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এি িকউ ভ সারাংশ 

 
েমর াপকতা ও সহজলভ তা, িঁজ বাহ, ি গত িবধা এবং িব  বাজাের চািহদার কারেণ ফািনচার বাংলােদেশর অত  

স াবনাময় প  খাত িহেসেব িবেবিচত। গােম স ও ট টাইলস খােতর পর ফািনচার খােত সেবা  কমসং ান হেয়েছ। এখােত ায় ২৫ 
ল  জনবল কমরত। দেশর িজিডিপেত এখােতর অবদান ায় ১.২%। মবধমান র ািন আেয়র জ  জাতীয় িশ নীিত, ২০১৬ অ যায়ী 
ফািনচার খাতেক ‘অ ািধকার িশ ’ িহেসেব গ  করা হেয়েছ। িবগত ২০১৬-১৭ অথবছের দেশর ফািনচার খােতর র ািন আয় িছল ৫২.৫৩ 
িমিলয়ন মািকন ডলার যা িবগত ২০২১-২২ অথবছের বেড় ১১০.৩৬ িমিলয়ন মািকন ডলাের উ ীত হেয়েছ অথাৎ িবগত ছয় বছের ফািনচার 
খােতর র ািন আয় বেড়েছ ১০০% এরও বিশ। আই িস ডাটা অ সাের ২০২১ সােল সারা িবে  ফািনচার র ািনর পিরমান ২৯০ িবিলয়ন 
মািকন ডলােরর অিধক যখােন বাংলােদেশর র ািনর অবদান শতকরা ০.০৩ ভােগরও কম। অথাৎ দেশর িব ল ভা ার চািহদা মটােনার 
পাশাপািশ িবেদেশ ফািনচােরর র ািন ি র িব ল স াবনা রেয়েছ। 

বাংলােদেশর ফািনচার িশে  িবিনেয়াগ সম া ও স াবনা পযােলাচনা বক এ িশে র িবকােশ করণীয় িনধারণ িবষেয় বাংলােদশ 
িবিনেয়াগ উ য়ন ক প  (িবডা)-এর িনবাহী চয়ার ান মেহাদেয়র সদয় অ েমাদন েম বাংলােদেশর ফািনচার িশে র িবিনেয়াগ স াবনা 
পযােলাচনা বক এ িশে র িবকােশ ক চামাল আমদািনেত িব মান/ েযাজ   কাঠােমা পযােলাচনা, ফািনচার খােতর সম াস হ িচি ত 
করা ও তা সমাধােনর স া  উপায় িনধারণ এবং এ িশ  খােত িবিনেয়াগ আকষেণর কৗশল িনধারণ িবষেয় পািরশ ণয়েনর িনিম  
িবডা’র ২৩ জা য়াির ২০২২ তািরেখর ০৩.০৮.২৬৮০.২১২.৯৯.০০১.২০-০৯ নং ারেক  িবডা, বাংলােদশ াংক, জাতীয় রাজ  বাড, 
কা মস ব  কিমশনােরট, র ািন উ য়ন েরা এবং বাংলােদশ ফািনচার এ েপাটাস এেসািসেয়শন এর িতিনিধগণ সম েয় এক  ওয়ািকং 
কিম  গঠন করা হয়। িবডা’র পিরচালক ( ােটিজক ইনেভ েম ) ওয়ািকং কিম েত আ ায়ক িহেসেব দািয়  পালন কেরন। গ ত 
ওয়ািকং কিম  ক ক র ািন উ য়ন েরা ও আই িস (https://www.trademap.org) ডাটা পযােলাচনা বক বাংলােদশ ও িবে র 
ফািনচােরর র ািন বাজার িবে ষণ; এ দেশর ফািনচার স েরর ক চামাল আমদািনেত েযাজ   কাঠােমার সােথ িভেয়তনােমর  
কাঠােমার লনা ও এ িশে  িভেয়তনােমর সাফে র কারণ িবে ষণ; দেশর গােম স স র ও ফািনচার স েরর ক চামাল আমদািনেত 

েযাজ   কাঠােমা ও নীিত সহায়তার লনা লক পযােলাচনা; দেশর ফািনচার স েরর সম াস হ পযােলাচনার পাশাপািশ র ািন 
ি র জ  করণীয় িবষেয় পািরশ এবং এ খােত িবিনেয়াগ আকষেণ সময়াব  পািরশ স িলত িতেবদন ১৭ আগ  ২০২২ তািরেখ ত 

কের িবডা’য় দািখল করা হেয়েছ।  

িতেবদেন ফািনচার িতেত ব ত িবিভ  ক চামাল/রাসায়িনক/সর াম/এে সিরজ আমদািনেত েযাজ  মাট  (িসিড, 
এসিড, ভ াট, এআই , আরিড, এ  ইত ািদসহ) এইচএস কাড ও আইেটমওয়ারী টিবল আকাের েল ধরা হেয়েছ। দেশ ফািনচােরর 
ক চামাল আমদািনেত েযাজ   কাঠােমার সােথ িভেয়তনােমর  কাঠােমার লনা লক িচ ও িতেবদেন থকভােব উপ াপন করা 
হেয়েছ। স ত, দশীয় ফািনচার িশ  আংিশক র ািন খী এবং এ স েরর অিধকাংশ ক চামাল আমদািন িনভর ও ক চামাল ভেদ মাট 
আমদািন  ১০ হেত ১২৭.৭২% পয । অথচ িভেয়তনােম ফািনচােরর িবিভ  ক চামাল আমদািনেত মাট আমদািন  ০-৪৫% যা 
বাংলােদেশর লনায় অেনক কম। ফািনচার ম ঘন িশ । বাংলােদেশর িমক ম ির কম হওয়ায় এবং র ািনর িবপরীেত ১৫% হাের 

েণাদনা দান করা সে ও ক চামাল আমদািনেত উ হাের  পিরেশাধ করার কারেণ ফািনচার িশ  িবেদেশ র ািনেত  িতেযািগতায় 
স মতা হারাে । এ াপেট বাংলােদেশর ফািনচার িশ  খােত িবিনেয়াগ আকষণ ও র ািন ি র জ  বাংলােদেশর ফািনচােরর 

িতেযািগতা লক  িনি তকরেণ এ িতেবদেন- 

(১) দেশর ফািনচার িশে র িবকাশ ও উ  ে র ফািনচার তির, ফািনচাের ব ত ক চামাল/রাসায়িনক/ উপকরণ/এে সিরজ 
উৎপাদেন াকওয়াড িলংেকজ িশ  াপন, রাবটসহ আ িনক কলােকৗশল ও য পািতর বহার ইত ািদর জ  িবিনেয়াগ আকষেণ , 
ম  ও দীঘ ময়ােদ করণীয় িবষেয়ও িতেবদেন পািরশ করা হেয়েছ; 

(২) ফািনচার তিরেত ব ত ক চামাল/উপকরণ আমদািনেত েযাজ   যৗি ক পযােয় াস করার পািরশ করা হেয়েছ; 

(৩) র ািন নীিত ২০২১-২০২৪-এর ৬.৮.২নং দফা অ যায়ী আংিশক র ািন খী ফািনচার িশে র ক চামাল আমদািনর জ  শতভাগ 
াংক ারাি র িবপরীেত ব  িবধা দান এবং আমদািন নীিত ২০২১-২০২৪-এর ২১(৮)(য)নং উপ-দফা অ যায়ী  উ  ক চামাল 

ছাড়করেণর জ  েয়াজনীয় ব া হেণর পািরশ করা হেয়েছ; এবং 

(৪) গােম স স েরর ায় র ািন খী ফািনচার িশে র জ  ‘এ েপাট ডেভলপেম  ফা  (Export Development Fund)’ 
হেত ঋণ িবধাসহ অ া  নীিত সহায়তা দান এবং ফের  সা িফেকশেন ও েয়াজনীয় কাঠ আহরেণ দশ াপী বনায়নসহ নানা খী 
কায ম হেণর পািরশ করা হেয়েছ।  

এ িতেবদেন  উে িখত পািরশস হ যথাযথভােব বা বািয়ত হেল দেশর ফািনচার িশ  আেরা িবকিশত হেব, দেশই তির হেব 
উ  মান স  ফািনচার, ‘ মড ইন বাংলােদশ’ ফািনচার র ািন ি র মা েম দেশর র ািন আয় তথা অথনীিতেত এ স র আেরা কাযকর 

িমকা রাখেত স ম হেব। 
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১. িমকা 

ফািনচার আমােদর আ িনক জীবেনর অপিরহায উপকরণ। জ  থেক  পয  আমােদর দনি ন জীবেন 
ফািনচােরর িব ত বহার রেয়েছ। সভ তার িববতেনর সােথ সােথ ফািনচােরর িডজাইেন যমন বিচ  এেসেছ, তমিন িব ত 
হেয়েছ এর উপকরণ। িচরাচিরত কােঠর ােন অেনক িবক  ও ািয় শীল উৎ  সাম ী  হেয়েছ। আ িনক ি গত ান 
কােজ লািগেয় মা ষ িনত  ন ন না িনক ফািনচার তির করেছ; এ েলা জীবেনর আরাম-আেয়েশর পাশাপািশ েহর সৗ য 
ি েত অন  িমকা রাখেছ। উপকরেণর িদক হেত কাঠ, বাড, ধা , াি ক, ব শ, বত ইত ািদ উপকরেণর তির ফািনচার 
াপক সমা ত। এসকল উপকরেণর েমর সােথ ফাম, চামড়া, রি ন, ক চ, কাপড় ইত ািদ উপকরণ বহার কের 

আকষণীয় ও আরামদায়ক ফািনচার তির করা হে । আবার মা েষর েয়াজেনর িদক িবেবচনায় িবিভ  ধরেণর ফািনচার 
যমন: বড ম ফািনচার, িকেচন ফািনচার, িয়ং ম ফািনচার, ডাইিনং ম ফািনচার, অিফস ফািনচার, মিডক াল ফািনচার, 
ল ফািনচার, যানবাহেনর ফািনচার, উেড়াজাহােজর ফািনচার, জাহােজর ফািনচার, ক াি ং ফািনচার, হােটল ফািনচার, 

লাইে ির ফািনচার, িডপাটেম াল ার ফািনচার ইত ািদ নানা ধরেণর বিচ ণ ফািনচার তির ও বহার হেয় আসেছ। 
ফািনচার যমন াহেকর িচর পিরচায়ক, তমিন যমন হস া ও আিভজাত  কােশর উপকরণ। 

েমর াপকতা ও সহজলভ তা, িঁজ বাহ, ি গত িবধা এবং াপক িব  বাজারজিনত কারেণ ফািনচার 
বাংলােদেশর অত  স াবনাময় প  খাত িহেসেব িবেবিচত। গােম স ও ট টাইলস স েরর পর ফািনচার খােত সেবা  
কমসং ান হেয়েছ। এখােত ায় ২৫ ল ষ জনবল স ৃ  রেয়েছ। এ খােত দ , আধাদ  এবং অদ  জনবেলর কমসং ােনর 

েযাগ রেয়েছ। দেশর িজিডিপেত এখােত অবদান ায় ১.২%। মবধমান র ািন আেয়র জ  জাতীয় িশ নীিত, ২০১৬ 
অ যায়ী ম িবকাশমান ফািনচার স রেক ‘অ ািধকার িশ ’ িহেসেব গ  করা হেয়েছ। দেশ ৪০,০০০ এর বিশ ছাট-বড় 

িত ান ফািনচার উৎপাদন ও িবপণেন জিড়ত। এর অিধকাংশই র িশ , মাইে া িশ  বা  িশ  িত ান। িবগত ১৯৭৫ 
সােল গেড় উঠা অটিব (Otobi)’র হাত ধের দেশ া  ফািনচােরর যা া । বতমােন দেশ ছাট-বড় একশ’রও বিশ া  
ফািনচার তকারক িত ান রেয়েছ। এর মে  হািতল, আখতার, পারেট , ির াল, অটিব, াদাস, নাভানা, নািদয়া, ইেসা, 
িলগািস, ইত ািদ উে খেযা । দেশর মা েষর য় মতা ি র সােথ সােথ া  ফািনচােরর িত মা েষর আ হ িদন িদন 
ি  পাে । উ িব গণ দশীয় ফািনচােরর পাশাপািশ িবেদিশ াে র ফািনচােরর িতও আ  হে । দেশ ফািনচােরর মাট 

বাজার ায় ৩০,০০০ কা  টাকা যার ায় ৬৫%-ই নন- া  ফািনচােরর দখেল। অভ রীণ চািহদা মটােনার পাশাপািশ দশীয় 
বশ িক  া  ফািনচার র ািনেতও এিগেয় চেলেছ। িবগত ২০১৬-১৭ অথবছের দেশর ফািনচার খােতর র ািন আয় ৫২.৫৩ 

িমিলয়ন মািকন ডলার যা বেড় িবগত ২০২১-২২ অথবছের বেড় ১১০.৩৬ িমিলয়ন মািকন ডলাের উ ীত হেয়েছ ( টিবল ১)। 
অথাৎ িবগত ছয় বছের ফািনচার খােতর র ািন বেড়েছ ১০০% এরও বিশ (িচ  ১)। 

টিবল ১. িবগত ছয় অথবছের ফািনচার খােত বাংলােদেশর র ািন আয় (এইচএস কাড িভি ক চার িডিজট পয ) 

Items as per HS Code 2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 

94: Furniture; bedding, mattresses, mattress 
supports, cushions and similar stuffed 
furnishing; lamps and lighting fittings, NES or 
incl.; illuminated signs or name-plates and 
the like; prefabricated buildings 

110,359,055 79,466,198 76,409,134 74,885,696 63,179,674 52,525,986 

9401: Seats, other than those of 94.02, and 
parts thereof 

36,647,565 27,609,615 26,620,343 20,068,936 13,311,701 3,808,356 

9402: Medical, surgical, dental... furniture; 
barbers' chairs...; their parts 

587 0 0 190 2,676 0 

9403: Other furniture and parts thereof 22,140,256 18,361,448 11,695,501 13,443,058 13,543,910 11,957,712 

9404: Mattress supports; articles of bedding, 
sprung, stuffed, etc 

47,289,766 31,430,694 27,844,554 36,232,069 35,430,642 33,975,159 

9405: Lamps and lighting fittings, nes; 
illuminated signs, name-plates, etc 

1,341,365 1,982,033 910,959 724,874 467,374 685,217 

9406: Prefabricated buildings 2,939,515 82,408 9,337,778 4,416,568 423,371 3,808,356 

 



া 2/44 

মািকন রা  
৫০% 

জাপান 
১৬% 

া  
৯% 

ভারত 
৪% 

বাংলােদশ লাকাল এ েপাট  
৪% 

দ. কািরয়া  ৩% 

কানাডা ২% 

সৗিদ আরব 
২% ন  ১% 

অ া   
৯% 

 

িচ  ১. বাংলােদেশর ফািনচার পে র (এইচএস কাড ৯৪) সা িতক বছর িভি ক র ািন আয় (িমিলয়ন মািকন ডলার) (র ািন 
উ য়ন েরা এর ত  মেত) 

িবগত ২০২১-২২ অথবছের বাংলােদশ িথবীর ৬১  দেশ ফািনচার র ািন কেরেছ। বাংলােদেশর ফািনচার 
আমদািনকারক দশস েহর মে  রা  শীেষ রেয়েছ। ২০২১-২২ অথবছের ফািনচার খােতর মাট র ািন আেয়র ৫০% এরও 
অিধক এেসেছ রা  হেত (িচ  ২)। এর পর রেয়েছ জাপান (১৬%), া  (৯%), ভারত (৪%), দি ণ কািরয়া (৩%), 
কানাডা (২%), সৗিদ আরব (২%), ন (১%) ও অ া  দশ (৯%) (িচ  ২)।  

 

িচ  ২.  ২০২১-২২ অথবছের বাংলােদেশর ফািনচার পে র ধান আমদািনকারক দশস হ   

0

20

40

60

80

100

120

94 9401 9402 9403 9404 9405 9406

িম
িল

য়ন
 ম

ািক
ন 

ডল
ার

 

এইচএস  কাড 

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17



া 3/44 
 

িবে  ফািনচার (এইচএস কাড ৯৪ সি িলত) পে র শীষ ২০ আমদািনকারক দেশর আমদািনর পিরমাণ ও স 
সকল দেশ বাংলােদেশর র ািনর পিরমােনর লনা টিবল ২-এ উপ াপন করা হেলা। এ টিবেল ২০২০-২১, ২০১৯-২০ ও 
২০১৮-১৯ অথবছের বাংলােদেশর ফািনচার খােতর (এইচএস কাড ৯৪ সি িলত) মাট র ািন আয়েক যথা েম ২০২১, ২০২০ 
ও ২০১৯ বছেরর র ািন আয় িহেসেব উপ াপন করা হেয়েছ। এ টিবল অ যায়ী দখা যাে  য, িবে র মাট ফািনচার 
আমদািনর লনায় বাংলােদেশর র ািন অেনক কম। িবে র মে  ফািনচােরর শীষ আমদািনকারক রা  বাংলােদেশরও 
শীষ আমদািনকারক দশ (িচ  ২ ও টিবল ২), তেব রা  ক ক আমদািন ত মাট ফািনচােরর লনায় সেদেশ বাংলােদশ 
ক ক র ািন ত ফািনচােরর পিরমাণ অেনক কম। টিবল ২ হেত তীয়মান হয় য, িবে র িবিভ  ফািনচার আমদািনকারক 
দেশ বাংলােদেশর ফািনচার র ািন অেনক ণ বাড়ােনার েযাগ রেয়েছ। 

টিবল ২. িবে  ফািনচার (এইচএস কাড ৯৪ সি িলত) পে র শীষ ২০ আমদািনকারক দেশর আমদািনর পিরমাণ ও স 
সকল দেশ বাংলােদেশর র ািনর (হাজার মািকন ডলাের) পিরমােনর লনা (র ািন উ য়ন েরা ও আই িস এর ডাটা 
অ সাের) 

িমক 
নং 

আমদািনকারক 
দেশর নাম 

2021 2020 2019 

দশ  ক ক 
সারা িব  
হেত মাট 
ফািনচার 

আমদািনর 
পিরমাণ 

দশ  ক ক 
বাংলােদশ 

হেত ফািনচার 
আমদািনর 
পিরমাণ 

দশ র মাট 
ফািনচার 

আমদািনেত 
বাংলােদেশর 
অবদান (%) 

দশ  ক ক 
সারা িব  হেত 
মাট ফািনচার 
আমদািনর 
পিরমাণ 

দশ  ক ক 
বাংলােদশ 

হেত 
ফািনচার 

আমদািনর 
পিরমাণ 

দশ র মাট 
ফািনচার 

আমদািনেত 
বাংলােদেশর 
অবদান (%) 

দশ  ক ক 
সারা িব  হেত 
মাট ফািনচার 
আমদািনর 
পিরমাণ 

দশ  ক ক 
বাংলােদশ 

হেত 
ফািনচার 

আমদািনর 
পিরমাণ 

দশ র মাট 
ফািনচার 

আমদািনেত 
বাংলােদেশর 
অবদান (%) 

01. সারা িব  290,047,721 79,466 0.027 232,218,024 76,409 0.033 243,621,699 74,885 0.031 

02.  মািকন রা  81,386,655 28,271 0.035 65,457,994 18,026 0.028 66,842,480 15,267 0.023 

03. জামািন 25,628,873 539 0.002 21,191,685 695 0.003 21,057,544 1,313 0.006 

04. রাজ  14,162,907 1,110 0.008 10,547,372 1,195 0.011 11,867,701 877 0.007 

05. া  14,054,023 1,355 0.010 10,784,697 4,248 0.039 11,875,231 1,880 0.016 

06. নদার া স 10,206,482 372 0.004 7,935,435 225 0.003 7,528,131 31 0.000 

07. কানাডা 9,910,262 2,126 0.021 8,296,701 1,078 0.013 9,177,184 2,185 0.024 

08. জাপান 8,959,203 19,834 0.221 8,056,976 20,423 0.253 8,354,581 19,594 0.235 

09. পা া  5,707,858 899 0.016 4,108,726 335 0.008 3,980,632 53 0.001 

10. অে িলয়া 5,571,307 579 0.010 4,678,007 1,130 0.024 4,560,542 386 0.008 

11. ন 5,551,098 6,173 0.111 4,207,848 2,862 0.068 4,631,777 4,887 0.106 

12. ইজার া  5,327,181 77 0.001 4,536,045 346 0.008 4,430,996 493 0.011 

13. বলিজয়াম 5,164,888 65 0.001 3,935,983 1,808 0.046 3,958,785 5 0.000 

14. ইতািল 4,716,460 113 0.002 3,673,715 79 0.002 3,935,725 12 0.000 

15. অি য়া 4,584,417 0 0.000 3,832,089 2 0.000 3,913,081 0 0.000 

16. ইেডন 4,298,697 1,104 0.026 3,402,720 1,384 0.041 3,355,267 2,469 0.074 

17. দ. কািরয়া 4,232,617 3,997 0.094 3,710,464 1,648 0.044 3,366,515 1,402 0.042 

18. মি েকা 4,053,974 171 0.004 3,019,519 169 0.006 3,758,785 204 0.005 

19. চক িরপাবিলক 4,014,947 181 0.005 3,337,415 94 0.003 3,574,137 54 0.002 

20. রািশয়ান 
ফডােরশন 

3,886,075 783 0.020 2,790,367 192 0.007 2,896,581 636 0.022 
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২. ওয়ািকং কিম  ও তার কাযপিরিধ  

বাংলােদেশর ফািনচার িশে  িবিনেয়াগ সম া ও স াবনা পযােলাচনা বক এ িশে র িবকােশ করণীয় িনধারণ 
িবষেয় বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন ক প  (িবডা)-এর িনবাহী সদ  ( ােটিজক ইনেভ েম ) জনাব অিভিজৎ চৗ রী 
(অিতির  সিচব) মেহাদেয়র সভাপিতে  িবডা’র সভাকে  ১৫ িডেস র ২০২১ তািরেখ এক সভা অ ি ত হয়। উ  সভার 
িস া  অ সাের বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন ক প -এর িনবাহী চয়ার ান মেহাদেয়র সদয় অ েমাদন েম বাংলােদেশর 
ফািনচার িশে র িবিনেয়াগ স াবনা পযােলাচনা বক এ িশে র িবকােশ ক চামাল আমদািনেত িব মান/ েযাজ   কাঠােমা 
পযােলাচনা, ফািনচার খােতর সম াস হ িচি ত করা ও তা সমাধােনর স া  উপায় িনধারণ এবং এ িশ  খােত িবিনেয়াগ 
আকষেণর কৗশল িনধারণ িবষেয় পািরশ ণয়েনর িনিম  িবডা’র ারক নং ০৩.০৮.২৬৮০.২১২.৯৯.০০১.২০-০৯,   
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ওয়ািকং কিম র কাযপিরিধ: 

 দেশর ফািনচার িশে র ক চামাল আমদািনেত িব মান/ েযাজ   কাঠােমা ও নীিত সহায়তা পযােলাচনা 

 ফািনচার ও গােম স স েরর ক চামাল আমদািনেত িব মান  কাঠােমা ও নীিত সহায়তার লনা লক 
পযােলাচনা 

 ফািনচার খােতর সম াস হ িচি ত করা ও তা সমাধােনর লে  পািরশ ণয়ন 

 ফািনচার খােত দিশ-িবেদিশ িবিনেয়াগ আকষেণ করণীয় ও কৗশল িনধারণ িবষেয় পািরশ ণয়ন 
 

উপেরা  কাযপিরিধ স াদেন ওয়ািকং কিম ’র ০৪  সভা অ ি ত হেয়েছ। উ  সভাস েহ অংশ হণকারী কিম ’র 
সদ েদর মতামেতর আেলােক াথিমকভােব এক  খসড়া িতেবদন ত কের তা মতামেতর জ  ওয়ািকং কিম ’র সকল 
সদে র িনকট রণ করা হয়। পরবত েত সকল সদ র মতামতস হ সি েবশ কের ওয়ািকং কিম ’র প ম সভায় এ 

িতেবদন  ড়া  করা হেয়েছ। ওয়ািকং কিম  কাযপিরিধ অ যায়ী দেশর ফািনচার িশে র ক চামাল আমদািনেত িব মান/ 
েযাজ   কাঠােমা ও নীিত সহায়তা পযােলাচনা এবং ফািনচার ও গােম স স েরর ক চামাল আমদািনেত িব মান  

কাঠােমা ও নীিত সহায়তার লনা লক পযােলাচনার পাশাপািশ িবে র শীষ ানীয় ফািনচার র ািনকারক দশস েহর র ািনর 
পিরমাণ, ফািনচােরর ক চামাল আমদািনেত িভেয়তনােমর  কাঠােমা ও নীিত সহায়তার লনা এবং ফািনচার র ািনেত 
িভেয়তনােমর সফলতার িপছেন নীিত সহায়তা পযােলাচনা করা হয়। ওয়ািকং কিম  দেশর ফািনচার িশে র র ািন ি র 
লে  এ খােতর িব মান সম াস হ পযােলাচনা কের ও তা সমাধােনর লে  পািরশ ণয়ন কেরেছ। স ত, কিম  
ক ক র ািন নীিত আেদশ ২০২১-২০২৪ এবং আমদািন নীিত আেদশ ২০২১-২০২৪-এর সংি  িবধােনর আেলােক আংিশক 
র ািন খী িশ  িহেসেব ফািনচার খােত ব  িবধা দােনর িবষেয় পযােলাচনা করা হেয়েছ ও কিম র পযেব ণ িতেবদেন 
উে খ করা হেয়েছ। আবার, এ খােত দিশ-িবেদিশ িবিনেয়াগ আকষেণ করণীয় ও কৗশল িনধারণ িবষেয় পািরশ ণয়ন বক 

, ম  ও দীঘ ময়াদী কমপিরক না হেণর াব করা হেয়েছ। এ িতেবদেনর পরবত  অংেশ ওয়ািকং কিম র 
কাযপিরিধ ও সংি  িবষেয় ওয়ািকং কিম র পযেব ণ ও পািরশ েল ধরা হেয়েছ। 
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৩. িবে র ফািনচার র ািনর বাজার ও বাংলােদেশর অব ান পযােলাচনা 

ই ার াশনাল ড স ার (ITC) ক ক কািশত ডাটা অ যায়ী ২০২১ সােল িবে র িবিভ  দশ ক ক ায় 
৩২৮.৬৪ িবিলয়ন মািকন ডলার ে র ফািনচার র ািন করা হেয়েছ। এর মে  চীন একাই ায় ১৩৯.৪৮ িবিলয়ন মািকন 
ডলার ে র ফািনচার র ািন কেরেছ যা ওই বছর িবে  মাট র ািন ত ফািনচােরর ৪২.৪৪% ( ায়)। িবগত ২০ বছের চীেনর 
ফািনচার র ািন বেড়েছ ১২ েণরও বিশ। অথচ মা  ই দশক আেগ অথাৎ একিবংশ শতা ীর গাড়ার িদেক িবে  ফািনচার 
র ািনর ল িনয় ণ িছল ইউেরাপীয় ইউিনয়ন  দশস হ ও উ র আেমিরকার মািকন রা , কানাডা ইত ািদ দেশর 
হােত। এিশয়ার দশস েহর মে  একমা  চীন এেদর সে  পা া িদেয় ফািনচার র ািনর শীষ ান দখেলর দৗেড় ত গিতেত 
এেগােত থােক এবং ২০০৩ সােল ইতািলেক হ েয় িবে  ফািনচার র ািনর শীষ ান দখল কের চীন। সই অবিধ আজও 
ফািনচার র ািনেত চীন িবে র শীষ ান দখল কের আেছ।  

ফািনচার র ািনেত এিশয়ার অপর দশ িভেয়তনাম িবে র অ তম শীষ র ািনকারক দেশ পিরণত হেয়েছ। আই িস 
ডাটা অ যায়ী ২০২১ সােল ফািনচার র ািনেত জামািন (১৯.৪৫ িবিলয়ন মািকন ডলার) ি তীয় অব ােন এবং িভেয়তনাম 
(১৯.১৯ িবিলয়ন মািকন ডলার) তীয় অব ােন রেয়েছ। চীেনর মত তগিতেত না হেলও িভেয়তনােমর ফািনচার খােতর 
র ািন ত ি  পাে । এই ধারা অ াহত থাকেল দশ  িনকট ভিব েত জামািনেক পছেন ফেল িবে  ি তীয় শীষ ফািনচার 
র ািনকারক দশ িহেসেব আিব ত হেত পাের। এিশয়ার শীষ ফািনচার র ািনকারক দশস েহর মে  চীন ও িভেয়তনােমর 
পরই রেয়েছ মালেয়িশয়া। আই িস ডাটা অ যায়ী ২০২১ সােল ফািনচার র ািনেত মালেয়িশয়া সারা িবে  ১৫তম এবং এিশয়ার 
দেশস েহর মে  ৩য় অব ােন রেয়েছ। ২০২১ সােল দশ  ায় ৪.৪৭ িবিলয়ন মািকন ডলার ে র ফািনচার র ািন কেরেছ। 

