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বিবিয় োগ অগ্রোবিকোর 
 

 

গণপ্রজোতন্ত্রী িোাংলোয়েশ সরকোর 

প্রিোিমন্ত্রীর কোর্ যোল  

           িোাংলোয়েশ বিবিয় োগ উন্ন ি কর্তযপক্ষ 

বিিন্ধি ও সহো তো- বিয়েবশক িোবণজয অবিশোখো 

প্লট িাং-ই-৬/বি, আগোরগাঁও, শশর-ই-িোাংলো িগর, ঢোকো-১২০৭ 

www.bida.gov.bd 

---------x------- 
 

 

িোাংলোয়েয়শ বিয়েবশ শকোম্পোবির ব্রোঞ্চ, বল োয়জাঁ ও প্রবতবিবি অবিস স্থোপয়ির অনুমবত এিাং এ সকল প্রবতষ্ঠোিসহ অন্যোন্য 

সরকোবর ও শিসরকোবর প্রবতষ্ঠোয়ি বিয় োবজত বিয়েবশ িোগবরকয়ের কম যোনুমবত প্রেোয়ির জন্য গঠিত আন্তঃমন্ত্রণোল  কবমটির 

৩১5তম  সভোর (ভোর্চয োল পদ্ধবতয়ত অনুবষ্ঠত) কোর্ যবিিরণী  
 

সভোপবত  :   শমোহবসিো ই োসবমি, বিি যোহী সেস্য, বিয়েবশক বিবিয় োগ উন্ন ি অবিশোখো, িোাংলোয়েশ বিবিয় োগ উন্ন ি  

                              কর্তযপক্ষ 

সভোর তোবরখ  :     13 িয়ভম্বর ২০২১  

সম              :     বিকাল ০৩:০০ ঘটিকো  

স্থান   :    ভোর্চয োল   

 

উপবস্থত সেস্যবৃন্দ  :     পবরবশষ্ট ‘ক’  
 

সভোপবত সভোর শুরুয়ত কয়রোিো ভোইরোয়সর কোরয়ণ সৃষ্ট পবরবস্থবতয়ত ভোর্চ য োল পদ্ধবতয়ত অনুবষ্ঠত এ সভো  র্োর র্োর অিস্থোি শেয়ক 

শর্োগেোিকৃত সকল সেস্যয়ক শুয়ভচ্ছো ও স্বোগত জোবিয়  সভোর কোর্ যক্রম শুরু কয়রি এিাং সহকোবর পবরচোলক, বিিন্ধি ও সহো তো-বিয়েবশক 

িোবণজয-শক িোরোিোবহকভোয়ি সভোর আয়লোচযসূবচ উপস্থোপি করোর জন্য অনুয়রোি জোিোি। 
 

১। আয়লোচযসূবচ -১:   পূি যিতী সভোর কোর্ যবিিরণী বিবিতকরণ    
  

কবমটির সেস্যয়ের শকোি সাংয়শোিিী প্রস্তোি িো েোকো  গত ২৮.10.২০২১ তোবরয়খ অনুবষ্ঠত ৩১৪তম সভোর কোর্ যবিিরণী বিবিতকরণ 

করো হ ।   
 

২। আয়লোচযসূবচ -২:   পূি যিতী সভোসমূয়হর বসদ্ধোন্ত িোস্তিো য়ির অগ্রগবত পর্ যোয়লোচিো 
 

 

িোাংলোয়েয়শ বিয়েবশ শকোম্পোবির ব্রোঞ্চ, বল োয়জাঁ ও প্রবতবিবি অবিস স্থোপয়ির অনুমবত এিাং এ সকল প্রবতষ্ঠোিসহ অন্যোন্য 

সরকোবর ও শিসরকোবর প্রবতষ্ঠোয়ি বিয় োবজত বিদেবি িোগবরকয়ের কম যোনুমবত প্রেোয়ির বিবমত্ত গঠিত আন্তঃমন্ত্রণোল  কবমটির ২৯৮ হয়ত 

৩১৪তম সভোর বসদ্ধোন্ত িোস্তিো ি অগ্রগবত সভোয়ক অিবহত করো হ , র্ো Annexure-A সাংযুক্ত করো হয় য়ে।   
 

৩। আয়লোচযসূবচ -৩:   ব্রোঞ্চ অবিয়সর অনুমবত/শম োে বৃবদ্ধ/ অনুমবতপত্র সাংয়শোিি প্রস্তোি 
 

(ক)  অিলোইয়ি প্রোপ্ত িতুি ব্রোঞ্চ অবিস স্থোপয়ির জন্য 03 টি প্রস্তোি সভো  উপস্থোপি করো হ  এিাং সভো  আয়লোচিোর পর অিলোইয়ি 

