ফস্ত্রশল্প শযদশন শনর্দ শশকা-২০২০

ফস্ত্র অশধদপ্তয
ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়

27 সর্ন্ফম্বয, ২০20 শরিঃ
1২ আশিন ১৪২৭ ফংগাব্দ

ভূশভকািঃ
সদর্য অবযন্তযীণ ফস্ত্র চাশদা পূযণ, যপ্তাশন বৃশি এফং ব্যাক কভশংস্থার্নয সুর্মাগ সৃশিয রর্যয ফাংরার্দর্য ফস্ত্র খাতর্ক
যুর্গার্মাগীকযণ, আন্তজশাশতক প্রশতর্মাশগতায় যভতা অজশর্ন ায়তাকযণ, সটকই উন্নয়ন, শফশনর্য়াগ আকৃিকযণ , আধুশনকায়ন ,
ভন্বয় ও ভান শনয়ন্ত্রণ , ফস্ত্রশযা সযর্ে চাশদা শবশিক কাশযক্যযরাভ প্রণয়ন, গর্ফলণা , ভানফম্পদ উন্নয়ন ও দয জনফর সৃশি
কযায জন্য গত 1/10/2018 তাশযর্খ ফস্ত্র আইন, 2018 প্রণয়ন কযা য়। ফস্ত্র আইন. ২০১৮ এয ধাযা ২(৬) অনুমায়ী ফস্ত্র অশধদপ্তয
ফস্ত্রখার্তয সালক কর্তশয। এই আইর্নয ধাযা-3 অনুমায়ী ফস্ত্র অশধদপ্তয ফস্ত্রশল্পর্ক ায়তা ও সফা প্রদার্নয রর্যয প্রর্য়াজনীয়
কাম শাফশর গ্রণ কর্যর্ছ। এই দাশয়ত্ব মথামথবার্ফ ম্পাদর্নয জন্য ফস্ত্র আইন, 2018 এয ধাযা-17 অনুমায়ী ফস্ত্রশল্প শযদশন এফং
তদনুমায়ী যকার্যয শনকট সুাশয প্রদান কযায শনর্দ শনা যর্য়র্ছ।
ফস্ত্রশল্প মথামথবার্ফ শযদশর্নয জন্য একটি শনর্দ শশকা প্রণয়ন কযা ভীচীন ও প্রর্য়াজনীয়;
সর্তু, এতদ্দ্বাযা শনম্নরূ শনর্দ শশকা প্রণয়ন কযা র্রািঃ
১.0 শর্যানাভ: এ শনর্দ শশকা ‘‘ফস্ত্রশল্প শযদশন শনর্দ শশকা -2020’’ নার্ভ অশবশত র্ফ।
২.০ ফস্ত্রশল্প শযদশর্নয উর্েশ্যিঃ
(ক) ফস্ত্রশর্ল্পয উন্নয়ন, শফকা ও ম্প্রাযর্ণ ায়তা প্রদান;
(খ) সালক কর্তশয ও ফস্ত্রশল্প প্রশতষ্ঠার্নয ভর্ে র্মাশগতামূরক ম্পকশ স্থান;
(গ) ফস্ত্রশর্ল্পয দযতা উন্নয়র্ন যাভশ প্রদান;
(ঘ) ফস্ত্রশল্প কাযখানা শনফন্ধর্নয তশানুমায়ী শযচাশরত র্য়র্ছ শকনা তাা মাচাই এফং তদনুমায়ী যকার্যয শনকট
সুাশয প্রদান;
(ঙ) ফস্ত্রশর্ল্পয সফা গ্রীতায আর্ফদন শটির্জন চাট শার্য ফশণ শত ভর্য়য ভর্ে সফা প্রদান।
৩.০ ফস্ত্রশল্প কাযখানা ও ফাশয়ং াউজ শযদশন সকৌরিঃ
3.1 ফস্ত্র শল্প ফা ফাশয়ং াউজ শনফন্ধর্নয আর্ফদন প্রাশপ্তয ার্থ ার্থ শনফন্ধক শযদশক শনর্য়াগ কযর্ফন। শযদশক সফা গ্রশতার্ক
শযদশর্নয রর্যয সনাটি প্রদান কযর্ফন। প্রর্য়াজর্ন ই-সভইর্র এফং সভাফাইর ম্যার্জ শদর্য় অফশত কযর্ফন। ফস্ত্রশর্ল্পয ভাশরক
ফা কর্তশয শযদশনকাযী কভশকতশা/কভশচাযীর্ক শযদশন কার্জ াশফ শক ায়তা প্রদান কযর্ফন।
৩.২ শনফশন্ধত ফস্ত্রশল্প ফা ফাশয়ং াউজ শনফন্ধর্নয তশ অনুমায়ী শযচাশরত র্ে শকনা তাা শনফন্ধর্কয যভতাপ্রাপ্ত কভশকতশা সনাটি
প্রদান কর্য ফস্ত্রশল্প ও ফাশয়ং উজ শযদশন কযর্ফন।
৩.৩ সকান অশবর্মাগ ফা দুঘ শটনায ংফার্দয শবশির্ত সালক কর্তশয অথফা দাশয়ত্ব প্রাপ্ত কভশকতশা তাৎযশণক ও আকশিক ফস্ত্র শল্প
ফা ফাশয়ং াউজ শযদশন কযর্ত াযর্ফন।
৪.0। সরেজমিরন মেদর্শন ও র্ শরফক্ষণঃ
মেদর্শক মেদর্শন আরদর্ প্রামিে ৫ কিশ মদফরসে িরে ফস্ত্র মর্ল্প ফা ফাম িং হাউজ মেদর্শন কেরফন। মিমন আরফদরনে সারে
দামিলকৃি দমললামদ আরফদরনে মফষর ে সারে সািঞ্জস্য মক না র্াচাই কেরফন। মিমন সসফা গ্রহীিাে নাি, ঠিকানা, জািী িা, জািী
মেচ ত্র, সপান, ই-সিইল সেড লাইরসন্স, সসফা চালারন মেরর্াধ কো হরল চালান, হালনাগাদ আ কে মেরর্ারধে সনদ এফিং
শ
মফরদর্ী সসফা গ্রহীিা হরল উরযাক্তাে জািী িা, ইনকযার্রিন্ট সার্টমপরকট
র্াচাই কেরফন। এছাড়া, মিমন প্রমিষ্ঠারনে
অফস্থান, অফকাঠারিা, সিমর্নামেজ, কিশ মেরফর্ র্োর্ে আরছ মকনা প্রিযক্ষ কেরফন এফিং প্রাসিংমিক িথ্য উাত্ত সিংগ্রহ কেরফন।
মিমন মেদর্শরন প্রাি িথ্য ও র্ শরফক্ষণ মফরেষণ করে স্ব িংসম্পূণ শ প্রমিরফদন সর্ কেরফন।
৫.০ মেদর্শন প্রমিরফদনঃ
শযদশন আর্দ াওয়ায য শযদশক শযদশন পূফ শক একটি স্বয়ংম্পূণ শ স্বশচে প্রশতর্ফদন দাশখর কযর্ফন এফং শযদশন ব্যফস্থা
মার্ত ঈশিত পর প্রদান কর্য এফং মার্ত ইা সকান শনয়ভফাঁধা আনুষ্ঠাশনকতায় শযণত না য়, তা শনশিতকযণকর্ল্প শযদশনকাযী
কভশকতশা একটি মথাথ শ প্রশতর্ফদন স কযর্ফন। শতশন প্রস্তুতকৃত শযদশন প্রশতর্ফদন াখায দাশয়ত্বপ্রাপ্ত উশযচারর্কয শনকট
উস্থান কযর্ফন।

শযদশন প্রশতর্ফদন ংশযপ্ত সুস্পি ও প্রাশিক র্ত র্ফ এফং সম প্রশতষ্ঠার্নয উয প্রশতর্ফদন স কযা র্ে তায কার্জয একটি
পূণ শাি ফণ শনা এই প্রশতর্ফদর্ন উর্েখ থাকা প্রর্য়াজন। শযদশন প্রশতর্ফদন ম শায়ক্রর্ভ মূল্যায়ন কযায সুশফধার্থ শ ংশিস্ট নশথর্ত
ংযশযত থাকর্ফ।
৬.০ ফস্ত্রশল্প শযদশন ছর্কয নমুনািঃ(ক) ফস্ত্রশর্ল্পয প্রস্তাশফত শনফন্ধর্নয আর্দর্য সপ্রশযর্ত শযদশন প্রশতর্ফদর্নয ছক (শযশি-ক ও খ)।
(খ) ফস্ত্র শল্প শফদ্যভান শনফন্ধন আর্দর্য সপ্রশযর্ত শযদশন প্রশতর্ফদন ছক (শযশি-ক ও গ)।
(গ) শনফন্ধন ংর্াধর্নয আর্দর্য সপ্রশযর্ত শযদশন প্রশতর্ফদর্নয ছক (শযশি-ক ও ঘ)।
(ঘ) এডক (১ভ/২য়/৩য়) শল্প আইআযশ জাযীয জন্য শযদশন প্রশতর্ফদর্নয ছক (শযশি-ক ও ঙ)।
(ঙ) শল্প আইআযশ শনয়শভতকযর্নয জন্য শযদশন প্রশতর্ফদর্নয ছক (শযশি-ক ও চ)।
(চ) অন্যান্য শফলর্য় শযদশন প্রশতর্ফদর্নয ছক (শযশি-ক ও ছ )।
(ছ) ফাশয়ং াউজ শনফন্ধন নদ প্রাশপ্তয জন্য শযদশন প্রশতর্ফদর্নয ছক (শযশি-ক ও জ)।

মেমর্ষ্ট –ক
িামেিঃ -------------------- মরঃ
ফোফে,
িহামেচালক,
ফস্ত্র অমধদিে,
----------------------------------------দঃ আঃ ---------------------------------------------মফষ ঃ ----------------------------------- ----------জনাফ,
উর্য শক্ত মফষর ে আরলারক জানারনা র্ারে সর্, ফস্ত্র অমধদিরেে স্মােক নিং-------------------------------------- তাশযখিঃ ----------- মরঃ
সিািারফক ফস্ত্রমর্রল্পে নাি----------------------- ঠিকানা: ----------------------------------- --------------------মরঃ তাশযর্খ র্যজশভর্ন
মেদর্শনপূফ শক একর্ট পূণ শাি প্রমিরফদন প্রস্তুি কো হর রছ। র্া েফমিশ প্রর াজনী ব্যফস্থা গ্রহরনে জন্য সপ্রেন কো হরলা।
সিংর্যমক্তঃ মেদর্শন প্রমিরফদন ---------- ািা।
মেদর্শনকােীে স্বাক্ষে, নাি, দফী ও
কিশস্থল
সভাফাইর নম্বয ও
ই-সভইর

