ভারতীয় স্থল শুল্ক স্টেশন সমূহের তাললকা

ক্রলমক নম্ব
র

৪ জুন ২০১০ তালরহের
লিজ্ঞলি নম্বর ৪৫/২০১০
-শুল্ক (এন. টি.)এদ্রষ্টিয ভারহতর পাহশ
স্থল শুল্ক স্টেশন সমূে

পথ সমূে

১১ জুন ২০০ তালরহের লি
জ্ঞলি নম্বর২৬২/২০০৮/শুল্কএ দ্রষ্টিয িাাংলাহেহশরপাহশ
অনুরূপ স্থল শুল্ক স্টেশন স
মূে

(৪)

(২)

আমোলন/রিালন স্ট াগ্য পহযযর লি
িরয

(১)

(৩)

(৫)

কলকাতা এিাং োওড়া অঞ্চল
১

চিত্পুর ররলওয়
র রেশন এবং
ধচনয়াঘাটচরভার
রেশন।

ক) রেদে ররলওদয় রে ক) েশনা
শ
শন চেদয় রেদে চশয়াল
েহরপাড়ােহ ররল লাইন খ) এনএ
এবং বনোাঁও চেদয় রে
রেকলকাতাখুলনা ররলওদয় লাইন।
খ)
চশয়ালেহলালদোলা ররলওদয় লা
ইন।
ে) চবহাচরখাল চেদয় ক
লকাতা রেদক বাংলাদে
রশদনৌপে সমূহ।

ক) সব রকদমর রপ্তাচন
র ােয পণ্য এবং চনচেশ ষ্
টআমোচন র ােয পণ্য,
চকন্তু মাে, সুতা, গাঁ ড়ােু
ধ এবং আলু (এইিএস
রকাড০৭০১.৯০.১৯এবং ০৭০
১.৯০.২৯) োড়াএবং ন
চ ম্নবচণ্তশ আমোচন র া
েয পণ্য:
১. েবাচে পশু, মাে ভা
জি, তািা ফল, োদের
িারা, বীি, েম, পাের
এবং নুচড়, কয়লা,রাসায়
চনক সার, চিনামাটট, কা
ঠ, কাদঠর গচড়,িুনাপা
ের, রপাঁয়াি, মচরি, রসু
ন, আো,রকায়াটশ ি, িা

ল, তু ষ,ভুট্টা, চবচভন্ন রক
ম খখল,রপাল্রী খােয এ
বং

২.
এসআরওরত প্রদেয় চনয়ম ও শতশ
পূরদণ্রমাধযদম মান, মূ
লয ও শুদের রেণ্ীচবভা
েসাটটশ চফদকট সংক্রান্ত
সাটটশ চফদকট িমার পর
১৯ রসদেম্বর ২০০২ তা
চরদখ অভযন্তরীণ্সম্পে
চবভাদের চবজ্ঞচপ্ত এস
আরও
নম্বর২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু
েএ উদেচখতপণ্য সমূহ
শুধু আমোচনদ ােয।

ে) খুলনা

ে)সব রকদমর রপ্তাচন
র ােয পণ্য এবং চনচেশ ষ্
টআমোচন র ােয পণ্য,
চকন্তু মাে, সুতা, গাঁ ড়ােু
ধ, চিচন এবং আলু (এই
িএসদকাড০৭০১.৯০.১৯এবং ০৭০
১.৯০.২৯) োড়াএবং ন
চ ম্নবচণ্তশ আমোচন র া
েয পণ্য:
১. েবাচে পশু, মাে ভা
জি, তািা ফল, োদের
িারা, বীি, েম, পাের
এবং নুচড়, কয়লা,রাসায়
চনক সার, চিনামাটট, কা
ঠ, কাদঠর গচড়,িুনাপা
ের, রপাঁয়াি, মচরি, রসু
ন, আো,রকায়াটশ ি, এব
ং

২.
এসআরওরত প্রদেয় চনয়ম ও শতশ
পূরদণ্রমাধযদম মান, মূ
লয ও শুদের রেণ্ীচবভা
েসাটটশ চফদকট সংক্রান্ত
সাটটশ চফদকট িমার পর
১৯ রসদেম্বর ২০০২ তা
চরদখ অভযন্তরীণ্সম্পে
চবভাদের চবজ্ঞচপ্ত এস
আরও
নম্বর২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু
েএ উদেচখতপণ্য সমূহ
শুধু আমোচনদ ােয।

২

িেন্নােঘাট চে চবহারীখাল চেদয় কলক খুলনা (২০)
মার রেশন এব াতা রেদক বাংলাদেদশ
ং রািাঘাট
আসারনেী পেসমূহ।

সব রকদমর রপ্তাচন র া
েয পণ্য এবং চনচেশ ষ্টআ
মোচন র ােয পণ্য, চকন্
তু মাে, সুতা, গাঁ ড়ােুধ,
চিচন এবং আলু (এইি

এসদকাড০৭০১.৯০.১৯এবং ০৭০
১.৯০.২৯) োড়াএবং ন
চ ম্নবচণ্তশ আমোচন র া
েয পণ্য:
১. েবাচে পশু, মাে ভা
জি, তািা ফল, োদের
িারা, বীি, েম, পাের
এবং নুচড়, কয়লা,রাসায়
চনক সার, চিনামাটট, কা
ঠ, কাদঠর গচড়,িুনাপা
ের, রপাঁয়াি, মচরি, রসু
ন, আো,রকায়াটশ ি, এব
ং

২.
এসআরওরত প্রদেয় চনয়ম ও শতশ
পূরদণ্রমাধযদম মান, মূ
লয ও শুদের রেণ্ীচবভা
েসাটটশ চফদকট সংক্রান্ত

সাটটশ চফদকট িমার পর
১৯ রসদেম্বর ২০০২ তা
চরদখ অভযন্তরীণ্সম্পে
চবভাদের চবজ্ঞচপ্ত এস
আরও
নম্বর২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু
েএ উদেচখতপণ্য সমূহ
শুধু আমোচনদ ােয।
৩

টট.টট. রশড (চখ চবহারীখাল চেদয় কলক খুলনা (২০)
চেরপুর)
াতা রেদক বাংলাদেদশ
আসারনেী পেসমূহ।

-একই-

কাছার স্টজলা
৪

কচরমেঞ্জ রফচর ক) কুচশয়ারা নেী
রেশন
খ) লংোই নেী
ে) সুরমা নেী

িচকেঞ্জ (১১)

মাে, সুতা, গাঁ ড়া েুধ, চি
চন োড়া সব রকদমরর
প্তাচন র ােয পণ্য এবং
সব রকদমর আমোচন
র ােয পণ্য। শুধুমাত্র চন
রি উদেচখত পণ্য সমূহ
আমোচনকৃত :

১. েবাচে পশু, বাচ্চা মা
ে
(রপানামাে), তািাফল, োদের
িারা, বীি, েম, পাের
এবং নুচড়,কয়লা, রাসায়
চনক সার, চিনামাটট, কা
ঠ,কাদঠর গচড়, িুনাপা
ের, রপাঁয়াি, মচরি, রসু
ন,আো, রকায়াটশ ি, শুাঁ
টচক মাে এবং

২.
এসআরওরত প্রদেয় চনয়ম ও শতশ
পূরদণ্রমাধযদম মান, মূ
লয ও শুদের রেণ্ীচবভা
েসাটটশ চফদকট সংক্রান্ত
সাটটশ চফদকট িমার পর
১৯ রসদেম্বর ২০০২ তা
চরদখ অভযন্তরীণ্সম্পে

চবভাদের চবজ্ঞচপ্ত এস
আরও
নম্বর২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু
েএ উদেচখতপণ্য সমূহ
শুধু আমোচনদ ােয।
৫

