যপ্তানন উন্নয়ন ব্যুরযা
টিননফ বফন
১, কাওযান ফাজায, ঢাকা।

Bangladesh

নফজ্ঞনপ্ত
নআইন (যপ্তানন)-২০২০ এফং জাতীয় যপ্তানন ট্রনপ ২০১৮-২০১৯
নআইন (যপ্তানন)-২০২০ এফং ২০১৮-২০১৯ অথ থফছরযয ‘জাতীয় যপ্তানন ট্রনপ’ প্রাক ননফ থাচরনয ররযু ফাংরারদী যপ্তাননকাযক ও যপ্তাননকাযক প্রনতষ্ঠারনয
ননকট রত যপ্তানন উন্নয়ন ব্যুরযা দযখাস্ত আফান কযরছ।
০২।
নআইন (যপ্তানন) এফং জাতীয় যপ্তানন ট্রনপ ণ্য ও সফা নবনিক রফ। এ উরেরে ভস্ত যপ্তানন ণ্য ও সফা খাতরক নআইন (যপ্তানন) এয জন্য ২২টি ণ্য
খারত এফং জাতীয় যপ্তানন ট্রনপ এয জন্য ৩২টি ণ্য ও সফা খাত ননম্নরূবারফ নফবক্ত কযা রফেঃ

নআইন (যপ্তানন)-২০২০ এয খাতমূ:
(১) কাঁচা াট, (২) াটজাত দ্রব্য (জুট ইয়ান থ ও সটায়াইন, জুট কারথট, জুট ম্যানুরপকচাযা থ), (৩) চাভড়া (ক্রাস্ট/নপননড), (৪) চাভড়াজাত দ্রব্য (চাভড়ায
জুতা, ব্যাগ, ওয়াররট, সফল্ট, জুারকট ইতুানদ), (৫) নভানয়ত খাদ্য, (৬) চা, (৭) ওরবন গারভথন্ট, (৮) কৃনলজাত দ্রব্য (াকব্জী, পরমূর, ান, আলু ও অন্যান্য), (৯)
এররাপ্ররনং (প্ররড জুাভ, সজরী, আচায, ভরা, নচ, নচড়া, মুনড় জাতীয় ণ্য), (১০) রাইট ইনিননয়ানযং সপ্রাডাক্ট, (১১) পাভথানটিউকুার সপ্রাডাক্ট, (১২)
স্তনল্পজাত দ্রব্য, (১৩) সোরাইজড সটক্সটাইর/রাভ সটক্সটাইর (কর ধযরনয টাওরয়র, ফাথরযাফ, সডাযকারট থন, কুন কাবায, সফডীট, সফড কাবায, নররা কাবায
ইতুানদ) (১৪) নীট ওয়ুায গারভথন্ট, (১৫) নযানভক সটনফর ওয়ুায/অন্যান্য নযানভক ণ্য, (১৬) প্লানস্টকজাত ণ্য, (১৭) সভরাভাইন ণ্য, (১৮) সটক্সটাইর সপনিক্স,
(১৯) কনিউটায পটওয়ুায, কনিউটায সফা, ডাটা প্ররনং ইতুানদ, (২০) জাাজ ননভথাণ নল্প, (২১) আফাফত্র এফং (২২) নফনফধ (বফদ্যুনতক যিাভানদ,
থ
জুরয়রাযী, কটন ইয়ান থ, ুাট ও কুা, টয়ররনট্রজ, আটিনপনয়ার
ও ন্যাচাযার ফ্লাওয়ায এফং অন্যান্য)।
ণ্য ও সফা খারতয যপ্তাননয নফযীরত (১) কৃনলজাত দ্রব্য, (২) এররাপ্ররনং ণ্য, (৩) রাইট ইনিননয়ানযং সপ্রাডাক্ট, (৪) স্তনল্পজাত দ্রব্য, (৫)
প্লানস্টকজাত ণ্য, (৬) সভরাভাইন ণ্য, (৭) কনিউটায পট্ওয়ুায, কনিউটায সফা, ডাটা প্ররনং ইতুানদ এফং (৮) নফনফধ খারত ন্যুনতভ ২০১৮-২০১৯ অথ থফছরয
০.১৫ নভেঃ ভােঃ ডরায এফং অফনষ্ট ১৪টি ণ্য খারত ন্যুনতভ ১.৫০ নভেঃ ভােঃ ডরায যপ্তানন আয় অজথনকাযী যপ্তাননকাযকগণ নআইন (যপ্তানন) ২০২০ এয জন্য আরফদন
কযরত াযরফ।