শযশি –খ
ফস্ত্র শর্ল্পয প্রস্তাশফত শনফন্ধর্নয জন্য শযদশন প্রশতর্ফদন।
১। শল্প প্রশতষ্ঠার্নয নাভ
: -----------------২। শযদশর্কয নাভ ও দশফ
: ----------------৩। শযদশর্নয তাশযখ
: ----------------৪। ভূশভকা :
৫। শযদশনকার্র সমকর শফলয় মাচাই কযা র্য়র্ছ তা শনর্ন্ (টিক শচহ্ন শদর্য়) উস্থান কযা র্রা।
ক্রিঃ
শফলয়
যাঁ
না
শত
1.
শনফন্ধর্নয আর্ফদর্ন ফশণ তথ্যাশদ মাচাই কযা র্য়র্ছ শক?
2.
সেড রাইর্র্ন্পয ঠিকানা অনুমায়ী শযদশন কযা র্য়র্ছ শক?
3.
কাযখানা/ প্রশতষ্ঠার্নয ঠিকানায ার্থ সেড রাইর্র্ন্পয ঠিকানায শভর আর্ছ শক?
4.
কাযখানা/ প্রশতষ্ঠার্নয নার্ভ াইনর্ফাড শ আর্ছ শকনা?
5.
শরশভর্টড সকাম্পানীয সযর্ে জশভয কাগজ কাযখানায নার্ভ আর্ছ শক?
6.
কাযখানা/ প্রশতষ্ঠান বাড়াকৃত র্র বাড়ায চুশির্েয ার্থ মূর ঠিকানায শভর আর্ছ শকনা?
প্রর্য়াজর্ন বফর্নয ভাশরর্কয ার্থ াযাৎ ার্র্যয তযতা মাচাই র্য়র্ছ শক?
7.
বফর্নয সরাড শফয়াশযং নদ এ উর্েশখত ঠিকানায ার্থ কাযখানায ঠিকানায শভর আর্ছ শক? (প্রর্মাজয
সযর্ে)
8.
কাযখানা/ প্রশতষ্ঠার্নয ফহুতর বফর্নয সযর্ে একাশধক শশড়য এফং প্রর্য়াজর্ন শফকল্প শশড়য ব্যফস্থা
আর্ছ শক?
9.
কাযখানায় র্জ ভারাভার শযফর্নয জন্য প্রস্ত যাস্তায ব্যফস্থা আর্ছ শক?
10. কাযখানায় ম শাপ্ত পায়ায পাইটিং ইক্যইম্যান্ট চর আর্ছ শক?
11. কাযখানায় শশু শ্রশভক আর্ছ শক?
12. কাযখানা জর্য়ন্ট সবঞ্চায ফা বফর্দশক শফশনর্য়ার্গ স্থাশত র্র উর্দ্যািার্দয ার্াট শ, ইনকযার্ভন্ট
শ
াটিশপর্কট
এফং জর্য়ন্ট সবঞ্চায এশগ্রর্ভন্ট মাচাই কযণ।
13. র্ফ শাশয কাযখানায াশফ শক কভশ শযর্ফ সকভন তা শযদশন প্রশতর্ফদর্ন উস্থান কযা র্য়র্ছ শক?
14. কাযখানা কর্তশয সম সফায জন্য আর্ফদন কর্যর্ছন তায স্বর্য কর ডক্যর্ভন্ট ও প্রভানাশদ ঠিক
আর্ছ শকনা?
(উর্যাশেশখত শফলর্য়য ভর্ে প্রর্মাজয অংটুক্য উর্েখ কযর্ত র্ফ এছাড়া অশতশযি সকান ভন্তব্য থাকর্র উর্েখ কযর্ত র্ফ।)

শনফন্ধন আর্ফদর্নয ছক অনুমায়ী ফস্ত্রশল্প ংশিি তথ্যাশদ:
১। শল্প প্রশতষ্ঠার্নয নাভ
2। ঠিকানা
(ক) অশপ
(খ) কাযখানা

: -----------------: -----------------: ------------------

৩। শল্প উ-খাত
:
৪। শর্ল্পয াংগঠশনক কাঠার্ভা
:
৫। শফশনর্য়ার্গয ধযণ
:
৬। মূর উর্দ্যািায নাভ, ঠিকানা, ই-সভইর ও সভাফাইর নম্বয
:
7। উর্দ্যািার্দয শফফযণ
:
ক্রমিক নিং
উরযাক্তাগরনে নাি ও দফী
জািী

8। শফশনর্য়াগ (শভশরয়ন টাকায়) :
ক্রশভক নং
শফফযন
১।
২।
৩।
৪।
৫।

------------------------------------------------------

মেচ ত্র নম্বে

স্থানীয় মুদ্রায়
(শভিঃ টািঃ)

ঠিকানা ও সিইল

সর্ াে সিংখ্যা

বফর্দশক মুদ্রায়
(শভিঃ টািঃ)

সভাট
(শভিঃ টািঃ)

প্রভানক / ভন্তব্য
(প্রর্য়াজর্ন ংযুশি)

বফর্দশক মূদ্রায়
(শভিঃ টািঃ)

সভাট
(শভিঃ টািঃ)

প্রভানক / ভন্তব্য
(প্রর্য়াজর্ন ংযুশি)

শফফযন/
সস্পশশপর্কন

মূল্য সভাট
(শভিঃ টািঃ)

জশভ
কাযখানা বফন
মন্ত্রাশত ও
যঞ্জাভাশদ
অন্যান্য
চরশত মুরধন
ফ শর্ভাট

09। শফশনর্য়ার্গয উৎিঃ
উৎ

স্থানীয় মূদ্রায়
(শভিঃ টািঃ)

(ক) উর্দ্যািায ভমূরধন
(খ) স্থানীয় ঋণ
(গ) বফর্দশক ঋণ
ফ শর্ভাট
১0। শযদশনকর্র কাযখানায মন্ত্রাশতয শফফযণিঃ
মন্ত্রাশতয তাশরকা

ংখ্যা

প্রভানক /
(প্রর্য়াজর্ন ংযুশি)

(ক) স্থানীয়বার্ফ ংগৃীত
(খ) স্থানীয়বার্ফ ংগৃীতব্য
(গ) আভদাশনকৃত
(ঘ) আভদাশনতব্য
ফ শর্ভাট
১1। ফাশল শক উৎাদন যভতািঃক্রশভক
উৎাশদত ণ্য/
নং
দ্রর্ব্যয নাভ

১2। শফনন: (ক) স্থানীয় - ---% (খ) যপ্তানী ------ %।

শযভান

মূল্য
(শভিঃ টািঃ)

প্রভানক / ভন্তব্য
(প্রর্য়াজর্ন ংযুশি)

১3। ফাশণশজযক শবশির্ত উৎাদন শুরুয ম্ভাব্য তাশযখিঃ -------------------- শরিঃ।
১4। জনশিয শফফযণিঃ
ক্রশভক
শফফযণ
নং
1.
ব্যফস্থানায়
2.
শ্রশভক/কভশচাযী
3.
ফ শর্ভাট

স্থানীয়
পুরুল

শফর্দী
ভশরা

পুরুল

সভাট
ভশরা

পুরুল

ভশরা

(ক) শযদশন কার্র উশস্থশতিঃ ---------- জন ।
১৫। শনর্ম্নাি ছর্ক প্রর্য়াজনীয় তথ্যাশদ দাশখর কযর্ত র্ফিঃ
ক্রশভক কাযখানায়
নং
ংস্থাশত মূরধনী
মন্ত্রাশতয নাভ
1
2

ংখ্যা

বদশনক উৎাদন
যভতা

ফাৎশযক উৎাদন
যভতা

3

4

5

ফাৎশযক
প্রর্য়াজনীয়
কাঁচাভার্রয শযভান
6

ফাৎশযক
প্রর্য়াজনীয়
কাঁচাভার্রয মূল্য
7

১৬। সচক শরস্ট অনুমায়ী দাশখরকৃত কাগজ ে মাচাই কযণ।
ক্রশভক নং

শফশবন্ন নদ

নম্বয

সভয়াদ

ভন্তব্য

১৭। ভন্তব্যিঃ
(ক) কাযখানায অফস্থান
(খ) কাযখানায অফকাঠার্ভািঃ
(গ) মন্ত্রাশতয শফফযনিঃ
(ঘ) ম শার্রাচনািঃ
(ঙ) শযদশর্নয খন্ডশচে
(চ) পূর্ফ শ শযদশন র্র প্রশতর্ফদর্ন উর্েশখত সুাশযর্য ফাস্তফায়ন।(প্রর্মাজয সযর্ে)
১৮। সুাশযিঃ

