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রপ্তাবি উন্নয়ি ব্যুমরা’র কে য সম্পাদমির সাবি যক বিত্র 

(Overview of the Performance of the Export Promotion Bureau) 

                                                              গত ০৩ (বতি) িছমরর প্রধাি অর্যিসমূহ  

পণ্য ও সসিার আন্তর্যাবতক িার্ার সৃবি ও সম্প্রসারমের োধ্যমে সদমের রপ্তাবি প্রবৃবি অর্যমি সহমর্াবগতা প্রদািই ইবপবি’র প্রধাি লক্ষ্ু। 

সদমের রপ্তাবি খামতর উন্নয়মি ইবপবি’র সাম্প্রবতক অর্যিসমূমহর েমধ্য িতুি িতুি পণ্য রপ্তাবি তাবলকায় সংমর্ার্ি, ততবর সপাোক বিিযর 

রপ্তাবি খামতর ঝুঁবক কোমিা, অবধক মূল্য সংমর্ার্িক্ষ্ে পমণ্যর রপ্তাবি সক্ষ্েতা বৃবিকরে, রপ্তাবি িীবত ২০১৫-২০১৮ িাস্তিায়ি ও রপ্তাবি 

িীবত ২০১৮-২০২১ প্রেয়মি সহমর্াবগতা প্রদাি ইতুাবদ উমেখমর্াগ্য। এছাড়াও, আগ্রহী রপ্তাবিকারকসহ সংবিি সকল অংেীর্মির বিশ্ব 

িাবের্ু পবরবিবতর বিবিন্ন বদক সম্পযমক অিবহতকরে, রপ্তাবি সম্প্রসারমে বিমদমে অনুবিত বিবিন্ন Sourcing fair-এ অংেগ্রহে 

এিং single country trade fair আময়ার্ি, সদেীয় পমণ্যর রপ্তাবি সক্ষ্েতা বৃবির লমক্ষ্ু ঢাকা আন্তর্যাবতক িাবের্ু 

সেলাসহ সদমে অন্যান্য বিমেষাবয়ত পণ্য সেলা আময়ার্ি করা হময়মছ। সেক্সোইল পণ্য রপ্তাবির সক্ষ্মত্র বর্এসবপ সিদ ইস্যু কার্ যক্রে 

অমোমেেমির আওতায় আিা হময়মছ। িায়ী অিকাঠামোয় সেলা আময়ার্মির লমক্ষ্ু Bangladesh-China Friendship 

Exhibition Centre (BCFEC) েীষ যক প্রকল্প িাস্তিায়মির কার্ যক্রে িলোি রময়মছ। অবধকন্তু, পমণ্যর িার্ার সম্প্রসারে ও 

স্যসংহতকরমের লমক্ষ্ু ২০১৯-২০২০ অর্ যিছমর ইউমরাপ ও আমেবরকা অঞ্চমল িাংলামদমের রপ্তাবি বৃবির পাোপাবে এবেয় অঞ্চমলও 

িাংলামদমের রপ্তাবি বৃবির উমযাগ গ্রহে করা হময়মছ। 

সেস্যা ও িুামলঞ্জসমূহ 

পবরিতযিেীল আন্তর্যাবতক Rule-based বিশ্ব িাবের্ু ব্যিিায় ইবপবির কাঠামো-বিবিক দক্ষ্ র্িিল অপ্রতুল। বিপাবক্ষ্ক, আঞ্চবলক 

এিং িহুপাবক্ষ্ক িাবের্ু আমলািিায় ইবপবির অংেগ্রহে সীবেত র্াকায় রপ্তাবি বৃবিমত ইবপবির সহায়তা প্রদাি উমযামগ 

Secondary তমের উপর বিিযরতা আমরকটি দুি যল বদকও িমে। ইমতােমধ্য বিশ্বায়ি, বকছু বৃহৎ িাবের্ু েবির ক্রমোত্থাি এিং 

িতুর্ য বেল্প বিপ্লমির ফমল আর্মকর দৃশ্যোি বিষয় এক িছর সেময় অমিক পবরিতযি হময় সর্মত পামর। বিশ্ব িাবের্ু ব্যিিার এ 

পবরিতযমির সামর্ সমি যাচ্চ প্রমিিার োধ্যমে খাপ খাইময় এবগময় র্াওয়া ইবপবির অন্যতে প্রধাি িুামলঞ্জ। এছাড়াও ইবপবির দাপ্তবরক কার্ 

সঠিকিামি সম্পন্ন করার  র্ন্য  প্রময়ার্মির তুলিায় অপ্রতুল র্িিল সংকেও রময়মছ। 

 

িবিষ্যৎ পবরকল্পিা 

 িায়ী অিকাঠামোমত সেলা (Sourcing fair) আময়ার্মির লমক্ষ্ু Bangladesh-China Friendship 

