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অ ায়-১ 

পট িম 
 

 দেশর আথ-সামািজক উ য়েনর ােথ  িশ ায়েন গিত আনেত সরকার ব পিরকর। স উে  সামেন রেখ স াবনাময় 

মাটর সাইেকল খােতর উ য়েন সরকার এক  নীিতমালা ণয়ন এবং বা বায়ন পিরক না হণ কেরেছ। বাংলােদেশ মাটর 

সাইেকল িশে র বতমান আব কতা হেলা টকসই এবং  িতেযািগতার িভি  িহেসেব য াংশ িনম াণ ি য়া শি শালীকরণ। 

িব াপী বল িতেযািগতার কারেণ উৎপাদনকারীগণেক উৎপাদন য় িনয় েণর িত ল  রাখেত হেব এবং স সােথ ি  

উ য়নসহ আিথ ক, সামািজক ও পিরেবশগত পিরবতেনর সােথ তােদর খাপ খাইেয় িনেত হেব। িতেযািগতার বাজাের েক থাকা 

এবং  িতেযািগতা বজায় রাখার জে  মাটর সাইেকল িশে র জ  িক  কায ম হণ করেত হেব। যমন- উৎপাদন ি , 

স জ উৎপাদন ি র চলন, মাটর সাইেকল সং া  সরবরাহ চইন নটওয়াক ও একােডিমক স র েলার সােথ সহেযািগতা 

ি । এ কায ম হীত হেল তােদর চািহদা রেণর জ  উৎপাদেন বিচ তা আনয়ন এবং আ জািতক বাজাের েবশ িবষেয় 

ান ও অিভ তা অজন ও তা েয়াগ স ব হেব। গেবষণা ও উ য়েনর িবষয় ও এে ে  অত  েয়াজন হেব। ভা ার চািহদা ও 

পিরেবশগত মােনর িদেক ল  রেখ এ িশে  গেবষণা ও উ য়ন জারদার করা েয়াজন। সেব াপির বাংলােদেশ উৎপাদনকারীেদর 

শি শালীকরেণর জ  সরকারী ও বসরকারী উভয় খােতর পার িরক সহেযািগতা অত  েয়াজন।  

 

১.১ মাটরসাইেকল িশে র স াবনা 
 
 বাংলােদশেক ম ম আেয়র দেশ উ ীত করার লে  সরকার জাতীয় িশ নীিত ২০১৬ অ সরণ কের িবিভ  খােত 

িশ ায়েনর সাের কাজ কের যাে । এই লে  ৭ম প বািষ ক পিরক নায় সািব কভােব ৮ শতাংশ ি  এবং ২০২০ সাল নাগাদ 

উৎপাদন খােতর অবদান মাট জাতীয় আেয়র ২১ শতাংেশ উ ীত করার ল মা া ি র করা হেয়েছ।  

 

 মাটরসাইেকল হালকা েকৗশল িশে র অ গ ত। এই িশ  প াৎ সংেযাগ িশে র সােথ অ াঅি ভােব জিড়ত যা 

অিধক সংেযাজনকারী পে র উৎপাদেন ণ  িমকা পালন কের।  

 

 বাংলােদেশ বতমােন িনবি ত মাটরসাইেকেলর সং া ায় ১৪ ল । ানীয়ভােব উৎপািদত মানস  য াংশ সরবরাহ 

করা স ব হেল এবং ি স ত ে  মানস  মাটরসাইেকল সরবরাহ িনি ত করা গেল মাথািপ  মাটরসাইেকেলর পিরমাণ 

ত ি  পােব মেম  ত াশা করা যায়।  

 

 মাটরসাইেকল িশ  িবকােশর জ  বা বস ত কৗশল িনধ ারণ কের সামি ক সম েয়র মা েম এ িশ েক এিগেয় িনেয় 

যেত হেব। এ লে  পিরক না হণ এবং কায ম বা বায়েন কৗশল িনধ ারেণর মা েম িশ  ম ণালয় যেথাপ  ক প  

িহেসেব েরা কায েমর ন  দেব। এই ি য়ার অংশ িহেসেব িশ  ম ণালয় ত  ভা ার িত ার েয়াজনীয় কায ম হণ 

করেব।  
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অ ায়-২ 

২.১ িভশন 

 মাটর সাইেকল এর য াংশ তিরর স মতা অজন ব ক মাটর সাইেকল উৎপাদন ি র মা েম দেশ টকসই মাটর 
সাইেকল উৎপাদন ব া িনি তকরণ। 
 
২.২ িমশন 

 আগামী ১০ বছের অথ াৎ ২০২৭ সােলর মে  জাতীয় চািহদা রেণর স মতা অজন এবং বি ক বাজাের অংশ হেণর  

সাম  িহেসেব আ িনক, িতেযািগতা লক ও টকসই মাটর সাইেকল উৎপাদন সহায়ক ভ র িশ  গেড় তালা।  

 ক) এিশয়া মহােদেশ মাটর সাইেকল উৎপাদেনর উে খেযা  িভি  িহেসেব বাংলােদশেক িতি ত করা; 

 খ) মাটর সাইেকল খােত দিশ এবং িবেদিশ িবিনেয়াগ উৎসািহত করার লে  কায ম হণ; 

 গ) মাটর সাইেকল িশ  সহায়ক নীিত ণয়ন; 

 ঘ) মাটর সাইেকল র ানী সহায়ক েযাগ ি ; 

 ঙ) মাটর সাইেকল খােত িবিনেয়াগ সহায়ক ািকং েযাগ- িবধা ি ; 

 চ) উ তর মান, িনরাপ া এবং পিরেবেশর মান িনয় েণর জ  অবকাঠােমার উ য়ন; 

 ছ) ভা ােদর ক াণ িনি তকরেণ ব া হণ; 

 জ) বাংলােদশ অেটােমা ভ সংগঠনেক েয়াজনীয় সহায়তা; 

