
দক্ষিণ এক্ষিয়ার আঞ্চক্ষিক মুক্তব়াক্ষণজ্য চুক্ষক্ত 
•  English 

 

দক্ষিণ এক্ষিয়ার আঞ্চক্ষিক মুক্তব়াক্ষণজ্য চুক্ষক্ত (সাফটা)  সার্ক চুক্তিভুি দেশসমহুের মুি বাক্তিজ্য চুক্তিহর্ই সংহেহে এবং 

ইংহরক্তজ্হে সাফটা (SAFTA) বলা েয়। ২০০৪ সাহলর জ্ানযু়াক্তর মাহস ইসলামাবাহে এ চুক্তি স্বােক্তরে েয়। সাফটা চুক্তির 

েূহবক বাক্তিজ্য সংক্াা্ন্ত আহরর্টি চুক্তি ১৯৯৩ সাহল ঢার্ায় স্বােক্তরে েহয়ক্তিল। এ চুক্তিটি ইংহরক্তজ্হে SAARC 

Preferential Trading Arrangement সংহেহে SAPTA (সােটা) নাহম অক্তভক্তেে। সােটার আওোয় চুক্তিবদ্ধ 

দেশসমূহের মহযয বাক্তিজ্য উোক্তরর্রি সংক্াা্ন্ত র্হয়র্টি েেহেে গ্রেি র্রার ক্তবযান রাখা েহয়ক্তিল। 

সােটার প্রযান ববক্তশষ্ট্য েহলা, (র্) সবযরহনর উৎোক্তেে েিয বাক্তিহজ্যর আওোভুি র্রা, (খ) অনুন্নে দেশসমহূের জ্নয 

ক্তবহশষ সুক্তবযার বযবস্থা। এর মহযয প্রযান ক্তিল েিযক্তভক্তির্ সমর্েোর ক্তভক্তিহে সুক্তবযা প্রোন। সব েহিযর জ্নয শুল্কহ্রাস, 

খােক্তভক্তির্ েহিযর আোন-প্রোন এবং প্রেযে বাক্তিজ্য সংক্াা্ন্ত েেহেেসমূে। এিাডাও ক্তিল বাক্তিহজ্যর ভারসামযেীনোর 

েক্তের্র ক্তের্ প্রক্তেহরায এবং রুলস অব অক্তরক্তজ্ন সংক্াা্ন্ত সুক্তবযাজ্নর্ েেহেে। 

সােটার আওোয় সবকহমাট চার েফায় সুক্তবযাক্তে প্রোন র্রা েয়। এ চার েফার প্রথম েফায় ২২৬টি েিয সংক্াা্ন্ত সুক্তবযাক্তে 

ক্তিেীয় েফায় উহেখহ াগ্যভাহব বৃক্তদ্ধ দেহয় ১৮৭১ েহিযর দেহে প্রহ াজ্য েয়। এর মহযয অননু্নে দেহশর জ্নয শুল্কভার 

হ্রাসসে শুল্কবক্তেভূক ে প্রক্তেবন্ধর্ো েূরীর্রহির বযবস্থাও অন্তকভূি ক্তিল। েৃেীয় েফায় েিযক্তভক্তির্ সমর্েোর ক্তভক্তিহে েিয 

আোনপ্রোহনর বযবস্থা গ্ৃেীে েয়। এর  ফহল চুক্তির আওোভুি েহিযর সংখযা বৃক্তদ্ধ োয়। ২০০২ সাহল চেুথক েফায় 

বাংলাহেশহর্ ২৫৮ টি েহিযর জ্নয ক্তবহশষ সুক্তবযা প্রোন র্রা েয়। 

সােটা র্াঠাহমা বক্তেক ভূে ক্তিোক্তের্ চুক্তির আওোয় ভারে বাংলাহেশহর্ ৭৯টি েহিযর জ্নয শুল্কমুি বাক্তিজ্য সুক্তবযা প্রোন 

র্হর। সংখযাক্তভক্তির্ বাযাসে োক্তর্স্তানও র্াাঁচাোট ও চা রপ্তাক্তনর জ্নয সুক্তবযা প্রোহন সম্মে েয়। 

সােটার অক্তভজ্ঞোর আহলাহর্ ক্তশেিীয় ক্তবষয়গুহলা ক্তিল: (১) েিযক্তভক্তির্ সুক্তবযা প্রোহনর ক্তসদ্ধান্ত প্রক্তক্া্ য়ায় সময়সাহেহের 

জ্টিলো এবং এ জ্নয এ বযবস্থার বেহল ক্তনক্তষদ্ধ েিয োক্তলর্া প্রবেক হনর প্রহয়াজ্নীয়ো, (২) উহেখহ াগ্য োহর শুল্কহ্রাহস 