Exhibition Centre (BCFEC) েীষ যক প্রকল্প িাস্তিায়ি ও সম্পূে যরূমপ িালুরকে, ইবপবির বির্স্ব িিি ততবরর লমক্ষ্ু 

’র্াতীয় রপ্তাবি হাউর্ বিে যাে’ প্রকল্প গ্রহে, ইবপবির সাবি যক রপ্তাবি সসিা কার্ যক্রে অমোমেেমির আওতায় আিয়ে এিং ইবপবির সক্ষ্েতা 

বৃবির লমক্ষ্ু একটি িায়ী প্রবেক্ষ্ে কাঠামো ততবরকরে। এছাড়াও, ইউমরাপ ও আমেবরকা অঞ্চমল িাংলামদমের রপ্তাবির অবধক 

বিিযরেীলতা কবেময় আিার লমক্ষ্ু এবেয় অঞ্চমল িাংলামদমের রপ্তাবি বৃবিকরে, িতুি িতুি রপ্তাবি সম্ভািিােয় পণ্য রপ্তাবি তাবলকায় 

অন্তর্ভ যবির উমযাগ গ্রহে। দুিাই-এ অনুবিতব্য World Expo-2020-সহ বিবিন্ন সদমে অনুবিত Sourcing fair-এ অংেগ্রহে, 

single country trade fair আময়ার্ি এিং বিবিন্ন িাবের্ু উন্নয়ি সংিার (TPOs) সামর্ সহমর্াবগতা স্যসংহতকরে। 

২০২০-২০২১ অর্ য িছমরর সম্ভাব্য প্রধাি অর্যিসমূহ 

 িলোি কবিড-১৯ পবরবিবতর বিরূপ প্রিাি বিমিিিা কমর সম্ভাব্য প্রধাি অর্যিসমূহ বিম্নরূপঃ 

• রপ্তাবি িীবত ২০১৮-২০২১ িাস্তিায়মি সংবিি সকলমক সাবি যক সহমর্াবগতা প্রদাি;  

• ঢাকা আন্তর্যাবতক িাবের্ু সেলা (বডআইটিএফ) ২০২০ আময়ার্ি; 

• িি-সেক্সোইল পণ্য রপ্তাবির সক্ষ্মত্র শুল্ক স্যবিধা সংক্রান্ত সিদ প্রদাি সসিা অমোমেেমির আওতায় আিয়ে; 

• র্াতীয় রপ্তাবি হাউর্ বিে যামের লমক্ষ্ু প্রকল্প গ্রহে; 

• বিমদমে অনুবিত Sourcing fair-এ অংেগ্রহে, single country trade fair আময়ার্ি; 

• আন্তর্যাবতক িাবের্ু উন্নয়ি সংিারসমূমহর (TPOs) সামর্ সহমর্াবগতা স্যসংহত ; 

• ইবপবি’র সক্ষ্েতা বৃবির লমক্ষ্ু একটি িায়ী প্রবেক্ষ্ে কাঠামো িালু এিং 

• REX েবিেবরং সফেওয়ুার প্রস্তুত ও িাস্তিায়ি। 
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সেকশন- ১ 

 
 

রপ্তাবি উন্নয়ি ব্যুমরার রূপকল্প (Vision), অবিলক্ষ্ু (Mission), সকৌেলগত উমেশ্যসমূহ এিং কার্ যািলী 

 

 

১.১. রূপকল্প (Vision) : ক্রেিধ যোি প্রবৃবি অর্যমির োধ্যমে সদমের অর্ যনিবতক উন্নয়মি রপ্তাবি খামতর ভূবেকা সূদৃঢ়করমের লমক্ষ্ু ইবপবিমক 

দবক্ষ্ে এবেয়ার েমডল রপ্তাবি উন্নয়ি সংিায় উন্নীতকরে। 

 

১.২.  অবিলক্ষ্ু (Mission): আধুবিক তে-প্রযুবি বিিযর ক্রে উন্নয়িেীল প্রাবতিাবিক সক্ষ্েতার িারা পণ্য উন্নয়ি, যুমগাপমর্াগীকরে ও 

িহুমুখীকরে এিং িার্ার স্যদৃঢ়করে ও সম্প্রসারেমূলক কে যকান্ড সিগিাি করার পাোপাবে রপ্তাবি সংবিি ব্যবি/প্রবতিািসমূহমক দ্রুত সহর্ীকৃত 

সসিা প্রদাি বিবিতকরে। 

 

১.৩.  সকৌেলগত উমেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

 

১. রপ্তাবি পণ্য উন্নয়ি, িহুমুখীকরে, রপ্তাবি পমণ্যর সক্ষ্েতা বৃবিকরে এিং রপ্তাবি িাবের্ু সম্প্রসারে; 

২. রপ্তাবি সসিা ও সহমর্াবগতা প্রদাি; 

৩. িতুি িতুি িার্ার অনুসন্ধাি, প্রবতবিত িার্ার স্যসংহতকরে ও সম্প্রসারে; 