মেদর্শনকােীে স্বাক্ষে, নাি, দফী ও
কিশস্থল
সভাফাইর নম্বয ও
ই-সভইর

শযশি –গ

ফস্ত্র শর্ল্পয শফদ্যভান শনফন্ধর্নয জন্য শযদশন প্রশতর্ফদন।
১। শল্প প্রশতষ্ঠার্নয নাভ
: -----------------২। শযদশর্কয নাভ ও দশফ
: ----------------৩। শযদশর্নয তাশযখ
: ----------------৪। ভূশভকা :
৫। শযদশনকার্র সমকর শফলয় মাচাই কযা র্য়র্ছ তা শনর্ন্ (টিক শচহ্ন শদর্য়) উস্থান কযা র্রা।
ক্রিঃ
শফলয়
যাঁ
1.
শনফন্ধর্নয আর্ফদর্ন ফশণ শত তথ্যাশদ মাচাই কযা র্য়র্ছ শক?
2.
সেড রাইর্র্ন্পয ঠিকানা অনুমায়ী শযদশন কযা র্য়র্ছ শক?
3.
কাযখানা/ প্রশতষ্ঠার্নয ঠিকানায ার্থ সেড রাইর্র্ন্পয ঠিকানায শভর আর্ছ শক?
4.
কাযখানা/ প্রশতষ্ঠার্নয নার্ভ াইনর্ফাড শ আর্ছ শকনা?
5.
শরশভর্টড সকাম্পানীয সযর্ে জশভয কাগজ কাযখানায নার্ভ আর্ছ শক?
6.
কাযখানা/ প্রশতষ্ঠান বাড়াকৃত র্র বাড়ায চুশির্েয ার্থ মূর ঠিকানায শভর আর্ছ শকনা?
প্রর্য়াজর্ন বফর্নয ভাশরর্কয ার্থ াযাৎ ার্র্যয তযতা মাচাই র্য়র্ছ শক?
7.
কাযখানা ফহুতর বফন র্র বফর্নয সরাড শফয়াশযং নদ আর্ছ শকনা?
8.
বফর্নয সরাড শফয়াশযং নদ এ উর্েশখত ঠিকানায ার্থ কাযখানায ঠিকানায শভর আর্ছ শক?
9.
কাযখানা/ প্রশতষ্ঠার্নয ফহুতর বফর্নয সযর্ে একাশধক শশড়য এফং প্রর্য়াজর্ন শফকল্প শশড়য ব্যফস্থা আর্ছ শক?
10. কাযখানায় র্জ ভারাভার শযফর্নয জন্য প্রস্ত যাস্তায ব্যফস্থা আর্ছ শক?
11. করকাযখানা ও প্রশতষ্ঠান শযদশন অশধদপ্তয কর্তশক অনুর্ভাশদত সর-আউট প্ল্যান এয ার্থ কাযখানায়
ংস্থাশত সভশনাযীজ  অন্যান্য শফলয়াশদয স্থানায় শভর আর্ছ শক?
12. কাযখানায় ম শাপ্ত পায়ায পাইটিং ইক্যইম্যান্ট চর আর্ছ শক?
13. কাযখানায় ম শাপ্ত ওয়ারুভ এফং শফশুি খাফায াশনয ব্যফস্থা আর্ছ শক?
14. কাযখানায় ডািায, পাস্টশ এইড ফক্স এফং চাইল্ড সকয়ায এয ব্যফস্থা আর্ছ শক?
15. কাযখানায় ফয়রায থাকর্র তা কাযখানায সভইন বফর্নয ফাইর্য আর্ছ শকনা?
ফয়রায রুটিন ভাশপক যযণার্ফযণ কযা য় শকনা?
16. কাযখানায় সজনার্যটয থাকর্র তা কাযখানায সভইন বফর্নয ার্থ দূযফতীস্থার্ন স্থাশত শকনা?
17. ডাইং অথফা ওয়াশং কাযখানায় ই.টি.শ. থাকর্র তা ঠিকবার্ফ চারার্না য় শকনা? মাচাই কযন এফং শক
শযভান তযর ফজশয কাযখানা সথর্ক শনগতশ য় ও শক শযভান তযর ফজশয প্রশক্রয়া কযা য় তা মাচাই কযণ।
18. কাযখানায শযর্ফ ছাড়ে আর্ছ শক?
19. কাযখানায় ফর্ন্ডড ওয়যায াউজ থাকর্র ইনপুট-আউটপুট এয শনশদ শি ডার্য়যী যযণার্ফযন কযা য় শক?
20. কাযখানায় শশু শ্রশভক আর্ছ শক?
21. কাযখানা জর্য়ন্ট সবঞ্চায ফা বফর্দশক শফশনর্য়ার্গ স্থাশত র্র উর্দ্যািার্দয ার্াট শ , শ আই শবা, ওয়াকশ
শ
াযশভট, ইনকযার্ভন্ট াটিশপর্কট
এফং জর্য়ন্ট সবঞ্চায এশগ্রর্ভন্ট মাচাই কযণ।
22. কাযখানায াাাশ স্বল্প ব্যার্য় শ্রশভক-কভশচাশযর্দয থাকায ব্যাফস্থা কযর্ত যাভশ প্রদান কযা র্য়র্ছ শক?
23. র্ফ শাশয কাযখানায াশফ শক কভশ শযর্ফ সকভন তা শযদশন প্রশতর্ফদর্ন উস্থান কযা র্য়র্ছ শক?
24. কাযখানা কর্তশয সম সফায জন্য আর্ফদন কর্যর্ছন তায স্বর্য কর ডক্যর্ভন্ট ও প্রভানাশদ ঠিক আর্ছ
শকনা?
(উর্যাশেশখত শফলর্য়য ভর্ে প্রর্মাজয অংটুক্য উর্েখ কযর্ত র্ফ এছাড়া অশতশযি সকান ভন্তব্য থাকর্র উর্েখ কযর্ত র্ফ।)

না

শনফন্ধন আর্ফদর্নয ছক অনুমায়ী ফস্ত্রশল্প ংশিি তথ্যাশদ:
১। শল্প প্রশতষ্ঠার্নয নাভ
2। ঠিকানা
(ক) অশপ
(খ) কাযখানা
৩। শল্প উ-খাত
৪। প্রস্তাশফত শনফন্ধন ংখ্যা
(মশদ থার্ক)
৫। শর্ল্পয াংগঠশনক কাঠার্ভা
৬। শফশনর্য়ার্গয ধযণ
৭। মূর উর্দ্যািায নাভ, ঠিকানা, ই-সভইর ও সভাফাইর নম্বয
৮। উর্দ্যািার্দয শফফযণ
ক্রশভক নং

উরযাক্তাগরনে নাি ও দফী

৯। শফশনর্য়াগ (শভশরয়ন টাকায়) :
ক্রশভক নং
শফফযন
১।
২।
৩।
৪।
৫।

: -----------------:
:
:
:
:
:
:
:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

জািী মেচ ত্র নম্বে

ঠিকানা ও সিইল

সর্ াে সিংখ্যা

স্থানীয় মুদ্রায়
(শভিঃ টািঃ)

বফর্দশক মুদ্রায়
(শভিঃ টািঃ)

সভাট
(শভিঃ টািঃ)

প্রভানক / ভন্তব্য
(প্রর্য়াজর্ন ংযুশি)

স্থানীয় মুদ্রায়
(শভিঃ টািঃ)

বফর্দশক মুদ্রায়
(শভিঃ টািঃ)

সভাট
(শভিঃ টািঃ)

প্রভানক / ভন্তব্য
(প্রর্য়াজর্ন ংযুশি)

ংখ্যা

শফফযন

মূল্য সভাট (শভিঃটাকা)

প্রভানক / ভন্তব্য
(প্রর্য়াজর্ন ংযুশি)

জশভ
কাযখানা বফন
মন্ত্রাশত ও
যঞ্জাভাশদ
অন্যান্য
চরশত মুরধন
ফ শর্ভাট

১০। শফশনর্য়ার্গয উৎিঃ
উৎ
(ক) উর্দ্যািায ভমূরধন
(খ) স্থানীয় ঋণ
(গ) বফর্দশক ঋণ
ফ শর্ভাট
১১। মন্ত্রাশতয শফফযণিঃ
মন্ত্রাশতয তাশরকা
(ক) স্থানীয়বার্ফ ংগৃীত
(খ) আভদাশনকৃত
ফ শর্ভাট
১২। ফাশল শক উৎাদন যভতািঃক্রশভক নং
উৎাশদত ণ্য/
দ্রর্ব্যয নাভ

শযভান

(ক) শযদশনকার্র উৎাদর্নয শাফ:
১৩। শফনন: (ক) স্থানীয় - ---% (খ) যপ্তানী ------ %।
১৪। ফাশণশজযক শবশির্ত উৎাদন শুরুয তাশযখিঃ -------------------- শরিঃ।

মূল্য
(শভিঃ টািঃ)

প্রভানক / ভন্তব্য
(প্রর্য়াজর্ন ংযুশি)

১৫। জনশিয শফফযণিঃ
ক্রশভক নং
শফফযণ

স্থানীয়
পুরুল

1.
2.
3.

শফর্দী
ভশরা

পুরুল

সভাট
ভশরা

পুরুল

ভশরা

ব্যাফস্থানায়
শ্রশভক/কভশচাযী
ফ শর্ভাট

(ক) শযদশন কার্র উশস্থশতিঃ ---------- জন ।
১৬। শনর্ম্নাি ছর্ক প্রর্য়াজনীয় তথ্যাশদ দাশখর কযর্ত র্ফিঃ
ক্রশভক
নং

কাযখানায় ংস্থাশত
মূরধনী মন্ত্রাশতয নাভ

ংখ্যা

বদশনক উৎাদন
যভতা

ফাৎশযক
উৎাদন যভতা

1

2

3

4

5

ফাৎশযক
প্রর্য়াজনীয়
কাঁচাভার্রয
শযভান
6

ফাৎশযক
প্রর্য়াজনীয়
কাঁচাভার্রয মূল্য
7

১৭। সচক শরস্ট অনুমায়ী দাশখরকৃত কাগজ ে মাচাই কযন।
ক্রশভক নং

শফশবন্ন নদ

নম্বয

সভয়াদ

ভন্তব্য

১৮। ভন্তব্যিঃ
(ক) কাযখানায অফস্থান
(খ) কাযখানায অফকাঠার্ভািঃ
(গ) মন্ত্রাশতয শফফযনিঃ
(ঘ) ম শার্রাচনািঃ
(ঙ) শযদশর্নয খন্ডশচে
(চ) পূর্ফ শ শযদশন র্র প্রশতর্ফদর্ন উর্েশখত সুাশযর্য ফাস্তফায়ন।(প্রর্মাজয সযর্ে)
১৯। সুাশযিঃ