কচরমেঞ্জ চেমা ক) কুচশয়ারা নেী
রঘাট
খ) সুরমা নেী

িচকেঞ্জ (১১)

-একই-

ে) লংোই নেী

৬

মচহশসান ররল
ওদয় রেশন

৭

চশলির আর.এ
ম.এস. অচফস
সুতারকাজি

৮

কচরমেঞ্জ ররলওদয় ে এনএ
র শন রেদক লাটু ররল
ওদয়দেশন প ন্ত
শ ।
এনএ
চসদলটকচরমেঞ্জ রাঙ্ক ররাড

রশওলা (৬)

-একই-

সব রকদমর রপ্তাচন র া
েয পণ্য এবং মাে,সু

তা, গাঁ ড়া েুধ োড়া শু
ধুমাত্র চনদি উদেচখতপ
ণ্য সমূহ আমোচন র াে্
পণ্য।

আমোচনদ ােয পণ্য স
মূহ হল:

১. েবাচে পশু, বাচ্চা ম
াে
(রপানামাে), তািাফল, োদের
িারা, বীি, েম, পাের
এবং নুচড়,কয়লা, রাসায়
চনক সার, চিনামাটট, কা
ঠ,কাদঠর গচড়, িুনাপা
ের, রপাঁয়াি, মচরি, রসু
ন,আো, রকায়াটশ ি, িা
ল, তু ষ, ভুট্টা, চবচভন্ন র

কমখখল, রপাল্রী খােয
এবং

২.
এসআরওরত প্রদেয় চনয়ম ও শতশ
পূরদণ্রমাধযদম মান, মূ
লয ও শুদের রেণ্ীচবভা
েসাটটশ চফদকট সংক্রান্ত
সাটটশ চফদকট িমার পর
১৯ রসদেম্বর ২০০২ তা
চরদখ অভযন্তরীণ্সম্পে
চবভাদের চবজ্ঞচপ্ত এস
আরও
নম্বর২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু
েএ উদেচখতপণ্য সমূহ
শুধু আমোচনদ ােয।
স্টকাচলিোর স্টজলা
৯

িযাংড়াবান্ধা

সড়কটট ভারদতর িযাং বুচড়মারী (৭)
ড়াবান্ধা ও বাংলাদেদশর

ডুদেক্স রবাডশ, চনউিচপ্র
ন্ট, ক্রাফট রপপার,চসো

বুচড়মারী রক সং ুক্ত
কদরদে।

ররট রপপারসহ সব ধর
রণ্র কােি ওকােদির
রবাডশ, মাে, সুতা, গাঁ ড়া
েুধ, রস(ভুটাদন প্রজক্রয়া
িাতকৃত ও উৎপন্ন রস
োড়া)এবং তামাক (চবড
চ মযানুফযাকিাচরং ইন্ড
াচিরটযাক্স/ভযাট সহ
লাইদসন্স ও ররজিোর
চনদয়তামাক কাাঁিামাল
চহদসদব আমোচন কদর)
,ররচডও ও টটচভ ন্ত্াংশ,
সাইদকল ও রমাটর ন্ত্া
ংশ, ফচমকা
শ চশট, চসরা
চমক পণ্য,রসচনটাচরপণ্্
, রেনদলস চেল পণ্য
, মাদবলশ স্ল্যাব এবংটাই
লস, চমে কাপড় োড়া
সব ধরদণ্ররপ্তাচনদ ােয
পণ্য ও সব ধরদণ্র আ
মোচনদ ােয পণ্য।

১০

েীতালেহ সড়
ক

প্রধান সড়কটট ধরলা ন রমােলহাট (২৩*)
েীর উপর চেদয় বাংলা
রেদশরেীতলেহ রেদক
রমােলহাট প ন্ত
শ রেে
র ।

সব ধরদণ্র রপ্তাচনদ াে্
পণ্য এবং সুতা, গাঁ ড়া
েুধ ও চিচন োড়া মাে ও
চনম্নবচণ্তশ পণ্যসমূহআ
মোচনদ ােয:

১. েবাচে পশু, বাচ্চা মা
ে
(রপানামাে), তািাফল, োদের
িারা, বীি, েম, পাের
এবং নুচড়,কয়লা, রাসায়
চনক সার, চিনামাটট, কা
ঠ,কাদঠর গচড়, িুনাপা
ের, রপাঁয়াি, মচরি, রসু
ন,আো,
বলরে, রকায়াটশ ি, এবং
২. ১৯ রসদেম্বর ২০০২
তাচরদখর এসআরওনম্
বর ২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু

১১

হলচেবাচড় ররল
ওদয় রেশন

হলচেবাচড়চিলাহাটট (২৬*)
চিলাহাটট ররলওদয় লাই
ন

ে - রতউদেচখত শুে,
মান ও পচরমাদণ্র সাটটশ
চফদকটিমাোদনর মাধ্
দম শুধুমাত্র ঐ পণ্য স
মূহআমোচন করা াদব।
সব ধরদণ্র রপ্তাচনদ াে্
পণ্য এবং সুতা, গাঁ ড়া
েুধ ও চিচন োড়া মাে ও
চনম্নবচণ্তশ পণ্যসমূহআ
মোচনদ ােয:

১. েবাচে পশু, বাচ্চা মা
ে
(রপানামাে), তািাফল, োদের
িারা, বীি, েম, পাের
এবং নুচড়,কয়লা, রাসায়
চনক সার, চিনামাটট, কা
ঠ,কাদঠর গচড়, িুনাপা
ের, রপাঁয়াি, মচরি, রসু

ন,আো,
বলরে, রকায়াটশ ি, এবং
২. ১৯ রসদেম্বর ২০০২
তাচরদখর এসআরওনম্
বর
২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু
ে - রতউদেচখত শুে,
মান ও পচরমাদণ্র সাটটশ
চফদকটিমাোদনর মাধ্
দম শুধুমাত্র ঐ পণ্য স
মূহআমোচন করা াদব
১২

হাচসমারা ররলও ক) সড়কটট েীতলেহ এনএ
রয় রেশন
রেদক হাচসমারা এবং
িয়োাঁওহদয় হাচসমারা
রেদক ভুটান।
খ) বাংলাদেশ রেদক রর
লওদয় লাইন েীতলেহ
রেদকহাচসমারা প ন্ত
শ ।
োর্জিললাং স্টজলা

১৩

ফুলবাড়ী

সড়কটট ভারদতর ফুল বাংলা বন্ধু (৩৩)
বাচড় ও বাংলাদেদশর ব
া ংলাবন্ধু রক সং ুক্
ত কদরদে।

i)
১৯-০৪১৯৭২ তাচরদখর চবজ্ঞপ্ত
চ এসআরওনম্বর ১৪/ড
চ /শুে/৭২রত উদেচখত েদকরপাটশ
-৫এর আওতায় চনদেশ চশত
চনচেশ ষ্ট ওিদনরপণ্য সমূ
হ।

ii)
এনচবআরএর ইসুযকৃত ২৪-২৫১৯৭৭তাচরদখর চবজ্ঞচপ্ত
এসআরও নম্বর ৩৪৬/
চড/শুে/৭৭রত উদেচখত শতশ পূরদণ্
র পদর ভুটানও রনপাদল
উৎপন্ন ও প্রজক্রয়ািাত
কৃত সুতাোড়া সব ধরণ্
র র রপ্তাচনদ ােয ওআ
মোচনদ ােয পণ্য সমূহ।

গ্াহরা লেল স্টজলা
১৪

বাঘমারা

ক) বাঘমারা েুোপু
শ র স েুোপু
শ র (১৬৪**)
ড়ক
খ) রসাদমশ্বরী নেী

১৫

ডালু

ক) ভুোই নেী

নকুোাঁও (১৩১)