 ঝ) খাতিভি ক পয া  দ  মানব স েদর যাগান; 

 ঞ) ি  হ া র; 

 ট) বতমােন শি শালী এবং উদীয়মান ভ রস েহর উৎপাদন নটওয়াক ি ; 

 ঠ) এ িশে র িনরাপদ বহার িনি ত করা।  

 
২.৩ উে  
 
 এ নীিতমালা ণয়েনর উে  হে  িন প; 

 ক) দেশ াপক  ে র পিরবহন িবধার িব ার ঘটােনা পাশাপািশ এর িনরাপদ বহার িনি ত করা; 

 খ) জনগেণর জ  কম সং ান ি  ও দেশর অথ ৈনিতেত স ি  আনয়ন ও দাির  রীকরণ; 

 গ) দশেক ানীয় ও আ জািতক বাজােরর মাটর সাইেকল য াংশ উৎপাদেনর উৎস িহেসেব উ ীতকরণ; 

 ঘ) দ তা ও উৎপাদনশীলতা ি র লে  ন ন ি  ও ব াপনা বতেন মাটর সাইেকল িশে র উে া ােদর 

 উৎসািহতকরণ। 

  
২.৪ ল  

 এ নীিত ণয়েন সরকােরর ল ল  মাটর সাইেকল িশে র উ য়ন সহায়তা ও ভা ােদর ক াণ সাধনােথ  

মাটরসাইেকল িশ  উৎপাদন ব াপনা ও ে র মে  একক ভারসা  ি  করা। স উে ে  এ নীিতমালার মা েম িন বিণ ত 

ল  অজেনর পদে প হীত হেবঃ  
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 ক) মাটর সাইেকেলর উৎপাদন ২০২১ সােলর মে  নতম ৫ ল  এবং ২০২৭ সােলর মে  ১০ লে  উ ীতকরণ; 

 খ) িতেযািগতা লক দােম ানীয় ও আ জািতক বাজাের মানস ত মাটর সাইেকল সরবরাহ; 

 গ) মাটর সাইেকল িশ  থেক িজিডিপর অবদান বতমান .৫% থেক ২০২৫ সােলর মে  ২.৫% এ উ ীতকরণ; 

 ঘ) মাটর সাইেকল উৎপাদেনর পিরমাণ ২০২৭ সােলর মে  ১০% থেক বািড়েয় ৫০% এ উ ীতকরণ;  

 ঙ) মাটর সাইেকল খােত ত  এবং পেরা  কম সং ান ৫ (প চ) লাখ থেক বািড়েয় ২০২৭ সােলর মে  ১৫ (পেনর) 

 লােখ উ ীতকরণ। 

 
২.৫ নীিত বা বায়ন কৗশল 
 
 বাংলােদেশ মাটর সাইেকল িশে র ধারাবািহক উ য়েনর জ  িক  ল কৗশল অবল ন করা হেব। উপিরউ  ল  

অজেন িতেযািগতা লক কম ে  েয়াজনীয় য াংশ উৎপাদন এবং এর বি ক মান িনি ত করেত হেব। একইভােব 

ই ারিমিডয়ারী য াংশ ানীয়ভােব উৎপাদন করেত হেব। এ নীিতমালার ল  অজেনর কৗশল িহেসেব িনে া  িবষয় েলা 

বা বায়ন করা হেবঃ 

 
 ক) ি গত ও মানবস েদর দ তা ি ; 

 খ) অথ ৈনিতক মাপকা  অজন ও উৎপাদন য় াসকরণ; 

 গ) কাঠােমাগত িতব কতাস হ রীকরণ; 

 ঘ) একইসােথ ানীয় চািহদা ি , র ানী ও আ জািতক বািণজ  িবধার েযাগ ি ; 

 ঙ) ানীয় উৎপাদন ( লাকালাইেজশন) ি য়া রাি তকরণ। 

 
 
 

অ ায়-৩ 
 
৩.১ বাজার অথ নীিত ব ায় ি খাতেক িশ  তথা অথ ৈনিতক উ য়েনর ধান চািলকাশি  িহেসেব িবেবচনা করা হয়। এ 
লে  সরকার ি খােতর মা েম মাটর সাইেকল িশ ায়ন রাি ত করেত আ হী।  
 
 
সং াঃ 
 
 ‘ মাটরসাইেকল উৎপাদনকারী িত ান (OEM)’ অথ  সক ও বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন ক প  িনবি ত 
উৎপাদনকারী িত ান যারা ানীয়ভােব সং হীত বা আমদািন ত ক চামাল ারা মাটরসাইেকেলর সম  পাট স িনেজ ত কের 
অথবা চিসস ও এক বা একািধক ণ  পাট স িনেজ ত কের এবং অবিশ  পাট স ানীয় ভ র হইেত সং হ বা আমদািন 
কের মাটরসাইেকল সংেযাজন বা উৎপাদন কের।  
 
 “ ভ র” অথ  সক ও বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন ক প  িনবি ত উৎপাদনকারী িত ান যারা ানীয়ভােব সং হীত 
অথবা আমদািন ত ক চামাল ারা মাটরসাইেকল এর য াংশ ত ব ক মাটরসাইেকল উৎপাদনকারী িত ানেক িনিদ  িব য় 
ি র আওতায় অথবা ানীয়ভােব সরবরাহ কের থােক।  

 
 “ ণ  পাট স” অথ  জাতীয় রাজ  বাড  ণীত ০১/০৬/২০১৭ তািরেখর এস.আর.ও- ১৫৫ বিণ ত য াংশেক ঝােব।  
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গেবষণা ও উ য়ন 
 
৩.২ মাটর সাইেকল িশ  হে  একটা ি িনভ র িশ  এবং এে ে  িবিনেয়ােগ আ  করেত হেল িক  ব শত রণ করা 

