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িং-২৬.০২.০০০০.০১৪.২৫৫.২২/১০৮৮ তানরখ: ২৪ জুলাই, ২০২২ নিষ্টাব্দ। 

বিজ্ঞবি 
বিআইবি (রিাবি)-২০২৩ এিং জাতীয় রিাবি ট্রবি ২০২১-২০২২ 

 

 রিাবি উন্নয়ি ব্যুররা বিআইবি (রিাবি)-২০২৩ এিং ২০২১-২০২২ অর্ থিছররর ‘জাতীয় রিাবি ট্রবি’ প্রািক বিি থাচরির লরযু িাংলারেশী রিাবিকারক ও রিাবিকারী 

প্রবতষ্ঠারির বিকট হরত বিরনাক্ত শতথািলী িারিরয েরখাস্ত আহিাি কররছ:- 

০২। বিআইবি (রিাবি) এিং জাতীয় রিাবি ট্রবি িণ্য ও সিিা খারত এতেিংক্রান্ত িীবতমালার বিবিরত বিি থাচি করা হরি। এ উরেরে িমস্ত রিাবি িণ্য ও সিিা খাতরক 

বিআইবি (রিাবি) এর জন্য ২২টি িণ্য খারত এিং জাতীয় রিাবি ট্রবির জন্য ৩২টি িণ্য ও সিিা খাত  বিনরূিিারি বিিক্ত করা হরিেঃ  
 

 ক)  বিআইবি (রিাবি)-২০২৩ আরিেরির জন্য ২০২১-২০২২ অর্ থিছররর িণ্য ও সিিা খাতওয়ারী ন্যুিতম রিাবি আয়: 

(১) কাঁচা িাট: ১.৫০ বম:মা:ড.: (২) িাটজাত দ্রব্য (জুট ইয়াি থ ও সটায়াইি, জুট কারি থট, জুট ম্যানুরিক্সাি থ): ১.৫০ বম.মা.ড.; (৩) চামড়া (ক্রাস্ট/বিবিশড্): ১.৫০ 

বম.মা.ড.; (৪) চামড়াজাত দ্রব্য (চামড়ার জুতা, ব্যাগ, ওয়ারলট, সিল্ট, জুারকট ইতুাবে): ১.৫০ বম.মা.ড.; (৫) বহমাবয়ত খাদ্য: ১.৫০ বম.মা.ড.; (৬) চা: ১.৫০ 

বম.মা.ড.; (৭) ওরিি গারম থন্টি: ১.৫০ বম.মা.ড.; (৮) কৃবিজাত দ্রব্য (শাকিবি, িলমূল, িাি, আলু ও অন্যান্য): ০.১৫ বম.মা.ড.; (৯) এররাপ্ররিবিং (প্ররিিড) 

জুাম, সজবল, আচার, মশলা, বচিি, বচড়া ও মুবড় জাতীয় িণ্য): ০.১৫ বম.মা.ড.; (১০) লাইট ইবিবিয়াবরং সপ্রাডাক্টি: ০.১৫ বম.মা.ড.; (১১) িাম থাবিটিউকুাল 

সপ্রাডাক্টি: ১.৫০ বম.মা.ড.; (১২) হস্তবশল্পজাত দ্রব্য: ০.১৫ বম.মা.ড.; (১৩) সেশালাইজড্ সটক্সটাইল/রহাম সটক্সটাইল(িকল ধররের টাওরয়ল, িার্ররাি, 

সডারকারট থি, কুশি কািার, সিডবশট, সিড কািার, বিরলা কািার ইতুাবে): ১.৫০ বম.মা.ড.; (১৪) বিটওয়ুার গারম থন্টি: ১.৫০ বম.মা.ড.; (১৫) বিরাবমক সটবিল 

ওয়ুার/অন্যান্য বিরাবমক িণ্য: ১.৫০ বম.মা.ড.; (১৬) প্লাবস্টকজাত িণ্য: ০.১৫ বম.মা.ড.; (১৭) সমলামাইি িণ্য: ০.১৫ বম.মা.ড.; (১৮) সটক্সটাইল সিবিক্স: ১.৫০ 

বম.মা.ড.; (১৯) কবিউটার িিটওয়ুার, কবিউটার সিিা, ডাটা প্ররিবিং ইতুাবে: ০.১৫ বম.মা.ড.; (২০) জাহাজ বিম থাে বশল্প: ১.৫০ বম.মা.ড.; (২১) আিিািিত্র: 