খ)
ডালুনাচলতাবাড়ী সড়ক

১৬

ঘাসুপাড়া

ঘাসুপাড়ারোবরাকুড়া (১৩)
(োদরা চহল, ভারত) রে
রক বালুয়াঘাট (ময়মন
চসংহ, বাংলাদেশ)।

মাে, সুতা, গাঁ ড়া েুধ, চি
চন ও আলু োড়া েদকর
পাটশ -৬
এ উদেচখত ওিদনর ে
র ণ্ীকৃত পণ্যসমূহ (এই
িএস
রকাড০৭০১.৯০.১৯ এবং০৭০
১.৯০.২৯)।
শুধুমাত্র কয়লা, পাের
ও িুনাপাের আমোচনর
অনুমচত প্রাপ্ত এবং সব
ধরদণ্র রপ্তাচনদ ােযপণ্্
রপ্তাচনর অনুমচত প্রা
প্ত।
সব ধরদণ্র রপ্তাচনদ াে্
পণ্য এবং মাে, সুতা,
গাঁ ড়া েুধ, চিচন ও আলু
োড়া চনচেশ ষ্ট চকেুআমো
চনদ ােয পণ্য ও শুধুমা

ত্র চনম্নবচণ্তশ পণ্যসমূহ
আমোচনদ ােয:

১. েবাচে পশু, মাে ভা
জি, তািা ফল, োদের
িারা, বীি, েম, পাের
এবং নুচড়, কয়লা,রাসায়
চনক সার, চিনামাটট, কা
ঠ, কাদঠর গচড়,িুনাপা
ের, রপাঁয়াি, মচরি, রসু
ন,
আো,
বলরে, রকায়াটশ ি এবং

২.
এসআরওরত প্রদেয় চনয়ম ও শতশ
পূরদণ্রমাধযদম মান, মূ
লয ও শুদের রেণ্ীচবভা
েসংক্রান্ত সাটটশ চফদকট
িমার পর ১৯ রসদেম্
বর২০০২ তাচরদখ অভয

১৭

মদহন্দ্রেঞ্জ

ক) মদহন্দ্রেঞ্জ পুচলশ ধনুয়ারেশন রেদক ধনুয়া- কামালপুর (২৬)
কামালপুর (বাংলাদেশ)
।

খ) মদহন্দ্রেঞ্জ পুচলশ
রেশন রেদক জিজঞ্জরা
ম নেীপ ন্ত
শ সড়ক।

ন্তরীণ্ সম্পে চবভাদের
চবজ্ঞচপ্ত এসআরও নম্বর
২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু
েএ উদেচখত পণ্য সমূহ
শুধুআমোচনদ ােয।
সব ধরদণ্র রপ্তাচনদ াে্
পণ্য এবং মাে এবং
সুতা, গাঁ ড়া েুধ ও চিচন
োড়া আমোচনদ ােয
পণ্য সমূহ।
শুধু আমোচনদ ােয পণ্্
সমূহ:

ে) জিজঞ্জরাম নেী।
১. েবাচে পশু, বাচ্চা মা
ে
(রপানামাে), তািাফল, োদের
িারা, বীি, েম, পাের
এবং নুচড়,কয়লা, রাসায়

চনক সার, চিনামাটট, কা
ঠ,কাদঠর গচড়, িুনাপা
ের, রপাঁয়াি, মচরি, রসু
ন,আো,
বলরে, রকায়াটশ ি এবং

২.
এসআরওরত প্রদেয় চনয়ম ও শতশ
পূরদণ্রমাধযদম মান, প
চরমাণ্, মূলয ও শুদেরশ্
ররণ্ীচবভাে সংক্রান্ত সা
টটশ চফদকট িমার পর১৯
রসদেম্বর ২০০২ তাচর
রখ অভযন্তরীণ্সম্পে চব
ভাদের চবজ্ঞচপ্ত এসআ
রও
নম্বর২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু
েএ উদেচখতপণ্য সমূহ
শুধু আমোচনদ ােয।

১৮

ধুবড়ী চেমারঘা  ব্রম্মপুত্র নদের উপ চিলমারী (৩৮*)
র চেদয় চেমাদরর পে
ট
ধুবড়ী-রহুমারীবাহােুরাবাে রসকশন।

সব ধরদণ্র রপ্তাচনদ াে্
পণ্য এবং মাে, সুতা,
গাঁ ড়া েুধ, চিচন ও আলু
(এইিএসদকাড০৭০১.৯০.১৯এবং ০৭০
১.৯০.২৯) োড়াও চনম্ন
বচণ্তশ পণ্যসমূহ আমো
চনদ ােয:

১. েবাচে পশু, মাে ভা
জি, তািা ফল, োদের
িারা, বীি, েম, পাের
এবং নুচড়, কয়লা,রাসায়
চনক সার, চিনামাটট, কা
ঠ, কাদঠর গচড়,িুনাপা
ের, রপাঁয়াি, মচরি, রসু
ন, আো,রকায়াটশ ি, এব
ং

১৯

২০

মানকারিড়



রোলকেঞ্জ

ক) তু রা সড়দকর শুরু
রেদক জিজঞ্জরাম নেী
প ন্তকাদলা
শ
নেী।

ররৌমারী (৪১*)

খ) তু রারাহুমারী সড়ক।
রসানাহাট রেদক রোল রসানাহাট (৩৫**)
কেঞ্জ প ন্ত
শ সড়ক।

২.
এসআরওরত প্রদেয় চনয়ম ও শতশ
পূরদণ্রমাধযদম মান, প
চরমাণ্, মূলয ও শুদেরশ্
ররণ্ীচবভাে সংক্রান্ত সা
টটশ চফদকট িমার পর১৯
রসদেম্বর ২০০২ তাচর
রখ অভযন্তরীণ্সম্পে চব
ভাদের চবজ্ঞচপ্ত এসআ
রও
নম্বর২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু
েএ উদেচখতপণ্য সমূহ
শুধু আমোচনদ ােয।
-একই-

মাে, সুতা, গাঁ ড়া েুধ ও
চিচন োড়া েদকর পাটশ -

এ উদেচখত ওিদনর প
ণ্য সমূহ।
IV

জয়ন্তীকা লেল স্টজলা
২১



ডাউচক

ক) চপয়ান নেী

তামাচবল (২)

সব ধরদণ্র রপ্তাচনদ াে্
পণ্য এবং মাে এবং
সুতা, গাঁ ড়া েুধ ও চিচন
োড়া আমোচনদ ােয
পণ্য সমূহ।

ররৌমারী (৪১*)

সব রকদমর রপ্তাচন র া
েয পণ্য এবং চনচেশ ষ্টআ
মোচন র ােয পণ্য, চকন্
তু মাে, সুতা, গাঁ ড়ােুধ,
চিচন এবং আলু (এইি
এসদকাড০৭০১.৯০.১৯এবং ০৭০
১.৯০.২৯) োড়াএবং ন
চ ম্নবচণ্তশ আমোচন র া
ে্ পণ্য:

খ) চশলং-চসদলট সড়ক

কামরূপ স্টজলা
২২

রোয়াহাটট চেম ব্রহ্মপুত্র নেীর উপর
চেদয় চেমাদরর পে ে
ার ঘাট
র ায়াহাটটচেমার ঘাট
ররৌমারী-ধুবচড়রোয়াহাটট রসকশন।

১. েবাচে পশু, মাে ভা
জি, তািা ফল, োদের
িারা, বীি, েম, পাের
এবং নুচড়, কয়লা,রাসায়
চনক সার, চিনামাটট, কা
ঠ, কাদঠর গচড়,িুনাপা
ের, রপাঁয়াি, মচরি, রসু
ন,
আো,
বলরে, রকায়াটশ ি, এবং

