দিদত্র বনদনাি প্রবায়া সম্পন্ন কদর শুল্ক সুববধার আওতায়
রপ্তাবন করা সম্ভব। ধরা যাক টি-োট ি ততবরর উপকরি তুলা ৫২০১ Tariff Heading এর অধীদন িারত িদত আিোবন
করা ি’দলা। বাাংলাদেদের প্রস্তুতকারক প্রবতষ্ঠান তুলাসি বববিন্ন উপকরি আিোবন ও ব্যবিার কদর উৎপােদনর বববিন্ন
ধাপ সম্পন্ন কদর টি-োট িটি ৬২০৪ Tariff Heading এ দনপাদল রপ্তাবন করদলা। ধরা যাক, বাাংলাদেে িদত প্রবত বপস
টি-োট ি-এর রপ্তাবন মুল্য (FoB) ১০০/- টাকা যার িদে উপকরি বাবে তুলাসি অন্যান্য কাঁিািাল আিোবন বাবে
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৬০/= টাকা ব্যয় অন্তিভুি রদয়দছ। সুতরাাং মুল্য সাংদযাজ্ন িার িদে ৪০%। এদিদত্র রপ্তাবনকৃত পণ্যটির Tariff
Heading- ৫২০১ িদত পবরবতিন িদয় ৬২০৪ িদয়দছ। এদিদত্র CTH পবরবতিনসি মুল্য সাংদযাজ্ন িার ৩০% েতি

পূরি িদে ববধায় এ পণ্যটি (টি-োট ি) সাফটা চুবির আওতায় শুণ্য বা কি শুল্ক সুববধায় বাাংলাদেে িদত দনপাদল রপ্তাবন
করা যাদব। অবধকন্তু, সাফটা চুবিদত ১৮৭টি পদণ্য Product Specific Rules of Origin (PSR) প্রদযাজ্য রদয়দছ।
এদিদত্র পণ্য রপ্তাবনদত রুলস অব অবরবজ্ন েতিানুযায়ী দববের িাগ দিদত্র CTH এর েতি পূরি করদলই শুল্ক সুববধা
পাওয়া যাদব।
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সাফটা সুববধা দনয়ার জ্ন্য প্রদয়াজ্নীয় সনেসমূি:
বাাংলাদেে িদত রপ্তাবনর জ্ন্য রুলস অফ অবরবজ্ন এর েতিানুযায়ী প্রিািক বিসাদব Country of Origin (CoO)
সনে রপ্তাবন উন্নয়ন বুদরয (ইবপবব) িদত রপ্তাবনকারকদক গ্রিি করদত িয় । আর দস সনে দপদত প্রদয়াজ্নীয় কাগজ্াবে
োবখল করদত িয় যার িােদি প্রিাি করা যায় দয রুলস অব অবরবজ্ন সাংাান্ত েতিাবলী পূরি িদয়দছ।
উৎসসমূি:
সাফটার আওতায় বাাংলাদেেসি অন্যান্য দেদের পূি িাঙ্গ দসনবসটিি তাবলকার জ্ন্য www.saarc-sec.org
ওদয়বসাইট অনুসরি করা দযদত পাদর। এছাড়া বাবিজ্য িন্ত্রিালদয়র ওদয়বসাইট www.mincom.gov.bd, বাাংলাদেদের
দেড দপাট িাল www.bangladeshtradeportal.gov.bd িারদতর বাবিজ্য িন্ত্রিালয় www.commerce.gov.in ও
শ্রীাংলকার বাবিজ্য িন্ত্রিালয় www.commerce.gov.lk ওদয়বসাইট অনুসরি করা দযদত পাদর। তাছাড়া, WTO
Tariff Analysis Online (TAO) এর https://tao.wto.org/ ওদয়বসাইট অনুসরি কদর শুল্ক সুববধার ববস্তাবরত তথ্য

পাওয়া যাদব। অবধকন্তু বাাংলাদেে ট্যাবরফ কবিেদনর আন্তজ্িাবতক সিদযাবগতা ববিাদগ দযাগাদযাগ করা দযদত পাদর
(www.btc.gov.bd)।

এবেয়া প্যাবসবফক দেড এবগ্রদিন্ট (APTA)
UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for the Asia and
Pacific) এর উদ্যাদগ এবেয়া ও প্রোন্ত িিাসাগরীয় অঞ্চদলর ৭টি দেে যো বাাংলাদেে, িারত, লাওস, েবিি দকাবরয়া,

শ্রীলাংকা, বফবলপাইনস্ এবাং োইল্যান্ড বিবলত িদয় ১৯৭৫ সাদল ব্যাাংকক চুবি (Bangkok Agreement) স্বাির
কদর। এটি একটি প্রাবধকারমূলক বাবিজ্য চুবি। এসকাপভুি দেেসমূদির িদে পারস্পবরক শুল্ক সুববধা বববনিদয়র
িােদি আন্তাঃআঞ্চবলক বাবিজ্য সম্প্রসারিই এ চুবির মূল উদেশ্য। বকন্তু উবেবখত ০৭(সাত)টি দেদের িদে বফবলপাইনস্
এবাং োইল্যান্ড পরবতীদত চুবিটি অনুসিিেন কদরবন। তদব ২০০১ সাদল িীন এই চুবিদত স্বািদরর িােদি দযাগোন
কদর। এর ফদল চুবিটি নতুন গবত লাি কদর। িীন দযাগোন করার পর র্ততীয় েফা দনদগাবসদয়েন শুরু িয় এবাং চুবির
নাি পবরবতিন কদর এবেয়া-প্যাবসবফক দেড এবগ্রদিন্ট (আপটা) নািকরি করা িয়। এই চুবিদত িাংদগাবলয়ার দযাগোদনর
ববর্য়টি বতিিাদন প্রবায়াধীন রদয়দছ । িাংদগাবলয়ার দযাগোদনর ফদল এর সেস্য সাংখ্যা ৮-এ োড়াদব।
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আপটার অধীদন আিোবন/রপ্তাবনর সুববধাসমূি :
 িীন ও েবিি দকাবরয়ার িদতা বৃিৎ অে িনীবতর দেেসি সেস্য দেেসমূদি শুল্ক সুববধার আওতায় পণ্য রপ্তাবন
করা যায়;
 AvcUvfy³ †`kmg~‡n evsjv‡`k n‡Z wewfbœ nvদরর gvwR©b Ae †cÖdv‡iÝ Gi AvIZvq অে িাৎ হ্রাসকৃত শুল্ক
িাদর cY¨ ißvwb করা যায়;
 বাাংলাদেদে বববিন্ন বেপ খাদতর প্রদয়াজ্নীয় কাঁিািাল শুল্কমুি সুববধা বা কি শুল্কিাদর সেস্য দেেসমূি িদত
আিোবন করা যায়;
আপটার শুল্ক সুববধা বববনিয় (Exchange of Tariff Concessions):
আপটা সেস্যদেেসমূদি উদেখদযাগ্য সাংখ্যক পদণ্যর উপর শুল্ক সুববধা বববনিয় কায িাি অব্যািত রদয়দছ। ২০০৬
সাদল র্ততীয় রাউন্ড কায িকর িত্তয়ার পর ৪,২৭০টি পণ্য িদত ২০১৭ সাদল ৪ে ি রাউন্ড দেদর্ ১১,০০০ এর অবধক পদণ্য
বববিন্ন িাত্রার িাবজ্িন অফ দপ্রফাদরন্স কায িকর িদয়দছ। আপটাভুি দেেসমূি কর্তক
ি শুল্ক সুববধা প্রেত্ত পণ্য তাবলকা
বননরুপ:

