
  

 
 

 

  
 

িব�জনীন অিত�মণ বয্ব�া (global transit system) বয্বহার কের দি�ণ 
এিশয়ায় বািণেজয্র জনয্ িবপুল স�াবনা 
 
TIR বয্বহার কের দি�ণ এিশয়ায় বািণেজয্র জনয্ িবপুল স�াবনা 
 
IRU এর সােথ সহেযািগতায় বাংলােদশ, ভুটান, ভারত ও েনপাল অ�েলর 
(Bangladesh, Bhutan, India and Nepal region, BBIN) জনয্ একিট 
একীভূত বাজােরর উৎসাহ িদেয়, জয়পুর-িভিৎতক CUTS ই�ারনয্াশানাল (ে�তা একতা ও 
আ�া সমাজ, Consumer Unity and Trust Society) অ�লিট জুেড় বািণজয্ 
সং�া� - এমন একিট বহু-পা��য় অিত�মণ বয্ব�ার উপেযািগতা স�েকর্  আজ একিট অধয্য়ন 

চালু করেছ - যা িব�জনীনভােব �েযাজয্ TIR এর অনুরপ।  
 
আজ এিটর TIR �ীয়ািরং কিমিটর ভারেতর উে�াধেনর সােথ জিুট েবেঁধ, অধয্য়নিট TIR’র 
স�াবনাময় অ�লিট জেুড় বৃি�শীল আ�াসেক শি�শালী কের যােত সড়ক পিরবহন 
পিরেষবাগিলর একিট বিল� িব�জনীন কাঠােমার মাধয্েম আিথর্ক িবকাশ এবং �ায়ী উ�য়েনর 
সুিবধা েদওয়া যায়। 

িবপুল চয্াটািজর্ , CUTS ই�ারনয্াশানাল এর এি�িকউিটভ ডাইের�র, বেলন 
"আ�িলক সংেযাগ বৃি� করায় TIR এর গর�, এবং ভারেতর TIR সে�লেন েযাগ েদওয়ার 
িস�া� িবেবচনা করেল, েদখা যায় েয আমােদর �িতেবশীেদর জনয্ TIR চয়ন করার একিট 
বাধয্কারী পিরি�িত আেছ।”  

BBIN’র একিট গর�পূণর্ বািণিজয্ক েনটওয়াকর্  গেড় েতালার সামথর্য্ িবে�ষণ কের, িরেপাটর্ িট 
�ণালীগত এবং একই সােথ সীমানাগিল িদেয় যানবাহেনর কাযর্করী যাতায়ােতর 
পিরকাঠােমাগত বাধাগিলর উপর আেলাকপাত কের।  উদাহরণ�রপ, ভারত ও বাংলােদেশর 
মেধয্ কা�মস ি�য়াের� �ণালীগিলর জনয্ 22 িট নিথ, 55 িট �া�র এবং এক ডজন 
ফেটাকিপর �েয়াজন হেত পাের - েযগিলর ফরময্াট ও মানদ�গিলর মেধয্ উে�খেযাগয্ পাথর্কয্ 
থাকেত পাের। 

তাসে�ও নানািবধ একপা��য়, ি�পা��য়, আ�িলক ও বহপা��য় বয্ব�াপনাগিলর সা�িতক 
অ�গিত চারিট েদেশর মেধয্ সংেযাগবয্ব�ার উ�িত করেছ। ল�ণীয়ভােব 2015 েমাটর গািড় 
সং�া� চুি� (2015 Motor Vehicles Agreement) হল উ�ত বািণিজয্ক সুিবধার ে�ে� 
একিট মাইলফলক, যা এইসকল েদশগিলর মেধয্ িবিনেয়ােগর েযাগসূ�গিলেক উৎসাহ েযাগাে�। 
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তেব, কাযর্করীভােব MVA বা�বায়ন করার জনয্ চারিট েদেশর মেধয্ কাযর্শীল, একিট সুিবনয্� 
অিত�মণ বয্ব�া থাকা এবং িবে�র অনয্ানয্ বাজারগিলর সােথ BBIN অ�লিটেক সংযু� 
করাও অপিরহাযর্।  

TIR এবং ে�ড েফিসিলেটশন এর িসিনয়র অয্াডভাইসর, কােজম আসােয়স (Kazem 
Asayesh), ম�বয্ কেরন, 
"BBIN েদশগিলেত TIR বয্ব�ার বা�বায়ন, সম� অ�লিট জেুড় নিথপ� ও �ণালীগিলর 
�িমতকরেণ উৎসাহ েযাগােব, যা পিরবহন, অিত�মণ এবং বািণজয্ সহজতর কের তুলেব। এিট 
অিবলে� িবকােশর িকছু �ধান বাধােক অবেরাধম�ু করেব এবং আ�িলক সংহিত আনেব।”  

অধয্য়নিট এই িস�াে� উপনীত হয় েয TIR হল আদশর্, পরখ ও পরী�া কের েদখা, শ� িবভাগ 
অিত�মণ মাধয্ম (customs transit tool), যােত আ�িলক ও আ�ঃ-আ�িলক বািণিজয্ক 
�বােহ উৎসাহ েদওয়ার জনয্ BBIN েমাটর গািড় সং�া� চুি�র উ�াকা�ােক বা�েব পিরণত 
করা যায়।  

অথর্ৈনিতক রপা�র ঘটােনার ে�ে� সড়ক পিরবহেনর অিত গর�পূণর্ ভূিমকািট এবং TIR এর 
মেতা আ�জর্ ািতক বািণিজয্ক সুিবধা সে�লনগিল েয এই �য়ােসর সুেযাগ িদেত পাের, এই 
আবশয্ক ে�রণািট সু�� লে�য্ অিধ�ান করেছ।  
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