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রপ্তানি উন্নয়ি ব্যুররা 

টিনিনি ভিি 

১, কাওরাি িাজার, ঢাকা 

www.epb.gov.bd 

আরিদিকারীর ০২ কনি 

িািরিার্ ট িাইরজর ছনি 

নিছরি িাম ও িদিীিহ 

িংযুক্ত কররে হরি। 

 

জােীয় রপ্তানি ট্রনি ২০১৯-২০২০ অর্ টিছররর জন্য আরিদি িরম 

(২০১৯-২০২০ অর্ থবছরেে েপ্তানি আরেে নিনিরে আরিদি চাওয়া হরে)  
 

 

০১। রপ্তানিকৃে িণ্য খারের িাম  

(নিজ্ঞনপ্ত অনুযায়ী যয িণ্য খারের জন্য আরিদি করা হরে) 

:  

০২। প্রেন্ন রপ্তানিকারক নক-িা? (প্ররযাজু যেরে (√) নচহ্ন নদি) : হুাঁ িা আংনিক 

০৩। 

 

প্রানেষ্ঠানিক েথ্যঃ 

ক) প্রনেষ্ঠাি প্রধাি/মানিক-এর িাম :  

 

িদিী  :  

িেটমাি ঠাকািা (রর্নিরিাি, যমািাইি িম্বর ও ইরমইিিহ) :  

 

জােীয় িনরচয়িে িম্বর এবং স্মার্ থ আইনি কাি থ িম্বে 

(প্রর াজ্য ক্ষেরে পাসরপার্ থ িম্বে; ইস্যযকােী ক্ষেশ, ইস্যযে োনেখ ও 

ক্ষেোে উরেখসহ) 

  

খ) 

 

TIN (ব্যনক্ত)   

কর িারকটি    

কর অঞ্চি    

গ) প্রনেষ্ঠারির িামঃ (i) িাংিায় :  
 

        (ii) English (Capital Letter) :  
 

ঘ) প্রনেষ্ঠারির মানিকািার ধরণ (প্রাইরভর্ নিনমরর্ড/িািনিক 

নিনমরর্ড/ব্যনক্ত মানিকািাধীি) 

:  

ঙ) TIN (প্রনেষ্ঠাি) :  

কর িারকটি :  

কর অঞ্চি :  

চ) ভুার্ (VAT Registration Number) :  
 

BIN  :  

ছ) ঠকািাঃ (i) অনিি (রর্নিরিাি, ই-যমইিিহ) 

 

 

:  

 

(ii) Contact Person এর িাে ও যমািাইি িম্বর :  

 

  (iii) কারখািা (রর্নিরিাি, ই- যমইিিহ) 

 

 

:  

 

 

০৪। িারী উরযাক্তার িাম ও িদিী  

(িারী উরযাক্তার যেরে প্ররযাজু) 

:  

(i) যট্রড িাইরিন্স িং (হািিাগাদ িাইরিরন্সর কনি িংনিষ্ট ব্যাংরকর 

প্রর্ম যেণীর কম টকেটার প্রেুয়িিহ দানখি কররে হরি) 
:  

(ii) িারী উরযাক্তা নহরিরি িংনিষ্ট িনমনের হািিাগাদ িিদিে-এর 

কনি দানখি কররে হরি। 
:  

(iii) প্রকৃে ব্যিিায়ী ও ব্যিিায়ীক কম টকারে িরািনর িম্পকৃ্ত নক-িা? :  
(iv) উৎিানদে িণ্য ও যিিার িাম :  

০৫। ইনিরজডভুক্ত প্রনেষ্ঠারির যেরে ১০০% িাংিারদিী মানিকািাধীি       

(‘নি’ কুার্াগরী) নক-িা ? 

:  

০৬। আরিদিকারী প্রনেষ্ঠারির ব্যাংকিমূরহর িাম 

ও ঠকািা: 
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০৭। রপ্তানি িরণ্যর িাম ও রপ্তানি িািরের নিিরণঃ 

রপ্তানি িরণ্যর 

িাম 

অর্ থিছর 

 

পনেোণগে েপ্তানি রপ্তানি আয় 

(এিওনি মূরে 

প্রেুািানিে) 

(নমনিয়ি মানকটি ডিার) 

পূি টিেী অর্ থিছররর তুিিায় 

আয়গে প্রবৃনি (%) 

গন্তব্যস্থি 

(উরেখ করা আিশ্যক) 

 ২০১৮-২০১৯     

 ২০১৯-২০২০    

নিঃ দ্রঃ চামড়ার জুো, অন্যান্য িামগ্রীর জুো ও চামড়াজাে িরণ্যর রপ্তানিকারক প্রনেষ্ঠািরক িণ্যওয়ারী পৃর্ক নিআরনি দানখি কররে হরি। 

০৮। ২০১৯-২০২০ অর্ টিছরর আরিদিকারী প্রনেষ্ঠাি কর্তটক নিল্প প্রনেষ্ঠারির Compliance িমূহ প্রনেিািি করা হরয়রছ নক-িা? 