১.৫০ বম.মা.ড.; এিং (২২) বিবিধ (বিদ্যুবতক িরিামাবে, জুরয়লাবর, কটি ইয়াি থ, হুাট ও কুাি, টয়রলবট্রজ, আব্ট থবিবশয়াল ও ন্যাচারাল লাওাওয়ার এিং অন্যান্য): 

০.১৫ বম.মা.ড.। 
 

িণ্য ও সিিা খারতর রিাবির বিিরীরত ২০২১-২০২২ অর্ থিছরর খাতওয়ারী  ন্যুিতম রিাবি আয় (বমবলয়ি মাবকথি ডলার) অজথিকারী রিাবিকারকগে বিআইবি 

(রিাবি) ২০২৩ এর জন্য আরিেি কররত িাররিি।  
 

খ)  জাতীয় রিাবি ট্রবি ২০২১-২০২২ এর আরিেরির জন্য ২০২১-২০২২ অর্ থিছরর িণ্য ও সিিা খাতওয়ারী ন্যন্যতম রিাবি আয়: 

(১) ততরী সিাশাক (ওরিি): ২৮ বম.মা.ড.; (২) ততরী সিাশাক (বিটওয়ুার): ২৪ বম.মা.ড.; (৩) িকল ধররির সুতা: ১০ বম.মা.ড.; (৪) সটক্সটাইল সিবিক্স: ১০ বম.মা.ড.; 

(৫) সহাম ও সেশালাইজড সটক্সটাইল: ২০ বম.মা.ড.; (৬) সটবরটাওরয়ল: ০৫ বম.মা.ড.; (৭) বহমাবয়ত খাদ্য: ১০ বম.মা.ড.; (৮) কাঁচািাট: ০৫ বম.মা.ড.;                

(৯) িাটজাত দ্রব্য: ১০ বম.মা.ড.; (১০) চামড়া (ক্রাস্ট/বিবিশড্): ১০ বম.মা.ড.; (১১) চামড়াজাত িণ্য: ০২ বম.মা.ড.; (১২) ফুটওয়ুার(িকল): ০৪ বম.মা.ড.; (১৩) 

চা: ০২ বম.মা.ড.; (১৪) কৃবিজ িণ্য (তামাক ব্যতীত): ০১ বম.মা.ড.; (১৫) এররাপ্ররিবিং িণ্য (তামাকজাত িণ্য ব্যতীত): ০১ বম.মা.ড.; (১৬) ফুল-িবলরয়জ: ০১ 

বম.মা.ড.; (১৭) হস্তবশল্পজাত িণ্য: ০.২৫ বম.মা.ড.; (১৮) সমলামাইি: ০২ বম.মা.ড.; (১৯) প্লাবিক িণ্য: ০২ বম.মা.ড.; (২০) বিরাবমক িামরী: ০৩ বম.মা.ড.; 

(২১) লাইট ইবিবিয়াবরং িণ্য: ১.৫০ বম.মা.ড.; (২২) ইরলকবট্রক ও ইরলকট্রবিক্স িণ্য: ১.৫০ বম.মা.ড.; (২৩) জাহাজ: ৩০ বম.মা.ড.; (২৪) অন্যান্য বশল্পজাত 

িণ্য: ০২ বম.মা.ড.; (২৫) িাম থাবিউটিকুাল িণ্য: ০২ বম.মা.ড.; (২৬) কবিউটার িিটওয়ুার: ০২ বম.মা.ড.; (২৭) ইবিরজডভুক্ত ১০০% িাংলারেশী 

মাবলকািাধীি (‘বি’ কুাটাগবর) ততরী সিাশাক বশল্প (বিট ও ওরিি): ৩০ বম.মা.ড.; (২৮) ইবিরজডভুক্ত ১০০% িাংলারেশী মাবলকািাধীি (‘বি’ কুাটাগবর) অন্যান্য 

িণ্য ও সিিা খাত: ১০ বম.মা.ড.; (২৯) প্যারকবজং ও এরক্সিবরজ: ০৪বম.মা.ড.; (৩০) অন্যান্য প্রার্বমক িণ্য: ০.৫০ বম.মা.ড.; (৩১) অন্যান্য সিিা খাত: ০২ 

বম.মা.ড. এিং (৩২) িারী উরদ্যাক্তা/রিাবিকারকগরের (প্রকৃত ব্যিিায়ী ও ব্যিিায়ী কম থকারে িরািবর িিৃক্ততা র্াকরত হরি) জন্য িংরবযত (উৎিাবেত িণ্য 

ও সিিা): ০.৫০ বম.মা.ড.। 
 

িণ্য ও সিিা খারতর রিাবির বিিরীরত ২০২১-২০২২ অর্ থিছররর খাতওয়ারী ন্যুিতম রিাবি আয় (বমবলয়ি মাবকথি ডলার) অজথিকারী রিাবিকারক প্রবতষ্ঠাি জাতীয় 

