রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুররা
বাণিজ্ু মন্ত্রিালয়
সেবা প্রদান প্রণিশ্রুণি (Citizen’s Charter)
১. ণিশন ও ণমশন:
১.১ রূপকল্প (Vision): ক্রমবর্ ধমান প্রবৃণি অজ্ধরনর মাধ্যরম সদরশর অর্ ধননণিক উন্নয়রন রপ্তাণন খারির ভূণমকা সূদৃঢ়কররির লরযু ইণপণবরক দণযি এণশয়ার মরেল রপ্তাণন উন্নয়ন েংস্থায় উন্নীিকরি।
১.২ অণিলযু (Mission): আধুণনক িথ্য-প্রযুণি ণনিধর ক্রমউন্নয়নশীল প্রাণিষ্ঠাণনক েযমিার দ্বারা পণ্য উন্নয়ন, যুরগাপর াগীকরি ও বহুমুখীকরি এবং বাজ্ার সুদৃঢ়করি ও েম্প্রোরিমূলক কমধকান্ড সবগবান করার
পাশাপাণশ রপ্তাণন েংণিষ্ট ব্যণি/প্রণিষ্ঠানেমূহরক দ্রুি েহজ্ীকৃি সেবা প্রদান ণনণিিকরি।

২.১ নাগণরক সেবা:
ক্রমিক
নং

সেবার নাি

সেবা প্রদান পদ্ধমি

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রামিস্থান

সেবামূল্য এবং
পমরয় াধ পদ্ধমি

সেবা প্রদায়নর
েিয়েীিা

দাময়ত্বপ্রাি কিমকিমা(নাি, পদবী,
স ান ও ই-সিইল)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

বফ/চাজু ্াাঃ ১,০০০/(এেহাজার) + ভুা্
১৫%।
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরার
অনুকূদল লপ-অ ুার এর
মাধ্যদম।

১৫ বদন

জনাি লমা: ফয়জুল হে
উপপবরচালে (পণ্য)
লফান: ০২ ৫৫০১৩৫৫০
ইদমইল:

পণ্য বিভাগ
১.

নগদ সহায়তার সুপাবরশ সনদ ইসুু

িাাংলাদদশ ব্াাংদের
এফ.ই. সার্কুলার অনুযায়ী
রপ্তাবনোরে ের্তুে
আদিদদনর বভবিদত
যাচাই-িাছাই সাদপদে।

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরার সাদে বনিন্ধন সনদ,
ইনভদয়স, বপআরবস, ইএক্সবপ, বিল অফ
এক্সদপা্ ু বিল অফ ললব াং এর েবপ এিাং
প্রবতষ্ঠাদনর আদিদন পত্র।
প্রাবপ্তস্থান:
পণ্য বিভাগ
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা
টিবসবি ভিন ( ৮ম তলা)
১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫

hoquefaizul62@gmail.com

জনাি লমা: শাহজালাল
উপপবরচালে (পণ্য)
লফান: ০২ ৯১২৪৬২৭
ইদমইল:
jalalshah71@gmail.com
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ক্রমিক
নং
(০১)

সেবার নাি

সেবা প্রদান পদ্ধমি

(০২)

(০৩)

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রামিস্থান
(০৪)

সেবামূল্য এবং
পমরয় াধ পদ্ধমি
(০৫)

সেবা প্রদায়নর েিয়েীিা
(০৬)

দাময়ত্বপ্রাি কিমকিমা(নাি, পদবী, স ান ও
ই-সিইল)
(০৭)

মেলা ও প্রদর্শনী বিভাগ
০১.

ণবরদরশ অনুণষ্ঠি আন্তজ্ধাণিক
সমলায় অংশগ্রহরির ণবষরয়
আরবদন
আহবান
এবং
অংশগ্রহিকারী ণনব ধাচন।

(ব বজ্াল এিাং ম্যানুয়াল)
ই-লমইল, ওদয়িসাই্
এিাং পত্র

ওদয়িসাই্/সরাসবর

লমলা আদয়াজে
ের্তুে বনর্ ুাবরত
বফ লপ-অ ুার
মারফত

৩০ বদন

০২.

আন্তজ্ধাণিক সমলায় অংশগ্রহিকারী (ব বজ্াল এিাং ম্যানুয়াল)
প্রণিষ্ঠারনর প্রণিণনণর্র ণিো ই-লমইল, ওদয়িসাই্ এিাং
প্রাণপ্তর জ্ন্য সুপাণরশপত্র প্রিয়ন।
পত্র

ওদয়িসাই্/সরাসবর

বিনামূদে

০২ বদন

সমলায় অংশগ্রহিকারী প্রণিষ্ঠারনর
প্রদশধনী পণ্য সপ্ররি।

ওদয়িসাই্/সরাসবর

০৩.