৪. রপ্তাবি িার্ামর প্রবতমর্াবগতা সক্ষ্েতা বৃবি, রপ্তাবি িীবত িাস্তিায়ি এিং রপ্তাবিকারকমদর িাবহদার আমলামক িীবত বিধ যারমের েতােত 

প্রদাি; 

৫. িাংলামদমের রপ্তাবি খাত ও পণ্য বিষময় প্রময়ার্িীয় তে সরিরাহ ও প্রিারোর োধ্যমে রপ্তাবি সম্প্রসারমে সহায়তা প্রদাি এিং 

প্রাবধকারমূলক িার্ার ;এিং 

৬. প্রমিোবধকার স্যবিধার আওতায় রপ্তাবিকৃত পমণ্যর বিবি যঘ্ন আেদািীর স্যবিধামর্ য কাবি অি অবরবর্ি সিদ মুদ্রে ও বিতরে। 

 

আিবশ্যক সকৌেলগত উমেশ্যসমূহ (Mandatory Strategic Objectives): 

১. কে যসম্পাদমি গবতেীলতা আিয়ি ও সসিার োি বৃবি; 

২. দাপ্তবরক কে যকামন্ড স্বচ্ছতা বৃবি ও র্িািবদবহ বিবিতকরে এিং 

৩. আবর্ যক ও সম্পদ ব্যিিাপিার উন্নয়ি । 

 

১.৪. কার্ যািবল (Functions): 

  

   ১. রপ্তাবি উন্নয়ি লক্ষ্ুোত্রা, পবরকল্পিা, কলামকৌেল, কে যসূিী ও রপ্তাবি িীবত প্রেয়ি ও িাস্তিায়মি সহায়তা প্রদান; 

২. রপ্তাবিমর্াগ্য পণ্য িহুমুখীকরে এিং িার্ার অমেষে, সম্প্রসারে ও স্যসংহতকরে;    

৩.  সরকামরর িীবত বিধ যারেী পর্ যাময়র কে যকতযামদর সেেময় পবলবস ডায়ালমগর আময়ার্ি; 

৪. শুল্কমুি প্রমিোবধকার স্যবিধা লামির প্রমিিায় এিং শুল্ক/অশুল্ক িাঁধাসমূহ দূরীকরমে সরকারমক সহমর্াবগতা প্রদাি; 

৫. শুল্ক স্যবিধা সংক্রান্ত সিদ ইস্যুকরে, রপ্তাবি খামতর কেপ্লাময়ন্স তদারকীকরে ও রপ্তাবিকারক প্রবতিামির বিিন্ধি এিং 

৬.  বিবিন্ন আন্তর্যাবতক িাবের্ু উন্নয়ি সংিাসমূমহর (TPOs) সামর্ সহমর্াবগতা বৃবি ইতুাবদ। 
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সেকশন-২ 

বিবিন্ন কার্ যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাি (Outcome/Impact) 

 

  

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাি 

(Outcome/Impact) 

 

কে যসম্পাদি সূিকসমূহ 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 
লক্ষ্ুোত্রা  

২০২০-২১ 

প্রমক্ষ্পে    
বিধ যাবরত  লক্ষ্ুোত্রা অর্যমির 

সক্ষ্মত্র সর্ৌর্িামি দাবয়ত্বপ্রাপ্ত  

েন্ত্রোলয়/বিিাগ/ সংস্হাসমূমহর 

িাে 

উপািসূত্র 

(Source of 

Data) ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১. রপ্তাবি সম্প্রসারে রপ্তাবি প্রবৃবির হার % ১০.৫৫ 

 

(-) ১৯.০ ১২.৫ ৮.৫০ ১০.০ িাবের্ু, িস্ত্র ও পাে, পররাষ্ট্র, 

কৃবষ, বেল্প, েৎস্য ও প্রাবে 

সম্পদ েন্ত্রোলয়, র্াতীয় 

রার্স্ব ‡evW© (এিবিআর) । 

ইবপবি, 

এিবিআর 

ও 

িাংলামদে ব্যাংক 
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                                                                ‡mKkb-3 

ißvwb Dbœqb ey¨‡ivi †KŠkjMZ D‡Ïk¨, AMÖvwaKvi, iDey¨, Lyjbv Gi Kvh©µg, Kg© m¤úv`b m~PK Ges jÿ¨gvÎv| 

`ß‡ii bvg : ißvwb Dbœqb ey¨‡iv, Lyjbv | 

 (‡gvU b¤̂i-75) 

‡KŠkjMZ 

D‡Ïk 

‡KŠkjMZ 

D‡Ïk¨ 

gvb 

  Kvh©µg Kg©m¤úv`b m~PK GKK Kg© 

m¤úv`b 

m~P‡Ki 

gvb 

 

wfwË eQi 

2018-19 

cÖK…Z 

AR©b 

2019-20 

 

jÿ¨gvÎv/wbb©vqK-2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

AmvaviY 

(100%) 

AwZDËg 

(90%) 