২.
এসআরওরত প্রদেয় চনয়ম ও শতশ
পূরদণ্রমাধযদম মান, মূ
লয ও শুদের রেণ্ীচবভা
েসাটটশ চফদকট সংক্রান্ত
সাটটশ চফদকট িমার পর
১৯ রসদেম্বর ২০০২ তা
চরদখ অভযন্তরীণ্সম্পে
চবভাদের চবজ্ঞচপ্ত এস
আরও
নম্বর২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু

েএ উদেচখতপণ্য সমূহ
শুধু আমোচনদ ােয।
োলস লেল স্টজলা
২৩

রবালানেঞ্জ

ক) োদরাোখাল নেী
খ) চেয়ার ভযাচল
ে) রধালাই নেী
ঘ) ডুবা িযাদনল
ঙ) রকাদমাড়াোতক ররাপওদয়
ি) রভালােঞ্জ রেদক ক
র াম্পাচনেঞ্জ প ন্ত
শ পা
বচলকওয়াকশস চডপাটশ
রমন্ট চব্রডল পে
ে) রসানাল নেী

রভালােঞ্জ (৩১)

সব ধরদণ্র রপ্তাচনদ াে্
পণ্য এবং মাে এবং
সুতা, গাঁ ড়া েুধ ও চিচন
োড়া আমোচনদ ােয
পণ্য সমূহ।
শুধু আমোচনদ ােয পণ্্
সমূহ:

১. েবাচে পশু, বাচ্চা মা
ে
(রপানামাে), তািাফল, োদের
িারা, বীি, েম, পাের
এবং নুচড়,কয়লা, রাসায়
চনক সার, চিনামাটট, কা
ঠ,কাদঠর গচড়, িুনাপা

ের, রপাঁয়াি, মচরি, রসু
ন,আো,
বলরে, রকায়াটশ ি এবং

২.
এসআরওরত প্রদেয় চনয়ম ও শতশ
পূরদণ্রমাধযদম মান, প
চরমাণ্, মূলয ও শুদেরশ্
ররণ্ীচবভাে সংক্রান্ত সা
টটশ চফদকট িমার পর১৯
রসদেম্বর ২০০২ তাচর
রখ অভযন্তরীণ্সম্পে চব
ভাদের চবজ্ঞচপ্ত এসআ
রও
নম্বর২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু
েএ উদেচখতপণ্য সমূহ
শুধু আমোচনদ ােয।

২৪

বাসরা
শ

ক) রেড়াোওাঁ (ভারত) বাসরা
শ (২১)
রেদক রেড়াোওাঁ (বাংলা
রেশ)প ন্ত
শ ।
খ) বাসরা
শ (ভারত)বাসরা
শ (বাংলাদেশ) হয়
র তাচহরপুর।
ে) িচলতাদেড়া লাইন
রেদক বাংলাদেদশর স
র ামসারপ ন্ত
শ রচল রযা
ক।
ঘ) রেৌরীপুর (ভারত)
লাইন রেদক বাংলাদেশ
র রদসামসার প ন্ত
শ র
চল রযাক।
ঙ) িােুকাটা নেী।

এসআরওরত প্রদেয় চনয়ম ও শতশ
পূরদণ্রমাধযদম মান, প
চরমাণ্, মূলয ও শুদেরশ্
ররণ্ীচবভাে সংক্রান্ত সা
টটশ চফদকট িমার পর১৯
রসদেম্বর ২০০২ তাচর
রখ অভযন্তরীণ্সম্পে চব
ভাদের চবজ্ঞচপ্ত এসআ
রও
নম্বর২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু
ল্কএ উদেচখতপণ্য সমূহ
শুধু আমোচনদ ােয।

সব ধরদণ্র রপ্তাচনদ াে্
পণ্য এবং শুধুিুনাপা
ের আমোচনদ ােয।

সব ধরদণ্র রপ্তাচনদ াে্
পণ্য এবং শুধুিুনাপা
ের ও কয়লা আমো
চনদ ােয।
২৫

২৬

২৭

রাইংকুয
বলাত

রশো বািার

ক) চিলাই নেী
খ) কাইমারা নেী
চশলং বলাত-োঙ্গারলালপাচন পাবচলক ওয়া
কশসচডপাটশ দমন্ট সড়ক
রেদক বাংলাদেদশর ডা
লুরাপ ন্ত
শ ।
ক) ইোমচত নেী।
খ) পীরকান রেদক পর
ংকারউ (চব.চপ. নম্বর
১২৩১এস এর চনকটবতী) হয়
র বাংলাদেদশর বাাঁশত
লাপ ন্ত
শ ।

এনএ
ডালুরা
বতশমাদন এগদলা সী
মান্তফাাঁচড়
রশো (১৫)

সব ধরদণ্র রপ্তাচনদ াে্
পণ্য এবং মাে, সুতা,
গাঁ ড়া েুধ ও চিচন োড়া
আমোচনদ ােয পণ্যসমূ
হ।

ে)

রশো নেী।

ঘ) এম/এস লাফািশ
উচময়াম মাইচনং প্রা
ইদভটচলচমদটদডর ৭
চকদলাচমটার েীঘ শ এল
চ দভদটডকনদভয়ার
রবল্টটট একটট একশ
ত ভাে রপ্তাচনচনভশর
ইউচনট া রকাম্পাচন
র রপষণ্কারী সাইটে
র দক শুরু হদয় পশ্
চিদম ফালংকারউ, ব
ামনটটলা ওউমখাবা
গ্রাম এবং পূদব শ পীর
কান, কলাদটক গ্রাম
ওউচময়াম নেী অত
চ ক্রম কদর ৪০ চমট
ার প্রশস্ত ভূ খণ্ডচেয়
র এটট বাংলাদেদশর
মন্ত্ীখাল গ্রাম প ন্ত
শ

শুধুমাত্র চনম্নবচণ্তশ প
ণ্য সমূহ আমোচনদ া
েয:

১. েবাচে পশু, বাচ্চা মা
ে
(রপানামাে), তািাফল, োদের
িারা, বীি, েম, পাের
এবং নুচড়,কয়লা, রাসায়
চনক সার, চিনামাটট, কা
ঠ,কাদঠর গচড়, িুনাপা
ের, রপাঁয়াি, মচরি, রসু
ন,আো,
বলরে, রকায়াটশ ি এবং

২.
এসআরওরত প্রদেয় চনয়ম ও শতশ
পূরদণ্রমাধযদম মান, প
চরমাণ্, মূলয ও শুদেরশ্

চবচপনম্বর ১২৩৮৯এস (পজিদম) এব
ং
১২৩৮১০এস(পূদব)শ
এর মদধয জিদরা পয়
র ন্ট চেদয় রেদে।

ররণ্ীচবভাে সংক্রান্ত সা
টটশ চফদকট িমার পর১৯
রসদেম্বর ২০০২ তাচর
রখ অভযন্তরীণ্সম্পে চব
ভাদের চবজ্ঞচপ্ত এসআ
রও
নম্বর২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু
েএ উদেচখতপণ্য সমূহ
শুধু আমোচনদ ােয।

লুাংহলই স্টজলা
২৮

রডমােীড়

কণ্ফ
শ ু লী নেী

রতোমুখ (২৭*)

সব ধরদণ্র রপ্তাচনদ াে্
পণ্য এবং মাে এবং
সুতা, গাঁ ড়া েুধ ও চিচন
োড়া পণ্য সমূহ শুধু
আমোচনদ ােয:

১. েবাচে পশু, বাচ্চা মা
ে
(রপানা-

মাে), তািাফল, োদের
িারা, বীি, েম, পাের
এবং নুচড়,কয়লা, রাসায়
চনক সার, চিনামাটট, কা
ঠ,কাদঠর গচড়, িুনাপা
ের, রপাঁয়াি, মচরি, রসু
ন,আো,
বলরে, রকায়াটশ ি এবং