েয়াজন। এর মে  অ তম হে  ন ন ন ন মেডল উ াবেন গেবষণা ও উ য়ন। িনয়িমত গেবষণা ও উ য়ন এ িশে  

িতেযািগতায় েক থাকার অ তম াণশি । গেবষণা উ য়ন কায মেক সহায়তা দােনর মা েম এ খাতেক স  করার 

কায কর পদে প নয়া হেব। সরকাির অথবা বসরকাির উে ােগ এক বা একািধক গেবষণা, িনরী া বা উপা  ক  াপন করা 

যােব। িব িব ালয়, এেসািসেয়শন বা জাতীয় পয ােয়র ণ  িত ানেক এ ধরেনর ক  াপেন িবেশষ েণাদনা িবধা দান 

করা হেব।  

 

৩.৩ মাটর সাইেকল ািরফ নীিত 
 
 মাটর সাইেকল উৎপাদনকারী এবং ানীয় িবে তাগণ একই ধরেনর াস ত কর িবধা ভাগ করেবন। মাটরসাইেকল 

য াংশ উৎপাদন সংি  ক চামাল আমদানীর উপর ১% িন হাের কর আেরািপত হেব। 

 
৩.৪ ভ র উ য়ন কায ম 
 
 ানীয় য াংশ উৎপাদনকারী িশ  কারখানা এক  CKD (Complete Knocked Down)  অথবা SKD 

(Semi Knocked Down) িশে র ভ র িহেসেব কাজ করেত পাের। িন  এবং াপক বহার, েমর সহায়ক 

িবিনময় , িন  েদর হার এবং রয়ািত কর কাঠােমা এ িশে া য়েনর জ  অবদান রােখ। দীঘ কালীন িতেযািগতা লক 

পিরেবশ ি  িনি তকে  াকওয়াড  িলংেকজ ও ফরওয়াড  িলংেকেজর অ াহত উ য়নও জ রী। দেশর িজিডিপ, র ানী ও 

কম সং ােনর ে  এ  শি শালী িমকা রােখ। এ িবষয় েক িশ  উ য়েনর একক শি শালী ণক েপও দখা হয়। ভ র িশ  

য সামি কভােব েটা ল  অজেন াপকভােব সাহা  কের তা হেলা উৎপাদন ি  ও কম সং ান ি ।   

 
 বাংলােদেশ শি শালী  ও মাঝাির খােতর ব া উ য়েনর পিরেবশ রেয়েছ এবং অিধকাংশ মাটর সাইেকল য াংশ 

িনম াণ কা ািন েলা হে   বা মাঝাির িত ান। এই কা ািন েলা যােত সহেজই েক যেত পাের এবং ানীয় মাটর 

সাইেকল উৎপাদন এবং একই সােথ দেশর সামািজক-অথৈনিতক উ য়েন অবদান রাখেত পাের এ লে  মাটর সাইেকল িশ েক 

সহায়তার জ  সরকার িবিভ  িশে র মে  স ক ি র পদে প হণ করেব।   

 
৩.৪.১ ভ র উ য়েন সহায়তা  
 
 থম পয ােয় ানীয় য াংশ উৎপাদনকারীেদর ি গত ান এবং ব াপনা স মতা যাচাইেয়র জ  হৎ পিরসের 

মাঠ পয ােয় গেবষণা কায ম হণ করা হেব। গেবষণার ফলাফেলর িভি েত ানীয় য াংশ সরবরাহকারী িনব াচন করা হেব। এ 

ফলাফেলর িভি েতঃ 

 ১. সহায়তার কায কািরতা ি  করা হেব; 
 ২. য াংশ উৎপাদনকারীেদর কায ম ি িতশীল করা হেব;  
 ৩. ানীয় য াংশ উৎপাদনকারীেদর িব মােনর িতেযািগতা স মতা অজেনর জ  উপ  িশ ণ দান করা হেব।     
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৩.৪.২ য াংেশর ণগতমান:  
  
 আ জািতক ণ  বাজােরর Standard বা মানদ  ও িবিভ  কম ােয়ে র সােথ স িত রেখ মাটর সাইেকল 
য াংেশর ণগতমান িনি তকরেণ েয়াজনীয় পদে প নয়া হেব।   
 
৩.৫ বাজার স সারণ 
 
 মাটর সাইেকেলর বাজার ানীয় এবং বি ক। এর সরবরাহ সংেযাগ িতেবশী দশ ছািড়েয় সারা িথবী েড় পির া । 

য াংেশর ানীয়করেণর ফেল ভিব েত মাটর সাইেকেলর বাজার স সারেণর সােথ সােথ র ািনও ি  পােব এবং িশে  

িতেযািগতার স মতা ি  পােব। ফেল দেশ বািণজ  ঘাটিত াস পােব। এ লে  দেশ উৎপািদত মাটর সাইেকেলর বাজার 

স সারেণর কায কর উে গ হণ করা হেব।   

 

৩.৬ মাটর সাইেকেলর রিজে শন য়  

 এ িশে র টকসই ি , ভা া াথ  ও বাজার স সারণ িবেবচনায় িব মান রিজে শন য় িবে র অ া  দেশর 

সােথ সাম ণ  করা হেব। ানীয় য াংশ উৎপাদনকরীেদর অেটা মােকেট িনেজেদরেক িবকিশত করার িবশাল েযাগ রেয়েছ। এই 

লে  তােদর আ জািতক মান অজন করেত হেব এবং আ জািতক িত ান থেক মান-অজন সনদ যমনঃ ISO 9001:2015, 

ISO/TS 16949, ISO 14001, 0HSAS 18001, JIPM ইত ািদ াি র উে াগ হণ করেত হেব।  

   

৩.৭ িশ  কাঠােমা ও িশ মান 

 