বসদ্ধোন্ত প্রেোি করো হয়ি িয়ল বিবিত করো হ । 

(খ)     অিলোইয়ি প্রোপ্ত বিদ্যমোি ব্রোঞ্চ অবিয়সর শম োে বৃবদ্ধর জন্য ০৭ টি প্রস্তোি সভো  উপস্থোপি করো হ  এিাং অিলোইয়ি বসদ্ধোন্ত প্রেোি করো 

হয়ি িয়ল বিবিত করো হ ।  
 

৪। আয়লোচযসূবচ -৪:  বল োয়জাঁ অবিয়সর অনুমবত/শম োে বৃবদ্ধ/ অনুমবতপত্র সাংয়শোিি প্রস্তোি 
 

(ক) অিলোইয়ি প্রোপ্ত িতুি বল োয়জাঁ অবিস স্থোপয়ির জন্য ০৪টি প্রস্তোি সভো  উপস্থোপি করো হ  এিাং অিলোইয়ি বসদ্ধোন্ত প্রেোি করো হয়ি 

িয়ল বিবিত করো হ । 

(খ)     অিলোইয়ি প্রোপ্ত বিদ্যমোি বলয়াদ োঁ অবিয়সর শম োে বৃবদ্ধর জন্য ১৬টি প্রস্তোি সভো  উপস্থোপি করো হ  এিাং অিলোইয়ি বসদ্ধোন্ত প্রেোি 

করো হয়ি িয়ল বিবিত করো হ ।  
 

৫।     আয়লোচযসূবচ -৫:                                     বরয়প্রয়জয়েটিভ অবিয়সর অনুমবত/শম োে বৃবদ্ধ/ অনুমবতপত্র সাংয়শোিি প্রস্তোি 

(ক) অিলোইয়ি প্রোপ্ত িতুি বরয়প্রয়জয়েটিভ অবিস স্থোপয়ির জন্য ০১টি প্রস্তোি সভো  উপস্থোপি করো হ  এিাং অিলোইয়ি বসদ্ধোন্ত প্রেোি করো 

হয়ি িয়ল বিবিত করো হ । 

 

৬। আয়লোচযসূবচ -৬:   বিয়েবশ িোগবরকয়ের িতুি কম যোনুমবত প্রেোি/শম োে বৃবদ্ধ/অনুমবতপত্র সাংয়শোিি প্রস্তোি 
 

(ক)  অিলোইয়ি প্রোপ্ত বিয়েবশ িোগবরকয়ের অনুকূয়ল িতুি কম যোনুমবতর 2৮৯ টি প্রস্তোি সভো  উপস্থোপি করো হ  এিাং অিলোইয়ি বসদ্ধোন্ত 

প্রেোি করো হয়ি িয়ল বিবিত করো হ ।  

http://www.bida.gov.bd/
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(খ)        অিলোইয়ি প্রোপ্ত বিয়েবশ িোগবরকয়ের অনুকূয়ল কম যোনুমবতর শম োে বৃবদ্ধর ২৭৮ টি প্রস্তোি সভো  উপস্থোপি করো হ  এিাং অিলোইয়ি 

বসদ্ধোন্ত প্রেোি করো হয়ি িয়ল বিবিত করো হ ।     
 

[সভায় আদলাচ্যসূবচ্-৩ থেদক ৬ এ উবিবখত আদিেদনর বিষদয় বসদ্ধান্ত গৃহীত হদয়দে এিং কবিটির বসদ্ধান্ত যোযেভাদি বলবিিদ্ধ করা হদয়দে,  

সিদ্ধান্তিমূহ Annexure-B-তে িংযুক্ত করা হয়েয়ে] 

৬। আয়লোচয সূবচ-6:    ম্যোনু োবল প্রোপ্ত আয়িেি:  
 

ম্যোনু োবল প্রোপ্ত 0২টি বিষ  বিয়িচিোর জন্য গৃহীত হ  এিাং বিবিগতভোয়ি বিষ্পবত্ত করো হ , র্ো বিয়ে উপস্থোপি করো হল:  

 

SL 

No. 

Name and 

address and 

subject of the 

applicant 

Field of business 

in Bangladesh 

Background of the proposal Remarks 

1 2 3 4 5 

01. Company:  New 

Frontier GmbH 
 

Address: House 

– 04 (5th Floor), 

Gareeb-e-

Nawaz Avenue, 

Sector – 11, 

Uttara, Dhaka 

– 1230, 

Bangladesh 

 

 

 

The activities of 

the Liaison 

Office in 

Bangladesh shall 

confined to 

liaison on 

garments 

buying, 

collection of 

orders and to 

follow up 

shipment 

schedules with 

local garments 

factories on 

behalf of the 

Principal 

Company 

namely New 

Frontier GmbH. 