মেদর্শনকােীে স্বাক্ষে, নাি, দফী ও
কিশস্থল
সভাফাইর নম্বয ও
ই-সভইর

শযশি -ঘ

ফস্ত্র শর্ল্পয শনফন্ধন ংর্াধর্নয জন্য শযদশন প্রশতর্ফদন।
১। শল্প প্রশতষ্ঠার্নয নাভ
: -----------------২। শযদশর্কয নাভ ও দশফ
: ----------------৩। শযদশর্নয তাশযখ
: ----------------৪। ভূশভকা :
৫। শযদশনকার্র সমকর শফলয় মাচাই কযা র্য়র্ছ তা শনর্ন্ (টিক শচহ্ন শদর্য়) উস্থান কযা র্রা।
ক্রিঃ
শফলয়
যাঁ
1.
শনফন্ধর্নয আর্ফদর্ন ফশণ শত তথ্যাশদ মাচাই কযা র্য়র্ছ শক?
2.
সেড রাইর্র্ন্পয ঠিকানা অনুমায়ী শযদশন কযা র্য়র্ছ শক?
3.
কাযখানা/ প্রশতষ্ঠার্নয ঠিকানায ার্থ সেড রাইর্র্ন্পয ঠিকানায শভর আর্ছ শক?
4.
কাযখানা/ প্রশতষ্ঠার্নয নার্ভ াইনর্ফাড শ আর্ছ শকনা?
5.
শরশভর্টড সকাম্পানীয সযর্ে জশভয কাগজ কাযখানায নার্ভ আর্ছ শক?
6.
কাযখানা/ প্রশতষ্ঠান বাড়াকৃত র্র বাড়ায চুশির্েয ার্থ মূর ঠিকানায শভর আর্ছ শকনা?
প্রর্য়াজর্ন বফর্নয ভাশরর্কয ার্থ াযাৎ ার্র্যয তযতা মাচাই র্য়র্ছ শক?
7.
কাযখানা ফহুতর বফন র্র বফর্নয সরাড শফয়াশযং নদ আর্ছ শকনা?
8.
বফর্নয সরাড শফয়াশযং নদ এ উর্েশখত ঠিকানায ার্থ কাযখানায ঠিকানায শভর আর্ছ শক?
9.
কাযখানা/ প্রশতষ্ঠার্নয ফহুতর বফর্নয সযর্ে একাশধক শশড়য এফং প্রর্য়াজর্ন শফকল্প শশড়য ব্যফস্থা আর্ছ শক?
10. কাযখানায় র্জ ভারাভার শযফর্নয জন্য প্রস্ত যাস্তায ব্যফস্থা আর্ছ শক?
11. করকাযখানা ও প্রশতষ্ঠান শযদশন অশধদপ্তয কর্তশক অনুর্ভাশদত সর-আউট প্ল্যান এয ার্থ কাযখানায়
ংস্থাশত সভশনাযীজ  অন্যান্য শফলয়াশদয স্থানায় শভর আর্ছ শক?
12. কাযখানায় ম শাপ্ত পায়ায পাইটিং ইক্যইম্যান্ট চর আর্ছ শক?
13. কাযখানায় ম শাপ্ত ওয়ারুভ এফং শফশুি খাফায াশনয ব্যফস্থা আর্ছ শক?
14. কাযখানায় ডািায, পাস্টশ এইড ফক্স এফং চাইল্ড সকয়ায এয ব্যফস্থা আর্ছ শক?
15. কাযখানায় ফয়রায থাকর্র তা কাযখানায সভইন বফর্নয ফাইর্য আর্ছ শকনা?
ফয়রায রুটিন ভাশপক যযণার্ফযণ কযা য় শকনা?
16. কাযখানায় সজনার্যটয থাকর্র তা কাযখানায সভইন বফর্নয ার্থ দূযফতীস্থার্ন স্থাশত শকনা?
17. ডাইং অথফা ওয়াশং কাযখানায় ই.টি.শ. থাকর্র তা ঠিকবার্ফ চারার্না য় শকনা? মাচাই কযন এফং শক
শযভান তযর ফজশয কাযখানা সথর্ক শনগতশ য় ও শক শযভান তযর ফজশয প্রশক্রয়া কযা য় তা মাচাই কযণ।
18. কাযখানায শযর্ফ ছাড়ে আর্ছ শক?
19. কাযখানায় ফর্ন্ডড ওয়যায াউজ থাকর্র ইনপুট-আউটপুট এয শনশদ শি ডার্য়যী যযণার্ফযন কযা য় শক?
20. কাযখানায় শশু শ্রশভক আর্ছ শক?
21. কাযখানা জর্য়ন্ট সবঞ্চায ফা বফর্দশক শফশনর্য়ার্গ স্থাশত র্র উর্দ্যািার্দয ার্াট শ , শ আই শবা, ওয়াকশ
শ
াযশভট, ইনকযার্ভন্ট াটিশপর্কট
এফং জর্য়ন্ট সবঞ্চায এশগ্রর্ভন্ট মাচাই কযণ।
22. কাযখানায াাাশ স্বল্প ব্যার্য় শ্রশভক-কভশচাশযর্দয থাকায ব্যাফস্থা কযর্ত যাভশ প্রদান কযা র্য়র্ছ শক?
23. র্ফ শাশয কাযখানায াশফ শক কভশ শযর্ফ সকভন তা শযদশন প্রশতর্ফদর্ন উস্থান কযা র্য়র্ছ শক?
24. কাযখানা কর্তশয সম সফায জন্য আর্ফদন কর্যর্ছন তায স্বর্য কর ডক্যর্ভন্ট ও প্রভানাশদ ঠিক আর্ছ
শকনা?
(উর্যাশেশখত শফলর্য়য ভর্ে প্রর্মাজয অংটুক্য উর্েখ কযর্ত র্ফ এছাড়া অশতশযি সকান ভন্তব্য থাকর্র উর্েখ কযর্ত র্ফ।)

না

শনফন্ধন অনুমায়ী ফস্ত্রশল্প ংশিি তথ্যাশদ:
১। শল্প প্রশতষ্ঠার্নয নাভ
২। ঠিকানা
(ক) অশপ
(খ) কাযখানা
৩। শল্প উ-খাত (শনফন্ধন অনুমায়ী)
৪। শনফন্ধন ংখ্যা ও তাশযখ
৫। শর্ল্পয াংগঠশনক কাঠার্ভা
৬। শফশনর্য়ার্গয ধযণ
৭। মূর উর্দ্যািায নাভ, ঠিকানা, ই-সভইর ও সভাফাইর নম্বয
৮। উর্দ্যািার্দয শফফযণ
ক্রশভক নং
উরযাক্তাগরনে নাি ও দফী

৯। শফশনর্য়াগ (শভশরয়ন টাকায়) :
ক্রশভক নং
শফফযন
১।
২।
৩।
৪।
৫।

: -----------------: -----------------: -----------------: -----------------: -----------------: ------------------: -----------------: -----------------:
জািী মেচ ত্র নম্বে

ঠিকানা ও সিইল

সর্ াে সিংখ্যা

স্থানীয় মুদ্রায়
(শভিঃ টািঃ)

বফর্দশক মুদ্রায়
(শভিঃ টািঃ)

সভাট
(শভিঃ টািঃ)

প্রভানক / ভন্তব্য
(প্রর্য়াজর্ন ংযুশি)

স্থানীয় মুদ্রায়
(শভিঃ টািঃ)

বফর্দশক মুদ্রায়
(শভিঃ টািঃ)

সভাট
(শভিঃ টািঃ)

প্রভানক / ভন্তব্য
(প্রর্য়াজর্ন ংযুশি)

শফফযন/
সস্পশশপর্কন

মূল্য সভাট
(শভিঃ টািঃ)

জশভ
কাযখানা বফন
মন্ত্রাশত ও
যঞ্জাভাশদ
অন্যান্য
চরশত মুরধন
ফ শর্ভাট

১০। শফশনর্য়ার্গয উৎিঃ
উৎ
(ক) উর্দ্যািায ভমূরধন
(খ) স্থানীয় ঋণ
(গ) বফর্দশক ঋণ
ফ শর্ভাট
১১। মন্ত্রাশতয শফফযণিঃ
মন্ত্রাশতয তাশরকা

ংখ্যা

প্রভানক /
(প্রর্য়াজর্ন ংযুশি)

(ক) স্থানীয়বার্ফ ংগৃীত
(খ) স্থানীয়বার্ফ ংগৃীতব্য
(গ) আভদাশনকৃত
(ঘ) আভদাশনতব্য
ফ শর্ভাট
১২। ফাশল শক উৎাদন যভতািঃক্রশভক নং
উৎাশদত ণ্য/
দ্রর্ব্যয নাভ

শযভান

মূল্য
(শভিঃ টািঃ)

প্রভানক / ভন্তব্য
(প্রর্য়াজর্ন ংযুশি)

(ক) শযদশনকার্র উৎাদর্নয শাফ:
১৩। জনশিয শফফযণিঃ
ক্রশভক নং
শফফযণ

স্থানীয়
পুরুল

1.

ব্যফস্থানায়

শফর্দী
ভশরা

পুরুল

সভাট
ভশরা

পুরুল

ভশরা

2.
3.

শ্রশভক/কভশচাযী
ফ শর্ভাট

(ক) শযদশন কার্র উশস্থশতিঃ ---------- জন ।
১৪। শফনন: (ক) স্থানীয় - ---% (খ) যপ্তানী ------ %।
১৫। ংর্াধর্নয শফলর্য় তথ্যাশদ
ফিশিান িথ্যামদ
অনুরেদ
নম্বে

অনুরেরদ উরেমিি
মফষ

মফফেণ

(প্রর্য়াজর্ন অশতশযি করাভ ও সযা ংযুি কযর্ত র্ফ)
সিংরর্ামধি/মেফমিশি িথ্যমদ
সিংরর্াধরনে স্বরক্ষ প্রিানক/
িন্তব্য
অনুরেদ অনুরেরদ উরেমিি
মফফেণ
নম্বে
মফষ

১৬। সচক শরস্ট অনুমায়ী দাশখরকৃত কাগজ ে মাচাই কযন।
ক্রশভক
নং

শফশবন্ন নদ

নম্বয

সভয়াদ

ভন্তব্য

১৭। ভন্তব্যিঃ
(ক) কাযখানায অফস্থান
(খ) কাযখানায অফকাঠার্ভািঃ
(গ) মন্ত্রাশতয শফফযনিঃ
(ঘ) ম শার্রাচনািঃ
(ঙ) শযদশর্নয খন্ডশচে
(চ) পূর্ফ শ শযদশন র্র প্রশতর্ফদর্ন উর্েশখত সুাশযর্য ফাস্তফায়ন।(প্রর্মাজয সযর্ে)
১৮। সুাশযিঃ
মেদর্শনকােীে স্বাক্ষে, নাি, দফী ও
কিশস্থল
সভাফাইর নম্বয ও
ই-সভইর