সারবি ৩: বববিন্ন িাবজ্িন অব দপ্রফাদরন্স এর আওতায় পণ্য সাংখ্যা
দেেসমূি

শুল্ক সুববধার পণ্য সাংখ্যা
সাধারি

বাাংলাদেে
িারত
িীন
লাওস
েবিি দকাবরয়া
শ্রীলাংকা
িাংদগাবলয়া

২০৯
৫৭০
১,৬৯৭
১,৩৬৭
৪২৭
-

৩য় রাউন্ড
ববদের্াবয়ত
( স্বদপান্নত দেে)
৪৮
১৬১
৩০৬
৭২
-

সাধারি
৫৯৮
৩,১৪২
২,১৯২
৯৯৯
২,৭৯৭
৫৬৮
-

৪ে ি রাউন্ড
ববদের্াবয়ত
(স্বদপান্নত দেে)
০৪
৪৮
১৮১
৯৫১
৭৫
-

উৎস: ইউএনএসকাপ ওদয়বসাইট (www. unescap.org/apta)

উদেখ্য শুল্ক সুববধার পণ্য সাংখ্যা আরও বৃবির লদি এ বছর (২০১৯ সাল) ৫ি রাউন্ড দনদগাবসদয়েন শুরু িদব িদিি আো
করা যাদে।
আপটা রুলস অব অবরবজ্ন:
আপো রুলস অব অবরবজ্ন এর েতিানুযায়ী স্বদপান্নত দেে বিদসদব বাাংলাদেে ৩৫% িাদর মূল্য সাংদযাজ্ন করদলই
শুদল্ক বনবে িষ্ট িাদর িাবজ্িন অব দপ্রফাদরন্স পাওয়া যাদব (আিোবনকারক দেদের তাবলকা অনুযায়ী) । মূল্য সাংদযাজ্দনর
এই েতি পূরি িদল রপ্তাবনকারদকর আদবেদনর দপ্রবিদত সেস্য দেদের সাংবিষ্ট কর্তপি ি কর্তক
ি পদণ্যর Country of
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Origin (CoO) সনে ইসুয করা িয়। বাাংলাদেে িদত আপটার অধীদন পণ্য রপ্তাবনর শুল্ক সুববধা দনয়ার জ্ন্য রপ্তাবন

ি
উন্নয়ন বুযদরা (ইবপবব) CoO সাটিবফদকট
ইসুয কদর।
আপটা সুববধা দনয়ার জ্ন্য প্রদয়াজ্নীয় সনেসমূি :
বাাংলাদেে িদত রপ্তাবনর জ্ন্য রপ্তাবন উন্নয়ন বুদরয (ইবপবব) িদত রপ্তাবনকারকদক CoO (Country of
Origin) সনে সাংগ্রি কদর তা অন্যান্য রপ্তাবন ডকুদিদন্টর সাদে সাংযুি করদত িয়। োরপর আমদানিকারক বিগুয়লা

িংনিষ্ট বদয়শর কাস্টমি অথনরটির নিকে দানিল কয়র শুল্ক সুনেধা দােী কয়র।
উৎসসমূি:
আপটার আওতায় বাাংলাদেেসি বববিন্ন দেদের হ্রাসকৃত িাদর শুল্ক সুববধাযুি পণ্য তাবলকা
http://www.unescap.org/apta ওদয়বসাইট িদত সাংগ্রি করা দযদত পাদর। এছাড়া বাাংলাদেদের বাবিজ্য িন্ত্রিালদয়র

ওদয়বসাইট www.mincom.gov.bd, িারদতর www.commerce.gov.in, শ্রীাংলকার www.commerce.gov.lk ওদয়বসাইট
অনুসরি করা দযদত পাদর। তাছাড়া WTO Tariff Analysis Online (TAO) এর https://tao.wto.org/ ওদয়বসাইট অনুসরি
কদর শুল্ক সুববধার তথ্য পাওয়া যাদব। অবধকন্তু বাাংলাদেে ট্যাবরফ কবিেদনর আন্তজ্িাবতক সিদযাবগতা ববিাদগ
দযাগাদযাগ করা দযদত পাদর।

ওআইবসভুি দেেসমূদির িদে অগ্রাবধকারবিবত্তক বাবিজ্য চুবি
(Trade Preferential System among the Member States of
the OIC)
ইসলািী রাষ্ট্রসমূদির সাংগঠন ইসলািী সদেলন সাংস্থা বা OIC (Organisation of Islamic Cooperation)
-এর সেস্যভুি দেেসমূদির িদে অগ্রাবধকারবিবত্তক বাবিজ্য সম্প্রসারদির লদিয ১৯৯১ সাদল Trade Preferential
System among OIC member countries (TPS-OIC) দেিওয়াকি চুবি সম্পন্ন িয়। ওআইবসভুি দেেসমূদির িদে

আন্তাঃবাবিজ্য বৃবি এই চুবির মূল উদেশ্য। ২০০২ সাদল ১০টি ওআইবসভুি দেে অনুসিে িন করার পর এই চুবিটি
কায িকর িয়। এ পয িন্ত ৩০টি সেস্য দেে এই চুবিদত স্বাির এবাং ২৫টি দেে অনুসিে িন কদরদছ। এই চুবি কায িকর করার
লদি পরববতিদত ২০১১ সাদল শুল্ক হ্রাদসর পুন িাঙ্গ একটি সিয়াবি কিি পবরকপনা সম্ববলত Protocol on
Preferential Tariff Scheme (PRETAS) এবাং Rules of Origin চুড়ান্ত করা িয়।

টিবপএস ওআইবস এর অধীদন আিোবন/রপ্তাবনর সুববধাসমূি :
 ৫৭টি মুসবলি দেদের এয়ক অপয়রর সাদে শুল্ক সুববধায় পণ্য আমদানি ও রপ্তাবনর পে সুগি িদয়দছ;
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 বাাংলাদেদের রপ্তাবন খাদতর অদনক পদণ্যর প্রদয়াজ্নীয় কাঁিািাল শুল্কমুি সুববধা বা কি শুল্কিাদর ওআইনিভূক্ত
অন্য দেেসমূি িদত আিোবন করা যাদব।

টিবপএস ওআইবস এর শুল্ক হ্রাস প্রবায়া:
(ক) চুবিভুি প্রবতটি দেে দিাট ট্যাবরফ লাইদনর ৭% পণ্য শুল্ক হ্রাস প্রবায়ার আওতায় আনদব। তদব দকান দেদের দিাট
ট্যাবরফ লাইদনর ৯০% অেবা তদূর্ধ্ি পদণ্যর দবস দরট যবে ০% এবাং ১০%-এর িদে োদক তািদল তারা দিাট
ট্যাবরফ লাইদনর ১% পণ্য শুল্ক হ্রাস প্রবায়ার আওতায় আনদব।
(খ) সেস্য দেেসমূদির শুল্ক হ্রাস প্রবায়া বননরূপাঃ
(১) দয সব পদণ্যর শুল্কিার ২৫%-এর উদর্ধ্ি দসসব পদণ্যর শুল্কিার ২৫% এ হ্রাস করা িদব;
(২) দয সব পদণ্যর শুল্কিার ১৫%-দেদক ২৫% এর িদে দস সব পদণ্যর শুল্কিার ১৫% এ হ্রাস করা িদব; এবাং
(৩) দয সব পদণ্যর শুল্কিার ১০%-এর উর্ধ্ি দেদক ১৫% পয িন্ত দস সব পদণ্যর শুল্কিার ১০%-এ কবিদয়
আনা িদব।
(গ) স্বদপান্নত দেেসমূি ৬ (ছয়) বছদরর িদে এবাং অ-স্বদপান্নত (Non-LDC) দেেসমূি ৪ (িার) বছদরর িদে এ
শুল্ক হ্রাস প্রবায়া সম্পন্ন করদব।
(ঘ) বে বকাি িদস্য বদশ কর্তক
ব দস্বোয় ফাে েযাক প্রবায়ায় শুল্ক কিাদনার সুদযাগ রদয়দছ।
(ঙ) শুল্ক হ্রাদসর আওতাভুি পদণ্যর দিদত্র দকান নতুন শুল্ক আদরাপ অেবা শুল্ক বৃবি করা যাদব না।
(ি) প্যারা-ট্যাবরফ ও নন-ট্যাবরফ বাঁধাসমূি দূরীকরি/কিাদনার ব্যবস্থা আদছ।
টিবপএস ওআইবস শুল্ক সুববধার আওতায় অফার তাবলকা:
বাাংলাদেদের অফার তাবলকায় ৫১৪টি পণ্য অন্তভুিি রদয়দছ। এ তাবলকাভুি পণ্যসমূি চুবি অনুসিে িনকারী TPSOIC