জাতীয় যপ্তানন ট্রনপ (আরফদরনয জন্য প্ররমাজু ২০১৮-২০১৯ অথ থফছরযয খাতওয়াযী ন্যন্যতভ যপ্তানন আয় ণ্য ও সফা খাতমূ):
(১) ততযী সাাক (ওরবন) (২৮.০০ নভ:ভা:ড:), (২) ততযী সাাক (ননটওয়ুায) (২৪.০০ নভ:ভা:ড:), (৩) কর ধযরনয সুতা (১০.০০ নভ:ভা:ড:), (৪) সটক্সটাইর
সপনিক্স (১০.০০ নভ:ভা:ড:), (৫) সাভ ও সোরাইজড সটক্সটাইর (২০.০০ নভ:ভা:ড:), (৬) সটনযটাওরয়র (০৫.০০ নভ:ভা:ড:), (৭) নভানয়ত খাদ্য (১০.০০ নভ:ভা:ড:),
(৮) কাঁচাাট (৫.০০ নভ:ভা:ড:), (৯) াটজাত দ্রব্য (১০.০০ নভ:ভা:ড:), (১০) চাভড়া (ক্রাস্ট/নপননড) (১০.০০ নভ:ভা:ড:), (১১) চাভড়াজাত ণ্য (২.০০ নভ:ভা:ড:),
(১২) পৄটওয়ুায (কর) (৪.০০ নভ:ভা:ড:), (১৩) চা (২.০০ নভ:ভা:ড:), (১৪) কৃনলজ ণ্য (তাভাক ব্যতীত) (১.০০ নভ:ভা:ড:), (১৫) এররাপ্ররনং ণ্য (তাভাকজাত ণ্য
ব্যতীত) (১.০০ নভ:ভা:ড:), (১৬) পৄর-পনররয়জ (১.০০ নভ:ভা:ড:), (১৭) স্তনল্পজাত ণ্য (০.২৫ নভ:ভা:ড:), (১৮) সভরাভাইন (২.০০ নভ:ভা:ড:), (১৯) প্লানষ্টক ণ্য
(২.০০ নভ:ভা:ড:), (২০) নযানভক াভরী (৩.০০ নভ:ভা:ড:), (২১) রাইট ইনিননয়ানযং ণ্য (১.৫০ নভ:ভা:ড:), (২২) ইররকনট্রক ও ইররকরট্রাননক্স ণ্য (১.৫০ নভ:ভা:ড:),
(২৩) জাাজ (৩০.০০ নভ:ভা:ড:), (২৪) অন্যান্য নল্পজাত ণ্য (২.০০ নভ:ভা:ড:), (২৫) পাভথানউটিকুার ণ্য (২.০০ নভ:ভা:ড:), (২৬) কনিউটায পটওয়ুায (২.০০
নভ:ভা:ড:), (২৭) ইনরজডভূক্ত ১০০% ফাংরারদী ভানরকানাধীন (‘ন’ কুাটাগযী) ততযী সাাক নল্প (নীট ও ওরবন) (৩০.০০ নভ:ভা:ড:), (২৮) ইনরজডভূক্ত ১০০%
ফাংরারদী ভানরকানাধীন (‘ন’ কুাটাগযী) অন্যান্য ণ্য ও সফা খাত (১০.০০ নভ:ভা:ড:), (২৯) প্যারকনজং ও এরক্সনযজ ণ্য (৪.০০নভ:ভা:ড:), (৩০) অন্যান্য