একিবংশ শতেকর েত মালেয়িশয়া ফািনচার র ািনেত িভেয়তনােমর চেয় এিগেয় থাকেলও ২০০৩ সােল িভেয়তনাম 
ফািনচার র ািনেত মালেয়িশয়ােক অিত ম কের। আই িস ডাটা অ সাের এিশয়ার অপর দশ ইে ােনিশয়া ২০২১ সােল ায় 
৩.০২ িবিলয়ন মািকন ডলার ে র ফািনচার র ািন কেরেছ। ফািনচার র ািনেত একিবংশ শতা ীর গাড়ার িদেক দশ  
মালেয়িশয়ার সম  িছল। মােঝ িক টা িপিছেয় পড়েলও িবগত ২০১৭ সাল হেত দশ  ফািনচার র ািনেত েমই উ িত 
করেছ। আই িস ডাটা অ সাের ২০২১ সােল ইে ােনিশয়া এিশয়ার চ থ শীষ এবং িবে র ২০তম শীষ ফািনচার র ািনকারক 
দশ। দি ণ এিশয়ার দশস েহর মে  আমােদর িতেবশী দশ ভারত ফািনচার র ািনেত সবেচেয় এিগেয় আেছ। আই িস 

ডাটা অ সাের ফািনচার র ািনেত দশ  ২০২১ সােল এিশয়ার মে  চ থ এবং সারা িবে  ২৩তম অব ােন রেয়েছ। ২০২১ 
সােল দশ  ায় ২.৭৯ িবিলয়ন মািকন ডলার ে র ফািনচার র ািন কেরেছ। 

আই িস ডাটা অ সাের ২০২১ সােল ফািনচার র ািনেত িবে  বাংলােদেশর অব ান ৩৬তম। বাংলােদশ ফািনচার 
এ েপাটাস এ সািসেয়শন আগামী ১০ বছের অথাৎ ২০৩২ সােলর মে  বাংলােদশেক িথবীর শীষ প চ  ফািনচার 
র ািনকারক দেশর মে  অ  করার আশা পাষণ করেছ। স ত: বাংলােদশ বতমােন িবে র ৩৮  বাজাের  

িবধা ভাগ করেছ। বাংলােদেশর ফািনচার িশ  ম উ িত করেলও িবে র ফািনচার র ািনেত প চ  শীষ ানীয় দেশর মে  
এক েত পিরণত করেত হেল বাংলােদেশর ফািনচার িশ েক অেনক পথ পাির িদেত হেব, করেত হেব অেনক িক । ফািনচার 
র ািনেত িভেয়তনাম উ েরা র উ িত কের চেলেছ। ফািনচার খােত িবে র শীষ প চ  র ািনকারক দেশ পিরণত হেত হেল, 

বাংলােদশ এ খােত নীিত-সহায়তার িবষেয় িভেয়তনামেক অ সরণ করেত পাের। ফািনচার র ািনেত িভেয়তনােমর উ রেণর 
কারণ পরবত  ায় ৪ ন র সকশেন িবে ষণ করা হেলা। 
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৪. িভেয়তনােমর ফািনচার িশে র উ রেণর কারণ িবে ষণ 
িভেয়তনােমর ফািনচার িশে র উ রেণর কারণ িনেয় পযােলাচনার েব সা িতক িভেয়তনােম ফািনচার র ািনেত 

সাফে র এক  ত  িবে ষণ করা যেত পাের। আমরা ইেতামে ই জেনিছ য, সারা িথবীেত চীন ধান ফািনচার 
র ািনকারক দশ এবং বতমান িবে র শতকরা ৪০ ভােগরও বিশ ফািনচার র ািন চীেনর দখেল। চীেনর লনায় িভেয়তনােমর 
ফািনচার র ািন কম হেলও িভেয়তনােমর ফািনচার িশ  েমই উ িত করেছ। এরই ধারাবািহকতায় ২০২০ সােল চীনেক হ েয় 
িভেয়তনাম রাে র বাজাের শীষ ফািনচার র ািনকারক দশ িহেসেব আিভ ত হেয়েছ। স বছর রা  ক ক মাট 
আমদািন ত ফািনচােরর ায় ৩৩% (৭.৪ িবিলয়ন মািকন ডলার) আমদািন করা হয় িভেয়তনাম হেত। আর চীন হেত 
আমদািন করা হয় ায় ৩২% (৭.৩৩ িবিলয়ন মািকন ডলার) ফািনচার। অথচ ২০১৯ সােল রা  ক ক চীন ও িভেয়তনাম 
হেত আমদািন ত ফািনচােরর  িছল যথা েম ৯.৭ ও ৫.৭ িবিলয়ন মািকন ডলার। রাে র বাজাের ফািনচার র ািনেত 
চীেনর িপেছেয় পড়া ও িভেয়তনােমর ম উ িতর অ তম ধান কারণ রা -চীন বািণজ  িবেরাধ। এর জর িহেসেব ২০১৮ 
সােলর সে ের রা  ক ক চীন হেত আমদািন ত ায় সকল ফািনচােরর ওপর ২৫% হাের  আেরাপ করা হয়। অপর 
িদেক চীেন িমক ম ির েমই ি  পাে । িভেয়তনােমর িমক ম ির চীেনর লনায় ায় ২০% কম। িভেয়তনােম 
ফািনচােরর ধান ক চামাল মানস  কাঠ সহজ া । উপর , ফািনচার উৎপাদেন ব ত ক চামাল আমদািনর ওপর হার 

 বা বই সামা  বা লনা লকভােব কম এবং িভেয়তনােমর সােথ ইউেরাপীয় ইউিনয়ন  দশস হ, জাপান, দি ণ 
কািরয়াসহ অ া  অেনক দেশর  বািণজ  ি  থাকায় িভেয়তনােমর  িবধা কােজ লাগােত ব  চীনা ফািনচার 

র ািনকারক িত ান িভেয়তনােম তােদর কারখানা ানা র কেরেছ। 

রা  ক ক ায় সকল চীনা ফািনচার পে র ওপর ২৫% হাের  আেরােপর কারেণ ২০১৯ সােল রাে  চীনা 
ফািনচােরর র ািন ববত  বছেরর লনায় ায় ২৮% াস পেয় ৯.৭ িবিলয়ন মািকন ডলার এ দ ড়ায়। একই সমেয় রাে  
িভেয়তনােমর ফািনচার র ািন ায় ৩৫% ি  পেয় ৫.৭ িবিলয়ন মািকন ডলার এ উ ীত হয়। এইভােব ২০১৯ ও ২০২০ সােল 

রাে র বাজাের ফািনচার র ািনেত িভেয়তনাম ই অংেকর ি  ও চীেনর র ািন ােসর ফেল, িভেয়তনাম চীনেক 
টপিকেয় ২০২০ সােল রাে  ফািনচার র ািনেত শীষ দশ িহেসেব আিব ত হয়। অথচ আই িস ডাটা অ সাের ২০০২ সােল 
িবে  ফািনচার র ািনেত িভেয়তনােমর অব ান িছল ৩২তম (র ািনর পিরমাণ ায় ০.৪৪ িবিলয়ন মািকন ডলার)। িভেয়তনাম 
২০১০ সােল িবে র শীষ ১০ম ফািনচার র ািনকারক দশ িহেসেব ফািনচার র ািনর মা েম ায় ৩.০৬ িবিলয়ন মািকন ডলার 
আয় কের। আই িস ডাটা অ সাের ২০২১ সােল দশ  ায় ১৯.১৯ িবিলয়ন মািকন ডলার ে র ফািনচার র ািনর মা েম 
িবে র তীয় শীষ ফািনচার র ািনকারক দেশ পিরণত হেয়েছ। িভেয়তনােমর তীয় শীষ র ািনকারক দশ িহেসেব আিব ত 
হওয়ার পছেন য সকল িনয়ামক (factor) িমকা রেখেছ স েলা িনে  উে খ করা হেলা: 

 রাজৈনিতক ি িতশীলতা 
 লনা লকভােব িন  িমক ম ির এবং উ  দ তাস  িমেকর সহজ া তা 
 ক চামাল আমদািনেত বে ড ওয় ার হাউজ িবধা 
 িবিভ  /অ ািধকার লক বািণজ  ি র আওতায় ইউেরাপীয় ইউিনয়ন  দশস হসহ িবিভ  দেশর সােথ 

 বািণজ  িবধা 
 িনজ  ক চামােলর িবেশষত মানস  অভ রীণ কােঠর পযা  ও টকসই যাগান 
 িনজ  কােঠর িসিবিল  ও FSC (Forest Stewardship Council) সা িফেকশন ব া িব মান 
 িতি ত াকওয়াড িলংেকজ িশ  বা সােপাট িশ  
 ণগত মানস  ফািনচার উৎপাদন ও িডজাইন িবষয়ক গেবষণা 
 যাি কীকরণ ও অেটােমশন 
 উ ত অবকাঠােমা এবং লীড টাইম কম লােগ 
  বা  হাের  দান বক ক চামাল, উপকরণািদ, রাসায়িনক, এে সিরজ ইত ািদ আমদািনর িবধা 
 বেদিশক িবিনেয়াগ িবেশষত চীেনর ব  ফািনচার িশ  িভেয়তনােম ানা র করা হেয়েছ ও তা অ াহত রেয়েছ 
 ফািনচার িশে র জ  দ  মানব শি  গেড় তালার জ  উপ  ািত ািনক কািরগির িশ া কাঠােমা/ িত ান 

িব মান 
 ইউেরাপীয় ইউিনয়নসহ িবিভ  আমদািনকারক দেশ ফািনচার র ািনর জ  উপ  আইিন কাঠােমা সং ার ও 

বতন/বা বায়ন 
 াি ং 
 রাজৈনিতক অব া িবেশষত মািকন রা  ও চীেনর মে  অ াহত বািণজ  িবেরাধ ও চীনা প  আমদািনেত 

রা  ক ক অিত উ  হাের  আেরাপ; প া ের চীেনর সােথ গভীর ি পাি ক স ক 
 সহজ শেত ঋেণর িবধা 
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৫. ফািনচার িশে  ক চামাল আমদািনেত দেশর িব মান/ েযাজ   কাঠােমা ও নীিত সহায়তা পযােলাচনা 

ফািনচার িশে র সােরর সােথ সােথ ক চামাল আমদািনর পিরমাণও বাড়েছ। দেশ বতমােন কােঠর ফািনচােরর 
পাশাপািশ মটাল বইজড, বাড বইজড ও াি েকর ফািনচােরর জনি য়তা িদন িদন বাড়েছ। দেশ মানস ত কােঠর অভাব 
থাকায় িবেদশ হেত কাঠ ও কােঠর উপজাত প  আমদািন করেত হয়। দেশ ফািনচার তিরর উপকরণ পা েকল বাড, 
এমিডএফ ইত ািদ উৎপাদেনর জ  কারখানা িতি ত হেলও র পিরমােন বাড িবেদশ হেত আমদািন করেত হয়। আবার 
ফািনচার তিরেত আমদািন ত িবিভ  হাডওয় ার সাম ী, এে সিরজ, িফ ংস বহার করা হয়। যমন: , তারক টা, লক, 
ক া, িছটিকিন, হাতল ইত ািদ।  ও তারক টার কথাই ধরা যাক। এ েলা যমন িবিভ  আকােরর হ ত পাের, তমিন িবিভ  
ধাতব পদােথর তির হেত পাের। এেদর িডজাইনও িভ  িভ  হেত পাের যা িভ  িভ  কােজ বহার করা হেয় থােক। 
বাংলােদশ ফািনচার এ েপাটাস এেসািসেয়শন সংি  কিম র সদ গণ জানান য, আকার, িডজাইন ও উপাদান িভ তার 
উপর িনভর কের এেদরেক আলাদা আলাদা আইেটম িহেসেব িবেবচনা করা হয়। অ পভােব ফািনচার িশে  িবিভ  কার 
Upholstery কাপড়, ফািনচােরর পাটস, চয়ােরর িসট, ফায়ার ডােরর িবিভ  উপকরণ, ক চ, ফািনচার রং করার কােজ 

ব ত িবিভ  রং, রাসায়িনক, রিজন, ফাম, রি ন, চামড়া, িশরীষ কাগজ ইত ািদ আইেটম ব ত হয় যােদর বিশর 
ভাগই আমদািন করা হয়। ফািনচাের ফােমর নানািবধ বহার পিরলি ত হয়। লত দশীয় চািহদা িমটােনার জ  দেশ 
অেনক েলা ফাম উৎপাদনকারী কারখানা গেড় উেঠেছ। ফাম উৎপাদেনর জ ও িবিভ  রাসায়িনক আমদািন করা হয়। 

তরাং, দেশ র ািন খী ফািনচার িতেত িব ত প  আমদািন করা হয়। বাংলােদশ ফািনচার এ েপাটাস এেসািসেয়শেনর 
দািব অ যায়ী দেশ ফািনচার তিরেত সাত হাজােরর অিধক আইেটেমর প  আমদািন করেত হয়। কা মস ওেয়বসাইেট 
(http://www.bangladeshcustoms.gov.bd/trade_info/duty_calculator) া  ত া যায়ী বাংলােদেশ 
ফািনচার িতেত ব ত িবিভ  ক চামাল, উপকরণ, এে সিরজ, হাডওয় ার, রাসায়িনক ইত ািদ আমদািনেত বিণত মাট 

হার ( েযাজ  এইচএস কাড অ যায়ী) টিবল ৩-এ উপ াপন করা হেয়েছ। 

কােঠর তির ফািনচার সারা িবে  জনি য়। এটা যমন আিভজােত র তীক, তমিন না িনক িডজাইন হ স ােক 
েয় লেত অন । আ িনক ি র সােথ সােথ ্ম কা কােজর কােঠর ফািনচােরর িত অেনক ভা ার আ হ িদন 

িদন বেড়ই চেলেছ। আবার কােঠর ফািনচাের আ িনক ি র ফাম ও িবিভ  কাপেড়র সম েয় তির ত আরামদায়ক 
সাফা, চয়ার ইত ািদর কদরও িদন িদন বেড়ই চেলেছ। আবার অেনেক া  সেচতনতার জ ও কােঠর তির ফািনচার পছ  

কেরন। বাংলােদেশর মত জনব ল দেশ যখােন েয়াজেনর লনায় বন িমর তা রেয়েছ সখােন কােঠর ফািনচার 
উৎপাদেন ক চামাল িহেসেব কাঠ আমদািনর কান িবক  নই। কাঠ আমদািনেত জািতেভেদ সবিন  ১০% হেত ৩৭% পয  
হাের মাট  পিরেশাধ করেত হয়। চরাই ত কােঠর মাট আমদািন  একই জািতর চরাইিবহীন কাঠ বা িড়’র 
আমদািন  অেপ া বিশ ( টিবল ৩)। আবার কােঠর ড়া ও কােঠর িপেলট আমদািনেত মাট  হার ১০~৩১%। কােঠর 
িবক  িহেসেব আজকাল বাড বইজড ফিনচােরর চািহদা িদন িদন ি  পাে । এ েলা ওজেন হা া, দােম স া ও আকষণীয় 
রংেয়র হওয়ায় িদন িদন বাড বইজড ফািনচােরর জনি য়তা ি  পাে । দেশর চািহদা িমটােনার জ  িবিভ  ধরেণর বাডও 
আমদািন করা হেয় থােক। িনধািরত ে র িভিনয়াড শীেটর আমদািনেত মাট  হার ৩৭%। েভেদ এমিডএফ 
(Medium Density Fibreboard) বাড আমদািনেত মাট  হার ৪৩~৭৩.৬%। পা েকল বাড আমদািনেত মাট 

 হার ৭৩.৬~৮৯.৩২%। িভিনয়াড পা েকল বাড, াইউড বাড, লিমেনেটড াইউড বাড ইত ািদ আমদািনেত মাট  
হার ৭৩.৬% ( টিবল ৩)। ফািনচার িবেশষত সাফা, চয়ার ইত ািদ তিরেত চামড়া, কাপড় ইত ািদ ব ত হে । কা মস 
ওেয়বসাইট অ যায়ী চামড়া আমদািনেত মাট  হার ৩১%। অপরিদেক, ফািনচার সমা ীেত ব ত কাপড়/ ফি ক 
(Upholstrey Fabirc) আমদািনেত মাট  হার ৮৯.৩২%। সাধারণ ফািনচার যমন: শােকস, আলমাির, িসং 
টিবল, টিবল ইত ািদেত দশীয় ক চই বিশ বহার করা হে । তেব ফায়ার ডার এর ায় িবেশষািয়ত ফািনচার উৎপাদেনর 

ে  েয়াজনীয় Tough, Tempered Annealed Glass িবেদশ হেত আমদািন করেত হয়। এ ধরেণর িবেশষািয়ত 
ক চ আমদািনেত মাট  হার ৮৯.৩২% ( টিবল ৩)।  

এইচএস কাড ৯৪ এর আওতায় ত ত ফািনচার ও ফািনচােরর িবিভ  অংশ আমদািনেত মাট  হার 
১০~১২৭.৭২%। ধারণা করা হয় য, দশীয় ফািনচার িশ েক র া দওয়ার জ  ও িবকিশত হওয়ার েযাগ দওয়ার জ  

ত ত ফািনচার আমদািনেত উ হাের  আেরাপ করা হেয়েছ। আবার ফািনচারেক িবলাস সাম ী িবেবচনায়ও কান কান 
পে র িবেশষত উ ে র ফািনচার আমদািনর ওপর সেবা  ১২৭.৭২% হাের মাট  আেরাপ করা হেয়েছ। মিডক াল 
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ফািনচার এর িত ম। দেশর জনগেণর া েসবােক  িদেয় হসিপটাল বড আমদািনেত মাট ক হার ১৫.২৫% 
িনধারণ করা হেয়েছ। মিডক াল/সািজক াল/ ভেটিরনাির টিবল বা ফািনচার (হসিপটাল বড িতেরেক) ও ত র 
খ াংশ/অংশিবেশষ (Parts) আমদািনেত মাট  হার ৩১%, ডি  চয়ার বা স ন বা িবউ  পালাের ব ত চয়ার ও 
তার অংশ িবেশষ আমদািনেত মাট  হার ৩৭%। একই এইচএস কাড ৯৪ এর আওতায় িনধািরত ধরেণর অপােরশন বা  
আমদািনেত সবিন  ১০% হাের  পিরেশাধ করেত হেব। অপরপে , িবিভ  িশে র সহায়ক ফািনচার আমদািনেত  
হারও লনা লকভােব কম। কা ং মিশেনর জ  কা ং টিবল আমদািনেত ২৬.২০% হাের মাট  পিরেশাধ করেত হয়; 
ফামািসউ ক ালস াবেরটিরর জ  িবেশষ ধরেণর র াক আমদািনেতও মাট  হার ২৬.২%। িবিভ  কার িসট 
আমদািনেত ৫৮.৬~১২৭.৭২% হাের মাট  ধায করা হেয়েছ। এয়ার াফট ও মাটর সাইেকেলর িসট আমদািনেত 
যথা েম ৫৮.৬% ও ৮৯.৩২% হাের মাট  পিরেশাধ করেত হয়। বত, ব শ ইত ািদর তির িসট আমদািনেত মাট 
৫৮.৬% হাের  আেরাপ করা হেয়েছ। অপরিদেক ফািনচােরর জ  িবেশষত কাঠ, মটাল বা ধাতব েমর িসট 
(আপেহািল াড বা আপেহািল াড নয়) আমদািনেত ১২৭.৭২% হাের মাট  পিরেশাধ করেত হয়। অপরিদেক, িসেটর অংশ 
বা খ াংশ আমদািনর ওপর মাট  হার ৫৮.৬% যা লত ানীয় ফািনচার সংেযাজন িশে র জ  সহায়ক। ধাতব বা 
মটাল ফািনচার আমদািনেত ৩১~৮৯.৩২% হাের মাট  ধায করা হেয়েছ। িবিভ  ধরেণর কাঠ/ াি ক/ব শ, বত 

ইত ািদর তির ফািনচার আমদািনেত ৮৯.৩২% হাের মাট  পিরেশাধ করেত হয়। ফািনচার পাটস বা এে সিরজ 
আমদািনেত মাট  হার ৮৯.৩২%। াে স আমদািনেত মাট  হার ৫৮.৬~৮৯.৩২%। াে স সােপাট, িবছানার 
উপকরণ ( াে স ও ি িপং াগ ছাড়া) ও ি িপং াগ আমদািনেত ৫৮.৬% হাের মাট  ধা য করা হেয়েছ। অপরিদেক, 
হস ার জ  িবিভ  ধরেণর লাই ং, ি সমাস ি র লাই ং ইত ািদ আমদািনেত ১২৭.৭২% হাের মাট  পিরেশাধ করেত 

হয়। ি ফ াি েকেটড িবি ং আমদািনেত মাট  হার ২৬.২~৫৮.৬%। 

ােকিজং থেক  কের ফািনচার, ফািনচার পাটস ও এে সিরজ উৎপাদেন াি ক াপকভােব বহার করা 
হে । াি ক ফািনচার একিদেক যমন হা া, তমিন টকসই ও দােম স া, বিচ ময় িডজাইন ও রেঙর। অপরিদেক, 
কােঠর িবক  হওয়ায় এ সকল ফািনচার াপক উৎপাদন ও বহােরর ফেল পিরেবশ সংর েণ পেরা ভােব িমকা রাখেছ। 

 তাই নয়। আজকাল কােঠর বা মটােলর ফািনচার উৎপাদেনও াি েকর তির িবিভ  অংশ সংেযাজন কের না িনক 
ফািনচার উৎপাদন করা হে । ওজন কম হওয়ায় িবমােনর বা াইেভট কােরর ফািনচার বা সীট (seat) তিরেত াি ক 
িফ ংস বা সমজাতীয় পদােথর াপক বহার পিরলি ত হয়। এ সকল প  উৎপাদেন াি ক রিজন বা িবিভ  রাসায়িনক 
ক চামাল িহেসেব বহার করা যা লত আমদািন িনভর।  এইচএস কাড ৩৯ এর অধীন িবিভ  রাসায়িনেকর আমদািনেত  
হার মাট ১০.২৫~৩৭% (ডাটা দখােনা হয়িন)। াি ক প  উৎপাদেন এইচএস কাড ৩৯ এর আওতায় এইচএস কাড 
39263000: Fittings for furniture, coachwork or the like of plastics-এর অধীেন াি েকর তির 
িবিভ  িফ ংস/উপকরণ/খ াংশ আমদািনেত মাট  ধায করা হেয়েছ ৫৮.৬০%। আবার এইচএস কাড 39209990: 

Plates..., of other plastics, not reinforced, etc, nes-এর অধীেন ফািনচার িশে  বহােরর জ  াি েকর 
তির এিজং (Edging) আমদািনেত মাট  ধায করা হেয়েছ ৭৩.৯৬%। ফাম উৎপাদেনর ক চামাল িহেসেব ব ত 

আইেসাসায়ােনটস ও পিলওল জাতীয় রাসায়িনক/ রিজন আমদািনেত মাট  হার যথা েম ৩৭% ও ৩১% ( টিবল ৩)। 

ফািনচাের ব ত িবিভ  হাডওয় ার প  যমন: তারক টা, , ক া, হাতল, লক, াপল, িপন, নাট-ব , ধাতব 
পাত, এে সিরজ ইত ািদ আমদািনেত ২৬.২~৮৯.৩২% হাের  পিরেশাধ করেত হয় ( টিবল ৩)। টিবল ৩ পযােলাচনা 
করেল দখা যায় য, অিধকাংশ হাডওয় ার ও এ সিরজ পে র মে  ফায়ার ডার এর জ  িবিভ  হাডওয় ার ও এে সিরজ 
প  যমন াক িসল এবং ডার াজার ও ডার কা-অিডেনটর আমদািনেত মাট  হার যথা েম ২৬.২% এবং 
৫৮.৬%। ফািনচাের ব ত Mortise lock আমদািনেত মাট ৮৯.৩২% হাের  পিরেশাধ করেত হয়। আবার িবিভ  
ধাতব পদােথর তির িবিভ  ধরণ ও আকােরর তারক টা ও , ক া আমদািনেত মাট  হার ৫৮.৬% ( টিবল ৩)।   

ফািনচারেক বহার উপেযাগী করা, আকষণীয় ও ি ন ন করা এবং ািয়  ি র জ  িফিনিশং ও রং করা হয়। 
এ িশে  িফিনিশং, বািনিশং ও রং করার জ  িবিভ  রাসায়িনক, াকার, ডাই (Dye), িথনার, িশিরষ কাগজ ইত ািদ 
আমদািনেত মাট  হার ৩১~৮৯.৩২%। িপইউ াকার  (PU lacquer), হাডনার, ক াটািল , পিলইউেরি ন রিজন, 
এলকালেয়ড রিজন, ইত ািদ আমদািনেত  হার ৮৯.৩২%। আবার িবিভ  ধরেণর সলেভ  ও িথনার আমদািনেত ৪৩% 
হাের মাট  পিরেশাধ করেত হয়। ফািনচােরর িফিনিশং-এ ব ত িশিরষ কাগজ আমদািনেত মাট  ৩৭% ( টিবল ৩)। 
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টিবল ৩. ফািনচার উৎপাদেন ব ত িবিভ  ক চামাল, হাডওয় ার, এে সিরজ, িফ ংস, রাসায়িনক, ফািনচার পাটস ইত ািদ 
আমদািনেত বাংলােদেশ েযাজ   হার   

ক চামােলর নাম িববরণসহ এইচএস কাড একক 

(UNIT) 

িসিড 

(CD) 

এসিড 

(SD) 

ভ াট 

(VAT) 

এআই  

(AIT) 

আরিড 

(RD) 

এ  
(AT) 

আই 
(TTI) 

কাঠ ও কােঠর উপজাত িবিভ  উপকরণ আমদািন 

পাইন কাঠ 

44032100 Oth.coniferous of pine(Pinus spp.),of which 
any cross-sectional dimension is >15 cm 

MTQ 5 0 0 5 0  0 10% 

44032200 Other, coniferous of pine (Pinus spp.), other MTQ 5 0 0 5 0  0 10% 

চরাই ত ফার ও স 
কাঠ 

44032300 Other, coniferous of fir (Abies spp.) and 
spruce..dimension is 15 cm or more 

MTQ 5 0 0 5 0  0 10% 

44032400 Other, coniferous of fir(Abies spp.)and 
spruce(Picea spp.),other 

MTQ 5 0 0 5 0  0 10% 

অ া  গােছর কাঠ 

44032500 Other, of which any cross-sectional dimension 
is>15cm 

MTQ 5 0 0 5 0  0 10% 

44032600 Other, coniferous MTQ 5 0 0 5 0  0 10% 

অ া  িপক াল কাঠ 44034900 Other Tropical Wood Spec'D In Subhd Note 1 
To Ch40, In The Rough, Exc.440341 

MTQ 5 0 0 5 0  0 10% 

িবচ কাঠ 44039300 Of beech (Fagus spp.) of which any cross-
sectional dim. Is>15cm 

MTQ 5 0 0 5 0  0 10% 

রড মরাি  কাঠ 44034100: Dark Red Meranti, Light Red Meranti and 
Meranti Bakau Wood in The Rough 

MTQ 5 0 0 5 0  0 10% 

চরাই ত রড মরাি  
কাঠ 

44072500: Tropical Wood of Dark Red Meranti, Light 
Red Meranti & Meranti Bakau 

MTQ 5 0 15 5 0 5 31% 

ওক কাঠ 44039100: Oak Wood (Quercus Spp.) In The Rough, (Excl. 
Treated) 

MTQ 5 0 0 5 0 0 10% 

চরাই ত ওক কাঠ 44079100: Oak Wood (Quercus Spp.) Sawn/Chipped 
Lengthwise Sliced or Peeled >6m Thick 

MTQ 5 0 15 5 0 5 31% 

বীচ কাঠ 44039400: Wood in the rough...of beech (Fagus spp.), 
other 

MTQ 5 0 0 5 0 0 10% 

চরাই ত বীচ কাঠ 44079200: Beech Wood (Fagus Spp.) Sawn/Chipped 
Lengthwise Sliced or Peeled >6m Thick 

MTQ 5 0 0 5 0 5 15.25% 

বাচ কাঠ 44039600: Wood in the rough...of birch (Betula spp), 
Other 

MTQ 5 0 0 5 0 0 10% 

পপলার কাঠ 44039700: Wood in the rough, whether or not stripped 
of bark. of poplar and aspen (Populas spp.) 