ভুি দেেসমূি িদত বাাংলাদেদে কি শুদল্ক আিোবন করা যাদব। চুবিভুি দেদে তাদের অফার তাবলকাভুি

পণ্যসমূি বাাংলাদেে িদত হ্রাসকৃত শুল্ক িাদর রপ্তাবন করা যাদব।
টিবপএস ওআইবস রুলস অব অবরবজ্ন:
TPS-OIC -এর আওতায় শুল্ক সুববধার পাওয়ার জ্ন্য স্বদপান্নত দেে বিদসদব বাাংলাদেদের দিদত্র মুল্য

সাংদযাজ্ন িার ৩০% িদত িদব।
টিবপএস ওআইবস এর সুববধা দনয়ার জ্ন্য প্রদয়াজ্নীয় সনেসমূি:
টিবপএস-ওআইবস এর অধীদন বাাংলাদেে িদত রপ্তাবনর জ্ন্য রুলস অফ অবরবজ্ন এর েতিানুযায়ী Country of Origin
(CoO) এর প্রিািক বিদসদব রপ্তাবন উন্নয়ন বুদরয (ইবপবব) িদত রপ্তাবনকারকদক CoO সনে গ্রিি করদত িদব।
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উৎসসমূিাঃ
টিবপএস-ওআইবস এর বববিন্ন তথ্য http://www.comcec.org/en/cooperation-areas/trade/trade-preferentialsystem-among-the-member-states-of-the-oic/ ওদয়বসাইট অনুসরি করা দযদত পাদর। এছাড়া বাবিজ্য িন্ত্রিালয়দর

ওদয়বসাইট www.mincom.gov.bd, ওদয়বসাইট অনুসরি করা দযদত পাদর। তাছাড়া WTO Tariff Analysis Online (TAO)
এর https://tao.wto.org/ ওদয়বসাইট অনুসরি কদর শুল্ক সুববধার তথ্য পাওয়া যাদব। অবধকন্তু বাাংলাদেে ট্যাবরফ

কবিেদনর আন্তজ্িাবতক সিদযাবগতা ববিাদগ দযাগাদযাগ করা দযদত পাদর।

উন্নয়নেীল আটটি দেদের িদে অগ্রাবধকার বিবত্তক বাবিজ্য চুবি
(D-8 Preferential Trade Agreement)

১৯৯৭ সাদলর ১৫ই জুন তাবরদখ তুরদের ইস্তান্বুদল ওআইবসভুি আটটি মুসবলি দেে বিবলত িদয় বাবিবজ্যক ও
অে িননবতক উন্নয়দনর লদিয একটি দজ্াট গঠনদর জ্ন্য একাত্মতা প্রকাে কদর। বাাংলাদেে, বিের, ইদদাদনবেয়া, ইরান,
িালদয়বেয়া, নাইদজ্বরয়া, পাবকস্তান এবাং তুরদের সিন্বদয় D-8 দজ্াটটি গঠিত। এরই ধারাবাবিকতায় ১৩ দি, ২০০৬
তাবরদখ ইদদাদনবেয়ায় বড-৮ বাবিজ্য চুবি (D-8 PTA Preferential Trade Agreement) স্বািবরত িয়। গত ২৫ দে আগষ্ট
২০১১ তাবরদখ বড-৮ বপটিএ কায িকর িয়। বাাংলাদেে ২০১৭ সাদল এটি অনুসিে িন কদরদছ। উদেখ্য, এই চুবিদত
বাাংলাদেে একিাত্র স্বদপান্নত দেে।
বড-৮ নপটিএ এর অধীদন বাবিজ্য সুববধাসমূি:
 চুবিভুি ৮টি দেদের সাদে শুল্ক সুববধা বনদয় পণ্য রপ্তাবনর পে সুগি িদয়দছ;
 বাাংলাদেদের রপ্তাবন খাদতর এবাং স্থানীয় বেদপর অদনক পদণ্যর প্রদয়াজ্নীয় কাঁিািাল শুল্কমুি সুববধা বা কি
শুল্কিাদর এ দেেসমূি িদত আিোবন করা যাদব।
বড ৮ এর শুল্ক হ্রাস প্রবায়া :
চুবির আওতায় শুল্ক হ্রাস কিিসূবি বননরূপ প্রবায়ায় বাস্তবাবয়ত িদব :
(ক) দয সব পদণ্যর ট্যাবরফ দরট ১০% এর উদর্ধ্ি আদছ দস সব পদণ্যর (ট্যাবরফ লাইদনর) ৮% পণ্য শুল্ক হ্রাস
প্রবায়ার আওতায় আসদব।
(খ) দয সব পদণ্যর শুল্কিার ১০%-এর উদিি দস সকল পদণ্যর শুল্ক বনদনর প্রবায়ায় কিদবাঃ
i) দয সব পদণ্যর শুল্কিার ২৫%-এর উদর্ধ্ি দসসব পদণ্যর শুল্কিার ২৫% নাবিদয় আনা িদব;
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ii) দয সব পদণ্যর শুল্ক িার ১৫%-এর উদিি বকন্তু ২৫% বা এর বনদন দস সব পদণ্যর শুল্কিার ১৫% এ
কবিদয় আনা িদব; এবাং
iii) দয সব পদণ্যর শুল্কিার ১০%-এর ঊদেি বকন্তু ১৫% বা এর বনদন দসসব পদণ্যর শুল্কিার ১০%-এ
কবিদয় আনা িদব।
(গ) স্বদপান্নত দেেসমূি আটটি বাবর্ িক বকবস্তদত এবাং অস্বদপান্নত দেেসমূি িারটি বাবর্ িক বকবস্তদত শুল্কিার হ্রাদসর
কিিসূবি সম্পন্ন করদব।
(ঘ) দয সকল পণ্য শুল্কহ্রাস কিিসূবির অন্তভুিি দস সকল পদণ্যর দিদত্র সুপারিাইজ্বর কবিটির অনুদিােন
ব্যতীত শুল্কিার বৃবি করা যাদব না।
(ঙ) প্যারা-ট্যাবরফ ও নন-ট্যাবরফ বাধা কিাদনা/দূরীকরদির ববধান এ চুবিদত রদয়দছ।
বড ৮ এর শুল্ক সুববধার আওতায় অফার তাবলকা :
বড ৮ বপটিএর অধীদন বাাংলাদেদের ন্যােনাল ট্যাবরফ লাইন অনুসাদর অফার তাবলকা প্রিয়ন করা িদয়দছ। এই
তাবলকায় ৩৫৩ টি পণ্য অন্তভুিি রদয়দছ। এ তাবলকার পণ্যসমূি কি শুদল্ক বাাংলাদেদে আিোবন করা যাদব এবাং অন্যান্য
দেদের প্রেত্ত অফার তাবলকা অনুসরি কদর বাাংলাদেে িদত পণ্য রপ্তাবন করদল দসই দেদে শুল্ক সুববধা প্রাপ্ত িদব । বড৮ বপটিএ বাবিজ্য চুবিদত সেস্য দেেসমূদির অফার তাবলকায় পণ্য সাংখ্যা বননরূপ:

সারবি ৪: বড-৮ বপটিএর অধীদন বববিন্ন দেদের অফার তাবলকা
দেেসমূি
বাাংলাদেে
বিের
ইদদাদনবেয়া
ইরান
িালদয়বেয়া
নাইদজ্বরয়া
পাবকস্তান
তুরে
উৎস: বড-৮ সবিবালয়

পণ্য সাংখ্যা
৩৫৩
৮৪
৮৭
১২২
২১৫
২২৯
২৪৪
৭৩

বড ৮ বপটিএ এর রুলস অব অবরবজ্ন:
বড-৮ বপটিএ এর আওতায় শুল্ক সুববধা প্রাবপ্তর লদিয মূল্য সাংদযাজ্ন িার বনধ িাবরত িদয়দছ ৪০%। স্বদপান্নত দেদের
জ্ন্য রুলস অব অবরবজ্ন এ মূল্য সাংদযাজ্ন এর িাত্রার ববদের্ সুববধা এই চুবিদত দনই। বাাংলাদেে ২০১৭ সাদল বড-৮
বপটিএ রুলস অব অবরবজ্ন অনুসিে িন করদছ। ফদল বাাংলাদেে ি’দত ৪০% মূল্য সাংদযাজ্ন কদর হ্রাসকৃত শুল্ক িাদর
সেস্য দেেসমূি পণ্য রপ্তাবন করা যাদব।
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বড ৮ এর বপটিএ দত শুল্ক সুববধা দনয়ার জ্ন্য প্রদয়াজ্নীয় সনেসমূি:
বড-৮ বপটিএ এর অধীদন বাাংলাদেে িদত রপ্তাবনর জ্ন্য রুলস অফ অবরবজ্ন এর েতিানুযায়ী Country of Origin
(CoO) িিদ রপ্তাবন উন্নয়ন বুদরয (ইবপবব) িদত রপ্তাবনকারকদক গ্রিি করদত িদব ।

উৎসসমূিাঃ
বড-৮ বপটিএ এর আওতায় বাাংলাদেেসি বববিন্ন দেদের অফার তাবলকার জ্ন্য www.developing8.org
ওদয়বসাইট অনুসরি করা দযদত পাদর। এছাড়া বাবিজ্য িন্ত্রিালদয়র ওদয়বসাইট www.mincom.gov.bd এবাং
িালদয়বেয়ার www.miti.gov.my/index.php/pages/view/372,https://aric.adb.org/fta/preferential-tariff-arrangementgroup-of-eight-developing-countries ওদয়বসাইট অনুসরি করা দযদত পাদর। তাছাড়া WTO Tariff Analysis Online
(TAO) এর https://tao.wto.org/ ওদয়বসাইট অনুসরি কদর শুল্ক সুববধার তথ্য পাওয়া যাদব। অবধকন্তু বাাংলাদেে ট্যাবরফ

কবিেদনর আন্তজ্াবতিক সিদযাবগতা ববিাদগ দযাগাদযাগ করা দযদত পাদর।

দব অফ দবঙ্গল ইবনবসদয়টিি ফর িাবি-দসক্টরাল দটকবনকযাল এন্ড ইকনবিক দকাঅপাদরেন মুি বাবিজ্য চুবি
(Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and
Economic Cooperation Free Trade Agreement)

বাাংলাদেে, িারত, বিয়ানিার, শ্রীলাংকা, োইল্যান্ড, দনপাল এবাং ভুটাদনর সিন্বদয় The Bay of Bengal
Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) নািক আঞ্চবলক

অে িননবতক দজ্াট গঠিত। োংলায়দশ, ভারে, নমোিমার, শ্রীলংকা ও থাইল্যায়ন্ডর আদ্যক্ষয়রর িমন্বয়ে প্রেদি ১৯৯৭
িায়ল BIMST Economic Co-operation ো BIMSTEC গঠিে হে। পরেেীয়ে বিপাল ও ভূোি এ বিায়ে
বোগদাি করয়ল িাম পনরেেবি কয়র The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical
and Economic Co-operation (BIMSTEC) করা হে। এ দজ্াদটর আওতায় একটি মুি বাবিজ্য এলাকা
গঠদনর লদিয দফব্রুয়াবর ২০০৪ সিদয় একটি দেিওয়াকি চুবি স্বািবরত িয়। বকন্তু সাংবিষ্ট চুবি ও প্রদটাকলসমূি চুড়ান্ত
ও স্বািবরত না িওয়ায় এই চুবিটি অদ্যাববধ কায িকর িয়বন। BIMSTEC সাবিট ২০১৮ এর বসিাদন্ত BIMSTEC
মুি বাবিজ্য এলাকা চুবিটি ২০১৯ এর িদে কায িকর করার িন্য নেয়শষভায়ে োনগদ বদো হয়েয়ে।
ববিসদটক এফটিএ এর অধীদন আিোবন/রপ্তাবনর সুববধাসমূি :
 আবসয়ানভুি দেে োইল্যান্ড ও বিয়ানিাদরর সাদে শুল্কমুি সুববধা বনদয় পণ্য রপ্তাবন করা যাদব;

 বাাংলাদেদের স্িানীয় বেদপর ও রপ্তাবন খাদতর অদনক পদণ্যর প্রদয়াজ্নীয় কাঁিািাল শুল্কমুি বা কি শুল্কিাদর
সেস্যদেেসমূি িদত আিোবন করা যাদব।
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 শুল্ক রবিত/ হ্রাসকরদি ৪টি পিবত (Fast