অবায বাক্তিহজ্যর সম্প্রসারি সম্ভব নয়, (৩) আঞ্চক্তলর্ বাক্তিজ্য প্রসাহরর লহেয শুল্কবক্তেভূক ে প্রক্তেবন্ধর্োর সমূ্পিক ক্তবলুক্তপ্ত, 

(৪) চুক্তিভূি দেশসমহূের বাক্তিজ্য সংক্াা্ন্ত সেমো বৃক্তদ্ধ  ার অভাহব ক্তবক্তভন্ন দেহশর ক্তবেযমান ক্তবক্তযক্তবযাহনর আওোভূি 

ক্তনক্তেকষ্ট্ মান সঠির্ভাহব দমটাহনা সম্ভব নয় এবং (৫) েিয সংক্াা্ন্ত রুলস অব অক্তরক্তজ্নহর্ এমনভাহব ক্তবনযাস র্রা  ার ফহল 

বাক্তিহজ্যর েক্তরমাি বৃক্তদ্ধ োয়। এ িাডা ক্তিল দেশক্তভক্তির্ বাক্তিহজ্য সেমো বৃক্তদ্ধ  ার ফহল চুক্তিবদ্ধ েিয অনযক্তেহর্ প্রবাক্তেে 

না েয় এবং আন্তঃআঞ্চক্তলর্ ক্তবক্তনহয়াহগ্র সুক্তবযা প্রোন, (৫) প্রহয়াজ্নীয় সরবরাে ক্তনক্তিের্রি চুক্তির আওোভূি সেসয 

দেশসমূহের রপ্তাক্তনহ াগ্য েহিযর উৎোেন সেমো বৃক্তদ্ধ এবং রপ্তাক্তন র্াঠাহমার বহুমুক্তখর্রি  ার ফহল আঞ্চক্তলর্ বাক্তিহজ্যর 

গ্ভীরো অজ্ক ন র্রা সম্ভব েয় এবং (৬) বাক্তিজ্য সংক্াা্ন্ত সুক্তবযাক্তের সেজ্ লভযো। 

সর্ল আনুা্ষ্ঠাক্তনর্ো সম্পন্ন র্হর ২০০৬ সাহলর েহেলা জ্ানুয়াক্তর সাফটা চুক্তি বলবৎ র্রা েয়। সার্ক  সক্তচবালয় দথহর্ এ 

সংক্াা্ন্ত প্রজ্ঞােন জ্ারী র্রা েয়। এ চুক্তির মাযযহম সােটা চুক্তি বাক্তেল র্রা েয়। ক্তবক্তনহয়াগ্, উৎোেন বৃক্তদ্ধর সম্ভাবনার 

প্রসার, বাক্তিহজ্যর প্রসার ও ববহেক্তশর্ মুদ্রা অজ্ক ন বৃক্তদ্ধসে অথকননক্তের্ ও র্াক্তরগ্ক্তর সেহ াক্তগ্োর মাযযহম সার্ক হেশভুি 

দেশসমূহের অথকননক্তের্ ক্তস্থক্তেশীলো এবং জ্ােীয় উন্নয়ন ক্তনক্তিে র্রাই সাফটার প্রযান উহেশয। সাফটা চুক্তির ভূক্তমর্ায়ও 

সুক্তবযাজ্নর্ বাক্তিজ্য বযবস্থায় সেসযভুি দেশসমূহে আন্তঃসীমান্ত েিয আোন প্রোহনর অসুক্তবযা েরূীর্রহির মাযযহম উচ্চ 

ে কাহয়র বাক্তিজ্য ও অথকননক্তের্ সেহ াক্তগ্োর অক্তভপ্রায় ও প্রহয়াজ্নীয়োর ক্তবষয়টি স্পষ্ট্ভাহব স্বীর্ার র্রা 

েহয়হি।             
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২৫ অনহুেে সম্বক্তলে সাফটা চুক্তিহে ক্তনহনাি চারটি ক্তনক্তেকষ্ট্ উহেশয ক্তচক্তিে র্রা েহয়হি: 

এর্. চুক্তিভূুুি সেসযহেশসমহূের বাক্তিজ্য সংক্াা্ন্ত  প্রক্তেবন্ধর্ো েূরীর্রি ও এসর্ল দেহশ আন্তঃসীমানা েিয 

আোনপ্রোহনর প্রবােহর্ সোয়ো প্রোন; 

েুই. এ সর্ল দেহশ স্বর্ীয় অথকননক্তের্ অবস্থার আহলাহর্ মুিবাক্তিজ্য এলার্াভূি অঞ্চহল নযা য প্রক্তেহ াক্তগ্োর এবং 

েেোেমুি ও নযায়ক্তবচারেূিক সুক্তবযাক্তের প্রবেক ন: 

