
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
বস্ত্র  অধিেপ্তর 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় 
ধবটিএমধস ভবন (10ম তলা) 

৭-৯, কাওরান বাজার. ঢাকা-১২১৫। 
নাং-24.02.0000.005.18.065.19-                                                          তাধরখ:       /07/2020 খ্রি:।  

বরাবর 

স্বত্ত্বাধিকারী 

মমসাস স মা মটক্সটাইল  

অখ্রিস ও কারখানা: মাহমুদপুর, ভুইগড়, কুতুবপুর, িতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।  

 

ধবষয়: বস্ত্র ধশল্প কারখানার ধবদ্যমান ধনবন্ধনপত্র প্রোন। 

সূত্র:   আপনার ০৪/০২/20২০ ইাং তাধরদখর আদবেন। 
 

       উপর্য সক্ত ধবষয় ও সূদত্রর মপ্রধিদত জানাদনা যাদে ময, আপনার উপদরাক্ত নাম ঠিকানার কারখানাটি “টেক্সোইল উইখ্র িং” উপ-

খাদত বস্ত্র অধিেপ্তদর প্রস্তাধবত ধিসাদব ধনবধন্ধত একটি বস্ত্র ধশল্প ইউধনট। যার  ধনবন্ধন সাংখ্াাঃ পখ্রর:/কম্পা- 00000৪২৯-17, তাধরখ: 

27/০৫/201৯ খ্রি:। উক্ত ধশল্প কারখানার ধনবন্ধনপদত্রর অচ্দেে নাং- 7, ৮, ৯ ও 10 ধনম্নরূপভাদব সাংদশািন করত: ধবদ্যমান রূদপ বস্ত্র 

অধিেপ্তদর মরকর্ সভূক্ত করা িদলা: 

 

ধবদ্যমান রূদপ ধনবন্ধদনর মিদত্র 

অচ্দেে নাং-৭ (ধবধনদয়াগ): 

ধববরণ স্থানীয় মুদ্রায় ববদেধশক মুদ্রায় মমাট মূল্য (ধমধলয়ন টাকা) 

(১) জধম  2.90 ধম: টাকা - 2.90 ধম: টাকা 

(২) কারখানা ভবন/দশর্  2.50 ধম: টাকা - 2.50 ধম: টাকা 

(৩) যন্ত্রপাধত ও সরঞ্জামাধে 5.00 ধম: টাকা - 5.00 ধম: টাকা 

(৪) অন্যান্য ১.০০ ধম: টাকা - ১.০০ ধম: টাকা 

(৫) চলধত মূলিন ১.০০ ধম: টাকা - ১.০০ ধম: টাকা 

সব স মমাট টাকা (ধমধলয়ন) 12.40 খ্রম: োকা 

(০.158 খ্রম: ইউএস ডলার) 

- ১2.40 খ্রম: োকা 

(০.158 খ্রম: ইউএস ডলার) 

অচ্দেে নাং-8 (অর্ সায়দনর উৎস): 

                উৎস স্থানীয় মুদ্রায় ববদেধশক মুদ্রায় মমাট 

(ক) সমমূলিন (ইকুইটি) 12.40 খ্রম: োকা - 12.40 খ্রম: োকা 

(খ) স্থানীয় ঋণ - - - 

(গ) ববদেধশক ঋণ - - - 

                          সব সদমাটাঃ 12.40 খ্রম: োকা - 12.40 খ্রম: োকা 

অচ্দেে নাং-9 (যন্ত্রপাধতর তাধলকা): 

যন্ত্রপাধতর ধববরণাঃ সাংখ্া মূল্য (ধমধলয়ন টাকা) 

ক) স্থানীয়ভাদব সাংগৃিীত 

খ)  আমোধনকৃত  

০৭ মসট 

- 

5.00 খ্রম: োকা 

- 

 মমাট=              5.00  ধম: টাকা 

অচ্দেে নাং-10 (বাধষ সক উৎপােন িমতা): 

পণ্য/দসবার নাম পধরমান (দকধজ/ধপস)         মূল্য (ধমধলয়ন টাকায়) 

ক) টে- টিখ্রিক্স  

 

৫২,৫০০ খ্রমোর 

 

২.৬২ খ্রম: োকা 

 

চলমান পাতা-02 



-02- 

 

 

শতসাবলীাঃ- 

1।  আদলাচয সাংদশািনীর ফদল ভধবষ্যদত যধে মকান তদের গড়ধমল বা কাস্টমস/ব্াাংক/দকান আধর্ সক প্রধতষ্ঠাদনর োয়-দেনা জধনত 

কারদণ মকান সমস্যার সৃধি িয়, তদব বতসমান অচ্দমাধেত মাধলকগণ তা বিন করদবন এবাং োয়ী র্াকদবন। 

2। খ্রনবন্ধন পত্র নাং-24.02.0000.005.18.065.19-216,  তাখ্ররখ: 27/০5/2017 এর অন্যান্য অনুম্েদ ও শততাবলী অপখ্ররবখ্রততত   

    থাকম্ব। 

3।  এ সাংদশািন সাংধিি প্রধতষ্ঠানদক মকান ধবধিভূক্ত োয়মুধক্ত প্রোন করদব না। 

 

উদেখ্ ময, জারীকৃত পত্রটি বস্ত্র অধিেপ্তদরর ওদয়বসাইট www.dot.gov.bd এ পাওয়া যাদব। 

 

 

 

 

 

(দমািাম্মে আলম মরজা) 
উপ-পধরচালক (কাধরগধর) 

মহাপধরচালক বস্ত্র অখ্রিেপ্তদরর পদি। 

  e-mail: ddplanning@dot.gov.bd  

মফান: 02-9113770। 

 

 

নাং-24.02.0000.005.18.065.19-                                                          তাধরখ:       /07/2020 খ্রি:।  

  
অচ্ধলধপ সেয় অবগধত ও প্রদয়াজনীয় ব্বস্থা গ্রিদণর জন্য মপ্ররণ করা িদলাাঃ 

 
১।    প্রিান ধনয়ন্ত্রক, আমোধন ও রপ্তানী প্রিান ধনয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ১১১-১১৩, মধতধিল বা/এ, ঢাকা। 
২।    মিা-পধরচালক, পধরদবশ অধিেপ্তর,ই-১৬, আগারগাঁও, মশর-ই-বাাংলা নগর,ঢাকা। 
৩।    মিা-পধরচালক, ধবএসটিআই, ১১৬/ক/ মতজগাঁও, ধশল্প এলাকা, ঢাকা। 

4।    কধমশনার, কাস্টম বন্ড কধমশনাদরট, 342/1, মসগুন বাধগচা, ঢাকা। 

5।     জনাব মমা: সাইফুল ইসলাম, লাইদেরীয়ান, বস্ত্র অধিেপ্তর, ঢাকা (ওদয়ব সাইদট প্রকাদশর জন্য)। 

 

 

 
 
 

(দমা: মািফুজুর রিমান) 
সিকারী-পধরচালক (কাধরগখ্রর) 

বস্ত্র অখ্রিেপ্তর, ঢাকা।  

       মফান: 02-55013৬২৪। 
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