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ƣবেদিশক মু ায় েলনেদেন িনেয়ািজত সকল aনুেমািদত িডলার াংক  

      ধান কায র্ালয়/ি ি পাল aিফস। 
 
 
ি য় মেহাদয়গণ, 

ƣবেদিশক মু ায় aভয্ রীণ াক-টু- াক ঋণপ  াপন o পিরেশাধ কায র্ ম সে  
 

        গাiডলাi  ফর ফেরন e েচ  ানেজকশন-311৯, ভিলuম-2 eর 8 a ােয়র 48 aনুে দ, 4 a ােয়র 4(িস) aনুে দ eবং 
eতদিবষেয় পরবত েত জািরকৃত সাকু র্লাের [23/23/3121 তািরেখর সাকু র্লার প  নমব্র-eফiিপিড(আমদািন নীিত)236/3121-27৯4, 
18/14/3127 তািরেখর সাকু র্লার প  নমব্র-eফiিপিড(আমদািন নীিত)234/3127-15] ƣবেদিশক মু ায় aভয্ রীণ ঋণপ  াপন o ƣবেদিশক 
মু ায় পিরেশাধ িনি ত করার িবষেয় ািপত িনেদ র্শনার িত aনুেমািদত িডলারেদর দৃি  আকষ র্ণ করা যাে ।  

13। uি িখত গাiডলাi /সাকু র্লােরর িনেদ র্শনা েমাতােবক বে ড o ারহাuজ সুিবধার আoতায় পিরচািলত শতভাগ র ািনমূখী 
িত ােনর মা ার eলিস’র িবপরীেত ানীয় uৎপাদনকারী তথা সরবরাহকারী (manufacturer-cum-supplier) eর aনুকূেল eিড াংক 

কতৃর্ক ƣবেদিশক মু ায় aভয্ রীণ াক-টু- াক eলিস াপন করার ািধকার রেয়েছ। প া ের, বে ড o ারহাuস লাiেসে র আoতায় 
পিরচািলত ােকিজং িশ -কারখানা o া ার eবং াি কজাত প  uৎপাদনকারী িত ানগুেলার aনুকূেল শুধুমা  কাট র্ন o eে সিরজ প  
সং েহর জ  তয্  র ািনকারক (ব  লাiেস িবহীন) কতৃর্ক ƣবেদিশক মু ায় iuজয্া /সাiট eলিস(চুি /aি ম মূ  াি র ে ে ) াপন 
করার জ  aনুেমািদত িডলার াংকেক ািধকার েদয়া হেয়েছ।  

14। uপেরা  3 িমেক uি িখত েলনেদেনর িবপরীেত ƣবেদিশক মু ায় পিরেশাধ কায র্ ম বাংলােদশ াংেক রি ত সংি  াংেকর 
eফিস ি য়ািরং িহসােবর মা েম িন ি েযাগয্ হেব। বত র্মােন বিণ র্ত িনেদ র্শনাগুেলা িকছু িকছু ে ে  যথাযথভােব aনুসরণ করা হে  না মেম র্ 
পিরলি ত হে ।  

15। e েণ, e মেম র্ ীকরণ করা যাে  েয, শতভাগ র ািনমূখী িত ান/ তয্  র ািনকারক িত ােনর পে  শুধুমা  
uপেরাি িখত েলনেদেনর ে ে  uৎপাদনকারী তথা সরবরাহকারী (manufacturer-cum-supplier) eর aনুকূেল ƣবেদিশক মু ায় 
aভয্ রীণ ঋণপ  াপন o ƣবেদিশক মু ায় পিরেশাধ িনি ত করেত হেব। ানীয় সরবরাহকারীর (Trader/Supplier) িনকট হেত 
uপকরণািদ সং েহর ে ে  ƣবেদিশক মু ার পিরবেত র্ ানীয় মু ায় ঋণপ  বহার েযাজয্ হেব।  

           সংি  সকল প েক eতদমেম র্ aবিহত করার জ  eবং িনেদ র্শনার যথাযথ পিরপালন িনি ত করার জ  aনুেরাধ করা হেলা। 
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