আমদানি ও রপ্তানি দপ্তররর সংনিপ্ত ইনিহাস
১৯৭১ সালের ১৬ ডিলসম্বর বাাংোলেলের অভ্যূেলের পর আমোডি ডিেন্তণ ব্যবস্থা এবাং অর্ থিীডি
সম্পূণ থরুলপ ডবধ্যস্ত অবস্থাে ডিে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুোরী স্বাধীিিার মহািােক, সব থকালের সব থলেষ্ঠ বাঙ্গােী,
জাডির জিক বঙ্গবন্ধু শেখ মুডজবর রাহমাি স্বাধীি বাাংোলেলে পোপথি কলর ডিডি শেলের ডবধ্যস্ত আমোডি ও
রপ্তাডি ব্যবস্থা ির্া ববলেডেক বাডণলজূর উর গুরুত্বালরাপ কলর এর উন্নডিকলে ডিডি মলিাল াগ শেি। িার স্বপ্ন ডিে
কৃডি ও ডেে খালির যুগপৎ উন্নেলির মাধ্যলম বাাংোলেলের অর্ থিীডিলক েডিোেী ডিডির উপর প্রডিষ্ঠা করা।
এরই ধারাবাডহকিাে ১৯৭৩ সালে আমোডি ও রপ্তাডি েপ্তর পুি থগঠি এবাং পণ্য আমোডির োইলসডসাং ব্যবস্থা
সহডজকরণ কলর ত্বডরি অর্ থনিডিক প্রবৃডি অজথি, কমথসাংস্থাি সৃডি এবাং জিগলণর আে ও জীবি াত্রার মালিান্নেি
পেলেপ গ্রহণ কলরি।
বাাংোলেলের অভ্যূেলের পূব থবিী সমলে শেলের আমোডি ডিেন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রাে অধ থ েিাব্দীকাে ধলর ডবস্তৃি।
Defense of India Rules এর অধীলি প্রেি েমিা বলে ১৯৪০ সালে িারিবলি থর আমো;ডি ও রপ্তাডি
বাডণলজূর উপর প্রর্ম ডিেন্ত্রলণর সূচিা কলর। মূেিঃ ডিিীে মহাযুিকালে শিৌ-পডরবহণ ব্যবস্থা মারাত্মক হুমডকর
সম্মুখীি হলে িোিীী্িিি বৃটিে সরকার িারি প্রডিরো ডবডধ জাডর কলর। এ ডিেন্ত্রণ ব্যবস্থার মূখ্য উলেশ্য ডিে
সীডমি শিৌ-পডরবহলির শপ্রডেলি শকবেমাত্র যুি প্রলচিার সালর্ জডিি এবাং অডি প্রলোজিীে পণ্য সামগ্রীলক
পডরবহলণর অগ্রাডধকার প্রোি করা। িারি ডবিালগর পর পাডকস্থালি ববলেডেক মুদ্রার মারাত্মক অিাব শেখা ডেলে
উপলরাি ডিেন্ত্রণ ব্যবস্থা অব্যাহি রাখা হে এবাং এর পডরডধ আরও ডবস্তৃি করা হে। এরই ধারাবাডহকিাে
আমোডি ও রপ্তাডি (ডিেন্ত্রণ) আইি, ১৯৫০ জাডর করা হে। বঙ্গবন্ধু ১৯৫০ সালের আমোডি ডিেন্ত্রণ আইলির
শমৌডেক কাঠালমা ঠিক শরলখ প্রর্ম সাংলোধিী আলিি ১৯৭৪ সালে।
আমোডি ও রপ্তাডি (ডিেন্ত্রণ) আইি, ১৯৫০ এর অধীলি প্রেি েমিা বলেই পণ্য আমোডি ডিেন্তণ সাংক্রান্ত
সকে সরকারী ডিলে থোবেী এন্ড ডবডধ ডবধাি প্রণীি ও জারী করা হলে র্ালক। সমলের পডরবিথলির পালে সামঞ্জস্য
শরলখ এই সব ডবডধ ডবধািও প্রলোজি শবালধ পডরবিথি ও সাংলোধি করা হে। বিথমালি সাধারণিালব আমোডি
সাংক্রান্ত ডবডধ ও পিডি র্া আমোডিকারকগলণর শেডণ ডবন্যাস ও ডিবন্ধি, আমোডি খালি প্রলেে ডিস এবাং
আমোডি সাংক্রান্ত ডবিলের আলবেলির ডিস্পডি উপযুিথ আইলির প্রেি েমিা বলে প্রণীি ২’টি আলেে িারা
ডিেডন্ত্রি হলে। এ ২’টি আলেে হলে:
(ক) The Importers, Exporters and Indentors (Registration) Orders, 1981; এবাং
(খ) The Review, Appeal and Revision Order, 1977.