 

Subject: Opening of Liaison Office with 

submitting English translated 

notarized documents instead of 

Bangladesh embassy attestation.  

 

বসণ িে সবষেটি ২৯/০৯/২০২১ োসরয়ে অনুসিে সবডার 

আন্ত:মন্ত্রণালে কসমটির ৩১২ েম িভাে উপস্থাপন করা হয়ল 

সনয়নাক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীে হে। 

 

       ” Opinion of the legal advisor of BIDA 

will be taken on awarding permission 

to open liaison office based on 

notarized translated documents in 

English instead of documents in the 

German language attested by the 

Bangladesh mission” 

 

িভার সিদ্ধান্ত অনুযােী সবগে ১২/১০/২০২১ োসরয়ে 

03.219.344.00.00.1090.2018-9185 নম্বর স্মারয়কর 

পয়ের মাধ্যয়ম সলগ্যাল এ্যাডভাইজার, সবডায়ক মোমে 

প্রদায়নর জন্য অনুয়রাধ করা হে। তি আয়লায়ক সলগ্যাল 

এ্যাডভাইজার, সবডা গে 17/10/2021 োসরয়ের 

30.08.2680.250.04.016.2017(অংশ-২)-57 নম্বর 

স্মারয়কর পয়ের মাধ্যয়ম সননরূপ মোমে তপ্ররণ কয়রন: 

 

    এ্ তেয়ে Guidelines-2011 for granting 

permission for establishing/opening of 

branch liaison & representative office of 

foreign companies in Bangladesh and 

issuing work permit of national(s) এ্র অনুয়েদ 

২ এ্র োরকা সিসিে সবধান অনুিরণয়যাগ্য হয়ে পায়র। 

সবধানটি সননরূপ: 

 

 ”  (ে) হয়ে (ি) পয িন্ত বসণ িে কাগজপে িংসিষ্ট তদয়শ 

অবসস্থে বাংলায়দশ সমশন বা বাংলায়দয়শ অবসস্থে িংসিষ্ট 

তদয়শর সমশন অথবা িংসিষ্ট তদশ/য়ষ্টট/সডসিক্ট-এ্র শীষ ি 

স্থানীে সশল্প ও বসণ িক িসমসে কর্তিক প্রেযাসেে হয়ে হয়ব “ 

 

সবষেটি িভাে উপস্থাপন করা হয়ল প্রসেিান কর্তিপেয়ক 

দসললাসদ িংসিষ্ট তদয়শর শীষ ি তিম্বার অব কমাি ি কর্তিক 

িেযােন করার সনয়দ িশনা প্রদান করা হয়ব ময়ম ি সিদ্ধান্ত হে।  

 

প্রসেিান 

কর্তিপেয়ক 

দসললাসদ 

িংসিষ্ট তদয়শর 

শীষ ি তিম্বার অব 

কমাি ি কর্তিক 

িেযােন করার 

সনয়দ িশনা প্রদান 

করা হয়ব। 

02. Marubeni 

Corporation 

Dhaka Office 

I-K Tower (2
nd

 

floor), Plot# 

CEN(A)-2, North 

Liaison with 

principal 

company 

regarding 

import and 

export of yarn, 

Subject:           Depositing the money of 

additional airfreight costs from the textile 

supplier  

 

Stylecraft Limited (sewing factory) (SCl) 

purchased fabrics from Paramount and 

APPROVED 
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Avenue 

Gulshan-2, 

Dhaka-1212 

fabrics, 

garments, 

machinery and 

chemicals. 

SCL sold garments to Marubeni 

Corporation (MC). Marubeni incurred a 

huge additional delivery fee (airfreight 

cost) for sending the product to Japan by air 

instead of sea. As per the article no. 2.2 of 

the MOU signed between three parties 

agrees to incur USD 47,176.21 equivalent to 

BDT 39,94,599/- only for the airfreight cost 

(Paramount’s Debit). According to Article 

3.1 Paramount shall make full payment in 

six installations by check to MC’s Dhaka 

office.    

Marubeni Corporation got permission to 

deposit BDT 19,97,298 by 03 checks in the 

309 meeting of Inter-ministerial committee, 

BIDA. Now the company has applied to 

deposit the rest by 03 checks. 

 

The committee agrees to approve the 

proposal finding the reasons and 

supporting documents permissible. 