 নতম দশ ল  মাটর সাইেকল উৎপাদন ল মা া অজন করেত হেল (Vertical) আ িমক উৎপাদন কৗশল 

অ সরণ কের এক  বড় কা ািন এককভােব সাফ  অজন করেত পারেবনা। পি মা এবং এিশয়ান দশ েলার মেতা বড় মা ার 

উৎপাদেনর ে  Horizontal উৎপাদন কৗশল েয়াজন। এক  িশে  অেনক েলা ছাট ছাট উৎপাদন কাজ এককভােব 

কের থােক। এক  কারখানার উৎপাদন অ  কারখানা ক চামাল িহেসেব বহার কের। এক  িশে র অ গ ত উৎপাদন একক েলা 

অ  উৎপাদন একেকর জ  চািহদা তির কের। চািহদা তির হেল এক  ণ া  িশ  কাঠােমা তির হেব। মাটরসাইেকল িশে র 

িবকােশর ে ও একই কাঠােমা অ সরণ করা হেব।  

 

৩.৮ কায কর ব াপনা িনি তকরণ 

 

 মাটরসাইেকল িশে র ু িবকােশর লে  কায কর নীিত হণ ও পিরক না ণয়ন এবং কম পিরক না বা বায়েন 

জ রী পদে প হণ করা হেব। িনয়িমত পিরবী ণ ও িরিভউ কায েমর উপর অিধক  আেরাপ করা হেব। িশ  ম ণালয়সহ 

অ া  ম ণালয়, িবভাগ, এেসািসেয়শনসহ সকেলর সােথ কায কর সম েয়র ব া করা হেব।  
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অ ায়-৪ 

 
৪.১ প াৎ সংেযাগ উ য়ন 
 
 মাটরসাইেকল উৎপাদন ও িবি র ল মা া অজেনর জ  অ া  দি ণ- ব  এশীয় দশ েলার মেতা এই িশে র 

উ য়েনর জ  এক  শি শালী প াৎ সংেযাগ িশ  দরকার। ইি ন, সাসেপনশন এবং েমর মেতা উপাদান েলার জ  নাট, 

বা  ও ধাতব পাইেপর মেতা ধাতব য াংেশর েয়াজন হয়। যেহ  মাটরসাইেকল কা ািন েলার ে  সব য াংশ 

িনজ ভােব উৎপাদন আিথ কভােব বা বস ত নয় সেহ  অ ািধকারিভি ক প াৎ সংেযাগ ি  করা হেব। থম পয ােয় ানীয় 

মা  এবং য াংশ উৎপাদনকারীেদর আিথ ক ও কািরগির সহায়তা দােন অ ািধকার দয়া হেব।    

 
৪.২ বাজার এবং র ািন-সংেযাগ উ য়ন 
 
 িশে  িবিনেয়াগ আ  করার জ  বািণিজ ক উৎপাদন র বছর হেত এক  িনিদ  সময় ( নতম ৫ বছর) পয  

িনে া  েণাদনা ও েযাগ- িবধািদ অ াহত থাকেবঃ 

 

   (ক) র ািন খী িশ  িত ান ক ক আমদািন ত লধনী য পািত ও চরা য াংশ আমদািনর ে  সরকার ক ক 

িনধ ািরত রয়ািত  হাের আমদািনর েযাগ থাকেব। ক চামাল আমদানীর অ মিতর ি য়া আেরা সহজীকরণ 

করা হেব; 

  (খ) র ািন পে র জ  সরকার ক ক িনধ ািরত হাের  ত াপণ (Duty Drawback) এর েযাগ থাকেব এবং  

ত াপ ণ প িত আরও সহজীকরণ করা হেব; 

(গ)  অপিরবতনীয় এবং িনধ ািরত ঋণপ /িব য় ি র িবপরীেত শতকরা ৯০ ভাগ পয  ঋণ দােনর ব া থাকেব; 

(ঘ)  র ািন পে র আমদািন িনভ র ক চামাল আমদািনর ে  বে ড ওয় ার হাউজ িবধা দান করা হেব;   

(ঙ) সরকােরর চিলত নীিতর সােথ স িত রেখ র ািনেযা  প  উৎপাদেনর েয়াজনীয় ে  িনধ ািরত পিরমাণ 

ক চামােলর ন না  আমদািনর িবধা রাখা হেব; 

 (চ) র ািন পে র দাম িব  বাজাের িতেযাগী করার িনিম  প  উৎপাদেন পিরেবশবা ব আ িনক ি  বহার ও                   

 পে র ণগতমান ি র েয়াজনীয় ব া হণ করা হেব। 

 (ছ) র ানী খী মাটরসাইেকল উৎপাদেনর ে  এর (C.C) িসিসর উ সীমা পয ায় েম উ ু  করা হেব।  

  
৪.৩ ভা ার াথ  সংর ণ 
 
 মাটর সাইেকল উৎপাদন ও িব য় সংি  যাবতীয় দিললপ ািদ, সনদপ , িনব ন এবং পরী া প িত 

উৎপাদক/ ভা ার সহজসা  করা হেব। সাধারণ তাগেণর িডলার ও সরবরাহকারীরা যন সকল দিলল, সনদ, িনব ন ও পরী া 

প িত সহজভােব স  করেত পাের সজ  ব া নয়া হেব।  
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৪.৪ খাতিভি ক মানব স দ উ য়ন  
 
 মাটরসাইেকল িশে র সামি ক িবকােশর জ  য াংশ উৎপাদনকারী কা ািন/ ভ র ও মাটরসাইেকল উৎপাদনকারী 

কা ািন (ওইএম), ই ে ই মানব স দ উ য়েন জার দয়া হেব। েকৗশলী, িমক এবং ব াপক সবে ে ই দ তা 

উ য়েনর জ  িশ ণ কায ম জারদার হেব। ভ র কা ািনর ে  য াংেশর উৎপাদনশীলতা ি , ম ত ব াপনা এবং 

ি র বহার- এই িতন ে  াপক িশ েণর ব া করা হেব। মাটর সাইেকল িশ  খােতর জে  মানব স দ উ য়েন 