প্রাথনভক ণ্য (০.৫০ নভ:ভা:ড:), (৩১) অন্যান্য সফা খাত (২.০০ নভ:ভা:ড:) এফং (৩২) নাযী উরদ্যাক্তা/যপ্তাননকাযকগরণয (প্রকৃত ব্যফায়ী ও ব্যফায়ী কভথকারে
যানয িৃক্ততা থাকরত রফ) জন্য ংযনযত (উৎানদত ণ্য ও সফা) (০.৫০ নভ:ভা:ড:)।
ণ্য ও সফা যপ্তাননয নফযীরত উনিনখত ন্যুনতভ যপ্তানন আয় (নভনরয়ন ভানকথন ডরায) অজথনকাযী যপ্তাননকাযক প্রনতষ্ঠান ট্রনপয জন্য আরফদন কযরত াযরফন।
০৩।
যপ্তানন উন্নয়ন ব্যুরযায ওরয়ফ াইরট(www.epb.gov.bd), ব্যুরযায ঢাকাস্থ প্রধান কাম থাররয়য ণ্য নফবাগ, চট্ররাভ, খুরনা ও যাজাী আঞ্চনরক
অনপ এফং কুনভিা, নররট ও নাযায়ণগি াখা অনপ ছাড়াও ঢাকাস্থ নদ সপডারযন অফ ফাংরারদ সচম্বা থ অফ কভা থ এে ইোনি, ফাংরারদ সচম্বায অফ ইোনিজ,
সভরট্রানরটন সচম্বায অফ কভা থ এে ইোনি, ঢাকা সচম্বায অফ কভা থ এে ইোনি এফং নফবাগীয় সচম্বায অফ কভা থ এে ইোনিমূ মথা-চট্টরাভ, খুরনা, যাজাী,
ফনযার, নররট ও যংপুয সথরক দযখারস্তয ননধ থানযত পযভ ংর কযরত ারযন। দযখারস্তয ননধ থানযত পযভ যপ্তানন ংনিষ্ট সট্রড এরানরয়ন সথরকও ংর কযা
মারফ। ইনরজডভুক্ত ‘ন’ কুাটাগযীয নল্প প্রনতষ্ঠানমূ ইননফ অনপ, ফনণ থত সচম্বায ও সট্রড এরানরয়নমূ এফং ফাংরারদ যপ্তানন প্রনক্রয়াকযণ এরাকা কর্তথয
(রফজা) কাম থারয় রত দযখারস্তয ননধ থানযত পযভ ংর কযরত ারযন। পযভ ংর এফং দানখররয ভয় ০১ আগস্ট ২০১৯ রত ৩১ আগস্ট ২০১৯নরেঃ ম থন্ত।
০৪।
আরফদনকাযী ব্যনক্ত ও প্রনতষ্ঠানমূরক গত ফছয ম থন্ত কয নযরারধয স্বরয ংনিষ্ট কয অনপ এফং ঋণ সখরাী নয় ভরভথ আরফদনকাযী প্রনতষ্ঠারনয
ফানণনজুক ব্যাংক/ব্যাংকমূ রত প্রতুয়ন ত্র আরফদন রত্রয ারথ দানখর কযরত রফ।
০৫।
গ্রুভূক্ত প্রনতষ্ঠানমূ গ্রুরয প্রনতটি ইউননরটয যপ্তানন আয়, রণ্যয নফফযণ ও অন্যান্য মানচত তথ্যানদ উরিখপূফ থক incorporation
certification- আরফদন কযরত াযরফ।
০৬।
০৭।