DËg 

(80%) 

PjwZgvb 

(70%) 

PjwZgv‡bi 

wb‡P (60%) 

 

cÖ‡ÿcb 

2021-22 

cÖ‡ÿcb 

2022-23 

ißvwb Dbœqb ey¨‡ivi †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n 

 

1|  ißvwb 

bxwZ 

ev¯Íevqb 

Ges ißvwb 

‡mev I 

m‡n‡hvwMZv 

cÖ`vb 

e„w×KiY | 

 

48.00 1.1. †óK †nvìvi‡`i  ißvwb  

bxwZ wewfbœ w`K m¤ú‡K© civgk© 

cÖ`vb | 

. †óK †nvìvi‡`i 

cÖ`vbK…Z 

civgk© 

msL¨v 8 - 4 4 3 2 1 - 5 6 

1.2.ißvbx bxwZ  ev¯Íevq‡b 

evavmg~n wPwýZKiY mfv | 

wPwýZKiY mfv 

AbywôZ 

msL¨v 7 - 4 4 3 2 1 - 5 6 

1.3.ïé myweav msµvšÍ mb`  

( wRGmwc) Bmy¨KiY| 

mb`  Bmy¨KiY| msL¨v 

(nvRv‡i) 

6 

 

2.01 2.3 2.3 2.0 1.8 1.5 1.00 2.50 27 

1.4. ïé myweav msµvšÍ Ab¨vb¨ 

mb` (wmI,mvdUv,mvcUv,AvcUv)  

BZ¨vw`  Bmy¨KiY| 

wmI,mvdUv,AvcUv 

mb`  BZ¨vw`  

Bmy¨KiY| 

msL¨v 

(nvRv‡i) 

6 

 

5.5 8.5 8.5 8.0 7.5 7.00 6.00 9.00 9.50 

1.5.‡mev cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ 

ißvwbKviK‡`i Bwcwei mv‡_ 

wbewÜZKiY | 

ißvwbKviK 

wbewÜZ 

msL¨v 6 - 51 51 45 35 25 20 100 100 

1.6.ißvwb msµvšÍ mgm¨v 

wPwýZKiY mfv | 

wPwýZKiY mfv 

AbywôZ 

msL¨v 6 - - 2 4 3 2 1 4 4 

1.7. evwYR¨ mswkøó  

cy¯ÍK/cÖwZ‡e`b Ges Ab¨vb¨ 

†mv‡m©i wfwË‡Z K¬v‡q›U‡`i 

evwYR¨ Z_¨ mieivn | 

Z_¨ †mev 

cÖ`vbK…Z 

% 5 - - 100% 95% 90% 85% 80% 100% 100% 

1.8. ißvwb cwimsL¨vb msMÖn I 

cÖPvi 

cwimsL¨vb msMÖn 

I cÖPvi 

ZvwiL 4 cÖwZ 

gv‡mi 1g 

mßv‡n 

cÖwZ 

gv‡mi 1g 

mßv‡n 

cÖwZ gv‡mi 

1g mßv‡n 

cÖwZ 

gv‡mi 

2q 

mßv‡n 

cÖwZ 

gv‡mi 

3q 

mßv‡n 

cÖwZ 

gv‡mi 

4_© 

mßv‡n 

- cÖwZ gv‡mi 

1g mßv‡n 

cÖwZ gv‡mi 1g 

mßv‡n 
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‡KŠkjMZ 

D‡Ïk 

‡KŠkjM

Z D‡Ïk¨  

gvb 

 iDey¨, Lyjbvi   Kvh©µg Kg©m¤úv`b m~PK GKK Kg© 

m¤úv`b 

m~P‡Ki  

gvb 

 

wfwË 

eQi 

2018-

19 

cÖK…Z 

AR©b 

2019-

20 

 

 

                       jÿ¨gvÎv/wbb©vqK-2020-2021 

 

 

 

 

    

  

 

 

Amvavi

Y(100

)% 

100% 

AwZDËg 

90% 

DËg 

8% 

PjwZgvb 

70% 

PjwZgv‡bi 

wb‡q 60% 

cÖ‡ÿcb 

21-22 

cÖ‡ÿcb 

22-23 

2| ißvwb cY¨ 

Dbœqb 

eûgyLxKiY 

Ges ißvwb 

c‡Y¨i 

mÿgZv 

e„w×KiY 

12.00 2.1. ißvwb m¤¢vebvgq c‡Y¨i  

Dci cÖwZ‡e`b ˆZixKiY 

 