ক্তেন. সাফটাচুক্তির বাস্তবায়ন ও প্রহয়াহগ্র জ্নয র্া কর্র বযবস্থা গ্রেি,  ুগ্ম বযবস্থােনা এবং ক্তবহরাহযর ক্তনষ্পক্তি; 

চার. আঞ্চক্তলর্ সেহ াক্তগ্োর অক্তযর্ের সম্প্রসারহির লহেয প্রাক্তেষ্ঠাক্তনর্ র্াঠাহমা স্থােন এবং োরস্পক্তরর্ সুক্তবযাক্তে বৃক্তদ্ধ। 

সাফটা চুক্তিহে িয়টি নীক্তের উহেখ র্রা েহয়হি। এগুহলা েহে: 

(র্) চুক্তিটি বাস্তবাক্তয়ে েহব এর ক্তবক্তভন্ন যারা এবং চুক্তিবদ্ধ  দেশসমূহের সম্মক্তেক্া্ হম গ্ৃেীে ক্তবক্তযক্তবযান,  ক্তসদ্ধান্ত, 

সমহ াো ও স্বােক্তরে দপ্রাটর্হলর মাযযহম; 

(খ) ক্তবশ্ববাক্তিজ্য সংস্থার মারাহর্শ চুক্তির এবং চুক্তিবদ্ধ দেশসমুে র্েৃক র্ স্বােক্তরে অনযানয চুক্তির আওোভূি অক্তযর্ার ও 

োয়োক্তয়ত্ব অেুন্ন থার্হব; 

(গ্) চুক্তিবদ্ধ দেশসমহূের স্বর্ীয় অথকননক্তের্ ও ক্তশল্প উন্নয়হনর ে কায়, ববহেক্তশর্ বাক্তিহজ্যর যারা এবং শুল্কোহরর নীক্তে ও 

েদ্ধক্তের ক্তভক্তিহে এবং োরস্পক্তরর্ নযায়ক্তবচারেিূক সুক্তবযা ক্তনক্তিে র্রার জ্নয সাফটা চুক্তি প্রহয়াগ্ র্রা েহব; 

(ঘ) সাফটার আওোভূুুি দেশসমূহের মহযয অবাহয েিয চলাচল ক্তনক্তিে র্রা েহব। এ যরহনর চলাচল শুল্কোর, আযা-

শুল্কোর এবং অশুল্ক ক্তবষয়র্ বাযাক্তনহষয এবং সমেুলয ক্তবষয় প্রেযাোহরর মাযযহম র্রা েহব; 

(ঙ) চুক্তিভূুুি দেশসমূে বাক্তিহজ্যর প্রসার সোয়র্ ও প্রাসক্তির্ অনযানয েেহেে গ্রেি র্রহব  ার মহযয সংক্তিষ্ট্ আইক্তন 

র্াঠাহমাহর্ ে কায়ক্া্ হম সমেুলয র্রার ক্তবষয়ও অন্তভুক ি থার্হব। 

(চ) োরস্পক্তরর্ সুক্তবযা বক্তেক ভুে ক্তভক্তিহে চুক্তিভূুুি অঞ্চহলর ক্তচক্তিে অনুন্নে দেহশর জ্নয ক্তবহশষ এবং র্া কর্রী বাক্তিজ্য 
প্রসার সম্পক্তর্ক ে সুক্তবযাক্তের ক্তবষয়টি োরস্পক্তরর্ স্বীরৃ্ক্তে দেয়া েহব। 

সহবকােক্তর এর্টি অথকননক্তের্ সংঘ প্রক্তেষ্ঠাই সাফটার রূের্হল্প স্বীরৃ্ক্তে োহব। এেেঞ্চহলর দেশসমহূের বাক্তিজ্য ক্তবষয়র্ 

োরস্পক্তরর্ সংঘাে ক্তনঃসহেহে এ রূের্ল্প বাস্তবায়হন বাযা সৃক্তষ্ট্ র্রহব এবং বেক মাহনও এই অবস্থা ক্তবরাজ্মান। অহনর্গুহলা 

সমান্তরাল েক্তরেূরর্ ক্তবষয় বাক্তিজ্য সেহ াক্তগ্োর সীমানার বাইহর রহয়হি। এজ্নয চুক্তির ক্তবক্তভন্ন ক্তের্ সম্পক্তর্ক ে ক্তবষয়গুহলা 

অেযন্ত গুরুত্ব বেন র্হর। র্হয়র্টি গুরুত্বেিূক ক্তবষয় েহলা: (র্) বাক্তিজ্য উোরীর্রি েক্তরর্ল্পনা (TLP), (খ) েহিযর রুলস 

