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রপ্তানি উন্নয়ি ব্যুররা 

বানিজ্ু মন্ত্রিালয় 

সেবা প্রদাি প্রনিশ্রুনি (Citizen’s Charter)  

১.    নিশি ও নমশি:  

১.১ রূপকল্প (Vision): ক্রমবর্ ধমাি প্রবৃনি অজ্ধরির মাধ্যরম সদরশর অর্ ধনিনিক উন্নয়রি রপ্তানি খারির ভূনমকা সূদৃঢ়কররির লরযু ইনপনবরক দনযি এনশয়ার মরেল রপ্তানি উন্নয়ি েংস্থায় উন্নীিকরি। 

১.২ অনিলযু (Mission): আধুনিক িথ্য-প্রযুনি নিি ধর ক্রমউন্নয়িশীল প্রানিষ্ঠানিক েযমিার দ্বারা পণ্য উন্নয়ি, যুরগাপর াগীকরি ও বহুমুখীকরি এবং বাজ্ার সুদৃঢ়করি ও েম্প্রোরিমূলক কম ধকান্ড সবগবাি করার 

পাশাপানশ রপ্তানি েংনিষ্ট ব্যনি/প্রনিষ্ঠািেমূহরক দ্রুি েহজ্ীকৃি সেবা প্রদাি নিনিিকরি। 

 

২.১ িাগনরক সেবা: 

 

ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধমি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রামিস্থান সেবামূল্য এবং 

পমরয় াধ পদ্ধমি 

সেবা প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

 

দাময়ত্বপ্রাি কি মকিমা(নাি, পদবী, 

স ান ও ই-সিইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

পণ্য বিভাগ 

১.  নগদ সহায়তার সুপাবরশ সনদ ইসুু িাাংলাদদশ ব্াাংদের 

এফ.ই. সারু্কলার অনুযায়ী 

রপ্তাবনোরে ের্তেু 

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 

বফ/চাজ ু্াাঃ ১,০০০/- 

(এেহাজার) + ভুা্ 

১৫%। 

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরার 

অনুকূদল লপ-অ াুর এর 

মাধ্যদম। 

১৫ বদন  

জনাি আক্তারুজ্জামান 

উপ পবরচালে(পণ্য বিভাগ) 

ল্বলাঃ +৮৮-০১৭১৬৩৬৭৮২৩ 

ই-লমইল: 

zaman.bela80@gmail.com  
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ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধমি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র 

এবং প্রামিস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পমরয় াধ পদ্ধমি 

সেবা প্রদায়নর েিয়েীিা 

 

দাময়ত্বপ্রাি কি মকিমা(নাি, পদবী, স ান ও 

ই-সিইল) 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) 

মেলা ও প্রদর্ শনী বিভাগ 

০১. নবরদরশ অনুনষ্ঠি আন্তজ্ধানিক 

সমলায় অংশগ্রহরির নবষরয় 

আরবদি আহবাি এবং 

অংশগ্রহিকারী নিব ধাচি।  

 

(ব বজ্াল এিাং ম্যানুয়াল) 

ই-লমইল,  ওদয়িসাই্ 

এিাং পত্র 

ওদয়িসাই্/সরাসবর লমলা আদয়াজে 

ের্তেু বনর্াুবরত 

বফ লপ-অ াুর 

মারফত 

৩০ বদন মাহমুদা খাতুন 

সহােরী পবরচালে 

লমলাা বিভাগ 

লমািাইলাঃ০১৬৭৫-৩৪১৩০৬ 

e-mail: mahmudaepb@gmail.com 

০২. আন্তজ্ধানিক সমলায় অংশগ্রহিকারী 

প্রনিষ্ঠারির প্রনিনিনর্র নিো 

প্রানপ্তর জ্ন্য সুপানরশপত্র প্রিয়ি। 

 

(ব বজ্াল এিাং ম্যানুয়াল) 

ই-লমইল, ওদয়িসাই্ এিাং 

পত্র 

ওদয়িসাই্/সরাসবর বিনামূদে ০২ বদন মাহমুদা খাতুন 

সহােরী পবরচালে 

লমলাা বিভাগ 

লমািাইলাঃ০১৬৭৫-৩৪১৩০৬ 

e-mail: mahmudaepb@gmail.com 

০৩. সমলায় অংশগ্রহিকারী প্রনিষ্ঠারির 

প্রদশ ধিী পণ্য সপ্ররি। 

বফবজেুাল  

(In person) 

ওদয়িসাই্/সরাসবর বিমান ভাড়া এিাং 

অন্যান্য েবমশন 

চাজু এর উপর 

বনভরুশীল। 

০২ বদন 

 ( ইবপবিদত পণ্য লপৌছাদনার 

জন্য ১০ বদন সময় লদয়া 

হয়) 

মাহমুদা খাতুন 

সহােরী পবরচালে 

লমলাা বিভাগ 

লমািাইলাঃ০১৬৭৫-৩৪১৩০৬ 

e-mail: mahmudaepb@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mahmudaepb@gmail.com
mailto:mahmudaepb@gmail.com
mailto:mahmudaepb@gmail.com


3 

ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধমি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রামিস্থান সেবামূল্য এবং 

পমরয় াধ পদ্ধমি 

সেবা প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

 

দাময়ত্বপ্রাি কি মকিমা(নাি, পদবী, স ান ও 

ই-সিইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

তথ্য ও প্রকার্না বিভাগ 

০১. 

