
 

 

                                                                গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

  বস্ত্র অধিেপ্তর 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় 

ববটিএমবস ভবন (10ম তলা) 

৭-৯,কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫। 

 

 

 

  
নাং-24.02.0000.005.18.008.২০-                                                                            তাবরখ: ----/0৭/2020 বি:। 
 

 স্বত্বাধিকারী 

মেসাস স আল আধেন মেক্সোইল  

অবিস ও কারখানা: ম াধডিং নিং-243, ম ৌয়ালা, নরধসিংদী সদর, নরধসিংদী।   

 
 

           ববষয়ঃ বস্ত্রবশল্প কারখানার অনুকুদল ববদ্যমান বনবন্ধন প্রোন।  

বপ্রয় মদ ােয়, 
 

আপনার  ০৬/0২/২০২০ ইাং তাবরদখর আদবেন পদে প্রেত্ত তথ্যাবের বভবত্তদত আপনার ববদ্যমান বস্ত্রবশল্প কারখানাটি ২নাং ও 

৩নাং পৃষ্ঠার শততাবলী পালন সাদপদে বস্ত্র অধিেপ্তদর বনম্নরূদপ বনববন্ধত  দলা: 

১। বশল্প কারখানার নাম:- মেসাস স আল আধেন মেক্সোইল  

২। ঠিকানা:- 

 (ক) অবিস: ম াধডিং নিং-243, ম ৌয়ালা, নরধসিংদী সদর, নরধসিংদী।   

 (খ) কারখানা: ম াধডিং নিং-243, ম ৌয়ালা, নরধসিংদী সদর, নরধসিংদী।   

৩। উদদ্যাক্তাগদণর নাম, বততমান ও স্থায়ী ঠিকানা, জাতীয়তা,দটবলদিান, িযাক্স এবাং ই-মমইল নম্বর: 

1। জনাব মো: ধজলানী ধেয়া (স্বত্বাধিকারী) ঠিকানা: গ্রাে: কুধেল্লা কললানী মরাড, সাটির পাড়া, ডাকঘর: নরধসিংদী-১৬০০, থানা-

নরধসিংদী সদর, মজলা-নরধসিংদী; জাতীয়তা: বািংলালদশী। 

৪। বশদল্পর ধরণ (উপ-খাত): ‘‘মটক্সটাইল উইবভাং’’  

৫। বববনদয়াদগর ধরন: স্থানীয় বববনদয়াগ  

৬। উৎপােন আরদের তাবরখ: ১৭/০২/২০০৯ বি:। 

৭। বববনদয়াগ:- 

                   বববরণ   মূল্য (বমবলয়ন টাকা) 

(ক) স্থানীয় সম্পে: - স্থানীয় মুদ্রায় ববদেবশক মুদ্রায় মমাট 

(1) জবম ২.০০ ধে: োকা - ২.০০ ধে: োকা 

(২) কারখানা ভবন/দশড ১.০০ ধে: োকা - ১.০০ ধে: োকা 

(৩) যন্ত্রপাবত ও সরঞ্জামাবে ৭.২৪ ধে: োকা  - ৭.২৪ ধে: োকা  

(৪) অন্যান্য ০.৩০ ধে: োকা  - ০.৩০ ধে: োকা  

(খ) চলবত মূলধন ১.০০ ধে: োকা  - ১.০০ ধে: োকা  

সব তদমাট টাকা (বমবলয়ন) ১১.৫৪  ধে: োকা  - ১১.৫৪ বম: টাকা  

(0.১৪৭ বমবলয়ন ইউএস ডলার) 

৮। অর্ তায়দনর উৎস:                                                                                 (বমবলয়ন টাকা) 

                 উৎস স্থানীয় মুদ্রায় ববদেবশক মুদ্রায় মমাট 

(ক) সমমূলধন (ইকুইটি) ১১.৫৪  ধে: োকা  -- ১১.৫৪  ধে: োকা  

(খ) স্থানীয় ঋণ -- -- -- 

(গ) ববদেবশক ঋণ -- -- -- 

    সব তদমাট                    ১১.৫৪  ধে: োকা  -- ১১.৫৪  ধে: োকা  

ধবদ্যোন বনবন্ধন সাংখ্যা:-পবর:/উইধ িং:-০০০০০4----2020 

তাবরখ: --/0৭/২০20 বি:। 



 

 

 

শততাবলীঃ 

01। কারখানা ভবদনর উপযুক্ততার সনে এবাং যর্াযর্ কর্ততপে কর্ততক কারখানার মল-আউট প্ল্যান অনুদমাবেত র্াকদত  দব। কারখানা 

ভবন সাংক্রান্ত ময মকান দুর্ তটনার জন্য মাবলক পে োয়ী র্াকদব এবাং সকল োয়-োবয়ত্ব ব ন করদবন।  