বফবজেুাল
(In person)

বিমান ভাড়া এিাং
অন্যান্য েবমশন
চাজু এর উপর
বনভুরশীল।

০২ বদন
( ইবপবিদত পণ্য লপৌছাদনার
জন্য ১০ বদন সময় লদয়া
হয়)

জনাি আব্য লমাখদলছ আলমগীর লহাদসন
উপ-পবরচালে (লমলা)
ল্বলাঃ +৮৮-০২-৮১৮০০৮৮
ই-লমইল:
amahepb75@gmail.com
জনাি লগালাম ছামদানী
সহোরী পবরচালে (লমলা)
লমািাইল-01932085884
ই-লমইল:
samdaniepb@yahoo.com
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ক্রমিক
নং

সেবার নাি

সেবা প্রদান পদ্ধমি

(1)

(2)

(3)

০১.

Certificate of
Origin( CoO) Form
বিক্রয়।

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রামিস্থান

(4)
তথ্য ও প্রকার্না বিভাগ

ম্যানুয়াল

১. প্রবতষ্ঠাদনর প্যাদ আদিদন পত্র
২.বশবপাং বিদলর েবপ
৩. জাতীয় পবরচয়পত্র

সেবামূল্য এবং
পমরয় াধ পদ্ধমি

সেবা প্রদায়নর েিয়েীিা

দাময়ত্বপ্রাি কিমকিমা(নাি, পদবী,
স ান ও ই-সিইল)

(5)

(6)

(7)

নগদ/চেক
২০০/= (দুইর্ত) টাকা

আচিদন আচিদন দাবিচলর
পর ১ বদন সেয়

জনাি লমাাঃ আবমরুল ইসলাম
উপ-পবরচালে
লমািাাঃ ০১৯১৪২২২৩২০
e-mail:amirulepb@gmail.com

জনাি লমাাঃ সবহদুর রহমান
সহোরী পবরচালে
লমািাাঃ ০১৮১৯৬২৬২৬১
E-mail:

প্রাবপ্তস্থান:
তথ্য ও প্রকার্না বিভাগ
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা
টিবসবি ভিন ( ২য় তলা)
১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫

shahid.rahman123@gmail.com

জনাি লমাাঃ মুরবশদুল হে
তদন্তোরী
লমািাাঃ ০১৯১৪৩৭৩৪৯৮
জনাি লমাাঃ লমাখদলছুর রহমান
িাবিজু বিদেষে
লমািাাঃ ০১৮১৩৩৪৯৫০৫

র্াবেো আক্তার
বনি শাহী সহকারী
লমািাাঃ ০১৯২১৮৯৫৫৪৫

তথ্য ও প্রকার্না বিভাগ (িাবিজু তথ্য লেন্দ্র)
০১.

িাবিজ্য সংক্রান্ত তথ্য প্রদান

ক) োবহদানুযায়ী তথ্য
প্রদান।
ি) হার্ শকবপ ও সফটকবপ
আকাচর তথ্য প্রদান।
গ) প্রচয়াজ্নীয় আচলােনা ও
পরাের্শ প্রদান।
ঘ) Online এ তথ্য
প্রদান

১. সরাসবর/আচিদনপত্র/ই-মেইল
প্রাবপ্তস্থান:
িাবিজু তথ্য লেন্দ্র
তথ্য ও প্রকার্না বিভাগ
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা
টিবসবি ভিন ( ২য় তলা)
১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫

লসিা বিনামূদে

সাপ্তাবহে ও সরোবর ছুটির
বদন ব্তীত সোল ৯.০০
ঘটিো লেদে বিোল ৫.০০
ঘটিো পয ুন্ত

জনাি লমাাঃ আবমরুল ইসলাম
উপ-পবরচালে
লমািাাঃ ০১৯১৪২২২৩২০
e-mail:amirulepb@gmail.com

জনাি লমাাঃ সবহদুর রহমান
সহোরী পবরচালে
লমািাাঃ ০১৮১৯৬২৬২৬১
E-mail:
shahid.rahman123@gmail.com

জনাি লমাাঃ শাহজাহান আলী
লাইদেরীয়ান
লফানাঃ০১৭২২৬৬৬৮২৬
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ক্রমিক
নং

সেবার নাি

সেবা প্রদান পদ্ধমি

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রামিস্থান

সেবামূল্য এবং
পমরয় াধ পদ্ধমি

সেবা প্রদায়নর েিয়েীিা

দাময়ত্বপ্রাি কিমকিমা(নাি, পদবী,
স ান ও ই-সিইল)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

লসিা বিনামূদে

সরাসবর ১ বদন
আদিদদনর বভবিদত ৩ বদন

বিনামূদে

সরাসবর ১ বদন
আদিদদনর বভবিদত ৩ বদন

০২.