MTQ 5 0 0 5 0 0 10% 

ইউক ািলপটাস কাঠ 44039800: Wood in the rough, whether or not stripped 
of bark.. of Cucalyptus (Eucalyptus spp.) 

MTQ 5 0 0 5 0 0 10% 

চরাই ত পাইন কাঠ 44071100: Wood sawn or chipped length., sliced -- of a 
thick. exc. 6 mm Con. of pine (Pinus spp) 

MTQ 5 0 15 0 0 5 26% 

চরাই ত ফার ও স 
কাঠ 

44071200: Wood sawn or chipped lengthwise, sliced -- of 
fir (Abies spp) and spruce (Picea spp) 

MTQ 5 0 15 5 0 5 31% 

চরাই ত কাঠ 44071200 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced -- of 
fir(Abies spp) and spruce (Picea spp) 

MTQ 5 0 15 5 0 5 31% 
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ক চামােলর নাম িববরণসহ এইচএস কাড একক 

(UNIT) 

িসিড 

(CD) 

এসিড 

(SD) 

ভ াট 

(VAT) 

এআই  

(AIT) 

আরিড 

(RD) 

এ  
(AT) 

আই 
(TTI) 

মহগিন কাঠ 44072100 Mahogany (Swietenia spp.) MTQ 5 0 15 5 0 5 31% 

িভিরওলা, ইম ইয়া ও 
বালসা 

44072200 Virola, Imbuia and Balsa  MTQ 5 0 15 5 0 5 31% 

সাদা লাউন, সাদা 
মরাি , সাদা সরাইয়া, 

হ দ মরাি  ও অ ালান 
গােছর কাঠ  

44072600 Tropical Wood Of White Lauan,White 
Meranti,White Seraya,Yellow Meranti & Alan 

MTQ 5 0 15 5 0 5 31% 

সিপি  গােছর কাঠ 44072700 Sapelli MTQ 5 0 15 5 0 5 31% 

ইেরােকা গােছর কাঠ 44072800 Iroko MTQ 5 0 15 5 0 5 31% 

অ া  িপকাল গােছর 
কাঠ 

44072900 Other Tropical Wood not specified in 
Subheading Note 2 

MTQ 5 0 0 5 0 5 15.25% 

চরাই ত াপল কাঠ 44079300 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or 
peeled,..exceeding 6 mm. Of maple (  

MTQ 5 0 15 5 0 5 31% 

চরাই ত চির কাঠ 44079400 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or 
peeled,..exceeding 6 mm.Of cherry (  

MTQ 5 0 15 5 0 5 31% 

অ াশ গােছর কাঠ 44079500 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or 
peeled,..exceeding 6 mm. Of ash (Fr  

MTQ 5 0 15 5 0 5 31% 

চরাই ত বাচ কাঠ 44079600 Wood sawn or chipped lengt -- of a thickness 
...Of birch (Betula spp.) 

MTQ 5 0 15 5 0 5 31% 

পপলার ও অ াসেপন 
গােছর কাঠ 

44079700 Wood sawn ... Of poplar and aspen (Populus 
spp.) 

MTQ 5 0 15 5 0 5 31% 

চরাই ত কাঠ 44079900 Wood, Nes Sawn Or Chipped Lengthwise, 
Sliced Or Peeled, >6mm Thick 

MTQ 5 0 15 5 0 5 31% 

কােঠর ঁড়া (Wood 
Flour/ 

Sawdust), উড উল 
(Wood Wool) বা 

সমজাতীয় প  

44050000: Wood Wool; Wood Flour KGM 5 0 15 5 0 5 31% 

44013100: Wood pellets KGM 5 0 0 5 0 0 10% 

44013900: Sawdust and wood waste and scrap Other 
than Wood pellets 

KGM 5 0 0 5 0 0 10% 

44014000 Sawdust and wood waste and scrap, not 
agglomerated. 

KGM 5 0 0 5 0 0 10% 

িভিনয়ার শীট/পা েকল বাড/ ফাইবার বাড/এমিডএফ বাড/ াইউড বাড ইত ািদ 

ফাইবার বাড/এমিডএফ 44119400: F.board of wood or other .mat. Excl.Med.den. 
F.board (MDF)of a den.<0.5 g/cm3  

KGM 25 10 15 5 3 5 73.96% 

এমিডএফ বাড 

44111200: Medium density fiberboard (MDF) of a 
thickness not exceeding 5 mm  

KGM 15 0 15 5 0 5 43%  

44111300: Medium density fiberboard (MDF) of a 
thickness exceeding 5 mm but not exceedin  

KGM 15 0 15 5 0 5 43% 

44111400: Medium density fiberboard (MDF) of a 
thickness exceeding 9 mm  

KGM 15 0 15 5 0 5 43% 
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ক চামােলর নাম িববরণসহ এইচএস কাড একক 

(UNIT) 

িসিড 

(CD) 

এসিড 

(SD) 

ভ াট 

(VAT) 

এআই  

(AIT) 

আরিড 

(RD) 

এ  
(AT) 

আই 
(TTI) 

িভিনয়ার শীট 44089000: Veneer Sheets and Sheets For Plywood Of 
Other Wood, =<6mm Thick, Nes 

KGM 10 0 15 5 0 5 37% 

পা েকল বাড 

44101100 Particle board  KGM 25  20 15 5 3 5 89.32% 

44109000: Particle board, ori.strn board (OSB) & simi. 
board of wood? other organic bin. Subst  

KGM 25 10 15 5 3 5 73.96% 

ফাইবার বাড/ এমিডএফ 
বাড 

44119200: Fibreboard of wood or other lign.mat.Excl. 
Med.den. f.board (MDF)of a den.exce  

KGM 25 10 15 5 3 5 73.96% 

াইউড বাড 

44123100: Oth plywood cons. solely of sheets of wood (not 
bamboo),...not exceeding 6 mm thicken  

MTQ 25 10 15 5 3 5 73.96% 

44123300: Other, with at least one outer ply ..... tulipwood 
or walnut  

MTQ 25 10 15 5 3 5 73.96% 

44123400: Other plywood consisting solely of sheets of 
wood (other than bamboo)--6 mm thickness 

KGM 25 10 15 5 3 5 73.96% 

িভিনয়াড এমিডএফ বাড 44119300: F.board of wood or other .mat. Excl.Med.den. 
F.board (MDF)of a den.>0.5 g/cm3 

KGM 25 10 15 5 3 5 73.96% 

লিমেনেটড াইউড 44123900: Other, with both outer plies of coniferous 
wood  

MTQ 25 10 15 5 3 5 73.96% 

িভিনয়াড  াইউড বা 
সমজাতীয় প  

44121000: Plywood, veneered panels and similar 
laminated wood of bamboo  

MTQ 25 10 15 5 3 5 73.96% 

ফািনচার তিরেত ব ত চামড়া/কাপড়/ ফি ক আমদািনেত েযাজ  মাট  হার 

চামড়া 41071900: Leather whole hides and skins, nes KGM 5 0 15 5 0 5 31% 

ফািনচার তিরেত 
ব ত 

Upholstery 
কাপড় 

54077300: Coloured Woven Fabrics, >=85% Synthetic 
Filaments, Nes (Fabric) 

KGM 25 20 15 5 3 5 89.32% 

60069000: Oth. Knitted or crocheted fabrics of artificial 
fibres, nes  (Mash Fabric) 

KGM 25 20 15 5 3  89.32% 

60011000: Long Pile Fabrics, Knitted or Crocheted KGM 25 20 15 5 3  89.32% 

54075200: Dyed Woven Fabrics of Synthetic Filament 
Yarn, >=85% Textured Polyester 

KGM 25 20 15 5 3 5 89.32% 

54079300: Coloured Woven Fabrics <85% Synthetic 
Filament Yarn, Nes 

KGM 25 20 15 5 3 5 89.32% 

ফায়ার ডােরর ক চ 
(Annealed Glass) 

70071900: Toughened (Tempered) Safety Glass, Nes MTK 25 20 15 5 3 5 89.32% 

এইচএস কাড ৯৪ এর আওতায় ফিনচার সাম ী বা ফািনচােরর অংশিবেশষ বা িফ ংস 

 
 

ফািনচােরর িসট 
 
 

94011000: Seats of A Kind Used for Aircraft NMB 25 0 15 5 3 5 58.6% 

94012010: Seats of Kind Used for Motorcyle KGM 25 20 15 5 3 5 89.32% 

94012090: Seats of Kind Used for Other Than Motorcycle KGM 25 0 15 5 3 5 58.6% 

94013000: Swivel Seats with Variable Height Adjustment NMB 25 45 15 5 3 5 127.72% 
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ক চামােলর নাম িববরণসহ এইচএস কাড একক 

(UNIT) 

িসিড 

(CD) 

এসিড 

(SD) 

ভ াট 

(VAT) 

এআই  

(AIT) 

আরিড 

(RD) 

এ  
(AT) 

আই 
(TTI) 

 
 
 
 
 
 

ফািনচােরর িসট 

94014000: Seats, Other Than Garden Seats or Camping 
Equipment, Convertible into Beds 

NMB 25 0 15 5 3 5 58.6% 

94015200: Seats of cane, osier, bamboo or similar 
materials: of bamboo 

KGM 25 0 15 5 3 5 58.6% 

94015300: Seats of cane, osier, bamboo or similar 
materials: of rattan 

KGM 25 0 15 5 3 5 58.6% 

94015900: Seats of cane, osier or similar materials: Excl 
bamboo or rattan 

NMB 25 0 15 5 3 5 58.6% 

94016100: Upholstered Seats, with Wooden Frames NMB 25 45 15 5 3 5 127.72% 

94016900: Seats with Wooden Frames, not Upholstered NMB 25 45 15 5 3 5 127.72% 

94017100: Upholstered Seats, with Metal Frames NMB 25 45 15 5 3 5 127.72% 

94017900: Seats with Metal Frames, Not Upholstered NMB 25 45 15 5 3 5 127.72% 

94018000: Seats, Nes NMB 25 45 15 5 3 5 127.72% 

চয়ােরর িসট/এে সিরজ 
(Chair component), 

Castor Wheel 

94019000: Parts of Seat  KGM 25 0 15 5 3 5 58.6% 

ডি  চয়ার, স ্েন 
ব ত বা অ প চয়ার 
ও তার অংশ/খ াংশ 

94021000: Dentists', Barbers' or similar chairs and parts 
thereof 

KGM 10 0 15 5 0 5 37% 

হাসপাতাল শ া/েবড 94029010: Hospital Beds KGM 5 0 0 5 0 5 15.25% 

মিডক াল, সািজক াল 
বা ভেটিরনাির ফািনচার 
(হাসপাতাল বড তীত) 

ও তার অংশ/খ াংশ 

94029090: Medical, Surgical or Veterinary Furniture & 
Parts Thereof (Exc Hosopital Bed 

KGM 5 0 15 5 0 5 31% 

মটাল/ধাতব ফািনচার 

94031000: Metal Furniture of a Kind Used in Offices 
(Excl. Seats) 

KGM 25 20 15 5 3 5 89.32% 

94032010: Other metal furniture specially design to 
receive apparatus of heading 84.71 and 

KGM 5 0 15 5 0 5 31% 

ফামািসউ ক াল 
াবেরটিরর র াক 

94032020: Racks of a kind used in the pharmaceutical 
laboratory imported by VAT reg. pharmaceut 

KGM 25 0 15 5 3 5 58.6% 

কা ং টিবল (কা ং 
মিশেনর জ ) 

94032030: Cutting table of kind used with cutting 
machine 

KGM 1 0 15 5 0 5 26.2% 

িবেশষ ধরেণর মটাল 
ফািনচার 

94032090: Other metal furniture excl. specially design to 
receive apparatus of heading 84.7 

KGM 25 20 15 5 3 5 89.32% 

 
কােঠর ফািনচার 

 

94033000: Wooden Furniture of a Kind Used in Offices 
(Excl. Seats) 

NMB 25 20 15 5 3 5 89.32% 

94034000: Wooden Furniture of a Kind Used in The 
Kitchen (Excl. Seats) 

NMB 25 20 15 5 3 5 89.32% 
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ক চামােলর নাম িববরণসহ এইচএস কাড একক 

(UNIT) 

িসিড 

(CD) 

এসিড 

(SD) 

ভ াট 

(VAT) 

এআই  

(AIT) 

আরিড 

(RD) 

এ  
(AT) 

আই 
(TTI) 

 
কােঠর ফািনচার 

 

94035000: Wooden Furniture of a Kind Used in The 
Bedroom (Excl. Seats) 

NMB 25 20 15 5 3 5 89.32% 

94036010: Wooden Furniture, Nes NMB 25 0 15 5 3 5 58.6% 

কে সার 94036020: Of compressor imported by VAT registered 
compressor manufacturers 

KGM 1 0 15 5 0 5 26.2% 

কা ং টিবল 94036090: Wooden Furniture, Nes NMB 25 20 15 5 3 5 89.32% 

াি েকর ফািনচার (িসট 
তীত) 

94037000: Furniture (Excl. Seats) of Plastics KGM 25 20 15 5 3 5 89.32% 

বত, ব শ ইত ািদর তির 
ফািনচার 

94038200: Furniture of other materials, including cane, 
osier, bamboo or similar..: of bamb 

KGM 25 20 15 5 3 5 89.32% 

94038300: Furniture of other materials, including cane, 
osier, bamboo or similar mat..: of ratta 

KGM 25 20 15 5 3 5 89.32% 

94038900: Furniture of other material, including cane, 
osier or similar materials: Excl b 

KGM 25 20 15 5 3 5 89.32% 

ফািনচার/ পাটস 
এে সিরজ 

94039000: Parts of Furniture KGM 25 20 15 5 3 5 89.32% 

াে স সােপাট 94041000: Mattress Supports NMB 25 0 15 5 3 5 58.6% 

াে স 
94042100: Mattresses of Cellular Rubber or Plastics NMB 25 20 15 5 3 5 89.32% 

94042900: Mattresses of Other Materials, Nes NMB 25 0 15 5 3 5 58.6% 

ি িপং াগ 94043000: Sleeping Bags NMB 25 0 15 5 3 5 58.6% 

িবছানার উপকরণস হ 
( াে স ও ি িপং াগ 

ছাড়া) 

94049000: Articles of Bedding, Stuffed, Etc (Excl. 
Mattresses and Sleeping Bags) 

KGM 25 0 15 5 3 5 58.6% 

িবিভ  ধরেণর 
লাই ং/বািত/িফ ংস 

94051000: Chandeliers and other electric ceiling or wall 
lighting fittings 

NMB 25 45 15 5 3 5 127.72% 

94052000: Electric Table, Desk, Bedside or Floor-
Standing Lamps 

NMB 25 45 15 5 3 5 127.72% 

94053000: Lighting Sets for Christmas Trees NMB 25 45 15 5 3 5 127.72% 

94054010: Shadowless operation lamps NMB 5 0 0 5 0 0 10% 

94054020: Energy saving light with blast and fittings NMB 25 0 15 5 3 5 58.6% 

94054030: Solar energy operated lamps with or without 
fittings and fixtures 

NMB 5 0 15 5 0 5 31% 

94054040: LED tube light or LED bulb with or without 
fittings and fixtures 

NMB 25 45 15 5 3 5 127.72% 

94054090: Other Elec. Lamps & Lighting Fittings, Nes NMB 25 45 15 5 3 5 127.72% 

িবিভ  ধরেণর 
লাই ং/বািত/িফ ংস 

 

94055010: Non-Electrical Lamps and Lighting Fittings, 
Hurricane Lamps of Base Metal 

NMB 25 0 0 5 3 5 39.4% 

94055090: Non -Electrical Lamps & Lighting Fitting, Nes. NMB 25 45 15 5 3 5 127.72% 
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ক চামােলর নাম িববরণসহ এইচএস কাড একক 

(UNIT) 

িসিড 

(CD) 

এসিড 

(SD) 

ভ াট 

(VAT) 

এআই  

(AIT) 

আরিড 

(RD) 

এ  
(AT) 

আই 
(TTI) 

 
 
 
 

িবিভ  ধরেণর 
লাই ং/বািত/িফ ংস 

 

94056000: Illuminated Signs, Illuminated Name-Plates 
and The Like 

NMB 25 0 15 5 3 5 58.6% 

94059110: Parts of Heading No-94.05 of Glass KGM 25 45 15 5 3 5 127.72% 

94059190: Parts of Heading No-94.05 of Glass KGM 25 45 15 5 3 5 127.72% 

94059210: Parts of Heading No.94.05 of Plastic KGM 25 45 15 5 3 5 127.72% 

94059290: Parts of Heading No.94.05 of Plastic KGM 25 45 15 5 3 5 127.72% 

94059910: LED lamp parts imported by vat registered led 
lamp manufacturing industry 

KGM 25 45 15 5 3 5 127.72% 

94059990: LED lamp parts imported by vat registered led 
lamp manufacturing industry 

KGM 25 45 15 5 3 5 127.72% 

ি ফ াি েকেটড িবি ং 

94061000: Prefabricated buildings., of wood KGM 25 0 15 5 3 5 58.6% 

94069010: Prefabricated Buildings,,,, sandwich panel 
with or without cold room fac. 

KGM 1 0 15 5 0 5 26.2% 

94069090: Prefabricated buildings. Nes KGM 25 0 15 5 3 5 58.6% 

াি ক বা সমজাতীয় প   বা াি েকর তির িফ ংস 

Edging/ Plastic 
Fittings 

39209990: Plates..., of Other Plastics, not Reinforced, Etc, 
Nes 

KGM 25 10 15 5 3 5 73.96% 

ফািনচার িফ ংস, 
পাটস 

39263000: Fittings for Furniture, Coachwork or the Like 
of Plastics 

KGM 25 0 15 5 3 5 58.6% 

ফাম/এডেহিসব কিমক ালস 

ফাম কিমক ালস 
29291000: Isocyanates KGM 10 0 15 5 0 5 37% 

39072000: Other Polyethers, In Primary Forms, Nes KGM 5 0 15 5 0 5 31% 

এডেহিসব 
কিমক াল/এডিহেসব 
রিজন/ এডেহিসব 

েত ব ত 
রাসায়িনক 

39095000: Polyurethanes, In Primary Forms KGM 5 0 15 5 0 5 31% 

39211300: Cellular Plates, Strips... of Polymers of 
Polyurethanes 

KGM 25 0 15 5 3 5 58.6% 

ফািনচাের ব ত ক া, িবিভ  লক, িফ ংস, হাডওয় ার, াপল িপন (Staple pin), তারক টা (Nail),  (Screw), নাট-ব , ইত ািদ: 

িবিভ  কার ব  
যমন: সাফা তিরেত 

ব ত ব  

40103990: Transmission Belts or Belting, Nes Other Than 
Rubber Belt Round<10" dia/Flat (Sofa Webbing) 

KGM 5 0 15 5 0 5 31%  

রক উল (Rock 

wool) (ফায়ার ডার 
এর জ ) 

68061000: Slag Wool, Rock Wool, etc (Incl. Intermixtures) 
in Bulk, Sheets or Rolls 

KGM 10 0 15 5 0 5 37%  

িবভ  হাডওয় ার প  
যমন: Staple & Nail 

Pin 

73170000: Nails, tacks, drawing pins, ...erial, but excluding 
such articles with heads of copper 

KGM 25 20 15 5 3 5 89.32% 

হাডওয় ার যমন িবিভ  
 (Screw) 

73181200: Threaded Wood Screws (Excl. Coach Screws) 
Of Iron or Steel 

KGM 25 0 15 5 3 5 58.6% 
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ক চামােলর নাম িববরণসহ এইচএস কাড একক 

(UNIT) 

িসিড 

(CD) 

এসিড 

(SD) 

ভ াট 

(VAT) 

এআই  

(AIT) 

আরিড 

(RD) 

এ  
(AT) 

আই 
(TTI) 

িবিভ  হাডওয় ার প  
যমন, Automatic 

Flash Bolt 

73181510: Threaded Screws & Bolts of Iron Or Steel, Nes 
Whether or Not With Nuts/Washer (Automatic Flash Bolt) 

KGM 25 0 15 5 3 5 58.6% 

াস ি ং (Gas 
spring) (Gas lift) 

73209090: Gas spring, Springs, nes, of iron or steel KGM 25 0 15 5 3 5 58.6% 

হাডওয় ার প  যমন: 
িবিভ  ধরেণর তারকাটা, 

িপন, ইত ািদ 

74151000: Nails and Tacks, Drawing Pins, Staples, Etc, of 
Copper or Partly Copper 

KGM 25 0 15 5 3 5 58.6% 

হাডওয় ার যমন িবিভ  
 (Screw) 

74153310: Screws for Wood KGM 25 0 15 5 3 5 58.6% 

হাডওয় ার যমন িবিভ  
লক (Lock) 

83013000: Locks for Furniture of Base Metal KGM 25 20 15 5 3 5 89.32% 

হাডওয় ার যমন: 
খ জকাটা লক 

(Mortise lock) 

83014010: Other locks KGM 25 20 15 5 3 5 89.32% 

হাডওয় ার যমন: এসএস 
ক া (SS Hings), 

িবয়ািরং (Bearing), 

83021000: Hinges of Base Metal  KGM 25 0 15 5 3 5 58.6% 

হাডওয় ার প  যমন:  
Drawer Slide, 

Furniture fitting, 
Hinge, Handle & 

Knob, Sofa Spring 

83024290: Suitable for Furniture, of Base Metal, Nes KGM 25 0 15 5 3 5 58.6% 

ািনক বার (Panic 
Bar) 

83024910: Other mounting, fit. & similar articles, dev. 
/fittings for barr. wind. & or panic exit door (Panic Bar) 

KGM 5 0 15 5 0 5 31% 

ধাতব এে সিরজ (Base 
Metal Accessories) 

83024999: Other mounting fittings &similar arti. excl. 
device/fit. for barred windows & or panic exit  
(Base metal accessories) 

KGM 25 0 15 5 3 5 58.6% 

ডার াজার (Door 

Closer) 

83026010: Automatic Door Closers of Base Metal  KGM 25 0 15 5 3 5 58.6% 

ফায়ার ডার এর 
াক িসল (Smoke 

Seal) 

84842000: Mechanical Seals (Smoke Seal (Fire Door)) KGM 1 0 15 5 0 5 26.2% 

ধা র তির িবিভ  
িফ ংস ও হাডওয় ার 

প  

83024210: Mountings, Fittings, Etc, Suitable for 
Furniture, Of Base Metal, Nes 

KGM 25 0 15 5 3 5 58.6% 

হাডওয় ার প  যমন: 
ডার কাঅিডেনটর 

(Door Coordinator) 

73089010: Structures and Parts Of Structures, Nes, Of 
Iron Or Steel 

KGM 25 0 15 5 3 5 58.6% 

তার 

72091610: Flat/Cold-Rolled Iron/Steel, In Coils, Width 
>=600mm, >1mm but <3mm Thick 

KGM 10 0 15 5 0 5 37% 

72091690: Flat/Cold-Rolled Iron/Steel, In Coils, Width 
>=600mm, >1mm but <3mm Thick 

KGM 10 0 15 5 0 5 37% 
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ক চামােলর নাম িববরণসহ এইচএস কাড একক 

(UNIT) 

িসিড 

(CD) 

এসিড 

(SD) 

ভ াট 

(VAT) 

এআই  

(AIT) 

আরিড 

(RD) 

এ  
(AT) 

আই 
(TTI) 

ফািনচার িশে  িফিনিশং এর কােজ ব ত ািদ, িথনার ও াকার িহেসেব ব ত রাসায়িনক ও অ া  সমজাতীয় রাসায়িনক আমদািনেত  হার 

ফািনচার ও কাপড় রং 
করার কােজ ব ত রং 
বা সমজাতীয় রাসায়িনক 

যমন: ইউিভ াকার 

(UV Lacquer) 

32041100: Disperse dyes and preparations based 
thereon: 

KGM 5 0 15 5 0 5 31% 

ফািনচার রং করার 
কােজ ব ত রং বা 
সমজাতীয় রাসায়িনক 
যমন: িপইউ লকার 
(PU Lacquer), 
হাডনার/ক াটািল  

(Hardner/ 
Catalyst); িবিভ  রিজন 

(Polyurethene 
Resin, Alkayd 

Resin, Dispersed 
Dyes 

32082099: Other Paints Based on Acrylic Or Vinyl 
Polymers, In A Non-Aqueous Medium 

KGM 25 20 15 5 3 5 89.32% 

িবিভ  ধরেণর সলেভ  
ও িথনার  

38140090: Organic Composite Solvents and Thinners, Nes; 
Paint or Varnish Removers 

KGM 15 0 15 5 0 5 43%  

লকার, হাডনার, 
ক াটািল , 

পিলইউেরিথন রিজন, 
এলকালেয়ড রিজন, 

িডসপাস ডাইস 

32089090: Other Paints and Varnishes, In A Non-Aqueous 
Medium, Nes 

KGM 25 20 15 5 3 5 89.32% 

িশিরষ কাগজ 68052000: Natural or Artificial Abrasive Powder/Grain, On 
Paper/Paperboard 

KGM 10 0 15 5 0 5 37%  
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৬. িভেয়তনাম ও বাংলােদেশ ফািনচার উৎপাদেনর ক চামাল আমদািনেত  কাঠােমা পযােলাচনা 

বাংলােদশ ও িভেয়তনােমর কা মস দ েরর ওেয়বসাইেট া  ত  িবে ষণ কের উভয় দেশ ফািনচার উৎপাদেন 
ব ত িবিভ  ক চামাল, এে সিরজ, িফ ংস, কিমক াল ইত ািদ আমদািনেত মাট ধায ত  হার পযােলাচনা বক উভয় 

দেশর মাট  হােরর লনা টিবল ৪ এ উপ াপন করা হেয়েছ। এে ে  ফািনচার উৎপাদেন ব ত ক চামাল, এে সিরজ, 
িফ ংস, কিমক াল ইত ািদর এইচএস কাড িভি ক লনা করা হেয়েছ। সাধারণত িনিদ  পে র জ  িনধািরত আট 
িডিজেটর এইচএস কাড বহার করার চ া করা হেয়েছ। তেব কান কান ে  িব ত এইচএস কােড ই দেশর পাথক  
িবেবচনায় ত পে র  হার িবেবচনায় নয়া হেয়েছ।  িবেশেষ উভয় দেশর কান র কা মস ওেয়বসাইেট আট 
িডিজেটর অ প এইচএস কাড পাওয়া না গেল, সমজাতীয় পে র ছয় িডিজট বা চার িডিজেটর এইচএস কাড 
পযােলাচনা বক তা উপ াপন করা হেয়েছ। অেনক ে , একই জাতীয় প  িভ  িভ  এইচএস কাড  হওয়ায় তােদরেক 

থকভােব টিবল ৪ এ উপ াপন করা হেয়েছ। বাংলােদেশর  হােরর ে , কা মস ওেয়বসাইট 
(http://www.bangladeshcustoms.gov.bd/ trade_info/duty_calculator)  হেত া  ত া সাের মাট  
উে খ করা হেয়েছ। িভেয়তনােমর সােথ িবিভ  দেশর /অ ািধকার লক বািণজ  ি  থাকায়, স দেশর কা মস 
ওেয়বসাইেট (https://www.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=2313&id=NHAP_KHAU&name= 

Imports&cid=…) একই পে র জ  র ািনকারক দেশেভেদ  হেত  কের িবিভ   হার পযােলাচনা বক সকল 
ে   হােরর সবিন  ও সেবা  সীমা উে খ করা হেয়েছ।  

িভেয়তনাম দি ণ ব এিশয়ার দশস েহর জাট আিসয়ান (ASEAN (The Association of Southeast 

Asian Nations)) এর সদ  িহেসেব ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) এর আওতায় জাট  
দি ণ ব এিশয়ার অপর দশস হ যমন নাই দা স সালাম, কে ািডয়া, ইে ােনিশয়া, লাওস, মালেয়িশয়া, মায়ানমার, 
িফিলপাইন, িস া র ও থাই াে র সােথ প  আমদািন-র ািনেত  িবধা পেয় থােক। আবার আিসয়ােনর সােথ ভারত 
(ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)), দি ণ কািরয়া  (ASEAN - Koren (AKFTA)), হংকং 
(ASEAN - Hong Kong (AHKFTA)), জাপান (ASEAN - Japan (AJCEP)) ও চীন (ASEAN - China 

(ACFTA)) এর সােথ /অ ািধকার লক বািণজ  ি  রেয়েছ। ফেল এসব দেশর সােথ প  আমদািন-র ািনেতও 
িভেয়তনােম  িবধা িব মান। আবার িভেয়তনােমর সােথ িচিল (Vietnam - Chile (VCFTA)), দি ণ কািরয়া 
(Vietnam - Korea (VKFTA)), িকউবা (Vietnam - Cuba), ইউেরিশয়ান ইেকানিমক ইউিনয়ন (Vietnam - 