 

 

 

 

Certificate of 

Origin( CoO) Form 

বিক্রয়। 

 

 

 

 

 

 

ম্যানুয়াল ১. প্রবতষ্ঠাদনর প্যাদ  আদিদন পত্র 

২.বশবপাং বিদলর েবপ 

৩. জাতীয় পবরচয়পত্র 

 

প্রাবপ্তস্থান: 

তথ্য ও প্রকার্না বিভাগ  

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা 

টিবসবি ভিন ( ২য় তলা) 

১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫ 

 

নগদ/চেক 

২০০/= (দুইর্ত) টাকা 

আচিদন আচিদন দাবিচলর 

পর ১ বদন সেয় 

 

জনাি এইচ. এম. মহাবসন 

িাবিজু বিদেষে 

লমািাাঃ ০১৭৪৭৩৭৯৩৫৯ 

লমইলাঃ 

mohasin7777777@gmail.com 

 

তথ্য ও প্রকার্না বিভাগ (িাবিজু তথ্য লেন্দ্র)  

 

জনাি লমাাঃ শাহজাহান আলী 

লাইদেরীয়ান 

লফানাঃ০১৭২২৬৬৬৮২৬ 

 

০১. িাবিজ্য সংক্রান্ত তথ্য প্রদান 

 

 

 

ক) োবিদানুযায়ী তথ্য 

প্রদান।  

ি) িার্ শকবপ ও সফটকবপ 

আকাচর তথ্য প্রদান। 

গ) প্রচয়াজ্নীয় আচলােনা 

ও পরাের্ শ 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 পযনু্ত 

০২. Tariff সংক্রান্ত তথ্য প্রদান। ক) িাবিজ্য তথ্য মকচে 

Tariff Duty সংক্রান্ত 
তথ্য সংগ্রি । 

ি) সংবিষ্ট কাজ্গপত্র 

গুরুত্বপূি শ িাজ্ার/চদর্ 

বভবিক পচের আেদাবন 

শুল্ক/Trade সংগ্রি, 

সংরক্ষি ও মেক 

মিাল্ডারচদর েমে বিতরি।  

গ) দর্নার্থীচদর এ সংক্রান্ত 

সকল কাগজ্পত্র ব্যিিাচরর 

ক) সাংবেষ্ট কাগজ্পত্র । 

 

প্রাবপ্তস্থান: 

িাবিজু তথ্য লেন্দ্র 

তথ্য ও প্রকার্না বিভাগ 

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা 

টিবসবি ভিন ( ২য় তলা) 

১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫ 

লসিা বিনামূদে 

 

সরাসবর ১ বদন 

আদিদদনর বভবিদত ৩ 

বদন 

জনাি এদেএম ফবরদ উবিন আহদমদ 

সহোরী পবরচালে 

লফানাঃ 01552308311 

ই-লমইলাঃ faridepb@gmail.com 
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ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধমি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রামিস্থান সেবামূল্য এবং 

পমরয় াধ পদ্ধমি 

সেবা প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

 

দাময়ত্বপ্রাি কি মকিমা(নাি, পদবী, স ান ও 

ই-সিইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

সুচ াগ সৃবষ্ট। 

০৩. আেদানীকারক/রপ্তাবনকারকসি 

বিবভন্ন প্রবতষ্ঠাচনর োবিদা 

অনুসাচর িাবিজ্য তথ্য সরিরাি। 

ক) ই-মেইল িা পত্র 

ম াগাচ াচগর োেচে 

তচথ্যর আদান/ প্রদান। 

ি) োবিদাকৃত তথ্য সংগ্রি। 

গ) তথ্যসমূি মপ্ররচির জ্ন্য 

অনুচোদন গ্রিন ও সংবিষ্ট 

ব্যবি/প্রবতষ্ঠানচক মপ্ররি। 

ক) সংবিষ্ট পত্র/ই-মেইল। 

ি) সংগৃিীত তথ্য। 

 

প্রাবপ্তস্থান: 

িাবিজু তথ্য লেন্দ্র 

তথ্য ও প্রকার্না বিভাগ 

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা 

টিবসবি ভিন ( ২য় তলা) 

১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫ 

বিনামূদে 

 

সরাসবর ১ বদন  

আদিদদনর বভবিদত ৩ 

বদন 

জনাি এদেএম ফবরদ উবিন আহদমদ 

সহোরী পবরচালে 

লফানাঃ 01552308311 

ই-লমইলাঃ faridepb@gmail.com 

 

নীবত ও পবরকল্পনা বিভাগ  (নীবত র্ািা) 

০১. 

 

 

িাবিজু সুবির্া ও িাবিজু সাংক্রান্ত তথ্য  

প্রদান 

 

ইদমইল/সরাসবর চাবহদার বভবিদত বিনামূদে  ১ বদন র্কমর্কম সুলতানা 

পবরচালে 

নীবত ও পবরেল্পনা বিভাগ 

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যযচরা, ঢাকা। 

লমািাইল নম্বরাঃ ০১৭১৪-২০৭৭৭১ 

e-mail:kumkumepb01@gmail.com 
০২. পবরসাংখ্যান  সাংক্রান্ত তথ্য প্রদান     তাবনয়া ইয়াসবমন 

সহোরী পবরচালে 

নীবত ও পবরেল্পনা বিভাগ 

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যযচরা, ঢাকা। 

লমািাইল নম্বরাঃ 01712943410 

taniaepb@gmail.com 

০৩. Country of Origin(CoO) 

সাংক্রান্ত তথ্য প্রদান (নন ল্ক্স্াইল) 