02। প্রস্তাববত বস্ত্রবশল্প কারখানাটি বাস্তবায়দন জাতীয়/আন্ততজাবতক অর্ তলগ্নীকারী মকান সরকারী বা মবসরকারী সাংস্থা/প্রবতষ্ঠাদনর সাদর্ 

আবর্ তক মলনদেন সাংক্রান্ত মকান ববষদয় এই বনবন্ধন পদের মকান সম্পৃক্ততা র্াকদবনা। বশল্প কারখানার মাবলকানা অর্বা কারখানা 

অবস্থাদনর পবরবততন অর্বা মমবশনারীজ সমূ  স্থানান্তর/বববক্রর ববষদয় তাৎেবনকভাদব বস্ত্র অধিেপ্তর‘মক অবব ত করদত  দব। 

03। প্রস্তাববত প্রকদল্পর জবম সাংগ্রদ র ববষদয় বস্ত্র অধিেপ্তদরর মকান প্রকার সাংবিষ্ঠতা র্াকদব না; 

০4। এই মরবজদেশন সাংবিষ্ঠ প্রবতষ্ঠানদক বববধভুক্ত মকান োয় মর্দক মুবক্ত প্রোন করদব না। মকান শতত ভঙ্গ বা মকান বববধ প্রবতপালন না 

করার িদল মকান দূর্ তটনা র্টদল মস ববষদয় কারখানা কর্ততপে োয়ী র্াকদবন । 

05। উৎপাদন শুরুর পূলব স িায়ার লাইদসন্স অত্র অধিদপ্তলর দাধখল করদত  দব এবাং অবগ্ন বনব তাপক সরঞ্জামাবে যর্াযর্ স্থাদন কায তকরী 

অবস্থায় স্থাপন করদত  দব। অবগ্ন সাংক্রান্ত ময মকান দুর্ তটনার জন্য মাবলক পে োয়ী র্াকদব এবাং সকল োয়-োবয়ত্ব ব ন করদবন। 

06। বশল্প প্রবতষ্ঠাদনর মকানরূপ বজতয পোর্ ত পবরদশাধন না কদর বনকটস্থ মকান নেী, সাংদযাগ খাল বা সাধারণ জলাশদয় বনগ তত করা যাদব না। পাবন 

মশাধানাগার/ইটিবপ প্ল্যান অবশ্যই স্থাপন ও কায তকর রাখদত  দব। বশল্প প্রবতষ্ঠান স্থাপদনর পূদব ত ববদ্যমান পবরদবশ আইদনর শততাবলী 

প্রবতপালন করদত  দব। 

07। বস্ত্র আইন, 2018 ও বািংলালদশ শ্রে (সিংলশািন) আইন, 2018 স  ববদ্যমান আইনকানুন ও বববধমালা প্রবতপালন করদত  দব। 

০8। মকান অবস্থাদতই বশশু শ্রবমক (১৫ বৎসর বয়দসর কম) বনদয়াগ মেয়া যাদব না। বততমান সরকার এসবডবজ বাস্তবায়দনর মাধ্যদম 

মেদশ 2021 সাদলর মদধ্য ঝুঁবকপূণ ত বশশুশ্রম বনরসন এবাং 2025 সাদলর মদধ্য মেশদক বশশুশ্রম মুক্ত করদত কাজ কদর যাদে। 

কারখানা মগদট বশশুশ্রম বনবষদ্ধ’ উদেখ কদর সাইনদবাড ত র্াকদত  দব। 

09। প্রস্তাববত বস্ত্রবশল্প কারখানার জন্য বনধ তাবরত বহুতল ভবনটির কযাবপটাল মমবশনারীজ ও অন্যান্য যন্ত্রাাংশ সমূদ র ধারণ েমতা 

সম্পন্ন  দত  দব। আইইবব সেস্যভূক্ত প্রদকশশলী কর্ততক কারখানা ভবদনর ভারব ন েমতা পরীোদন্ত বসল-স্বােবরত প্রতযয়ন পে 

োবখল করদত  দব। এছাড়া কারখানা ভবদন একাবধক বিঁবড়র ব্যবস্থা র্াকদত  দব। ভবন সাংক্রান্ত ময মকান দুর্ তটনার জন্য মাবলক 

পে োয়ী র্াকদব এবাং সকল োয়-োবয়ত্ব ব ন করদবন। 

 

 

 

 

 

৯। যন্ত্রপাবতর তাবলকা (প্রস্তাববত):    

          যন্ত্রপাবতর বববরণ সাংখ্যা মুল্য টাকায় মূল্য (বমবলয়ন টাকা) 

(ক) স্থানীয়ভাদব সাংগৃ ীতব্য- 

(খ) আমোনীকৃত-- 

১৩৬ মসে 

    - 

-- 

-- 

 

৭.২৪ ধে: োকা  

- 

 সব তদমাট মূল্য:-       ১৩৬ মসে 

 