EAEU FTA), ইউেরাপীয় ইউিনয়ন  দশস হ (Vietnam - European Union (EVFTA)), জাপান (Vietnam - 

Japan (VJEPA)), অে িলয়া-িনউিজ া  (Vietnam - Australia - New Zealand (AANZFTA)), মি েকা 
(CPTPP - Mexico), The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific 

Partnership (CPTPP) এর অপর সদ  রা স হ যমন কানাডা, নাই দা স সালাম, প  (CPTPP - Other 

country) ইত ািদ দেশর সােথ ্  বািণজ  ি  রেয়েছ। ফেল এসব দেশর সােথ প  আমদািন-র ািনেতও িভেয়তনােমর 
 িবধা িব মান। এসব দশ হেত প  িবেশষত ক চামাল, িফ ংস আমদািনেত অিধকাংশ ে ই ভােব আমদািন 

করা যায়। কান কান ে  প  বা ক চামাল আমদািনেত  েযাজ  হেলও তার হার বই কম। আবার য সকল দেশর 
সােথ িভেয়তনােমর অ ািধকার লক বা  বািণজ  ি  নই স সকল দশ হেত প  বা ক চামাল আমদািনেতও  হার 
ব বিশ নয়। উদাহরণ প, িবিভ  বােডর কথা ধরা যাক। বাংলােদেশ িভিনয়ার বাড, পা েকল বাড, এমিডএফ বাড, 

ফাইবার বাড, াইউড বাড ইত ািদ আমদািনেত মাট  ৩৭% হেত ৭৩.৯৬% পয । অথচ িভেয়তনােম এ সকল বাড 
আমদািনর ে  য সকল দেশর সােথ /অ ািধকার লক বািণজ  ি  রেয়েছ স সকল দেশর অিধকাংশ হেত  

ািরেফ আমদািন করা যােব। তেব, িবেশেষ, চীন ও ইউেরাপীয় ইউিনয়ন  দশস হ হেত আমদািনর ে   হেত 
সেবা  ৮% পয   পিরেশাধ করেত হেব। ফােরি য়াল ে    হেত সেবা  ৮% পয । অপরপে , 

্ /অ ািধকার লক বািণজ  ি র বাইের, আমদািনর ে  সাধারণ  হার ৫% হেত সেবা  ১২% পয । এ থেক 
িভেয়তনােমর লনায় বাংলােদেশ ফািনচার উৎপাদেন ব ত ক চামাল আমদািনেত উ  হােরর িবষয়  পির ারভােব 

েট উেঠেছ।    

িভেয়তনােম উ তমােনর কাঠ পাওয়া যায়।  তাই নয়। িভেয়তনােম ৪০% এর অিধক িম বন হওয়ায় ফািনচােরর 
ক চামাল কােঠর পযা  যাগান রেয়েছ। অিধক , িভেয়তনােমর কাঠ FSC (Forest Stewardship Council) 

সা ফােয়ড িবধায় স েলা ারা তির ত ফািনচার িব েড় সব  সমা ত ও অিধক ে  িব য় করা স ব হয়। তথািপ 
িভেয়তনােম কাঠ আমদািনর ওপর  হার বই কম (০ হেত ৫%)। অপরপে , বাংলােদেশ েয়াজেনর লানায় বন িম 
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কম। আর বাংলােদেশ উ তমােনর িক  কাঠ পাওয়া গেলও তার সরবরাহ িনরিবি  ও টকসই নয়। আর য  পাওয়া যায়, 
স রও িসিবিল  স েক যথাযথ ত  সংর ণ করা হয় না। বাংলােদেশর কাঠ FSC সা ফােয়ডও নয়। তাই র ািন খী 

ফািনচার উৎপাদেনর জ  বাংলােদেশর ফািনচার তকারকেদর িবেদশ হেত FSC সা ফােয়ড কাঠ আমদািন করেত হয়। 
তথািপ, িভেয়তনােমর লনায় বাংলােদেশ কােঠর ফািনচার উৎপাদেনর ধান ক চামাল কাঠ আমদািনেত  অেনক বিশ- 
সবিন  ১০% হেত সেবা  ৩৭% যা িভেয়তনােম  হেত ৫% এর মে ই সীমাব  ( টিবল ৪)। অথাৎ বাংলােদেশর িনজ  
উ তমােনর কােঠর যমন অভাব রেয়েছ, তমিন এর ওপর আমদািন  িভেয়তনাম অেপ া বিশ। যা লত দশীয় ফািনচার 
িশে র িবকােশর পেথ অ রায়। বাংলােদেশ রড মরাি , বীচ, বাচ, পপলার, ইউক ািলপটাস, ইত ািদ গােছর বড় বড় িড় 
আমদািনেত ১০% হাের  ধা  রেয়েছ। যখােন িভেয়তনােম এ সকল জািতর গােছর িড়/কাঠ আমদািনেত  হার ০ 
হেত ৫%। উে , িভেয়তনােম এ সকল জািতর গােছর িড় ও চরাই ত কােঠর আমদািন ও একই (০~৫%)। িক  
বাংলােদেশ চরাই ত কােঠর আমদািন  চরাইিবহীন বড় বড় িড়র আমদািন  অেপ া অেনক বিশ ( টিবল ৪)। 

বাংলােদেশ ফাম কিমক াল যমন: আইেসাসায়ােনটস আমদািনেত মাট  হার ৩৭%; অপরিদেক িভেয়তনােম 
এইচএস কাড 292910 এর আওতায় আইেসাসায়ােনটস আমদািনেত  হার ০ হেত ৭.৫%; ফাম উৎপাদেন ব ত 
অ তম ক চামাল, পিলওল আমদািনেত বাংলােদেশ মাট  হার ৩১% হেলও িভেয়তনােম মা  ০ হেত ৫% ( টিবল ৪)। 
ফািনচার তিরেত ধা র তির ক া, হাতল, িবিভ  লক, াপল, িপন, সাফা ি ং, ডার াজার, তারকাটা, , নাট-ব সহ 
নানা কার হাডওয় ার সাম ী ও িফ ংস আমদািনেত বাংলােদেশ ৫৮.৬০~৮৯.৩২% হাের মাট  পিরেশাধ করেত হয়। 
অথচ িভেয়তনােম এসকল প  আমদািনেত  হার ০~৩৭.৫০% ( টিবল ৪)। ফায়ার ডার (Fire door) এর িবিভ  
হাডওয় ার যমন: ডার াজার, ািনক বার (Panic bar), Pull & Lever Handle, Smoke Seal, SS Hings 

with Bearing, Mortise Lock, Door Holder, Door Coordinator ইত ািদ আমদািনেত বাংলােদেশ 
২৬.২০~৮৯.৩২% হাের  পিরেশাধ করেত হয়। প া ের এ সকল হাডওয় ার ও িফ ংস আমদািনেত িভেয়তনােম 
০~৩৭.৫% হাের  পিরেশাধ করেত হয়।  

ফািনচার িশে  রং করার কােজ ব ত িবিভ  রাসায়িনক যমন: াকার (Lacquer), ডাই (Dye), ইত ািদ 
আমদািনেত বাংলােদেশ ৩১~৮৯.৩২% হাের ও িভেয়তনােম র ািনকারক দশেভেদ ০~১৫% হাের  পিরেশাধ করেত হয় 
( টিবল ৪)। িথনার ও িশরীষ কাগজ আমদািনেত বাংলােদেশ যখােন যথা েম ৪৩% ও ৩৭% হাের  পিরেশাধ করেত হয়, 
সখােন িভেয়তনােম যথা েম ০~৪.৫% হাের  পিরেশাধ করেত হয় ( টিবল ৪)। 

আ িনক ফািনচার উৎপাদেন চামড়া, কাপড় ইত ািদ বহার কের উ ে র ি ন ন আ িনক ফািনচার উৎপাদন 
করা হে  যা ধনী ও অিভজাত ণীর লাকেদর মােঝ িবেশষ আকষণ তির কেরেছ। তাই এেদর কদর ও উৎপাদন িদন িদন 
ি  পাে । ফল িতেত িবিভ   ফািনচার উৎপাদনকারী া স হ িনত ন ন িডজাইেনর কীয় বিশে র ফািনচার উৎপাদন ও 

বাজারজাত করেছ। দেশ চামড়া আমদািনেত মাট ৩১% হাের  পিরেশাধ করেত হয়। আবার, ফািনচার তিরেত ব ত 
কাপড়/ ফি ক আমদািনেত ৮৯.৩২% হাের  পিরেশাধ করেত হয় যা িভেয়তনােম মা   ০~১৮%। আ িনক ফািনচার 
তিরেত াি েকর তির এিজং (Edging) আমদািনেত বাংলােদেশ মাট  হার ৭৩.৯৬% হেলও িভেয়তনােম তার 

আমদািন  মা  ০ হেত ৯%।  

এইচএস কাড ৯৪ এর অধীেন ফািনচার সাম ী বা এর এে সিরজ/পাটস ইত ািদ বাংলােদেশ আমদািনেত 
১০~১২৭.৭২% হাের মাট  ধায করা হেয়েছ। দেশর মা েষর া  সবােক  িদেয় মিডক াল ফািনচােরর আমদািন 

 সবিন  (১০%) হাের ধায করা হেয়েছ। অপরিদেক, দশীয় িশ েক র া দওয়া ও দেশ ফািনচার িশ  গেড় তালায় 
উৎসাহ যাগােত িবেশেষ ফািনচার আমদািনেত ১২৭.৭২% হাের  পিরেশাধ ধায করা হেয়েছ। প া ের, িভেয়তনােম 
এইচএস কাড ৯৪ এর অধীেন িবিভ  ফািনচার উৎপাদেনর ক চামাল আমদািনেত ধায ত  ০~৪৫%। বাংলােদেশ চয়ােরর 
িসট/এে সিরজ আমদািনেত মাট ৫৮.৬০% হাের  পিরেশাধ করেত হয় সখােন িভেয়তনােম  হার ০~৩৭.৫%। 
অপরিদেক িবিভ  ফািনচার পাটস/এে সিরজ আমদািনেত বাংলােদেশ যখােন মাট  হার ৮৯.৩২%, সখােন িভেয়তনােম 
একই প  আমদািনেত  হার ০~৩৭.৫০%। তরাং এ সকশেনর আেলাচনা ও টিবল ৪ এ উপ ািপত ত  হেত এটা 
পির ার য ফািনচার উৎপাদেন ব ত িবিভ  ক চামাল যমন: কাঠ, বাড, হাডওয় ার সাম ী, রং করার কােজ ব ত 
রাসায়িনক, কাপড়, পাটস, ইত ািদ আমদািনেত বাংলােদেশ েযাজ  মাট  হার িভেয়তনােমর লনায় অেনক বিশ। 
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ফািনচারেক িবলাসব ল প  িবেবচনায় ত ত ফািনচার আমদািনর ওপর অিধক হাের  আেরাপ দশীয় িশ েক িবকিশত 
হেত সাহা  করেত পাের, িক  ক চামােলর ওপর উ হাের  আেরাপ দশীয় িশ েক অসম িতেযািগতার স ুখীন কের 
তােল। এর ফেল বরং দশীয় িশে র কাি ত ি  াহত হেত পাের। এে ে  িভেয়তনাম এক  র উদাহরণ। িভেয়তনােম 

ক চামােলর  হার অেনক কম,  িবেশেষ  যা দশ র ফািনচার খােতর ম উ িতর অ তম কারণ। এর ফেল 
িভেয়তনাম লনা লক কম ে  ফািনচার উৎপাদন করেত পারেছ িবধায় িতেযািগতা লক ে  র ািন করেত স ম হে । 
ফেল িভেয়তনােমর ফািনচার র ািন িদন িদন ি  পাে । তাই ফািনচার খােত দেশর র ািন ি র লে  িভেয়তনামেক 
অ সরণ কের বাংলােদেশও র ািনত  ফািনচার খােতর ক চামাল আমদািনেত  হার (িসিড, এসিড, আরিড ইত ািদ) 
যৗি ক পযােয় াস বা  আমদািনর েযাগ দয়া যেত পাের। 

 

টিবল ৪. বাংলােদশ ও িভেয়তনােম ফািনচােরর ক চামাল আমদািনেত েযাজ   হােরর লনা 

এইচএস কাড/িবষয় বাংলােদেশ আমদািনেত মাট  হার িভেয়তনােম আমদািনেত মাট  হার 

কাঠ ও কােঠর উপজাত িবিভ  উপকরণ আমদািন 

চরাই ত বীচ কাঠ এইচএস কাড 44079200: Beech Wood 

(Fagus Spp.) Sawn/Chipped 
Lengthwise Sliced Or Peeled >6m 

Thick এর আওতায় চরাই ত বীচ কাঠ 
আমদািনেত  হার ১৫.২৫%  

এইচএস কাড 440792 এর আওতায় 
চরাই ত বীচ কাঠ আমদািনেত  হার ০ হেত 

৫% 

রড মরাি  কাঠ এইচএস কাড 44034100: Dark Red 
Meranti, Light Red Meranti and 
Meranti Bakau Wood In The Rough 

এর আওতায় মরাি  কাঠ আমদািনেত  হার 
১০% 

এইচএস কাড 440341: Dark Red 
Meranti, Light Red Meranti 
and Meranti Bakau এর আওতায় 
মরাি  কাঠ আমদািনেত  হার ০ হেত ৫% 

চরাই ত রড মরাি  কাঠ এইচএস কাড 44072500: Tropical Wood 

of Dark Red Meranti, Light Red 

Meranti & Meranti Bakau এর আওতায় 
চরাই ত মরাি  কাঠ আমদািনেত  হার ৩১% 

এইচএস কাড 440725: Dark Red 
Meranti, Light Red Meranti & 
Meranti Bakau এর আওতায় চরাই ত 
মরাি  কাঠ আমদািনেত  হার ০ হেত ৫% 

ওক কাঠ এইচএস কাড 44039100: Oak Wood 

(Quercus Spp.) In The Rough, (Excl. 

Treated) এর আওতায় ওক কাঠ আমদািনেত  
হার ১০% 

এইচএস কাড 440391: Oak Wood 
(Quercus Spp.) এর আওতায় ওক কাঠ 
আমদািনেত  হার ০ হেত ৫% 

চরাই ত ওক কাঠ এইচএস কাড 44079100: Oak Wood 

(Quercus Spp.) Sawn/Chipped 
Lengthwise Sliced Or Peeled >6m 

Thick এর আওতায় চরাই করা ওক কাঠ 
আমদািনেত  হার ১৫.২৫% 

এইচএস কাড 440791: - Of oak 

(Quercus spp.) এর আওতায় চরাই করা 
ওক কাঠ আমদািনেত  হার ০ হেত ৫% 

বীচ কাঠ এইচএস কাড 44039400: Wood in the 

rough...Of beech (Fagus spp.), other 
এর আওতায় বীচ কাঠ আমদািনেত  হার ১০% 

এইচএস কাড 440394: Of beech 

(Fagus spp.), other এর আওতায় বীচ 
কাঠ আমদািনেত  হার ০ হেত ৫% 

চরাই ত বীচ কাঠ এইচএস কাড 44079200: Beech Wood 

(Fagus Spp.) Sawn/Chipped 
Lengthwise Sliced Or Peeled >6m 

Thick এর আওতায় চরাই ত বীচ কাঠ 
আমদািনেত  হার ৩১% 

এইচএস কাড 440792: Beech Wood 

(Fagus Spp.) এর আওতায় চরাই ত বীচ 
আমদািনেত  হার ০ হেত ৫% 
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এইচএস কাড/িবষয় বাংলােদেশ আমদািনেত মাট  হার িভেয়তনােম আমদািনেত মাট  হার 

বাচ কাঠ এইচএস কাড 44039600: Wood in the 
rough...of birch (Betula spp), 
Other এর আওতায় বাচ কাঠ আমদািনেত  
হার ১০% 

এইচএস কাড 440394: Of beech 

(Fagus spp.), other এর আওতায় বাচ 
কাঠ আমদািনেত  হার ০ হেত ৫% 

পপলার কাঠ এইচএস কাড 44039700: Wood in the 
rough, whether or not stripped 
of bark.Of poplar and aspen 
(Populas spp.) এর আওতায় পপলার কাঠ 
আমদািনেত  হার ১০% 

এইচএস কাড 440397: Of poplar 
and aspen (Populas spp.) এর 
আওতায় পপলার কাঠ আমদািনেত  হার ০ 
হেত ৫% 

ইউক ািলপটাস এইচএস কাড 44039800: Wood in the 
rough, whether or not stripped 
of bark..of Cucalyptus 
(Eucalyptus spp.) এর আওতায় 
ইউক ািলপটাস কাঠ আমদািনেত  হার ১০% 

এইচএস কাড 44039800: Wood in 
the rough, whether or not 
stripped of bark..of 
Cucalyptus (Eucalyptus spp.) 
এর আওতায় ইউক ািলপটাস কাঠ আমদািনেত 

 হার ০ হেত ৫% 

কােঠর ড়া এইচএস কাড 44050000: Wood Wool; 
Wood Flour এর আওতায় কােঠর ড়া 
আমদািনেত  হার ১০% 

এইচএস কাড 4405: Wood Wool; 
Wood Flour এর আওতায় কােঠর ড়া 
আমদািনেত  হার ০ হেত ৫% 

চরাই ত পাইন কাঠ এইচএস কাড 44071100: Wood sawn 
or chipped length., sliced -- of a 
thick. exc. 6 mm Con.Of pine 
(Pinus spp) এর আওতায় চরাই ত পাইন কাঠ 
আমদািনেত  হার ২৬% 

এইচএস কাড 44071100: Wood 
sawn or chipped length., 
sliced -- of a thick. exc. 6 mm 
Con.Of pine (Pinus spp) এর 
আওতায় চরাই ত পাইন কাঠ আমদািনেত  
হার ০ হেত ৫% 

চরাই ত ফার ও স কাঠ এইচএস কাড 44071200: Wood sawn 
or chipped lengthwise, sliced -- 
of fir (Abies spp) and spruce 
(Picea spp) এর আওতায় চরাই ত ফার ও 

স কাঠ আমদািনেত  হার ৩১% 

এইচএস কাড 44071200: Wood 
sawn or chipped lengthwise, 
sliced -- of fir (Abies spp) and 
spruce (Picea spp) এর আওতায় 
চরাই ত ফার ও স কাঠ আমদািনেত  

হার ০ হেত ৫% 

ফাম কিমক াল  

আইেসাসায়ােনটস এইচএস কাড 29291000: Isocyanates 
এর আওতায় আইেসাসায়ােনটস আমদািনেত  হার 
৩৭% 

এইচএস কাড 29291010: 
Diphenylmethane 
diisocyanate (MDI) ও 
29291020: Toluene 
diisocyanate এর আওতায় আমদািন  
হার ০ হেত ৫% এবং এইচএস কাড 
29291090: Other এর আওতায় 
আমদািন  হার ০ হেত ৭.৫% 

পিলওল (Polyol) এইচএস কাড 39072000: Other 

Polyethers, In Primary Forms, Nes 
এর আওতায় রাসায়িনক আমদািনেত  হার ৩১% 

এইচএস কাড 390720: Other 

Polyethers এর আওতায় রাসায়িনক 
আমদািনেত  হার ০ হেত ৫% 

ফািনচাের ব ত ক া, িবিভ  লক, িফ ংস, হাডওয় ার, াপল িপন (Staple pin), তারক টা (Nail),  (Screw), নাট-ব , ইত ািদ 

াি েকর তির এিজং (Edging) এইচএস কাড 39209990: Plates..., Of 

Other Plastics, Not Reinforced, Etc, 

Nes এর আওতায় আমদািন  হার ৭৩.৯৬% 

এইচএস কাড 39209990: Plates..., Of 

Other Plastics, Not Reinforced, 

Etc, Nes এর আওতায় আমদািন  হার ০ 
হেত ৯% 
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এইচএস কাড/িবষয় বাংলােদেশ আমদািনেত মাট  হার িভেয়তনােম আমদািনেত মাট  হার 

40103990: 
Transmission Belts Or 
Belting, Nes Other 
Than Rubber Belt 
RounD<10" dia/Flat 

(Sofa Webbing) 

 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িবিভ  কার ব  
যমন: সাফা তিরেত ব ত ব  আমদািনেত 
মাট ৩১% হাের  পিরেশাধ করেত হয় 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িবিভ  কার 
ব  যমন: সাফা তিরেত ব ত ব  

আমদািনেত ০ হেত ৭.৫০% হাের  পিরেশাধ 
করেত হয় 

 (Screw) এইচএস কাড 73181200: Threaded 
Wood Screws (Excl. Coach 
Screws) Of Iron Or Steel এর 
আওতায়  আমদািনেত  হার ৫৮.৬০% 

এইচএস কাড 73181200: Other 
Wood Screws এর আওতায়  
আমদািনেত  হার ০ হেত ১৮% 

73181510: Threaded 
Screws & Bolts Of Iron 
Or Steel, Nes Whether 
Or Not With 
Nuts/Washer 
(Automatic Flash Bolt) 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িবিভ  হাডওয় ার 
প  যমন, Automatic Flash Bolt 
আমদািনেত মাট ৫৮.৬০% হাের  পিরেশাধ 
করেত হয়। 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িবিভ  
হাডওয় ার প  আমদািনেত ০ হেত ২০% হাের 

 পিরেশাধ করেত হয়। 

73209090: Gas spring, 
Springs, nes, of iron or 
steel 

এই এইচএস কাড এর আওতায় Gas lift 
আমদািনেত  হার ৫৮.৬০% 

এই এইচএস কাড এর আওতায় প  আমদািনেত 
০ হেত ৪.৫% হাের  পিরেশাধ করেত হয়।  

73170000: Nails, tacks, 
drawing pins, ...erial, 
but excluding such 
articles with heads of 
copper. 

(Staple & Nail Pin) 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত িবিভ  
হাডওয় ার প  আমদািনেত ৮৯.৩২% হাের  
পিরেশাধ করেত হয়। 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত 
হাডওয় ার প  আমদািনেত  হার ০ হেত 
৩০% 

741510: Nails and 
tacks, drawing pins, 
staples and similar 
articles 

এইচএস কাড 74151000: Nails and 
Tacks, Drawing Pins, Staples, 
Etc, of Copper or Partly Copper 
আমদািনেত  হার ৫৮.৬০%  

এইচএস কাড 74151010: Staples, 
এইচএস কাড 74151020: Nails 
ইত ািদ আমদািনেত  হার ০ হেত ৩০% 

74153310: Screws For 
Wood 

এই এইচএস কাড এর আওতায় হাডওয় ার প  
যমন,  আমদািনেত ৫৮.৬০% হাের  পিরেশাধ 

করেত হয়। 

এই এইচএস কাড এর আওতায় প  আমদািনেত 
০ হেত ১৫% হাের  পিরেশাধ করেত হয়। 

ফািনচাের ব ত িবিভ  হাডওয় ার 
যমন: Drawer Slide, 

Furniture fitting, 
Hinge, Handle & Knob, 
Sofa Spring, 
Hardware, Fittings 
ইত ািদ 

এইচএস কাড 83024290: Mountings, 
Fittings, Etc, Suitable for 
Furniture, of Base Metal, Nes এর 
আওতা  এ সকর হাডওয় ার আমদািনেত  হার 
৫৮.৬০% 

এইচএস কাড 8302: Base metal 
mountings, fittings and 
similar articles suitable for 
furniture, doors, stairs, 
windows, blinds, coachwork, 
saddlery, trunks, chests, 
caskets or the like; base 
metal hat-racks, hat-pegs, 
brackets and similar 
fixtures; castors with 
mountings এর আওতায় এসকল 
হাডওয় ার আমদািনেত  হার ০ হেত 
৩৭.৫০% 
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এইচএস কাড/িবষয় বাংলােদেশ আমদািনেত মাট  হার িভেয়তনােম আমদািনেত মাট  হার 

83013000: Locks for 
Furniture of Base Metal 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত হাডওয় ার 
প  যমন, ধাতব লক বা তালা-চািব আমদািনেত 
৮৯.৩২% হাের  পিরেশাধ করেত হয়। 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত 
হাডওয় ার প  যমন, ধাতব লক বা তালা-চািব 
আমদািনেত  হার ০ হেত ৩৭.৫০% 

83014010: Other locks 
(Mortise lock) 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত হাডওয় ার 
প  যমন, ফায়ার ডার এর জ  খ জ কাটা িবেশষ 
ধরেণর ধাতব লক আমদািনেত ৮৯.৩২% হাের  
পিরেশাধ করেত হয়। 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত 
সমজাতীয় হাডওয় ার প  আমদািনেত  হার 
০ হেত ৩৭.৫০% 

83024290: Suitable For 
Furniture, O{f Base 
Metal, Nes (Drawer Slide, 
Furniture fitting, Hinge, 
Handle & Knob 
Mountings, Fittings,  Sofa 
Spring, Etc,) 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত িবিভ  
হাডওয় ার প  ও িফ ংস আমদািনেত ৫৮.৬০% 
হাের  পিরেশাধ করেত হয়। 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত িবিভ  
হাডওয় ার প  ও িফ ংস আমদািনেত  হার 
০ হেত ৩০% 

83021000: Hinges Of 
Base Metal (SS Hings 
with Bearing) 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত হাডওয় ার 
প  যমন: ধাতব ক া আমদািনেত ৫৮.৬০% হাের 

 পিরেশাধ করেত হয় 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত 
হাডওয় ার প  আমদািনেত  হার ০ হেত 
৩০% 

83026010: Automatic 
Door Closers Of Base 
Metal (Door Closer) 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত হাডওয় ার 
প  যমন: ধাতব অেটােম ক ডার াজার 
আমদািনেত ৫৮.৬০% হাের  পিরেশাধ করেত হয় 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত 
হাডওয় ার প  আমদািনেত  হার ০ হেত 
২৫.৫০% 

83024910: Other 
mounting, fit. & similar 
articles, dev. /fittings for 
barr. wind. & or panic exit 
door (Panic Bar) 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত িবিভ  
হাডওয় ার প  যমন, ফায়ার ডার এর জ  ািনক 
বার আমদািনেত ৩১% হাের  পিরেশাধ করেত 
হয়। 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত 
হাডওয় ার প  আমদািনেত  হার ০ হেত 
৩০% 

83024999: Other 
mounting fittings 
&similar arti. excl. 
device/fit. for barred 
windows & or panic exit  

(Base metal accessories) 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত িবিভ  
হাডওয় ার ও এে সিরজ প  আমদািনেত ৫৮.৬০% 
হাের  পিরেশাধ করেত হয়। 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত 
হাডওয় ার প  আমদািনেত  হার ০ হেত 
৩০% 

84842000: Mechanical 
Seals (Smoke Seal (Fire 
Door)) 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত িবিভ  
হাডওয় ার প  যমন, ফায়ার ডার এর জ  াক 
িসল আমদািনেত ২৬.২০% হাের  পিরেশাধ 
করেত হয়। 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত 
হাডওয় ার প  আমদািনেত  হার ০ হেত 
৪.৫০% 

68061000: Rock wool 

Slag Wool, Rock Wool, 
Etc (Incl. Intermixtures) 
In Bulk, Sheets Or Rolls 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত িবিভ  প  
যমন, ফায়ার ডার এর জ  রক উল আমদািনেত 

৩৭% হাের  পিরেশাধ করেত হয়। 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত প  
আমদািনেত  হার ০ হেত ৭.৫০% 

ফািনচার িশে  িফিনিশং এর কােজ ব ত ািদ, িথনার ও াকার িহেসেব ব ত রাসায়িনক ও অ া  সমজাতীয় রাসায়িনক আমদািনেত  
হার 

320411: Disperse dyes 
and preparations based 
thereon: 

এইচএস কাড 32041100: Disperse 
Dyes And Preparations Based 
Thereon আমদািনেত  হার ৩১% 

এই এইচএস কাড  িবিভ  রাসায়িনক 
আমদািনেত  হার ০ হেত ৫% 
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320820: Paints and 
varnishes (including 
enamels and lacquers) 
based on synthetic 
polymers or 
chemically modified 
natural polymers, 
dispersed or dissolved 
in a non-aqueous 
medium; solutions as 
defined in Note 4 to 
this Chapter. 