িনে া   ধাপ অ সরণ করা হেবঃ  

 
৪.৪.১ দ তা উ য়ন 
  
 মাটর সাইেকল িশে র মবধ মান ি েত সহায়তা দােন সরকার সংি  সকল সরকাির িত ান, িশ া িত ান ও 

 গেবষণা িত ানস েহ অেটােমাবাইল িবষেয় িশ ণ কম িচ চা  করার পদে প হণ করেব। িবটাকসহ অ া  

 িত ােন দ  িমক তিরর কম িচ চা  করা হেব। এে ে  সরকাির এবং বসরকাির সমি ত উে াগেক 

 অ ািধকার দয়া হেব।  

 
৪.৪.২ েণাদনা 
 
 ানীয় য াংশ তকারীগণেক ( ভ র) OEM উৎপাদনকারী কা ািন েলােত িবিভ  য াংশ সরবরােহ উৎসাহ 

 দােনর জ  িবেশষ েণাদনা দান করা হেব। ানীয় ভ ারগণ ক ক OEM উৎপাদনকারীগেণর এ ধরেনর 

 সরবরাহেক আমদািন/র ািনর িবক  িহেসেব িবেবচনা করা হেব।  

 
৪.৫ িবিনেয়ােগ আ করণ ি য়া 
 
 হৎ মা ায় মাটরসাইেকল উৎপাদেনর জ  দিশয় িবিনেয়ােগর পাশাপািশ িবেদিশ িবিনেয়াগও েয়াজন। বতমােন যৗথ 

উে াগ িতি ত িশ  িত ান েলা লত িবেদশ থেক য াংশ এেন সংেযাজন কের মাটরসাইেকল বাজারজাত করেছ। য াংশ 

উৎপাদন ানীয়করেণর জ  হৎ মা ার উৎপাদন েয়াজন।  ও ম েময়ােদ েকৗশল ের দ তা ি র কায কর উে াগ নয়া 

হেব। দীঘ েময়ােদ ি গত দ তা ি র জ  বেদিশক িবিনেয়াগেক উৎসািহত করা হেব। য াংশ িনম াণকারীেদর অবকাঠােমা 

িবধাসহ জিমর িবধা দােন সরকার দেশর িবিভ  ােন িবেশষ Automobile Components manufacturing 

park/ া ারিভি ক িশ  িত ান াপন করার ব া নয়া হেব।   

 
 
৪.৬ পরী া এবং মান িনয় ণ 
 
মাটর সাইেকল িশে র মান িনয় েণ িনে া  পদে প হণ করা হেবঃ 

 
ক) মাটর সাইেকেলর ণগত মান পরী া এবং সনদ দান কায ম সহজ করা হেব এবং এর জ  একটা যথাযথ 

ক প  গেড় তালা হেব।  
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খ) মাটর সাইেকেলর িত  মেডল, উপাদান, য াংশ এবং এর ইি ন মতা পরী া কের িতন বছেরর জ  সনদ দান 

করা হেব।  

 
গ) মাটর সাইেকেলর িত  মেডল, িবেশষ কের ইি ন মতা (CBU, CKD এবং ানীয়ভােব উৎপািদত) 

বাজারজাত করার আেগ BRTA ক ক সনদ হণ করেত হেব।  

 

ঘ) সকল ধরেনর মান পরী ার উপর  দান করা হেব। সরকাির অথবা বসরকাির উে ােগ আ িনক “অেটােমাবাইল 

টি ং স ার (ATC)” াপন করা যােব। এ স ার থেক Performance Test এবং Basic Raw 

Material Testing িবধা থাকেব।       

 
 
 

অ ায়-৫ 
 
৫.০ বা বায়ন, পিরবী ণ ও পয ােলাচনা 
 
 মাটর সাইেকল িশ  উ য়ন নীিতমালা বা বায়ন সম েয়র জ  মাননীয় িশ  ম ীর ন ে  এক  পিরষদ থাকেব, যা 

িনে া ভােব গ ত হেব। এ সম য় পিরষদ মাটর সাইেকল িশ  সং া  নীিত-কাঠােমা বা বায়ন, পিরবী ণ ও ায়েনর জ  

সেব া  পিরষদ িহেসেব িবেবিচত হেব।  

 
01. মাননীয় ম ী, িশ  ম ণালয়      সভাপিত 

02. সিচব, িশ  ম ণালয়       সদ  

03. সিচব, অথ  িবভাগ       সদ  

04. সিচব, সড়ক িবভাগ       সদ  

05. সিচব, াংক ও আিথ ক িত ান িবভাগ     সদ  

06. চয়ার ান, জাতীয় রাজ  বাড       সদ  

07. সিচব, বািণজ  ম ণালয়      সদ  

08. সিচব, পিরেবশ ও বন ম ণালয়      সদ  

09. চয়ার ান, বাংলােদশ ািরফ কিমশন     সদ  

10. চয়ার ান, বাংলােদশ ই াত েকৗশল কেপ ােরশন   সদ  

11. চয়ার ান, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন ক প     সদ  

12. মহাপিরচালক, বাংলােদশ া াড এ  টি ং ই উশন   সদ  

13. সদ , িশ  ও িশ  িবভাগ, পিরক না কিমশন    সদ   

14. অিতির  সিচব ( স), িশ  ম ণালয়     সদ  

15. ব াপনা পিরচালক, এসএমই ফাউে শন    সদ  
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16. ড  গভন র, বাংলােদশ াংক     সদ  

17. িনব াহী সদ , বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন ক প     সদ  

18. সভাপিত, ফডােরশন অব বাংলােদশ চ ার অব কমাস  অ া  ই াি জ   সদ  

19. সভাপিত, িবমামা       সদ  

20. সভাপিত, িবএমইএিব       সদ  

21. সরকার ক ক মেনানীত মাটর সাইেকল িশ  িবেশষ  (২ জন)  সদ  
22.  সিচব (নীিত)/উপসিচব (নীিত), িশ  ম ণালয়    সদ -সিচব 

