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বায সনাটি 
 

APTA-এয আওতায় ফাাংরাদদদয National List of Concession -টি প্রায় ছয় ফছয আদগ ২০১০ সাদর 

ভন্ত্রীসবায় অনুদভাদদত হদয়দছদরা। ইদতভদে দীঘ ঘ সভয় অদতক্রান্ত হওয়ায়, ফাদণজ্য ভন্ত্রণারয় ব্যফসায়ী সাংগঠন ও অাংীজ্নদদয পুনযায় 

ভতাভত গ্রহণ কদয একটি প্রদতদফদন প্রপ্রযণ কযদত কদভনদক অনুদযাধ জ্াদনদয়দছ। উক্ত অনুদযাদধয প্রপ্রদিদত ব্যফসায়ী সাংগঠন ও 

অাংীজ্নদদয পুনযায় ভতাভত গ্রহদণয জ্ন্য ফাাংরাদদ ট্যাদযপ কদভদনয প্রেয়াযম্যান ভদহাদদয়য  বারতদে আগাভী ২৮/০৬/২০১৬ 

তারযখ কার ১১.০০ টায় ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভদনয বাকদে বা আফান কযা দয়দে। উক্ত বা য় National List of 

Concession-এয আওতাভুক্ত  পণ্যসমুহের মধ্য েহে HS Code অনুমায়ী Chapter 68, 69, 70, 71, 72, 73, 

74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95 এফাং  96 সংশ্লিষ্ট 

পণ্যসমুে শ্লিহে আহ োচিো করো েহে। 

২। াংরিষ্ট ণ্যমুদয National List of Concession -এ অন্তভু ঘদক্তয জ্ন্য  আনায সকান ভতাভত থাকদর তা 

আগাভী ২৩/০৬/২০১৬ তারযদখয ভদে রররখতবাদফ করভনদক অফরত কযায জন্য এফাং উক্ত বায় মথাভদয়  রররখত ভতাভত  

উরিত থাকায/একজন উযুক্ত প্ররতরনরধ সপ্রযদণয জন্য রনদদ েক্রদভ অনুদযাধ কযা দরা।  উদেখ্য বায াংরিষ্ট ণ্য তাররকা 

করভদনয ওদয়ফ াইট দত ডাউনদরাড কযায জন্য অনুদযাধ জানাদনা মাদে।  
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 রফতযণ (সজযষ্ঠতায রবরিদত াজাদনা নয়) ঃিঃ  

 

1. দসদনয়য সদেফ, ফাদণজ্য ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ সদেফারয়, ঢাকা।  

2. প্রেয়াযম্যান, জ্াতীয় যাজ্স্ব প্রফাড ঘ, প্রসগুনফাদগো, ঢাকা।  

3. দসদনয়য সচিব, চিল্প মন্ত্রণালয়, চিল্প ভবন, মচতচিল বাচণচযিক এলাকা, ঢাকা। 

4. প্রপ্রদসদডন্ট, এফচবচসচসআই, ৬০ মচতচিল বা/এ, ঢাকা। ফিাক্সঃ ৭১৭৬০৩০ 

5. প্রপ্রদসদডন্ট, চিচসচসআই, ৬৫-৬৬ মচতচিল বা/এ, ঢাকা। ফিাক্সঃ ৯৫৬০৮৩০ 

6. প্রপ্রদসদডন্ট, এমচসচসআই, ১২২-১২৪ মচতচিল বা/এ, ঢাকা।ফিাক্সঃ ৯৫৬৫২১১ 

7. প্রপ্রদসদডন্ট, চবটিএমএ, ইউচনক ট্রেি ট্রসন্টার (ট্রলভভল-৮), ৮ পান্থপথ, কারওয়ান বাযার, ঢাকা। ফিাক্সঃ 9125338 

8. প্রপ্রদসদডন্ট, চবভকএমইএ, প্লানাস স টাওয়ার (১৩ তলা), ১৩/এ, ট্রসানারগাঁও ট্ররাি, বাাংলামটর, ঢাকা-১০০০। ফিাক্সঃ ৯৬৭৩৩৩৭ 

9. প্রপ্রদসদডন্ট, চবচযএমইএ, চবচযএমইএ কমভপক্স, ২৩/১ পান্থপথ চলঙ্ক ট্ররাি, কাওরান বাযার, ঢাকা ১২১৫   