২.
এসআরওরত প্রদেয় শুে, মান,
ও পচরমাণ্ সংক্রান্ত সা
টটশ চফদকট িমার পর ১
৯ রসদেম্বর২০০২ তার
চ দখর চবজ্ঞচপ্ত এসআর
ও
নম্বর২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু
েএ উদেচখতপণ্য সমূহ
শুধু আমোচনদ ােয।

মালো স্টজলা
২৯

রকাদতায়ালীঘাট সড়কটট চশবেঞ্জ সড়
(রমদহেীপুর)
রকর ইংচলশ বািাদরবা
ংলাদেদশর চশবেঞ্
ি পুচলশ রেশদনর
আওতায়ইংচলশ বািার
রেদক কানসাট প ন্ত
শ ।

রসানামসজিে (৩)

ডুদেক্স রবাডশ, চনউিচপ্র
ন্ট, ক্রাফট রপপার,চসো
ররট রপপারসহ সব ধর
রণ্র কােি ওকােদির
রবাডশ, মাে, সুতা, গাঁ ড়া
েুধ, রসএবংতামাক (চব
চড মযানুফযাকিাচরং ইন্ড
াচির টযাক্স/ভযাট সহ
লাইদসন্স ও ররজিোর
চনদয় তামাককাাঁিামাল
চহদসদব আমোচন কদর)
, ররচডও ওটটচভ ন্ত্াংশ,
সাইদকল ও রমাটর ন্ত্া
ংশ,ফচমকা
শ চশট, চসরা
চমক পণ্য,রসচনটাচর প
ণ্য,রেনদলস চেল পণ্য
, মাদবলশ স্ল্যাব এবংটাই
লস, চমে কাপড় োড়া
সব ধরদণ্ররপ্তাচনদ ােয

৩০

চসঙ্গাবাে ররলও
রয় রেশন

চসঙ্গাবাে হদয় উত্তররহনপুর (১০)
পূব ফ্রচন্টয়ার
শ
ররলওদয়
পাচসংএর চসঙ্গাবাে ররলওদয়
রেশন মালোচসঙ্গাবােআমহুৰা রসকশন।

পণ্য ও সব ধরদণ্র আ
মোচনদ ােয পণ্য।
সব ধরদণ্র রপ্তাচনদ াে্
পণ্য এবং মাে এবং
সুতা, গাঁ ড়া েুধ ও চিচন
োড়া আমোচনদ ােয
পণ্য সমূহ।
শুধু আমোচনদ ােয পণ্্
সমূহ:

১. েবাচে পশু, বাচ্চা মা
ে
(রপানামাে), তািাফল, োদের
িারা, বীি, েম, পাের
এবং নুচড়,কয়লা, রাসায়
চনক সার, চিনামাটট, কা
ঠ,কাদঠর গচড়, িুনাপা
ের, রপাঁয়াি, মচরি, রসু

ন,আো,
বলরে, রকায়াটশ ি এবং

২.
এসআরওরত প্রদেয় চনয়ম ও শতশ
পূরদণ্রমাধযদম মান, প
চরমাণ্, মূলয ও শুদেরশ্
ররণ্ীচবভাে সংক্রান্ত সা
টটশ চফদকট িমার পর১৯
রসদেম্বর ২০০২ তাচর
রখ অভযন্তরীণ্সম্পে চব
ভাদের চবজ্ঞচপ্ত এসআ
রও
নম্বর২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু
েএ উদেচখতপণ্য সমূহ
শুধু আমোচনদ ােয।
মুলশোিাে
ি
স্টজলা

৩১

ধুচলয়ান

৩২

রেদে ররলওদয়
রেশন

েঙ্গার মধয চেদয় আও এনএ
রঙ্গবাে হদয় ধুচলয়ান ে
র দকবাংলাদেশ প ন্ত
শ
নেীপে।
কলকাতা রেদে েশনা
শ
েশনা
শ (৫)
ঢাকা

সব রকদমর রপ্তাচন র া
েয পণ্য এবং মাে,সু
তা, গাঁ ড়া েুধ োড়া শু
ধুমাত্র চনদি উদেচখতপ
ণ্য সমূহ আমোচন র াে্
পণ্য।

আমোচনদ ােয পণ্য স
মূহ হল:

১. েবাচে পশু, বাচ্চা ম
াে
(রপানামাে), তািাফল, োদের
িারা, বীি, েম, পাের
এবং নুচড়,কয়লা, রাসায়
চনক সার, চিনামাটট, কা

ঠ,কাদঠর গচড়, িুনাপা
ের, রপাঁয়াি, মচরি, রসু
ন,আো, রকায়াটশ ি, িা
ল, তু ষ, ভুট্টা, চবচভন্ন র
কমখখল, রপাল্রী খােয
এবং

২.
এসআরওরত প্রদেয় চনয়ম ও শতশ
পূরদণ্রমাধযদম মান, মূ
লয ও শুদের রেণ্ীচবভা
েসাটটশ চফদকট সংক্রান্ত
সাটটশ চফদকট িমার পর
১৯ রসদেম্বর ২০০২ তা
চরদখ অভযন্তরীণ্সম্পে
চবভাদের চবজ্ঞচপ্ত এস
আরও
নম্বর২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু
ে-

এ উদেচখতপণ্য সমূহ
শুধু আমোচনদ ােয।
৩৩

লালদোলা শহর

পদ্মা নেী চেদয় লালদো কচবনের (১৫৬**)
লা শহর রেদক উৎপন্
ন হদয়বাংলাদেদশর ে
র াোোড়ীঘাট প ন্ত
শ ন
েীপে।

৩৪

রানাঘাট ররলও
রয় রেশন

ক) চশয়ালোহরানাঘাটরেদে রপাড়ােহ ররলও
রয়লাইন।
খ) রানাঘাট ও বনোাঁও
চেদয় চশয়ালোহখুলনাদরলওদয় লাইন।

Darshana (5)

মাে, সুতা, গাঁ ড়া েুধ, চি
চন ও আলু োড়া েদকর
পাটশ -৬ এ উদেচখত ওিদনর ে
র ণ্ীকৃত পণ্যসমূহ (এই
িএস রকাড০৭০১.৯০.১৯ এবং০৭০
১.৯০.২৯)।
সব রকদমর রপ্তাচন র া
েয পণ্য এবং মাে,সু
তা, গাঁ ড়া েুধ োড়া শু
ধুমাত্র চনদি উদেচখতপ
ণ্য সমূহ আমোচন র াে্
পণ্য।

আমোচনদ ােয পণ্য স
মূহ হল:

১. েবাচে পশু, বাচ্চা ম
াে
(রপানামাে), তািাফল, োদের
িারা, বীি, েম, পাের
এবং নুচড়,কয়লা, রাসায়
চনক সার, চিনামাটট, কা
ঠ,কাদঠর গচড়, িুনাপা
ের, রপাঁয়াি, মচরি, রসু
ন,আো, রকায়াটশ ি, িা
ল, তু ষ, ভুট্টা, চবচভন্ন র
কমখখল, রপাল্রী খােয
এবং

২.
এসআরওরত প্রদেয় চনয়ম ও শর্
ত পূরদণ্রমাধযদম মান,
মূলয ও শুদের রেণ্ীচব

ভােসাটটশ চফদকট সংক্রা
ন্ত সাটটশ চফদকট িমার
পর১৯ রসদেম্বর ২০০
২ তাচরদখ অভযন্তরীণ্স
ম্পে চবভাদের চবজ্ঞচপ্ত
এসআরও নম্বর২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু
েএ উদেচখতপণ্য সমূহ
শুধু আমোচনদ ােয।
২৪পরগ্না স্টজলা
৩৫

বুি-বুি

ক) রেদে ররলওদয় রে েশনা
শ (৫)
শন চেদয় াওয়া বুিবু
ি-চশয়ালোহেশনা
শ ররলওদয় লাইন।
খ) বনোাঁও ররলওদয় ে
র শন চেদয় াওয়া বুি
বুি-চশয়ালোহখুলনা ররলওদয় লাইন।

সব রকদমর রপ্তাচন র া
েয পণ্য এবং মাে,সু
তা, গাঁ ড়া েুধ োড়া শু
ধুমাত্র চনদি উদেচখতপ
ণ্য সমূহ আমোচন র াে্
পণ্য।

ে) চবহারীখাল হদয় বু
িবুি রেদক বাংলাদে
শপ ন্তআন্তঃদেশীয়
শ
িলপে।
.