শযশি-ঙ
এডক (১ভ/২য়/৩য় ) শল্প আইআযশ জাযীয জন্য ফস্ত্রশল্প শযদশন প্রশতর্ফদন।
১। শল্প প্রশতষ্ঠার্নয নাভ
: -----------------২। শযদশর্কয নাভ ও দশফ
: ----------------৩। শযদশর্নয তাশযখ
: ----------------৪। ভূশভকা :
৫। শযদশনকার্র সমকর শফলয় মাচাই কযা র্য়র্ছ তা শনর্ন্ (টিক শচহ্ন শদর্য়) উস্থান কযা র্রা।
ক্রিঃ
শফলয়
যাঁ
1.
শনফন্ধর্নয আর্ফদর্ন ফশণ শত তথ্যাশদ মাচাই কযা র্য়র্ছ শক?
2.
সেড রাইর্র্ন্পয ঠিকানা অনুমায়ী শযদশন কযা র্য়র্ছ শক?
3.
কাযখানা/ প্রশতষ্ঠার্নয ঠিকানায ার্থ সেড রাইর্র্ন্পয ঠিকানায শভর আর্ছ শক?
4.
কাযখানা/ প্রশতষ্ঠার্নয নার্ভ াইনর্ফাড শ আর্ছ শকনা?
5.
শরশভর্টড সকাম্পানীয সযর্ে জশভয কাগজ কাযখানায নার্ভ আর্ছ শক?
6.
কাযখানা/ প্রশতষ্ঠান বাড়াকৃত র্র বাড়ায চুশির্েয ার্থ মূর ঠিকানায শভর আর্ছ শকনা?
প্রর্য়াজর্ন বফর্নয ভাশরর্কয ার্থ াযাৎ ার্র্যয তযতা মাচাই র্য়র্ছ শক?
7.
কাযখানা ফহুতর বফন র্র বফর্নয সরাড শফয়াশযং নদ আর্ছ শকনা?
8.
বফর্নয সরাড শফয়াশযং নদ এ উর্েশখত ঠিকানায ার্থ কাযখানায ঠিকানায শভর আর্ছ শক?
9.
কাযখানা/ প্রশতষ্ঠার্নয ফহুতর বফর্নয সযর্ে একাশধক শশড়য এফং প্রর্য়াজর্ন শফকল্প শশড়য ব্যফস্থা আর্ছ শক?
10. কাযখানায় র্জ ভারাভার শযফর্নয জন্য প্রস্ত যাস্তায ব্যফস্থা আর্ছ শক?
11. করকাযখানা ও প্রশতষ্ঠান শযদশন অশধদপ্তয কর্তশক অনুর্ভাশদত সর-আউট প্ল্যান এয ার্থ কাযখানায়
ংস্থাশত সভশনাযীজ  অন্যান্য শফলয়াশদয স্থানায় শভর আর্ছ শক?
12. কাযখানায় ম শাপ্ত পায়ায পাইটিং ইক্যইম্যান্ট চর আর্ছ শক?
13. কাযখানায় ম শাপ্ত ওয়ারুভ এফং শফশুি খাফায াশনয ব্যফস্থা আর্ছ শক?
14. কাযখানায় ডািায, পাস্টশ এইড ফক্স এফং চাইল্ড সকয়ায এয ব্যফস্থা আর্ছ শক?
15. কাযখানায় ফয়রায থাকর্র তা কাযখানায সভইন বফর্নয ফাইর্য আর্ছ শকনা?
ফয়রায রুটিন ভাশপক যযণার্ফযণ কযা য় শকনা?
16. কাযখানায় সজনার্যটয থাকর্র তা কাযখানায সভইন বফর্নয ার্থ দূযফতীস্থার্ন স্থাশত শকনা?
17. ডাইং অথফা ওয়াশং কাযখানায় ই.টি.শ. থাকর্র তা ঠিকবার্ফ চারার্না য় শকনা? মাচাই কযন এফং শক
শযভান তযর ফজশয কাযখানা সথর্ক শনগতশ য় ও শক শযভান তযর ফজশয প্রশক্রয়া কযা য় তা মাচাই কযণ।
18. কাযখানায শযর্ফ ছাড়ে আর্ছ শক?
19. কাযখানায় ফর্ন্ডড ওয়যায াউজ থাকর্র ইনপুট-আউটপুট এয শনশদ শি ডার্য়যী যযণার্ফযন কযা য় শক?
20. কাযখানায় শশু শ্রশভক আর্ছ শক?
21. কাযখানা জর্য়ন্ট সবঞ্চায ফা বফর্দশক শফশনর্য়ার্গ স্থাশত র্র উর্দ্যািার্দয ার্াট শ , শ আই শবা, ওয়াকশ
শ
াযশভট, ইনকযার্ভন্ট াটিশপর্কট
এফং জর্য়ন্ট সবঞ্চায এশগ্রর্ভন্ট মাচাই কযণ।
22. কাযখানায াাাশ স্বল্প ব্যার্য় শ্রশভক-কভশচাশযর্দয থাকায ব্যাফস্থা কযর্ত যাভশ প্রদান কযা র্য়র্ছ শক?
23. র্ফ শাশয কাযখানায াশফ শক কভশ শযর্ফ সকভন তা শযদশন প্রশতর্ফদর্ন উস্থান কযা র্য়র্ছ শক?
24. কাযখানা কর্তশয সম সফায জন্য আর্ফদন কর্যর্ছন তায স্বর্য কর ডক্যর্ভন্ট ও প্রভানাশদ ঠিক আর্ছ
শকনা?
(উর্যাশেশখত শফলর্য়য ভর্ে প্রর্মাজয অংটুক্য উর্েখ কযর্ত র্ফ এছাড়া অশতশযি সকান ভন্তব্য থাকর্র উর্েখ কযর্ত র্ফ।)

না

শনফন্ধন অনুমায়ী ফস্ত্রশল্প ংশিি তথ্যাশদ:
১। শল্প প্রশতষ্ঠার্নয নাভ
২। ঠিকানা
(ক) অশপ
(খ) কাযখানা
৩। শল্প উ-খাত (শনফন্ধন অনুমায়ী)
৪। শনফন্ধন ংখ্যা ও তাশযখ
৫। শর্ল্পয াংগঠশনক কাঠার্ভা
৬। শফশনর্য়ার্গয ধযণ
৭। মূর উর্দ্যািায নাভ, ঠিকানা, ই-সভইর ও সভাফাইর নম্বয
৮। উর্দ্যািার্দয শফফযণ
ক্রশভক নং
উরযাক্তাগরনে নাি ও দফী

৯। শফশনর্য়াগ (শভশরয়ন টাকায়) :
ক্রশভক নং
শফফযন
১।

জশভ

২।
৩।
৪।

কাযখানা বফন
মন্ত্রাশত ও যঞ্জাভাশদ
অন্যান্য

৫।

চরশত মুরধন
ফ শর্ভাট

১০। শফশনর্য়ার্গয উৎিঃ
উৎ

: -----------------: -----------------: -----------------: -----------------: -----------------: ------------------: -----------------: -----------------:
জািী মেচ ত্র নম্বে

ঠিকানা ও সিইল

সর্ াে সিংখ্যা

স্থানীয় মুদ্রায়
(শভিঃ টািঃ)

বফর্দশক মুদ্রায়
(শভিঃ টািঃ)

সভাট
(শভিঃ টািঃ)

প্রভানক / ভন্তব্য
(প্রর্য়াজর্ন ংযুশি)

স্থানীয় মূদ্রায়
(শভিঃ টািঃ)

বফর্দশক মূদ্রায়
(শভিঃ টািঃ)

সভাট
(শভিঃ টািঃ)

প্রভানক / ভন্তব্য
(প্রর্য়াজর্ন ংযুশি)

ংখ্যা

শফফযন/
সস্পশশপর্কন

মূল্য সভাট
(শভিঃ টািঃ)

(ক) উর্দ্যািায ভমূরধন
(খ) স্থানীয় ঋণ
(গ) বফর্দশক ঋণ
ফ শর্ভাট
১১। মন্ত্রাশতয শফফযণিঃ
মন্ত্রাশতয তাশরকা

প্রভানক /
(প্রর্য়াজর্ন ংযুশি)

(ক) স্থানীয়বার্ফ ংগৃীত
(খ) স্থানীয়বার্ফ ংগৃীতব্য
(গ) আভদাশনকৃত
(ঘ) আভদাশনতব্য
ফ শর্ভাট
১২। ফাশল শক উৎাদন যভতািঃক্রশভক নং
উৎাশদত ণ্য/
দ্রর্ব্যয নাভ

(ক) শযদশনকার্র উৎাদর্নয শাফ:

শযভান

মূল্য
(শভিঃ টািঃ)

প্রভানক / ভন্তব্য
(প্রর্য়াজর্ন ংযুশি)

১৩। জনশিয শফফযণিঃ
ক্রশভক নং
শফফযণ

স্থানীয়
পুরুল

শফর্দী
ভশরা

পুরুল

সভাট
ভশরা

পুরুল

ভশরা

1.
ব্যফস্থানায়
2.
শ্রশভক/কভশচাযী
3.
ফ শর্ভাট
(ক) শযদশন কার্র উশস্থশতিঃ ---------- জন ।
১৪। শফনন: (ক) স্থানীয় - ---% (খ) যপ্তানী ------ %।
১৫। শনর্ম্নাি ছর্ক প্রর্য়াজনীয় তথ্যাশদ দাশখর কযর্ত র্ফিঃ
ক্রশভক
নং

কাযখানায় ংস্থাশত
মূরধনী মন্ত্রাশতয নাভ

ংখ্যা

বদশনক উৎাদন
যভতা

ফাৎশযক
উৎাদন যভতা

1

2

3

4

5

ফাৎশযক
প্রর্য়াজনীয়
কাঁচাভার্রয
শযভান
6

ফাৎশযক
প্রর্য়াজনীয়
কাঁচাভার্রয মূল্য
7

(উৎাদন যভতা শাফ কর্য উস্থান কযর্ত র্ফ)
১৬। সুাশযকৃত আভদাশন স্বর্ত্বয শযভাণ:
ক্রশভক নং

শল্প উখাত

আভদাশনতব্য কাঁচাভার্রয শফফযণ (এইচ এ সকাড)

শনধ শাশযত/ সুাশযকৃত আভদাশন স্বি

১৭। সচক শরস্ট অনুমায়ী দাশখরকৃত কাগজ ে মাচাই কযন।
ক্রশভক নং

শফশবন্ন নদ

নম্বয

সভয়াদ

ভন্তব্য

১৮। ভন্তব্যিঃ
(ক) কাযখানায অফস্থান
(খ) কাযখানায অফকাঠার্ভািঃ
(গ) মন্ত্রাশতয শফফযনিঃ
(ঘ) ম শার্রাচনািঃ
(ঙ) শযদশর্নয খন্ডশচে
(চ) পূর্ফ শ শযদশন র্র প্রশতর্ফদর্ন উর্েশখত সুাশযর্য ফাস্তফায়ন।(প্রর্মাজয সযর্ে)
১৯। সুাশযিঃ