10. প্রপ্রদসদডন্ট,বাাংলাভদি চসরাচমকওয়িারস ম্যানুফিাকিারাস স এভসাচিভয়িন , টিএভদস দফদডাং (প্রলায#৮)  ৫২ চনউ ইস্কাটন ট্ররাি , ৪থ স তলা , ঢাকা-

১০০০।ফিাক্সঃ ৮৩১৬৯৮৯। 

11. ব্যফস্থানা দযোরক, ওয়ারটন হাই-প্রটক ইন্ডাদিজ্ দরিঃ (ওয়ারটন  এইেআইএর) প্রধান কাম ঘারয় , জ্ীফন দফভা বফন (প্ররদবর-৩) , ১০, দদরকুা 

ফা/এ, ঢাকা-১০০০, ফাাংরাদদ। পযাক্সিঃ ৯৫৫১৫৭৭ 

12. প্রপ্রদসদডন্ট,প্রহদব আথ ঘ প্রভাদবাং ইকুইদভন্ট অযান্ড প্রভদনাদয ওনাস ঘ এদসাদদয়সান অপ ফাাংরাদদ, লযাট#৩দড, প্রলায#৩য়, হাউজ্#০৬, 

প্রযাড#১৪/এ, প্রসক্টয#০৪, উত্তযা, ঢাকা-১২৩০ পযাক্স: 8960668  

13. প্রপ্রদসদডন্ট,এদগ্রকারোযার প্রভদনাদয ম্যানুপযাকোযাস ঘ ফাাংরাদদ, ৬/এ/১ (প্রলায#২য়), প্রসগুনফাদগো, ঢাকা-১০০০  

14. প্রপ্রদসদডন্ট,ফাাংরাদদ এদগ্রকারোযার প্রভদনাদয ভাদে ঘন্টস এদসাদদয়ন, ২৭-৩২, ভদন ার প্ররন(মুদক্তদমাদ্ধা ভদডর কভদেক্স), 

প্রলায#৫ভ, নফাফপুয প্রযাড, ওয়াদয, ঢাকা-১১০০ 

15. প্রপ্রদসদডন্ট,ফাাংরাদদ ইদরদিকার প্রভাটয াম্প ইদম্পাট ঘাস ঘ এদসাদদয়ন, 173-174, নফাফপুয প্রযাড (প্রলায#২য়), ঢাকা-1100 পযাক্স: 

7111745 

16. প্রপ্রদসদডন্ট,ফাাংরাদদ হাড ঘওয়ায অযান্ড প্রভদনাদয ভাদে ঘন্টস এদসাদদয়ন (দফ এইে এভ এভ এ) 5, ফঙ্গফন্ধু এদবদনউ, (প্রলায#৩), ঢাকা-

1000.  

17. প্রপ্রদসদডন্ট,ফাাংরাদদ প্রভটার ওয়যায অযান্ড ওয়যাযদনইরস ভাদে ঘন্টস এদসাদদয়ন, 12, ইভাভগঞ্জ ফাজ্ায প্ররইন, ঢাকা 



18. প্রপ্রদসদডন্ট,ফাাংরাদদ প্রসদকন্ডাদয প্রকায়াদরটি টিনদেট ইদম্পাট ঘাস ঘ অযান্ড ভাদে ঘন্টস এদসাদদয়ন, 59/60, প্রেঞ্চ প্রযাড, নয়াফাজ্ায, ঢাকা-

1100  

19. প্রপ্রদসদডন্ট,ফাাংরাদদ ইদরকদিকার এদসাদদয়ন, দফইএ বফন, 144/2, নফাফপুয প্রযাড (প্রলায#৩য়) ঢাকা-1100  

20. প্রপ্রদসদডন্ট,ফাাংরাদদ ইদরদিকার ভাযদেন্ডাইজ্ ম্যানুপযাকোযাস ঘ এদসাদদয়ন, ৬, দফ.দস.দস. প্রযাড, (প্রলায#১ভ), নফাফপুয প্রযাড, 

ঢাকা-1100. 