 

 

৫.১ পিরষেদর কায পিরিধ 

 

৫.১.১  িত ০৬ (ছয়) মােস পিরষদ একবার সভায় িমিলত হেব। পিরষদ মাটর সাইেকল উ য়ন নীিত 

 যথাযথভােব িতপািলত হে  িকনা তা পিরবী ণ করেব এবং নীিত বা বায়েন কাথাও কান সম া 

 হেল তা সমাধান িকংবা সমাধােনর পািরশ করেব। 

৫.১.২  পিরষদ েয়াজেন ন ন সদ  কা-অ  করেত পারেব।  

৫.১.৩ মাটর সাইেকল িশ  উ য়ন নীিত বা বায়ন পয েব ণ করা এবং েয়াজনীয় ত -উপা  সং হ ও 

িবে ষেণর িভি েত উৎপাদন ি য়া রাি ত করার লে  নীিত/ পািরশমালা ণয়ন করা;  

 

৫.৩ কািরগির কিম   

 

 িবষয়িভি ক পয ােলাচনা ও িনিদ  াব/ পািরশ ণয়েনর জ  িশ  ম ণালেয়র অিতির  সিচব 

( স) এর ন ে  কািরগির কিম  গঠন করা হেব। েয়াজনীয়তার িনিরেখ এই কিম েত সংি  

িত ান/সং ার িতিনিধেক সদ  িহসােব রাখা হেব।  
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পিরিশ -১ 

মাটর সাইেকেলর ণ  য াংেশর তািলকা 

 
TABLE-1 

Heading H.S. Code Description 
(1) (2) (3) 

28.04 2804.80.00 Arsenic 
29.29 2929.10.00 Isocyanates 
38.14 3814.00.00 Organic Composite solvents and thinner 
38.24 3824.90.90 Electroplating chemicals 
39.02 3902.10.00 Polypropylene 

 3902.30.00 Polypropylene copolymers 
39.03 3903.19.00 Polypropylene (GPPS) 

 3903.20.00 Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers 

 3903.30.00 Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers 
39.06 3906.10.00 Poly (methyl methacrylate) 
39.07 3907.20.00 Other polyethers 

 3907.40.00 Polycarbonates 
39.09 3909.50.00 Polyurethanes     
39.10 3910.00.00 Silicones in primary forms 
40.02 4002.99.00 Other synthetic rubber 
72.08 7208.10.90 Hot rolled Sheet 

 7208.52.10 Hot rolled Sheet           
(Plates-thickness of 4.75mm but not exceeding 10mm) 

 7208.53.00 Hot rolled Sheet       
(Plates-thickness of 3mm but less less than 4.75 mm) 

72.09 7209.15.00 Cold rolled Sheet  - (Plates- thickness of 3mm or more) 
72.12 7212.50.00 Otherwise plated or coated iron or non-alloy steel 

 7215.10.00 Non-alloy bar 

 7215.90.00 Other bar 
72.21 7221.00.00 Stainless steel bars and rods 
72.24 7224.90.00 Semi finished alloy product 
72.25 7225.92.00 Zinc plated or coated flat rolled products 
72.27 7227.90.00 Other bar and rods 
72.28 7228.70.00 Angles, shapes and sections 
73.01 7301.20.00 Welded angles, shapes and sections 
73.15 7315.19.00 Parts of chain 
76.01 7601.20.00 Aluminium alloy 
76.04 7604.29.00 Bar, rods, and profile of aluminium alloy 
78.01 7801.10.00 Refined lead 
81.10 8110.10.00 Antimony ingot  
83.11 8311.30.00 Coated rod & cored wire 
84.80 8480.49.00 Mould 
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Heading H.S. Code Description 

82.07 8207.90.90 Other Tools & Dies 
84.66 8466.30.20 Jigs & Fixtures 
32.08 3208.20.10 Paints and varnished    (Lacquers) 

 3208.90.90 Pre treatment chemicals for painting operations 

 4016.99.90 Other articles of vulcanized rubber 

59.03 5903.90.90 Other textile fabrics, impregnated, coated, covered or laminated 
with plastics 

73.04 7304.39.10 Tubes, pipes and hollow profiles 
73.06 7306.11.20 Bended steel tube/pipes 

73.06 7306.30.90 
Other tubes, pipes and hollow profiles (for 
example, open seam or welded or riveted or similarly closed), of 
iron or non-alloy steel 

 7306.50.00 Other, welded, of cross- section, of other alloy steel 

 7306.90.11 Other, ERW precision tubes of Iron 

 7306.90.90 Other, ERW precision tubes of other 
39.01 3901.10 00 LLDPE 

 3901.90 00 LMPDE 
39.04 3904.22.10 Poly vinyl chloride resins (emulsion grade) 
40.02 4002.70 00 EPDM 
39.26 3926.90.99 Other polyurethane foam 
32.12 3212.90 00 Metallic powders 
39.03 3903.10.90 Rexine 
74.19 7419.91.00 Casting & forging semifinished parts 

32.09 3209.90.90 
LB 66 ACED MOD 2 PIGMENT PASTE F1 ( Generic Name -  
Pigment Paste) 

32.09 3209.90.90 
LB 66 ACED MOD 2 RESIN EMULSION F2 ( Generic Name - 
Resin Emulsion ) 