মেদর্শনকােীে স্বাক্ষে, নাি, দফী ও
কিশস্থল
সভাফাইর নম্বয ও
ই-সভইর

শযশি-চ
শল্প আইআযশ শনয়শভতকযর্ণয জন্য ফস্ত্রশল্প শযদশন প্রশতর্ফদন।
১। শল্প প্রশতষ্ঠার্নয নাভ
: -----------------২। শযদশর্কয নাভ ও দশফ
: ----------------৩। শযদশর্নয তাশযখ
: ----------------৪। ভূশভকা :
৫। শযদশনকার্র সমকর শফলয় মাচাই কযা র্য়র্ছ তা শনর্ন্ (টিক শচহ্ন শদর্য়) উস্থান কযা র্রা।
ক্রিঃ
শফলয়
যাঁ
1.
শনফন্ধর্নয আর্ফদর্ন ফশণ শত তথ্যাশদ মাচাই কযা র্য়র্ছ শক?
2.
সেড রাইর্র্ন্পয ঠিকানা অনুমায়ী শযদশন কযা র্য়র্ছ শক?
3.
কাযখানা/ প্রশতষ্ঠার্নয ঠিকানায ার্থ সেড রাইর্র্ন্পয ঠিকানায শভর আর্ছ শক?
4.
কাযখানা/ প্রশতষ্ঠার্নয নার্ভ াইনর্ফাড শ আর্ছ শকনা?
5.
শরশভর্টড সকাম্পানীয সযর্ে জশভয কাগজ কাযখানায নার্ভ আর্ছ শক?
6.
কাযখানা/ প্রশতষ্ঠান বাড়াকৃত র্র বাড়ায চুশির্েয ার্থ মূর ঠিকানায শভর আর্ছ শকনা?
প্রর্য়াজর্ন বফর্নয ভাশরর্কয ার্থ াযাৎ ার্র্যয তযতা মাচাই র্য়র্ছ শক?
7.
কাযখানা ফহুতর বফন র্র বফর্নয সরাড শফয়াশযং নদ আর্ছ শকনা?
8.
বফর্নয সরাড শফয়াশযং নদ এ উর্েশখত ঠিকানায ার্থ কাযখানায ঠিকানায শভর আর্ছ শক?
9.
কাযখানা/ প্রশতষ্ঠার্নয ফহুতর বফর্নয সযর্ে একাশধক শশড়য এফং প্রর্য়াজর্ন শফকল্প শশড়য ব্যফস্থা আর্ছ শক?
10. কাযখানায় র্জ ভারাভার শযফর্নয জন্য প্রস্ত যাস্তায ব্যফস্থা আর্ছ শক?
11. করকাযখানা ও প্রশতষ্ঠান শযদশন অশধদপ্তয কর্তশক অনুর্ভাশদত সর-আউট প্ল্যান এয ার্থ কাযখানায়
ংস্থাশত সভশনাযীজ  অন্যান্য শফলয়াশদয স্থানায় শভর আর্ছ শক?
12. কাযখানায় ম শাপ্ত পায়ায পাইটিং ইক্যইম্যান্ট চর আর্ছ শক?
13. কাযখানায় ম শাপ্ত ওয়ারুভ এফং শফশুি খাফায াশনয ব্যফস্থা আর্ছ শক?
14. কাযখানায় ডািায, পাস্টশ এইড ফক্স এফং চাইল্ড সকয়ায এয ব্যফস্থা আর্ছ শক?
15. কাযখানায় ফয়রায থাকর্র তা কাযখানায সভইন বফর্নয ফাইর্য আর্ছ শকনা?
ফয়রায রুটিন ভাশপক যযণার্ফযণ কযা য় শকনা?
16. কাযখানায় সজনার্যটয থাকর্র তা কাযখানায সভইন বফর্নয ার্থ দূযফতীস্থার্ন স্থাশত শকনা?
17. ডাইং অথফা ওয়াশং কাযখানায় ই.টি.শ. থাকর্র তা ঠিকবার্ফ চারার্না য় শকনা? মাচাই কযন এফং শক
শযভান তযর ফজশয কাযখানা সথর্ক শনগতশ য় ও শক শযভান তযর ফজশয প্রশক্রয়া কযা য় তা মাচাই কযণ।
18. কাযখানায শযর্ফ ছাড়ে আর্ছ শক?
19. কাযখানায় ফর্ন্ডড ওয়যায াউজ থাকর্র ইনপুট-আউটপুট এয শনশদ শি ডার্য়যী যযণার্ফযন কযা য় শক?
20. কাযখানায় শশু শ্রশভক আর্ছ শক?
21. কাযখানা জর্য়ন্ট সবঞ্চায ফা বফর্দশক শফশনর্য়ার্গ স্থাশত র্র উর্দ্যািার্দয ার্াট শ , শ আই শবা, ওয়াকশ
শ
াযশভট, ইনকযার্ভন্ট াটিশপর্কট
এফং জর্য়ন্ট সবঞ্চায এশগ্রর্ভন্ট মাচাই কযণ।
22. কাযখানায াাাশ স্বল্প ব্যার্য় শ্রশভক-কভশচাশযর্দয থাকায ব্যাফস্থা কযর্ত যাভশ প্রদান কযা র্য়র্ছ শক?
23. র্ফ শাশয কাযখানায াশফ শক কভশ শযর্ফ সকভন তা শযদশন প্রশতর্ফদর্ন উস্থান কযা র্য়র্ছ শক?
24. কাযখানা কর্তশয সম সফায জন্য আর্ফদন কর্যর্ছন তায স্বর্য কর ডক্যর্ভন্ট ও প্রভানাশদ ঠিক আর্ছ
শকনা?
(উর্যাশেশখত শফলর্য়য ভর্ে প্রর্মাজয অংটুক্য উর্েখ কযর্ত র্ফ এছাড়া অশতশযি সকান ভন্তব্য থাকর্র উর্েখ কযর্ত র্ফ।)

না

শনফন্ধন অনুমায়ী ফস্ত্রশল্প ংশিি তথ্যাশদ:
১। শল্প প্রশতষ্ঠার্নয নাভ
২। ঠিকানা
(ক) অশপ
(খ) কাযখানা
৩। শল্প উ-খাত (শনফন্ধন অনুমায়ী)
৪। শনফন্ধন ংখ্যা ও তাশযখ
৫। শর্ল্পয াংগঠশনক কাঠার্ভা
৬। শফশনর্য়ার্গয ধযণ
৭। মূর উর্দ্যািায নাভ, ঠিকানা, ই-সভইর ও সভাফাইর নম্বয
৮। উর্দ্যািার্দয শফফযণ
ক্রশভক নং
উরযাক্তাগরনে নাি ও দফী

৯। শফশনর্য়াগ (শভশরয়ন টাকায়) :
ক্রশভক নং
শফফযন
১।
২।
৩।
৪।

জশভ
কাযখানা বফন
মন্ত্রাশত ও যঞ্জাভাশদ
অন্যান্য

৫।

চরশত মুরধন
ফ শর্ভাট

১০। শফশনর্য়ার্গয উৎিঃ
উৎ

: -----------------: -----------------: -----------------: -----------------: -----------------: -----------------: -----------------: -----------------:
জািী মেচ ত্র নম্বে
ঠিকানা ও সিইল

সর্ াে সিংখ্যা

স্থানীয় মুদ্রায়
(শভিঃ টািঃ)

বফর্দশক মুদ্রায়
(শভিঃ টািঃ)

সভাট
(শভিঃ টািঃ)

প্রভানক / ভন্তব্য
(প্রর্য়াজর্ন ংযুশি)

স্থানীয় মূদ্রায়
(শভিঃ টািঃ)

বফর্দশক মূদ্রায়
(শভিঃ টািঃ)

সভাট
(শভিঃ টািঃ)

প্রভানক / ভন্তব্য
(প্রর্য়াজর্ন ংযুশি)

ংখ্যা

শফফযন/
সস্পশশপর্কন

মূল্য সভাট
(শভিঃ টািঃ)

(ক) উর্দ্যািায ভমূরধন
(খ) স্থানীয় ঋণ
(গ) বফর্দশক ঋণ
ফ শর্ভাট
১১। মন্ত্রাশতয শফফযণিঃ
মন্ত্রাশতয তাশরকা

প্রভানক /
(প্রর্য়াজর্ন ংযুশি)

(ক) স্থানীয়বার্ফ ংগৃীত
(খ) স্থানীয়বার্ফ ংগৃীতব্য
(গ) আভদাশনকৃত
(ঘ) আভদাশনতব্য
ফ শর্ভাট
১২। ফাশল শক উৎাদন যভতািঃক্রশভক নং
উৎাশদত ণ্য/
দ্রর্ব্যয নাভ

(ক) শযদশনকার্র উৎাদর্নয শাফ:

১৩। জনশিয শফফযণিঃ

শযভান

মূল্য
(শভিঃ টািঃ)

প্রভানক / ভন্তব্য
(প্রর্য়াজর্ন ংযুশি)

ক্রশভক নং

শফফযণ

স্থানীয়
পুরুল

শফর্দী
ভশরা

পুরুল

সভাট
ভশরা

পুরুল

ভশরা

1.
ব্যফস্থানায়
2.
শ্রশভক/কভশচাযী
3.
ফ শর্ভাট
(ক) শযদশন কার্র উশস্থশতিঃ ---------- জন ।
১৪। শফনন: (ক) স্থানীয় - ---% (খ) যপ্তানী ------ %।
১৫। শনর্ম্নাি ছর্ক প্রর্য়াজনীয় তথ্যাশদ দাশখর কযর্ত র্ফিঃ
ক্রশভক
নং

কাযখানায় ংস্থাশত
মূরধনী মন্ত্রাশতয নাভ

ংখ্যা

বদশনক উৎাদন
যভতা

ফাৎশযক
উৎাদন যভতা

1

2

3

4

5

ফাৎশযক
প্রর্য়াজনীয়
কাঁচাভার্রয
শযভান
6

ফাৎশযক
প্রর্য়াজনীয়
কাঁচাভার্রয মূল্য
7

(উৎাদন যভতা শাফ কর্য উস্থান কযর্ত র্ফ)
১৬। এডক শবশির্ত সুাশযকৃত আভদাশন স্বর্ত্বয শফফযণ:
ক্রশভক নং