অনুরুপিালব উপলরাি আইলি প্রেি েমিা বলে প্রণীি আমোডি বাডণজূ ডিেন্ত্রণ িিডসে, ১৯৮৮
(Import Trade Control Schedule 1988) এর মাধ্যলম ১ো জুোই ১৯৮৮ হলি হালমাি থাইজি
পিডির অধীলি পলণ্যর িতুি শেডণ ডবন্যাস প্রবডিথি হে। এসব সাধারণিালব প্রল াজূ ডবডধ ডবধাি িািাও উপলরাি
আইলির েমিা বলে সরকার প্রডি ৩ (ডিি) বির অন্তর আমোডি বাডণজূ সাংক্রান্ত সুডিডে থি ডবডধ ডবধাি সম্বডেি
আমোডি িীডি আলেে প্রণেি কলর র্ালকি। প্রকৃিপলে এই আমোডি িীডিই আমোডি িীডি আলেে হলো
ববলেডেক বাডণজূ ডিেন্ত্রলণর মুখ্য হাডিোর। আমোডি ও রপ্তাডি (ডিেন্ত্রণ) আইি, ১৯৫০ এর অধীলি প্রেি
েমিাবলে সরকার কর্তক
থ প্রণীি ও আলেে ডহসালব জাডরকৃি আমোডি িীডি আলেে আইিগিিালব বাস্তবােলির
োডেত্ব আমোডি ও রপ্তাডি প্রধাি ডিেন্ত্রলকর েপ্তলরর।

বিথমালি মুিবাজার অর্ থিীডিলি বাাংোলেলের শপ্রোপলে ববলেডেক আমোডি বাডণলজূর ভ্যডমকা অডি
গুরুত্বপূণ থ। খাদ্যেস্য, কৃডি উপাোি, ডেলের শমডেিারী, কাঁচামাে ও ন্ত্রাাংে, জ্বাোিী এবাং অন্যান্য ডিিূ
প্রলোজিীে পলণ্যর চাডহোর একটি বৃহৎ অাংে ডবলেে শর্লক আমোডির মাধ্যলমই ডমোলিা হলে র্ালক। জািীে
বালজলের অর্ থ সাংস্থালির শেলত্র আমোডি উদ্ভূি কর ও শুল্ক শেলের অিূন্তরীণ সম্পে আহরলির প্রধািিম আলের
উৎস। শেলের অর্ থিীডিলি আমোডি বাডণলজূর এই গুরুত্বপূণ থ ভ্যডমকা অদূর িডবষ্যলিও অব্যাহি র্াকলব বলে
ধারণা করা াে। আন্তজথাডিক বাডণলজূ িারসাম্য অজথি অর্ থাৎ রপ্তাডি আলের তুেিাে আমোডি ব্যে হ্রাস করা
সরকালরর শ াডিি িীডি এবাং এই পডরলপ্রডেলি সীডমি সািল্য অডজথি হলেও সাংগি কারলণই ডবগি বির সমূলহ
শমাে আমোডি কলেবর ক্রমান্বলে বৃডি শপলেলি এবাং িডবষ্যলিও বৃডি পালব। িলব এলেলত্র সাম্প্রডিক বির সমূলহ
আমোডির ববডেিূগি পডরবিথি ডবলেিিালব েেূিীে। স্বাধীিিার অব্যবডহি পরবিী বির সমূলহ বাডি থক
আমোডির মলধ্য শিাগ্যপণ্য এবাং বিরী দ্রব্যাডের প্রাধান্য ডিে। সাম্প্রডিককালে এই প্রাধান্য ক্রমান্বলে হ্রাস শপলেলি
এবাং তুেিামূেকিালব ডেলের কাঁচামাে, ন্ত্রপাডি এবাং ন্ত্রাাংে আমোডির হার ও পডরমাণ বৃডি পালে।
বাাংোলেলের অর্ থিীডির বিথমাি পডরডস্থডিলি, ডবলেি কলর রপ্তাডিমূখী ডেে এবাং আমোডি প্রডিকে ডেলের ওপর