- Based on acrylic or 
vinyl polymers: 

এইচএস কাড 32082099: Other 
Paints Based on Acrylic or Vinyl 
Polymers, In A Non-Aqueous 
Medium  রাসায়িনক যমন, িপইউ াকার 
(PU Lacquer) আমদািনেত  হার 
৮৯.৩২% 

এই এইচএস কাড  িবিভ  রাসায়িনক 
আমদািনেত  হার ০ হেত ১৫% 

লকার (Lacquer): 
Hardner/Catalyst; 
Polyurethene Resin, 
Alkayd Resin, 
Dispersed Dyes 

এইচএস কাড 32082099  এ সকল 
রাসায়িনক আমদািনেত  হার ৮৯.৩২% 

এইচএস কাড 320820  িবিভ  
রাসায়িনক আমদািনেত  হার ০ হেত ১৫% 

68052000: Natural Or 
Artificial Abrasive 
Powder/Grain, On 
Paper/Paperboard 

এই এইচএস কাড  িশিরষ কাগজ আমদািনেত 
 ৩৭% 

এই এইচএস কাড  িশিরষ কাগজ 
আমদািনেত  হার ০ হেত ১৫% 

320411: Synthetic 
organic colouring 
matter, whether or not 
chemically defined; 
preparations as 
specified in Note 3 to 
this Chapter based on 
synthetic organic 
colouring matter; 
synthetic organic 
products of a kind 
used as fluorescent 
brightening agents or 
as lumin 

- - Disperse dyes and 
preparations based 
thereon: 

এইচএস কাড 32041100  িবিভ  
রাসায়িনক যমন, ইউিভ াকার (UV 
Lacquer) আমদািনেত  ৩১% 

এই এইচএস কাড  িবিভ  রাসায়িনক 
আমদািনেত  হার ০ হেত ৫% 

িথনার (Thinner) এইচএস কাড 38140090: Organic 
Composite Solvents And 
Thinners, Nes; Paint Or Varnish 
Removers এর আওতায় িথনার (Thinner) 
আমদািনেত মাট  হার ৪৩% 

এইচএস কাড 38140000: Organic 
composite solvents and 
thinners, not specified or 
included; prepared paint or 
varnish removers. এর আওতায় 
িথনার (Thinner) আমদািনেত  হার ০ 
হেত ৪.৫০% 
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িভিনয়ার শীট/পা েকল বাড/ ফাইবার বাড/এমিডএফ বাড/ াইউড বাড ইত ািদ 

44119400: F.board of 
wood or other .mat. 
Excl.Med.den. F.board 
(MDF)of a den.<0.5 
g/cm3 

এই এইচএস কাড এর আওতায় কাঠ বা অ  
উপকরণ ারা ত ত ফাইবার বাড আমদািনেত 
মাট  হার ৭৩.৯৬% 

এই এইচএস কাড এর আওতায় কাঠ বা অ  
উপকরণ ারা ত ত ফাইবার বাড 
আমদািনেত  হার ০ হেত ১২% 

44111200: Medium 
density fiberboard 
(MDF) of a thickness 
not exceeding 5 mm 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত ে র 
এমিডএফ বাড আমদািনেত মাট  হার ৪৩% 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত 
ে র এমিডএফ বাড আমদািনেত মাট  

হার ০ হেত ১২% 

44111300: Medium 
density fiberboard 
(MDF) of a thickness 
exceeding 5 mm but 
not exceedin 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত ে র 
এমিডএফ বাড আমদািনেত মাট  হার ৪৩% 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত 
ে র এমিডএফ বাড আমদািনেত মাট  

হার ০ হেত ১২% 

44111400: Medium 
density fiberboard 
(MDF) of a thickness 
exceeding 9 mm 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত ে র 
এমিডএফ বাড আমদািনেত মাট  হার ৪৩% 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত 
ে র এমিডএফ বাড আমদািনেত মাট  

হার ০ হেত ১২% 

440890: Veneer 
Sheets And Sheets For 
Plywood Of Other 
Wood, =<6mm Thick, 
Nes 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত ে র 
িভিনয়ার শীট আমদািনেত মাট  হার ৩৭% 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত 
ে র িভিনয়ার শীট আমদািনেত মাট  হার 

০ হেত ৫% 

44109000: Particle 
board,ori.strn board 
(OSB)&simi.board of 
wood?other organic 
bin. Subst 

এই এইচএস কাড এর আওতায় পা েকল বাড 
আমদািনেত মাট  হার ৭৩.৯৬% 

এই এইচএস কাড এর আওতায় পা েকল বাড 
আমদািনেত মাট  হার ০ হেত ৮% 

44119200: Fibreboard 
of wood or other 
lign.mat.Excl. 
Med.den. f.board 
(MDF)of a den.exce 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত ফাইবার 
বাড আমদািনেত মাট  হার ৭৩.৯৬% 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত 
ফাইবার বাড আমদািনেত মাট  হার ০ হেত 
১২% 

44119300: F.board of 
wood or other .mat. 
Excl.Med.den. F.board 
(MDF)of a den.>0.5 
g/cm3 (Vineer MDF 
Board) 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত ঘনে র 
ফাইবার বাড বা এমিডএফ বাড (িভিনয়াড এমিডএফ 
বাড) আমদািনেত মাট  হার ৭৩.৯৬% 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত 
ঘনে র ফাইবার বাড বা এমিডএফ বাড 
(িভিনয়াড এমিডএফ বাড) আমদািনেত মাট 

 হার ০ হেত ১২% 

44121000: Plywood, 
veneered panels and 
similar laminated 
wood of bamboo 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত িভিনয়াড  
াইউড বা সমজাতীয় প  ারা আ ািদত াইউড 

আমদািনেত মাট  হার ৭৩.৯৬% 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত 
িভিনয়াড  াইউড বা সমজাতীয় প  ারা 
আ ািদত াইউড আমদািনেত মাট  হার ০ 
হেত ৭.৫০% 

44123100: Oth plywood 
cons. solely of sheets of 
wood (not bamboo),...not 

exceeding 6 mm thicken* 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত ে র 
াইউড বাড আমদািনেত মাট  হার ৭৩.৯৬% 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত 
ে র াইউড বাড আমদািনেত মাট  হার 

০ হেত ৭.৫০% 
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44123300: Other, with 
at least one outer ply 
..... tulipwood or 
walnut* 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত াইউড 
বাড আমদািনেত মাট  হার ৭৩.৯৬% 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত 
াইউড বাড আমদািনেত মাট  হার ০ হেত 

৭.৫০% 

44123400: Other 
plywood consisting 
solely of sheets of 
wood (other than 
bamboo)--6 mm 
thickness* 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত ে র 
াইউড বাড আমদািনেত মাট  হার ৭৩.৯৬% 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত 
ে র াইউড বাড আমদািনেত মাট  হার 

০ হেত ৭.৫০% 

াইউড (েলিমেনেটড াইউড) 

 

এইচএস কাড 44123900: Other, with 
both outer plies of coniferous 
wood এর আওতায় াইউড (েলিমেনেটড াইউড) 
আমদািনেত মাট  হার ০ হেত ৭৩.৯৬% 

এইচএস কাড 44123900: Other, 
with both outer plies of 
coniferous wood এর আওতায় 

াইউড (েলিমেনেটড াইউড) আমদািনেত  
হার ০ হেত ৭.৫০% 

ফািনচার তিরেত ব ত চামড়া/কাপড়/ ফি ক আমদািনেত েযাজ  মাট  হার 

41071900: Leather 
whole hides and skins, 
nes 

এই এইচএস কাড এর আওতায় চামড়া আমদািনেত 
মাট  হার ৩১% 

এই এইচএস কাড এর আওতায় চামড়া 
আমদািনেত মাট  হার ০ হেত ১৫% 

54077300: Coloured 
Woven Fabrics, >=85% 
Synthetic Filaments, 
Nes (Fabric) 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত কাপড় 
আমদািনেত মাট  হার ৮৯.৩২% 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত কাপড় 
আমদািনেত মাট  হার ০ হেত ১৮% 

60069000: Oth. 
Knitted or crocheted 
fabrics of artificial 
fibres, nes  (Mash 
Fabric) 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত কাপড় 
আমদািনেত মাট  হার ৮৯.৩২% 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত কাপড় 
আমদািনেত মাট  হার ০ হেত ১৮% 

60011000: Long Pile 
Fabrics, Knitted or 
Crocheted 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত কাপড় 
আমদািনেত মাট  হার ৮৯.৩২% 

এই এইচএস কাড এর আওতায় িনধািরত কাপড় 
আমদািনেত মাট  হার ০ হেত ১৮% 

ফািনচার সাম ী বা ফািনচােরর অংশিবেশষ বা িফ ংস 

এইচএস কাড ৯৪ এর অধীেন 
ফািনচার সাম ী বা এ সং া  িবিভ  
প  আমদািনেত মাট  হার 

১০ হেত ১২৭.৭২%  ০ হেত ৪৫% 

চয়ােরর িসট/এে সিরজ এইচএস কাড 94019000: Castor 
Wheel, Parts of Seat (Chair 
component) 

Parts of Seats এর আওতায় চয়ার 
এে সিরজ/িসট আমদািনেত মাট  হার ৫৮.৬০% 

এইচএস কাড 9401: Seats (other 
than those of heading 94.02), 
whether or not convertible 
into beds, and parts thereof. 
এর আওতায় চয়ার এে সিরজ/িসট আমদািনেত 
মাট  হার ০ হেত ৩৭.৫০% 

ফািনচার এে সিরজ/পাটস এইচএস কাড 94039000: Parts Of 
Furniture এর আওতায় ফািনচার এে সিরজ/ 
পাটস আমদািনেত মাট  হার ৮৯.৩২% 

এইচএস কাড 940390 এর আওতায়  
ফািনচার এে সিরজ/পাটস আমদািনেত মাট 

 হার ০ হেত ৩৭.৫০% 
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৭. ফািনচার ও গােম স খােতর ক চামাল আমদািনেত িব মান  কাঠােমা ও নীিত সহায়তার লনা লক পযােলাচনা 

গােম স বাংলােদেশর ধান র ািন প । দেশর মাট র ািন আেয়র শতকরা আিশ ভােগরও বিশ আেস গােম স 
ও ট টাইল প  হেত। সংিবধান ী ত মৗিলক চািহদার মে  ব  অ তম। মৗিলক চািহদা বে র যাগােনও গােম স ও 
ট টাইলস স র ণ িমকা রাখেছ। অপরিদেক, মা েষর বসবােসর জ  ফািনচােরর  থাকেলও এ   িবেশেষ 

আিভজাত  কােশর  উপকরণ িহেসেব িবেবিচত। র িদেক য ভােব সরকার ক ক নানা নীিত সহায়তা ও আিথক িবধা 
দােনর মা েম গােম স িশ  িবকিশত হওয়ার েযাগ দয়া হেয়েছ তা ফািনচার খােতর ে  অ পি ত। িবেদশী 

েপাষকতা, সরকাির- বসরকাির সমি ত সহেযািগতা, সরকােরর নানা খী নীিত সহায়তা ও ক চামাল আমদািনেত িন   
হার দেশর গােম স স েরর র ািন উে ােরা র ি েত িমকা রেখেছ যা এ সকশেন েল ধরা হেয়েছ। 

ক. িবেদশী েপাষকতা 

কান দেশ কান িশে র েত কােনা প েক উ ত করেত গেল তথা র ািনর উপ  করেত হেল াথিমক 
দ তা এক  ণ িবষয়। গােম স িশে র থম িদেক িবেদশী অেনক বািয়ং হাউজ এেসিছল। এ সকল বািয়ং হাউজ তখন 
বাংলােদেশর গােম স প  র ািনর জ  াথিমক করণীয় িবষেয় পথ দিখেয়িছল। তখন ‘CM’ অথাৎ ‘Cutting & 

Making’ িভি েত এ দশীয় গােম স কারখানা েলা কাজ করেতা। বাংলােদেশর গােম স িশে  িবেদশী েপাষকতা 
অ াহত রেয়েছ। িবেদশী বড় বড় া স হ তােদর চািহদা যায়ী তির পাশাক েত বরাবরই বাংলােদশেক পছে র 
তািলকায় ান িদেয়েছ। আবার এ দেশর তির পাশাক খােতর উ য়েন সবদাই ত রা পথ দিখেয়েছ, পােশ থেকেছ। গােম স 
পে র মা েমই ‘ মড ইন বাংলােদশ’ আজ সারা িবে  পিরিচিত পেয়েছ। ফািনচার খােত অ প িবেদশী েপাষকতা 
অ পি ত। 

খ. সরকাির- বসরকাির সমি ত উে াগ 

 বাংলােদেশ গােম স িশে র িবকােশর েত  গােম স স েরর উে া ােদর হােত তত বিশ িঁজ িছল না। 
িঁজর তা র করার জ  িবগত শতা ীর ন ইেয়র দশেকর গাড়ার িদেক সরকার নীিতগত িস া  িদেয়িছল য, মাদার 

এলিস’ ক মটেগজ (mortgaze) িহেসেব গ করতঃ াংকস হ ইনভেয়স ে র ৭০% পয  অথ র ািনকারক/ 
উে া াগণেক ঋণ িহেসেব িদেত পারেব। এর ফেল উে া াগেণর আিথক তথা চলিত লধেনর তা সং া  সম ার 
সমাধান হেয়িছল। বাংলােদশ াংক বা সরকার িস া  িনেয়িছল য, এলিস (Letter of credit বা L/C) হণকারী 

াংেকর মা েমই র ািন সং া  সকল নেগািসেয়শন স  করেত হেব। এেত কের ঋণ দানকারী াংক াহেকর পে  
ঋেণর অথ হেত তার পাওনাদারেক অথ পিরেশাধ করেতা। র ািনকারেকর টাকা আসেল, াংক তার পাওনা রেখ বািক টাকা 
সংি  াহকেক িদেয় িদত। আবার, র ািন স  করার পরপরই র ািনকারক াংক হেত ইনভেয়স ে র ৩০% অথ পা  
িশপেম  িডট (post-shipment credit) িহেসেব হণ করেত পারেতা। সংি  াংকস হ ড েম  পারেচেজর 
মা েম ইনভেয়স ে র ৩০% পয  অথ পা  িশপেম  িডট িহেসেব িবতরণ করেতা। অথাৎ উে া াগণ িপ-িশপেম  ও 
পা -িশপেম  িমিলেয় মাট ইনভেয়স ে র ১০০% এর সমপিরমাণ অথই ঋণ িহেসেব পেতা। এ ে  ‘Cost of 

capital’ একটা বড় িবষয়। ি - এ  পা -িশপেম  িডট িহেসেব িবতরণ ত অেথর ওপর ৭~৯% হাের দ ধরা হেতা 
যিদও তখন সাধারণ ঋেণর িবপরীেত ায় ১৭ থেক ১৮% পয  দ হার চিলত িছল যা উৎপািদত গােম স প েক 

িতেযািগতা লক ে  র ািন করেত বড় িমকা রেখিছল। ফািনচার খােতর উ য়েন অ প সমি ত উে াগ ও ঋণ িবধা 
অ পি ত। 

গ. ক চামাল আমদািনেত EDF (Export Development Fund)  হেত গােম স খােত ঋণ দান 

বাংলােদশ াংক ক ক ১৯৮৯ সােল Export Development Fund (EDF) বতন করা হয়। ইিডএফ 
বতন করার ল উে  িছল নগদ অেথ র ািন খী িশে র ক চামাল য় করার ে  সহায়তা দান। সটা ানীয় উৎস 

হেত পাের; আবার িবেদশ হেত আমদািন কেরও হেত পাের। ানীয় উৎেসর ক চামাল সং েহর ে  ইন া  াক  াক 
এলিস (Inland back to back LC) করা হয়। আর িবেদশ হেত আমদািনর ে  াক  াক এলিস (Back to back 

LC) করা হেয়েছ। এর িবধা হল উে া াগণ িতেযািগতা লক ে  ক চামাল সং হ করেত স ম হয়। নগদ অেথ য় 
করার কারেণ গােম স খােতর উে া াগণ ক চামােলর ে র ওপর দরকষাকিষর পাশাপািশ ণ/উৎকষতা/মান ও 
সরবরাহকারীর কিমটেম  ইত ািদ যাচাই কের অডার করার েযাগ পান। আর িতেযািগতা লক ে  ক চামাল য় করার 
কারেণ র ািনকারকগণ িতেযািগতা লক ে  প  র ািন করেত স ম হন।  



া 27/44 
 

ঘ. ক চামাল আমদািনেত বে ড ওয় ারহাউজসহ অ া  িবধা 

বাংলােদেশর ধান রাজ  আেয়র অ তম উৎস আমদািন । এ দেশর আমদািন  লনা লকভােব বিশ 
হেলও র ািন খী গােম স িশ  ক চামাল আমদািনেত বে ড ওয় ারহাউজ িবধার আওতায়  িবধা পেয় থােক। 
১৯৯৩ সােল ‘স ণ র ািন খী িশ  িত ান (সামিয়ক আমদািন) িবিধমালা, ১৯৯৩’ এর িবিধ ৫ক অ যায়ী ব  িবধার 
আওতায় ক চামাল আমদািন করার ে  িবেশষ িবধা দওয়া হয় যা শতভাগ র ািন খী গােম স িতেরেক অপরাপর 
িশে র ক চামাল আমদািনেত েযাজ  নয়। বে ড ওয় ারহাউজ িবধার আওতায় শতভাগ র ািন খী গােম স িশ  

িত ানস হ িবনা ে  ক চামাল আমদািন করেত পারায় সংি  িত ানস হ ক ক আেরা িতেযািগতা লক ে  প  
র ািন করার স মতা ি  পায়। অিধক , গােম স স েরর িত ানস হ আিথক েণাদনাসহ, সবিন  আয়কর ইত ািদ 

িবধা পেয় থােক। উপর , ব র হেত আমদািন প  খালাস ও অ া  বা বাধকতা িতপালেনর ে , গােম স িশে র 
ক চামালেক অ ািধকার দয়া হয়। শতভাগ র ািন খী িত ােনর পাশাপািশ এসকল িত ানেক প  সরবরাহকারী দশীয় 

িত ানও ‘deemed exporter’ িহেসেব বে ড ওয় ারহাউজ িবধা ভাগ কের। সরকােরর এ প নানা খী নীিত সহায়তার 
কারেণ গােম স িশে র পাশাপািশ াকওয়াড িলংেকজ িহেসেব নানা িশ  গেড় উেঠেছ। িক , দশীয় ফািনচার িশ  শতভাগ 
র ািন খী না হওয়ায় বে ড ওয় ার হাউজ িবধাসহ এসকল নীিত সহায়তা হেত বি ত। 

ঙ. আিথক েণাদনা 

গােম স স রেক সহায়তা করার জ  সরকার ক ক আিথক েণাদনাও ঘাষণা করা হয়। াথিমকভােব য সকল 
র ািনকারক লাকাল ফি  বহার কের র ািনত  গােম স প  উৎপাদন করেতা, তােদরেক ২৫% পয  আিথক েণাদনা 
দওয়া হেতা। এটা যিদও বিশিদন কাযকর িছল না। িবিভ  রকম সম ার কারেণ ছয় মােসর মে  এটা ব  হেয় যায়। এটােক 

িডউ   াক (duty draw back) এর িবক  িবেবচনা করা হেতা। পরবত েত আিথক েণাদনার হার পিরবিতত হয়। 
গােম স খােতর সােথ লনা করেল ফািনচার খােত ১৫% হাের আিথক েণাদনার ব া রেয়েছ। তেব, ফািনচােরর 
ক চামােলর ওপর য পিরমাণ  রেয়েছ, তা আিথক েণাদনার লনায় অেনক বিশ মেম তীয়মান হয় িবধায় ফািনচার 
র ািনকারকগণ িতেযািগতা লক ে  ফািনচার উৎপাদন ও র ািন করেত পারেছ না।  

চ. ক চামাল ও উপকরণািদ আমদািনেত  হার 

গােম স ও ফািনচার উভয় িশে র জ  ক চামাল ও উপকরণািদ িবেদশ হেত আমদািন করেত হয়। কা মস 
ওেয়বসাইট পযােলাচনা করেল দখা যায় য, গােম স স েরর চেয় ফািনচার খােতর বিসক ক চামােলর আমদািনেত মাট 

 হার বিশ। উদাহরণ প, ফািনচােরর অ তম ধান াথিমক ক চামাল কাঠ এবং গােম স পে র অ তম ধান 
াথিমক ক চামাল লার  হােরর লনা করা যেত পাের। অপরপে , ফািনচার র ািনকারকগণ িডউ  াক িবধা হণ 

করেত পারেলও তা সময় সােপ । এবং  হার অিধক হওয়ায় ফািনচার র ািনকারকেদর ক চামাল আমদািনেত অিধক 
লধন েয়াজন হয়। উপর , ফািনচার িশ  আমদািন ত ক চামাল ও উপকরণািদর ওপর াপকভােব িনভরশীল হওয়ায়, 

আমদািন ত ক চামাল ও উপকরণািদর ওপর অিধক হাের  আেরাপ করায় ফািনচার খােতর র ািনকারকগণ 
িতেযািগতা লক ে  ফািনচার র ািন করেত পারেছ না। িনে  দেশ ফািনচার ও গােম স ও ফািনচার খােতর ক চামাল 

আমদািনেত  হােরর লনা লক িচ  েল ধরা হেলা। 

ফািনচােরর অ তম ধান ক চামাল কাঠ। দেশ কাঠ আমদািনেত জািতেভেদ ১০~৩৭% হাের মাট আমদািন  
পিরেশাধ করেত হয়। আবার একই জািতর গােছর চরাইিবহীন বড় বড় কােঠর িড় আমদািনেত চরাই ত কাঠ অেপ া 
মাট  হার লনা লকভােব কম। িবিভ  কার িভিনয়াড শীট, এমিডএফ বাড, পা েকল বাড, াইউড বাড, লিমেনেটড 
বাড ইত ািদ আমদািনেত মাট  হার ৩৭~৮৯.৩২%। কােঠর িপেলট আমদািনেত মাট  হার ১০%। আবার কােঠর 
ড়া  ও কােঠর আবজনা আমদািনেত মাট  হার ১০~৩১%। ফািনচাের ব ত চামড়া আমদািনেত মাট  হার ৩১%। 

ফািনচাের ব ত কাপড় (Upholestry fabric) আমদািনেত মাট  হার ৮৯.৩২%। ফায়ার ডার এর ক চ আমদািনেত 
মাট  হার ৮৯.৩২%। াি ক ফািনচার ও ফািনচােরর এে সিরজ/িফ ংস তিরেত/উৎপাদেন এইচএস কাড ৩৯ এর 

অধীন াি ক বা সমজাতীয় রাসায়িনক পদাথ আমদািনেত মাট  হার ১০.২৫~৩৭%। একই এইচএস কাড ৩৯ এর অধীন 
াি েকর িবিভ  িফ ংস, খ াংশ, উপকরণ, এিজং ও এে সিরজ আমদািনেত মাট  হার ৫৮.৬~৭৩.৯৬%। ফািনচাের 
ব ত ফাম উৎপাদেন ক চামাল িহেসেব ব ত আইেসাসায়ানাইটস ও পিলওল জাতীয় রাসায়িনক/েরিজন আমদািনেত মাট 
 হার ৩১~৩৭%। আবার ফািনচাের ব ত িবিভ  হাডওয় ার, এে সিরজ ও িফ ংস পে র  হার ২৬.২~৮৯.৩২%। 
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এইচএস কাড ৯৪ এর অধীন ফািনচার তিরেত ব ত িবিভ  কার িসট আমদািনেত মাট  হার ৫৮.৬~৮৯.৩২% এবং 
ফািনচার পাটস বা এে সিরজ আমদািনেত মাট  হার ৮৯.৩২%। 

বাংলােদেশর গােম স পে র অ তম ধান াথিমক ক চামাল লা। দেশর অভ রীণ ও র ািন চািহদা রেণ 
েয়াজনীয় লার সামা ই দশীয় উৎস হেত রণ করা হয়। িসংহভাগ লা িবেদশ হেত আমদািন করেত হয়। সাধারণ লা 

আমদািনেত  হার  অথাৎ িবনা ে  য কান পিরমাণ সাধারণ লা আমদািন করা যায়। আবার Carded বা 
Combed লা আমদািনেত ২৬% হাের মাট  পিরেশাধ করেত হয়। আবার Cotton waste আমদািনেত মাট  
হার ২৬~৩১%। Yarn Waste Of Cotton Including Thread Waste ও Garnetted Stock Of Cotton 
আমদািনেত মাট  হার ৩১%। তেব লা হেত উৎপ  তার আমদািন  হার মাট ৩১~৩৭% এবং কাপড় আমদািনেত 

 হার মাট ৮৯.৩২%। আবার িসে র কাপড় তিরর জ  কা ন আমদািনেত মাট  হার ১০% হেলও raw িসে র 
আমদািনেত মাট  হার ৫৮.৬%। আবার িবিভ  ধরেণর িসে র কাপড় আমদািনেত মাট  হার ১২৭.৭২%। উল ও 
উেলর ক চামাল িহেসেব িবিভ  াণীর পশম (hair) আমদািনেত মাট  হার ১০%। সারািবে  ি ম ত  হেত উৎপািদত 
পাশােকর জনি য়তা িদন িদন বাড়েছ। এরই ধারাবািহকতায় দশ হেত া িতক ত র পাশাপািশ ি ম ত  হেত উৎপািদত 
পাশাকও র ািন ি  পাে । ি ম তা উৎপাদেন ব ত িবিভ  রাসায়িনক যমন সাধারন পিলেয় ার েশর মাট 

আমদািন  মা  ৫%। অ া  কােরর সাধারণ ি ম শ আমদািনেত মাট  হার ১০.২৫~৩১%। িবিভ  ধরেণর 
ি ম তার আমদািন  ১৫.২৫~৫৮.৬%। আবার ি ম েশর তির কাপড় আমদািনেত মাট  হার 

৬৩.৪~৮৯.৩২%। 

ফািনচার ও ট টাইলস সাম ী রং করার জ  িবিভ  রাসায়িনক, ডাই (Dye), াকার (Lacquer), রিজন 
(Resin) ইত ািদ ব ত হয়। ফািনচার িশে  রং করার জ  এইচএস কাড 32089090: Other Paints And 

Varnishes, In A Non-Aqueous Medium, Nes এর অধীন িবিভ  রাসায়িনক; এইচএস কাড 32082099: 

Other Paints Based On Acrylic Or Vinyl Polymers, In A Non-Aqueous Medium এর আওতায় PU 

lacquer আমদািনেত মাট  হার ৮৯.৩২%। অথচ ফািনচার তীত অ া  িশে  যমন িবমান, িকংওয় ার ইত ািদ 
রং করার কােজ রাসায়িনক আমদািনেত  হার অেনক কম। াকার িহেসেব ব ত এইচএস কাড 32089010: 

Paints & Varnishes Imp.by B. Biman, Flying Club, Concern Govt. Dept. & VAT Regd. Mfg...; 
32089020: Heat Sealable Lacquers; 32089030: Coating materials imported by VAT 

registered cookingware manufacturers এর আওতায় আমদািন ত রাসায়িনেকর ে  মাট  হার মা  
৫৮.৬০%। আবার, ফািনচার িশে  রং করার জ  এইচএস কাড 32041100: Disperse Dyes And Preparations 

Based Thereon এর অধীন UV lacquer আমদািনেত মাট  হার ৩১%। ল ণীয় িবষয় হে  একই এইচএস কাড-
এর আওতায় ট টাইল িশে র রং করার কােজ ব ত িবিভ  রাসায়িনক আমদািন করা হয়। ফািনচার রং করার কােজ 

ব ত এইচএস কাড 38140090: Organic Composite Solvents And Thinners, Nes; Paint Or 

Varnish Removers এর আওতায় িথনার (Thinner), রং ইত ািদ; এইচএস কাড 68052000: Natural Or 

Artificial Abrasive Powder/Grain, On Paper/Paperboard এর আওতায় িশরীষ কাগজ (Sand paper) 
আমদািনেত যথা েম ৪৩% ও ৩৭% হাের মাট  পিরেশাধ করেত হেব। 

অপরিদেক ট টাইল িশে  রং করার জ  এইচএস কাড 32041200: Acid Dyes And Preparations; 

Mordant Dyes And Preparations; 32041390: Other basic dyes and preparation; 32041400: 
Direct Dyes And Preparations Based Thereon; 32041600: Reactive Dyes And Preparations 
Based Thereon; 32041100: Disperse Dyes And Preparations Based Thereon; 29212200: 
Hexamethylenediamine And Its Salts; 32041500: Vat Dyes And Preparations Based 
Thereon; 32019000: Tanning extracts of vegetable origin; tannins and other derivatives, 

nes; 32021000: Synthetic Organic Tanning Substances  িবিভ  রাসায়িনক আমদািনর জ  মাট 
৩১% হাের  পিরেশাধ করেত হয়। এইচএস কাড 29031200: Dichloromethane (Methylene Chloride); 

 িবিভ  রাসায়িনক আমদািনর জ  মাট ৩৭% হাের  পিরেশাধ করেত হয়। 

এইচএস কাড ৩৯ এর অধীন ফািনচার ও গােম স/ ট টাইল িশে র িবিভ  িফ ংস, উপকরণ, খ াংশ, 
এে সিরজ ইত ািদ আমদািন করা হয়। 39263000: Fittings For Furniture, Coachwork Or The Like Of 

