
 

 

 

  

  

রপ্তানি উন্নয়ি ব্যুররা 

িীনি ও পনরকল্পিা নিভাগ 

টিনিনি ভিি (৫ম িলা) 

১, কাওরাি িাজার,ঢাকা 

িথ্য যাচাই ও পনরদর্ শি প্রনিরিদি 

 

 

 

 

 

 

১। আবেদনকারী  প্রনিষ্ঠারির িাম 

 

t-------------------------------------------------------------------- 

 

t (ক) অনিি   t ------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

২। ঠিকািা 

       ফিািঃ------------------------------------------------------------ 

ই-ফমইলঃ-------------------------------------------------------- 

ওরয়িিাইটঃ----------------------------------------------------- 

  

  

 
    

 (খ) কারখািাঃ------------------------------------------------------------- 

 

  ফিািঃ------------------------------------------------------------ 

ই-ফমইলঃ-------------------------------------------------------- 

ওরয়িিাইটঃ----------------------------------------------------- 

  

 

 

 

 

৩। প্রনিষ্ঠারির  TIN এিং  BIN  Number     

 

t (ক) TIN ---------------------------------------------------- 

t (খ) BIN----------------------------------------------------- 

t -------------------------------------------------------------- 
  

t ≥ উৎপাদক  ≥ ব্যিিায়ী  ≥ রপ্তানিকারক   

  ≥  উৎপাদক ও     রপ্তানিকারক  

৪। মরিািীি ব্যাংরকর িাম ও ঠিকািা 

৫। প্রনিষ্ঠারির ধরি (প্ররযাজু ফেরে√ নচহ্ন নদরি হরি) 

 

৬। িংগঠরির ফেণী নিন্যাি (প্ররযাজু ফেরে√ নচহ্ন নদরি হরি)                t ≥  e¨w³ gvwjKvbv ≥  cvewjK wjt ≥ †hŠ_ D‡`¨vM  

                                                                                       ≥ cÖvB‡fU wjt     ≥ Ab¨vb¨  

 

৭। (ক) ফযাগারযাগকারী ব্যনির িাম, পদিী (মানলক পে/নিরয়াগ প্রাপ্ত) 

         ও ফমািাইল িাম্বার  

t --------------------------------------------------------------- 

t--------------------------------------------------------------- 

৮। cÖwZôv‡bi hš¿cvwZi weeiY/ZvwjKv mshy³ Kiæb (cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î) t--------------------------------------------------- 

৯। cÖwZôv‡bi Ae ’̄v                                                        

 

 

t  (K)   †NvwlZ wVKvbvq Aw¯ÍZ¡gvb wK bv ? nu¨v/ bv 

 (L)    Aw¯ÍZ¡kxj n‡j Kvh©µg Pvjy i‡q‡Q  wK bv ? nu¨v/ bv 

   (M)    mivmwi ißvwb‡Z wb‡qvwRZ wK bv ? nu¨v/ bv 

১০। বেদ্যুৎ বেল পবরব াবের প্রমাণকঃ  t----------------------------------------------------- 

১১। (ক) কারখািার উৎপানদি পরের  িাম (এইচ এি ফকাডিহ) 

     (খ) প্ররযাজু হরল অনুগ্রহপূে বক প্প্রাডাক্টস প্প্রাফাইল সংযুক্ত করুন  

       

t----------------------------------------------------- 

১২। োৎসবরক উৎপাদন ক্ষমতা  t----------------------------------------------------- 

১৩। উৎপাদন প্লাচার্ ব `qv K‡i সংযুক্ত করুন  (প্রব াজ্ু প্ক্ষবে)   t------------------------------------------------------ 

১৪।  উৎপাদন কাবজ্ ব্যেহৃত কাঁচামাবলর উৎস                               t ≥  স্থানীয় কাঁচামাল ≥  আমদানীকৃত কাঁচামাল ≥ স্থানীয়  ভাবে  

আমদানীকৃত  (প্ররযাজু ফেরে√ নচহ্ন নদরি হরি)                                                                                                            



                                                                                                                                        

১৯। নিরনাি দনলল পে/কাগজপে  হালিাগাদ/িিায়িকৃি নক িা?        