21. প্রপ্রদসদডন্ট,বাাংলাভদি ইদরিদনক্স ভাদে ঘন্টস এদসাদদয়সান, ভাদনকগঞ্জ হাউজ্ (প্রলায#৩য়), ২১৬, হীদ সসয়দ নজ্রুর ইসরাভ স্বযদন, 

(পুযাতনিঃ ৪৩, প্রতাখানা প্রযাড), ঢাকা-1000  

22. প্রপ্রদসদডন্ট,বাাংলাভদি ইদরদিকার প্রভাটয াম্প ইদম্পাট ঘাস ঘ এভসাচিভয়িন 173-174, নবাবপুর ট্ররাি (2য় ট্রলার), ঢাকা-1100 ফিাক্স: 

7111745 

23. প্রপ্রদসদডন্ট,বাাংলাভদি প্রভদডদকর ইন্সিুদভন্ট অযান্ড হসদটার ইকুইদভন্ট দডরায’স অযান্ড ম্যানুফিাকিারাস স এভসাচিভয়িন, দফএভএ বফন, 

(2য় ট্রলার) 15/2, প্রতাখানা ট্ররাি, ঢাকা-1000. ফিাক্স: 9671182  

24. প্রপ্রদসদডন্ট,বাাংলাভদি ওয়াে ইভপাট সাস স এদসম্বরাস ঘ & ম্যানুফিাকিারাস স এভসাচিভয়িন 1-নাং. ওয়াদা দফদডাং, ভদতদির ফা/এ,  ঢাকা-

1000. 

25. প্রপ্রদসদডন্ট,বাাংলাভদি এদগ্রা-প্রফজ্ড প্রপ্রাডাক্ট প্রপ্রাদডউসাযস অযান্ড ভাযদেন্টস এভসাচিভয়িন(BAPMA), 164/1, দডআইটি এক্সট. ট্ররাি 

(2য় ট্রলার) (পদকযাপুর াদনয ট্যাদেয দফযীদত) ঢাকা-1000  

26. প্রপ্রদসদডন্ট,বাাংলাভদি এয়ায কদন্ডদনাং ইকুইদভন্টস ইভপাট সাস স এভসাচিভয়িন (BAEIA) C/o. যহভান এন্টাযপ্রাইম, ফাদি#25, 

ট্ররাি#17, প্রসক্টয-13, উত্তযা, ভদডর টাউন, ঢাকা. ফিাক্স : 8956856  

27. প্রপ্রদসদডন্ট,দউয দরাংদকাং ওয়াটায ম্যানুপযাকোদযাং এভসাচিভয়িন অপ বাাংলাভদি প্রসকন-11, ব্লক-A, প্রভইন ট্ররাি-03, হাউজ্-18, 

ল্লফী, দভযপুয, ঢাকা-1216.  

28. প্রপ্রদসদডন্ট,এভসাচিভয়িন অপ বাাংলাভদি দভনাদযর অযান্ড দউদযপাদয়ড দরাংদকাং ওয়াটায ম্যানুফিাকিারাস স, িদকার যাদজ্য়া প্যাদরস, 

26/1, োদভদরফাগ (3য় ট্রলার) াদন্তনগয, ঢাকা. 

29. প্রপ্রদসদডন্ট,বাাংলাভদি অদটা দয-প্রযাদরাং অযান্ড দির দভরস এভসাচিভয়িন আকযাভ টাওয়ায, (ট্রলার#১১, স্যযট-09) 15/5, দফজ্য় নগয, 

ঢাকা-1000  

30. প্রপ্রদসদডন্ট,বাাংলাভদি দস.আয. কদয়র ম্যানুফিাকিারাস স অযান্ড এক্সভপাট সাস স এভসাচিভয়িন (BCRCMEA), 255, নাদসযাফাদ 

ইন্ডাদিয়ার  এদযয়া, েট্টগ্রাভ. ফিাক্স:031-682836, 031-684204, 031-681398  

31. প্রপ্রদসদডন্ট,বাাংলাভদি আয়যন অযান্ড দির ইভপাট সাস স এভসাচিভয়িন, 4/1, ভাদজ্দ সযদায  ট্ররাি (22/1 নাদজ্যা ফাজ্ায প্ররইন ), 1ভ 

ট্রলার, ঢাকা-1100  

32. প্রপ্রদসদডন্ট,বাাংলাট্রদি আয়যন অযান্ড দির মাভি সন্টস' এভসাচিভয়িন, 12/1 তাজ্ভহর ট্ররাি, প্রভাহাম্মদপুয, ঢাকা-1207. ফিাক্স: 880-2-

