রপ্তানি উন্নয়ি ব্যুররা

নিআইনি’র জন্য
আরিদিকারীর ০২ কনি
িািরিার্ ট িাইরজর ছনি
নিছরি িাম ও িদিীিহ
িংযুক্ত কররে হরি।

টিনিনি ভিি
১, কাওরাি িাজার, ঢাকা
www.epb.gov.bd
নিআইনি (রপ্তানি)-২০২১ এর জন্য আরিদি ফরম
(২০১৯-২০২০ অর্ থবছররর রপ্তানি আরের নিনিরে আরিদি চাওয়া হরে)
০১।

রপ্তানিকৃে িণ্য খারের িাম
(নিজ্ঞনপ্ত অনুযায়ী যয িণ্য খারের জন্য আরিদি করা হরে)

:

০২।

নিআইনির জন্য আরিদরির প্রকৃনে (প্ররযাজু যেরে (√) নচহ্ন নদি)

:

০৩। প্রেন্ন রপ্তানিকারক নক িা? (প্ররযাজু যেরে (√) নচহ্ন নদি)
০৪।

ব্যনক্তগে েথ্য (নিআইনি নিি টাচরির যেরে প্ররযাজু)
ক) নিআইনি’র জন্য আরিদিকারীর পূর্ ট িাম (i) িাংলা
(ii) English (Capital Letter)

খ)
গ)
ঘ)
ঙ)

আরিদিকারীর নিো/স্বামীর িাম (প্ররযাজু যেরে (√) নচহ্ন নদি)
আরিদিকারীর মাোর িাম
জােীয় িনরচয়িে িম্বর এবং স্মার্ থ আইনি কাি থ িম্বর
(প্রর াজ্য ক্ষেরে পাসরপার্ থ িম্বর; ইস্যযকারী ক্ষেশ, ইস্যযর োনরখ ও
ক্ষমোে উরেখসহ)

:
:
:
:
:

ছ)

স্থায়ী ঠকািা

:

জ)

TIN (ব্যনক্ত)

:
:
:

প্রানেষ্ঠানিক েথ্যিঃ
ক) প্রনেষ্ঠারির প্রিাি/মানলক-এর িাম
খ) িদিী
গ) প্রনেষ্ঠারির িামিঃ (i) িাংলায়

ঙ)

চ)

ছ)

আংনিক

:

িেটমাি ঠাকািা (রর্নলরফাি, যমািাইল িম্বর ও ইরমইলিহ)

ঘ)

িা

:

চ)

(ii) English (Capital Letter)

০৬।

হুাঁ

গ্রুি

(নিিঃ দ্রিঃ স্বত্বানিকারী/ ব্যিস্থািিা িনরচালক/ যচয়ারম্যাি/ নিফ এনিনকউটিভ অনফিার/ িনরচালক/ মরিািীে িনরচালক নিআইনি
(রপ্তানি) এর জন্য আরিদি কররে িাররিি)।
িংনিষ্ট প্রনেষ্ঠারি আরিদিকারীর িদিী
:

কর িারকটল
কর অঞ্চল
০৫।

একক

:
:
:
:

প্রনেষ্ঠারির মানলকািার িরর্ (প্রাইরভর্ নলনমরর্ড/িািনলক
নলনমরর্ড/ব্যনক্ত মানলকািািীি)
TIN (প্রনেষ্ঠাি)

:

কর িারকটল
কর অঞ্চল

:
:

ভুার্ (VAT Registration Number)

:

BIN
ঠকািািঃ (i) অনফি (রর্নলরফাি, ইরমইলিহ)

:
:

(ii) কারখািা (রর্নলরফাি, ই- যমইলিহ)

:

(iii) Contact Person এর িাম ও যমািাইল িম্বর

:

:

ইনিরজডভুক্ত প্রনেষ্ঠারির যেরে ১০০% িাংলারদিী মানলকািািীি :
(‘নি’ কুার্াগনর) নক িা ?
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০৭।