সকান ইউননট একানধক ণ্য যপ্তানন কযরর উক্ত ইউননটরক ণ্যওয়াযী পৃথক আরফদন দানখর কযরত রফ।
True Single Source

ও

।
০৮।
ননধ থানযত আরফদন ত্র মথামথবারফ পূযণপূফ থক দযখাস্তমূ ননম্নস্বাযযকাযীয ফযাফরয আগাভী ৩১ আগস্ট ২০১৯ তানযরখয ভরে যপ্তানন উন্নয়ন ব্যুরযারত
স ৌঁছারত রফ। উরিখ্য, নফররম্ব প্রাপ্ত সকান আরফদন রণ কযা রফ না। নফদ তরথ্যয জন্য যপ্তানন উন্নয়ন ব্যুরযায ারথ সমাগারমাগ কযা সমরত ারয।
সভাােঃ আব্দুয সয প
নযচারক
ণ্য নফবাগ
সপান নং-৮৮-০২-৫৫০১৩৫৪৪
E-mail: dir-commodity@epb.gov.bd

Export Promotion Bureau
TCB Bhaban
1, Kawran Bazar, Dhaka.

Bangladesh

Notice
CIP (Export)-2020 and National Export Trophy 2018-2019.
Export Promotion Bureau invites applications from Bangladeshi exporters and exporting companies for selection
of CIP (Export)-2020 and awarding National Export Trophy for the year 2018-2019 respectively.
02.
CIP (Export) and National Export Trophy will be product and service-specific. According to the concerned policy
guideline all products and services have been categorized into 22 sectors for CIP (Export) and 32 sectors for National Export
Trophy:

CIP (Export)-2020:
(1) Raw Jute, (2) Jute goods (Jute Yarn & Twine, Jute Carpet, Jute Manufacturing), (3) Leather (Crust/Finished), (4)
Leather Goods (Lather Footwear, Bag, Wallet, Belt, Jacket etc.) (5) Frozen Foods, (6) Tea, (7) Woven Garments, (8) Agriculture
Products (Vegetable, Fruits, Betel Leaf, Potato & Others.) (9) Agro-processing (Processed Jam, Jelly, Pickle, Spices, Chips,
Beaten Rice, Puffed Rice etc.), (10) Light Engineering Products, (11) Pharmaceutical Products, (12) Handicrafts, (13)
Specialized Textiles/ Home Textile (All kinds of Towels, Bath-robe, Door Curtain, Cushion Cover, Bed Sheet, Bed Cover, Pillow
Cover etc.), (14) Knit Garments, (15) Ceramic Tableware/Other Ceramic Products, (16) Plastic Product, (17) Melamine Product,
(18) Textile Fabrics, (19) Computer Software, Computer Services, Data Processing etc. (20) Ship, (21) Furniture and (22)
Miscellaneous (Electrical Appliances, Jewelry, Cotton Yarn, Hat & Cap, Toiletries, Artificial & Natural Flower & Others).
Exporter will be an eligible applicant for CIP (Export)-2020 who has minimum export earning of US$ 0.15 million in
2018-2019 for (i) Agricultural Products, (ii) Agro-processing Products, (iii) Light Engineering Products, (iv) Handicraft, (v)
Plastic Products, (vi) Melamine Products, (vii) Computer Software, Computer Services, Data Processing etc., (viii)
Miscellaneous products and US$ 1.5 Million for the rest 14 categories.

National Export Trophy (Product & Service sectors including sectaries required minimum export earnings in
2018-2019 for application):
(1) Readymade Garments (Woven) (28.00 ml US$), (2) Readymade Garments (Knitwear) (24.00 ml US$), (3) All
Categories of Yarn (10.00 ml US$), (4) Textile Fabrics (10.00 ml US$), (5) Home and Specialized Textiles (20.00 ml US$), (6)
Terry towel (5.00 ml US$), (7) Frozen Foods (10.00 ml US$), (8) Raw Jute (5.00 ml US$), (9) Jute goods (10.00 ml US$), (10)
Leather (Crust/Finished) (10.00 ml US$), (11) Leather Goods (2.00 ml US$), (12) Footwear (all kinds) (4.00 ml US$), (13) Tea (2.00
ml US$), (14) Agricultural Products (except tobacco) (1.00 ml US$), (14) Agro Processing Products (except tobacco product)
(1.00 ml US$), (16) Flower & Foliage (1.00 ml US$), (17) Handicrafts (0.25 ml US$), (18) Melamine (2.00 ml US$), (19) Plastic
Products (2.00 ml US$), (20) Ceramic ware (3.00 ml US$), (21) Light Engineering Products (1.50 ml US$), (22) Electric &
Electronic Products (1.50 ml US$), (23) Ship (30.00 ml US$), (24) Other Industrial Products (2.00 ml US$), (25) Pharmaceutical
Products (2.00 ml US$), (26) Computer Software (2.00 ml US$), (27) 100% Bangladeshi Ownership (C’ category) Readymade
Garments (Woven & Knitwear) industry of Bangladesh Export Processing Zone (30.00 ml US$), (28) 100% Bangladeshi
Ownership (C’ category) other products & Service Sectors of Bangladesh Export Processing Zone (10.00 ml US$), (29)
Packaging and Accessories Product (4.00 ml US$), (30) Other Primary Product (0.50 ml US$), (31) Other Service Sector (2.00
ml US$) And (32) Reserved for women entrepreneurs/exporters involved in products & services manufacturing and trading
(0.50 ml US$).
Exporting company will be an eligible applicant for National Export Trophy which has an export earnings (million
US Dollar) mentioned against the product.
03.
The prescribed pro-forma are available at Export Promotion Bureau’s Website (www.epb.gov.bd), Bureau’s Head
Office at Commodities Development Division in Dhaka, Regional Offices at Chittagong, Khulna, Rajshahi and Branch Offices
at Cumilla, Sylhet and Narayangonj as well as offices of The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and
Industry, Bangladesh Chamber of Industries, Metropolitan Chamber of Commerce and Industry, Dhaka Chamber of
Commerce and Industry and Divisional Chamber of Commerce and Industry Chittagong, Khulna, Rajshahi, Barisal, Sylhet
and Rangpur. Prescribed Pro-forma may also be obtained from Export related Product Associations of Bangladesh.
Exporters of 'C' category of all Export Processing Zones may apply in the prescribed pro-forma available at Bangladesh
Export Processing Zone Authority (BEPZA), Dhaka including the mentioned offices of EPB, Chambers and Product
Associations. Application form will be available from 1st August, 2019 to 31st August, 2019.
04.
The intending applicant should submit certified copies in support of payment of their taxes from concerned tax
offices and also certified copy(s) issued by the concerned Commercial Bank(s) in favor of the applicant who had not been
declared as defaulter up to last year.
05.
The exporting company under group may apply citing export income, name of the product and other related
information of individual units of the group along with incorporation certificate.
06.