শল্প উখাত

আভদাশনতব্য কাঁচাভার্রয শফফযণ (এইচ এ সকাড)

সুাশযকৃত আভদাশন স্বি

১৭। আভদাশনকৃত কাঁচাভার্রয শফফযণ: (ব্যাংর্কয প্যার্ড দাশখরকৃত তথ্য অনুমায়ী)
ভয়কার

সুাশযকৃত আভদাশন স্বি

আভদাশনকৃত কাঁচাভার্রয
মূল্য

শনধ শাশযত ভর্য় কাচাভার
আভদাশনয তকযা ায

ভন্তব্য

যপ্তাশন মূল্য (টাকায়)

ভন্তব্য

১৮। যপ্তাশনয শফফযণ : (ব্যাংক কর্তশক দাশখরকৃত শআযশ তথ্য অনুমায়ী)
ভয়কার

যপ্তাশন র্ণ্যয শফফযণ

যপ্তাশনয শযভাণ

১৯। সচক শরস্ট অনুমায়ী দাশখরকৃত কাগজ ে মাচাই কযন।
ক্রশভক নং

শফশবন্ন নদ

নম্বয

সভয়াদ

ভন্তব্য

২০। ভন্তব্যিঃ
(ক) কাযখানায অফস্থান
(খ) কাযখানায অফকাঠার্ভািঃ
(গ) মন্ত্রাশতয শফফযনিঃ
(ঘ) ম শার্রাচনািঃ
(ঙ) শযদশর্নয খন্ডশচে
(চ) পূর্ফ শ শযদশন র্র প্রশতর্ফদর্ন উর্েশখত সুাশযর্য ফাস্তফায়ন।(প্রর্মাজয সযর্ে)
২১। সুাশযিঃ
মেদর্শনকােীে স্বাক্ষে, নাি, দফী ও
কিশস্থল
সভাফাইর নম্বয ও
ই-সভইর

শযশি-ছ
অন্যান্য শফলর্য় ফস্ত্রশল্প শযদশন প্রশতর্ফদন।
১। শল্প প্রশতষ্ঠার্নয নাভ
: -----------------২। শযদশর্কয নাভ ও দশফ
: ----------------৩। শযদশর্নয তাশযখ
: ----------------৪। ভূশভকা :
৫। শযদশনকার্র সমকর শফলয় মাচাই কযা র্য়র্ছ তা শনর্ন্ (টিক শচহ্ন শদর্য়) উস্থান কযা র্রা।
ক্রিঃ
শফলয়
যাঁ
1.
শনফন্ধর্নয আর্ফদর্ন ফশণ শত তথ্যাশদ মাচাই কযা র্য়র্ছ শক?
2.
সেড রাইর্র্ন্পয ঠিকানা অনুমায়ী শযদশন কযা র্য়র্ছ শক?
3.
কাযখানা/ প্রশতষ্ঠার্নয ঠিকানায ার্থ সেড রাইর্র্ন্পয ঠিকানায শভর আর্ছ শক?
4.
কাযখানা/ প্রশতষ্ঠার্নয নার্ভ াইনর্ফাড শ আর্ছ শকনা?
5.
শরশভর্টড সকাম্পানীয সযর্ে জশভয কাগজ কাযখানায নার্ভ আর্ছ শক?
6.
কাযখানা/ প্রশতষ্ঠান বাড়াকৃত র্র বাড়ায চুশির্েয ার্থ মূর ঠিকানায শভর আর্ছ শকনা?
প্রর্য়াজর্ন বফর্নয ভাশরর্কয ার্থ াযাৎ ার্র্যয তযতা মাচাই র্য়র্ছ শক?
7.
কাযখানা ফহুতর বফন র্র বফর্নয সরাড শফয়াশযং নদ আর্ছ শকনা?
8.
বফর্নয সরাড শফয়াশযং নদ এ উর্েশখত ঠিকানায ার্থ কাযখানায ঠিকানায শভর আর্ছ শক?
9.
কাযখানা/ প্রশতষ্ঠার্নয ফহুতর বফর্নয সযর্ে একাশধক শশড়য এফং প্রর্য়াজর্ন শফকল্প শশড়য ব্যফস্থা আর্ছ শক?
10. কাযখানায় র্জ ভারাভার শযফর্নয জন্য প্রস্ত যাস্তায ব্যফস্থা আর্ছ শক?
11. করকাযখানা ও প্রশতষ্ঠান শযদশন অশধদপ্তয কর্তশক অনুর্ভাশদত সর-আউট প্ল্যান এয ার্থ কাযখানায়
ংস্থাশত সভশনাযীজ  অন্যান্য শফলয়াশদয স্থানায় শভর আর্ছ শক?
12. কাযখানায় ম শাপ্ত পায়ায পাইটিং ইক্যইম্যান্ট চর আর্ছ শক?
13. কাযখানায় ম শাপ্ত ওয়ারুভ এফং শফশুি খাফায াশনয ব্যফস্থা আর্ছ শক?
14. কাযখানায় ডািায, পাস্টশ এইড ফক্স এফং চাইল্ড সকয়ায এয ব্যফস্থা আর্ছ শক?
15. কাযখানায় ফয়রায থাকর্র তা কাযখানায সভইন বফর্নয ফাইর্য আর্ছ শকনা?
ফয়রায রুটিন ভাশপক যযণার্ফযণ কযা য় শকনা?
16. কাযখানায় সজনার্যটয থাকর্র তা কাযখানায সভইন বফর্নয ার্থ দূযফতীস্থার্ন স্থাশত শকনা?
17. ডাইং অথফা ওয়াশং কাযখানায় ই.টি.শ. থাকর্র তা ঠিকবার্ফ চারার্না য় শকনা? মাচাই কযন এফং শক
শযভান তযর ফজশয কাযখানা সথর্ক শনগতশ য় ও শক শযভান তযর ফজশয প্রশক্রয়া কযা য় তা মাচাই কযণ।
18. কাযখানায শযর্ফ ছাড়ে আর্ছ শক?
19. কাযখানায় ফর্ন্ডড ওয়যায াউজ থাকর্র ইনপুট-আউটপুট এয শনশদ শি ডার্য়যী যযণার্ফযন কযা য় শক?
20. কাযখানায় শশু শ্রশভক আর্ছ শক?
21. কাযখানা জর্য়ন্ট সবঞ্চায ফা বফর্দশক শফশনর্য়ার্গ স্থাশত র্র উর্দ্যািার্দয ার্াট শ , শ আই শবা, ওয়াকশ
শ
াযশভট, ইনকযার্ভন্ট াটিশপর্কট
এফং জর্য়ন্ট সবঞ্চায এশগ্রর্ভন্ট মাচাই কযণ।
22. কাযখানায াাাশ স্বল্প ব্যার্য় শ্রশভক-কভশচাশযর্দয থাকায ব্যাফস্থা কযর্ত যাভশ প্রদান কযা র্য়র্ছ শক?
23. র্ফ শাশয কাযখানায াশফ শক কভশ শযর্ফ সকভন তা শযদশন প্রশতর্ফদর্ন উস্থান কযা র্য়র্ছ শক?
24. কাযখানা কর্তশয সম সফায জন্য আর্ফদন কর্যর্ছন তায স্বর্য কর ডক্যর্ভন্ট ও প্রভানাশদ ঠিক আর্ছ
শকনা?
(উর্যাশেশখত শফলর্য়য ভর্ে প্রর্মাজয অংটুক্য উর্েখ কযর্ত র্ফ এছাড়া অশতশযি সকান ভন্তব্য থাকর্র উর্েখ কযর্ত র্ফ।)

না

শনফন্ধন ও ংশিি শফলয় অনুমায়ী ফস্ত্রশল্প ংশিি তথ্যাশদ:
১। শল্প প্রশতষ্ঠার্নয নাভ
২। ঠিকানা
(ক) অশপ
(খ) কাযখানা
৩। শল্প উ-খাত (শনফন্ধন অনুমায়ী)
৪। শনফন্ধন ংখ্যা ও তাশযখ
৫। শর্ল্পয াংগঠশনক কাঠার্ভা
৬। শফশনর্য়ার্গয ধযণ
৭। মূর উর্দ্যািায নাভ, ঠিকানা, ই-সভইর ও সভাফাইর নম্বয
৮। উর্দ্যািার্দয শফফযণ
ক্রশভক নং
উরযাক্তাগরনে নাি ও দফী

৯। শফশনর্য়াগ (শভশরয়ন টাকায়) :
ক্রশভক নং
শফফযন
১।
২।
৩।

জশভ
কাযখানা বফন
মন্ত্রাশত ও যঞ্জাভাশদ

৪।
৫।

অন্যান্য
চরশত মুরধন
ফ শর্ভাট

১০। শফশনর্য়ার্গয উৎিঃ
উৎ

: -----------------: -----------------: -----------------: -----------------: -----------------: -------------------- ।
: -------------------: -----------------:
জািী মেচ ত্র নম্বে
ঠিকানা ও সিইল

সর্ াে সিংখ্যা

স্থানীয় মুদ্রায়
(শভিঃ টািঃ)

বফর্দশক মুদ্রায়
(শভিঃ টািঃ)

সভাট
(শভিঃ টািঃ)

প্রভানক / ভন্তব্য
(প্রর্য়াজর্ন ংযুশি)

স্থানীয় মূদ্রায়
(শভিঃ টািঃ)

বফর্দশক মূদ্রায়
(শভিঃ টািঃ)

সভাট
(শভিঃ টািঃ)

প্রভানক / ভন্তব্য
(প্রর্য়াজর্ন ংযুশি)

ংখ্যা

শফফযন/
সস্পশশপর্কন

মূল্য সভাট
(শভিঃ টািঃ)

(ক) উর্দ্যািায ভমূরধন
(খ) স্থানীয় ঋণ
(গ) বফর্দশক ঋণ
ফ শর্ভাট
১১। মন্ত্রাশতয শফফযণিঃ
মন্ত্রাশতয তাশরকা

প্রভানক /
(প্রর্য়াজর্ন ংযুশি)

(ক) স্থানীয়বার্ফ ংগৃীত
(খ) স্থানীয়বার্ফ ংগৃীতব্য
(গ) আভদাশনকৃত
(ঘ) আভদাশনতব্য
ফ শর্ভাট
১২। ফাশল শক উৎাদন যভতািঃক্রশভক নং
উৎাশদত ণ্য/
দ্রর্ব্যয নাভ

(ক) শযদশনকার্র উৎাদর্নয শাফ:

শযভান

মূল্য
(শভিঃ টািঃ)

প্রভানক / ভন্তব্য
(প্রর্য়াজর্ন ংযুশি)

১৩। জনশিয শফফযণিঃ
ক্রশভক নং
শফফযণ

স্থানীয়
পুরুল

4.
5.
6.