 (ক) ফেড লাইরিন্স                    ( িং ও িানরখ)t nu¨v/ bv 

 (খ) ই.আর নি.                         (িং ও িানরখ) t nu¨v/ bv 

  (গ) িংনিষ্ট িনমনির িদস্য িিদ  ( িং ও িানরখ)t nu¨v/ bv 

 (ঘ) িরেড ওয়ুার হাউি লাইরিন্স  (িং ও িানরখ) t nu¨v/ bv 

 (ঙ) িায়ার িিদ                      ( িং ও িানরখ)t nu¨v/ bv 

 (চ) িায়ার ইন্সুররন্স                  ( িং ও িানরখ)t nu¨v/ bv 

 (ছ) টি. আই. এি                    ( িং ও িানরখ)t nu¨v/ bv 

 (জ) ভুাট নিিন্ধি                   ( িং ও িানরখ)t nu¨v/ bv 

 (ঝ) নিডা/ইনপরজড কর্তশক  

জানরকৃি নিিন্ধি পে              

( িং ও িানরখ)t  nu¨v/ bv 

 (ঞ) িংঘ স্মারক ও িংঘ নিনধ  

(ফয ফেরে প্ররযাজু) 

 nu¨v/ bv 

 (ট) অন্যান্য (যনদ থারক)  nu¨v/ bv 
 

আনম -----------------------------------------------------------------পদিীঃ------------------------- -------------এ মরম শ ফঘাষণা 

করনছ ফয,  আমার প্রদত্ত িথ্যানদ িঠিক। পরিিীরি যাচাইরয় প্রদত্ত  িথ্যানদর ফকাি একটি ব্যিুয় হরল  িা অিিু প্রমানিি হরল রপ্তানি 

উন্নয়ি ব্যুররা কর্তশক আররানপি ফয ফকাি ব্যিস্থা ফমরি নিরি িাধ্য থানকি। 
 

 
 

(িামও স্বাের) 

প্রনিষ্ঠারির মানলক/ব্যিস্থাপিা পনরচালক 

পবরদ বনকারী কম বকতবার মন্তব্যঃ 

            (ক) প্রনিষ্ঠািটি িররজনমি পনরদর্ শি করা হরলা। পনরদর্ শিকারল Rules of Origin প্রনিপালিিহ অন্যান্য িথ্যানদ 

িঠিক পাওয়া ফগরছ/ পাওয়া যায়নি।  

  (খ) অনমল িথ্যানদর নিিরণ নিনরুপ (প্ররযাজু ফেরে) t   

(গ) পনরদর্ শিকারীর সুস্পষ্ট মিামিঃ 

  

 

 

 

 (িাম ও স্বাের) 

পনরদর্ শি িহকারীর পদিী, ইনপনি 

(িামও স্বাের) 

                         পনরদর্ শি কম শকিশার পদিী, ইনপনি 

১৫। ক) আমদানীকৃত কাঁচামাবলর বেেরণ (এইচ এস প্কাডসহ) t 

      

 খ) পণ্য উৎপাদন কাবজ্ ব্যেহৃত স্থানীয় কাঁচামাবলর বেেরণ (এইচ   

এস প্কাডসহ) t  

       

গ) আমদানীকৃত কাঁচামাল ব্যেহাবরর আনুপাবতক হার% 

t  (ক)-------------------------------------------------------------- 

      ---------------------------------------------------------------- 

    (খ)-------------------------------------------------------------- 

    (গ) ----------------- -- - --------------------------------------- 

১৬। সংযুক্ত Cost Sheet অনু ায়ী মূল্য সংব াজ্ন হার t---------------------------------------------------------- 

১৭। (ক) সংগৃহীত কাঁচামাল স্থানীয়ভাবে প্রবিয়াজ্াত  

            হবল  প্রবিয়াজ্াতকরবণর েরণ 

      (খ) সংগৃহীত কাঁচামাবলর মূল্য সংব াজ্বনর হার (সংযুক্ত কষ্টসীর্) 

t ≥  সংব াজ্নী ≥  উৎপাদন মূল্য সংব াজ্ন হার % 

১৮। জিিল  t  (ক) অনিিঃ-------------     (খ) কারখািাঃ  ------------ 



 

 

 

 

 

 

 