8816593 

33. প্রপ্রদসদডন্ট,বাাংলাভদি দয-প্রযাদরাং দভরস এভসাচিভয়িন, ওয়াচর প্যাযাডাইজ্ (3য় ট্রলার) 2, প্রপাডায দিট, ওয়াচর, ঢাকা-1230. ফিাক্স: 

8353051 

34. প্রপ্রদসদডন্ট,বাাংলাট্রদি প্রিইনদরস চিল াই ম্যানুফিাকিারাস স’ এভসাচিভয়িন, 57-58, টিপু স্যরতান ট্ররাি (1st ট্রলার) ঢাকা.-1100 

ফিাক্স: 7110110 

35. প্রপ্রদসদডন্ট,বাাংলাভদি চিল দভর ওনাস ঘ এভসাচিভয়িন, ওয়াচর প্যাযাডাইজ্ (২য় ট্রলার) 2, প্রপাডায দিট, ওয়াচর, ঢাকা-1230. 

36. প্রপ্রদসদডন্ট,চিল দফদডাং ম্যানুফিাকিারাস স এভসাচিভয়িন অপ বাাংলাভদি, হাউজ্#59(C-5), ব্লক-আই, ট্ররাি # 1 ফনানী, ঢাকা-1213. 

ফিাক্স: 8871289 

37. ব্যফস্থানা দযোরক, গাজ্ী ইন্টান্যঘানার, 3/3 B, দফজ্য়নগয, ঢাকা  

38. প্রপ্রদসদডন্ট,বাাংলাভদি প্রজ্ভ প্রিান মাভি সন্টস এভসাচিভয়িন, 213, হীদ সসয়দ নজ্রুর ইসরাভ স্বযদন,  মুদনয প্রিড প্রসন্টায, (1ভ ট্রলার), 

রুভ#3,পুযানা ল্টন, ঢাকা-1000  

39. প্রপ্রদসদডন্ট,বাাংলাভদি জুদয়রাদয ম্যানুফিাকিারাস স অযান্ড এক্সভপাট সাস স এভসাচিভয়িন, 88, আনাযকদর স্যায ভাদকঘট,  (4থ ঘ ট্রলার) 

দসদদ্ধস্বদয, প্রভৌোক, ঢাকা. ফিাক্স : 9357539 

40. প্রপ্রদসদডন্ট,ফাাংরাদদ অদটা প্রভজ্য অযান্ড হাদকাং দভর ওনাস ঘ এদসাদদয়ন, ৫০/১, পুযানা ল্টন, ৭ভ প্রলায, ঢাকা-১০০০।   

41. প্রপ্রদসদডন্ট,প্যাকযাদজ্াং ইন্ডাদিজ্ এদসাদদয়ন অপ ফাাংরাদদ, ৬৭, দদরকুা ফা/এ, (গ্রাউন্ড প্রলায), দজ্দও ফক্স নাং- ৫৩৫ ঢাকা-

১০০০। পযাক্সিঃ 9564528, 9564459  

 

দয় অফগরতয জন্য অনুরররিঃ 
 

১।যুগ্ম প্রধান (আ-১), ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভন, ঢাকা। 

২। উ-প্রধান (আ-৩), ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভন, ঢাকা। 

৩। সচয়াযম্যাদনয একান্ত রচফ (সচয়াযম্যাদনয দয় অফগরতয জন্য), ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভন, ঢাকা। 

৪। কাযী রচফ, ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভন, ঢাকা। 

৫। রআয অযান্ড রও, ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভন, ঢাকা। (বায় আগত অরতরথগদণয আন গ্রদণয রফলদয় সুব্যফিা গ্রদণয জন্য) 

৬। রদেভ এনাররে, ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভন, ঢাকা।  (সনাটি এফাং তাররকাটি করভদনয ওদয়ফ াইদট প্রকাদয রফলদয় সুব্যফিা গ্রদণয 

জন্য) 

৭। একান্ত কাযী (কর দস্য, দস্য ভদাদদয়য দয় অফগরতয জন্য), ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভন, ঢাকা। 

৮। নরথ কর। 

 

 

 

 