০৩.

Tariff সংক্রান্ত তথ্য প্রদান।

আেদানীকারক/রপ্তাবনকারকসহ
বিবভন্ন প্রবতষ্ঠাচনর োবহদা
অনুসাচর িাবিজ্য তথ্য সরিরাহ।

ক) িাবিজ্য তথ্য মকচে
Tariff Duty সংক্রান্ত তথ্য
সংগ্রহ ।
ি) সংবিষ্ট কাজ্গপত্র
গুরুত্বপূি শ িাজ্ার/চদর্
বভবিক পচের আেদাবন
শুল্ক/Trade সংগ্রহ,
সংরক্ষি ও মেক
মহাল্ডারচদর েমে বিতরি।
গ) দর্নার্থীচদর এ সংক্রান্ত
সকল কাগজ্পত্র ব্যিহাচরর
সুচ াগ সৃবষ্ট।
ক) ই-মেইল িা পত্র
ম াগাচ াচগর োেচে
তচথ্যর আদান/ প্রদান।
ি) োবহদাকৃত তথ্য সংগ্রহ।
গ) তথ্যসমূহ মপ্ররচির জ্ন্য
অনুচোদন গ্রহন ও সংবিষ্ট
ব্যবক্ত/প্রবতষ্ঠানচক মপ্ররি।

ক) সাংবেষ্ট কাগজ্পত্র ।

প্রাবপ্তস্থান:
িাবিজু তথ্য লেন্দ্র
তথ্য ও প্রকার্না বিভাগ
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা
টিবসবি ভিন ( ২য় তলা)
১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫

ক) সংবিষ্ট পত্র/ই-মেইল।
ি) সংগৃহীত তথ্য।
প্রাবপ্তস্থান:
িাবিজু তথ্য লেন্দ্র
তথ্য ও প্রকার্না বিভাগ
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা
টিবসবি ভিন ( ২য় তলা)
১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫
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ক্রমিক
নং

সেবার নাি

সেবা প্রদান পদ্ধমি

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রামিস্থান

সেবামূল্য এবং
পমরয় াধ পদ্ধমি

সেবা প্রদায়নর
েিয়েীিা

দাময়ত্বপ্রাি কিমকিমা(নাি, পদবী,
স ান ও ই-সিইল)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

০১.

িাবিজু সুবির্া ও িাবিজু সাংক্রান্ত তথ্য ও
পবরসাংখ্যান সাংক্রান্ত তথ্য প্রদান

ইদমইল/সরাসবর

চাবহদার বভবিদত

বিনামূদে

১ বদন

০২.

Country of Origin(CoO)
সাংক্রান্ত তথ্য প্রদান (নন ল্ক্স্াইল)
ে) নন-ল্ক্স্াইল পণ্য রপ্তাবনকারক
প্রবতষ্ঠানসমূচহর নতুন বনিন্ধন প্রদান;

ইদমইল/সরাসবর

চাবহদার বভবিদত

বিনামূদে

১ বদন

টাাঃ ২,০০০/(লপ-অ ুার)
লয লোন তফবসবল
ব্াাংে হদত

আদিদন দাবখদলর ০৭
েমু বদিদসর মদধ্য

জনাি লমাাঃ জাহাাংগীর লহাদসন
(পবরোলক)
নীবত ও পবরেল্পনা বিভাগ
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যযচরা, ঢাকা।
লফানাঃ ৮১৮০০৮৫

নীবত ও পবরকল্পনা বিভাগ (নীবত র্ািা)

০৩.

খ) নন-ল্ক্স্াইল পণ্য রপ্তাবনকারক
প্রবতষ্ঠানসমূচহর অে ুিছর বভবিক বনিন্ধন
নিায়ন;

গ) নন-ল্ক্স্াইল পদণ্য ইউদরাপীয় ইউবনয়ন,
নরওদয়, সুইজারোন্ড ও তুরদে রপ্তাবনদত
Registered Exporter (REX)
System এ বনিন্ধন

ম্যানুয়াবল

ম্যানুয়াবল

অনলাইন

(১). আদিদন পত্র;
(২). বনিন্ধন বফ ২,০০০/- (লপ-অ ুার)
(৩). আদিদনোরীর ছবি ০২ েবপ;
(৪). ই আর বস;
(৫). সাংবেষ্টু লচম্বার/সবমবতর এর সদস্য
সনদ;
প্রাবপ্তস্থান:
নীবত ও পবরেল্পনা বিভাগ
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা
টিবসবি ভিন ( ৫ম তলা)
১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫
(১). আদিদন পত্র;
(২). বনিন্ধন বফ ১,০০০/- (লপ-অ ুার)
(৩১ ব দসম্বর পয ুন্ত-১,০০০/- এিাং ৩১
ব দসম্বর এর পর বিলম্ব বফ সহ ১৫০০/-)
প্রাবপ্তস্থান:
নীবত ও পবরেল্পনা বিভাগ
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা
টিবসবি ভিন ( ৫ম তলা)
১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫
(১). প্রবতষ্ঠাদনর আদিদনপত্র
(২). প্রবতষ্ঠাদনর E-TIN সাটিবফদে্;
(৩). ব্যুদরার হালনাগাদ বনিন্ধন সনদ;
(৪). EU web page এর বনর্ ুাবরত