শফর্দী
ভশরা

পুরুল

সভাট
ভশরা

পুরুল

ভশরা

ব্যফস্থানায়
শ্রশভক/কভশচাযী
ফ শর্ভাট

(ক) শযদশন কার্র উশস্থশতিঃ ---------- জন ।
১৪। শফনন: (ক) স্থানীয় - ---% (খ) যপ্তানী ------ %।
১৫। আর্ফদর্নয শফলর্য় সুশনশদ শি তথ্যাশদ:
১৬। সচক শরস্ট অনুমায়ী দাশখরকৃত কাগজ ে মাচাই কযন।
ক্রশভক নং

শফশবন্ন নদ

নম্বয

সভয়াদ

ভন্তব্য

১৭। ভন্তব্যিঃ
(ক) কাযখানায অফস্থান
(খ) কাযখানায অফকাঠার্ভািঃ
(গ) মন্ত্রাশতয শফফযনিঃ
(ঘ) ম শার্রাচনািঃ
(ঙ) শযদশর্নয খন্ডশচে
(চ) পূর্ফ শ শযদশন র্র প্রশতর্ফদর্ন উর্েশখত সুাশযর্য ফাস্তফায়ন। (প্রর্মাজয সযর্ে)
১৮। সুাশযিঃ
মেদর্শনকােীে স্বাক্ষে, নাি, দফী ও
কিশস্থল
সভাফাইর নম্বয ও
ই-সভইর

শযশি -জ
ফাশয়ং াউজ শনফন্ধর্নয জন্য শযদশন প্রশতর্ফদন ছক
: -----------------: ----------------: -----------------

১। প্রশতষ্ঠার্নয নাভ
২। শযদশর্কয নাভ ও দশফ
৩। শযদশর্নয তাশযখ
৪। ভূশভকা :
৫। শযদশনকার্র সমকর শফলয় মাচাই কযা র্য়র্ছ তা শনর্ন্ (টিক শচহ্ন শদর্য়) উস্থান কযা র্রা।
ক্রিঃ
শফলয়
1.
শনফন্ধর্নয আর্ফদর্ন ফশণ শত তথ্যাশদ মাচাই কযা র্য়র্ছ শক?
2.
সেড রাইর্র্ন্পয ঠিকানা অনুমায়ী শযদশন কযা র্য়র্ছ শক?
3.
প্রশতষ্ঠার্নয ঠিকানায ার্থ সেড রাইর্র্ন্পয ঠিকানায শভর আর্ছ শক?
4.
প্রশতষ্ঠার্নয নার্ভ াইনর্ফাড শ আর্ছ শকনা?
5.
শরশভর্টড সকাম্পানীয সযর্ে জশভয কাগজ কাযখানায নার্ভ আর্ছ শক?
6.
প্রশতষ্ঠান বাড়াকৃত র্র বাড়ায চুশির্েয ার্থ মূর ঠিকানায শভর আর্ছ শকনা?
প্রর্য়াজর্ন বফর্নয ভাশরর্কয ার্থ াযাৎ ার্র্যয তযতা মাচাই র্য়র্ছ শক?
7.
প্রশতষ্ঠার্ন ম শাপ্ত ওয়ারুভ এফং শফশুি খাফায াশনয ব্যফস্থা আর্ছ শক?
8.
জর্য়ন্ট সবঞ্চায ফা বফর্দশক শফশনর্য়ার্গ স্থাশত র্র উর্দ্যািার্দয ার্াট শ , শ আই শবা, ওয়াকশ াযশভট,
শ
ইনকযার্ভন্ট াটিশপর্কট
এফং জর্য়ন্ট সবঞ্চায এশগ্রর্ভন্ট মাচাই কযণ।
9.
ফাশয়ং াউজ কর্তশয সম সফায জন্য আর্ফদন কর্যর্ছন তায স্বর্য কর ডক্যর্ভন্ট ও প্রভানাশদ ঠিক আর্ছ
শকনা?
(উর্যাশেশখত শফলয় ছাড়াও অশতশযি সকান ভন্তব্য থাকর্র উর্েখ কযর্ত র্ফ।)

যাঁ

না

শনফন্ধন আর্ফদর্নয ছক অনুমায়ী ফাশয়ং াউজ ংশিি তথ্যাশদ:
১। প্রশতষ্ঠার্নয নাভ
:------------------২। ঠিকানা
(ক) সযশজস্টাড শ ঠিকানা
: ----------------(খ) সভইশরং ঠিকানা
: ----------------৪। াংগঠশনক কাঠার্ভা
: স্বত্তামধকােী/ াট শনাযী/শরশভর্টড
৫। শফশনর্য়ার্গয ধযণ
: স্থানীয় শফশনর্য়াগ/ সমৌথ শফশনর্য়াগ/ বফর্দশক।
৬। মূর উর্দ্যািায নাভ, ঠিকানা, ই-সভইর ও সভাফাইর নম্বয
: -----------------7। উর্দ্যািার্দয শফফযণ
:
ক্রশভক নং

উরযাক্তাগরনে নাি
ও দফী

জািী মেচ ত্র নম্বে

াসরাট শ নম্বে
(প্ররর্াজয সক্ষরত্র)

ঠিকানা ও সিইল

সর্ াে সিংখ্যা

৮। শফশনর্য়ার্গয শফফযণ :
ক্রশভক নং
১।
২।
৩।
4।
৫।

শফফযন

স্থানীয় মুদ্রায়
(শভ: টাকা)

বফর্দশক মুদ্রায়
(শভ: টাকা)

সভাট
(শভ: টাকা)

ভূশভ/ বফন
অশপ যঞ্জাভ
কশম্পউটায ও যঞ্জাভ
পাশন শচায
অন্যান্য
ফ শর্ভাট (শভ: টাকা)

০৯। শফশনর্য়ার্গয উৎিঃ
উৎ
(ক) উর্দ্যািায ভমূরধন

স্থানীয় মূদ্রায়
(শভিঃ টািঃ)

বফর্দশক মূদ্রায়
(শভিঃ টািঃ)

সভাট
(শভিঃ টািঃ)

(খ) স্থানীয় ঋণ
(গ) বফর্দশক ঋণ
র্ফ শার্ভাট
1০। ফাশয়ং াউর্জয কাম শক্রভ শুরুয তাশযখ : ---------১১। জনশিয শফফযণিঃ
শফফযণ

নাভ ও
দফী

সভাফাইর
নম্বয

পুরুল

স্থানীয়
ভশরা

পুরুল

শফর্দী
ভশরা

সভাট
পুরুল

ভশরা

ব্যাফস্থানায়
শ্রশভক/কভশচাযী
ফ শর্ভাট
(ক) শযদশন কার্র উশস্থশতিঃ -------- জন ।
1২। সটশস্টং ল্যাফ আর্ছ শক না। থাকর্র শফফযণ উর্েখ করুন।
১৩। সম কর ফায়ার্যয ার্থ ম্পৃি:
ক্রশভক নং
ফায়ার্যয নাভ

সদর্য নাভ

১৪। সম কর ফস্ত্র শর্ল্পয ার্থ ম্পৃি:
ক্রশভক নং
শল্প কাযখানায নাভ

গত ০৩ (শতন) ফছর্য যপ্তাশনয শযভান শভশরয়ন টাকায়
(প্রর্মাজয সযর্ে)

ঠিকানা

ভন্তব্য

১৫। সচক শরস্ট অনুমায়ী দাশখরকৃত কাগজ ে মাচাই কযন।
ক্রশভক নং

শফশবন্ন ধযর্নয নদ

নম্বয

সভয়াদ

ভন্তব্য

১৬। ভন্তব্যিঃ
(ক) অফস্থান:
(খ) অফকাঠার্ভা:
(গ) কভশশযর্ফিঃ
(ঘ) ম শার্রাচনািঃ
(ঙ) শযদশর্নয খন্ডশচে
১৭। সুাশযিঃ
মেদর্শনকােীে স্বাক্ষে, নাি, দফী ও
কিশস্থল
সভাফাইর নম্বয ও
ই-সভইর

ফস্ত্র আইন, ২০১৮ এয ধাযা (১৭) ফাস্তফায়র্নয রর্য ফস্ত্র অশধদপ্তর্যয সালক কর্তশর্যয ফতশভান কার্জয ার্থ াভঞ্জস্য সযর্খ ফস্ত্রশল্প শযদশন
শনর্দ শশকা-২০২০ এয খড়া চূড়ান্ত কযা র্য়র্ছ। এর্যর্ে আর্ফদর্নয শফলয়ফস্তুয ার্থ শভর সযর্খ শযদশন ছক প্রস্তুত কযা র্য়র্ছ। তর্ফ
আর্ফদনকাযীয আর্ফদর্নয সপ্রশযর্ত উি ছক আংশক ংর্াধন/ শযভাজশন/ শযফধ শন কযা প্রর্য়াজন র্ত ার্য।

যাজু আর্ভদ
কাযী শযচারক (কাশযগশয)
ফস্ত্র অশধদপ্তয, ঢাকা
ও
ও দস্য শচফ
ফস্ত্রশল্প শযদশন শনর্দ শশকা-২০২০ এয
খড়া চূড়ান্তকযণ কশভটি

সভাাম্মদ আরভ সযজা
উ-শযচারক (কাশযগশয)
ফস্ত্র অশধদপ্তয, ঢাকা
ও
দস্য
ফস্ত্রশল্প শযদশন শনর্দ শশকা-২০২০ এয
খড়া চূড়ান্তকযণ কশভটি

সভা: াইফুয যভান
উ-শযচারক (কাশযগশয)
ফস্ত্র অশধদপ্তয, ঢাকা
ও
দস্য
ফস্ত্রশল্প শযদশন শনর্দ শশকা-২০২০ এয
খড়া চূড়ান্তকযণ কশভটি

সভা: াাদাত সার্ন
শযচারক
ফস্ত্র অশধদপ্তয, ঢাকা
ও
আফায়ক
ফস্ত্রশল্প শযদশন শনর্দ শশকা-২০২০
এয খড়া চূড়ান্তকযণ কশভটি