Application has to be submitted product wise, if any unit deals with more than one product.

07.
To treat the Export earning figures as authentic and final as provided by the True Single Source in the Online
Monitoring System of Bangladesh Bank.
08.
Application in prescribed pro-forma duly filled in and signed and must reach in Export Promotion Bureau to the
undersigned on or before 31st August, 2019. No application will be accepted after 31st August, 2019. For more information,
please contact with the Export Promotion Bureau.

Md. AbdurRouf
Director
Commodities Division
Phone: 88-02-55013544
E-mail: dir-commodity@epb.gov.bd

যপ্তানন উন্নয়ন ব্যুরযা

নআইন’য চন্য
আরফদনওাযীয ০২ ওন
ারার্ ট াইরচয ঙনফ
নঙরন নাভ  দফী
ংযুক্ত ওযরত রফ।

টিননফ বফন
১, ওাযান ফাচায, ঢাওা।
Bangladesh

২০১৮-২০১৯ অথ টফঙরযয চাতীয় যপ্তানন ট্রনপ  ২০২০ াররয নআইন (যপ্তানন) ননফ টাঘরনয চন্য আরফদন
(চাতীয় যপ্তানন ট্রনপ ২০১৮-২০১৯ এফং নআইন (যপ্তানন)-২০২০ এয চন্য এওটি ভাত্র আরফদন পযরভয ভাধ্যরভ আরফদন ঘায়া রে)।
০১। যপ্তাননকৃত ণ্য ঔারতয নাভ
(ক)
(নফজ্ঞনপ্ত অনুমায়ী যম ণ্য ঔারতয চন্য
(খ)
আরফদন ওযা রে)
০২। আরফদরনয প্রকৃনত (প্ররমাচু যেরত্র নঘহ্ন নদন)

’র
’র

র

:
:

০৩। নআইনয চন্য আরফদরনয প্রকৃনত (প্ররমাচু যেরত্র  নঘহ্ন নদন)

০৪।

:

:

ক রক ক ? (প্ররমাচু যেরত্র নঘহ্ন নদন)

যপ্তানন ট্রনপ
এওও

নআইন

যপ্তানন ট্রনপ 
নআইন
গ্রু

ক

০৫। ব্যনক্তকত তথ্য (নআইন ননফ টাঘরনয যেরত্রপ্ররমাচু)
ও) নআইন’য চন্য আরফদনওাযীয পূণ ট নাভ (i) ফাংরা

:

(ii) English (Capital Letter)

:

ঔ)

(নফিঃ দ্রিঃ স্বত্বানধওাযী/ব্যফস্থানা নযঘারও/রঘয়াযম্যান/ঘীপ এনিনওউটিব অনপায/নযঘারও/ভরনানীত নযঘারও নআইন (ণ্য
যপ্তানন) এয চন্য আরফদন ওযরত াযরফন)।
ংনিষ্ট প্রনতষ্ঠারন আরফদনওাযীয দফী
:

ক)

আরফদনওাযীয নতা/স্বাভীয নাভ

:

খ)

আরফদনওাযীয ভাতায নাভ

:

গ)

চাতীয় নযঘয়ত্র নম্বয অথফা চন্ ননফন্ধন নম্বয

:

ঘ)

ফতটভান ঠাওানা (যর্নররপান, যভাফাইর নম্বয  ই-যভইর)

:

ঙ)

স্থায়ী ঠওানা

:

চ)

TIN (ব্যনক্ত) নং, ওয ারওটর নং, ওয অঞ্চর নং

:

০৬। প্রনতষ্ঠাননও তথ্যিঃ
ও) প্রনতষ্ঠারনয প্রধান/ভানরও-এয নাভ
ঔ) দফী
ক)

:
:
:

প্রনতষ্ঠারনয নাভিঃ (i) ফাংরায়
(ii) English (Capital Letter)

:

খ)

প্রনতষ্ঠারনয ভানরওানায ধযণ (প্রাইরবর্ নরনভরর্ড/াফনরও
নরনভরর্ড/ব্যনক্ত ভানরওানাধীন)

:

গ)

প্রনতষ্ঠারনয টিন (TIN) নং, ওয ারওটর নং, ওয অঞ্চর নং

:

বুার্ (VAT Registration Number)

:

BIN Number
ঘ)

ঠওানািঃ (i) অনপ (রর্নররপান, ই-যভইর)

(ii) Contact Person এর

:

র

(iii) ওাযঔানা (রর্নররপান, ই- যভইর)
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:
:

ঙ)

নাযী উরযাক্তায নাভ  দফী
(নাযী উরযাক্তাযরেরত্র প্ররমাচু)

:

(i) যট্রড রাইরন্প নং (ারনাকাদ রাইররন্পয ওন ংনিষ্ট ব্যাংরওয প্রথভ যেণীয :
ওভটওতটায প্রতুয়ন দানঔর ওযরত রফ)
(ii) নাযী উরযাক্তা নররফ ংনিষ্ট নভনতয ারনাকাদ নদত্র-এয ওন দানঔর :
ওযরত রফ।
(iii) প্রকৃত ব্যফায়ী  ব্যফায়ী ওভটওারে যানয ম্পৃক্ত নওনা?

:

(iv) উৎানদত ণ্য  যফায নাভ

:

০৭। ইনরচডভুক্ত প্রনতষ্ঠারনয যেরত্র ১০০% ফাংরারদী ভানরওানাধীন (‘ন’ ওুার্াকযী) নওনা ?

:

০৮। নআইন’য চন্য গ্রু অফ যওাম্পানীয আরয়য নবনিরত দযঔাস্ত ওযা রয় থাওরর গ্রুরয নাভ গ্রুভুক্ত অঙ্গপ্রনতষ্ঠানমূরয নাভ  প্রনতটি
প্রনতষ্ঠারনয যপ্তানন আয় যভার্ যপ্তানন আরয়য নযভাণ ননরেয ঙরও উরেঔ ওযরত রফ :
প্রনতষ্ঠারনয নাভ
যপ্তানন আয় (নভিঃ ভািঃ ডিঃ) (এপনফ মূরে
প্রতুফানত)
ও)
ঔ)
ক)
খ)
গ)
ঘ)
ঙ)

নফিঃ দ্রিঃ গ্রু অফ যওাম্পানীমুরও গ্রুরয নাভ উরেঔপূফ টও পৃথও পৃথও আরফদন পযরভ গ্রুভুক্ত দস্য ইউননর্মুরয যপ্তানন নফফযণী  অন্যান্য
দনররানদ আরফদন দানঔর ওযরত রফ।
০৯। আরফদনওাযী প্রনতষ্ঠারনয ব্যাংওমূরয নাভ
 ঠওানা:

১০। যপ্তানন রণ্যয নাভ  যপ্তানন াপরেয নফফযণিঃ
যপ্তানন রণ্যয
নাভ

আনথ টও ফঙয

নযভাণকত
যপ্তানন

১

২

৩

যপ্তানন আয়
(এপনফ মূরে প্রতুাফানত)
(নভনরয়ন ভানওটন ডরায)
৪

পূফ টফতী ফঙরযয
তুরনায় আয়কত
প্রবৃনি (%)
৫

ক ব্যস্থর
(উ ঔ ওযা আফশ্যও)

৬

২০১৭-২০১৮
২০১৮-২০১৯
নফিঃ দ্রিঃ ঘাভড়ায জুতা, অন্যান্য াভগ্রীয জুতা  ঘাভড়াচাত রণ্যয যপ্তাননওাযও প্রনতষ্ঠানরও ণ্যয়াযী পৃথও পৃথও নআযন দানঔর ওযরত রফ।
১১। ২০১৮-২০১৯অথ টফঙরয আরফদনওাযী প্রনতষ্ঠান ওর্তটও নল্প প্রনতষ্ঠারনয Compliance মূ প্রনতারন ওযা রয়রঙ নওনা (চাতীয় যপ্তানন ট্রনপয
চন্য প্ররমাচু) ?
চফাফ ুাঁ সূঘও রর ওরওাযঔানা  প্রনতষ্ঠান নযদটন নযদপ্তরযয নযদটন টিভ ওর্তটও Compliance Format-এয আররারও ফস্ত্র
ওাযঔানা নযদটন প্রনতরফদন এফং অন্যান্য ণ্য খ
রফ।