e-mail:dir-policy@epb.gov.bd

লিগম র্কমর্কম সুলতানা
উপ-পবরচালে
নীবত ও পবরেল্পনা বিভাগ
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যযচরা, ঢাকা।
লমািাইল নম্বরাঃ ০১৭১৪-২০৭৭৭১

আদিদন ফরম
বিনামূদে

e-mail:kumkumepb01@gmail.com

টাাঃ ১,০০০/(লপ-অ ুার)
বিলদম্বর লেদত্র টাাঃ
১,৫০০/(লপ-অ ুার)
লয লোন তফবসবল
ব্াাংে হদত

আদিদন দাবখদলর ০৩
েমু বদিদসর মদধ্য

বিনামূদে

আদিদন দাবখদলর ০৭
েমু বদিদসর মদধ্য

লিগম মুবনরা শারবমন
সহােরী পবরচালে
নীবত ও পবরেল্পনা বিভাগ
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যযচরা, ঢাকা।
লমািাইল নম্বরাঃ ০১৫৫২৩৫৮৫৪৩
e-mail:msarmin@yahoo.com

জনাি জাবের আহদমদ
গদিষিা েমুেতুা
নীবত ও পবরেল্পনা বিভাগ
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যযচরা, ঢাকা।
e-mail:zahmed.epb@gmail.com
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ক্রমিক
নং

সেবার নাি

সেবা প্রদান পদ্ধমি

(1)

(2)

(3)

ঘ) Registered Exporter
(REX) System-এর আওতায় ননল্ক্স্াইল পদণ্য ইউদরাপীয় ইউবনয়ন,
নরওদয়, সুইজারোন্ড ও তুরদে রপ্তাবনদত
monitoring & Verification
োয ুাবদ সম্পাদন

১. তথ্য যাচাই
২.পবরদশুন

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রামিস্থান

সেবামূল্য এবং
পমরয় াধ পদ্ধমি

সেবা প্রদায়নর
েিয়েীিা

দাময়ত্বপ্রাি কিমকিমা(নাি, পদবী,
স ান ও ই-সিইল)

(4)

(5)

(6)

(7)

ফরদম আদিদন;
(১) Statement on
Origin-এর েবপ;
(২) বিল অি এক্সদপা্ ু;
(৩) বিল অি ললব াং;
(৪) িাাংলাদদশ ব্াাংে ইএক্সবপ;
(৫) অন্যান্য দবললাবদ (প্রদযাজু লেদত্র)।
প্রাবপ্তস্থান:
নীবত ও পবরেল্পনা বিভাগ
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা
টিবসবি ভিন ( ৫ম তলা)
১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫

REX Number
প্রদাদনর পর প্রবত
েনসাইনদমদের
বিপরীদত সাবভুস চাজু
িািদ (ভুা্ ও ট্রাক্স
সহ) সি ুদমা্ ২৫০.০০
(দুইশত পঞ্চাশ) ্াো
লপ-অ ুার/ব্াাংে
বিদপর মাধ্যদম প্রবত ১৫
বদন পরপর লনওয়া হয়।

নন-ল্ক্স্াইল বজএসবপ ইসুু নীবত ও পবরেল্পনা বিভাগ
০৪.

নন-ল্ক্স্াইল পদণ্যর Certificate
of Origin (CoO) সনদ ইসুযেরি
(GSP, SAFTA, APTA, SAPTA,
CHINA
Co.
Annex-111,
DFTP, Korea Co. & Chili Co.

ম্যানুয়াবল

(১) পুরিকৃত সাংবেষ্ট ফরম;
(২). েমাবশুয়াল ইনভদয়ন্স;
(৩). বিল অি এক্সদপা্ ু;
(৪). বিল অি ললব াং;
(৫). িাাংলাদদশ ব্াাংে ইএক্সবপ;
(৬). অন্যান্য দবললাবদ (প্রদযাজু লেদত্র)।

টাাঃ ৭০০/-

০১ (এে) েমু বদিস

লপ-অ ুার এর মাধ্যদম
লয লোন তফবসবল
ব্াাংে হদত

প্রাবপ্তস্থান:
নীবত ও পবরেল্পনা বিভাগ
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা
টিবসবি ভিন ( ৫ম তলা)
১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫
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ক্রমিক
নং

সেবার নাি

সেবা প্রদান পদ্ধমি

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রামিস্থান

সেবামূল্য এবং
পমরয় াধ পদ্ধমি

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

০৫.