প্রেি অগ্রাডধকালরর িলে এইরুপ আমোডির হার ও পডরমাণ শ আরও বৃডি পালব িালি শকাি সলেহ িাই।
কা থকরিালব বাস্তবােলির েলেূ িীডিমাো প্রণেলির শেলত্র ডবডিন্ন ধারাে শকৌেেগি পডরবিথি ও ডবন্যাস করা
হলেলি। এ সমেকালে শ দৃশ্যমাি িীডি পডরবিথি লে িা হলো মুিবাজার অর্ থিীডিলি ধারাবাডহক ও
পিডিগিিালব উিরণ। মুিবাজার অর্ থিীডিলি ব্যডিখািলক প্রধাি চাডেকােডি ডহলসলব ডবলবচিা করা হলেলি।
কালজই বাাংোলেলের জাডির ডপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মডজবর রহমালির শুরু করা অগ্রণী ভুডমকার িসে বিথমাি
বাাংোলেলের অর্ থিীডি এবাং ববলেডেক বাডণলজূর উপর ডিডি কলর বিথমাি সরকালরর কা থক্রলমর েেূ ২০৪১
সালে বাাংোলেেলক উন্নি রালের ম থোে প্রডিিা করা।

রূপকে (Vision) :
ব্যবসা বাডণজূ উোরীকরণ, সহডজকরণ এবাং সরকালরর রাজস্ব আোলে গুরুত্বপূণ থ ভ্যডমকা রাখা।
অডিেেূ (Mission):
বিথমাি ডবশ্বব্যাপী অনুসৃি মুিবাজার অর্ থিীডি ও িডিউটিও শেমওোলকথর আলোলক আমোডি-রপ্তাডি সাংক্রান্ত
িীডি-পিডি সহজীকরলির মাধ্যলম ব্যবসা বাডণজূ সম্প্রসারি এবাং শেেীে ডেলের স্বার্ থ সাংরেিসহ ডেে
ডবকালের মাধ্যলম জািীে প্রবৃডি অজথলি গুরুত্বপূণ থ অবোি রাখা।
আমদানি ও রপ্তানি দপ্তররর কার্ যাবলী
এ দপ্তর ইরিাপুরব য আমদানি ও রপ্তানি বানিরযে নিয়ন্ত্ররকর ভূনমকা পাল কররিা। নবশ্বায়ি ও পনরবনিযি নবশ্ব
বানিরযের প্রেিাপরে বিযমারি পূরব যকার নিয়ন্ত্রি ব্যবস্থা বহুলাংরে নেনিল ও সহনযকররির মাধ্যরম বিযমারি সহায়
সহরর্াগী েনিষ্ঠাি নহসারব এ দপ্তর দানয়ত্ব পালি কররে। এ দপ্তররর বিযমাি কার্ যাবলীর সংনিপ্ত বি যিা নিরে েদত্ত
হরলাোঃ
❖ আমদানি িীনি আরদে েিয়ি ও েকােিায় বানিযে মন্ত্রিারয়রক েিেি সহায়িা েদাি ও িার
বাস্তবায়ি;
❖ The Importers , Exporters and Indentors (Registration ) Orders, 1981এর
আওিায় বানিনযেক নেল্প আমদানিকারকরদর অনুকূরল আমদানি নিবন্ধি সিদপত্র (IRC),
রপ্তানিকাররদর অনুকূরল রপ্তানি নিবন্ধি সিদপত্র (ERC) এবং ইরেন্টররদর অনুকূরল ইরেনন্টং সিদপত্র
(Indenting registration Cretificate) যানরকরি, িবায়ি ও নবনি বনহভূযি কারযর যন্য
নিবন্ধি সিদপত্র স্থনগি/বানিলকরি;