ইদমইল/সরাসবর চাবহদার বভবিদত 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিনামূদে ১ বদন তাবনয়া ইয়াসবমন 

সহোরী পবরচালে 

নীবত ও পবরেল্পনা বিভাগ 

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যযচরা, ঢাকা। 

লমািাইল নম্বরাঃ 01712943410 

taniaepb@gmail.com 
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০৪. ে) নন-ল্ক্স্াইল পণ্য রপ্তাবনকারক 

প্রবতষ্ঠানসমূচির নতুন বনিন্ধন প্রদান; 

ম্যানুয়াবল (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 

টাাঃ ২,০০০/- 

(লপ-অ াুর) 

লয লোন তফবসবল 

ব্াাংে হদত 

 

 

আদিদন ফরম 

বিনামূদে 

আদিদন দাবখদলর ০৭ 

েম ুবদিদসর মদধ্য  

 

মুবনরা শারবমন 

সহােরী পবরচালে 

নীবত ও পবরেল্পনা বিভাগ 

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যযচরা, ঢাকা। 

লমািাইল নম্বরাঃ ০১৫৫২৩৫৮৫৪৩ 

e-mail:msarmin@yahoo.com    

 

 

খ) নন-ল্ক্স্াইল পণ্য রপ্তাবনকারক 

প্রবতষ্ঠানসমূচির অেিুছর বভবিক বনিন্ধন 

নিায়ন; 

 

ম্যানুয়াবল (১). আদিদন পত্র; 

(২). বনিন্ধন বফ ১,০০০/- (লপ-অ াুর)  

(৩১ ব দসম্বর পযনু্ত-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 

টাাঃ ১,০০০/- 
(লপ-অ াুর) 

বিলদম্বর লেদত্র টাাঃ 

১,৫০০/- 

(লপ-অ াুর) 

লয লোন তফবসবল 

ব্াাংে হদত 

আদিদন দাবখদলর ০৩ 

েম ুবদিদসর মদধ্য 

 

মুবনরা শারবমন 

সহােরী পবরচালে 

নীবত ও পবরেল্পনা বিভাগ 

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যযচরা, ঢাকা। 

লমািাইল নম্বরাঃ ০১৫৫২৩৫৮৫৪৩ 

e-mail:msarmin@yahoo.com    

গ) নন-ল্ক্স্াইল পদণ্য ইউদরাপীয় ইউবনয়ন, 

নরওদয়, সুইজারোন্ড ও তুরদে রপ্তাবনদত 

Registered Exporter (REX) 

System এ বনিন্ধন 

অনলাইন (১). প্রবতষ্ঠাদনর আদিদনপত্র 

(২). প্রবতষ্ঠাদনর E-TIN সাটিবফদে্; 

(৩). ব্যুদরার হালনাগাদ বনিন্ধন সনদ; 

(৪). EU web page এর বনর্াুবরত 

ফরদম আদিদন; 

 

বিনামূদে আদিদন দাবখদলর ০৭ 

েম ুবদিদসর মদধ্য 

           মুবনরা শারবমন 

সহােরী পবরচালে 

নীবত ও পবরেল্পনা বিভাগ 

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যযচরা, ঢাকা। 

লমািাইল নম্বরাঃ ০১৫৫২৩৫৮৫৪৩ 

e-mail:msarmin@yahoo.com    
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ঘ) Registered Exporter 

(REX) System-এর আওতায় নন-

ল্ক্স্াইল পদণ্য ইউদরাপীয় ইউবনয়ন, 

নরওদয়, সুইজারোন্ড ও তুরদে রপ্তাবনদত 

monitoring & Verification 

োযাুবদ সম্পাদন 

১. তথ্য যাচাই 

২.পবরদশনু 

(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 সাবভসু চাজ ু

িািদ (ভুা্ ও ট্রাক্স 

সহ)   সিদুমা্ ২৫০.০০ 

(দুইশত পঞ্চাশ) ্াো 

লপ-অ াুর/ব্াাংে 

বিদপর মাধ্যদম প্রবত ১৫ 

বদন পরপর লনওয়া হয়। 

 মুবনরা শারবমন 

সহােরী পবরচালে 

নীবত ও পবরেল্পনা বিভাগ 

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যযচরা, ঢাকা। 

লমািাইল নম্বরাঃ ০১৫৫২৩৫৮৫৪৩ 

 

 

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). েমাবশয়ুাল 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 

 

টাাঃ ৭০০/- 

 

লপ-অ াুর এর মাধ্যদম 

 

লয লোন তফবসবল 

ব্াাংে হদত 

০১ (এে) েম ুবদিস  মুবনরা শারবমন 

সহােরী পবরচালে 

নীবত ও পবরেল্পনা বিভাগ 

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যযচরা, ঢাকা। 

লমািাইল নম্বরাঃ ০১৫৫২৩৫৮৫৪৩ 

 

০৫. নন-ল্ক্স্াইল পদণ্যর Certificate 

of Origin (SoO)  সনদ পুনাঃ 

ইসুযকরি (GSP,SAPTA,APTI,Cina 

CO Annexi III) 

ম্যানুয়াবল (১) পুরিকৃত সাংবেষ্ট ফরম; 

(২)েমাবশয়ুাল 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 

টাাঃ ১৫০০/- 

লপ-অ াুর 

লয লোন তফবসবল 

ব্াাংে হদত 

 

০১ (এে) েম ুবদিস মুবনরা শারবমন 

সহােরী পবরচালে 

নীবত ও পবরেল্পনা বিভাগ 

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যযচরা, ঢাকা। 

লমািাইল নম্বরাঃ ০১৫৫২৩৫৮৫৪৩ 

 



7 

টিবসবি ভিন ( ৫ম তলা) 

১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫  

০৬. নন-ল্ক্স্াইল পদণ্যর  Certificate 

of Origin (SoO)  সনদ ডুবিচকট 

ইসুযকরি (GSP, SAFTA, APTA, 

SAPTA, CHINA Co. Annex-

111, DFTP, Korea Co. & Chili 

Co. 