আমোচনদ ােয পণ্য স
মূহ হল:

১. েবাচে পশু, বাচ্চা ম
াে
(রপানামাে), তািাফল, োদের
িারা, বীি, েম, পাের
এবং নুচড়,কয়লা, রাসায়
চনক সার, চিনামাটট, কা
ঠ,কাদঠর গচড়, িুনাপা
ের, রপাঁয়াি, মচরি, রসু
ন,আো, রকায়াটশ ি, িা
ল, তু ষ, ভুট্টা, চবচভন্ন র
কমখখল, রপাল্রী খােয
এবং

২.
এসআরওরত প্রদেয় চনয়ম ও শতশ
পূরদণ্রমাধযদম মান, মূ
লয ও শুদের রেণ্ীচবভা

েসাটটশ চফদকট সংক্রান্ত
সাটটশ চফদকট িমার পর
১৯ রসদেম্বর ২০০২ তা
চরদখ অভযন্তরীণ্সম্পে
চবভাদের চবজ্ঞচপ্ত এস
আরও
নম্বর২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু
েএ উদেচখতপণ্য সমূহ
শুধু আমোচনদ ােয।
৩৬

রঘািাডাঙ্গা

বাংলাদেদশর রভামরা হ রভামরা (১৭)
রয় সাতক্ষীরার মধয চে
রয়ইচতনো রেদক রঘা
িাডাঙ্গা প ন্ত
শ মহাসড়
রকর ওইঅংশ।

ডুদেক্স রবাডশ, চনউিচপ্র
ন্ট, ক্রাফট রপপার,চসো
ররট রপপারসহ সব ধর
রণ্র কােি ওকােদির
রবাডশ, মাে, সুতা, গাঁ ড়া
েুধ, রস এবংতামাক (চব
চড মযানুফযাকিাচরং ইন্ড
াচির টযাক্স/ভযাট সহ
লাইদসন্স ও ররজিোর
চনদয় তামাককাাঁিামাল

চহদসদব আমোচন কদর)
, ররচডও ওটটচভ ন্ত্াংশ,
সাইদকল ও রমাটর ন্ত্া
ংশ,ফচমকা
শ চশট, চসরা
চমক পণ্য,রসচনটাচর প
ণ্য,রেনদলস চেল পণ্য
, মাদবলশ স্ল্যাব এবংটাই
লস, চমে কাপড় োড়া
সব ধরদণ্ররপ্তাচনদ ােয
পণ্য ও সব ধরদণ্র আ
মোচনদ ােয পণ্য:

১. েবাচে পশু, মাে ভা
জি, তািা ফল, োদের
িারা, বীি, েম, পাের
এবং নুচড়, কয়লা,রাসায়
চনক সার, চিনামাটট, কা
ঠ, কাদঠর গচড়,িুনাপা
ের, রপাঁয়াি, মচরি, রসু
ন,
আো,
বলরে, কাাঁিা তু লা, আলু (ে

ক
ও
অবীি আলু),িাল, মসুর
এবং রকায়াটশ ি এবং
২.
এসআরওরত প্রদেয় চনয়ম ও শতশ
পূরদণ্রমাধযদম মান, প
চরমাণ্, মূলয ও শুদেরশ্
ররণ্ীচবভাে সাটটশ চফদক
ট সংক্রান্ত সাটটশ চফদকট
িমার পর ১৯ রসদেম্
বর ২০০২ তাচরদখঅভয
ন্তরীণ্ সম্পে চবভাদের
চবজ্ঞচপ্ত এসআরওনম্বর
২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু
েএউদেচখত পণ্য সমূহ
শুধু আমোচনদ ােয।

৩৭

চহঙ্গলেঞ্জ

৩৮

নামখানা

৩৯

ইোমচত নেীর উপর ে বসন্তপুর (৯৮**)
চ দয় চহঙ্গলেঞ্জ রেদক
বাংলাদেদশর বসন্তপুর
প ন্ত
শ নেীপে।

রতদরাবানচক ও চবহারী এনএ
লাল হদয় রাইমনেদরর
উপরচেদয় কাটাখাল,
রক্রক িযাদনল এবং না
মখানা রেদকবাংলাদেশ
র র উপচবভাে সাতক্ষ
ীরা প ন্তআন্তঃদেশী
শ
য় নেীপে।
রপরাদপাল ররল রপরাদপাল চেদয় কলক রবনাদপাল (১)
ওদয় রেশন
াতাখুলনা ররলওদয় লাইন।

মাে, সুতা, গাঁ ড়া েুধ ও
চিচন োড়া েদকর পাটশ IV
এ উদেচখত ওিদনর প
ণ্য সমূহ।

মাে সহ সবরকদমর র
প্তাচনদ ােয পণ্য এবংসু
তা (বন্ড লাইদসন্স এর
আওতায় ১০০%রপ্তাচন
সমৃদ্ধ রপাশাক চশল্প কা
রখানারআমোচনকৃত সু
তা োড়া) এবং গাঁ ড়া েুধ

৪০

রপরাদপাল সড়
ক

কলকাতাদশার সড়দকর অংশ

রবনাদপাল (১)

োড়াসব আমোচনদ াে্
পণ্য।
মাে সহ সবরকদমর র
প্তাচনদ ােয পণ্য এবংসু
তা (বন্ড লাইদসন্স এর
আওতায় ১০০%রপ্তাচন
সমৃদ্ধ রপাশাক চশল্প কা
রখানারআমোচনকৃত সু
তা োড়া) এবং গাঁ ড়া েুধ
োড়াসব আমোচনদ াে্
পণ্য।

কাটিোর স্টজলা
৪১

কাটটহার ররলও
রয় রেশন

ক) কাটটহারচবরল (৯)
রোোোড়ী ররলওদয় লা
ইন।
খ) কাটটহারপাবতীপু
শ
র ররলওদয় লা
ইন।

সব ধরদণ্র রপ্তাচনদ াে্
পণ্য এবং মাে এবং
সুতা, গাঁ ড়া েুধ ও চিচন
োড়া আমোচনদ ােয
পণ্য সমূহ।
শুধু আমোচনদ ােয পণ্্
সমূহ:

১. েবাচে পশু, বাচ্চা মা
ে
(রপানামাে), তািাফল, োদের
িারা, বীি, েম, পাের
এবং নুচড়,কয়লা, রাসায়
চনক সার, চিনামাটট, কা
ঠ,কাদঠর গচড়, িুনাপা
ের, রপাঁয়াি, মচরি, রসু
ন,আো,
বলরে, রকায়াটশ ি এবং

২.
এসআরওরত প্রদেয় চনয়ম ও শতশ
পূরদণ্রমাধযদম মান, প
চরমাণ্, মূলয ও শুদেরশ্
ররণ্ীচবভাে সংক্রান্ত সা
টটশ চফদকট িমার পর১৯
রসদেম্বর ২০০২ তাচর
রখ অভযন্তরীণ্সম্পে চব
ভাদের চবজ্ঞচপ্ত এসআ