34.02 3402.90.19 ADDITIVE - D  ( Generic Name - Surfactant) 
32.09 3209.90.90 ADDITIVE - ZD ( Generic Emulsion - Resin Emulsion ) 
29.15 2915.29.90 ADDITIVE - MX ( Generic Name - Acetic Acid ) 
38.14 3814.00.10 ADDITIVE- SX ( Generic Name - Organic Solvent ) 
38.11 3811.90.00 Fixodine 50CF ( Generic Name- Activation ) 
38.11 3811.90.00 Bonderite M Zn 2030A ( Generic Name - Phosphating ) 
38.11 3811.90.00 Bonderite M Zn 2030E ( Generic Name - Phosphating ) 
38.11 3811.90.00 Bonderite MAD 131 ( Generic Name - Phosphating ) 
38.11 3811.90.00 Granotonner C16 ( Generic Name - Phosphating ) 
38.11 3811.90.00 Derustalk 1 ( Generic Name - Degreasing ) 
38.11 3811.90.00 Kem WCI 02  Generic Name - Rust Priventive Oil ) 
34.02 3402.90.92 Ridoline 4045 ( Generic Name - Degreasing ) 
34.02 3402.90.92 Ridosol 400 ( Generic Name - Degreasing ) 
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TABLE-II 
  

Heading H.S. Code Description 
(1) (2) (3) 

39.19 3919.90.99 Adhesive sticker 
39.21 3921.90.99 Sticker 

   Decal 
40.11 4011.40.00 Tyre  
40.13 4013.90.20 Tube  
40.16 4016.93.00 Gaskets , washers and other seals  
40.16 4016.93 40 Grommet/ O'Ring 
40.09 4009.12.00 Hose & Hose assy 
70.07 7007.29.00 Wind shield 
70.09 7009.10.00 Mirror 
73.18 7318.15.90 Screws & bolts 

 7318.15.00 Nuts 

 7318.22.00 Washer 

 7318.23.90 Rivet 
73.20 7320.90.90 Other springs 
73.26 7326.19.00 Semi finished alloy wheel 
74.15 7415.33.90 Screws 

 7415.39.90 Bolts & nuts (other Rivets) 
83.01 8301.20.10 Main lock 
83.10 8310.00.00 Name plate 
84.21 8421.23.00 Oil filter 

 8421.31.00 Air Filter 
84.83 8483.90.00 Toothed wheels, chain sprockets & others 
85.07 8507.10.00 Battery 
85.11 8511.10.00 Sparking plugs 

 8511.20.10 Ignition magnetos  

 8511.30.00 DC CDI unit, coil (LH/RH)  

 8511.40.10 Starter 

 8511.90.00 Other parts 
85.12 8512.20.00 Headlamp & headlamp assembly 

 8512.20.00 Indicator set 

 8512.20.00 Number plate lamp 

 8512.30.00 Horn 
85.36 8536.10.00 Fuse 

 8536.49.90 Starter relay-with grommet 

 8536.50.00 Switch 

 8536.61.00 Lamp Holder  
85.39 8539.32.90 Indicator lamp  
85.44 8544.30.00 Wiring set  
85.46 8546.90.90 Electrical tape  
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Heading H.S. Code Description 

85.47 8547.20.00 Connector housing  
87.11 8411.20.91 Engine in CBU Condition 
87.14 8714.10.90 Axle  