রিাবি ট্রবির জন্য আরিেি কররত িাররি। 

০৩। রিাবি উন্নয়ি ব্যুররা’র ওরয়িিাইরট (www.epb.gov.bd), ব্যুররা’র ঢাকাস্থ প্রধাি কার্ থালরয়র িণ্য বিিাগ, চট্ররাম, খুলিা ও রাজশাহী আঞ্চবলক অবিি 

এিং কুবমল্লা, বিরলট ও িারায়েগি শাখা অবিি ছাড়াও ঢাকাস্থ বে সিডাররশি অি িাংলারেশ সচম্বাি থ অি কমাি থ এে ইোবি, িাংলারেশ সচম্বার অি ইোবিজ, 

সমরট্রািবলটি সচম্বার অি কমাি থ এে ইোবি, ঢাকা সচম্বার অি কমাি থ এে ইোবি এিং বিিাগীয় সচম্বার অি কমাি থ এে ইোবিিমূহ র্র্া-চট্টরাম, খুলিা, রাজশাহী, 

িবরশাল, বিরলট ও রংপুর সর্রক েরখারস্তর বিধ থাবরত িরম িংরহ করা র্ারি। েরখারস্তর বিধ থাবরত িরম রিাবি িংবিি সট্রড এরিাবিরয়শি সর্রকও িংরহ করা 

র্ারি। ইবিরজডভুক্ত ‘বি’ কুাটাগবরর বশল্প প্রবতষ্ঠািিমূহ ইবিবি অবিি, িবে থত সচম্বার ও সট্রড এরিাবিরয়শি এিং িাংলারেশ রিাবি প্রবক্রয়াকরে এলাকা কর্তথিয 

(রিিজা) কার্ থালয় হরত েরখারস্তর বিধ থাবরত িরম িংরহ কররত িাররিি। আগামী ০১ আগস্ট ২০২২ হরত ৩১ আগস্ট ২০২২ তাবরখ ির্ থন্ত অবিি চলাকারল িরম 

িংরহ এিং োবখল করা র্ারি।  

০৪। আরিেিকারী ব্যবক্ত ও প্রবতষ্ঠািরক িি থরশি করিরি থ আয়কর, মূল্য িংরর্াজি কর ও কাস্টম বডউটি িবররশারধর িমর্ থিীয় িিে এিং আয়কর/মূিক/শুল্ক সখলাবি 

িয় মরম থ জাতীয় রাজস্ব সিাড থ এর িংবিি অবিি হরত প্রতুয়েিত্র এিং িংবিি িাবেবজুক ব্যাংক/ব্যাংকিমূহ হরত ঋে সখলািী িয় মরম থ পৃর্ক পৃর্ক প্রতুয়িিত্র 

আরিেিিরত্রর িরে োবখল কররত হরি। 

০৫। বিআইবি’র জন্য গ্রুিভুক্ত প্রবতষ্ঠািিমূহ একই কুাটাগবরর িণ্য রিাবি কররল গ্রুরির প্রবতটি ইউবিরটর রিাবি আয়, িরণ্যর বিিরে ও অন্যান্য র্াবচত তথ্যাবে উরল্লখপূি থক 

Certificate of Incorporation িহ গ্রুরির িরয একজি আরিেি কররত িাররিি। তরি জাতীয় রিাবি ট্রবি’র জন্য গ্রুিবিবিক আরিেি করা র্ারি িা। 

০৬। সকাি ইউবিট একাবধক িণ্য রিাবি কররল উক্ত ইউবিটরক িণ্যওয়ারী পৃর্ক আরিেি োবখল কররত হরি। 

০৭। রপ্তানিকাররকর ব্াংরকর ললটাররেড প্যাড এ রপ্তানিকারক প্রনতষ্ঠারির িাম, পরের িাম, এফওনি মূরে অর্ থিছররর লমাট প্রতুািানিত রপ্তানি আয় নমনলয়ি মানকথি 

ডলারর উরেখপূি থক পৃর্কভারি ২০২০-২০২১ এিং ২০২১-২০২২ অর্ থিছররর প্রনিড নরয়ালাইরজশি িাটি থনফরকট (নপআরনি) এর মূল ফর্ থ র্ানখল কররত েরি। 

র্ানখলকৃত নপআরনি িাংলারেশ ব্যাংরকর অিলাইি এক্সরিাট থ মবিটবরং বিরস্টরমর তথ্যিাোররর িারর্ র্াচাই করা হরি। True Single Source বহরিরি িাংলারেশ 