Track Elimination, Normal Track Elimination,

Normal Track Reduction এবাং Negative List) প্রবতিন করা িদয়দছ।

ববিসদটক দেড বলবারালাইদজ্েন দপ্রাগ্রাি:
নেমিয়েক এফটিএ-এর আওোে প্রয়েযকটি বদশ োর ট্যানরফ লাইয়ির ১০% পণ্য বিয়গটিভ নলয়স্ট রািয়ে পারয়ে অথ বাৎ
এই িকল পয়ণ্যর বক্ষয়ে শুল্কমুক্ত সুনেধা প্রয়োিয হয়ে িা। অেনশষ্ট ৯০% পয়ণ্যর শুল্ক হার ক্রমান্বয়ে হ্রাি করা হয়ে।
নেমিয়েক এফটিএ-এর আওোে শুল্ক হ্রাি প্রনক্রো কাে বকর করার বক্ষয়ে ফাস্ট ট্র্যাক (Fast Track) ও িরমাল
ট্র্যাক (Normal Track) পদ্ধনে গ্রহণ করা হয়ে। ফাস্ট ট্র্যাক-এর আওোে নিে বানিে পণ্যিমূয়হর (ট্যানরফ লাইয়ির
১০%) বক্ষয়ে উন্নেিশীল বদশিমূহ (ভারে, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ড) স্বয়পান্নে বদশিমূহ (োংলায়দশ, মাোিমার, ভুোি ও
বিপাল) পদণ্যর ০১ (এক) েেয়রর ময়ে এেং উন্নেিশীল বদশিমূদির পদণ্য ০৩ (নেি) েেয়রর ময়ে শুল্ক হার শূন্য
শোংয়শ হ্রাি প্রনক্রো িম্পন্ন করয়ে। অন্যনদয়ক, ফাস্ট ট্র্ায়ক স্বয়পান্নে বদশিমূহদক উন্নেিশীল বদশিমূয়হর পদণ্য ০৫
(পাঁি) েেয়রর ময়ে এেং স্বয়পান্নে বদশিমূয়হর পদণ্যর িন্য ০৩ (নেি) েেয়রর ময়ে শুল্ক শূন্য শোংয়শ হ্রাি প্রনক্রো
িম্পন্ন করদত িদব। িরমাল ট্র্যাক এর আওোে নিে বানিে পণ্যিমুয়হর (ট্যানরফ লাইয়ির ৪৮% পণ্য) বক্ষয়ে উন্নেিশীল
বদশিমূহ স্বয়পান্নে বদশিমূয়হর িন্য ০৩ (নেি) েেয়রর ময়ে এেং উন্নেিশীল বদশিমূয়হর িন্য ০৫ (পাঁি) েেয়রর ময়ে
শুল্ক শূন্য শোংয়শ হ্রাি প্রনক্রো িম্পন্ন করয়ে। অপরনদয়ক, িরমাল ট্র্যাক এর আওোে স্বয়পান্নে বদশিমূহ উন্নেিশীল
বদশিমূয়হর িন্য ১০ (দশ) েেয়রর ময়ে এেং স্বয়পান্নে বদশিমূয়হর িন্য ০৮ (আে) েেয়রর ময়ে শুল্ক শূন্য শোংয়শ
হ্রাি প্রনক্রো িম্পন্ন করয়ে।
নেমিয়েক-এফটিএ ট্যানরফ নিনিউল :
নেগে ১৮-১৯ িয়ভম্বর ২০১৮-য়ে অনুনিে ২১েম নেমিয়েক টিএিনি (Trade Negotiating Committee)- এর
সিায় গৃিীত বসিান্ত অনুযায়ী প্রয়েযক িদে বদশ এইিএস ২০১৭-এর আদলাদক Fast Track Elimination ১০%; Normal
Track Elimination ৪৮%, Normal Track Reduction ১৯% এবাং Negative List ২৩% এর বিবত্তদত ট্যাবরফ বসবডউল

সাংদোধন কদর অন্যান্য সেস্য দেেসমূদির িদে ববতরি করদব।
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সারবি ৫: ববিসদটক-এফটিএ এর বাাংলাদেদের ট্যাবরফ বসবডউল
বববরি
i. Fast Track (FT) List
ii. Normal Track Lists:
a. Normal Track Reduction (NTR) List
b. Normal Track Elimination (NTE) List
iii. Negative List (NL)

দিাট

২১ তি সিার পর শুল্কমুি/হ্ররাস
েতকরা িার (%)
পণ্য সাংখ্যা (টি)
১০
৫০৫
৬৭
৩,৩৮৫
১৯
৯৬৯
৪৮
২,৪১৬
২৩
১,১৬২
৫০৫২

ববিসদটক রুলস অব অবরবজ্ন:
ববিসদটক রুলস অফ অবরবজ্ন এর েতি পবরপালন সাদপদি বাাংলাদেদে উৎপাবেত ও রপ্তাবনকৃত পদণ্যর জ্ন্য
Country of Origin (CoO) সনে ইসুয করা িদব। দসনদসটিি তাবলকা ববিভূিত পণ্যসমূি রপ্তাবনদত রুলস অব

অবরবজ্দনর েতিানুযায়ী স্বদপান্নত দেে বিদসদব মূল্য সাংদযাজ্ন িার ৩০% এর েতি পূরি করদল বাাংলাদেে িদত রপ্তাবন
পদণ্যর জ্ন্য শুল্ক সুববধা পাওয়া যাদব। অ-স্বদপান্নত (non-LDC) দেদের জ্ন্য মূল্য সাংদযাজ্দনর িার িদত িদব ৪০%।
তদব ১৪৭ টি পদণ্যর দিদত্র Product Specific Rules-এর ববধান অনুযায়ী ট্যাবরফ দিড বা সাব দিড পবরবতিন ও বনবে িষ্ট
িাদর মূল্য সাংদযাবজ্ত িদল শুল্ক সুববধা পাওয়া যাদব।
ববিসদটক সুববধা দনয়ার জ্ন্য প্রদয়াজ্নীয় সনেসমূি:
বাাংলাদেে িদত রপ্তাবনর জ্ন্য রুলস অফ অবরবজ্ন এর েতিানুযায়ী Country of Origin (CoO) এর সনে রপ্তাবন
উন্নয়ন বুদরয (ইবপবব) িদত রপ্তাবনকারকদক গ্রিি করদত িদব ।

উৎসসমূিাঃ
ববিসদটক এর আওতায় বববিন্ন তথ্য https://bimstec.org/secretariat/ ওদয়বসাইট অনুসরি করা দযদত
পাদর। এছাড়া বাাংলাদেদের বাবিজ্য িন্ত্রিালদয়র ওদয়বসাইট www.mincom.gov.bd অনুসরি করা দযদত পাদর।
তাছাড়া ববিসদটক এফটিএ চুবি কাে বকরী িওয়ার পর WTO Tariff Analysis Online (TAO) এর
https://tao.wto.org/ ওদয়বসাইট দেদক শূল্ক সুববধা সাংাান্ত তথ্য পাওয়া যাদব। অবধকন্তু ববস্তাবরত তদথ্যর জ্ন্য
বাাংলাদেে ট্যাবরফ কবিেদনর আন্তজ্িাবতক সিদযাবগতা ববিাদগ দযাগাদযাগ করা দযদত পাদর।
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বিপাবিক বাবিজ্য চুবিসমূি :
আঞ্চনলক নভনিয়ে বাাংলাদেে একাবধক আঞ্চবলক মুি ও অগ্রাবধকারমূলক বাবিজ্য চুবির সেস্য িদলও এ
পয িন্ত দকান বিপাবিক মুি বাবিজ্য চুবি স্বাির কদরবন। Biv‡bi mv‡_ evsjv‡`‡ki GKwU ïé myweav wewbgq msµvন্ত
বিপাবিক AMÖvwaKvig~jK Pzw³ (Preferential Trade Agreement) i‡q‡Q। বকন্তু প্রদয়াজ্নীয় প্রদটাকল চূড়ান্ত িয়বন ববধায়
এটি কায িকর নয়| তদব evsjv‡`k এ পয িন্ত ৪৫ টি wØ-cvwÿK evwYR¨ Pzw³ ¯^vÿi K‡i‡Q (সারবি – ৬ দ্রষ্টব্য)| Gme
Pzw³ g~jZt ¸WDBj ধরদনর Pzw³ যাদত বিপাবিক বাবিজ্য সম্প্রসারদি সিদযাবগতা বৃবি, তথ্য বববনিয়, অশুল্ক বাধা
দূরীকরদি প্রদিষ্টা গ্রিি, দযৌে কবিেন গঠদনর িােদি বাবিজ্য সিদযাবগতা বৃবি, ব্যবসায়ীদের িদে পারস্পবরক
দযাগাদযাগ সম্প্রসারি, ইতযাবে ববর্য় ববি িত আদছ। স্বািবরত Gসকল Pzw³সমূদি ïé myweav wewbg‡qi †Kvb weavb দনই।
সারবি ৬: বাাংলাদেদের সাদে বববিন্ন দেদের বিপাবিক বাবিজ্য চুবিসমূি
াবিক
নাং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪

েবিি এবেয়া
ভুটান
দনপাল
িারত
পাবকস্তান
শ্রীলাংকা

এবেয়ান
এলাকা (েবিি
এবেয়া ব্যতীত)
ইরাক
ইরান
ইদদাদনবেয়া
িীন
কদম্বাবডয়া
দকাবরয়া
কুদয়ত
বিয়ানিার
বফবলপাইন
োইল্যাল্ড
তুরে
বিদয়তনাি
আরব আবিরাত
িালদয়বেয়া

আবেকান
এলাকা

ইউদরাপ
এলাকা

অন্যান্য

বজ্ম্বাবুদয়
জ্াবম্বয়া
উগান্ডা
সুোন
দসদনগাল
িরদকা
বলববয়া
দকবনয়া
আলদজ্বরয়া
আবেকা
িাবল

দপালান্ড
িাাংদগরী
জ্ািিাবন
দিক বরপাববলক
বুলদগবরয়া
রুিাবনয়া
দবলারুে

ব্রাবজ্ল
আলদববনয়া
উজ্দববকস্তান
ইউদান

উৎসসমূি: বাাংলাদেে দেড পবলবস বরবিউ-২০১২
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পবরবেষ্ট ১: এক নজ্দর বববিন্ন দেদের সাদে বাাংলাদেদের আঞ্চবলক বাবিজ্য চুবিসমূি
দেেসমূি
১ আফগাবনস্তান

আঞ্চবলক বাবিজ্য চুবিসমূি
SAFTA1

TPS OIC 2

২ আলদববনয়া

TPS-OIC

৩ আলদজ্বরয়া

TPS-OIC

৪ আজ্ারবাইজ্ান

TPS-OIC

৫ বািরাইন

TPS-OIC

৬ বাাংলাদেে

SAFTA

BIMSTEC-FTA

APTA4

D8 PTA5

TPS OIC

3

৭ দববনন
৮ ভুটান

TPS-OIC
SAFTA

BIMSTEC-FTA
3

৯ ব্রুনাই োরুস সালাি

TPS-OIC

১০ বুরকাদনা ফাদসা

TPS-OIC

১১ কযাদিরুন

TPS-OIC

১২ িাে

TPS-OIC

১৩ িীন

APTA

১৪ কযািারুস

TPS_OIC

১৫ বজ্বুবত

TPS_OIC

১৭ বিের

D8 PTA

TPS_OIC

১৮ গ্যাবন

TPS_OIC

১৯ গাবম্বয়া

TPS_OIC

২০ গায়ানা

TPS_OIC

২১ বগবন ববসাউ

TPS_OIC

২২ িারত

SAFTA

BIMSTEC-FTA

APTA

২৩ ইদদাদনবেয়া

D8 PTA

TPS-OIC

২৪ ইরান

D8 PTA

TPS_OIC

২৫ ইরাক

TPS_OIC

২৬ জ্ড িান

TPS_OIC

২৭ কাজ্াবকস্তান

TPS_OIC

২৮ কুদয়ত

TPS_OIC

২৯ বকরবজ্স্তান

TPS_OIC

৩০ লাও বপবডআর

APTA
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দেেসমূি

আঞ্চবলক বাবিজ্য চুবিসমূি

৩১ দলবানন

TPS_OIC

৩২ বলববয়া

TPS_OIC

৩২ িালদয়বেয়া
৩৩ িালিীপ

D8 PTA
SAFTA

TPS_OIC
TPS_OIC

৩৪ িাবল

TPS_OIC

৩৫ দিৌবরতাবনয়া

TPS_OIC

৩৬ িাংদগাবলয়া

APTA

৩৭ িরদকা

TPS_OIC

৩৮ দিাজ্াবম্বক

TPS_OIC

৩৯ বিয়ানিার
৪০ দনপাল

BIMSTEC-FTA
SAFTA

BIMSTEC-FTA

৪১ নাইজ্ার

TPS_OIC

৪২ নাইদজ্বরয়া

D8 PTA

৪৩ ওিান
৪৪ পাবকস্তান

TPS_OIC
TPS_OIC

SAFTA

D8 PTA

TPS_OIC

৪৫ প্যাদলষ্টাইন

TPS_OIC

৪৬ কাতার

TPS_OIC

৪৭ দসৌবে আরব

TPS_OIC

৪৮ দসদনগাল

TPS_OIC

৪৯ বসদয়রা বলয়ন

TPS_OIC

৫০ দসািাবলয়া

TPS_OIC

৫১ েবিি দকাবরয়া
৫২ শ্রীলাংকা

APTA
SAFTA

BIMSTEC-FTA

APTA

৫৩ সুোন

TPS_OIC

৫৪ সুবরনাি

TPS_OIC

৫৫ বসবরয়া

TPS_OIC

৫৬ তাজ্াবকস্থান

TPS_OIC

৫৭ োইল্যান্ড

BIMSTEC-FTA

৫৮ টদগা

TPS_OIC

৫৯ বতউবনবেয়া

TPS_OIC

৬০ তুরে
৬১ তুরদকবিনস্তান

D8 PTA

TPS_OIC
TPS_OIC
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দেেসমূি

আঞ্চবলক বাবিজ্য চুবিসমূি

৬২ উগান্ডা

TPS_OIC

৬৩ সাংযুি আরব আবিরাত

TPS_OIC

৬৪ উজ্দববকস্তান

TPS_OIC

৬৫ ইদয়দিন

TPS_OIC

উৎস: বাাংলাদেে ট্যাবরফ কবিেন কর্তিক সাংকবলত
Note :
SAFTA1 = South Asia Free Trade Area;
TPS OIC2 = Trade Preferential System among the Member States of the OIC
BIMSTEC-FTA3 = The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)
APTA4
D8 PTA5

Free Trade Area
= Asia-Pacific Trade Agreement
= Preferential Tariff Arrangement-Group of Eight Developing Countries (PTA-D8)
,
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পবরবেষ্ট ২ : আঞ্চবলক বাবিজ্য চুবিসমূদির রুলস অব অবরবজ্ন ও প্রদয়াজ্নীয় সনেসমূি
আঞ্চবলক
বাবিজ্য
চুবিসমূি
SAFTA
BIMSTEC
APTA
D8 PTA
TPS OIC

মূল্য সাংদযাজ্ন িার
বরবজ্ওনাল **
একক দেেবিবত্তক
বকউবিদলেন
(স্বদপান্নত দেে)

৩০%+ CTH1
৩০%
৩৫%
৪০%
৩০%

৫০%+ CTH
৩০% CTSH
৫০%
৪০%
৩০%

সনেসমূি

এবাং APTA ভূি সেস্য দেেসমূদির
জ্ন্য রুলস অব অবরবজ্দনর েতি দিাতাদবক
বাাংলাদেদের পণ্য প্রিািদকর জ্ন্য EPB
(Export Promotion Bureau) িদত
ি
Country of Origin (CoO) সাটিবফদকট
প্রোন করা িদয় োদক। অন্যান্য আঞ্চবলক
বাবিজ্য চুবিসমূদির আওতায় শুল্ক সুববধা
দনয়ার জ্ন্যও EPB িদত CoO দনয়ার প্রদয়াজ্ন
িদব।
SAFTA

1) CTH = Change of Tariff Heading
2) CTSH* = Change of Tariff Sub Heading
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পবরবেষ্ট ৩ : সাফটা চুবিভুি দেেসমূদি বাাংলাদেে িদত এইিএসদকাড বিবত্তক েীর্ ি ১০ (েে)টি রপ্তাবন
পণ্যসমূি
পদণ্যর বি িনা

দেে

এইিএস দকাড

িারত

53031000

Jute and other textile bast fibres.