cÖwZ‡e`b ˆZixK…Z msL¨v 7 -  2 4 3 2 1 - 4 4 

2.2. Bwcwe KZ…©K †`‡k 

Av‡qvwRZ AvšÍR©vwZK evwYR¨ 

†gjvq ¯’vbxq 

Drcv`K/ißvwbKviK‡`i 

DØy×KiY 

Drcv`K/ißvwbKviKDØy×- 

K„Z 

msL¨v 5 - 30 30 25 20 15 10 35 35 

3| bZzb bZzb 

evRvi 

AbymÜvb, 

cÖwZwôZ 

evRvi 

mymsnZKiY 

I m¤úªmviY 

5.00 3.1.  Bwcwe KZ…©K 

Av‡qvwRZ/AskMÖnYK…Z  

AvšÍR©vwZK evwYR¨ †gjvq 

AskMÖn‡Y ¯’vbxq 

Drcv`K/ißvwbKviK‡`i 

DØy×KiY 

Drcv`K/ißvwbKviK 

DØy×K…Z 

msL¨v 5 - 30 30 25 20 15 10 35 35 

4|ißvwbKvi

Kmn mswkø÷ 

mK‡ji 

mÿgZv e„w× 

I ißvwb 

Dbœq‡b bZzb 

bZzb D‡`¨vM 

MÖnb| 

10.00 4.1. RvZxq ißvwb cÖwkÿY 

Kg©m~Px (NETP )  cÖYq‡b 

BwcweÕi cÖavb Kvh©vjq‡K 

mn‡hvwMZv cÖ`vb 

NETP cÖYq‡b cÖ`vbK…Z 

mn‡hvwMZv 

ZvwiL 5.00 - - 6 5 4 3 2 5 6 

4.2. RvZxq ißvwb cÖwkÿY 

Kg©m~Px (NETP )  

ev Í̄evqb/‡mwgbvi Av‡qvRb | 

NETP cÖYq‡b cÖ`vbK…Z 

mn‡hvwMZv 

msL¨v 5.00 - - 31-07-

20 

15-09-

20 

30-

12-

20 

20-02-

21 

30-04-21 5 6 
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 (‡gvU b¤^i-25) 

ißvwb Dbœqb ey¨‡iv, Lyjbv Gi Avewk¨K †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n-2020-21 

‡KŠkjMZ 

D‡Ïk 

‡KŠkjM

Z D‡Ïk¨  

gvb 

Kvh©µg Kg©m¤úv`bm~PK GKK Kg©m¤úv`b

m~P‡Ki gvb 

jÿ¨ gvÎvi gvb 2020-21 

AmvaviY AwZDËg DËg PjwZgvb PjwZ gv‡bi 

wb‡P 

100% 90% 80% 70% 60% 

 Avewk¨K †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n 

 

`ÿZvi ms‡M 

evwl©K Kg© 

m¤úv`b Pzw³ 

ev¯Íevqb 

5 2020-21 A_© eQ‡ii Lmov evwl©K 

Kg©m¤úv`b Pzw³ `vwLj 

wba©vwiZ mgq mxgvi g‡a¨ Lmo–v Pzw³ 

ey¨‡ivi cÖavb Kvh©vj‡q `vwLjK…Z | 

ZvwiL 1 25‡g 

2020 

26‡g 

2020 

29‡g 

2020 

30‡g 

2020 

31‡g 

2020 

2020-21 A_© eQ‡ii  evwl©K 

Kg©m¤úv`b Pzw³ ev¯Íevqb cwiexÿY 

 cÖwZ‡e`b `vwLjK…Z msL¨v 1 4 3 2 - - 

2020-21 A_© eQ‡ii evwl©K 

Kg©m¤úv`b Pzw³i  Aa© evwl©K g~j¨vqb 

cÖwZ‡e`b `vwLj 

wba©wiZ Zvwi‡L A_©evwlK g~j¨vqb 

cÖwZ‡e`b `vwLjK…Z 

ZvwiL 1 15 Rvby: 16 Rvby: 17 Rvby: 18 Rvby: 19 Rvby: 