র

ারনাকাদ ভাননদ প্রদানওাযী প্রনতষ্ঠারনয নযদটন প্রনতরফদন ংযুক্ত ওযরত

১২। ২০১৮-২০১৯অথ টফঙরয যপ্তাননকৃত ণ্য এয পূফ ট ফঙরযয তুরনায় নতুন যওান ফাচারয ণ্য যপ্তানন ওযা রয়রঙ নওনা ?
চফাফ ুাঁ সূঘও রর উক্ত যদরয/রদমুরয নাভ উ ঔপূফ টও নফফযণ ননরোক্ত ঙও অনুমায়ী আফনশ্যওবারফ উ ঔ ওযরত রফ এফং এংক্রা
নআযনরত যপ্তাননকৃত নতুন যদরয নাভ উ ঔপূফ টও পৃথওবারফ ংযুক্ত ওযরত রফ অন্যথায় তথ্য গ্রণরমাগ্য রফ না।
যদরয নাভ যক্রতা প্রনতষ্ঠারনয ঠওানা
নআযন নম্বয  তানযঔ যপ্তানন আয় (এপনফ) নভিঃ ভািঃ ডিঃ
নযয়ারাইরচরনয তানযঔ
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১৩।

২০১৮-২০১৯অথ টফঙরয যপ্তাননকৃত ণ্য তানরওায় নতুন ণ্য ংরমানচত রয়রঙ নওনা?
চফাফ ুাঁ সূঘও রর উক্ত রণ্যয নফফযণ ননরোক্ত ঙও অনুমায়ী আফনশ্যওবারফ উ ঔ ওযরত রফ এফং এ ংক্রা নআযনরত যপ্তাননকৃত নতুন
রণ্যয নাভ উ ঔপূফ টও পৃথওবারফ ংযুক্ত ওযরত রফ অন্যথায় তথ্য গ্রণরমাগ্য রফ না।
রণ্যয নাভ
এইঘএ যওাড
নআযন নম্বয  তানযঔ
যপ্তানন আয় (এপনফ) নভিঃ ভািঃ ডিঃ
নযয়ারাইরচরনয তানযঔ

১৪।

২০১৮-২০১৯ অথ টফঙরয ণ্যানদ যপ্তাননর
ননষ্পনি রয়রঙ নওনা তায নফফযণ :

১ ৫।

আরফদনওাযী ইরতাপূরফ ট যপ্তানন ট্রনপ এফং নআইন উবয় ফা যওান এওটি ননফ টানঘত রয় থাওরর ন  ণ্য খ

১ ৬।

অন্যান্য প্রাংনকও তথ্যানদ (মনদ থারও)

যক্রতায ারথ ফানণচু নফফাদ খরর্রঙ নওনা? খরর্ থাওরর নফফারদয নফ নযত নফফযণ এফং নফফাদ

:

** নফিঃ দ্রিঃ
(ও) True Single Source

ক
(ঔ)
(ক)
(খ)
(গ)

(ঘ)
(ঙ)
চ)

ও

ক

র নাভ উ ঔপূফ টও নফফযণ :