Plastics-এর অধীেন াি েকর তির িবিভ  িফ ংস/উপকরণ/খ াংশ আমদািনেত মাট  ধায করা হেয়েছ ৫৮.৬০%। 
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আবার এইচএস কাড 39209990: Plates..., Of Other Plastics, Not Reinforced, Etc, Nes-এর অধীেন 
ফািনচার িশে  বহােরর জ  াি েকর তির এিজং (Edging) আমদািনেত মাট  ধায করা হেয়েছ ৭৩.৯৬%। অথচ 
এইচএস কাড 39234010: Bobbins; Sliver/spinning can-এর অধীেন ব  খােতর িশে  বহােরর জ  াি েকর 
তির বিবন/সমজাতীয় প  আমদািনেত মাট  ধায করা হেয়েছ মা  ২৬.২০%। উভয় এইচএস কাড-এর মা েম 

আমদািন ত ক চামাল/প  িশ  প  উৎপাদেন ব ত হেলও ব খােতর িশে র সহায়ক প  আমদািনেত েযাজ  মাট  
হার ফািনচার িশে র সহায়ক প  আমাদািনেত েযাজ  মাট  হার অেপ া অেনক কম। তেব সবেচেয় ল ণীয় িবষয় 
হেলা এইচএস কাড ৩৯ এর অধীেন ট টাইল িশে র ক চামাল িহেসেব ব ত ‘Polyethylene Terephthalate’ 

জাতীয় কিমক াল আমদািনর জ  এইচএস কাড 39076910: Imported by VAT Reg. Textile yarn 

manufacture-এর প  আমদািনেত মাট  ধায করা হেয়েছ মা  ১০.২৫% যখােন াি ক িশে র অিধকাংশ 
ক চামাল আমদািনেত কমপে  ৩১% বা তেতািধক হাের  ধায করা হেয়েছ।  

উপেরর আেলাচনা হেত এটা পির ার য, ফািনচার খােতর ক চামাল আমদািনেত েযাজ  মাট  হার গােম স 
স েরর ক চামাল আমদািনেত েযাজ  মাট  হার অেপ া বিশ।  তাই নয়। গােম স স ের াকওয়াড িলংেকজ 

িশ  গেড় উঠায় শতকরা ায় ৬০ ভাগ কাপড় ও শতকরা ায় ৮০ তাসহ অেনক ক চামাল ও এে সিরজ এখন দেশই তির 
হওয়ায় দশীয় িত ান হেত য় করা যায়। আবার গােম স স েরর িত ানস হ ও াকওয়াড িলংেকজ িশে র অেনক 

িত ান বে ড ওয় ারহাউজ িবধার আওতায় িবনা ে  ক চামাল আমদািন করেত পারায় কােনা কােনা ক চামােলর ওপর 
আেরািপত উ   হার র ািনেত কান িতব কতা ি  কের না। িবপরীত েম ফািনচার খােতর িত ানস হ শতভাগ 
র ািনকারক িত ান না হওয়ায় বে ড ওয় ারহাউজ িবধা া  নয়। ফেল, ক চামােলর উ  আমদািন ে র কারেণ এ 
িশে র র ািনকারকেদর িতেযািগতা লক ে  প য উৎপাদন ও র ািনর স মতা াস পায় যা র ািন ি র জ  

িতব কতা িহেসেব তীয়মান হয়। ফািনচার ও গােম স খােতর সরকােরর নীিত সহায়তার ও ক চামাল আমদািনর  
কাঠােমার লনা লক িচ   টিবল ৫ এ উপ াপন করা হ য়েছ। 

টিবল ৫. র ািন খী গােম টস/ তির পাশাক ও ফািনচার/আসবাবপ  খােত িব মান লনা লক িবধািদ 

িবষয় গােম স বা তির পাশাক খাত ফািনচার বা আসবাবপ  খাত 
সমি ত উে াগ ১। দেশর গােম স খােতর উ য়েন সরকাির নীিত িনধারণী 

পযায় হেত  কের সংি  সকল ম ণালয়, দ র ও 
সং াস হ এবং বসরকাির খাত সমি ত উে াগ হণ করা 
হেয়েছ। 

১। ফািনচার খােতর উ য়েন অ প 
সমি ত উে াগ অ পি ত। 

 েদ িঁজ 
সরবরাহ 

২। শতভাগ র ািন খী গােম স খােতর িঁজ সরবরাহ িনি ত 
করার জ  সরকােরর নীিতগত িস াে র মা েম মাদার এল/িস 
(mother L/C)- ক মটেগজ (mortgage) িহেসেব 
িবেবচনাকরণ এবং এল/িস হণকারী াংেকর মা েম 
ক চামাল সং েহর জ  াক  াক এল/িস ওেপিনং (back 

to back L/C opening) িবধা ও র ািন দিললািদ 
নেগািসেয়শন (negotiation) এবং র ািন  ত াবাসন-

এর ব াকরণ এবং এলিস ে র ৭০% পয  ি -িশপেম  
িডট (pre-shipment credit) ও র ািন ড েম  েয়র 

মা েম র ািন  ত াবাসেনর েবই পা -িশপেম  িডট 
(post-shipment credit) িহেসেব অবিশ  ৩০% র ািন 

 পিরেশােধর িবধা দান করা হয়।  

২। ফািনচার খাত শতভাগ র ািন খী না 
হওয়ায় এ িবধা থেক বি ত। 

ে  
ক চামাল 
সরবরােহর 

িবধা 

৩। গােম স খােতর বিসক ক চামােলর আমদািনেত মাট  
হার ফািনচার স র অেপ া কম। যমন- সাধারণ লা 
আমদািনেত  হার ‘০’ ( )। এ খােতর অ া  ক চামাল ও 
উপকরণািদ আমদািনেত হার লনা লকভােব অেনক কম। 

৩। ফািনচার খােতর বিসক ক চামােলর 
আমদািনেত মাট  হার গােম স 
স র অেপ া বিশ। যমন- জািতেভেদ 
চরাইিবহীন ও চরাই করা কােঠর 
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িবষয় গােম স বা তির পাশাক খাত ফািনচার বা আসবাবপ  খাত 
িনি তকরণ আমদািন : ১০~৩৭%। এ খােতর 

অ া  ক চামাল ও উপকরণািদ 
আমদািনেত হার লনা লকভােব 
অেনক বিশ (১৫~৯০%)। 

ঋেণর  দ 
হার 

৪। ব খােতর ায় চনাল  থেক ক চামাল আমদািনর ে  
ি - এবং পা -িশপেম  িডট-এ েদর হার ৭~৯% 

৪। শতভাগ র ািন খী না হওয়ায় ফািনচার 
খাত এ িবধা থেক বি ত 

ইিডএফ 
(EDF) হেত 
ঋণ 

৫। ১৯৮৯ সাল থেক ইিডএফ এর আওতায় নগদ বেদিশক 
ায় িতেযািগতা লক ে  ট টাইলস/ গােম স স েরর 

ক চামাল আমদািনর িবধা দােনর উে ে  ৩~৫% দ হাের 
ঋণ িবধা িব মান। ট টাইলস/ গােম স খােতর 
এেসািসেয়শন যমন: BGMEA, BKMEA, BTMA, 

BGYEA ও BGAPMEA এর সদ  িত ানস হ ইিডএফ  
থেক িনিদ  পিরমাণ ঋণ পেত পাের।  

৫। ফািনচার খাত ইিডএফ থেক ঋেণর 
িবধা হেত বি ত 

বে ড ওয় ার 
হাউজ িবধা 

৬। বে ড ওয় ার হাউজ িবধার আওতায় শতভাগ র ািন খী 
ট টাইলস/ গােম স খােতর ক চামাল, উপকরণািদ ও 

সর ামািদ িবনা ে  আমদািন করা যায় 

৬। শতভাগ র ািন খী না হওয়ায় 
ফািনচার খাত বে ড ওয় ার হাউজ িবধা 
থেক বি ত 

র ািনর ওপর 
আিথক েণাদনা 

৭। -ব  িবধা িব মান থাকা সে ও আমদািন ত 
ক চামাল ারা উৎপািদত গােম স র ািনেত েবর সেবা  
২৫% এর পিরবেত বতমােন িব মান ৪% িবক  নগদ আিথক 
সহায়তাসহ িবিবধ আিথক িবধা িব মান যা িন প: 

৭। -ব  িবধা বা িডউ   াক 
িবধা হণ না করার শেত ১৫% নগদ 

আিথক সহায়তা িব মান 

িবক  নগদ অথ সহায়তা ৪% 
এসএমই ব  িশ স েহর অ েল অিতির  িবধা ৪% 
ন ন প / ন ন বাজার (কানাডা, ইউএসএ ও ইইউ 
দশস হ তীত অ া  সকল দশ) 

৪% 

ইউেরােজান ২% 

ক চামাল 
আমদািন 
সরলীকরণ 

৮। গােম স খােতর ক চামাল আমদািন সরলীকরেণর জ  
িন িলিখত পদে পস হ হণ করা হেয়েছ- 

 নতম  সংেযাজন হার িনধারণ 

 এল/িস ে র িবপরীেত ক চামােলর া তা িনধারণ  

 অপচেয়র হার িনধারণ এবং  

 ইউিড ও ইউিপ ব া বতন 

৮। ফািনচার খােত এখনও এসব িবধা 
বতন করা হয়িন 

দ তা উ য়ন/ 
দ  মানব শি  
উ য়ন 

৯। াথিমক পযােয় বািয়ং হাউজ এর মা েম দ তা উ য়ন 
এবং পরবত  পযােয় ট টাইলস ইি িনয়ািরং ইউিনভািস , 
িবিজএমইএ ইউিনভািস  অব ফ াশন এ  টকেনালিজ, পাট ও 
ব  ম ণালয়-এর আওতায় পিরচািলত ট টাইল কেলজ ও 
ইউিনভািস , িবিবধ পিলেটকিনক এ খােত জনবেলর দ তা 
উ য়েন িমকা রাখেছ 

৯। উে া া ে র িনজ  উে াগ এবং 
বাংলােদশ- ইিডশ পিলেটকিনক 
ইনি উটসহ িক  িত ান ক ক 
সীিমত পিরমােন এখােত দ তা উ য়ন 
কায ম পিরচালনা করা হে । ই াি  
ি লস কাউি ল ক ক দ তা উ য়েন 
িক  কায ম হণ করা হেলও তা 

েয়াজেনর লনায় সীিমত 
িনেগািসেয়শন ও 
লিবং এর 
স মতা 

১০। গােম স/ ট টাইলস স েরর র ািনকারক 
িত ানস েহর ধান সংগঠন িবিজএমইএ, িবেকএমইএ ও 

িব এমএ। এরা সবাই হৎ ও অত  ভাবশালী িবধায় 

১০। ফািনচার খােতর ধান সংগঠন 
বাংলােদশ ফািনচার ওনাস এেসািসেয়শন 
ও বাংলােদশ ফািনচার এ েপাটাস 
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িবষয় গােম স বা তির পাশাক খাত ফািনচার বা আসবাবপ  খাত 
সরকােরর সােথ িনেগািসেয়শন ও াথ সংি  িবষেয় লিবং এর 
স মতা বিশ। 

এেসািসেয়শন এর সাংগঠিনক শি  
লনা লকভােব বল ও কম ভাবশালী 

িবধায় সরকােরর সােথ িনেগািসেয়শন ও 
াথ সংি  িবষেয় লিবং এর স মতা 

অেপ া ত কম। 
াকওয়াড 

িলংেকজ িশ  
১১। গােম স িশে র াকওয়াড িলংেকজ িহেসেব ট টাইলস 
ই াি , ি িনং িমলস, ােকিজং িশ , গােম স এে সিরজ 
িশ  ইত ািদ গেড় উেঠেছ 

১১। দেশ ফািনচার িশে র াকওয়াড 
িহেসেব িক  িশ  গেড় উঠেলও গােম স 
িশে র লনায় তা বই কম িবধায় 
অিধকাংশ ক চামাল আমদািন করেত হয় 

সাব-ক া  
সা াইিয়ং 

১২। গােম স স ের অেনক িত ান রেয়েছ যারা হৎ 
িত ােনর পে  সাব-ক াে  িবিভ  কাজ বা পাশাক তির 

কের সরবরাহ করেত স ম 

১২। ফািনচার খােত সাব-ক াে  িবিভ  
কাজ করা বা ফািনচার সরবরাহ করার 
মেতা তমন কান িত ান গেড় উেঠিন 

িবেদশী 
িবিনেয়াগ 

১৩। ট টাইলস/গােম স খােত িবেদশী িবিনেয়াগ ফািনচার 
স র অেপ া অেনক বিশ 

১৩। ফািনচার খােত িবেদশী িবিনেয়াগ 
নই বলেলই চেল 
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৮. ফািনচার খােতর সম াস হ ও তা সমাধােনর লে  পািরশমালা 

বাংলােদেশর ফািনচার িশে র রেয়েছ দীঘ ইিতহাস ও ঐিতহ । াধীনতার েব দেশ চিলত ফািনচার 
উৎপাদনকারী ছাট ছাট িত ান গেড় উঠেলও, াধীনতার পর দেশ বড় বড় ফািনচার িশ  িত ােনর যা া  হয়। 
ফািনচার িশে র ধান সম া হেলা মানস ত ানীয় ক চামাল ও অ া  সর ামািদ/এে সিরজ া তার ঘাটিত। তাই 
ফািনচার ক চামাল ও সর ামািদ আমদািন িনভর এক  প ।  

ফািনচার িশে র অ তম ধান ক চামাল কাঠ। িব াপী কােঠর ফািনচার সমা ত। উ  ে র ফািনচার র ািনর 
জ  সা ফাইড কাঠ েয়াজন। বাংলােদেশ েয়াজেনর লনায় বন িম কম। তার উপর নানািবধ কারেণ ী ত বন িম িদন 
িদন সংেকািচত হে । দেশ যখােন িনজ  কােঠর উৎস ও মানস ত কােঠর যাগান সীিমত সখােন র ািনত  কােঠর 
ফািনচার উৎপাদন/ৈতিরর জ  বতমােন সা ফাইড কাঠ আমদািন করাই াথিমক সমাধান। এর পাশাপািশ দীঘেময়ােদ দেশই 
সা ফাইড কােঠর যাগান িনি ত করার জ ও পদে প হণ করেত হেব। িবষয়  িনি ত করার জ  ফের  য়াডশীপ 
কাউি ল (FSC) এবং এফএসিস সনদ ব া বতেন উে াগ হণ করা হেয়েছ। সলে  বািণজ  ম ণালেয়র অ েরােধ 
পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয় এর ারক নং ২২.০০.০০০০.০৬৮.৯৯.৩১.২০১৮.৮৩, তািরখ: ১৩/০২/২০১৯-এর 
মা েম বন অিধদ েরর ব াপনা পিরক না ইউিনটেক ‘ফের  ােনজেম  ইউিনট’ িহেসেব কায ম পিরচালনা ও 
এফএসিস সনদ দােনর মতা দান করা হেয়েছ। িক  এখন পয  এে ে  মান অ গিত পিরলি ত হে  না। 

বািণজ  উ য়েন উৎপাদন উপকরণ এবং উৎপািদত পে র অবাধ পিরবহন ব া িনি ত করা স ব না হেল পে র 
বািণজ  উ য়ন বাধা  হয়। ফের  অ া  ১৯২৭ এর িবধানমেত কাঠ বা কােঠর তির ফািনচার পিরবহেনর ে  া েপাট 
পারিমট ( িপ) হেণর বা বাধকতা আেরাপ করা হেয়েছ। বাংলােদশ ফািনচার এ েপাটাস এেসািসেয়শন ে  জানান যায় য, 

িপ াি  অত  জ ল ি য়া ও দীঘ । িব াপী উৎপাদক/র ািনকারক দশস হ লীড টাইম াস কের যখােন বাজাের 
আিধপত  দখেলর িতেযািগতায় িল  রেয়েছ সখােন িব  বািণেজ  প  সরবরােহর দীঘ ি তার কােনা অবকাশ নই। উপর , 
সরকাির িস া  অ যায়ী ইেতামে ই বন অিধদ ের ফের  ােনজেম  ইউিনট গঠন করা হেয়েছ যারা বন ব াপনার 
দািয়ে  িনেয়ািজত থাকেব। এমতাব ায়, ফের  অ া  ১৯২৭ এর িপ সং া  ধারা  সংেশাধেনর িবষয় িবেবচনা করা 

েয়াজন মেম তীয়মান হয়।  

ানীয় ক চামােলর সরবরাহ ি র ে  কাঠ সংর ণ ও আ াল ি  এক  ণ িবষয়। বাংলােদেশ 
পিরচািলত স’িমল এবং ফািনচার কারখানা েলা এ িবষয়   সহকাের িবেবচনা করেছ না। ফল িহেসেব দিশ িব মান 
িন মােনর কােঠর আ াল ি র মা েম দীঘ ায়ী সংর ণ এবং মানস  ফািনচার তির স ব হে  না। এে ে   

দান করা হেল ক চামাল িহেসেব কােঠর আমদািন িনভরতা াস করা স ব হেতা। এে ে  ি  িব মান। েয়াজন িশ ণ 
এবং ি েক কােজ লািগেয় কােঠর আ াল ি করণ। 
 

উৎপাদন য় বিশ হওয়া সে ও মালেয়িশয়া, থাই া , ইে ােনিশয়া ইত ািদ দশ ফািনচার র ািনর ে  
িতেযািগতা লক অব ান ধের রাখেত স ম হে । ফািনচার উৎপাদেন অত ত িতেযািগতা লক ে  রাবার উড বহার 

িব  বাজাের এসব দেশর ফািনচােরর িতেযািগতা লক  িনি েত অত  সহায়ক িমকা পালন করেছ। বাংলােদেশ 
১৯৫২ সােল থম রাবার বাগান জন করা হয়। পাবত  চ াম উ য়ন বাডসহ সংি  সরকাির ও বসরকাির বশ িক  

িত ােনর উে ােগ বাংলােদেশর চ াম ও িসেলট অ েল উে খেযা  পিরমাণ জিমেত রাবার চাষ করা হেয়েছ। বশ 
িক িদন যাবত এসব অেনক রাবার বাগােনর লাভজনকভােব রাবার উৎপাদন মতা লাপ পেয়েছ। এ পযােয় এসব রাবার 
বাগান কেট ন ন বাগান জন করেত হেব। কেট ফলা এসব গাছ ব ততার সােথ ি য়াকরণ (িসজিনং) করা না হেল তা 
ন  হেয় যােব। মা  ি য়াকরেণর মা েমই রাবার কাঠ ফািনচাের বহার স ব। এছাড়া রাবার গােছর ডালপালাও একই 

ি য়ায় ফািনচােরর অ তম ক চামাল, বাড উৎপাদনকারী িত ানস েহর বহার উপেযাগী হেত পাের যা  আয়তেনর এ 
দেশ ফািনচােরর ধান ক চামাল কােঠর উৎস হেত পাের এবং িব  বাজাের বাংলােদশী ফািনচােরর িতেযািগতা লক  

িনি েতর ে  সহায়ক িমকা পালন করেত পাের। তেব, ি য়া ত এসব রাবার উড এর  বিশ হেল তা ারা উৎপািদত 
ফািনচার িতেযািগতা লক ে  র ািন বািণেজ র জ  উপেযাগী নাও হেত পাের। তরাং দেশ সরকাির িত ান ক ক 
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রাবার উড ি য়াকরেণর ে  ি য়াকরণ য় এবং ধায ত  অ সব িতেযাগী দেশর সােথ সংগিত ণ হওয়া 
আব ক। এ তীত দেশর  আ ােলর ণ এ স দ কানভােবই কােজ লাগােনা স ব হেব না। 
 

ফািনচার খােত ব ত িক  ক চামােলর  সহনীয় পযােয় থাকেলও াকার, ফাম কিমক াল, আপেহা ে  
ফি , হাডওয় ার, চয়ার এে সিরজ ইত ািদ আমদািন ত বশিক  ক চামােলর ওপর অত  উ   িব মান যার কারেণ 

আ জািতক বাজাের বাংলােদিশ ফািনচােরর  িতেযািগতার স মতা হারায়। উে  উড, বাড ও মটাল িভি ক 
ফািনচাের ব ত আমদািন ত ক চামােলর গড়  ও করািদ যথা েম ায় ২৫%, ৫২% ও ৩৫%। ক চামােলর উপর উ  

হােরর কারেণ ফািনচার র ািনর িবপরীেত সরকার দ  ১৫% িবক  নগদ সহায়তা সে ও আ জািতক বাজাের বাংলােদিশ 
ফািনচার  িতেযািগতার ে  এখনও অেনক িপিছেয় রেয়েছ। অপরিদেক, একই ফািনচােরর গত িভ তার কারেণ 
র ািনর িবপরীেত  ত পণ িবধা বহার অ পেযাগী। এছাড়া িডউ  এে মশান এ   াক ( ডেডা) দ র-এ টকিনক াল 
জনবেলর অ লতা রেয়েছ যা  াক দােনর ে  দীঘ ি তার ি  কের। ফািনচােরর ায় জ ল পে র ে  এ সম া 
আেরা কট। তাই িতেযািগতা লক ে  ফািনচার র ািন িনি ত করার জ  ফািনচার েত েয়াজনীয় ক চামাল 
আমদািনেত িসিড, এসিড ও আরিড ত াহার বা যৗি ক পযােয় াস করা যেত পাের। এর িবক  িহেসেব আংিশক র ািন খী 
ফািনচার িশে র ক চামাল আমদািনেত ব  িবধা দান করা যেত পাের। ফািনচােরর র ািন ি েত আংিশক র ািন খী 
ফািনচার িশে র ক চামাল আমদািনেত র ািন নীিত ২০২১-২০২৪ ও আমদািন নীিত ২০২১-২০২৪ অ যায়ী ব  িবধা দান 
করার িবষেয় িনে  আ লাচনা করা হেলা: 
 

৮.১ ফািনচার খােতর র ািন ি েত র ািন নীিত ২০২১-২০২৪ পযােলাচনা: 

িবগত মাচ মােস কািশত র ািন নীিত আেদশ ২০২১-২০২৪-এ ফািনচার- ক অ তম সেবা  অ ািধকার া  খাত 
িহেসেব উে খ করা হেয়েছ। সেবা  অ ািধকার া  খাত বলেত স সকল খাতেক ঝায় যখােন র ািনর িবেশষ স াবনা 
রেয়েছ অথচ িবিবধ কারেণ এ স াবনােক তমন কােজ লাগােনা যায়িন, তেব েয়াজনীয় সহেযািগতা িদেল অিধকতর সাফ  
অজন করা স ব। বাংলােদেশর ফািনচার র ািন িদন িদন ি  পাে । িবগত ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথবছের 
ফািনচার র ািন হেয়েছ যথা েম ৭৪.৮৯, ৭৬.৪১ ও ৭৯.৪৭ িমিলয়ন মািকন ডলার ে র। িবগত বছর েলার লনায় বতমান 
২০২১-২২ অথবছের ফািনচার র ািন আেরা বেড় থমবােরর মেতা ১০০ িমিলয়ন মািকন ডলার অিত ম কেরেছ। র ািন 
উ য়ন েরা এর ত মেত চলিত অথবছের ফািনচার খােতর (এইচএস কাড ৯৪ সি িলত) র ািন আয় হেয়েছ ১১০.৩৬ 
িমিলয়ন মািকন ডলার যা িবগত অথবছেরর এ খােতর র ািন আেয়র লনায় ায় ৩৯% বিশ। এ থেক তীয়মান হয় য, 
র ািন আয় ি র ে  ফািনচার খাত অত  স াবনাময়। র ািন নীিত ২০২১-২০২৪-এ সেবা  অ ািধকার া  খাতস েহর 
জ  িবিভ  েযাগ- িবধা দােনর উে খ করা হেয়েছ। উপর , র ািন নীিত ২০২১-২০২৪-এ র ািন খী িশে র ে  ব  

িবধা দান িবষেয় িন প দফা সং  করা হেয়েছ- 

৬.৮.১  র ািন খী িশ  িহেসেব িবেবিচত সকল িশে র জ  বে ড ওয় ারহাউস িবধা দয়ার িবষেয় জাতীয় রাজ  
বাড েয়াজনীয় কায ম হণ করেব; 

৬.৮.২ র ািন ব খীকরণ এবং িতেযাগিত স মতা ি র লে  কা মস আইন ১৯৬৯ এর ১৩ ধারা মেত সকল 
বসরকাির খােত িবেশষ কের র ািন খী খােতর পাশাপািশ অিধক স াবনাময় আংিশক র ািন খােত First 

Track Basis এ শতভাগ াংক ারাি র িবপরীেত ব  িবধা দােনর িবষয়  জাতীয় রাজ  বাড 
সি য়ভােব িবেবচনা করেব। 

ফািনচার খােতর র ািনকারক িত ানস হ দেশর অভ রীণ চািহদা িম েয় িবেদেশ র ািন কের থােক িবধায় উপেরা  
দফা ৬.৮.১-এ উি িখত র ািন খী িশে র জ  েযাজ  বে ড ওয় ারহাউজ িবধা েযাজ  নয়। তাই স াবনাময় ফািনচার 
খােতর র ািন ি র জ  এ খােতর র ািনকারক িত ানস েহর দীঘিদেনর দাবী আংিশক ব  িবধা দান যার িবষেয় 
উপেরা  দফা ৬.৮.২-এ উে খ করা হেয়েছ। র ািন নীিতেত দফা ৬.৮.১ ও ৬.৮.২-এর বা বায়নকারী িহেসেব জাতীয় রাজ  
বাড, অভ রীণ স দ িবভাগ, বাংলােদশ ড এ  ািরফ কিমশন এবং বা বায়ন সহেযাগী িহেসেব বািণজ  ম ণালয়, িশ  

ম ণালয়, ইিপিব, সংি  বসায়ী সংগঠন ও চ ারস হ- ক উে খ করা হেয়েছ। এর বা বায়ন কাল ধরা হেয়েছ লাই, 
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২০২১ হেত ন-২০২৪ পয । স ত, র ািন নীিত ২০২১-২০২৪ অ যায়ী ২০২৪ সােল বাংলােদেশর র ািনর ল মা া ধরা 
হেয়েছ ৮০ িবিলয়ন মািকন ডলার। বাংলােদশ ফািনচার এ েপাটাস এেসািসেয়শন এর দাবী অ যায়ী ফািনচার িশ  আমদািন 
িনভর ক চামাল ও সর ামািদ িনভর। তাই, দশীয় ফািনচার র ািনর ে  িবেদেশর ফািনচােরর সােথ িতেযািগতা করেত 
স ম হে  না। এ ে  র ািন নীিত ২০২১-২০২৪-এর দফা ৬.৮.২ অ যায়ী স াবনাময় ফািনচার িশে র ক চামাল 
আমদািনেত আংিশক ব  িবধা দান করা হেল ফািনচার র ািন ি  পােব যা দেশর র ািন প  ব খীকরেণ ও র ািন 
ল মা া অজেন সহায়ক হেব মেম তীয়মান হয়। এমতাব ায়, ফািনচার র ািন ি র িনিম  উপেরা  দফা ৬.৮.২ 
বা বায়েন েয়াজনীয় িবিধ-িবধান, নীিতমালা ইত ািদ ণয়ন বক জাতীয় রাজ  বাড, বািণজ  ম ণালয়, বাংলােদশ ড এ  

ািরফ কিমশন ক ক আ  ব া হণ করা জ রী েয়াজন। 

 

৮.২ র ািন খী ফািনচার িশে র ক চামাল আমদািনেত আমদািন নীিত ২০২১-২০২৪ পযােলাচনা: 

ফািনচার িশে র অিধকাংশ ক চামাল ও সর ামািদ আমদািন িনভর। এ খােত ব ত িক  ক চামাল ও সর ামািদ 
আমদািনেত  সহনীয় পযােয় থাকেলও িক  ক চামাল ও সর ামািদ আমদািনেত অত  উ   িব মান যা ইেতামে  
আেলািচত হেয়েছ। সরকার ঘািষত আমদািন নীিত ২০২১-২০২৪-এ আংিশক র ািন খী িশ  িত ােনর ক চামাল আমদািনেত 
িন প উপ-দফা ২১(৮)(য) সং  করা হেয়েছ- 

অ ে দ ২১ এর দফা (৮) এর উপ-দফা (য) আংিশক র ািন খী িশে র ক চামাল ও েয়াজনীয় উপকরণ 

আমদািন— 
(অ) ানীয় উৎপাদনকারী িশ স হেক র ািনেত উৎসািহত কিরবার লে  অভ রীণ িবপণেনর পাশাপািশ আংিশক 