ম্যানুয়াবল (১) ডুবিদে্ ইসুুর আদিদন; 

(২).পুরিকৃত বজএসবপ ফরম; 

(৩). েমাবশয়ুাল 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)। 

 

প্রাবপ্তস্থান: 

নীবত ও পবরেল্পনা বিভাগ 

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা 

টিবসবি ভিন ( ৫ম তলা) 

১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫ 

টাাঃ ১৫০০/- 
লপ-অ াুর 

লয লোন তফবসবল 

ব্াাংে হদত 

 

০২ (দুই) কে শবদিস মুবনরা শারবমন 

সহােরী পবরচালে 

নীবত ও পবরেল্পনা বিভাগ 

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যযচরা, ঢাকা। 

লমািাইল নম্বরাঃ ০১৫৫২৩৫৮৫৪৩ 

 

 

বস্ত্র নবিাগ  

০১. 

 

 

 

 

 

ক)  তিরী সপা াক ও বস্ত্র োিগ্রী 

রিামনকারক প্রমিষ্ঠানেমূয়ের নতুন 

মনবন্ধন; 

ম্যানুয়াবল (১). নিবন্ধি নি ৫,০০০/-  

(সপ-নিপ-ব্র্যাক  ব্যাংক); 

(২). সেে লাইরেন্স; 

(৩). ই আর নে; 

(৪). নবনজ্এমইএ/নবরকএমইএ/ 

নবটিএমএ এর েদস্য েিদ; 

(৫). বরন্ডে ওয়ুার হাউরজ্র লাইরেন্স 

(প্রর াজ্ু সযরত্র); 

(৬). িায়ার োনি ধে লাইরেন্স; 

(৭). িায়ার ইন্সুররন্স; 

(৮) শ্রনমকরদর গ্রুপ বীমা; 

(৯) টিি (TIN); 

(10). নবনিরয়াগ সবারে ধর নিবন্ধিপত্র/বস্ত্র 

অনর্দপ্তররর অনুরমাদি/ইনপরজ্ে; 

(11). েংঘ স্মারক; 

টাাঃ ৫,০০০/- 

(ব্র্যাক ব্যাংক সর্রক 

পনররশার্) 

 

 

০8 কম ধ নদবে 

জনাি লমাহাম্মদ মেব্যল লহাসাইন 

গদিষিা েমেুতাুরপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা 
িস্ত্র বিভাগ 

লফানাঃ ০১৮৮৫৮৪৭২৫১ 
e-mail: makbul.jnu83@gmail.com 
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(১2). নবনডং তিনরর অনুরমানদি 

িকশার কনপ/ অঙ্গীকারিামা; 

(13). বাড়ী িাড়ার চুনিপত্র/নিজ্স্ব 

িবরির দনললপত্র। 

 

প্রাবপ্তস্থান: 

িস্ত্র বিভাগ 

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা 

টিবসবি ভিন ( ২য় তলা) 

১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫ 

 

খ) তিরী সপা াক ও বস্ত্র োিগ্রী 

রিামনকারক প্রমিষ্ঠানেমূয়ের অর্ ধবছর 

মিমিক মনবন্ধন নবায়ন; 

 

ম্যানুয়াবল (১). ৩০ জুি প ধন্ত িবায়ি নি-3,০০০/- 

(সপ-নিপ) 

 (২). সেে লাইরেন্স; 

(৩). ই আর নে; 

(৪).নবনজ্এমইএ/নবরকএমইএ/নবটিএমএ 

এর েদস্য েিদ; 

(৫). িায়ার োনি ধে লাইরেন্স; 

(৬). িায়ার ইন্সুররন্স। 

প্রাবপ্তস্থান: 

িস্ত্র বিভাগ 

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা 

টিবসবি ভিন ( ২য় তলা) 

১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫ 

টাাঃ ৩,০০০/- 

(ব্র্যাক ব্যাংক সর্রক 

পনররশার্) 

 

০2 কম ধ নদবে 

জনাি লমাহাম্মদ মেব্যল লহাসাইন 

গদিষিা েমেুতাুরপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা 
িস্ত্র বিভাগ 

লফানাঃ ০১৮৮৫৮৪৭২৫১ 

e-mail: makbul.jnu83@gmail.com 

গ) তিরী সপা াক ও বস্ত্রোিগ্রী 

রিামনকারক প্রমিষ্ঠানেমূয়ের অর্ ধবছর 

মিমিক মবলয়ে  মনবন্ধন নবায়ন;  

ম্যানুয়াবল ৩০ জুি এর পর নবলম্ব নিেহ 

(3,000+2,000)=৫,০০০/-  

(সপ-নিরপর মাধ্যরম)  

(1). সেে লাইরেন্স; 

(2). ই আর নে; 

(3).নবনজ্এমইএ/নবরকএমইএ/নবটিএমএ 

এর েদস্য েিদ; 

(4). িায়ার োনি ধে লাইরেন্স; 

(5). িায়ার ইন্সুররন্ে। 

প্রাবপ্তস্থান: 

িস্ত্র বিভাগ 

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা 

টিবসবি ভিন ( ২য় তলা) 

টাাঃ 5,0০০/- 

(ব্র্যাক ব্যাংক সর্রক 

পনররশার্) 

 

০2 কম ধ নদবে 

জনাি বশবশর র্কমার সাহা  

সহোরী পবরচালে  

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা 
িস্ত্র বিভাগ 

লফানাঃ ০১৭১৯৩৭১২৯৮ 

e-mail: shishir.epb@gmail.com 
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১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫ 

০২. 