নিআইনি’র জন্য গ্রুি অি যকাম্পািীর আরয়র নভনিরে দরখাস্ত করা হরয় থাকরল গ্রুরির িামিহ গ্রুিভুক্ত অঙ্গপ্রনেষ্ঠািিমূরহর িাম ও প্রনেটি
প্রনেষ্ঠারির রপ্তানি আয়িহ যমার্ রপ্তানি আরয়র িনরমার্ নিরের ছরক উরেখ কররে হরি :

গ্রুরপর িামঃ
গ্রুিভুক্ত প্রনেষ্ঠারির িাম

রপ্তানি আয় (নমিঃ মািঃ ডিঃ) (এফওনি মূরে প্রেুিানিে)

ক)
খ)
গ)
ঘ)
ঙ)

নিিঃ দ্রিঃ গ্রুি অি যকাম্পািীিমুহরক গ্রুরির িাম উরেখপূি টক পৃথক পৃথক আরিদি ফররম গ্রুিভুক্ত িদস্য ইউনির্িমুরহর রপ্তানি নিিরর্ী ও অন্যান্য
দনললানদিহ আরিদি দানখল কররে হরি।
০৮।

আরিদিকারী প্রনেষ্ঠারির ব্যাংকিমূরহর িাম ও
ঠকািা:

০৯।

রপ্তানি িরণ্যর িাম ও রপ্তানি িাফরের নিিরর্িঃ

রপ্তানি িরণ্যর িাম

অর্ থিছর

পনরমাণগে রপ্তানি

রপ্তানি আয়
(এফওনি মূরে প্রেুািানিে)
(নমনলয়ি মানকটি ডলার)

পূি টিেী অর্ থিছররর তুলিায়
আয়গে প্রবৃনি (%)

গন্তব্যস্থল
(উরেখ করা আিশ্যক)

২০১৮-২০১৯
২০১৯-২০২০
নিিঃ দ্রিঃ চামড়ার জুো, অন্যান্য িামগ্রীর জুো ও চামড়াজাে িরণ্যর রপ্তানিকারক প্রনেষ্ঠািরক িণ্যওয়ারী পৃথক নিআরনি দানখল কররে হরি।

১১

২০১৯-২০২০ অথ টিছরর িণ্যানদ রপ্তানির যেরে যেোর িারথ িানর্জু নিিাদ ঘরর্রছ নক-িা? ঘরর্ থাকরল নিিারদর নিস্তানরে নিিরর্ এিং
নিিাদ নিষ্পনি হরয়রছ নকিা োর নিিরর্ আলাো কাগরজ্ েনখল কররে হরব।
আরিদিকারী ইরোপূরি ট নিআইনি (রপ্তানি) নিি টানচে হরয় থাকরল সাল ও িণ্য খারের িাম উরেখপূি টক নিিরর্ :

১ ২।

অন্যান্য প্রািংনগক েথ্যানদ (যনদ থারক)

১ ০।

:

** নিিঃ দ্রিঃ
(ক) রপ্তানিকাররকর ব্াংরকর ক্ষলর্ার ক্ষহিপ্যারি রপ্তানিকারক প্রনেষ্ঠারির িাম, পরের িাম, এফওনব মূরে অর্ থবছররর ক্ষমার্ প্রেযাবানসে রপ্তানি আে
থ
নমনলেি মানকথি িলারর উরেখপূব থক পৃর্কিারব ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্ থবছররর একপাোর মূল প্রনসি নরোলাইরজ্শি সার্টনফরকর্
(নপআরনস) োনখল কররে হরব। উনেনখে নপআরনস অবশ্যই সংনিষ্ট ব্াংরকর প্রধাি কা থলরের সংনিষ্ট নবিাগ কর্তথক প্রনেস্বােনরে হরে হরব।
োনখলকৃে নপআরনস িাংলারদি ব্যাংরকর অিলাইি মনির্নরং নিরেরমর েথ্যভান্ডাররর িারথ যাচাই করা হরি। True Single Source
নহরিরি িাংলারদি ব্যাংরকর অিলাইি মনির্নরং নিরেরমর েথ্যভান্ডারর রনেে প্রনেষ্ঠারির রপ্তানি আয়রক চূড়ান্ত ও িঠক নহরিরি নিরিচিা
করা হরি।
(খ) প্রেন্ন ও আংনিক প্রেন্ন রপ্তানিকারক প্রনেষ্ঠািরক িাংলারদি ব্যাংরকর নিি টানরে ছক অনুযায়ী ইনিআরনি দানখল কররে হরি।
(গ) ভুার্ িিরদর কনি, গে িছর িয টন্ত কর িনররিাি িিরদর কনি (ব্যনক্ত ও প্রনেষ্ঠারির), ঋর্ যখলািী িয় মরমট ব্যনক্ত ও প্রনেষ্ঠারির িংনিষ্ট
ব্যাংক কর্তটক প্রেুয়িিে এিং িাংলারদি ব্যাংরকর নিি টানরে ছরক Enquiry Form1 &2 দুই (০২) কনপ করর িংযুক্ত কররে হরি।
(ঘ) যকাি প্রনেষ্ঠারির গ্রুিভুক্ত নিআইনি (রপ্তানি) আরিদি যকাি কাররর্ গৃহীে িা হরল ঐ গ্রুিভুক্ত যকাি প্রনেষ্ঠাি একক যকাি খারে আরিদিকারী
নহরিরি দািী কররে িাররি িা।
(ঙ) কর ও ঋর্ যখলািী এিং িানর্জু নিররাি িংনিষ্ট কাররর্ যদাষী িাব্যস্ত প্রনেষ্ঠারির প্রনেনিনিরক নিআইনি মরিািয়রির জন্য নিরিচিা করা হরি
িা।
(চ) গ্রুিভুক্ত প্রনেষ্ঠািিমূহ গ্রুরির প্রনেটি ইউনিরর্র রপ্তানি আয়, িরণ্যর নিিরর্ ও অন্যান্য যানচে েথ্যানদ উরেখপূি টক Certificate of
Incorporation -িহ আরিদি কররে িাররি।
(ছ) যকাি ইউনির্ নিআইনির ২২টি কুার্াগনরর মরে একানিক কুার্াগনরর িণ্য রপ্তানি কররল উক্ত ইউনির্রক িণ্যওয়ারী পৃথক আরিদি দানখল
কররে হরি। যিরেরে প্রনেষ্ঠািরক িাংলারদি ব্যাংরকর নিি টানরে ছক অনুযায়ী ইনিআরনি দানখল কররে হরি।
জ) কাঁচািার্ যিল-এ (in bale), িার্জাে দ্রব্য যমনিক র্রি, চামড়া এিএফটিরে, চা, মাছ, িাক-িনিিহ কৃনষজাে িণ্য, এরগ্রাপ্ররিনিং িণ্য ও
সুো যকনজরে, তেরী যিািাক ও নির্ওয়ুার ডজরি, চামড়াজাে িণ্য যজাড়া ও িংখ্যায়, হস্তনিল্পজাে িণ্য ডজরি, নিরানমক ও যমলামাইি নিরি
(in piece), ঔষি -ট্যািরলরর্র যেরে িংখ্যায়, যিােরলর যেরে ডজরি িনরমার্ যদখারে হরি।
এেদ্বারা প্রেুয়ি করা যারে যয, উিরর প্রদি িকল েথ্য িঠক ও িেু। দানখলকৃে ডকুরমন্ট ও েথ্যানদ অিেু প্রমানিে হরল এর িম্পূর্ ট দায়দানয়ত্ব িহি কররে নিেস্বােরকারী িাে থাকরি এিং রপ্তানি উন্নয়ি ব্যুররা োর নিরুরি যয যকাি িররির আইিানুগ ব্যিস্থা নিরে িাররি।

োনরখিঃ .................................
যচয়ারম্যাি/ব্যিস্থািিা িনরচালক/ নিফ এনিনকউটিভ অনফিার/
মরিািীে িনরচালক/স্বত্বানিকারীর িাম, স্বাের ও নসল
যমািাইল িম্বরিঃ
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