রও
নম্বর২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু
েএ উদেচখতপণ্য সমূহ
শুধু আমোচনদ ােয।
উত্তর র্িপুরা স্টজলা
৪২

রধালাইঘাট

ক) হলহচল রেদক রধাল কুমারঘাট (৩৩*)
াই রিচকং রেশন প শ
ন্তদধালাই নেী।
খ) হলহচল রেদক কামা
লপুর প ন্ত
শ সড়ক।

সুতা, গাঁ ড়া েুধ ও চিচন
োড়া সব রকদমররপ্ত
াচন র ােয পণ্য এবং
মাে। শুধুমাত্র চনদিউে
র চখত পণ্য সমূহ আম
োচন র ােয পণ্য:

১. েবাচে পশু, বাচ্চা মা
ে
(রপানামাে), তািাফল, োদের
িারা, বীি, েম, পাের
এবং নুচড়,কয়লা, রাসায়
চনক সার, চিনামাটট, কা

ঠ,কাদঠর গচড়, িুনাপা
ের, রপাঁয়াি, মচরি, রসু
ন,আো,
বলরে, রকায়াটশ ি এবং

২.
এসআরওরত প্রদেয় শুে, মান,
ও পচরমাণ্ সংক্রান্ত সা
টটশ চফদকট িমার পর ১
৯ রসদেম্বর২০০২ তার
চ দখর চবজ্ঞচপ্ত এসআর
ও
নম্বর২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু
েএ উদেচখতপণ্য সমূহ
শুধু আমোচনদ ােয।

৪৩

মনু (খকলাশহর
উপ-চবভাে)

ক) খকলাশহর রেদক মূ িালতাপুর (২৩)
চতশদেড়া প ন্ত
শ শমদসর

সব ধরদণ্র রপ্তাচনদ াে্
পণ্য এবং মাে এবং

নেরঅচভমুখী োচড় ি
লার রাস্তা।
খ) খকলাশহর রেদক
মুরাইদেড়া প ন্ত
শ ে
াচড় িলাররাস্তা।
ে) খকলাশহর রেদক
শমদসরনের প ন্ত
শ
োচড় িলাররাস্তা।
ঘ) ফটটকরাই রেদক
মনুঘাট প ন্ত
শ মনু
নেী।

সুতা, গাঁ ড়া েুধ ও চিচন
োড়া আমোচনদ ােয
পণ্য সমূহ।
শুধু আমোচনদ ােয পণ্্
সমূহ:

১. েবাচে পশু, বাচ্চা মা
ে
(রপানামাে), তািাফল, োদের
িারা, বীি, েম, পাের
এবং নুচড়,কয়লা, রাসায়
চনক সার, চিনামাটট, কা
ঠ,কাদঠর গচড়, িুনাপা
ের, রপাঁয়াি, মচরি, রসু
ন,আো,
বলরে, রকায়াটশ ি এবং

২.
এসআরওরত প্রদেয় চনয়ম ও শতশ

পূরদণ্রমাধযদম মান, প
চরমাণ্, মূলয ও শুদেরশ্
ররণ্ীচবভাে সংক্রান্ত সা
টটশ চফদকট িমার পর১৯
রসদেম্বর ২০০২ তাচর
রখ অভযন্তরীণ্সম্পে চব
ভাদের চবজ্ঞচপ্ত এসআ
রও
নম্বর২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু
েএ উদেচখতপণ্য সমূহ
শুধু আমোচনদ ােয।
েলিয র্িপুরা স্টজলা
৪৪

পুরান রাঘনা বা
িার

ধমনেরশ
পুরান রাঘনা বািার ে
র দক রবতু চলফুলতলা(বাংলাদেশ)প
ন্ত
শ সড়ক।

রবতু চলফুলতলা (২৭)

সব ধরদণ্র রপ্তাচনদ াে্
পণ্য এবং মাে এবং
সুতা, গাঁ ড়া েুধ ও চিচন
োড়া আমোচনদ ােয
পণ্য সমূহ।

শুধু আমোচনদ ােয পণ্্
সমূহ:

১. েবাচে পশু, বাচ্চা মা
ে
(রপানামাে), তািাফল, োদের
িারা, বীি, েম, পাের
এবং নুচড়,কয়লা, রাসায়
চনক সার, চিনামাটট, কা
ঠ,কাদঠর গচড়, িুনাপা
ের, রপাঁয়াি, মচরি, রসু
ন,আো,
বলরে, রকায়াটশ ি এবং

২.
এসআরওরত প্রদেয় চনয়ম ও শতশ
পূরদণ্রমাধযদম মান, প
চরমাণ্, মূলয ও শুদেরশ্
ররণ্ীচবভাে সংক্রান্ত সা
টটশ চফদকট িমার পর১৯

৪৫

মুহুরীঘাট

ক) মুহুরীঘাট প ন্ত
শ মু
হুরী নেী।
খ) মুহুরীঘাট রেদক রব
রলাচনয়া ররলওদয় রে
শনঅচভমুখী সড়ক।

রবদলাচনয়া (৩২*)

রসদেম্বর ২০০২ তাচর
রখ অভযন্তরীণ্সম্পে চব
ভাদের চবজ্ঞচপ্ত এসআ
রও
নম্বর২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু
েএ উদেচখতপণ্য সমূহ
শুধু আমোচনদ ােয।
সুতা, গাঁ ড়া েুধ ও চিচন
োড়া সব রকদমররপ্ত
াচন র ােয পণ্য এবং
মাে। শুধুমাত্র চনদিউে
র চখত পণ্য সমূহ আম
োচন র ােয পণ্য:

১. েবাচে পশু, বাচ্চা মা
ে
(রপানামাে), তািাফল, োদের
িারা, বীি, েম, পাের
এবং নুচড়,কয়লা, রাসায়

চনক সার, চিনামাটট, কা
ঠ,কাদঠর গচড়, িুনাপা
ের, রপাঁয়াি, মচরি, রসু
ন,আো,
বলরে, রকায়াটশ ি এবং

২.
এসআরওরত প্রদেয় শুে, মান,
ও পচরমাণ্ সংক্রান্ত সা
টটশ চফদকট িমার পর ১
৯ রসদেম্বর২০০২ তার
চ দখর চবজ্ঞচপ্ত এসআর
ও
নম্বর২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু
েএ উদেচখতপণ্য সমূহ
শুধু আমোচনদ ােয।
পর্িম র্িপুরা স্টজলা

৪৬

আেরতলা

আেরতলা ও আখাউড় আখাউড়া (২৫)
া ররাড পুচলশ আউট
রপােএর মদধয সড়ক।

সব ধরদণ্র রপ্তাচনদ াে্
পণ্য এবং মাে এবং
সুতা, গাঁ ড়া েুধ ও চিচন
োড়া আমোচনদ ােয
পণ্য সমূহ।
শুধু আমোচনদ ােয পণ্্
সমূহ:

১. েবাচে পশু, বাচ্চা মা
ে
(রপানামাে), তািাফল, োদের
িারা, বীি, েম, পাের
এবং নুচড়,কয়লা, রাসায়
চনক সার, চিনামাটট, কা
ঠ,কাদঠর গচড়, িুনাপা
ের, রপাঁয়াি, মচরি, রসু
ন,আো,
বলরে, রকায়াটশ ি এবং

২.
এসআরওরত প্রদেয় চনয়ম ও শতশ
পূরদণ্রমাধযদম মান, প
চরমাণ্, মূলয ও শুদেরশ্
ররণ্ীচবভাে সংক্রান্ত সা
টটশ চফদকট িমার পর১৯
রসদেম্বর ২০০২ তাচর
রখ অভযন্তরীণ্সম্পে চব
ভাদের চবজ্ঞচপ্ত এসআ
রও
নম্বর২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু
েএ উদেচখতপণ্য সমূহ
শুধু আমোচনদ ােয।
৪৭