নন-ল্ক্স্াইল পদণ্যর Certificate
of Origin (SoO) সনদ পুনাঃ
ইসুযকরি (GSP,SAPTA,APTI,Cina
CO Annexi III)

ম্যানুয়াবল

টাাঃ ১৫০০/লপ-অ ুার
লয লোন তফবসবল
ব্াাংে হদত

০৬.

নন-ল্ক্স্াইল পদণ্যর Certificate
of Origin (SoO) সনদ ডুবিচকট
ইসুযকরি (GSP, SAFTA, APTA,
SAPTA, CHINA Co. Annex111, DFTP, Korea Co. & Chili
Co.

ম্যানুয়াবল

(১) পুরিকৃত সাংবেষ্ট ফরম;
(২)েমাবশুয়াল ইনভদয়ন্স;
(৩) বিল অি এক্সদপা্ ু;
(৪) বিল অি ললব াং;
(৫) িাাংলাদদশ ব্াাংে ইএক্সবপ;
(৬) অন্যান্য দবললাবদ (প্রদযাজু লেদত্র )।
প্রাবপ্তস্থান:
নীবত ও পবরেল্পনা বিভাগ
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা
টিবসবি ভিন ( ৫ম তলা)
১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫
(১) ডুবিদে্ ইসুুর আদিদন;
(২).পুরিকৃত বজএসবপ ফরম;
(৩). েমাবশুয়াল ইনভদয়ন্স;
(৪). বিল অি এক্সদপা্ ু;
(৫). বিল অি ললব াং;
(৬). িাাংলাদদশ ব্াাংে ইএক্সবপ;
(৭). পবত্রোয় হারাদনা বিজ্ঞবপ্ত;
(৮). োনায় বজব েবপ;
(৯) ৩০০ ্াোর নন-জুব বশয়াল স্টাদম্প
অঙ্গীোরনামা;
(১০) অন্যান্য দবললাবদ (প্রদযাজু লেদত্র)।

টাাঃ ১৫০০/লপ-অ ুার
লয লোন তফবসবল
ব্াাংে হদত

সেবা প্রদায়নর
েিয়েীিা

দাময়ত্বপ্রাি কিমকিমা(নাি, পদবী,
স ান ও ই-সিইল)

(6)

(7)

০১ (এে) েমু বদিস

০২ (দুই) কেশবদিস

প্রাবপ্তস্থান:
নীবত ও পবরেল্পনা বিভাগ
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা
টিবসবি ভিন ( ৫ম তলা)
১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫
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ক্রমিক
নং

সেবার নাি

সেবা প্রদান পদ্ধমি

(1)

(2)

(3)

০১.

ক) তিরী সপা াক ও বস্ত্র োিগ্রী
রিামনকারক প্রমিষ্ঠানেমূয়ের নতুন
মনবন্ধন;

ম্যানুয়াবল

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রামিস্থান

(4)
বস্ত্র ণবিাগ
(১). ণনবন্ধন ণি ৫,০০০/(সপ-ণিপ-ব্র্যাক ব্যাংক);
(২). সেে লাইরেন্স;
(৩). ই আর ণে;
(৪). ণবণজ্এমইএ/ণবরকএমইএ/
ণবটিএমএ এর েদস্য েনদ;
(৫). বরন্ডে ওয়ুার হাউরজ্র লাইরেন্স
(প্রর াজ্ু সযরত্র);
(৬). িায়ার োণিধে লাইরেন্স;
(৭). িায়ার ইন্সুররন্স;
(৮) শ্রণমকরদর গ্রুপ বীমা;
(৯) টিন (TIN);
(10). ণবণনরয়াগ সবারে ধর ণনবন্ধনপত্র/বস্ত্র
অণর্দপ্তররর অনুরমাদন/ইণপরজ্ে;
(11). েংঘ স্মারক;
(১2). ণবণডং তিণরর অনুরমাণদি
নকশার কণপ/ অঙ্গীকারনামা;
(13). বাড়ী িাড়ার চুণিপত্র/ণনজ্স্ব
িবরনর দণললপত্র।
প্রাবপ্তস্থান:
িস্ত্র বিভাগ
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা
টিবসবি ভিন ( ২য় তলা)
১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫

সেবামূল্য এবং
পমরয় াধ পদ্ধমি

সেবা প্রদায়নর
েিয়েীিা

দাময়ত্বপ্রাি কিমকিমা(নাি, পদবী,
স ান ও ই-সিইল)

(5)

(6)

(7)