কর
কর

র

র

রর

রর

।

বুার্ নরদয ওন, কত ফঙয ম টন্ত ওয নযরাধ নরদয ওন (ব্যনক্ত  প্রনতষ্ঠারনয), ঋণ যঔরাী নয় ভরভট ব্যনক্ত  প্রনতষ্ঠারনয ং ষ্ট
ব্যাংও ওর্তটও প্রতুয়নত্র, এফং ফাংরারদ ব্যাংরওয ননধ টানযত ঙরও Enquiry Form 1 & 2 ংযুক্ত ওযরত রফ।
যওান প্রনতষ্ঠারনয গ্রুভুক্ত নআইন (যপ্তানন) আরফদন যওান ওাযরণ গৃীত না রর ঐ গ্রুভুক্ত যওান প্রনতষ্ঠান এওও যওান ঔারত আরফদনওাযী
নররফ দাফী ওযরত াযরফনা।
ওয  ঋণ যঔরাী এফং ফানণচু নফরযাধ ং ষ্ট ওাযরণ যদালী াব্যস্ত প্রনতষ্ঠানরও চাতীয় যপ্তানন ট্রনপয চন্য এফং উক্ত প্রনতষ্ঠারনয
প্রনতনননধরও নআইন ভরনানয়রনয চন্য নফরফঘনা ওযা রফ না।
ফস্ত্রঔারতয যেরত্র ওরওাযঔানা  প্রনতষ্ঠান নযদটন নযদপ্তরযয নযদটন টিভ ওর্তটও ফস্ত্র ওাযঔানা নযদটন ব্যতীত অন্যরওান ওভপ্লারয়ন্প
প্রনতরফদন গ্রণরমাগ্য রফ না। অম্পূণ ট অথ টাৎ ওভপ্লারয়ন্প নফলরয় নফনবন্ন ননণ টায়রওয উয প্রাপ্ত নম্বয যভার্ প্রাপ্ত নম্বয, নযদটনওাযী ওভটওতটায
স্বােয  তানযঔ ীর ব্যতীত ওভপ্লারয়ন্প প্রনতরফদন ফানতর ফরর কণ্য রফ।
গ্রুভুক্ত প্রনতষ্ঠানমূ গ্রুরয প্রনতটি ইউননরর্য যপ্তানন আয়, রণ্যয নফফযণ  অন্যান্য মানঘত তথ্যানদ উরেঔপূফ টও Incorporation
Certificate- আরফদন ওযরত াযরফ।
যওান ইউননর্ এওানধও ণ্য যপ্তানন ওযরর উক্ত ইউননর্রও ণ্যয়াযী পৃথও আরফদন দানঔর ওযরত রফ।
ওাঁঘাার্ যফর-এ (in bale), ার্চাত দ্রব্য যভনট্রও র্রন, ঘাভড়া এএপটিরত, ঘা, ভাঙ, াও-নি কৃনলচাত ণ্য, এরগ্রাপ্ররনং ণ্য 
সূতা যওনচরত, ততযী যাাও  ননর্য়ুায ডচরন, ঘাভড়াচাত ণ্য যচাড়া  ংখ্যায়, স্তনল্পচাত ণ্য ডচরন, নযানভও  যভরাভাইন নর
(in piece), লধ – যর্ফরররর্য যেরত্র ংখ্যায়, যফাতররয যেরত্র ডচরন নযভাণ যদঔারত রফ।

এতদ্বাযা প্রতুয়ন ওযা মারে যম, উরয প্রদি ওর তথ্য ঠও  তু। দানঔরকৃত ডকুরভন্ট  তথ্যানদ অতু প্রভাননত রর এয ম্পূণ ট দায়দানয়ত্ব ফন ওযরত ননেস্বােযওাযী ফাধ্য থানওরফ এফং যপ্তানন উন্নয়ন ব্যুরযা তায নফরুরি যম যওান ধযরনয আইনানুক ব্যফস্থা ননরত াযরফ।

তানযঔিঃ .................................
যঘয়াযম্যান/ব্যফস্থানা নযঘারও/
ঘীপ এনিনওউটিব অনপায/ভরনানীত নযঘারও/
স্বত্বানধওাযীয নাভ, দ ঔত  ীর
যভাফাইর নম্বযিঃ
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Enquiry Form-1
(For Individual)
Individual data
1. Title

Name*

2. Father’s title

Father’s Name*

3. Mother’s title

Mother’s Name*

4. Husband’s title

Husband’s Name

5. National ID number*

6. TIN

7. Date of birth(dd/mm/yyyy)*

8. Gender*

9. District of birth*

10. Country of birth*

Main (Permanent) address:
12. Street no./Street name/Village/PS/Upazilla*
District*

Postal Code

Country*

Additional (Present) address:
13. Street no./Street name/Village/PS/Upazilla
District

Postal Code

Country

Identification document data
14. ID type (Passport/Driving
License/Commissioner Certificate)

ID number

ID issue date(dd/mm/yyyy):

ID issue country:

15. Telephone number
* Indicates mandatory information to be provided.

Enquiry Form-2

(For Proprietorship/Partnership/Limited or any other Company)

Company data
1. Title

Trade Name*

2. Legal form**

3. TIN

Company’s main (Permanent) address:

4. Street no./Street name/Village/PS/Upazilla*

District*

Postal Code

Country*

Additional (Business) address:
5. Street no./Street name/Village/PS/Upazilla

District

Postal Code

Country

6. Telephone number

* Indicates mandatory information to be provided.

** Indicates form of a company like Proprietorship, Partnership, Public Limited,
Private Limited, Corporation etc.