 

 

 

 

Certificate of Origin 

(GSP)  োটি ধনিরকট ইস্যুকরি  

  

অন-লাইন/ ম্যানুয়াবল (১). কমানশ ধয়াল ইিিরয়ন্স; 

(২). নবল অব এক্সরপাট ধ; 

(৩). নবল অব সলনেং/এয়ারওরয় নবল; 

(৪). ইএক্সনপ। 

প্রাবপ্তস্থান: 

িস্ত্র বিভাগ 

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা 

টিবসবি ভিন ( ২য় তলা) 

১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫ 

টাাঃ ৫০০/- 

(ব্র্যাক ব্যাংক সর্রক 

পনররশার্) 

১২ ঘন্টা েিয়য়র 

িয়ে  

(মদয়ন মদয়ন)  
জনাি বশবশর র্কমার সাহা  

সহোরী পবরচালে  

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা 
িস্ত্র বিভাগ 

লফানাঃ ০১৭১৯৩৭১২৯৮ 

e-mail: shishir.epb@gmail.com 

টাাঃ ৪০০/- 

(ব্র্যাক ব্যাংক সর্রক 

পনররশার্) 

২৪ ঘন্টা েিয়য়র 

িয়ে (জিা প্রদায়নর 

পরবিী কার্ মমদবে);  

টাাঃ ৩০০/- 

(ব্র্যাক ব্যাংক সর্রক 

পনররশার্) 

৪৮ ঘন্টা েিয়য়র 

িয়ে (জ্মা প্রদারির 

পরবিী ২য় কার্ মমদবে)। 

০৩. Certificate of Origin 

(GSP)  োটি ধনিরকট পুনাঃ ইস্যুকরণ   

অন-লাইন/ ম্যানুয়াবল (১). কমানশ ধয়াল ইিিরয়ন্স; 

(২). নবল অব এক্সরপাট ধ; 

(৩). নবল অব সলনেং/এয়ারওরয় নবল; 

(৪). ইএক্সনপ। 

প্রাবপ্তস্থান: 

িস্ত্র বিভাগ 

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা 

টিবসবি ভিন ( ২য় তলা) 

১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫ 

টাাঃ ১৫০০/- 

(ব্র্যাক ব্যাংক সর্রক 

পনররশার্) 

 

০১ কম ধ নদবে 

জনাি বশবশর র্কমার সাহা  

সহোরী পবরচালে  

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা 
িস্ত্র বিভাগ 

লফানাঃ ০১৭১৯৩৭১২৯৮ 

e-mail: shishir.epb@gmail.com 

০৪. Certificate of Origin 

(GSP)   োটি ধনিরকট ডুমিয়কট 

ইস্যুকরণ 

অন-লাইন/ ম্যানুয়াবল  (১). জ্ািীয় তদনিক পনত্রকায় হারারিা 

নবজ্ঞনপ্ত; 

(২). র্ািায় নজ্নে কনপ; 

(৩). ৩০০ টাকার িি-জুনেনশয়াল 

স্টারে অঙ্গীকারিামা; 

(৪). নবনজ্এমইএ/নবরকএমইএ/েংনিষ্ট 

েনমনির সুপানরশ পত্র। 

প্রাবপ্তস্থান: 

িস্ত্র বিভাগ 

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা 

টিবসবি ভিন ( ২য় তলা) 

১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫ 

টাাঃ ১৫০০/- 

(ব্র্যাক ব্যাংক সর্রক 

পনররশার্) 

 

০১ কম ধ নদবে 

জনাি বশবশর র্কমার সাহা  

সহোরী পবরচালে  

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা 
িস্ত্র বিভাগ 

লফানাঃ ০১৭১৯৩৭১২৯৮ 

e-mail: shishir.epb@gmail.com 

০5. ো টা, োপটা, আপটা, সকানরয়াি 

নেও, চায়িা নেও, নচনল নেও এবং 

এরিক্স iii েনদ ইস্যুকরি 

      

ম্যানুয়াবল  (১). কমানশ ধয়াল ইিিরয়ন্স; 

(২). নবল অব এক্সরপাট ধ; 

(৩). নবল অব সলনেং/এয়ারওরয় 

নবল/োক চালাি; 

(৪). ইএক্সনপ। 

টাাঃ ৪০০/-  

(ব্র্যাক ব্যাংক সর্রক 

পনররশার্) 

১২ ঘন্টা েিয়য়র 

িয়ে  

(মদয়ন মদয়ন)  

 

জনাি বশবশর র্কমার সাহা  

সহোরী পবরচালে  

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা 
িস্ত্র বিভাগ 

টাাঃ ৩০০/-  

(ব্র্যাক ব্যাংক সর্রক 

২৪ ঘন্টা েিয়য়র 

িয়ে (জিা প্রদায়নর 
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প্রাবপ্তস্থান: 

িস্ত্র বিভাগ 

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা 

টিবসবি ভিন ( ২য় তলা) 