রখায়াইঘাট

ক) রতচলয়ামুড়া রেদক বাো (২২)
রখায়াইঘাট প ন্ত
শ রখায়
াইনেী।

সব ধরদণ্র রপ্তাচনদ াে্
পণ্য এবং মাে এবং
সুতা, গাঁ ড়া েুধ ও চিচন

খ) কলযাণ্পুর রেদক খ
র ায়াইঘাট প ন্ত
শ সড়
ক।

োড়া আমোচনদ ােয
পণ্য সমূহ।
শুধু আমোচনদ ােয পণ্্
সমূহ:

১. েবাচে পশু, বাচ্চা মা
ে
(রপানামাে), তািাফল, োদের
িারা, বীি, েম, পাের
এবং নুচড়,কয়লা, রাসায়
চনক সার, চিনামাটট, কা
ঠ,কাদঠর গচড়, িুনাপা
ের, রপাঁয়াি, মচরি, রসু
ন,আো,
বলরে, রকায়াটশ ি এবং

২.
এসআরওরত প্রদেয় চনয়ম ও শতশ

পূরদণ্রমাধযদম মান, প
চরমাণ্, মূলয ও শুদেরশ্
ররণ্ীচবভাে সংক্রান্ত সা
টটশ চফদকট িমার পর১৯
রসদেম্বর ২০০২ তাচর
রখ অভযন্তরীণ্সম্পে চব
ভাদের চবজ্ঞচপ্ত এসআ
রও
নম্বর২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু
েএ উদেচখতপণ্য সমূহ
শুধু আমোচনদ ােয।
৪৮

েীমন্তপুর

ক) রোমতী নেী
খ) উেয়পুরকুচমো সড়ক

চবচবর বািার (২৪)

সব ধরদণ্র রপ্তাচনদ াে্
পণ্য এবং মাে এবং
সুতা, গাঁ ড়া েুধ ও চিচন
োড়া আমোচনদ ােয
পণ্য সমূহ।
শুধু আমোচনদ ােয পণ্্
সমূহ:

১. েবাচে পশু, বাচ্চা মা
ে
(রপানামাে), তািাফল, োদের
িারা, বীি, েম, পাের
এবং নুচড়,কয়লা, রাসায়
চনক সার, চিনামাটট, কা
ঠ,কাদঠর গচড়, িুনাপা
ের, রপাঁয়াি, মচরি, রসু
ন,আো,
বলরে, রকায়াটশ ি এবং

২.
এসআরওরত প্রদেয় চনয়ম ও শতশ
পূরদণ্রমাধযদম মান, প
চরমাণ্, মূলয ও শুদেরশ্
ররণ্ীচবভাে সংক্রান্ত সা
টটশ চফদকট িমার পর১৯
রসদেম্বর ২০০২ তাচর

রখ অভযন্তরীণ্সম্পে চব
ভাদের চবজ্ঞচপ্ত এসআ
রও
নম্বর২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু
েএ উদেচখতপণ্য সমূহ
শুধু আমোচনদ ােয।
েলিয লেনাজপুর স্টজলা
৪৯

চহচল (পজিম)

ক) চহচল রেদক বাংলাে চহচল (৪)
র দশর রঘাড়াঘাট প ন্শ
ত চহচলদরলওদয় রেশ
রনর উত্তরাংদশর ররলও
রয় রলদভলক্রচসং চেদয়
প্রধান সড়ক।
খ) পাাঁিচবচব রেদক
বাংলাদেদশর রবাল্ডার
প ন্তসড়দকর
শ
অংশ
, র টট বাসুদেবপুর
হদয় চেদয়দে[েচক্ষণ্প

ডুদেক্স রবাডশ, চনউিচপ্র
ন্ট, ক্রাফট রপপার,চসো
ররট রপপারসহ সব ধর
রণ্র কােি ওকােদির
রবাডশ, মাে, সুতা, গাঁ ড়া
েুধ, রসএবংতামাক (চব
চড মযানুফযাকিাচরং ইন্ড
াচির টযাক্স/ভযাট সহ
লাইদসন্স ও ররজিোর
চনদয় তামাককাাঁিামাল
চহদসদব আমোচন কদর)
, ররচডও ওটটচভ ন্ত্াংশ,

াড়া চহচল এবং চহচল
র চহিু চমশন রেদক
ভারত ইউচনয়ন প শ
ন্ত]।

৫০

রাচধকাপুর ররল
ওদয় রেশন

ক) রাচধকাপুর চেদয় ক চবরল (৯)
াটটহারপাবতীপু
শ
র ররলওদয়লা
ইন।
খ) প্রধান সড়কটট কাল
ীেঞ্জ রেদক রোটাোাঁও
হদয়চেনািপুর প ন্ত
শ ।

সাইদকল ও রমাটর ন্ত্া
ংশ,ফচমকা
শ চশট, চসরা
চমক পণ্য,রসচনটাচর প
ণ্য,রেনদলস চেল পণ্য
, মাদবলশ স্ল্যাব এবংটাই
লস, চমে কাপড় োড়া
সব ধরদণ্ররপ্তাচনদ াে্
পণ্য ও সব ধরদণ্র
আমোচনদ ােয পণ্য।
সব ধরদণ্র রপ্তাচনদ াে্
পণ্য এবং মাে এবং
সুতা, গাঁ ড়া েুধ ও চিচন
োড়া আমোচনদ ােয
পণ্য সমূহ।
শুধু আমোচনদ ােয পণ্্
সমূহ:

১. েবাচে পশু, বাচ্চা মা
ে
(রপানামাে), তািাফল, োদের

িারা, বীি, েম, পাের
এবং নুচড়,কয়লা, রাসায়
চনক সার, চিনামাটট, কা
ঠ,কাদঠর গচড়, িুনাপা
ের, রপাঁয়াি, মচরি, রসু
ন,আো,
বলরে, রকায়াটশ ি এবং

২.
এসআরওরত প্রদেয় চনয়ম ও শতশ
পূরদণ্রমাধযদম মান, প
চরমাণ্, মূলয ও শুদেরশ্
ররণ্ীচবভাে সংক্রান্ত সা
টটশ চফদকট িমার পর১৯
রসদেম্বর ২০০২ তাচর
রখ অভযন্তরীণ্সম্পে চব
ভাদের চবজ্ঞচপ্ত এসআ
রও
নম্বর২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু
ে-

৫১

আনিপাড়া (সা
বরুম)

রামেড় (২৮)

এ উদেচখতপণ্য সমূহ
শুধু আমোচনদ ােয।
সব ধরদণ্র রপ্তাচনদ াে্
পণ্য এবং মাে এবং
সুতা, গাঁ ড়া েুধ ও চিচন
োড়া পণ্য সমূহ শুধু
আমোচনদ ােয:

১. েবাচে পশু, বাচ্চা মা
ে
(রপানামাে), তািাফল, োদের
িারা, বীি, েম, পাের
এবং নুচড়,কয়লা, রাসায়
চনক সার, চিনামাটট, কা
ঠ,কাদঠর গচড়, িুনাপা
ের, রপাঁয়াি, মচরি, রসু
ন,আো,
বলরে, রকায়াটশ ি এবং

২.
এসআরওরত প্রদেয় শুে, মান,
ও পচরমাণ্ সংক্রান্ত সা
টটশ চফদকট িমার পর ১
৯ রসদেম্বর২০০২ তার
চ দখর চবজ্ঞচপ্ত এসআর
ও
নম্বর২৫৫আইন/২০০২/১৯৭৩/শু
েএ উদেচখতপণ্য সমূহ
শুধু আমোচনদ ােয।

*অ-কা করী
শ
**স্থচেত