❖ নিবন্ধি ও িবায়ি নিস অঅদায় িদারনককরি এবং এিদসংক্রান্ত পনরসংখ্যাি সংগ্রহ ও সংরিি;
❖ আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত সংসরদর েশ্নরত্তার তিরী সংক্রান্ত সকল কায;
❖ আমদানি পারনমে/রপ্তানি পারনমে/নিয়াররন্স পানরনমে/প্রিররির নিনত্তরি আমদানি পারনমে / রপ্তানি
কাম আমদানি পারনমে সংক্রান্ত সকল কায;
❖ আন্তযযানিক ও আঞ্চনলক প্রমলা অনুষ্ঠারির প্রিরত্র পারনমে যানরকরি সংক্রান্ত সকল কায;
❖ ইরপাে য প্রেড কররাল নসনডউল (আইটিনস) সংক্রান্ত কনমটির কায;
❖ এইচএস প্রকাড িম্বর , পরের প্রেনি নবন্যাস অিবা নববরি সপরকয নবররািসহ অন্যান্য নবষরয় শুল্ক
কর্তপয রির সরে আমদানিকারকরদর উদ্ভুি সমস্যা নিস্পনত্তকরি;
❖ আমদানি িীনি আরদরের নবিািসমূহ সপরকয সৃষ্ট প্রর্ প্রকাি যটিলিার ব্যাখ্যা েদাি;
❖ নবরাযমাি অি যনিনিক ও বানিনযেক পনরনস্থনির প্রেিাপরে েচনলি আমদানি িীনি আরদরের িারা /উপিারার সংস্কার ও পনরবিযি সংক্রান্ত নবষরয় বানিযে মন্ত্রিালয়রক েরয়াযিীয় পরামেয েদাি;
❖ আমদানি িীনি আরদরের প্রর্ প্রকাি পনরবিযি, সংরর্াযি, সংরোিি সংক্রান্ত গিনবজ্ঞনপ্ত যানরকরি এবং
আমদানি িীনি আরদরের আরলারক বানিযে মন্ত্রিালয় কর্তক
য েদত্ত নসদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ি;
❖ আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত িথ্যানদ নবরেষি এবং িদুনুর্ায়ী সরকাররক অবনহিকরি;
❖ তবরদনেক সাহায্যপুেষ্ট েকল্প, নবরদেী ও বহুযানিক প্রকাপানিসমূরহর আমদানি ও রপ্তানি নিবন্ধি
সিদপত্র যানর এবং উক্ত েনিষ্ঠািসমূরহর অনুকূরল নবরদেী উরযাক্তা কর্তক
য ইক্যেনয়টি প্রেয়াররর নবপরীরি
পে আমদানির যন্য পারনমে/ অনুমনিপত্র েদাি সংক্রান্ত সকল কায;
❖ নবনিন্ন বানিনযেক ব্যাংক প্রিরক োপ্ত ঋিপরত্রর কনপ পরীিকরি ও িদনুর্ায়ী ব্যবস্থা গ্রহি, পর্ যারলাচিা
ও সংরিি;

❖ পররাষ্ট্র মন্ত্রিালরয়র সুপানররের নিনত্তরি বাংলারদরে অবনস্থি নবরদেী দূিাবাসসমূরহ/হাইকনমেরি
কমযরি কমযকিযা/কমযচারীরদর অনুকূরল ব্যনক্তগি মালামারলর যন্য রপ্তানি পারনমে যানরকরি; এবং
❖ আমদানি ব্যয় এবং রাযস্ব আরয়র পনরসংখ্যাি সংক্রান্ত কার্ যক্রম ইিোনদ।