জিাি হুাঁ সূচক হরি কিকারখািা ও প্রনেষ্ঠাি িনরদি টি িনরদপ্তররর িনরদি টি টিম কর্তটক Compliance Format-এর আরিারক িস্ত্র কারখািা 

িনরদি টি প্রনেরিদি এিং অন্যান্য িণ্য খারের যেরে হািিাগাদ মািিিদ প্রদািকারী প্রনেষ্ঠারির িনরদি টি প্রনেরিদি িংযুক্ত কররে হরি।  

০৯। ২০১৯-২০২০ অর্ টিছরর রপ্তানিকৃে পরেে পূি ট অর্ থিছররর তুিিায় িতুি যকাি িাজারর িণ্য রপ্তানি করা হরয়রছ নকিা ? 

জিাি হুাঁ সূচক হরি উক্ত যদরির/রদিিমুরহর িাম উরেখপূি টক নিিরণ নিরনাক্ত ছক অনুযায়ী আিনশ্যকভারি উরেখ কররে হরি এিং এ িংক্রান্ত 

নিআরনিরে রপ্তানিকৃে িতুি যদরির িাম উরেখপূি টক পৃর্কভারি িংযুক্ত কররে হরি অন্যর্ায় েথ্য গ্রহণরযাগ্য হরি িা।  

যদরির িামিহ যক্রো প্রনেষ্ঠারির ঠকািা নিআরনি িম্বর ও োনরখ রপ্তানি আয় (এিওনি) নমঃ মাঃ ডঃ নরয়ািাইরজিরির োনরখ 

      

 

 

 ১০। ২০১৯-২০২০ অর্ টিছরর রপ্তানিকৃে িণ্য োনিকায় িতুি িণ্য িংরযানজে হরয়রছ নক-িা? 

জিাি হুাঁ সূচক হরি উক্ত িরণ্যর নিিরণ নিরনাক্ত ছক অনুযায়ী আিনশ্যকভারি উরেখ কররে হরি এিং এ িংক্রান্ত নিআরনিরে রপ্তানিকৃে িতুি 

িরণ্যর িাম উরেখপূি টক পৃর্কভারি িংযুক্ত কররে হরি অন্যর্ায় েথ্য গ্রহণরযাগ্য হরি িা। 

িরণ্যর িাম এইচএি যকাড নিআরনি িম্বর ও োনরখ রপ্তানি আয় (এিওনি) নমঃ মাঃ ডঃ নরয়ািাইরজিরির োনরখ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

১১। ২০১৯-২০২০ অর্ টিছরর িণ্যানদ রপ্তানির যেরে যক্রোর িারর্ িানণজু নিিাদ ঘরর্রছ নক-িা? ঘরর্ র্াকরি নিিারদর নিস্তানরে নিিরণ এিং নিিাদ 

নিষ্পনি হরয়রছ নকিা োর নিিরণ  আলাো কাগরজ্ েনখল কেরে হরব।   

১২। আরিদিকারী প্রনেষ্ঠাি ইরোপূরি ট রপ্তানি ট্রনিে জ্ন্য নিি টানচে হরয় র্াকরি  অর্ থবছে ও িণ্য খারের িাম উরেখপূি টক নিিরণ : 

 

১৩। অন্যান্য প্রািংনগক েথ্যানদ (যনদ র্ারক) :  
 

  

**** নিঃ দ্রঃ  

(ক) েপ্তানিকােরকে ব্াংরকে ক্ষলর্াে ক্ষহিপ্যারি েপ্তানিকােক প্রনেষ্ঠারিে িাে, পরেে িাে, এফওনব মূরে অর্ থবছরেে ক্ষোর্ প্রেযাবানসে েপ্তানি আে 

নেনলেি োনকথি িলারে উরেখপূব থক পৃর্কিারব ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্ থবছরেে একপাোে মূল প্রনসি নেোলাইরজ্শি সার্ট থনফরকর্ 

(নপআেনস) োনখল কেরে হরব। উনেনখে নপআেনস অবশ্যই সংনিষ্ট ব্াংরকে প্রধাি কা থলরেে সংনিষ্ট নবিাগ কর্তথক প্রনেস্বােনেে হরে হরব। 