 

08।       সভায় আর ককান আললাচ্যসূচচ্ না থাকায় সভাপচি উপচিি সকললক ধন্যবাদ জাচনলয় সভার সমাচি ক াষণা কলরন।                   

 

                                                   

                              (কমাহচসনা ইয়াসচমন) 

চনব বাহী সদস্য 

ববলদচিক চবচনলয়াগ উন্নয়ন অচধিাখা 

বাাংলালদি চবচনলয়াগ উন্নয়ন কর্তবপক্ষ 

ও  

সভাপচি 

                                                                                        বাাংলালদলি চবলদচি ককাম্পাচন ব্রাঞ্চ,  

                                                                                            চলয়ালজোঁ ও প্রচিচনচধ অচিস িাপলনর অনুমচি এবাং  

                                এ সকল প্রচিষ্ঠানসহ অন্যান্য সরকাচর ও কবসরকাচর      

                                   প্রচিষ্ঠালন চনলয়াচজি চবলদচি নাগচরকলদর কম বানুমচি      

                            প্রদালনর চনচমত্ত গঠিি আন্তঃমন্ত্রণালয় কচমটি 
 

নং:  ০৩.২১৯.৩৪৪.০০.০০.৭২৫.২০১৬ (অংশ-9)                                                                                  োসরে:     /১২/২০২১ সি:       
 

সদয় জ্ঞািালথ ব ও কার্ বালথ ব অনুচলচপ (কজযষ্ঠিার ক্রমানুসালর নয়): 
 

1. যুগ্ম িসিব, সুরো তিবা সবভাগ, স্বরাি মন্ত্রণালে, বাংলায়দশ িসিবালে, ঢাকা। 

[দৃঃ আৃঃ সমজ িাগসরকা নািসরন, উপিসিব, সুরো তিবা সবভাগ, স্বরাি মন্ত্রণালে] 

2. যুগ্ম িসিব (প্রশািন), সশল্প মন্ত্রণালে, সশল্প ভবন, ৯১, মসেসিল বা/এ্, ঢাকা। 

[দৃঃ আৃঃ উপিসিব (প্রশািন)] 

3. মহাপসরিালক [আন্তজিাসেক বাসণজয, সবসনয়োগ ও প্রযুসক্ত (আইটিআইটি)], পররাি মন্ত্রণালে, তিগুনবাসগিা, ঢাকা। 

[দৃঃ আৃঃ সমজ রুবাইোে সবনয়ে নাজমুল, িহকারী িসিব] 

4. িদস্য (কর প্রশািন), জােীে রাজস্ব তবাড ি, তিগুনবাসগিা, ঢাকা। 

[দৃঃ আৃঃ জনাব তমাৃঃ তময়হদী হািান, সিেীে িসিব ] 

5. মহাব্যবস্থাপক (এ্ফইআইসড), বাংলায়দশ ব্যাংক, প্রধান কায িালে, মসেসিল বা/এ্, ঢাকা। 

[দৃঃ আৃঃ জনাব এ্এ্িএ্ম িাহাব উসিন, সডসজএ্ম বাংলায়দশ ব্যাংক, প্রধান কায িালে, মসেসিল, ঢাকা] 

6. িদস্য (আইসপ), বাংলায়দশ রপ্তাসন প্রসিোকরণ অঞ্চল কর্তিপে, বাড়ী # ১৯/সড, িড়ক # ৬, ধানমসি আ/এ্, ঢাকা। 

[দৃঃ আৃঃ তমাোম্মাৎ মাশহুরা োনম তুসহন, ব্যবস্থাপক] 

7. পসরিালক (সন: ও ি:-ববয়দসশক সশল্প), বাংলায়দশ সবসনয়োগ উন্নেন কর্তিপে, ঢাকা। 

8. সনব িাহী তিোরম্যান ময়হাদয়ের এ্কান্ত িসিব, বাংলায়দশ সবসনয়োগ উন্নেন কর্তিপে, ঢাকা 

(সনব িাহী তিোরম্যান ময়হাদয়ের িদে অবগসের জন্য)। 

9. সনব িাহী িদস্য -৩ ময়হাদয়ের ব্যসক্তগে িহকারী, বাংলায়দশ সবসনয়োগ উন্নেন কর্তিপে, ঢাকা। 

[সনব িাহী িদস্য-৩ (অসেসরক্ত িসিব) ময়হাদয়ের িদে অবগসের জন্য] 

10. অসফি কসপ। 
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(তমা: আসরফুল হক) 

পসরিালক 

সনবন্ধন ও িহােো-ববয়দসশক বাসণজয  

বাংলায়দশ সবসনয়োগ উন্নেন কর্তিপে 

                    তফান: ৫৫০০৭২১৩   

           ইয়মইল: dir.rifc@bida.gov.bd 

mailto:dir.rifc@bida.gov.bd