১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫ 

পনররশার্) পরবিী কার্ মমদবে);  লফানাঃ ০১৭১৯৩৭১২৯৮ 

e-mail: shishir.epb@gmail.com টাাঃ ২০০/- 

(ব্র্যাক ব্যাংক সর্রক 

পনররশার্) 

৪৮ ঘন্টা েিয়য়র 

িয়ে (জ্মা প্রদারির 

পরবিী ২য় 

কার্ মমদবে)। 

06. ো টা, োপটা, আপটা,  সকানরয়াি 

নেও, চায়িা নেও, নচনল নেও এবং 

এরিক্স iii েনদ পুনাঃ ইস্যুকরি  

ম্যানুয়াবল (১). কমানশ ধয়াল ইিিরয়ন্স; 

(২). নবল অব এক্সরপার্ট; 

(৩). নবল অব সলনেং/এয়ারওরয় 

নবল/োক চালাি; 

(৪). ইএক্সনপ; 

প্রাবপ্তস্থান: 

িস্ত্র বিভাগ 

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা 

টিবসবি ভিন ( ২য় তলা) 

১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫ 

টাাঃ ১৫০০/- 

(ব্র্যাক ব্যাংক সর্রক 

পনররশার্) 

০১ কম ধ নদবে জনাি বশবশর র্কমার সাহা  

সহোরী পবরচালে  

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা 
িস্ত্র বিভাগ 

লফানাঃ ০১৭১৯৩৭১২৯৮ 

e-mail: shishir.epb@gmail.com 

07. 

 

 

 

 

 

ো টা, োপটা, আপটা,  সকানরয়াি 

নেও, চায়িা নেও, নচনল নেও এবং 

এরিক্স iii েনদ ডুনিরকট ইস্যুকরি 

ম্যানুয়াবল  (1). পনত্রকায় হারারিা নবজ্ঞনপ্ত; 

(2). র্ািায় নজ্নে কনপ; 

(3). ৩০০ টাকার িি-জুনেনশয়াল 

স্টারে অঙ্গীকারিামা; 

(4). নবনজ্এমইএ/নবরকএমইএ/েংনিষ্ট 

েনমনির সুপানরশ পত্র। 

প্রাবপ্তস্থান 

িস্ত্র বিভাগ 

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা 

টিবসবি ভিন ( ২য় তলা) 

১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫ 

টাাঃ ১৫০০/- 

(ব্র্যাক ব্যাংক সর্রক 

পনররশার্) 

 

০১ কম ধ নদবে 

 

 

জনাি বশবশর র্কমার সাহা  

সহোরী পবরচালে  

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা 
িস্ত্র বিভাগ 

লফানাঃ ০১৭১৯৩৭১২৯৮ 

e-mail: shishir.epb@gmail.com 

08. Registered Exporter 

System (REX) এ নিবন্র্ি  

অিলাইি (১). প্রনিষ্ঠারির E-TIN োটিনিরকট; 

(২). ব্যুররার হালিাগাদ নিবন্ধি েিদ; 

(৩). EU Web Page এর নির্ ধানরি 

িরম পূরি;  

(৪). উপররাি দনললানদেহ আরবদিপত্র 

দানখল। 

প্রাবপ্তস্থান: 

িস্ত্র বিভাগ 

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা 

টিবসবি ভিন ( ২য় তলা) 

১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫ 

                  

নবিামূরে 

 

০৭ কম ধ নদবে 

 

 

জনাি বশবশর র্কমার সাহা  

সহোরী পবরচালে  

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা 
িস্ত্র বিভাগ 

লফানাঃ ০১৭১৯৩৭১২৯৮ 

e-mail: shishir.epb@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:shishir.epb@gmail.com
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09. REX Database এ নিবনন্ধি 

প্রনিষ্ঠািেমূরহর রপ্তানি েেনকধি 

দনললানদ জ্মা গ্রহি। 

ম্যানুয়াবল /অি-লাইি (১) SoO (Statement on Origin); 

(২) নবল অব এক্সরপাট ধ; 

(৩). নবল অব সলনেং/এয়ারওরয় নবল; 

(৪). ইএক্সনপ; 

(৫). কমানশ ধয়াল ইিিরয়ন্স; 

প্রাবপ্তস্থান: 

িস্ত্র বিভাগ 

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা 

টিবসবি ভিন ( ২য় তলা) 

১, োওরান িাজার, ঢাো-১২১৫ 

চালান প্রবত  

সাবভসু চাজ=ু২০০/-  

      ১৫% ভুা্ 

ও ১০% ট্যাক্স=৫০/-                                           

সমাট=২৫০/- 

(দুইশত পঞ্চাশ) মাত্র 

(ব্র্যাক ব্যাংক ও 

সোিালী ব্যাংরকর 

সপরমন্ট সগটওরয় 

মাধ্যরম) 

জ্াহাজ্ীকরি হরি 

০৩ কম ধ নদবরের 

মরধ্য 
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২.৩ অভযন্তরীি মসিা: 

ক্রে মসিার নাে মসিা প্রদান পদ্ধবত প্রচয়াজ্নীয় কাগজ্পত্র এিং প্রাবপ্তস্থান মসিার মুল্য এিং 

পবরচর্াধ পদ্ধবত 

মসিা প্রদাচনর 

সেয়সীো 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কে শকতশা 

(নাে, পদবি, মফান নম্বর ও ইচেইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

প্রর্াসন বিভাগ 

০১. 