53071000

Yarn of jute or of other textile bast fibres of
heading 53.03, single.
Men's or boys' trousers, bib & brace overalls,
breeches & shorts, not knitted or crocheted,
of cotton.
Other fixed vegetable fats & oils (including
jojoba oil) & their fractions, whether or not
refined, but not chemically modified, n.e.s.
Unwrought lead (excluding refined lead)
other than those of subheading 7801.91.
Yarn of jute or of other textile bast fibres of
heading 53.03, multiple (folded) or cabled.
Woven fabrics of jute or of other textile bast
fibres of heading 53.03, unbleached.
Sacks And Bags, Used For Packing Goods,
Of J
Used or new rags, scrap twine, cordage,
rope & cables & worn out articles of twine,
cordage, rope or cables, of textile materials,
unsorted.
Naphtha, TV

62034200

15159000

78019900
53072000
53101000
63051000
63109000

27101232

শ্রীলাংকা

84592900

30049099

Drilling machines, not numerically
controlled, other than way-type unit head
machines.
Other(excl.anti-malaria, anti-TB, anti-lepro

07019019

Other Potatoes, Fresh, Nes

30049010

Medicinal solutions (excluding goods of
headings 30.02, 30.05 or 30.06) consisting
of mixed or unmixed products for
therapeutic or prophylactic uses, put up in
measured doses or in forms or packings for
retail sale.
Lead-acid electric accumulators for starting
piston engines.
Other medicaments with >=2 constituents,
not
Yarn of jute or of other textile bast fibres of
heading 53.03, single.
Medicaments (excluding goods of headings
30.02, 30.05 or 30.06) containing pencillin
or stroptomycins or their derivatives,
consisting of mixed or unmixed products for
therapeutic or prophylactic uses, put up in
measured doses or in forms or packings for
Men's or boys' trousers, bib & brace
overalls, breeches & shorts, not knitted or
crocheted, of cotton.

85071000
30039099
53071000
30041000

62034200

শুল্কমুি বা কি
শুল্ক সুববধা
(িযাঁ/না)
িযাঁ
িযাঁ
িযাঁ
িযাঁ
িযাঁ
িযাঁ
িযাঁ
িযাঁ
িযাঁ

িযাঁ
িযাঁ
িযাঁ
িযাঁ
িযাঁ

না
িযাঁ
িযাঁ
িযাঁ

িযাঁ
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দেে

িালিীপ

এইিএস দকাড

30022000

Vaccines for human medicine.

22021000

Waters (Incl. Mineral And Aerated), With
Add
Cigars, cigarillos, cigarettes, etc, not con

24029000
19019010

30049099

Racahout, a food preparation composed of
rice flour, various starches, flour of sweet
acorns, sugar & cocoa powder, flavoured
with vanilla.
T-shirts, singlets & other vests, knitted or
crocheted, of cotton.
Cereals In Grain,Flakes,Worked
Grains,Precoo
Other(excl.anti-malaria, anti-TB, anti-lepro

20093100

juice of any other single citrus fruit of a

62034900

Men's or boys' trousers, bib & brace
overalls, breeches & shorts, not knitted or
crocheted, of textile materials, othet than
wool, fine animal hair, cotton & synthetic
fibres.
Fresh Or Chill. Trout (Excl. Livers & Roes)

61091000
19049000

03021110
22021000

দনপাল

53031000:
20099000:
10063000
20029000
85072000
07109019
22021000
30049099
20089900

85071000.

পাবকস্তান

পদণ্যর বি িনা

53031000
24012000.
09024000
28470000

Waters (Incl. Mineral And Aerated), With
Add
Jute and other textile bast fibres, raw or r
Mixtures Of Juices,Unfermented,Not Cont.
Add
Semi-milled or wholly milled rice, whether or
not polished or glazed.
Tomatoes,Oth.Than Whole Or Pieces
Preserved
Lead-acid electric accumulators, other than
of a kind used for starting piston engines.
Mixture of vegetables wrapped/canned upto
2.5 kg
Waters (Incl. Mineral And Aerated), With
Add
Other(excl.anti-malaria, anti-TB, anti-lepro
Fruit, nuts & other edible parts of plants
otherwise prepared or preserved, whether
or not containing added sugar or other
sweetening matter or spirit, n.e.s.
Lead-acid electric accumulators for starting
piston engines.
Jute and other textile bast fibres, raw or r
Unmanufactured tobacco, partly or wholly
stemmed / stripped.
Other black tea (fermented) & other partly
fermented tea, whether or not flavoured.
Hydrogen peroxide, whether or not solidified
with urea.

শুল্কমুি বা কি
শুল্ক সুববধা
(িযাঁ/না)
িযাঁ
িযাঁ
িযাঁ
িযাঁ

িযাঁ
িযাঁ
িযাঁ
িযাঁ
িযাঁ

িযাঁ
না
না
না
িযাঁ
িযাঁ
না
িযাঁ
িযাঁ
িযাঁ
না

না
িযাঁ
িযাঁ
না
িযাঁ
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দেে

এইিএস দকাড

53071000
63109000

63101000

96071900
82129000
52094200

ভুটান

19059000
20098900
39241000

পদণ্যর বি িনা

শুল্কমুি বা কি
শুল্ক সুববধা
(িযাঁ/না)

Yarn of jute or of other textile bast fibres of
heading 53.03, single.
Used or new rags, scrap twine, cordage,
rope & cables & worn out articles of twine,
cordage, rope or cables, of textile materials,
unsorted.
Used or new rags, scrap twine, cordage,
rope & cables & worn out articles of twine,
cordage, rope or cables, of textile materials,
sorted.
Slide fasteners other than those fitted with
chain scoops of base metal.
Parts of non-electric razors, of base metal
other than blades or blade blanks in strips.

িযাঁ

Woven fabrics of cotton of yarns of different
colours, denim, containing 85 % or more by
weight of cotton, weighing more than 200
g/m2.
Pastry,Cakes,Other Bread, Etc, Nes;
Communio
Juice of any other single fruit or vegetable

িযাঁ

Tableware And Kitchenware Of Plastics

22029000

Other Non-Alcoholic Beverages, Nes

62071100

Men's or boys' underpants & briefs, not knitted
or crocheted, of cotton.
Semi-Milled Or Wholly Milled Rice

িযাঁ

িযাঁ

িযাঁ
িযাঁ

িযাঁ
না
িযাঁ
না
িযাঁ

10063010
76101000

62104000

Doors, Windows And Their Frames And
Threshol
Men's or boys' garments made up of fabrics of
headings 59.03, 59.06 or 59.07, n.e.s.
Juice of any other single citrus fruit of a

20093100

আফগাবনস্তান

19053100
30041000

Sweet biscuits.
Medicaments (excluding goods of headings

িযাঁ

30.02, 30.05 or 30.06) containing pencillin or
stroptomycins or their derivatives, consisting
of mixed or unmixed products for therapeutic
or prophylactic uses, put up in measured
doses or in forms or packings for;
30032000

Medicaments (excluding goods of headings

িযাঁ

30.02, 30.05 or 30.06) containing other
antibiotics, consisting of two or more
constituents

which

have

been

mixed

together for therapeutic or prophylactic uses,
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দেে