--             ৭.২৪ ধে: োকা  

১০। বাবষ তক উৎপােন েমতা    

 পণ্য/দসবার নাম পবরমান ( 

গজ/বমটাদর)/দকবজ 

        মূল্য (বমবলয়ন টাকায়) 

(ক) মগ্র-মেধিক্স ৯,৪৫,০০০ ধেোর 

 

৪৭.২৫ ধে: োকা  

 

১১।   জনবলঃ- স্থানীয় ববদেশী  

 (ক) ব্যবস্থাপনা ০৭ (সাত) জন। - ০৭ (সাত) জন। 

(খ) কম তচারী/শ্রবমক ৫১ (একান্ন) জন। - ৫১ (একান্ন) জন। 

    মমাট =৫৮ (আঠান্ন) জন 

১২। ববপণনঃ স্থানীয় ১00 % রপ্তাবন ০0 % 

পাতা-২ 



পাতা-3 

 

10। রপ্তানীমূখী বশদল্পর মেদে উৎপাবেত পণ্য বনবন্ধন পদের ববপনন অনুদেদে উদেবখত  াদর (%) রপ্তাবন করদত  দব। 

11। অে অধিেপ্তদরর ময মকান কম তকততা ও পবরেশ তক কারখানা চলাকালীন ময মকান সমদয় কারখানা পবরেশ তন করদত পারদব। 

12। সোব্য দূর্ তটনা মরাধকদল্প মেদশর প্রচবলত আইন অনুসাদর বনরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্র ণ করদত  দব। 

13।  ভূগভতস্থ পাবন ব্যব াদরর উপর চাপ কমাদনার লদেয বৃবির পাবন ধদর রাখার ব্যবস্থা করদত  দব। 

14।  প্রবতষ্ঠান গুবলদত মড-মকয়ার সুববধা, মার্তত্বকালীন সমদয় ছুটির (প্রদযাজয মেদে) সুববধা, স্বল্প আদয়র মব লা কম তচারীদের জন্য 

(প্রদযাজয মেদে) প্রবতষ্ঠাদনর কাছাকাবছ স্বল্প ব্যদয় বনরাপে আবাসন সুববধা প্রোন, প্রবতষ্ঠাদনর অভযন্তদর মব লা কমীদের  সমময তাো 

প্রবতষ্ঠার জন্য (প্রদযাজয মেদে) মজুরী ও অন্যান্য ভাতা প্রোন, সমতা ববধান, স্বল্প খরদচ খাবাদরর কযাবিন সুববধা, পুরুষ ও মব লা 

কমীদের মাদে (প্রদযাজয মেদে) কাদজর শাবন্তপূণ ত সুষ্ঠু পবরদবশ সৃবির লদেয কায তকর আচরণ বববধ প্রণয়ন এবাং কাদজর গুণগত ও 

মানসম্মত কম ত পবরদবশ বনবিত করদবন। 

             
 

বস্ত্র অধিেপ্তর এই বনবন্ধদনর শতত পবরবততদনর অর্বা বনবন্ধন বাবতদলর অবধকার সাংরেণ কদর। বস্ত্র অধিেপ্তদর ময মকান 

মযাগাদযাদগর মেদে এই বনবন্ধন পদে উদেবখত ‘বনবন্ধন সাংখ্যা’ উদেখ করদত  দব। উলল্লখ্য  মে, জারীকৃত পত্রটি বস্ত্র অধিদপ্তলরর 

ওলয়বসাইে  www.dot.gov.bd এ পাওয়া োলব। 

 

 

 

  
                    (দমা াম্মে আলম মরজা) 

                                                                                                          উপ-পবরচালক (কাবরগবর) 

                                                                                                    ে াপধর ালক বস্ত্র অধিেপ্তদরর পদে। 
e-mail: ddplanning@dot.gov.bd 

                     মোন: 02-55013203। 

 
নাং-24.02.0000.005.18.0০৮.২০-                                                                            তাবরখ: ---/0৩/2020 বি:। 

  
অনুবলবপ সেয় অবগবত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্র দনর জন্য মপ্ররন করা  দলাঃ 

 
১।  ম া-পবরচালক, পবরদবশ অবধেপ্তর,ই-১৬, আগারগাঁও,দশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা। 

২।  ম া-পবরচালক, ববএসটিআই, ১১৬/ক/ মতজগাঁও, বশল্প এলাকা, ঢাকা। 

3।  ম া-পবরচালক, কল-কারখানা ও প্রধতষ্ঠান পধরদশ সন অধিদপ্তর, ঢাকা। 

4।  ম া-পবরচালক, িায়ার সাবভ তস ও বসবভল বডদিন্স, ঢাকা। 

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

   

 
                                      

        আপনার ববশ্বস্ত- 

 

 
     (মমা: ো ফুজুর র োন) 

    স কারী-পবরচালক (কাবরগবর) 

     বস্ত্র অবধেপ্তর, ঢাকা। 

                                                                                                                 মোন: 02-৯১২০৬২৪। 
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