টাাঃ ৫,০০০/(ব্র্যাক ব্যাংক সর্রক
পণররশার্)

০8 কমধ ণদবে

জনাি লমাাঃ আব্যল োলাম আজাদ
(পবরচালে)
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা
িস্ত্র বিভাগ
২য় তলা
ঢাো।
লফানাঃ ৮১৮০০৮৯
e-mail: dir-textile@epb.gov.bd

জনাি লমাাঃ শরীফুল হে
সহোরী পবরচালে
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা
িস্ত্র বিভাগ
২য় তলা
ঢাো।
লমািাইল: ০১৭১৬-১৪০৮৮৫
জনাি োজী লমাাঃ মবহউবিন
গদিষিা েমুেতুা
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা
িস্ত্র বিভাগ
২য় তলা
ঢাো।
লমািাইলাঃ০১৭২৬৬৯৬০২৫
e-mail:
quazimohiuddin62@gmail.com

মাহমুদা খাতুন
সহােরী পবরচালে
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা
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ক্রমিক
নং

সেবার নাি

(1)

(2)
খ) তিরী সপা াক ও বস্ত্র োিগ্রী
রিামনকারক প্রমিষ্ঠানেমূয়ের অর্ ধবছর
মিমিক মনবন্ধন নবায়ন;

সেবা প্রদান পদ্ধমি

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রামিস্থান

সেবামূল্য এবং
পমরয় াধ পদ্ধমি

সেবা প্রদায়নর
েিয়েীিা

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ম্যানুয়াবল

(১). ৩০ জুন প ধন্ত নবায়ন ণি-3,০০০/(সপ-ণিপ)
(২). সেে লাইরেন্স;
(৩). ই আর ণে;
(৪).ণবণজ্এমইএ/ণবরকএমইএ/ণবটিএমএ
এর েদস্য েনদ;
(৫). িায়ার োণিধে লাইরেন্স;
(৬). িায়ার ইন্সুররন্স।

০2 কমধ ণদবে

িস্ত্র বিভাগ
২য় তলা
ঢাো।
লমািাইলাঃ০১৬৭৫-৩৪১৩০৬

টাাঃ ৩,০০০/(ব্র্যাক ব্যাংক সর্রক
পণররশার্)

দাময়ত্বপ্রাি কিমকিমা(নাি, পদবী,
স ান ও ই-সিইল)

e-mail:
mahmudaepb@gmail.com

প্রাবপ্তস্থান:
িস্ত্র বিভাগ
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা
টিবসবি ভিন ( ২য় তলা)
১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫

গ) তিরী সপা াক ও বস্ত্রোিগ্রী
রিামনকারক প্রমিষ্ঠানেমূয়ের অর্ ধবছর
মিমিক মবলয়ে মনবন্ধন নবায়ন;

ম্যানুয়াবল

৩০ জুন এর পর ণবলম্ব ণিেহ
(3,000+2,000)=৫,০০০/(সপ-ণিরপর মাধ্যরম)
(1). সেে লাইরেন্স;
(2). ই আর ণে;
(3).ণবণজ্এমইএ/ণবরকএমইএ/ণবটিএমএ
এর েদস্য েনদ;
(4). িায়ার োণিধে লাইরেন্স;
(5). িায়ার ইন্সুররন্স।

টাাঃ 5,0০০/(ব্র্যাক ব্যাংক সর্রক
পণররশার্)

০2 কমধ ণদবে

প্রাবপ্তস্থান:
িস্ত্র বিভাগ
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা
টিবসবি ভিন ( ২য় তলা)
১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫
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ক্রমিক
নং

সেবার নাি

সেবা প্রদান পদ্ধমি

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রামিস্থান

সেবামূল্য এবং
পমরয় াধ পদ্ধমি

সেবা প্রদায়নর
েিয়েীিা

দাময়ত্বপ্রাি কিমকিমা(নাি, পদবী,
স ান ও ই-সিইল)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

০২.

Certificate
of
Origin
ধ
(GSP) োটিণিরকট ইস্যুকরি

অন-লাইন/ ম্যানুয়াবল

(১). কমাণশধয়াল ইনিরয়ন্স;
(২). ণবল অব এক্সরপাট ধ;
(৩). ণবল অব সলণেং/এয়ারওরয় ণবল;
(৪). ইএক্সণপ।

টাাঃ ৫০০/(ব্র্যাক ব্যাংক সর্রক
পণররশার্)
টাাঃ ৪০০/(ব্র্যাক ব্যাংক সর্রক
পণররশার্)
টাাঃ ৩০০/(ব্র্যাক ব্যাংক সর্রক
পণররশার্)

১২ ঘন্টা েিয়য়র
িয়ে
(মদয়ন মদয়ন)
২৪ ঘন্টা েিয়য়র
িয়ে (জিা প্রদায়নর
পরবিী কার্ মমদবে);
৪৮ ঘন্টা েিয়য়র
িয়ে (জ্মা প্রদারনর
পরবিী ২য়
কার্ মমদবে)।

প্রাবপ্তস্থান:
িস্ত্র বিভাগ
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা
টিবসবি ভিন ( ২য় তলা)
১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫

০৩.