 

 

 

 

অভুন্তরীি পদ সৃজন  পত্র জারী িাবিজু মন্ত্রিালয়সহ সাংবেষ্ট সেল 

মন্ত্রিালদয়র অনুমবত পত্র 

বিনামূদে  - জনাি লমাাঃ ইফদতখার আহদমদ লচৌধুরী 

সবচি 

লফানাঃ ৫৫০১৩৪২০ 

ইদমইলাঃ secy@epb.gov.bd 

০২. 

 

 

 

 

অভুন্তরীি পদ সাংরেি  পত্র জারী  সাংবেষ্ট সেল সরোরী আদদশ বিনামূদে - ঐ 

 

০৩. ব্যুদরার অভুন্তরীি পদ স্থায়ীেরি  পত্র জারী  সাংবেষ্ট লচেবলস্ট অনুযায়ী প্রদয়াজনীয় 

োগজপত্র 

বিনামূদে  - ঐ 

০৪.  ব্যুদরার অভুন্তরীি িদলী  পত্র জারী/আদদশ জারী  - বিনামূদে ০৩ বদন ঐ 

০৫. বিদদবশে প্রবশেি/বিদদশ ভ্রমি  পত্র জারী/আদদশ জারী  িাবিজু মন্ত্রিালয়সহ বিবভন্ন মন্ত্রিালদয়র 

প্রস্তাি/বিবভন্ন আন্তজাুবতে সাংস্থার প্রস্তাি 

বিনামূদে ১৫ বদন ঐ 

০৬. অভুন্তরীি পদদান্নবত  পত্র জারী/আদদশ জারী সাংবেষ্ট বিভাগীয় েবমটির সুপাবরশ ও 

যোযে ের্তপুদের অনুদমাদন 

বিনামূদে ১০ বদন ঐ 

০৭. অভুন্তরীি বিবভন্ন প্রোর ছুটি 

মঞ্জুর  

পত্র জারী/আদদশ জারী আদিদনপত্র বিনামূদে ৭ বদন ঐ 

০৮. অভুন্তরীি সার্ারি ভবিষ্য 

তহবিল হদত অবিম মঞ্জুর  

পত্র জারী/আদদশ জারী সুবনবদষু্ট োরিসহ বনর্াবরত ফরদম 

আদিদন ও সার্ারি ভবিষ্য তহবিদল 

জমাকৃত অদেরু বহসাি বিিরিী 

বিনামূদে ৭ বদন ঐ 

০৯. ব্যুদরার অভুন্তরীি লিতন ির্ন, 

িবর্ত লিতন সমতােরি 

পত্র জারী/আদদশ জারী আদিদনপত্র ও সাবভসু িবহ বিনামূদে ৭ বদন ঐ 

১০. অভুন্তরীি বসদলেশন লি /্াইম 

লেল মঞ্জুবর 

পত্র জারী/আদদশ জারী আদিদনপত্র ও হালনাগাদ িাবষেু 

লগাপনীয় অনুদিদন  

বিনামূদে ৭ বদন ঐ 

১১.  অভুন্তরীি িাচুইটি মঞ্জুর  পত্র জারী/আদদশ জারী সাংবেষ্ট োগজপত্র   বিনামূদে ৭ বদন ঐ 

১২. ব্যুদরার অভুন্তরীি চােবর 

স্থায়ীেরি  

পত্র জারী/আদদশ জারী আদিদনপত্র ও হালনাগাদ িাবষেু 

লগাপনীয় অনুদিদন 

বিনামূদে ৭ বদন ঐ 

১৩. েমেতাদদর যাতায়াদতর েিস্থা 

িহি  

সরিরাহ আদদশ  চাবহদাপত্র অনুযায়ী বনর্াুবরত হাদর  - ঐ 

১৪. ল্বলদফান সাংক্রান্ত যািতীয় 

োজ  

পত্র জারী  - বিনামূদে ৭ বদন ঐ 
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১৫. সভায় আপ্যায়দনর ব্িস্থা  সরিরাদহর মাধ্যদম  চাবহদাপত্র অনুযায়ী বনর্াুবরত হাদর  তাৎেবিেভাদি  ঐ 

১৬. ব্যুদরার আসিাি পত্র ক্রয়/সাংিহ 

ও যািতীয় লমরামত সাংক্রান্ত 

োজ 

সরিরাহ আদদশপত্র  বিবভন্ন বিভাগ/শাখা/আঞ্চবলে/শাখা 

অবফদসর চাবহদাপত্র  

বিনামূদে ৭ বদন ঐ 

১৭. লষ্টশনারী মালামাল সরিরাহ  অবর্যাচদনর মাধ্যদম  বিবভন্ন বিভাগ/শাখার চাবহদাপত্র  বিনামূদে তাৎেবিেভাদি ঐ 

 

২.২ প্রাবতষ্ঠাবনক মসিা: 

 

ক্রে মসিার নাে মসিা প্রদান পদ্ধবত প্রচয়াজ্নীয় কাগজ্পত্র এিং প্রাবপ্তস্থান মসিার মুল্য এিং 

পবরচর্াধ পদ্ধবত 

মসিা প্রদাচনর 

সেয়সীো 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কে শকতশা 

(নাে, পদবি, মফান নম্বর ও ইচেইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

তথ্য ও প্রকর্না বিভাগ 

০১. 