োনখলকৃে নপআেনস িাংিারদি ব্যাংরকর অিিাইি মনির্নরং নিরেরমর েথ্যভাোররর িারর্ যাচাই করা হরি। True Single Source 

নহরিরি িাংিারদি ব্যাংরকর অিিাইি মনির্নরং নিরেরমর েথ্যভাোরর রনেে প্রনেষ্ঠারির রপ্তানি আয়রক চূড়ান্ত ও িঠক নহরিরি নিরিচিা করা 

হরি।  

(খ) প্রেন্ন ও আংনিক প্রেন্ন  রপ্তানিকারক প্রনেষ্ঠািরক িাংিারদি ব্যাংরকর নিধ টানরে ছক অনুযায়ী ইনিআরনি দানখি কররে হরি।  

(গ) ভুার্ িিরদর কনি, গে িছর িয টন্ত কর িনররিাধ িিরদর কনি (ব্যনক্ত ও প্রনেষ্ঠারির), ঋণ যখিািী িয় মরম ট ব্যনক্ত ও প্রনেষ্ঠারির িংনিষ্ট  ব্যাংক 

কর্তটক প্রেুয়িিে এিং িাংিারদি ব্যাংরকর নিধ টানরে ছরক Enquiry Form1 &2 দুই (০২) কনপ করে িংযুক্ত কররে হরি।                                                         

(ঘ) কর ও ঋণ যখিািী এিং িানণজু নিররাধ িংনিষ্ট  কাররণ যদাষী িাব্যস্ত প্রনেষ্ঠািরক জােীয় রপ্তানি ট্রনির মরিািয়রির জন্য নিরিচিা করা হরি িা। 

(ঙ) িস্ত্রখারের যেরে কিকারখািা ও প্রনেষ্ঠাি িনরদি টি িনরদপ্তররর িনরদি টি টিম কর্তটক িস্ত্র কারখািা িনরদি টি ব্যেীে অন্যরকাি কমপ্লারয়ন্স 

প্রনেরিদি গ্রহণরযাগ্য হরি িা। অিম্পূণ ট অর্ টাৎ কমপ্লারয়ন্স নিষরয় নিনভন্ন নিণ টায়রকর উির প্রাপ্ত িম্বরিহ যমার্ প্রাপ্ত িম্বর, িনরদি টিকারী কম টকেটার 

স্বাের ও োনরখিহ িীি ব্যেীে কমপ্লারয়ন্স প্রনেরিদি িানেি িরি গণ্য হরি। 

(চ) যকাি ইউনির্  জােীয় রপ্তানি ট্রনির ৩২টি কুার্াগনরর মরে একানধক কুার্াগনরর িণ্য রপ্তানি কররি উক্ত ইউনির্রক িণ্যওয়ারী পৃর্ক আরিদি 

দানখি কররে হরি। যিরেরে প্রনেষ্ঠািরক িাংিারদি ব্যাংরকর নিধ টানরে ছক অনুযায়ী ইনিআরনি দানখি কররে হরি। 

(ছ) কাঁচািার্ যিি-এ (in bale), িার্জাে দ্রব্য যমনট্রক র্রি, চামড়া এিএিটিরে, চা, মাছ, িাক-িনিিহ কৃনষজাে িণ্য, এরগ্রাপ্ররিনিং িণ্য ও সূো 

যকনজরে, তেরী যিািাক ও নির্ওয়ুার ডজরি, চামড়াজাে িণ্য যজাড়া ও িংখ্যায়, হস্তনিল্পজাে িণ্য ডজরি, নিরানমক ও যমিামাইি নিরি (in 

piece), ঔষধ – যর্িরিরর্র যেরে িংখ্যায়, যিােরির যেরে ডজরি িনরমাণ যদখারে হরি। 

  

এেদ্বারা প্রেুয়ি করা যারে যয, উিরর প্রদি িকি েথ্য িঠক ও িেু। দানখিকৃে ডকুরমন্ট ও েথ্যানদ অিেু প্রমানিে হরি এর িম্পূণ ট দায়-

দানয়ত্ব িহি কররে নিনস্বােরকারী িাে র্াকরি এিং রপ্তানি উন্নয়ি ব্যুররা োর নিরুরি যয যকাি ধররির আইিানুগ ব্যিস্থা নিরে িাররি। 

 

 

োনরখঃ ................................. 

যচয়ারম্যাি/ব্যিস্থািিা িনরচািক/ নিি এনিনকউটিভ অনিিার/ 

মরিািীে িনরচািক/স্বত্বানধকারীর িাম, স্বােে ও নসি 

যমািাইি িম্বরঃ 