অব অক্তরক্তজ্ন (RoO) এবং রাজ্স্ব েক্তেেূরহির েদ্ধক্তেগ্ে প্রক্তক্া্ য়া। বাক্তিজ্য উোরীর্রি ক্তবষহয়র মহযয মূলেঃ েিয 

সম্পক্তর্ক ে ক্তেনটি োক্তলর্া প্রিয়হনর ক্তবষয় রহয়হি: (১) ক্তনক্তষদ্ধ োক্তলর্াহর্ সমহয় সমহয় সংহবেনশীল োক্তলর্া নাহমও 

অক্তভক্তেে র্রা েয়। (২) মুি োক্তলর্া দ  োক্তলর্াভুি েহিযর জ্নয সমূ্পিক শুল্ক প্রেযাোর অথবা নগ্িয শুল্কোর আহরাে 

র্রার ক্তবষয়টি গ্রেিহ াগ্য েহব এবং (৩) অবক্তশষ্ট্ োক্তলর্া দ  োক্তলর্াভুি েহিয শুল্কহ্রাহসর ক্তবষয়টি প্রহ াজ্য েহব। 

ক্তনক্তষদ্ধ োক্তলর্া েহে আমোক্তন ক্তনক্তষদ্ধ োক্তলর্া। এ োক্তলর্া প্রিয়হনর েুদ্র বা েীঘক অবয়হবর মহযয ভারসাময আনার 

ক্তবষয়টিই ক্তিল মুখয সমসযা। র্ারি, এ োক্তলর্া েীঘক েহল ো মুি বাক্তিজ্য যারিার সাহথ অসংগ্ক্তেেূিক েহব। এ ভারসাময 

রোয় সেসযভুি দেশসমূহের বাক্তিজ্য প্রসার ক্তবষয়র্ োরস্পক্তরর্ স্বাথক সংরেহির জ্নয র্হয়র্টি ক্তবষয় চুক্তি চূডান্তর্রি 

প্রক্তক্া্ য়ায় দেখা দেয়। এর মহযয রহয়হি, (র্) রাজ্হস্বর েক্তেেূরি, (খ) গুরুত্বেূিক দেশজ্ ক্তশহল্পর সুরো, (গ্) ক্তভনহেহশ 

বাক্তিহজ্যর প্রবাে দরায, (ঘ) খামার ও বৃেৎ ক্তশহল্পর স্বাথক রো, (ঙ) দভািার স্বাথক এবং (চ) উৎোেহনর যাে। 



RoO এর ক্তবষয়টি সবার জ্নয গ্রেিহ াগ্য র্রার ক্তবষহয় চুক্তিভূি দেহশর োরস্পক্তরর্ স্বাহথকর েন্দ্ব ও আশঙ্কা ক্তনরসন র্রার 

ক্তবষয়টিই মখূয সমসযা ক্তিল। অনুন্নে দেশগুহলা নমনীয় র্রার েহে ক্তিল। েহব ভারে ও োক্তর্স্তাহনর মহো উন্নয়নশীল 

দেশ এ ক্তবষয়টির উের র্ডার্ক্তড র্রার েহে ক্তিল, র্ারি এর মাযযহমই এ দেশগুহলা স্বীয় স্বাথক সংরেি র্রহে সেম। 

অনয জ্টিল ক্তবষয়টি ক্তিল বাক্তিজ্য উোরীর্রি েদ্ধক্তে ক্তনযকারি। 

েীঘক আহলাচনার ের এর্মে েহয় সাফটা চূডান্ত রূে লাভ র্হর। ক্তবহিষিমূলর্ গ্হবষিায় দেখা  ায়, দশষ ে কন্ত সাফটা 

চুক্তির ফহল চুক্তিভূি দেশসমহূে বাক্তিহজ্যর প্রসার ঘহট ক্তন। দেখা  ায় দ , এ চুক্তির বাস্তবায়ন বাক্তিজ্য উোরীর্রি 

েক্তরর্ল্পনার মহযয সীক্তমে। এর ফহল বাক্তিহজ্যর েক্তরক্তয ও েক্তরমাি উহেখহ াগ্যভাহব বৃক্তদ্ধ োয় ক্তন। মুি বাক্তিজ্য এলার্া 

গ্ডহে র্হয়র্টি েক্তরেরূর্ েেহেে গ্রেি র্রহে েহব। এহের মহযয উহেখহ াগ্য েহলা ক্তবক্তনহয়াহগ্র দেহে সেহ াক্তগ্ো, অশুল্ক 

ক্তবষয়র্ সর্ল বাযার ক্তবলুক্তপ্ত, বাক্তিজ্য ও শুল্ক সম্পক্তর্ক ে সুক্তবযাক্তে, এবং বাক্তিজ্য সোয়র্ সামথকয বৃক্তদ্ধ।  
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