 

 

 

 

বিচদচর্ অনুবষ্ঠত আন্তজ্শাবতক 

মেলার জ্ন্য ব্রবর্উর মুদ্রি 

 

ক) প্রাপ্ত তাবলকা অনু ায়ী 

ব্রবর্উর মুদ্রি কচর সংবিষ্ট 

বিভাচগ তা সরিরাি করা 

িয়। 

ক) ব্যযচরার সংবিষ্ট বিভাগ মর্থচক ম্যাটার 

পাওয়ার সাচপচক্ষ মুদ্রি করা িয়। মেলায় 

অংর্গ্রিচি ইচ্ছুক প্রবতষ্ঠানসমূচির 

তাবলকা 

মূচল্য/ রপ্তানী 

উন্নয়ন ব্যযচরার 

বনজ্স্ব তিবিল 

িচত ব্যয় বেটাচনা 

িয়। 

১৫ বদন জনাি এদেএম ফবরদ উবিন আহদমদ 

সহোরী পবরচালে 

লফানাঃ 01552308311 

ই-লমইলাঃ faridepb@gmail.com  

০২. 

 

 

 

 

ঢাকা আন্তজ্শাবতক িাবিজ্য মেলা 

উপলচক্ষয সুযচভবনরসি অন্যান্য 

বিবিধ মুদ্রি 

 

 

ক) বপবপআর-২০০৮ 

অনু ায়ী মটন্ডার/চকাচটর্ন 

পদ্ধবত অনুসরন পূি শক মুদ্রি 

কা শ সম্পন্ন করার পর 

বর্আইটিএফ উচবাধচনর বদন 

উচদ্ধাধন স্থচল  বিতরি করা 

িয়। 

ক) বর্আইটিএফ সবেিালয় মর্থচক োবিদা 

মোতাচিক সংখ্যা অনু ায়ী মুদ্রি ও 

সরিরাি 

মূচল্য/ রপ্তানী 

উন্নয়ন ব্যযচরার 

বনজ্স্ব তিবিল 

িচত ব্যয় বেটাচনা 

িয়। 

রপ্তানীকারকচদর 

োচে বিনা মূচল্য 

সরিরাি করা িয়। 

 

৩০ বদন জনাি এদেএম ফবরদ উবিন আহদমদ 

সহোরী পবরচালে 

লফানাঃ 01552308311 

ই-লমইলাঃ faridepb@gmail.com  

০৩. রপ্তানী  পবরসংখ্যান মুদ্রি 

 

 

 

ক) ব্যযচরার সংবিষ্ট বিভাগ 

মর্থচক বিষয় পাওয়ার 

সাচপচক্ষ বপবপআর-২০০৮ 

অনু ায়ী মকাচটর্ন পদ্ধবতচত 

মুদ্রি করা িয়। 

ক) আবর্থ শক িছর বভবিক রপ্তানী তচথ্যর 

উপর পবরসংখ্যান         পুবিকা মুদ্রি 

করা িয়। 

মূচল্য/ রপ্তানী 

উন্নয়ন ব্যযচরার 

বনজ্স্ব তিবিল 

িচত ব্যয় বেটাচনা 

িয়। 

রপ্তানীকারকচদর 

োবিদা মোতাচিক 

বিনা মূচল্য 

সরিরাি করা িয়। 

৩০ বদন জনাি এদেএম ফবরদ উবিন আহদমদ 

সহোরী পবরচালে 

লফানাঃ 01552308311 

ই-লমইলাঃ faridepb@gmail.com  
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৩. অবভদযাগ ব্িস্থাপনা পদ্ধবত (GRS): 
 

মসিা প্রাবপ্তচত অসন্তুষ্ট িচল দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কে শকতশার সচয ম াগাচ াগ করুন। বতবন সোধান বদচত ব্যর্থ শ িচল বনচকাি পদ্ধবতচত ম াগাচ াগ কচর আপনার সেযা অিবিত করুন।  

 

ক্রবেক 

নং 

কিন ম াগাচ াগ করচিন োর সাদে লযাগাদযাগ েরদিন ম াগাচ াচগর ঠিকানা বনষ্পবির সেয়সীো 

১.  

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত েমেুতাু লযাগাদযাগ 

েরদত ব্ে ুহদল 

অবভদযাগ বনস্পবি েমেুতাু (অবনে) উপপবরচালে 

লফানাঃ ৮১৮০০৯৩ 

ই-লমইলাঃ dd-admin@epb.gov.bd 

১ মাস 

২. GRS লফাোল েমেুতাু বনবদষু্ট 

সমদয় সমার্ান বদদত ব্ে ুহদল 

আবপল েমেুতাু ভাইস লচয়ারম্যান 

রপ্তাবন উন্নয়ন ব্যুদরা  

লফানাঃ ৫৫০১৩২৫৪   

ই-লমইলাঃ vc@epb.gov.bd 

১ মাস 

৪. আপনার োদছ আমাদদর প্রতুাশা: 

 

ক্রবেক নং প্রবতশ্রুত/কাবিত মসিা প্রাবপ্তর লচক্ষয করিীয় 

১) বনধ শাবরত ফরচে সম্পূি শভাচি পূরিকৃত আচিদন জ্ো প্রদান;  

২) সঠিক োেচে প্রচয়াজ্নীয় বফস পবরচর্াধ করা;  

৩) সাক্ষাচতর জ্ন্য বনধ শাবরত সেচয়র পূচি শই উপবস্থত র্থাকা;  

৪) অবভচ াগ বেথ্যা/িয়রাবিমূলক প্রোবিত িচল মসিা প্রার্থীর বিরুচদ্ধ আইনগত ব্যিস্থা/জ্বরোনার বিধান রািা।  

 