ব্যাংরকর অিলাইি এক্সরিাট থ মবিটবরং বিরস্টরমর তথ্যিাোরর রবযত প্রবতষ্ঠারির রিাবি আয়রক চূড়ান্ত ও িঠিক বহরিরি বিরিচিা করা হরি। তরি প্রচ্ছন্ন ও 

আংবশক প্রচ্ছন্ন রিাবিকারক প্রবতষ্ঠািরক এক পাতার মূল নপআরনি’র িারর্ িাংলারেশ ব্যাংরকর বিধ থাবরত ছক অনুর্ায়ী ইবিআরবি োবখল কররত হরি। 

০৮। বিআইবি (রিাবি)-২০২৩ এিং জাতীয় রিাবি ট্রবি ২০২১-২০২২ এর জন্য বিধ থাবরত পৃর্ক পৃর্ক িররম আরিেি োবখল কররত হরি। বিধ থাবরত আরিেি িরম 

র্র্ার্র্িারি পূরেপূি থক েরখাস্ত আগামী ৩১ আগস্ট ২০২২ তাবররখর মরে (অবিি চলাকালীি) বিনস্বাযরকারীর িরািরর রিাবি উন্নয়ি ব্যুররারত সি ৌঁছারত হরি। 

সকাি অিস্থারতই বিলরম্ব প্রাি আরিেি রহে করা হরি িা। বিলরম্ব োবখলকৃত আরিেিিত্র অযত অিস্থায় সিরত প্রোি করা হরি। বিস্তাবরত তরথ্যর জন্য রিাবি 

উন্নয়ি ব্যুররারত সর্াগারর্াগ করা সর্রত িারর। 
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Memo No: 26.02.0000.014.255.22/1088  Date: 24 July, 2022 
 
 

Notice 
 
 

CIP (Export)-2023 and National Export Trophy 2021-2022 
 

     Export Promotion Bureau is inviting applications from Bangladeshi exporters and exporting companies for selection of CIP (Export)-2023 and 

awardees of National Export Trophy for the year 2021-2022 respectively on following terms and conditions:- 
 

02. 

 

CIP (Export) and National Export Trophy will be awarded according to the concerned policy in consideration of export of specific product and 

services. According to the concerned policy guidelines products and services have been categorized into 22 sectors for CIP (Export) and 32 

sectors for National Export Trophy: 
 

a)  CIP (Export)-2023 (Product & Service sectors including sector-wise required minimum export earnings in 2021-2022 for 

application): 
 (1) Raw Jute: US$ 1.5 Mn; (2) Jute goods (Jute Yarn & Twine, Jute Carpet, Jute Manufacturing): US$ 1.5 Mn; (3) Leather (Crust/Finished): 

US$ 1.5 Mn; (4) Leather Goods (Lather Footwear, Bag, Wallet, Belt, Jacket etc.): US$ 1.5 Mn; (5) Frozen Foods: US$ 1.5 Mn; (6) Tea: US$ 1.5 

Mn; (7) Woven Garments: US$ 1.5 Mn; (8) Agriculture Products (Vegetable, Fruits, Betel Leaf, Potato & Others.): US$ 0.15 Mn; (9) Agro-

processing (Processed Jam, Jelly, Pickle, Spices, Chips, Flattened Rice, Puffed Rice etc.): US$ 0.15 Mn; (10)  Light Engineering Products: US$ 

0.15 Mn; (11) Pharmaceutical Products: US$ 1.5 Mn; (12) Handicrafts: US$ 0.15 Mn; (13) Specialized Textiles/ Home Textile (All kinds of 

Towels, Bath-robe, Door Curtain, Cushion Cover, Bed Sheet, Bed Cover, Pillow Cover etc.): US$ 1.5 Mn; (14) Knit Garments: US$ 1.5 Mn; (15) 

Ceramic Tableware/Other Ceramic Products: US$ 1.5 Mn; (16) Plastic Product: US$ 0.15 Mn; (17) Melamine Product: US$ 0.15 Mn; (18) Textile 

Fabrics: US$ 1.5 Mn; (19) Computer Software, Computer Services, Data Processing etc: US$ 0.15 Mn; (20) Ship/ Vessel: US$ 1.5 Mn; (21) 

Furniture: US$ 1.5 Mn and (22) Miscellaneous (Electrical Appliances, Jewelry, Cotton Yarn, Hat & Cap, Toiletries, Artificial & Natural Flower 

& Others): US$ 0.15 Mn.  

