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চলিত অথবছের ৩৬িট খােত পণ  রফতািনেত িবক  নগদ সহায়তা বা ভতুিক দয়ার িস া  িনেয়েছ
সরকার। ১ থেক ২০ শতাংশ হাের এই সহায়তা দয়া হেব। এর মেধ  ই খােত িবেশষ নগদ সহায়তা
দয়া  হেব।  এ েলা  হে -  তির  পাশাক  খােত  িবেশষ  নগদ  সহায়তা  ১  শতাংশ  এবং  কনিজউমার

ইেল িন , ইেলি ক াল হাম ও িকেচন অ া ােয়ে  ১০ শতাংশ দয়া হেব।

রাববার বাংলােদশ ব াংক এ সং া  সা লার জাির কের বািণিজ ক ব াংক েলার ধান িনবাহীেদর কােছ
পািঠেয়েছ। চলিত অথবছেরর মেধ  যসব পণ  রফতািন হেব সসব খােত এই সহায়তা পাওয়া যােব।
দেশর রফতািন আয় বাড়ােত ও িতেযািগতায় স মতা অজেনর িবধােথ এ সহায়তা দেব সরকার।

সা লাের বলা হেয়েছ, দিশ ব  খােত , ব ড ও িডউিট  ব ােকর পিরবেত িবক  নগদ সহায়তা ৪
শতাংশ,  রফতািনমুখী  তির পাশাক খােতর (িনট,  ওেভন ও সােয়টার) অ ভু  সব ু  ও মাঝাির
িশে র অিতির  িবধা ৪ শতাংশ, আেমিরকা, কানাডা ও ইইউ ব তীত ব  খােতর নতুন পণ  ও নতুন
বাজার স সারেণ সহায়তা ৪ শতাংশ, ইউেরা অ েলর ব  খােতর রফতািনকারকেদর জ  িবদ মান ৪
শতাংেশর অিতির  িবেশষ সহায়তা ২ শতাংশ িবক  নগদ সহায়তা দয়া হেব।

শাকসবিজ, ফলমূল ও ি য়াজাত কৃিষপণ  রফতািনেত ভতিুক ২০ শতাংশ, হা া েকৗশল পণ  খােত
১৫  শতাংশ  ভতুিক  দয়া  হেব।  কৃিষপেণ র  মেধ  আলুেত  ২০  শতাংশ,  শ  ও  শাকসবিজর  বীজ
রফতািনেত ২০ শতাংশ, আগর ও আতের ২০ শতাংশ নগদ সহায়তা দয়া হেব। বিচ কৃত পাটপণ
রফতািনেত  (কমপে  ৫০  শতাংশ  পােটর  ব বহার  থাকেত  হেব)  ২০  শতাংশ,  পাটজাত  চূড়া  ব
( হিসয়ান, সিকং ও িসিবিস) খােত ১২ শতাংশ, পাটজাত তা (ইয়ান ও টায়াইন) ৭ শতাংশ সহায়তা
দয়া হেব। একিটভ ফামািসউিটক ালস পণ  রফতািনেত ভতুিক ২০ শতাংশ ও ফামািসউিটক ালস পণ

( সিজক াল বা সািজক াল) রফতািনেত ভতুিক ১০ শতাংশ।

শতভাগ হালাল মাংস রফতািনেত ভতুিক ২০ শতাংশ,  িহমািয়ত িচংিড়েত ১০ থেক ৭ শতাংশ এবং
িহমািয়ত অ া  মাছ রফতািনেত ৫ থেক ২ শতাংশ নগদ সহায়তা দয়া হেব।

চামড়াজাত পণ  রফতািনেত নগদ সহায়তা ১৫ শতাংশ, সাভাের চামড়া িশ  নগরীেত অবি ত কারখানা
ও সাভােরর বাইের অবি ত িনজ  ইিটিপ রেয়েছ এমন কারখানায় উৎপািদত া  ও িফিনশড লদার
রফতািনেত ভতুিক দয়া হেব ১০ শতাংশ। এেত বলা হেয়েছ, পাটকািঠ থেক উৎপািদত কাবন ও জুট
পািটেকল বাড রফতািনেত ২০ শতাংশ, ফািনচাের ১৫ শতাংশ, অ া মুেলটর ব াটািরেত ২০ শতাংশ,
িসনেথিটক ও িবে র িম েণ তির পা কা ও ব াগ রফতািনেত ১৫ শতাংশ নগদ সহায়তা দয়া হেব।
এছাড়া আরও িকছু পেণ  ১০ শতাংশ হাের নগদ সহায়তা দয়া হেব। এর মেধ  আেছ- াি ক পণ ,
দেশ উৎপািদত কাগজ ও এ জাতীয় পণ , দেশ তির সফটওয় ার ও হাডওয় ার, হােত তির পণ

( হাগলা, খড়, আেখর বা নািরেকেলর ছাবড়া, গােছর পাতা বা খাল, গােমে টর ঝুট কাপড়, গ , মিহেষর
নািড়-ভঁুিড়, িশং ও রগ (হাড় ব তীত), পট বাতল া  হেত উৎপািদত পিলেয় ার াপল ফাইবার,
মাটরসাইেকল, রজার ও রজার ডস, িসরািমক, টুিপ, কাঁকড়া, ঁেচ ও জাহাজ রফতািনেত ১০ শতাংশ

নগদ সহায়তা দয়া হেব।

  যুগা র িরেপাট
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