Certificate of Origin
ধ
(GSP) োটিণিরকট
পুনাঃ ইস্যুকরণ

অন-লাইন/ ম্যানুয়াবল

(১). কমাণশধয়াল ইনিরয়ন্স;
(২). ণবল অব এক্সরপাট ধ;
(৩). ণবল অব সলণেং/এয়ারওরয় ণবল;
(৪). ইএক্সণপ।

টাাঃ ১৫০০/(ব্র্যাক ব্যাংক সর্রক
পণররশার্)

০১ কমধ ণদবে

টাাঃ ১৫০০/(ব্র্যাক ব্যাংক সর্রক
পণররশার্)

০১ কমধ ণদবে

প্রাবপ্তস্থান:
িস্ত্র বিভাগ
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা
টিবসবি ভিন ( ২য় তলা)
১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫

০৪.

Certificate of Origin
ধ
(GSP) োটিণিরকট
ডুমিয়কট

ইস্যুকরণ

অন-লাইন/ ম্যানুয়াবল

(১). জ্ািীয় তদণনক পণত্রকায় হারারনা
ণবজ্ঞণপ্ত;
(২). র্ানায় ণজ্ণে কণপ;
(৩). ৩০০ টাকার নন-জুণেণশয়াল
স্টারে অঙ্গীকারনামা;
(৪). ণবণজ্এমইএ/ণবরকএমইএ/েংণিষ্ট
েণমণির সুপাণরশ পত্র।
প্রাবপ্তস্থান:
িস্ত্র বিভাগ
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা
টিবসবি ভিন ( ২য় তলা)
১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫
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ক্রমিক
নং

সেবার নাি

(1)
০5.

সেবা প্রদান পদ্ধমি

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রামিস্থান

সেবামূল্য এবং
পমরয় াধ পদ্ধমি

সেবা প্রদায়নর
েিয়েীিা

দাময়ত্বপ্রাি কিমকিমা(নাি, পদবী,
স ান ও ই-সিইল)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ো টা, োপটা, আপটা, সকাণরয়ান ণেও,
চায়না ণেও, ণচণল ণেও এবং এরনক্স iii
েনদ ইস্যুকরি

ম্যানুয়াবল

(১). কমাণশধয়াল ইনিরয়ন্স;
(২). ণবল অব এক্সরপাট ধ;
(৩). ণবল অব সলণেং/এয়ারওরয়
ণবল/োক চালান;
(৪). ইএক্সণপ।

টাাঃ ৪০০/(ব্র্যাক ব্যাংক সর্রক
পণররশার্)
টাাঃ ৩০০/(ব্র্যাক ব্যাংক সর্রক
পণররশার্)
টাাঃ ২০০/(ব্র্যাক ব্যাংক সর্রক
পণররশার্)

১২ ঘন্টা েিয়য়র
িয়ে
(মদয়ন মদয়ন)
২৪ ঘন্টা েিয়য়র
িয়ে (জিা প্রদায়নর
পরবিী কার্ মমদবে);
৪৮ ঘন্টা েিয়য়র
িয়ে (জ্মা প্রদারনর
পরবিী ২য়
কার্ মমদবে)।

টাাঃ ১৫০০/(ব্র্যাক ব্যাংক সর্রক
পণররশার্)

০১ কমধ ণদবে

প্রাবপ্তস্থান:
িস্ত্র বিভাগ
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা
টিবসবি ভিন ( ২য় তলা)
১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫

06.

ো টা, োপটা, আপটা, সকাণরয়ান
ণেও, চায়না ণেও, ণচণল ণেও এবং
এরনক্স iii েনদ পুনাঃ ইস্যুকরি

ম্যানুয়াবল

(১). কমাণশধয়াল ইনিরয়ন্স;
(২). ণবল অব এক্সরপাট ধ;
(৩). ণবল অব সলণেং/এয়ারওরয়
ণবল/োক চালান;
(৪). ইএক্সণপ;
প্রাবপ্তস্থান:
িস্ত্র বিভাগ
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা
টিবসবি ভিন ( ২য় তলা)
১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫

07.