র ািনত  পে র আমদািন ত ক চামাল ও েয়াজনীয় উপকরণ শতভাগ াংক ারাি র িবপরীেত 
ইউ লাইেজশন িড ােরশন এবং ইউ লাইেজশন পারিমশেনর িভি েত কা মস ক প  ছাড় দান করেব; 

(আ) র ািনর উে ে  আমদািন ত ক চামাল ারা ত র ািন পে র  সংেযাজন হার বাংলােদশ ড এ  
ািরফ কিমশন িনধারণ করেব ও ক চামােলর া তা ইিপিব অথবা প  সংি  পাষক না িফেকশেনর 

মা েম জাির কিরেব।  
 

উপেরা  উপ-দফাস হ কা মস আইন, ১৯৬৯ এর ধারা ১৯ ও ২০ এর সােথ সংগিত ণ িবধায় বা বায়নেযা । এ  
 ি য়া িবধায় ওয় ার হাউিজং-এর েয়াজন হেব না এবং সাবক াি ং এর মা েম উৎপাদন পিরিধ স সারেণর েযাগ 

ি  হেব। শতভাগ াংক ারাি র িবপরীেত ইউ লাইেজশন পারিমশন, ব িনধািরত  সংেযাজন এবং ব িনধািরত 
া তার িভি েত ক চামাল ও েয়াজনীয় উপকরণ িবনা ে  আমদািন করার িবধা দান করা হেল তা ফািনচার পে র 

র ািন  িতেযািগতা লক হওয়ার ে  সহায়ক হেব যা এ খােতর র ািন আয় ি েত ইিতবাচক িমকা রাখেব মেম 
তীয়মান হয়। চলমান রািশয়া-ইউে ন ে র দ ণ িব াপী উ ুত পিরি িতেত দেশর অথৈনিতক অব া িবেবচনায় র ািন 

আয় ি  অত  ণ িবধায় র ািনত  ফািনচার িশে র ক চামাল আমদািনর জ  আমদািন নীিত ২০২১-২০২৪-এর 
উপেরা  উপ-দফা ২১(৮)(য) বা বায়েন জাতীয় রাজ  বাড ক ক েয়াজনীয় উে াগ হণ করা জ রী েয়াজন।  

বাংলােদশ থেক র ািনেযা  প  ও এর ক চামােলর উৎস এইচএস কাড ৪ িডিজট লেভেল বাংলােদশ থেক বিহঃ 
িবে  র ািন ত পে র সং া ৭৫০ । এর মে  ব  খাত সংি  প  সং া ৪৩  এবং ানীয় ক চামাল িনভর পে র 
সং া ৪৮ । অবিশ  ৬৫৯ ইেলক িন  এ  ইেলকি ক াল, আয়রন ও ি ল, রাসায়িনক প  ও ফািনচার খাত  িশ  
ক ক উৎপািদত। বাংলােদেশ ফািনচারসহ এ চার  খাত সংি  ক চামােলর ায় ৮০ থেক ৯০ ভাগ িবেদশ থেক আমদািন 
করেত হয়। আংিশক র ািন িনভর ফািনচার িশে র ক চামাল আমদািনেত বে ড ওয় ারহাউজ িবধা না থাকায় বাংলােদশ 
কা মস ািরফ-এর ফা  িসিডউল অ যায়ী কা মস িডউ সহ অ া   পিরেশাধ সােপে  ক চামাল আমদািন কের 
স ণািয়ত প  উৎপাদন করেত হয়। উে , ফািনচার খােতর ক চামাল আমদািনেত ৫২~৬৫% হাের গড়  দান করেত 
হয়। অপরিদেক ফািনচার খােতর উৎপািদত পে র ানীয়  সংেযাজন হার ায় ৬০%। র ািন নীিত ২০২১-২০২৪-এর দফা 
৬.৮.২ অ যায়ী ‘র ািন ব খীকরণ এবং িতেযাগিত স মতা ি র লে ’ শতভাগ াংক ারাি র িবপরীেত স াবনাময় 
ফািনচার িশে র ায় আংিশক র ািন খী িশে র ক চামাল আমদািনেত বে ডওয় ার হাউজ িবধা দান করা হেল 
র ািনকারক -উে ােগ র ািনর দিললািদর িবপরীেত ইউিড (UD) এবং ইউিপ (UP) ি য়া অ সরণ বক দান ত 
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ারাি র অথ আেরািপত  ও করািদর সােথ এডজা  করেত বা  হেব। কান প অস িত বা রাজ  ফ িকর অব া দখা 
িদেল সরকার র ািনকারক ক ক দান ত ারাি  থেক অথ ইনক াশ করেত পারেব। এে ে  স কতা মােণর দািয়  
র ািনকারেকর দায় হেয় যােব। এেত  ক পে র কােজর পিরিধ কেম গিত স ার হেব। এ  লত অি ম  পিরেশাধ ও 
পের সম য় এবং কান ফ িকর আশ া ি  হেল দান ত ারাি  হেত অথ সােথ সােথ ইনক াশ করার েযাগ থাকায় 
সবািধক িনরাপদ ও িঁকিবহীন এক  ব া। এ সকল িদক িবেবচনায় ক চামাল আমদািন িনভর স াবনাময় আংিশক 
র ািন খী িশ  িহেসেব র ািনত  ফািনচার উৎপাদন/ েতর জ  শতভাগ াংক ারাি র িবপরীেত ক চামাল আমদািনর 

েযাগ দান বা বস ত এবং িনরাপদ এক  ব া বেল তীয়মান।  

দেশর র ািন প  ব খীকরেণ ও র ািন আয় ি করেণ আংিশক র ািন খী িশে র ক চামাল আমদািনেত র ািন 
নীিত ২০২১-২০২৪-এর দফা ৬.৮.২ অ যায়ী ব  িবধা দান করা হেল দেশর অথনীিতেত এর ব িবধ ফল পাওয়া যােব। 
এেত কের দশীয় উৎপাদন খী িশ স হ র ািনেত অিধক আ হী হেব। য সকল িশ  িত ান ইেতামে  দশীয় চািহদা 
মটােনার পাশাপািশ িবেদেশ র ািন করেছ, স সকল আংিশক র ািনকারক িত ান র ািন ি র য়াস পােব। তেব এে ে  

বড় চ ােল  হেলা জাতীয় রাজ  বাড ও কা মস এর সীিমত জনবল এবং েয়াজনীয় িবিধ-িবধান ণয়ন। এে ে  সরকার 
াথিমকভােব কেয়ক  স াবনাময় স রেক িনেয় থেম  করেত পাের।িবেশষ কের আমদািন-িনভর ক চামাল িভি ক য 

সকল িশ  খােত িবগত ২০২১-২২ অথবছের ১০০ িমিলয়ন মািকন ডলােরর বিশ র ািন আয় হেয়েছ স সকল স রেক থেম 
এ িবধা চলন করা যেত পাের। এে ে  আংিশক র ািন খী িশ  িত ান ক ক র ািন খী প  উৎপাদেনর জ  থক 
কান ইউিনট িত া করা স ব হেল স ে   ব  িবধা দান সহজ হেব। য সকল ে  থক ইউিনট িত া ও 

পিরচালনার সীমাব তা রেয়েছ তােদর ে  র ািন খী প  উৎপাদেনর জ  থক ওয় ারহাউজ িত া করেত হেব।  

আংিশক র ািন খী িশ  িত ােনর ক চামাল আমদািনেত র ািন নীিত ২০২১-২০২৪-এর দফা ৬.৮.২ অ যায়ী ব  
িবধা ও আমদািন নীিত ২০২১-২৪-এর উপ-দফা ২১(৮)(য) অ যায়ী ব া হণ করা হেল তা ব খাত তীত ফািনচারসহ 

আমদািন িনভর ৬৫৯  ক চামাল িভি ক র ািন প  অিধক িতেযাগী ে  উৎপাদন ও র ািন করা স ব হেব িবধায় তা 
র ািন আেয় এর  ইিতবাচক ও গা কারী িমকা রাখেব মেম আশা করা যায়। দেশর র ািন আয় ি  পেল বেদিশক ার 
িরজাভও ি  পােব। র ািন আয় ি র জ  অিধক র ািন প  উৎপাদেনর ে  অিধক িমক/ জনবল েয়াজন হেব িবধায় 
কমসং ােনও এ  ইিতবাচক িমকা রাখেব। অপর িদেক, র ািন ি র সােথ সােথ দেশ াকওয়াড িলংেকজ ই াি  গেড় 
উঠেব। দশীয় িশ  আেরা িবকিশত হেব। দেশ িবিনেয়াগ বাহ বাড়েব, বেদিশক িবিনেয়াগ আ  হেব। দশীয় িশ  আেরা 
িবকিশত হেব। সবাধম  িত ানস েহরও আয় ি  পােব। সবা খাত আেরা সািরত হেব। দেশর িশ ায়েন ও িজিডিপেত 
ইিতবাচক িমকা রাখেব। 
 
৮.৩ ফািনচার খােতর সম াস হ: ফািনচার খােত সম াস হ িনে  উে খ করা হেলা- 

 ক চামােলর উ  ে র কারেণ িতেযািগতা লক ে  র ািনর অ মতা 

 ণগত মানস  ক চামােলর তা ও আমদািন িনভরতা 

 যথাযথ ি গত ান ও িশ ণ না থাকায় িন মােনর দশীয় কােঠর আ াল ি র মা েম দীঘ ায়ী সংর ণ 
এবং মানস  ফািনচার তির স ব হে  না 

 র ািনর ে  িডউ   াক-এর িবক  িহেসেব দ  ১৫% নগদ আিথক সহায়তা েযাজ   ও কেরর লনায় 
অপযা  

 কা মস আইন ১৯৬৯-এ সকল িশ  িত ানেক ব  িবধা দােনর েযাগ দয়া হেলও আংিশক র ািন খী িশ  
িহেসেব ফািনচার খাত  ব  িবধা থেক বি ত। যার কারেণ বাংলােদেশ ফািনচােরর উৎপাদন য় বিশ 

 াংক ঋেণর উ  েদর হার ও সহজ শেত ঋেণর িবধা না থাকা 

 EDF হেত ঋণ হেণর িবধা না থাকা  

 ফািনচার খােত দ  জনবেলর অপযা তা এবং দ  জন শি  গেড় তালার জ  ািত ািনক কাঠােমা অ ল 

 গেবষণা কায েমর অভাব 

  ব  িবধা না থাকা 

 াক ওয়াড িলংেকজ িশ  বা সােপাট িশ  
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 যাি কীকরণ ও অেটােমশেনর অভাব 

 লীড টাইম বিশ লােগ 

 াি ংেয়র অভাব 

 ফািনচার খােত িডজাইন উ য়ন অ তম ণ িবষয় হেলও তা চািহদা উপেযাগী নয় 

 ফািনচার খােতর অিধকাংশ ক চামাল আমদািন িনভর িবধায় স েলার যাগান িনি ত নয় 

 ফািনচােরর ধান ক চামাল কােঠর সরবরাহ অ ল, যা পাওয়া যায় তাও স কভােব ি য়া ত নয়, সা ফাইড নয় 

 িব াপী পিরেবশ সংর ণ িদেন িদেন ণ হেয় উেঠেছ। এ কারেণ ফািনচার িশে  কাঠ ও বােডর বহার িদন 
িদন সনদ িনভর হেয় উেঠেছ। তেব দেশ এখেনা এ সং া  সা িফেকশন ব া গেড় উেঠিন। 

 তার চািহদা যায়ী মান ও পিরমােনর প  সরবরােহর অ মতা 

 ফািনচার র ািনেত জিড়ত দশীয় কান কা ানী/ িত ান ক ক িবেদেশ শাখা অিফস াপেনর লে  
Guidelines for Foreign Exchange Transaction (GFET), 2018 অ যায়ী শাখা অিফস াপন ও 

য় িনবােহর উে ে  ানীয় কা ানী/ িত ান  বাৎসিরক ৩০,০০০ (ি শ হাজার) মািকন ডলার পয  িবেদেশ 
রণ করেত পারেব। Exporter’s Retention Quota হেতও য় িনবােহর েযাগ রেয়েছ। তেব, কান কান 
ে  র ািনকারক ক ক সংি  দেশ িব াপন, কমচারীর বতন, সােপাট সািভস ইত ািদ য় িনবােহর জ  এ 

পিরমাণ অথ যেথ  নয়। 

 নগদ ে  র ািনত  গােম স িশে র ক চামাল েয়র জ  বাংলােদশ াংক এর EDF এর আওতায় ঋণ হেণর 
েযাগ থাকেলও ফািনচার স র EDF এর অ  নয়। ফেল  েদ ক চামাল আমদািন করেত না পারায় 
লধেনর য় ি  পায়। 

 
 
৮.৪ ফািনচার র ািন ি েত পািরশমালা:  

ফািনচার খােতর র ািন উ য়েন সংি  িত ানস হ হে  বািণজ  ম ণালয়, র ািন উ য়ন েরা, বাংলােদশ ড 
এ  ািরফ কিমশন, িবেদেশ বাংলােদেশর িমশনস হ, বাংলােদশ াংক, জাতীয় রাজ  বাড, বাংলােদশ বন িবভাগ, ই াি  

ীল কাউি ল ইত ািদ। িবিভ  উ য়ন সাহয়ক িত ানও দেশর উ য়েন উে খেযা  সহায়তা দান করেছ। বাংলােদশ 
ফািনচার র ািনকারক সিমিতর িবচাের এ খােতর উ য়ন চািহদা রেণ াপক ঘাটিত িব মান। এ িবেবচনায় এ খােতর 
উ য়েন সরকাির ও িবিভ  উ য়ন সহেযাগী িত ানস েহর িব মান িবধাস হ কােজ লাগােনা অপিরহায। ফািনচার র ািন 
ি র জ  িন িলিখত পদে পস হ হণ করা যেত পাের- 

১। ফািনচার িশে র ক চামাল, এে সিরজ, িফ ংস, খ াংশ, রাসায়িনক, হাডওয় ার ইত ািদ আমদািনেত িসিড (CD), এসিড (SD) 
এবং আরিড (RD) েল দয়া বা াস করা েয়াজন। এে ে  িবে  ফািনচার র ািনেত অ তম শীষ দশ িহেসেব িভেয়তনােম 

েযাজ   কাঠােমা ও নীিত সহায়তা িবেবচনা করা যেত পাের। 

২। আংিশক র ািন খী ফািনচার িশে র ক চামাল আমদািনর জ  ব  িবধা দান করা যেত পাের। 

৩। আংিশক র ািন খী িশে র র ািনত  প  উৎপােদন ব ত ক চামাল আমদািনেত ব  িবধা িবষয়ক র ািন নীিত ২০২১-
২০২৪-এর দফা ৬.৮.২ এবং আমদািন নীিত ২০২১-২০২৪-এর উপ-দফা ২১(৮)(য) কাযকেরর জ  বািণজ  ম ণালয়, জাতীয় রাজ  
বাড, ড এ  ািরফ কিমশন, র ািন উ য়ন েরা ক ক েয়াজনীয় কায ম হণ করা যেত পাের।  

৪। র ািন নীিত ২০২১-২০২৪-এর দফা ৬.৮.২ এবং আমদািন নীিত ২০২১-২০২৪-এর উপ-দফা ২১(৮)(য) কাযকেরর েয়াজনীয় 
ব া হণ ও তা কাযকের বাংলােদশ ফািনচার এ েপাটাস এেসািসেয়শন সমমনা অ প এেসািসেয়শনসহ জাতীয় রাজ  বােডর 

িনকট আেবদন করেত পাের। বসায়ীেদর ােথ এফিবিসিসআইও এ ে  কাযকর িমকা রাখেত পাের। 

৫। দেশ সা ফাইড কােঠর যাগান িনি ত করার জ  ি  মািলকানাধীন বন িমস হেক সা িফেকশেনর আওতায় আনেত 
কাযকরী পদে প হণ করেত হেব। এ লে  দেশ বনজ ে র সা িফেকশেনর জ  কাযকর ‘ফের  ােনজেম  ইউিনট’ 
িহেসেব কাজ করার জ  বন অিধদ েরর মতা া  ‘ ব াপনা পিরক না ইউিনট’ ক আ  েয়াজনীয় পদে প হণ করেত হেব। 
সা িফেকশেনর জ  া াড ণয়ন, ই েপকশন বিড (Inspection body) গঠন ও তার অ াি িডেটশন (Accreditation); 
বন িমর রিজে শন, বনজ ে র িসিবিল  ও পিরদশেনর জ  িবিধ-িবধান ও া াড অপাের ং ািসিডউর, চকিল  
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ইত ািদ ণয়ন করেত হেব। ফের  ােনজেম , চইন অব কা িড তথা িসিবিল  িত া এবং একক বা প সা িফেকশেনর 
জ  েয়াজনীয় িবিধ-িবধান ণয়ন করা যেত পাের। এে ে , মািকন রা  বা িভেয়তনামেক অ সরণ করা যেত পাের। 

৬। িনজ  কােঠর উৎস িহেসেব বাংলােদশ ফািনচার এ েপাটাস এেসািসেয়শন  িত ানস হ ক ক বন গেড় তালার জ  
সরকােরর িনকট হেত পাহাড় বা নদীর চর বা সরকাির জিম দীঘেময়াদী লীজ িনেয় সখােন িনজ উে ােগ বা ি  (ক া ) িভি েত 
বন গেড় লেত উে াগ হণ করেত পাের এবং তা সমি গতভােব সা িফেকশেনর ব া হণ করেত পাের।  

৭। বাংলােদশ ফািনচার এ েপাটাস এেসািসেয়শন ি  মািলকানাধীন বন মািলকেদর সােথ ি  িভি ক বন জন করেত পাের। 
েয়াজেন কান এলাকার ি মািলকানাধীন বেনর মািলকেদর িনেয় া ারিভি ক বন গেড় লেত ও া ােরর বনজ  

সা িফেকশেন উে াগ হণ করেত পাের। 

৮। দেশর ফািনচার স ের নারীেদর অংশ হেণ দ  নারী কমশি  গেড় লেত েয়াজনীয় িশ েণর ব া হণ করেত হেব। 
 তাই নয় ফািনচার িশে  নারী উে া া উ য়েন সরকার ক ক িবেশষ ছাড়/িবেশষ ও অ ািধকার লক নীিত িবধা দােনর 

লে  মটেগজ িবহীন ঋণ িবধা ( দ /  নাফা/ সািভস চােজর িবিনমেয়) দান করা যেত পাের। 

৯। ফািনচার িশে  উ াবনেক উৎসাহ দান ও মধা  সংর ণ এবং পেট  ও িডজাইন রিজে শেন ও তা নকল িতেরােধ 
েয়াজনীয় কায ম হণ করেত হেব। 

১০। ফািনচার িশে  ন ন ও এসএমই উে া া উ য়েন সরকার ক ক িবেশষ ছাড়/ িবেশষ ও অ ািধকার লক নীিত িবধা দােনর 
লে  মটেগজ িবহীন ঋণ িবধা ( দ /  নাফা/ সািভস চােজর িবিনমেয়) দান করা যেত পাের। 

১১। নারী ও  উে া া বা ব াংিকং ব ার ে  িনিদ  িভশন রাখা বা নীয়। 

১২। ফািনচার িশে র াকওয়াড িলংেকজ িহেসেব বনায়ন ি র উে াগ হণ করা যেত পাের। িবেশষ কের সামািজক বনায়েন 
নারীেদর স ৃ  করা যেত পাের। 

১৩। মানস  আ িনক িডজাইেনর ফািনচার উৎপাদেন চ থ িশ  িব েবর কৗশল হণ কের/ ি ম ি ম া, রােবা  ইত ািদর 
েয়ােগর জ  উে াগ হণ করা েয়াজন। এে ে  েয়াজনীয় নীিত সহায়তা দয়া যেত পাের। 

১৪। ফািনচার উৎপাদেন এবং এ িশে র উ য়েন াকার অথনীিত (circular economy) এর কৗশল েয়ােগ বাংলােদশ 
ফািনচার ওনাস এেসািশেয়শন ক ক েয়াজনীয় ব া রহণ করা যেত পাের। 

১৫। িলড টাইম াস করার জ  ফািনচার িশে  র ািনকারকগণ আমদািন ত ক চামাল অ ািধকার িভি েত ায়ন ও ব র হেত 
ছাড়করেণর ব া হণ করা যেত পাের। এে ে , সংি  ব েরর কা মস ও ব র ক প  েয়াজনীয় ব া হণ করেত 
পাের। অিধক , আমদািন ত ক চামাল ছাড়করেণ ‘Authorized Economic Operator’ (AEO) িহেসেব া  িবধা হেণর 
জ  বাংলােদশ ফািনচার এ েপাটাস এেসািসেয়শন এর সদ গণ ক ক েয়াজনীয় কায ম হণ করা েয়াজন। 

১৬। ফািনচার িশ  ও এ িশে র াকওয়াড িলংেকজ িশ  িত ার জ  অথৈনিতক অ ল গেড় তালা যেত পাের। এেত কের 
দশীয় িবিনেয়ােগর পাশাপািশ িবেদিশ িবিনেয়াগ আকষেণ িবেশষ কের চীেনর ফািনচার িশ  িরেলােকশেন বা ানা েরর উে াগ 
হণ করা যেত পাের। একই সােথ দেশ যৗথ উে ােগ চীন, রা , রাজ , ইউেরাপীয় ইউিনয়ন ও ম াচ  দশস হ, 

অে িলয়া, মালেয়িশয়া, ইে ােনিশয়া, দি ণ কািরয়া, িস া র, ভারত ইত ািদ দেশর িবিনেয়াগকারীেদর সােথ যৗথ উে ােগ 
ফািনচার িশ  াপন করা যেত পাের। 

১৭। ফািনচার িশে  ক চামাল, এে সিরজ, িফ ংস ইত ািদ উৎপাদেনর জ  াকওয়াড িলংেকজ িশ  িত ার উে াগ হণ করা 
েয়াজন। এ লে  দিশ-িবেদিশ িবিনেয়াগ আকষেণ েয়াজনীয় উে াগ হণ করা যেত পাের। এে ে , িনিদ , কাযকর ও 

সময়াব  কমপিরক না ণয়ন ও তা বা বায়েন কাযকরী ব া হণ করা েয়াজন। 

১৮। ফািনচার িশে র িমকেদর জীবন-মান উ য়েনর জ  কম েলর িনরাপ া, অিধকার র াসহ জীবন-মােনর উ য়েন কায ম 
হণ করা যেত পাের। এে ে  সংি  এেসািসেয়শন ও ম ণালয় ক ক েয়াজনীয় ব া হণ করা যেত পাের। িমকেদর জ  

জীবন বীমা চা করণ ও িমকেদর দ তা উ য়েন In-service training-এর ব া করা যেত পাের। 

১৯। ফািনচার িশে র  ও মাঝাির িশ  িত ানস হেক আিথক ও কািরগির সহায়তা দােনর ব া হণ করা, িবেশষ তহিবল 
গঠন করা এবং িতেযািগতা লক বাজার তিরেত েয়াজনীয় সহেযািগতা দােনর ব া হণ করা যেত পাের। 

২০। র ািন ব খীকরেণ এবং িতেযািগতা লক ে  র ািনর স মতা ি র লে  তির পাশাক খােতর (RMG) ায় দ  
নীিত-সহায়তাস হ ফািনচারসহ অ া  স াবনাময় স ের স সািরত করার জ  সরকার ক ক উে াগ হণ করা েয়াজন। 
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২১। দশীয় ফািনচার িশে র াি ং এর জ  বাংলােদশ ফািনচার এ েপাটাস এেসািসেয়শন ক ক কায ম হণ করা েয়াজন। 

২২। িব  াংেকর অথায়েন বািণজ  ম ণালয় ক ক পিরচািলত EC4J (Export Competitiveness for Jobs) ক , 
SME Foundation, National Productivity Organization-এর মা েম এ স েরর িমক/কমচারীেদর দ তা 
উ য়েনর জ  েয়াজনীয় িশ েণর ব া করা যেত পাের। ফািনচার খােতর র ািন ি েত কািরগির স মতা ি র জ  এ 
খােতর িত ানস হ EIF (Employer Investment Fund) এর সহায়তা হণ করেত পাের। 

২৩। ফািনচার খােতর জ  িডজাইন ও সা িফেকশন বই ণ। বাংলােদশ ফািনচার এ েপাটাস এেসািসেয়শন ক ক ফািনচার 
িডজাইেনর জ  গেবষণাগার/ িডজাইন স ার িত া ও পিরচালনায় েয়াজনীয় ব া হণ করা যেত পাের। 

২৪। দেশ সামািজক বনায়ন ও ি  মািলকানাধীন বন গেড় তালার জ  বন, পিরেবশ ও জলবা  পিরবতন ম ণালয়, বন িবভাগ, 
উ য়ন সহেযাগী িত ান ক ক সমি ত উে াগ হণ করা যেত পাের।  

২৫। বাংলােদশ াংেকর Guidelines for Foreign Exchange Transaction (GFET), 2018 অ যায়ী শাখা অিফস 
াপন ও য় িনবােহর উে ে  সংি  দশীয় কা ানী ক ক বাৎসিরক িবেদেশ িরত  অেথর পিরমাণ ৩০,০০০ মািকন ডলার 

হেত আমদািনকারক দশ ভেদ ি র িবষয়  বাংলােদশ াংক ক ক িবেবচনা করা যেত পাের। 

২৬। এসএমই ক ক ফািনচার র ািনর ে , র ািনর ওপর আিথক েণাদনা ১৫% হেত বািড়েয় ২৫% করা যেত পাের। 

২৭। ফািনচার খােতর াকওয়াড িশ  িহেসেব কাঠ ি য়াকরণ িশ  গেড় তালা েয়াজন। 

২৮। যথাযথ িশ ণ ও ি  েয়ােগ িন মােনর দশীয় কােঠর আ াল ি র মা েম দীঘ ায়ী সংর ণ এবং মানস  
ফািনচার তিরেত বাংলােদশ ফািনচার ওনাস এেসািসেয়শন ও বাংলােদশ ফািনচার এ েপাটাস এেসািসেয়শন এর সদ  

িত ানস হ েয়াজনীয় ব া হণ করা েয়াজন। এে ে  বাংলােদশ ফািনচার ওনাস এেসািসেয়শন ও বাংলােদশ ফািনচার 
এ েপাটাস এেসািসেয়শন এক  িব ানস ত ােটাকল তির করেত পাের এবং স িবষেয় সংি  স’িমলস হ ও ফািনচার 

তকারী িত ােনর কম েদর েয়াজনীয় িশ ণ দােনর ব া হণ করেত পাের। 

২৯। য সকল রাতন রাবার বাগােনর রাবার উৎপাদন লাভজনক পযােয় নই সই সকল বাগােনর রাবার গাছ আহরণ, ি য়াকরণ 
ও লভ ে  ফািনচার তকারী িত ােনর িনকট িব েয়র জ  সরকার ক ক দািয় া  সরকাির সং া ক ক যথাযথ ব া 
হণ করা েয়াজন। এ সকল রাবার গােছর এফএসিস সনদায়েনর েয়াজনীয় ব া হণ করা যেত পাের। একই সােথ কেট ফলা 

বাগােন ন ন কের গাছ লািগেয় ন ন বাগান জেন যথাযথ ব া হণ করা যেত পাের। 

৩০। কান ফািনচার র ািনকারক যােত যথাযথ আইন মেন ভা ার চািহদা অ যায়ী মানস ত ফািনচার উৎপাদন কের র ািন 
কের, তা িনি তকরেণ বাংলােদশ ফািনচার এ েপাটাস এেসািসেয়শন ক ক মানিনয় ণ ও ােট  আইন কাযকের েয়াজনীয় 

ব া হণ করা যেত পাের। 

৩১। ফািনচার িডজাইেনর উপর বাংলােদশ ফািনচার ওনাস এেসািসেয়শন বা বাংলােদশ ফািনচার এ েপাটাস এেসািসেয়শন ক ক 
িত বছর িতেযািগতা আেয়াজন করা যেত পাের। 
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৯. ফািনচার খােত দিশিবেদিশ িবিনেয়াগ আকষেণ করণীয় ও কৗশল িনধারণ িবষেয় পািরশমালা 