 8714.10.90 Arm brake rear  

 8714.10.90 After the foot mounting plate  

 8714.10.90 After the foot limit board  

 8714.10.90 After being a bumper  

 8714.10.90 After the center cover  

 8714.10.90 After the sign  

 8714.10.90 Battery arrestor  

 8714.10.90 Battery arrestor bkt  

 8714.10.90 Battery pipe  

 8714.10.90 Brake pedal assy  

 8714.10.90 Brake shoe  

 8714.10.90 Bush 1- windshield  

 8714.10.90 Bush 2- windshield  

 8714.10.90 Battery box 

 8714.10.90 Brake rod rear  

 8714.10.90 Before the brake  

 8714.10.90 Break Padel  

 8714.10.90 Bumper  

 8714.10.90 Bumper assembly  

 8714.10.90 Brace fender  

 8714.10.90 Cage bearing steering  

 8714.10.90 Cap - swing arm  

 8714.10.90 Chain adjuster s/a lh  

 8714.10.90 Clamp  

 8714.10.90 Clamp (breather tube)  

 8714.10.90 Collar  

 8714.10.90 Connector pte  

 8714.10.90 Coupling  

 8714.10.90 Cup-steering  

 8714.10.90 Clip  

 8714.10.90 Cable speedometer 

 8714.10.90 Cowling (fairing)  

 8714.10.90 Cock fuel  

 8714.10.90 Cowling body  

 8714.10.90 Cap cleaner  

 8714.10.90 Carrier rear  

 8714.10.90 Cap lock  

 8714.10.90 Cotter  

 8714.10.90 Clutch control  

 8714.10.90 Chain cover  
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Heading H.S. Code Description 

 8714.10.90 Damper (front and rear)  

 8714.10.90 Damper center stand  

 8714.10.90 Damper front fender  

 8714.10.90 Dash board  

 8714.10.90 Dust seal  

 8714.10.90 End plug handle bar  

 8714.10.90 Flasher  

 8714.10.90 Front axle  

 8714.10.90 Fuel cock assy  

 8714.10.90 Front fender  

 8714.10.90 Front fork assy  

 8714.10.90 Fender (front & rear )  

 8714.10.90 Front and rear disc brake system  

 8714.10.90 Front mark  

 8714.10.90 Fairing  

 8714.10.90 Front brake  

 8714.10.90 Flange final driven  

 8714.10.90 Foam Side flap  

 8714.10.90 Fixing  

 8714.10.90 Flap cowling  

 8714.10.90 Gear change leaver  

 8714.10.90 Grip handle assembly  

 8714.10.90 Gear shift pedal  

 8714.10.90 Handle bar  

 8714.10.90 Handle set  

 8714.10.90 Hook 

 8714.10.90 Inlet pipe  

 8714.10.90 Instruction  

 8714.10.90 Kick lever  

 8714.10.90 Lever complete gear shifter  

 8714.10.90 Mud flap  

 8714.10.90 Muffler  

 8714.10.90 Muffler protecting cover  

 8714.10.90 Nail cable guide  

 8714.10.90 Net protect  

 8714.10.90 Owner's manual book  

 8714.10.90 Ornamental plate comp  

 8714.10.90 Plate set upper pressure  

 8714.10.90 Panel brake comp front & rear  

 8714.10.90 Panel box  

 8714.10.90 Plug RR fender RR  

 8714.10.90 Pivot stand  

 8714.10.90 Peephole cap  
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Heading H.S. Code Description 

 8714.10.90 Protector comp  

 8714.10.90 Pedal comp. gear change  

 8714.10.90 Plate upper linking  

 8714.10.90 Pin  

 8714.10.90 Pressure plate  

 8714.10.90 Plug -seat lock cable  

 8714.10.90 Rim comp (front and rear)  

 8714.10.90 Retiiner  

 8714.10.90 Rear scutcheon  

 8714.10.90 Rim comp.  

 8714.10.90 Rear cushion  

 8714.10.90 Reflector front  

 8714.10.90 Rear grabe holder  

 8714.10.90 Ring snap  

 8714.10.90 Rear brake  

 8714.10.90 Steering stem  

 8714.10.90 Sleeve  

 8714.10.90 Shaft  

 8714.10.90 Seat cowl  

 8714.10.90 Shock absorber (front & rear )  

 8714.10.90 Side cover (LH & RH)  

 8714.10.90 Stripe (left and right)  

 8714.10.90 Step (left and right)  

 8714.10.90 Swing arm  

 8714.10.90 Seat lock  

 8714.10.90 Step holder  

 8714.10.90 Tool kit  

 8714.10.90 Torque rod  

 8714.10.90 Upper bracket assly  

 8714.10.90 Wheel& brake comp. set (front and rear)  

 8714.10.90 Wheel comp. (front and rear)  

 8714.10.90 Bkt comp LH & RH eng front  

 8714.10.90 Bkt cowling 

 8714.10.90 Bkt fairing top  

 8714.10.90 Bracket fender-drum  

 8714.10.90 Bracket flap support LH& RH  

 8714.10.90 Bracket head lamp  

 8714.10.90 Bracket NO. Plate  

 8714.10.90 Engine mounting bracket  

 8714.10.90 Seat base/base plate of Seat  

 8714.10.90 Support front label  
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Heading H.S. Code Description 
90.29 9029.20.10 Speedo meter  
90.32 9032.89.00 DC regulator with capacitor 
87.14 8714.91.00 Frame and forks and parts thereof 

 8714.10.90 Leg guard 

 8714.10.90 Sari guard 

 8714.10.90 Grip frame 

 
8714.10.90 Center stand 

 
8714.10.90 Side stand 

 
8714.10.90 Number plate 

 
8714.94.00 Brake lever 

 
8714.10.90 Fuel tank 

 
8714.10.90 Key set 

 
8714.10.90 Throttle cable 

 
8714.10.90 clutch cable 

 
8714.10.90 Brake cable 

 
8714.10.90 Battery cable 

 
8714.10.90 HT coil 

 
8714.10.90 Brake drum 

 
8714.10.90 chain 

 
8714.10.90 Stay 

 8714.10.90 EFI 

 8714.10.90 Carburetor 

 8714.10.90 Master cylinder  (Brakes and servo brakes; parts thereof) 

 8714.10.90 ABS related parts 

 8714.10.90 SAI unit 
84.82 84.82.10.00 Ball or Roller bearings 

 
84.82.40.00 Needle roller bearings 

 
84.82.99.00 Other Bearings 

85.12 8512.20.10 Tail lamp & Tail lamp assembly 
85.36 8536.50 00 Brake switch 

 
8536.10 00 Fuse Box 

94.01 9401.20.00 Seat Assy 
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পিরিশ -২ 

 
িশ  ম ণালয় ক ক অ েমািদত গিতশীল মাটর সাইেকল উৎপাদনকারী িত ানস েহর তািলকা 

 
 
০১।  বাংলােদশ হা া াইেভট িলিমেটড, উিজলাব, র, গাজী র 
 
০২। রানার অেটােমাবাইলস িলিমেটড, পাড়াগ ও, ভা কা, ময়মনিসংহ 
 
০৩। উ রা মাটর কেপ ােরশন িলিমেটড, এ৬/এ৭, িবিসক িশ  নগরী, ব ড়া 
  
০৪। িনলয় মাটরস িলিমেটড, ১০৫০, মৗচাক কািলয়াৈকর, গাজী র 
 
০৫। িভএস অেটা বাংলােদশ িলিমেটড, ২৩৯, আউচপাড়া ( হােসন মােকেটর িনকেট), ট ী, গাজী র 
 
০৬। আফতাব অেটােমাবাইলস িলিমেটড, ফৗজদারহাট ভারী িশ  এলাকা, জাফরাবাদ, চ াম 
 
০৭। মেনাকা মটরস িলিমেটড, িব-১৬, িবিসক িশ  নগরী, ট ী 
 
০৮। ি েডাজ িলিমেটড, পাইকাড় াজা, বড়েগালা, ব ড়া এবং ওয়াড-৮, দি ণপাড়া, ধামরাই, ঢাকা 
 
০৯।  রনকন মাটর বাইকস িলিমেটড, বড় ভবানী র, কািশম র, গাজী র 
 
১০।  রােসল ই াি জ িলিমেটড, ২৩২০ খ া ঘাষপাড়া, সানারপাড়, িসি রগ , নারায়নগ  
 
১১। রাডমা ার মটর  িলিমেটড, িত ইবািড়, সারােবা, কািশম র, জয়েদব র, গাজী র-১৭০০ 
 
১২। িনউ ামীণ মটর  িলিমেটড, হাি ং নং-১৮০৯, িশমলাপাড়া, মাওনা, র, গাজী র 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