Exporting company will be eligible for submitting application for CIP (Export) who has an export earnings (Million US Dollar) as mentioned 

against the product. 

b)   National Export Trophy 2021-2022 (Product & Service sectors including sector-wise required minimum export earnings 

in 2021-2022 for application): 
(1) Readymade Garments (Woven) (US$ 28 Mn), (2) Readymade Garments (Knitwear) (US$ 24 Mn), (3) All Categories of Yarn (US$ 10 Mn), 

(4) Textile Fabrics (US$ 10 Mn), (5) Home and Specialized Textiles (US$ 20 Mn), (6) Terry towel (US$ 05 Mn), (7) Frozen Foods (US$ 10 Mn), (8) 

Raw Jute (US$ 05 Mn), (9) Jute goods (US$ 10 Mn), (10) Leather (Crust/Finished) (US$ 10 Mn), (11) Leather Goods (US$ 02 Mn), (12) 

Footwear (all kinds) (US$ 04 Mn), (13) Tea (US$ 02 ml Mn), (14) Agricultural Products (except tobacco) (US$ 01 Mn), (15) Agro Processing 

Products (except tobacco product) (US$ 01 Mn), (16) Flower & Foliage (US$ 01 Mn), (17) Handicrafts (US$ 0.25 Mn), (18) Melamine (US$ 02 

Mn), (19) Plastic Products (US$ 02 Mn), (20) Ceramic ware (US$ 03 Mn),  (21) Light Engineering Products (US$ 1.50 Mn), (22) Electric & 

Electronic Products (US$ 1.50 Mn), (23) Ship (US$ 30 Mn),   (24) Other Industrial Products (US$ 02 Mn), (25) Pharmaceutical Products (US$ 

02 Mn), (26) Computer Software (US$ 02 Mn), (27) 100% Bangladeshi Ownership (C’ category) Readymade Garments (Woven & Knitwear) 

industry of Bangladesh Export Processing Zones (US$ 30 Mn), (28) 100% Bangladeshi Ownership (C’ category) other products & Service 

Sectors of Bangladesh Export Processing Zones (US$ 10 Mn), (29) Packaging and Accessories Product (US$ 04 Mn), (30) Other Primary 

Product  (US$ 0.50 Mn), (31) Other Service Sector (US$ 02 Mn) And (32) Reserved for Women Entrepreneurs/ Exporters involved in products 

& services manufacturing and trading (US$ 0.50 Mn). 
 

Exporting company will be eligible for submitting application for National Export Trophy that has an export earning (in Million US Dollar) as 

mentioned against the product. 

03. The prescribed form is available at Export Promotion Bureau’s Website (www.epb.gov.bd), at Commodities Division of Bureau’s Head Office 

in Dhaka, Regional Offices at Chattogram, Khulna, Rajshahi and Branch Offices at Cumilla, Sylhet and Narayanganj 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 like Chittagong, Khulna, 

Rajshahi, Barishal, Sylhet and Rangpur. Prescribed form 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 form available at Bangladesh Export Processing Zones 

Authority (BEPZA), Dhaka including the mentioned offices of EPB, Chambers and Product Associations. Application must be submitted from 

1st August, 2022 to 31st August, 2022 during office hours. 
 

04. The interested applicant has to submit certificates in support of payment of Income Tax, VAT & Custom Duty separately for the last fiscal 

year and a certificate from respective offices of National Board of Revenue (NBR) confirming that he/she is not defaulter in payment of 

Income Tax, VAT & Custom Duty. The exporter is also to submit a certificate/credential from respective commercial bank/banks confirming 

that he/she has not been declared as defaulter upto the last financial year. 

05. Group of Companies may apply showing export income, name/description of the product(s) and other relevant information of each individual 

unit of the group along with certificate of incorporation. 

06.  Any unit dealing with more than one products has to submit product-wise application separately. 

07. Application is to be submitted alongwith original copies of documents including Name of exporting company, name of product, value/export 

earnings in FOB, Realized amount in million US dollar as per Proceed Realization Certificate (PRC) for FY 2020-2021 and 2021-2022. 

Submitted information will be verified with the database as provided by the online export monitoring system of Bangladesh Bank which will 

be treated as authentic & True Single Source data for finalization. The deemed and partially deemed exporters has to submit a single-page 

of EPRC as prescribed by the Bangladesh Bank. 

08. Application for CIP (Export)-2023 and National Export Trophy 2021-2022 are to be submitted separately in prescribed forms. Duly filled in 

and signed application form must reach Export Promotion Bureau (to the undersigned) on or before August 31, 2022. No application will 

be accepted after 31st August, 2022 and application Submitted after this deadline shall be returned unopened. For more information, 

please contact with Export Promotion Bureau. 
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