`ÿZv I  

ˆbwZKZvi Dbœqb 

5 miKvix Kg©m¤úv`b e¨e¯’vcbv 

msµvšÍ cÖwkÿYmn wewfbœ wel‡q 

Kg©KZ©v /Kg©Pvix‡`i  Rb¨ cÖwkÿY 

Av‡qvRb | 

cÖwkÿ‡Yi mgq RbN›Uv 1 60 55 50 45 40 

Z_¨ evZvqb nvj bvMv`KiY Z_¨ evZvqb nvj bvMv`K„Z % 1 cÖwZ 

gv‡mi 

1g mßvn 

cÖwZ gv‡mi 

2q mßvn 

cÖwZ 

gv‡mi 3q 

mßvn 

cÖwZ gv‡mi 

3q mßvn 

- 

Kvh© c×wZ I 

†mevi gvb 

Dbœqb Kg© 

cwi‡ek Dbœqb 

5 wcAviGj ïiæi  2gvm c~‡e © mswkøó 

Kg©Pvixi wcAiGj, QzwU bM`vqb‡ 

‡cbkb gÄyix cÎ  

RvixKiY wbwðZKi‡Y BwcweÕi cÖavb 

Kvh©vj‡q AewnZKiY 

wcAviGj ïiæi 2gvm c~‡e© mswkøó 

Kg©Pvixi wcAiGj, QzwU bM`vqb‡ 

cbkb gÄyix cÎ  

RvixKiY  wbwðZKi‡Y BwcweÕi cÖavb 

Kvh©vj‡q AewnZKiYK…Z 

% 1 100 90 80 - - 

Awf‡hvM cÖwZKvi e¨e¯’v ev¯Íevqb wb¯úwËK…Z Awf‡hvM % 1 90 80 70 60 - 

Kg© cwi‡ek 

Dbœqb 

5 Awdm feb I AvswMbv cwi”Qbœ ivLv 

| 

wba©wiZ mgq mxgvi g‡a¨ Awdm feb 

I AvswMbv cwi”Qbœ  

ZvwiL 1 31wW‡m: 31 Rvby: 28 †deªæ: - - 

‡mev cÖZ¨vkx Ges `k©bv_x©‡`i Rb¨ 

Uq‡jUmn A‡cÿvMvi (Wating 

Room)Gi e¨e¯’v Kiv | 

wba©vwiZ mgq mxgvi g‡a¨ †mev 

cÖZ¨vkx Ges `k©bv_x©‡`i  Rb¨ 

Uq‡jUmn A‡cÿvMvi PvjyK…Z 

ZvwiL 1 31 

wW‡m: 

31 Rvby: 28 †deªæ: - - 

‡mevi gvb m¤ú‡K© †mevMÖnxZv‡`i 

gZvgZ cwiexÿ‡Yi e¨e¯’v Pvj~ Kiv 

| 

‡mevi gvb m¤ú‡K© †mevMÖnxZv‡`i 

gZvgZ cwiexÿ‡Yi e¨e¯’v Pvj~K…Z| 

ZvwiL 1 31 

wW‡m¤^i 

31 Rvbyqvwi 28 

†deªæqvix 

- - 

Avw_©K 

e¨e¯’vcbvi 

Dbœqb 

5 AwWU AvcwË wb¯úwË Kvh©µ‡gi 

Dbœqb 

eQ‡i  AwWU wb¯úwËK…Z % 1 50 45 40 35 30 
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Avwg, cwiPvjK, ißvwb Dbœqb ey¨‡iv, Lyjbv AsMxKvi KiwQ †h, GB Pzw³‡Z ewY©Z djvdj AR©‡b m‡Pó _vKe | 

 

Avwg, fvBm ‡Pqvig¨vb, ißvwb  Dbœqb ey¨‡iv Gi cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v wn‡m‡e AsMxKvi KiwQ ‡h, GB Pzw³‡Z ewY©Z 

djvdj AR©‡b cÖ‡qvRbxq mn‡hvwMZv cÖ`vb Kie | 

 

 

 

 

 

cwiPvjK, ißvwb Dbœqb ey¨‡iv, Lyjbv |                                                      ZvwiL : 

 

 

fvBm †Pqvig¨vb, ißvwb Dbœqb ey¨‡iv, XvKv |                                               ZvwiL : 
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ms‡hvRbx-1 : kã ms‡ÿcb  (Acronyms) 

 

  µ:bs kã ms‡ÿc 

(Acronyms) 

 

                         weeiY 

1 EPB 

 

Export Promotion Bureau 

2 GSP 

 

Generalised System of Preferences 

3 CO 

 

Certificate of Origin 

4 NETP  National Export Training Programme 

 5 FSC Forest Stewardship Certificate  

6 BCFEC Bangladesh-China Friendship Exhibition Centre 

(BCFEC) 

 
7 DITF Dhaka International Trade Fair  

 
8 MOU Memorandum of Understanding 

 9 TPO  Trade Promotion Organization  

 10 ODOP One District One Product  

 
11 NBR 

 

National Board of Revenue 

12 BFID Bangladesh Furniture and Interior Deco  
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ms‡hvRbx- 2: Kg© m¤úv`b m~PK mg~n ev¯ÍevqbKvix BDwbU/wefvM/ms¯’v Ges cwigvc c×wZi weeiY:- 

Kvh©µg Kg©m¤úv`b 

m~PKmg~n 

weeiY ev¯ÍevqbKvix 

BDwbU 

cwigvc c×wZ Ges 

DcvËm~Î 

mvaviY 

gšÍe¨ 

1.1 ‡÷K‡nvìvi‡`i ißvwb bxwZi wewfbœ w`K m¤ú‡K© civgk© cÖ`vb 
‡÷K‡nvìvi‡`i  

cÖ̀ vbK…Z civgk© 

 †÷K‡nvìvi‡`i ißvwb bxwZi wewfbœ w`K m¤ú‡K© wewfbœfv‡e 

civgk© cÖ`vb 
iyDey¨, Lyjbv| mswkøó †iwRmUvi/bw_ - 

1.2 ißvwb bxwZ ev Í̄veq‡b evavmg~n wPwýZKiY mfv wPýZKiY mfv AbywôZ ißvwb bxwZ ev Í̄evq‡b evavmgg~n wPwýZKi‡Yi j‡ÿ¨ mfv Abyôvb iyDey¨, Lyjbv| 
mfvi weeiYx/mswkøó 

bw_ 
- 

2.0 ïé myweav msµvšÍ mb` (wRGmwm) Bmy¨KiY mb` Bmy¨K…Z ïé myweav msµvšÍ mb` (wRGmwc) Bm ~¨KiY iyDey¨, Lyjbv| 