ফািনচার খােত বাংলােদেশর র ািন ি  ও আমদািন িবক  প  উৎপাদন করেত হেল িবিনেয়াগ আকষণ েয়াজন। 
বাংলােদেশর আমদািনর ত  িবে ষণ করেল দখা যায় য, িবগত ২০২১-২২ অথবছের এইচএস কাড ৯৪ এর অধীন মাট 
৬৭.৪২ িমিলয়ন মািকন ডলার ে্ র প  আমদািন করা হেয়েছ। এর মে  এইচএস কাড ৯৪০৬ এর অধীন িবিভ  প  
আমদািন করা হেয়েছ ২৭.২৬ িমিলয়ন মািকন ডলােরর; এইচএস কাড ৯৪০২ এর অধীন িবিভ  মিডক াল ফািনচার আমদািন 
করা হেয়েছ ৮.৫৫ িমিলয়ন মািকন ডলােরর; এইচএস কাড ৯৪০১ এর অধীন মাটর সাইেকেলর িসট আমদািন হেয়েছ ায় 
৩.১২ িমিলয়ন মািকন ডলােরর, িসেটর  িবিভ  অংশ/খ াংশ আমদািন হেয়েছ ায় ৫.৪২ িমিলয়ন মািকন ডলােরর। আবার 
দেশর র ািন পে র ত  িবে ষণ করেল দখা যায় য, এইচএস কাড ৯৪ এর আওতায় িবগত ২০২১-২২ অথবছের মাট 

র ািন ত ১১০.৩৪ িমিলয়ন মািকন ডলার ে র পে র মে  সবািধক আয় এেসেছ ি িপং াগ (৪০.৭৬ িমিলয়ন মািকন 
ডলার) এর মা েম। এছাড়াও রেয়েছ িবিভ  কােঠর ফািনচার (১৮.১২ িমিলয়ন মািকন ডলার), মটাল ম  িসট (২২.৫১ 
িমিলয়ন মািকন ডলার) ও িসেটর খ াংশ (১৪.১৩ িমিলয়ন মািকন ডলার), বিডং এর উপাদান (৫.৮২ িমিলয়ন মািকন ডলার), 

াি ক ফািনচার (২.২৭ িমিলয়ন মািকন ডলার)। তরাং ফািনচার ও ফািনচােরর ক চামাল আমদািনর িবক  িহেসেব প  
উৎপাদেন দেশ যমন িশ  াপন করা যেত পাের, তমিন র ািন স মতা িবে ষেণ য সকল প  উৎপাদেন বাংলােদশ 
ইেতামে  স মতা অজন কেরেছ স সকল প  উৎপাদেন ও ফািনচােরর াকওয়াড িলংেকজ িশ  াপন করা যেত পাের। 
আবার বি ক চািহদা মটােনার জ ও অথাৎ সরাসির র ািনর জ  যমন: িবমােনর িসট, মাটর গািড়র িসট ইত ািদ 
উৎপাদেনর জ  ১০০% র ািন খী িশ  াপন করা যেত পাের। এ সকল প  উৎপাদেন একিদেক দশীয় িবিনেয়াগকারীগণ 
যমন িবিনেয়াগ করেত পােরন, তমিন যৗথ বা সরাসির িবেদিশ িবিনেয়ােগও িশ  াপন করা যেত পাের। 

কান দেশ িবিনেয়ােগর ে  িবেদিশ িবিনেয়াগকারীগণ সংি  দেশর অবকাঠােমাগত েযাগ- িবধা, িমক 
ম ির, েয়াজনীয় দ  জনবেলর সহজ া তা, ক চামােলর া তা, ক চামাল, উপকরণািদ/সর ামািদ/ এে সিরজ ও 
মিশনািরজ আমদািনেত  হার ও ব  িবধা, সরকােরর নীিত সহায়তা, িবিভ  দেশর সােথ আমদািন-র ািন বািণেজ র 

ে   িবধা,  বািণজ  ি  বা অ ািধকার লক বািণজ  ি র আওতায় বািণেজ র েযাগ, বসা  করা ও 
বসা পিরচালনা করার সহজতা; িবিধ-িবধানস েহর েয়াগ ও Stability, অিজত আয় িবেদেশ নয়ার সহজতা, আথ-

সামািজক অব া, রাজৈনিতক ি তাব া ইত ািদ িনয়ামক িহেসেব কাজ কের। উপেরা  িনয়ামকস েহর ে  িবেদিশ 
িবিনেয়াগকারীেদর কাি ত চািহদা রণ করায় িভেয়তনােম িবেদিশ িবিনেয়াগ ত ি  পাে । যত র জানা যায় য, 
িভেয়তনােম িত িতন  ফািনচার র ািনকারেকর মে  এক  িবেদিশ মািলকানাধীন। আর দিশ-িবেদিশ িবিনেয়াগকারীেদর 
সি িলত েচ ায় িভেয়তনাম আজ িবে র তীয় শীষ ানীয় ফািনচার র ািনকারক দেশ পিরণত হেয়েছ। তরাং র ািন আয় 
ি র ও িবে র শীষ র ািনকারক দেশ পিরণত হওয়ার জ  ফািনচার খােত িবেদিশ িবিনেয়াগ আকষেণর কান িবক  নই। 
ডেমা ািফক িডিভেডে র িবধা থাকায় বাংলােদেশ িমেকর া তা রেয়েছ।  

ফািনচার িশে  বাংলােদেশর িবিনেয়াগ আকষেণর ে  ধান আকষণ হেত পাের িন  িমক ম ির। একিবংশ 
শতেকর গাড়ার িদেক চীেনর ফািনচার িশ  িভেয়তনােম ানা েরর অ তম ধান কারণ িছল চীেন িমক ম ির ি  এবং 
িভেয়তনােম িমক ম ির িছল লনা লকভােব ায় ২০% কম। ফািনচার  ড নামীয় সামিয়কীর এক িতেবদনা যায়ী, 
২০১৯ সােল চীন ও িভেয়তনােমর ফািনচার খােতর মািসক িমক ম ির যথা েম ৯০০ মািকন ডলার ও ৩০০~৫০০ মািকন 
ডলার যা বাংলােদেশর লনায় অেনক বিশ। বাংলােদেশ ফািনচার খােত একজন দ  িমেকর ম ির মােস ১০০~৩০০ 
মািকন ডলার। তরাং িমক ম ির কম হওয়ায় বাংলােদেশ চীনা ফািনচার িশ  িরেলােকশন বা ানা েরর েযাগ রেয়েছ। 
আশার কথা য, দেশ বসা  করা ও বসা পিরচালনা করার সহজতা িনি ত করেত বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন ক প  
এর ন ে  নানা খী পদে প হণ ও বা বায়ন করেছ। 

র ািন উ য়ন েরা এর ওেয়বসাইেট কািশত র ািনর ত া যায়ী ২০২১-২২ অথবছের বাংলােদশ িবে র ৬১  
দেশ ফািনচার (এইচএস কাড ৯৪) প  র ািন কেরেছ। বাংলােদেশর ফািনচােরর শীষ আমদািনকারক ্ রা  এ অথবছের 

বাংলােদশ হেত ায় ৫৫.৬০ মািকন ডলার ে র ফািনচার আমদািন কেরেছ যা ফািনচার খােতর মাট র ািন আেয়র ৫০% 
অেপ া বিশ। আই িস ডাটা অ সাের মািকন রা  িবে র ধান ফািনচার আমদািনকারক দশ। দশ  ২০২১ সােল মাট 
৮১.৩৯ িবিলয়ন মািকন ডলার ে র ফািনচার প  (এইচএস কাড ৯৪) আমদািন কেরেছ। রাে  এইচএস কাড ৯৪ এর 
অধীন প  র ািনেত শীেষ রেয়েছ চীন (৩৮.৬৪%), এর পর িভেয়তনাম (১৭.৫৫%), মি েকা (১৪.২০%), কানাডা 



া 40/44 
 

(৬.০৫%), মালেয়িশয়া (২.৬৮%), ইে ােনিশয়া (২.৪৫%) উে খেযা । অথাৎ রাে  বাংলােদেশর ফািনচার র ািন ি র 
যমন েযাগ রেয়েছ, তমিন েযাগ রেয়েছ কানাডা, রাজ , ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর দশস হ, ম ােচ র দশস হ, 

জাপান, দি ণ কািরয়া, ভারত, অে িলয়া ইত ািদ দেশ। ফািনচার খােতর র ািন আয় ি  করেত হেল এ স ের িবিনেয়াগ 
ি র েয়াজন রেয়েছ। 

ফািনচার এক  মঘন িশ । বাংলােদেশ ফািনচার িশে  িনেয়ািজত  ও মাঝাির উে া া িত ানস হ এখনও 
চিলত প িতর ফািনচার উৎপাদন ও িবপণেন জিড়ত। এ সকল িত ােন মিশনািরজ ও উ ত ি র ছায়া তমন একটা 

লােগিন। অথচ মিশনািরজ, উ ত ি  ও ি ম ি ম াসহ রােবা েক কােজ লািগেয় অ  িমক খা েয় অিধক 
উৎপাদন করা স ব। এে ে  িন তঁ িডজাইন ও িফিনিশং এর কারেণ এ সকল ফািনচার যমন ভা ার িনকট সমা ত হয়, 
তমিন ভােলা দামও পাওয়া যায়। তাই বাংলােদেশর ফািনচার িশে  অেটােমশন, ি ম ি ম াসহ রােবা  চলন করেত 

িবিনেয়াগ আকষণ করা যেত পাের। 

দেশ িমেকর ঘাটিত না থাকেলও দ  িমেকর অভাব রেয়েছ। ফািনচার খােত দ  িমক গেড় তালার জ  
যমন েয়াজন সরকাির উে াগ, তমিন ফািনচার তকারক িত ান ও ফািনচার িশ  সংি  এেসািসেয়শনস হ দ  
িমক গেড় তালার জ  েয়াজনীয় উে াগ হণ করেত পাের। এর পাশাপািশ িবিভ  উ য়ন সহেযাগী িত ানস হও এ 

স েরর মানব স দ উ য়েন েয়াজনীয় ব া হণ করেত পাের। িবিভ  ভােকশনাল ইনি উট, িডে ামা ইনি উট 
গেড় তালা যেত পাের, বা িব মান ভােকশনাল ইনি উট, িডে ামা ইনি উট, েকৗশল কেলজ ও িব িব ালেয় 
ফািনচার সংি  িশ ার চলন করা যেত পাের। এ সকল িত ােন আ িনক ি েত ফািনচার উৎপাদেনর উপর দ  
মানবশি  গেড় তালার পাশাপািশ ফািনচােরর িডজাইন, িবিভ  ক চামাল বহার, ইত ািদ িনেয় গেবষণা করা যেত পাের। 
সমেয়র পিরবতেনর সােথ সােথ মা েষর িচর যমন পিরবতন হয়। য় মতা ি র সােথ সােথও মা েষর িচর পিরবতন 
হেত পাের। দেশর মা েষর য় মতা ি  পাে । আর এর সােথ সােথ পিরবিতত হেত পাের ত র পছ । সাম  বাড়ার সােথ 
সােথ আ িনক িডজাইেনর িবেদিশ া  িভি ক পে র চািহদা িদন িদন ি  পাে । আর এ সকল আ িনক িডজাইেনর িবেদিশ 
া  িভি ক ফািনচার দেশ উৎপাদেনর জ  িবেদিশ া স হেক দেশ িশ  াপেন আম ণ জানােনা যেত পাের। 

ফািনচার খােত কমসং ান, িমেকর ম িরর পিরমাণ, অ প াৎ সংেযাগ িশে র িবকাশ, র ািন স াবনা, র ািন 
ি  ইত ািদ িবষেয় ভিব ৎ িবেবচনায় নয়া হেল ফািনচার সরকােরর ি ত পিরক না বা বায়েন সহায়ক এক  প । 

এে ে  েয়াজন সরকােরর সহেযািগতা। বসরকাির খােতর একক েচ ার ফেলই ফািনচার খাত বাংলােদেশর অথনীিতেত 
অবদান রাখেছ। ফািনচার খােত ািবত িবধা দান করা হেল ফািনচার খাতও কমসং ান ও র ািন ে  িনভরশীল প  
িহেসেব িতি ত হেত পাের। দেশ ম ত অথৈনিতক িভত রচনায় ফািনচার খাত ণ এবং ি ত পিরক না, ২০৪১ 
বা বায়েন খাত  অবদান রাখেব যা বাংলােদেশর উ ত দেশর মযাদা অজেন সহায়ক িমকা রাখেত স ম হয়। উপেরা  
িবষয়ািদ িবেবচনায় রেখ এ স ের িবিনেয়াগ আকষেণ িন প , ম ম ও দীঘ ময়াদী পদে পস হ হণ করা যেত 
পাের: 

 ময়াদী: 

১। িতেযািগতা লক  িনি তকরণ: 

ক) ক  অব ক ািপটাল (cost of capital) াস করার লে  রয়ািত হার েদ িব মান ি - ও পা - িডট বহার 
িনি ত করা; 

খ) ফািনচারসহ আংিশক র ািন খী িশ  িত ােন ব  িবধা কাযকর করার জ  চলমান কায মেক গিতশীল করা। এর 
মা েম  ভােব ক চামাল ও সর ামািদ আমদািন স ব হেব। 

গ) ফািনচার খােতর র ািনকারকগণ ক ক িতেযািগতা লক ে  র ািনর উে ে  ক চামাল আমদািনর েযাগ ি র 
িনিম  এ েপা ট ডেভলপেম  ফা  (Export Development Fund) বহােরর েযাগ দােনর িনিম  বাংলােদশ 

াংক ক ক েয়াজনীয় ব া হণ করা যেত পাের; 

ঘ) আংিশক র ািন খী িশে র জ  ব  িবধা কাযকর সংি  িবষেয় র ািন নীিত ২০২১-২০২৪ ও আমদািন নীিত ২০২১-
২০২৪-এ হীত িস া স হ ত বা বায়ন িনি তকরণ এবং ফািনচার খােতর র ািনকারকেদর ক চামাল ও উপকরণািদ 
আমদািনেত আংিশক ব  িবধা দােন জাতীয় রাজ  বাড ক ক েয়াজনীয় ব া হণ করা যেত পাের; 
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২। ফািনচার-এর র ািনর উ য়েন াটফরম িহেসেব ওেয়বসাইট উ য়ন:  

বাংলােদশ ফািনচার র ািনকারক সিমিতর ওেয়বসাইট- ক অিধকতর কাযকর কের ফািনচার খােতর র ািন িবপণন উ য়ন 
কায ম হণ করা যেত পাের। 

৩। িভিস, স র াফাইল তির ও তা ব ল চােরর ব া করা 

ক) বাংলােদেশর ফািনচার খােতর র ািন ি  ও িবিনেয়াগ আকষেণর জ  িভিস িনমাণ কের তা চাের বাংলােদশ ফািনচাস 
এ েপাটাস এেসািসেয়শন ক ক েয়াজনীয় ব া হণ করা যেত পাের; 

খ) বাংলােদেশর ফািনচার খােতর র ািন ি  ও িবিনেয়াগ আকষেণর জ  ত ব ল আকষণীয় স র াফাইল তির কের তা 
হাডকিপ ও অনলাইেন চাের বাংলােদশ ফািনচাস এ েপাটাস এেসািসেয়শন ক ক েয়াজনীয় ব া হণ করা যেত পাের। 
এে ে  বাংলােদেশর সকল িবমান ব ের, বাংলােদশ িবমান ও বাংলােদশ হেত পিরচালনাকারী বসরকাির িবমান সং ার 
িবমান াইট ও কাউ াের, িবেদশ  বাংলােদেশর তাবাস/হাইকিমশেনর ওেয়বসাইেট, িবডা, বজা, বপজা’র ওেয়বসাইেট তা 

দশেনর েয়াজনীয় ব া হণ করা যেত পাের;  

গ) বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন ক প , বজা, বপজা ক ক িবিনেয়াগ আকষণ িবষয়ক স র াফাইল তির কের তা িনজ 
িনজ সং ার ওেয়বসাইেট চােরর ব া করা যেত পাের;  

 

ম েময়ািদ: 

১। উৎপাদনশীলতা ি  সং া : 

ক) ফািনচার খােত উৎপাদনশীলতা ি র জ  ই াি  ি ল কাউি ল এর সহেযািগতায় এ খােত কমরত কম র কমদ তা 
ি র উে াগ জারদার করা যেত পাের। 

খ) ফািনচার র ািনেত জিড়ত িত ানস েহর কািরগির স মতা ি র জ  EIF (Employer Investment Fund) এর 
সহায়তা হেণর জ  বাংলােদশ ফািনচার এ েপাটাস এেসািসেয়শন ক ক েয়াজনীয় উে াগ হণ করা যেত পাের। 

গ) ফািনচার িশে র স সারেণর জ  আ িনক ি  িভি ক ান স  েয়াজনীয় দ  মানব শি  উ য়েন উপ  িশ া 
কাির লাম ণয়ন বক েয়াজনীয় িশ া িত ান ( টকিনক াল/ ভােকশনাল ইনি উট) িশ ণ ক  গেড় তালা ও 

িশ েণর উে াগ হণ করা েয়াজন। এে ে  বাংলােদশ ফািনচার ওনাস এেসািসেয়শন ও বাংলােদশ ফািনচার এ েপাটাস 
এেসািসেয়শন িনেজেদর ত াবধােন েয়াজনীয় সং ক িশ ণ িত ান িত া ও পিরচালনার উে াগ হণ করেত পাের। 

েয়াজেন কািরগির িশ া বাড এর সম েয় এ কায ম বা বায়েন েয়াজনীয় উে াগ হণ করেত পাের।  

২। উৎপাদন প িতর স সারণ:  

ছাট ছাট িত ান ক ক উৎপািদত ফািনচার র ািনর ে  পে র মান ও গত িতেযািগতা িনি েতর ােথ 
ইউেরািপয়ান ইউিনয়ন-এর আিথক সহেযািগতায় বাংলােদশ ফািনচার ওনাস এেসািসেয়শন ক ক হীত ক াপািস  িবি ং 
(বাংলােদশ ফািনচার ওনাস এেসািসেয়শন) শীষক কে র ি তীয় ফজ িহেসেব ক  হণ করা যেত পাের। 

৩। িডজাইন উ য়ন কায ম:  

ক) দেশর িব িব ালয়স েহর আিকেটকচার িডপাটেম স েহ ফািনচার খােতর িডজাইন উ য়েন েয়াজনীয় গেবষণা 
কায ম পিরচালনা করার ব া করা যেত পাের। 

খ) িবমান, েকট, আহার ও আবাসেনর িবিনমেয় িবেদেশ অবসের থাকা অেনক কনসালেট  িডজাইন উ য়েন লে  
কনসালেটি  িবধা দান কের থােক। এে ে  দেশ মাইডাস সহেযািগতা দান কের থােক। এ িবষেয় মাইডােসর 
সহােযািগতায় িবেদিশ কনসালেট -এর মা েম ফািনচার খােতর িডজাইন উ য়ন কায ম হণ করা যেত পাের। 

গ) ফািনচােরর িডজাইেনর ওপর িতবছর িতেযািগতার আেয়াজন করা যেত পাের। 
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৪। িবপণন উ য়ন:  

ক) িনয়িমতভােব িবে র ণ আ জািতক বািণজ  মলায় অংশ হেণর িবষেয় র ািন উ য়ন েরা েয়াজনীয় ব া হণ 
করেত পাের। 

খ) বাংলােদশ ফািনচার র ািনকারক সিমিত ও ফািনচার িশ  মািলক সিমিত িনয়িমতভােব সরকােরর সহেযাগীতায় জাতীয় 
ফািনচার মলা এবং িবএফআইিড এ েপা আেয়াজেন েয়াজনীয় ব া হণ করা যেত পাের। 

গ) র ািন উ য়ন েরা-এর ক া  েমাশন া াম খােত িক  অথ বরা  রেয়েছ। এ কম িচ উৎপাদনকারী িত ান 
স মতািভি ক আমদািনকারক অ স ান কের বািণিজ ক সংেযাগ ঘ েয় থােক। ফািনচার খােতর জ  িবধা হণ কের 
ফািনচার খােতর র ািন বাজার উ য়ন কায ম হণ করা যায়। 

৫। মািসক/ মািসক াগািজন/ সামিয়কী কাশ 

র ািন ি  ও িবিনেয়াগ আকষেণর জ  দেশর ফািনচার িশে র ওপর বাংলােদশ ফািনচার এ েপাটাস এেসািসেয়শন ক ক 
মািসক/ মািসক চার র া াগািজন/ সামিয়কী কাশ করা যেত পাের। 

 

দীঘেময়ািদ: 

১। িবিনেয়াগ উ য়ন: 

বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন ক প  ক ক ফািনচার খােত ও এ খােতর অ -প াৎ িশে র দিশ-িবেদিশ িবিনেয়াগ আকষেণ 
েয়াজনীয় ব া হণ করা যেত পাের। 

২। অ -প াৎ িশে র উ য়েন  েদ সহজ শেত ঋণ দােন তহিবল গঠন: 

ফািনচার খােতর অ -প াৎ িশ  গেড় তালার লে  েয়াজনীয় কািরগির সহায়তাসহ  েদ সহজ শেত ঋণ দােনর জ  
বাংলােদশ াংক ক ক এক  তহিবল গঠন করা যেত পাের; 

৩। ফািনচােরর ক চামােলর অবাধ পিরবহন িনি তকরণ:  

ফের  অ া  ১৯২৭ এর া েপাট পারিমট সং া ত ধারা  সংেশাধন বক বন অিধদ েরর ফের  ােনজেম  ইউিনটেক 
অিধকতর কাযকর কের বন ব াপনা িনি ত এর মা েম বন সংর েণর িবষয়  সরকার িবেবচনা করেত পাের। 

৪। বাংলােদশ ফের  য়াডশীপ সনেদর ব া বতন: 

ফািনচার লত কাঠ িভি ক প  হওয়ায় অিধক  িনধন না করার জ  িব াপী জনমত গ ত হেয়েছ। এ াপেট  ু
ব াপনার মা েম  রাপণ, সংর ণ, এবং সং েহর িবষয়  এক  সা িফেকশন ব ায় পিরচািলত হেব। এ লে  

এক  ফের  য়াডশীপ কাউি ল (এফএসিস) গঠন করা হেয়েছ। বাংলােদেশ অ াি িডেটড এফএসিস সা িফেকশন ব া 
গেড় তালার জ  সরকার ক ক বাংলােদশ বন িবভাগেক দািয়  দান করা হেয়েছ। বনিবভাগ এ িবষেয় ব একটা অ সর 
হয় নাই। এ াপট িবেবচনায় বন িবভােগর ওপর অিপত দািয়  বা বায়েনর লে  েয়াজনীয় উে াগ হণ করা যেত 
পাের। 

৫। িবেশষ অথৈনিতক অ ল গঠন 

ক) ফািনচার িশে র প , ক চামাল, এে সিরজ ইত ািদ উৎপাদেন ও াকওয়াড িলংেকজ িশ  াপেন দিশ-িবেদিশ 
িবিনেয়াগ আকষেণ বজা ক ক িবেশষ অথৈনিতক অ ল গঠন করা যেত পাের। 

খ) বপজা ক ক শতভাগ র ািন খী ফািনচার িশে র জ  র ািন ি য়াকরণ অ েল জিম বরা  দােন উে াগ হণ করা 
যেত পাের।  তাই নয়। বপজা ক ক বা বািয়ত  অথৈনিতক অ েলও ফািনচার িশে র জ  জিম বরা  দান করা 
যেত পাের। 
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৬। াি ংেয়র উে াগ হণ 

বাংলােদশ ফািনচার এ েপাটাস এেসািসেয়শন ক ক াি ংেয়র উে াগ হণ করা যেত পাের। 

৭। গেবষণা 

ফািনচােরর িডজাইন ও টকসই প  উৎপাদন গেবষণা কায ম জারদার করেত হেব। বাংলােদশ ফািনচার ই াি জ ওনাস 
এেসািসেয়শন এ স েরর উ য়েন গেবষণা কায ম পিরচালনা করেত পাের। 

৮। অেটােমশন ও ি ম ি ম া বা 4IR 

অেটােমশন ও ি ম ি ম ার সংেযাজেনর জ  ফািনচার খােত িবিনেয়াগ আকষেণ েয়াজনীয় ব া হণ করা যেত 
পাের। 
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১০. উপসংহার 

ফািনচার খােত িব  বািণেজ র পিরমাণ ৬৫০ িবিলয়ন মািকন ডলােররও অিধক। তরাং দেশর চািহদা িম েয় 
িবেদেশ ফািনচার র ািন ি র অেনক েযাগ রেয়েছ। বাংলােদেশর ফািনচার খােত র ািন আয় িবগত অথবছের উে খেযা  
পিরমাণ ( ায় ৩৯%) ি  পেয়েছ। যথাযথ নীিত সহায়তা পেল ফািনচার খােতর র ািন আয় অ র ভিব েত ১ িবিলয়ন 
ডলােরর মাইলফলক অিত ম করেব। তরাং দেশর চািহদা মটােনার পাশাপািশ ফািনচার র ািন বাড়ােত হেল গােম েসর 

ায় ফািনচার িশে র জ  িবধািদ িনি ত করার পাশাপািশ িবিনেয়াগ আকষেণ যথাযথ কায ম হণ করেত হেব। দেশর 
ফািনচার খাতেক এিগেয় িনেত জাতীয় রাজ  বাড, বািণজ  ম ণালয়, িশ  ম ণালয়, বাংলােদশ ড এ  ািরফ কিমশন, 
র ািন উ য়ন েরা, বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন ক প , বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল ক প , বাংলােদশ র ািন 

ি য়াকরণ অ ল ক প সহ সংি   সকল সরকাির সং া, বাংলােদশ াংক ও অথ লি কারী িত ানস হ এবং ফািনচার 
িশ  সংি  সকলেক একেযােগ কাজ করেত হেব। পিরেশেষ ওয়ািকং কিম   পিরসের য সকল পািরশ কেরেছ স েলা 
যথাযথভােব বা বায়ন করা হেল দেশ ফািনচার খােতর িবিনেয়াগ আ ট হেব, দেশ ফািনচার িশ  আেরা িবকিশত হেব, 
দেশই তির হেব উ  মান স  ফািনচার, র ািন ি র মা েম ‘ মড ইন বাংলােদশ’ ফািনচার সারা িবে  অ তম শীষ 

র ািনকারক দশ িহেসেব বাংলােদশ এিগেয় যােব, দেশর র ািন আয় তথা অথনীিতেত ফািনচার স র আেরা কাযকর 
িমকা রাখেব মেম ওয়ািকং কিম  ত াশা  করেছ। 

 

 
     

( া িরত) 
 সিলম এইচ. রহমান 

ােনিজং িডের র 
হািতল কমে  িলঃ 

৮ শওড়াপাড়া, 
রােকয়া সরিণ, িমর র,  

ঢাকা-১২০৮ 
ও  

সদ   
ওয়ািকং কিম  

( া িরত) 
মাঃ শাহ আলম ী 

িসওও 
পারেট  ফািনচার িলঃ 

পারেট - ার প 
২২২ বীর উ ম মীর শওকত সড়ক  

লশান, ঢাকা-১২০৮ 
ও  

সদ   
ওয়ািকং কিম  

( া িরত) 
মাঃ সালাহউি ন িসকদার 

িডিজএম-এ েপাট 
রং র মটাল ই াি জ িলঃ  

( াণ-আরএফএল প) 
াণ-আরএফএল স ার 

ম বা া, ঢাকা-১২১২ 
ও  

সদ   
ওয়ািকং কিম  

( া িরত) 
আা র রৗফ 

িসইও 
বাংলােদশ ফািনচার 

এ েপাটস এেসািসেয়শন 
 িব, ২২০/২২৪ শিপং স ার 

লেভল#০৩, লশান#১,  
ঢাকা-১২১২ 

ও  
সদ   

ওয়ািকং কিম  

( া িরত) 
মাঃ শাহজালাল 

পিরচালক 
র ািন উ য়ন েরা 
০১ কারওয়ান বাজার 

ঢাকা 
ও  

সদ   
ওয়ািকং কিম  

 

     
 
 
 

( া িরত) 
ি য়াংকা দাস িশ  

উপকিমশনার 
কা মস ব  কিমশনােরট, ঢাকা  

ও  
সদ   

ওয়ািকং কিম  

( া িরত) 
জাবায়দা নাহার 

ি তীয় সিচব ( সক বা বায়ন সবা ও 
আবগারী) 

জাতীয় রাজ  বাড 
ঢাকা 
ও  

সদ   
ওয়ািকং কিম  

( া িরত) 
শখ আহেমদ জামী 

অিতির  পিরচালক 
বেদিশক া িবিনেয়াগ িবভাগ  

বাংলােদশ াংক 
মিতিঝল, ঢাকা  

ও  
সদ   

ওয়ািকং কিম  

( া িরত) 
সয়দা সািদয়া রীয়া 
িসিনয়র ানেজকশন 

এডভাইজার 
ােটিজক ইনেভ েম  

ইউিনট, িবডা 
ও  

সদ -সিচব  
ওয়ািকং কিম  

( া িরত) 
ড. মাঃ মা ন কিবর খান 

পিরচালক (উপ-সিচব) 
ােটিজক ইনেভ েম  অিধশাখা, 

িবডা 
ও  

আ ায়ক 
ওয়ািকং কিম  
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