
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
বািণজ  ম ণালয় 

আমদািন ও র ািন ধান িনয় েকর দ র 
শাখা-৩ 

জাতীয় ীড়া পিরষদ
ভবন, লেবল-১৫,৬২/৩,পরুানা

প ন,ঢাকা-১০০০।
ন র ২৬.০৩.০০০০.০০৩.৫৮.০০১.১৯.৪ তািরখ: 

১১ ম ২০২০

২৮ বশাখ ১৪২৭

িব ি / নািটশ

এত ারা সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, বািণজ  ম নালেয়র গত ০৬.০৫.২০২০ তািরেখর
২৬.০০.০০০০.১১১.৫৩.০২৮.১৬/১৯৩ নং ারেকর িস াে র আেলােক কেরানা ভাইরাস মহামারী পরবতী ভাব ও
সংকট মাকােবলায় িশ  খাদ  সরবরাহ িনি ত কে  এইস এস কাড ০৪০২ বা ১৯০১ এবং উহার িবপরীেত ণী
িব াসেযাগ  সকল এইস এস কাড িবদ মান আমদািন নীিতর  ধারা ১৬ এর উপা ে দ ১৭ এর (ঘ), (ঙ) এবং (ছ)
িন  বিণত শত সােপে  ধারািট পরবতী িনেদশ না দওয়া পয  সামিয়ক ভােব িগত করা হেলা।

শতসমহুঃ

০১. সংি  এইস এস কােডর পণ  আমদািনর ে  অনা  সকল শত যথাযথভােব িতপালন করেত হেব,
০২. বাংলােদশ ফডু াফ ইে াটারস এ ড সা ায়াস এেসািসেয়শন (বািসফা) এর সদ গণ কবল অ  িবধায়
আমদািনর েযাগ পােবন, 
০৩. পণ  সমহূ আমদািনর ে  ণা ণ পরী ার পর এর মান যথাযথ থাকাসহ সরকােরর অনা  সকল িবিধ িবধান

িতপালন করেত হেব, 
০৪. আমদািনকতৃ পণ   বাজারজাত করার ে  অব ই আমদািন নীিতর ধারা ১৬ এর উপা ে দ ১৭ এর  (ঘ),
(ঙ) এবং (ছ) এর িবধান িল পিরপালন করেত হেব।

                                                                                                                  
                                                                         আমদািন ও র ািন ধান িনয় েকর পে

১১-৫-২০২০
মাঃ আওলাদ হােসন

িনয় ক (অিতির  দািয় )

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) গভনর, বাংলােদশ ব াংক, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা।

১



২) চয়াম ান , জাতীয় রাজ  বাড, স নবািগচা, ঢাকা।
৩) ি ি পাল াফ অিফসার , আমড ফােসস িডিভশন, সনা সদর, ধানম ীর কাযালয়।
৪) ম ীর একা  সিচব (মাননীয় বািণজ  ম ীর সদয় অবগিতর জ ), বািণজ  ম ণালয়, বাংলােদশ
সিচবালয়, ঢাকা।।
৫) সিচেবর একা  সিচব (মাননীয় বািণজ  সিচেবর সদয় অবগিতর জ ) , বািণজ  ম ণালয়, বাংলােদশ
সিচবালয়, ঢাকা।।

২