Bmy¨K…Z mvwU©wd‡K‡Ui 

Awdm Kwc/ mswkøó 

†iwR÷vi 

- 

2.1 ïé myweav msµvšÍ Ab¨vb¨ mb`  (wmI, mvdUv, mvcUv, AvcUv, 

G‡b·- III BZ¨vw`) Bmy¨KiY 

mvwU©wd‡KU Ae AwiwRb 

Bmy¨K…Z 

ïé myweav msµvšÍ Ab¨vb¨ mb` (wmI, mvdUv, mvcUv, AvcUv, 

G‡b·-III BZ¨vw`) Bmy¨KiY 
iyDey¨, Lyjbv| 

Bm~¨K…Z wbeÜb 

mb`/mswkøó ‡iwR÷vi 
- 

3.0  ißvwbKviK‡`i Bwcwei mv‡_ wbewÜZKiY ißvwbKviK wbewÜZ 
‡mev cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ ißvwbKviK‡`i iDey¨, Lyjbvi mv‡_ 

wbewÜZKiY 
iyDey¨, Lyjbv| 

Bm~¨K…Z wbeÜb 

mb`/mswkøó bw_ 
- 

4.0 ißvwb msµvšÍ mgm¨v wPwýZKiY mfv wPwýKiY mfv AbywôZ 
ißvwb msµvšÍ mgm¨v wPwýZKi‡Yi j‡ÿ¨ mswkøó mK‡ji mgš̂‡q 

mfv Abyôvb 
iyDey¨, Lyjbv| 

mfvi 

Kvh©weeiYx/mswkøó bw_ 
- 

5.0 evwYR¨ mswkøó cy¯ÍK/cÖwZ‡e`b Ges Ab¨vb¨ †mv‡m©i wfwË‡Z 

K¬v‡q›U‡`i evwYR¨ Z_¨ mieivn 
Z_¨ †mev cÖ`vbK…Z 

evwYR¨ mswkøó cy¯ÍK/cÖwZ‡e`b Ges Ab¨vb¨ †mv‡m©i wfwË‡Z 

K¬v‡q›U‡`i evwYR¨ Z_¨ mieivn 
iyDey¨, Lyjbv| 

mswkøó 

†iwR÷vi/wfwRUi eyK 
- 

5.1 ißvwb cwimsL¨vb msMÖn I cÖPvi 
cwimsL¨vb msMªwnZ I 

cÖPvwiZ 

ey¨‡ivi cÖavb Kvh©vjq n‡Z msM„nxZ ißvwb cwimsL¨vb cÖPvi mswkøó 

mK‡ji wbKU cÖPvi 
iyDey¨, Lyjbv| mswkøó ‡iwR÷vi - 

6.0 ißvwb m¤¢vebvgq c‡Y¨i Rb¨ ißvwb cÖ‡Yv`bv (incentive) cÖ`v‡bi 

mycvwik cÖYq‡bi D‡Ï‡k¨ ey¨‡ivi cÖavb Kvh©vj‡q cÖ¯Íve †cÖiY 

cȪ Íebv ey¨‡ivi cÖavb 

Kvh©vj‡q †cÖwiZ 

ißvwb m¤¢vebvgq c‡Y¨i Rb¨ ißvwb cÖ‡Yv`bv (incentive) 

cÖ̀ v‡bi mycvwik cÖYq‡bi D‡Ï‡k¨ey¨‡ivi cÖavb Kvh©vj‡q cÖ¯Íve 

†cÖiY 

iyDey¨, Lyjbv| 
ey¨‡ivi cÖavb Kvh©vj‡q 

†cÖwiZ cÎ/¯§viK 
- 

7.0 ‡µZv-we‡µZv evwYR¨ wb¯úwËKiY evwYR¨ we‡iva wb¯úwËK…Z ‡µZv-we‡µZv evwYR¨ we‡iva wb¯úwËKiY iyDey¨, XvKv| 