ো টা, োপটা, আপটা, সকাণরয়ান
ণেও, চায়না ণেও, ণচণল ণেও এবং
এরনক্স iii েনদ ডুণিরকট ইস্যুকরি

ম্যানুয়াবল

(1). পণত্রকায় হারারনা ণবজ্ঞণপ্ত;
(2). র্ানায় ণজ্ণে কণপ;
(3). ৩০০ টাকার নন-জুণেণশয়াল
স্টারে অঙ্গীকারনামা;
(4). ণবণজ্এমইএ/ণবরকএমইএ/েংণিষ্ট
েণমণির সুপাণরশ পত্র।

টাাঃ ১৫০০/(ব্র্যাক ব্যাংক সর্রক
পণররশার্)

০১ কমধ ণদবে

প্রাবপ্তস্থান
িস্ত্র বিভাগ
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা
টিবসবি ভিন ( ২য় তলা)
১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫
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ক্রমিক
নং

সেবার নাি

সেবা প্রদান পদ্ধমি

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রামিস্থান

সেবামূল্য এবং
পমরয় াধ পদ্ধমি

সেবা প্রদায়নর
েিয়েীিা

দাময়ত্বপ্রাি কিমকিমা(নাি, পদবী,
স ান ও ই-সিইল)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

অনলাইন

(১). প্রণিষ্ঠারনর E-TIN োটিণিরকট;
(২). ব্যুররার হালনাগাদ ণনবন্ধন েনদ;
(৩). EU Web Page এর ণনর্ ধাণরি
িরম পূরি;
(৪). উপররাি দণললাণদেহ আরবদনপত্র
দাণখল।

ণবনামূরে

০৭ কমধ ণদবে

চালান প্রবত
সাবভুস চাজু=২০০/১৫% ভুা্
ও ১০% ট্যাক্স=৫০/-

জ্াহাজ্ীকরি হরি
০৩ কমধ ণদবরের
মরধ্য

08.

09.

Registered Exporter
System (REX) এ ণনবন্ধন

REX Database এ ণনবণন্ধি
প্রণিষ্ঠানেমূরহর রপ্তাণন েেণকধি
দণললাণদ জ্মা গ্রহি।

ম্যানুয়াবল /অন-লাইন

প্রাবপ্তস্থান:
িস্ত্র বিভাগ
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা
টিবসবি ভিন ( ২য় তলা)
১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫
(১) SoO (Statement on
Origin);

(২) ণবল অব এক্সরপাট ধ;
(৩). ণবল অব সলণেং/এয়ারওরয় ণবল;
(৪). ইএক্সণপ;
(৫). কমাণশধয়াল ইনিরয়ন্স;
প্রাবপ্তস্থান:
িস্ত্র বিভাগ
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা
টিবসবি ভিন ( ২য় তলা)
১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫

সমাট=২৫০/(দুইশত পঞ্চাশ) মাত্র

(ব্র্যাক ব্যাংক ও
সোনালী ব্যাংরকর
সপরমন্ট সগটওরয়
মাধ্যরম)
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৩. অবভদযাগ ব্িস্থাপনা পদ্ধবত (GRS):
মসিা প্রাবপ্তচত অসন্তুষ্ট হচল দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কেশকতশার সচে ম াগাচ াগ করুন। বতবন সোধান বদচত ব্যর্থ শ হচল বনচনাক্ত পদ্ধবতচত ম াগাচ াগ কচর আপনার সেস্যা অিবহত করুন।
ক্রবেক নং
কিন ম াগাচ াগ করচিন
ম াগাচ াচগর ঠিকানা
বনষ্পবির সেয়সীো
উপপবরচালে
১ মাস
১.
দাবয়ত্বপ্রাপ্ত েমুেতুা লযাগাদযাগ েরদত ব্ে ু হদল
GRS লফাোল েমুেতুা বনবদ ুষ্ট সমদয় সমার্ান

২.

বদদত ব্ে ু হদল

লফানাঃ ৮১৮০০৯৩
ই-লমইলাঃ dd-admin@epb.gov.bd
সবচি
রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা
লফানাঃ ৫৫০১৩৪২০
ই-লমইলাঃ secy@epb.gov.bd

১ মাস

৪. আপনার োদছ আমাদদর প্রতুাশা:
ক্রবেক নং
১)
২)
৩)
৪)

প্রবতশ্রুত/কাবিত মসিা প্রাবপ্তর লচক্ষয করিীয়
বনধ শাবরত ফরচে সম্পূি শভাচি পূরিকৃত আচিদন জ্ো প্রদান;
সঠিক োেচে প্রচয়াজ্নীয় বফস পবরচর্াধ করা;
সাক্ষাচতর জ্ন্য বনধ শাবরত সেচয়র পূচি শই উপবিত র্থাকা;
অবভচ াগ বেথ্যা/হয়রাবিমূলক প্রোবিত হচল মসিা প্রার্থীর বিরুচদ্ধ আইনগত ব্যিিা/জ্বরোনার বিধান রািা।
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