
 

উন্নতমানের রাবার ক্লাে আমদানির তথ্য 

 

 ভারত ও শ্রীলংকা হনত উচ্চ ফলেশীল ক্লাে আমদানের জন্য ইমন ার্ ট  ারনমর্ ক্েনে বাংলানদশ রাবার ক্বার্ ট কর্তটক ২০১৯ সানল কৃনি 

মন্ত্রণালনে প্রস্তাব ক্প্ররণ করা হনল কৃনি মন্ত্রণালনের ন্যাশোল প্লান্ট ক্কাোনরন্টাইে অথনরটি কর্তটক গত ১৫/০৭/২০২০ তানরনে ৪মানসর জন্য 

(অনুমনত প্রদানের তানরে হনত) ইমন ার্ ট  ারনমর্ প্রদাে কনর। নবশ্বব্যা ী কনরাো মহামারীর কারনণ বনণ টত সমনের মনে ক্লাে আমদানে 

কার্ টক্রম সম্পন্ন হেনে এবং ইমন ার্ ট ক্মোদ ১৫/১১/২০২০ তানরনে ক্শি হনে র্াওোে এবং রাবার োরা গ্রাফটিং/বানর্ং এর উ যুক্ত সমে 

এনপ্রল-জুে হওোে ইমন ার্ ট  ারনমনর্র ক্মোদ আগস্ট ২০২১  র্ টন্ত বৃনি করার জন্য গত ২৭/০৮/২০২০ তানরনে  নরোলক, উনিদ সংগ 

নেনরাধ উইং, কৃনি সম্প্রসারণ অনধদপ্তর বরাবর  ত্র ক্প্ররণ করা হে।  

 

 ৩ হাজার কনর বার্ নস্টক আমদানের জন্য রাবার নরোস ট ইেনস্টটিউর্ অব ইনিো রাবার ক্বার্ ট এবং রাবার নরোস ট ইেনস্টটিউর্ অব 

শ্রীলংকানক গত ২৩/০৭/২০নরিঃ তানরনে ই-ক্মইনল  ত্র ক্প্ররণ করা হে। ভারত হনত প্রাপ্ত ই-ক্মইনল উনেে করা হে ক্র্, তাঁরা ৫নমর্ার 

উচ্চতার ৫টি বার্ নস্টক নদনত  ারনব এবং শ্রীলংকা হনত প্রাপ্ত ই-ক্মইনল উনেে করা হে ক্র্, কনরাো  নরনিনত স্বাভানবক হনল ক্লাে 

ক্প্ররনণর ব্যবিা গ্রহণ করা হনব। 

 

 ভারত হনত ক্লাে আমদানের জন্য বাংলানদশ হাইকনমশে ভারত এর মােনম ভারনতর বানণজয মন্ত্রণালনে ক্র্াগানর্াগ করার লনযয 

বাংলানদশ রাবার ক্বার্ ট কর্তটক ২১/০৩/২০২১ তানরনে  নরনবশ, বে ও জলবায়ু  নরবতটে মন্ত্রণালনে এবং ১৮/১১/২০২১ তানরনে বানণজয 

মন্ত্রণালনে  ত্র ক্প্ররণ করা হে। এরই ক্প্রনযনত বাংলানদশ হাইকনমশে ভারত এর মােনম ভারনতর  বানণজয মন্ত্রণালনে অনুনরাধ করার 

জন্য  নরনবশ, বে ও জলবায়ু  নরবতটে মন্ত্রণালে কর্তটক  ররাষ্ট্র ও বানণজয মন্ত্রণালনে ১৪/০৯/২০২১ তানরনে  ত্র ক্প্ররণ করা হে। বানণজয 

মন্ত্রণালে কর্তটক  কমানশ টোল কাউনিলর , বাংলানদশ হাইকনমশে, ভারত এ গত ২০/০৯/২০২১  নরিঃ তানরে  ত্র ক্প্ররণ করা হে। অতিঃ র 

০৮/১২/২০২১ তানরনে বানণজয মন্ত্রণালে হনত পুেরাে বাংলানদশ হাইকনমশে,  ত্র ক্প্ররণ করা হে।  

 

 গত ০২/০৩/২০২২ তানরনে অনুনিত বাংলানদশ-ভারত Joint Working Group on Trade  এর ১৪তম সভাে ভারত হনত রাবার 

ক্লাে আমদানে নবিনে আনলােো হে এবং তাঁরা বাংলানদনশ ক্লাে ক্প্ররনণ সম্মত হে। ভারত কর্তটক আনুিানেকভানব বাংলানদনশর বানণজয 

মন্ত্রণালনে ক্লাে আমদানের জন্য প্রস্তাব ক্প্ররনণর নসিান্ত গৃহীত হে।  

 

 ভারনতর রাবার নরোস ট ইেনস্টটিউর্ হনত ০৪/০৭/২০২২ তানরনে বাংলানদশ রাবার ক্বার্ টনক  ত্র ক্প্ররণ করা হে। মূখ্যববজ্ঞানেক কম টকতটা 

রাবার নরস টাে ইেনস্টটিউর্ অব ইনিো হনত  নত্র উনেে করা হে  ক্র্, তারা (RR11-430 Ges RR11-417) ২প্রজানতর ক্লাে এর ৫টি 

বার্ নস্টক বাংলানদশনক সরবরাহ করনব।  নরোলক, evsjv‡`k বে গনবিণা ইেনস্টটিউর্ কর্তটক জাোনো হে ক্র্, †K¬vb 2wU BwÛqvে  

Smart †K¬vb bv‡g cwiwPZ| †K¬vb 2wUi Drcv`b G‡`‡k A_©‰bwZKfv‡e jvfRbK n‡e Ges G‡`‡ki cwi‡e‡ki Rb¨I Dc‡hvMx 
হনব।  
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