Bmy¨K…Z wm.I. Gi 

Awdm Kwc/mswkøó 

†iwRóvi 

- 

8.0 ißvwb m¤¢vebvgq c‡Y¨i Dci cÖwZ‡e`b ˆZixKiY cÖwZ‡e`b ˆZixK…Z 
¯’vbxq ißvwb-m¤¢vebvgq cY¨ ißvwb ev‡¯‹‡U Avbvq‡bi j‡ÿ¨ 

mswkøó c‡Y¨i Dci cÖwZ‡e`b ˆZixKiY 
iyDey¨, Lyjbv| 

‰ZixK…Z cÖwZ‡e`‡bi 

Kwc 
- 

9.0 Bwcwe KZ…©K †`‡k Av‡qvwRZ AvšÍR©vwZK evwYR¨ †gjvq ’̄vbxq 

Drcv`K/ißvwbKviK‡`i D™¢z×KiY 

Drcv`K/ißvwbKviK 

D™¢z×K…Z 

Bwcwe KZ…©K †`‡k Av‡qvwRZ AvšÍR©vwZK evwYR¨ †gjvq ’̄vbxq 

Drcv`K/ ißvwbKviK‡`i D™¢z×KiY 

iyDey¨, Lyjbv|  mswkøó 

†iwR÷vi/wfwRUim 

eyK 

- 

10.0 Bwcwe KZ…©K Av‡qvwRZ/AskMÖnYK…Z AvšÍR©vwZK evwYR¨ 

†gjvq AskMÖn‡Y ¯’vbxq Drcv`K/ißvwbKviK‡`i D™¢z×KiY 

Drcv`K/ißvwbKviK 

D™¢z×K…Z 

Bwcwe KZ…©K Av‡qvwRZ/AskMÖnYK…Z AvšÍR©vwZK evwYR¨ †gjvq 

AskMÖn‡Y ’̄vbxq Drcv`K/ißvwbKviK‡`i D™¢z×KiY 

iyDey¨, Lyjbv| mswkøó bw_/‡iwR÷vi - 

11.0 RvZxq ißvwb cÖwkÿY Kg©m~Px (NETP) cÖYq‡b BwcweÕi cÖavb 

Kvh©vjq‡K mn‡hvwMZv cÖ`vb 

NETP cÖYq‡b cÖ`vbK…Z 

mn‡hvwMZv 

RvZxq ißvwb cÖwkÿY Kg©m~Px (NETP) cÖYq‡b BwcweÕi cÖavb 

Kvh©vjq‡K mn‡hvwMZv cÖ`vb 

iyDey¨, Lyjbv| mswkøó bw_/‡iwR÷vi - 
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ms‡hvRbx- 3: Kg© m¤úv`b jÿ¨gvÎv AR©‡bi †ÿ‡Î Ab¨ gš¿Yvjq/wefvM/Awa`ßi/ms¯’v Gi wbKU mywbw`©ó Kg© m¤úv`b mnvqZvmg~n 

 

cÖwZôv‡bi aiY cÖwZôv‡bi bvg mswkøó Kg©m¤úv`b m~PK D³ ms ’̄vi wbKU Bwcwei cÖZ¨vwkZ mnvqZv Pvwn`v/cÖZ¨vkvi †hŠw³KZv cÖZ¨vkA c~iY bv n‡j 

m¤¢ve¨ cÖ Í̄ve/weKí 

cÖ Í̄ve 

miKvwi wefvMxq/‡Rjv/Dc‡Rjv 

cÖkvmb, Lyjbv | 

RvZxq ißvwb cÖwkÿY 

Kg©m~Px (NETP) 

ev Í̄evqb  

RvZxq ißvwb cÖwkÿY Kg©m~Px (NETP) 

ev Í̄evqb Ki‡Z mn‡hvwMZv 

wefvMxq/‡Rjv cÖkvm‡bi 

mn‡hvwMZv Qvov RvZxq ißvwb 

cÖwkÿY Kg©m~Px (NETP) 

ev Í̄evqb Kiv m¤¢e nq bv | 

-wefvMxq/‡Rjv 

cÖkvm‡bi mn‡hvwMZv 

Qvov RvZxq ißvwb 

cÖwkÿY Kg©m~Px 

(NETP) ev Í̄evq‡b 

Amyweav mywó n‡e | 

wbR¯ ̂e¨e¯’vcbvq 

†mwgbvi Av‡qvRb| 

‡emiKvwi ¯’vbxq 

‡P¤̂vi/Gm‡mvwm‡qk‡bi 

RvZxq ißvwb cÖwkÿY 

Kg©m~Px (NETP) 

ev Í̄evqb v 

RvZxq ißvwb cÖwkÿY Kg©m~Px (NETP) 

ev Í̄evqb Ki‡Z mn‡hvwMZv | 

¯’vbxq ‡P¤̂vi/Gm‡mvwm‡qk‡bi   

mn‡hvwMZv Qvov RvZxq ißvwb 

cÖwkÿY Kg©m~Px (NETP) 

ev Í̄evqb Kiv m¤¢e nq bv | 

-¯’vbxq 

‡P¤̂vi/Gm‡mvwm‡qk‡bi 

mn‡hvwMZv Qvov RvZxq 

ißvwb cÖwkÿY Kg©m~Px 

(NETP) ev Í̄evq‡b 

Amyweav mywó n‡e | 

wbR¯ ̂e¨e¯’vcbvq 

†mwgbvi Av‡qvRb| 

 

 

 