এইিএস দকাড

পদণ্যর বি িনা

শুল্কমুি বা কি
শুল্ক সুববধা
(িযাঁ/না)

not put up in measured doses or in forms or
packings;
30042010

Other(excl.anti-malaria, anti-TB, anti-lepro;

30049010

Mycophenolate

mofetil,

mycophenolate

িযাঁ

sodium,
Medicinal solutions (excluding goods of
headings 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of
mixed or unmixed products for therapeutic or
prophylactic uses, put up in measured doses
or in forms or packings for retail sale.
Yarn of jute or of other textile bast fibres of
53071000

heading 53.03, single;

িযাঁ

Lead-acid electric accumulators for starting
85071000

piston engines;

িযাঁ

Gel preparations designed to be used in
30067000

human or veterinary medicine as a lubricant
for parts of the body for surgical operations

িযাঁ

or physical examinations or as a coupling
agent

between

the

body

&

medical

instruments;
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পবরবেষ্ট ৪ : আপটা চুবিভুি দেেসমূদি বাাংলাদেে িদত এইিএসদকাড বিবত্তক েীর্ ি ১০ (েে) রপ্তাবন
পণ্যসমূি
দেে

এইিএস
দকাড

েবিি
দকাবরয়া

61091000
62034200
64041900
41044900

62046200
63062200
61102000
62105000
62052000.
61103000

িীন

62034200
61091000
53071000
41131000

42022900

42033000
42050090

পদণ্যর বি িনা
T-shirts, singlets & other vests, knitted or crocheted, of
cotton.
Men's or boys' trousers, bib & brace overalls, breeches &
shorts, not knitted or crocheted, of cotton.
Footwear, (excluding sports footwear), with outer soles of
rubber or plastics & uppers of textile materials.
Tanned or crust hides & skins of bovine (including buffalo)
or equine animals, without hair on, in the dry state (crust)
other than full grains, unsplite, grain splits.
Women's or girls' trousers, bib & brace overalls, breeches
& shorts, not knitted or crocheted, of cotton.
Tents of synthetic fibres.
Jerseys, pullovers, cardigans, waist-coats & similar
articles, knitted or crocheted, of cotton.
Women's or girls' garments made up of fabrics of
headings 59.03, 59.06 or 59.07, n.e.s.
Men's or boys' shirts, not knitted or crocheted, of cotton.
Jerseys, pullovers, cardigans, waist-coats & similar
articles, knitted or crocheted, of man-made fibres.
Men's or boys' trousers, bib & brace overalls, breeches &
shorts, not knitted or crocheted, of cotton.
T-shirts, singlets & other vests, knitted or crocheted, of
cotton.
Yarn of jute or of other textile bast fibres of heading
53.03, single.
Leather further prepared after tanning or crusting,
including parchment-dressed leather, of goats or kids,
without wool or hair on, whether or not split, other than
leather of heading 41.14.
Handbags, including those without handle, with outer
surface of materials other than those in subheadings
4202.11 or 4202.12.
Belts & bandoliers of leather or of composition leather.

90158090

Articles of leather or of composition leather, other than
those in headings 42.01 to 42.04.
Other Instruments And Appliances For Meteoro

39159000

Waste, parings & scrap, of plastics, n.e.s.

62052000

Men's or boys' shirts, not knitted or crocheted, of cotton.

শুল্ক সুববধাভুি
(িযাঁ / না)
না
িযাঁ
িযাঁ
িযাঁ
িযাঁ
িযাঁ
িযাঁ
িযাঁ
িযাঁ
না
িযাঁ
িযাঁ
না
িযাঁ

িযাঁ
না
না
িযাঁ
না
িযাঁ
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পদণ্যর বি িনা

দেে

এইিএস
দকাড

িারত

53031000

Jute and other textile bast fibres, raw or r

53071000

Yarn of jute or of other textile bast fibres of heading 53.03,
single.
Men's or boys' trousers, bib & brace overalls, breeches &
shorts, not knitted or crocheted, of cotton.

62034200
15159000

78019900
53072000
53101000
63051000

শ্রীলাংকা

িযাঁ
না
না
না
না
না
না

63109000

Used or new rags, scrap twine, cordage, rope & cables &
worn out articles of twine, cordage, rope or cables, of
textile materials, unsorted.

27101232

Naphtha, TV

84592900.
30049099

Drilling machines, not numerically controlled, other than
way-type unit head machines.
Other(excl.anti-malaria, anti-TB, anti-lepro

07019019

Other Potatoes, Fresh, Nes

না

30049010

Medicinal solutions (excluding goods of headings 30.02,
30.05 or 30.06) consisting of mixed or unmixed products
for therapeutic or prophylactic uses, put up in measured
doses or in forms or packings for retail sale.
Lead-acid electric accumulators for starting piston
engines.
Other medicaments with >=2 constituents, not

না

85071000
30039099
53071000
30041000

62034200
30022000

লাওস
বপবডআর

Other fixed vegetable fats & oils (including jojoba oil) &
their fractions, whether or not refined, but not chemically
modified, n.e.s.
Unwrought lead (excluding refined lead) other than those
of subheading 7801.91.
Yarn of jute or of other textile bast fibres of heading 53.03,
multiple (folded) or cabled.
Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres of
heading 53.03, unbleached.
Sacks And Bags, Used For Packing Goods, Of J

শুল্ক সুববধাভুি
(িযাঁ / না)
না
না

30032000

30049099
41079900

Yarn of jute or of other textile bast fibres of heading
53.03, single.
Medicaments (excluding goods of headings 30.02, 30.05
or 30.06) containing pencillin or stroptomycins or their
derivatives, consisting of mixed or unmixed products for
therapeutic or prophylactic uses, put up in measured
doses or in forms or packings for
Men's or boys' trousers, bib & brace overalls, breeches &
shorts, not knitted or crocheted, of cotton.
30022000: Vaccines for human medicine.
30032000: Medicaments (excluding goods of headings
30.02, 30.05 or 30.06) containing other antibiotics,
consisting of two or more constituents which have been
mixed together for therapeutic or prophylactic uses, not
put up in measured doses or in forms or packings
Other (excl.anti-malaria, anti-TB, anti-lepro
Other, including sides other than full grains, unsplite or
grain splits leather further prepared after tanning or
crusting of bovine (including buffalo) or equine animals,
without hair on, other than leather of heading 41.14.

না
না
না

না
না
না
না

িযাঁ
না
না

না
না
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িাংদগাবলয়া

Yarn of jute or of other textile bast fibres of heading
53.03, multiple (folded) or cabled.
Excl..Anti-malaria-TB-cancer...cardiovascula

না
না

20098900

Women's or girls' briefs & panties, knitted or crocheted,
of man-made fibres.
T-shirts, singlets & other vests, knitted or crocheted, of
cotton.
Brassieres of textile materials, whether or not knitted or
crocheted.
Sports footwear, (excluding ski-boots, cross-country ski
footwear & snowboard boots), with outer soles of rubber,
plastics, leather or composition leather & uppers of
leather.
Women's or girls' anoraks (including ski-jackets), windcheaters, wind-jackets & similar articles, not knitted or
crocheted, of man-made fibres.
Women's or girls' overcoats, raincoats, car-coats, capes,
cloaks & similar articles made up of fabrics of headings
59.03, 59.06 or 59.07.
Juice of any other single fruit or vegetable

17049000

Sugar confec.(incl.white chocolate), not.

এইিএস
দকাড

পদণ্যর বি িনা

53072000
30033990
61082200
61091000
62121000
64031900

62029300

62103000

দেে

62171000

Clothing Accessories, Nes

না
না
না
না

না
না
না
না
শুল্ক সুববধাভুি
(িযাঁ / না)
না
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