
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ফস্ত্র অধধদপ্তয 

স্থানীয়/যমৌথ/বফদদধক ধফধনদয়াদগ ফস্ত্র ধল্প কাযখানা ধনফন্ধদনয আদফদন পযভ 

 

টিক ধচহ্ন ধদন - প্রস্তাধফত ধফদ্যভান াংদাধধত 

 

 

 ধল্প খাতঃ …………………………………………………………………… 

 

১. ধল্প প্রধতষ্ঠাদনয নাভঃ  

২. ঠিকানা (ক) অধপঃ ফাড়ী/প্লট/যাধডাং নাং-  

 

ড়ক নাং এরাকাঃ  

থানা/উদজরাঃ  য/যজরাঃ  

যপানঃ  পযাক্সঃ ই-যভইরঃ  

(খ) কাযখানাঃ ফাড়ী/প্লট/যাধডাং নাং-  

ড়ক নাং এরাকাঃ  

থানা/উদজরাঃ  য/যজরাঃ  

যপানঃ  পযাক্সঃ ই-যভইরঃ  

৩. 
ব্যফস্থানা ধযচারক/ব্যফস্থানা অাংীদাযী/স্বত্ত্বাধধকাযীয নাভ ও যমাগাদমাদগয ঠিকানাঃ 

 

৪. ফাধল িক উৎাদন ক্ষভতাঃ  

 
উৎাধদত দেয নাভ ধযভাণ  আনুভাধনক মূল্য (ধভঃ টাকায়)  

   

৫. ফাধণধজযক উৎাদন শুরুয তাধযখঃ ধফদ্যভান যক্ষদরঃ ___ /___ /________ প্রস্তাধফত যক্ষদরঃ ___ /___ /________ 

৬. 

ধফধনদয়াগ স্থানীয় মুদ্রায় বফদদধক মুদ্রায়  যভাট মূল্য (ধভঃ টাকায়) 

(ক) স্থানীয় ধফধনদয়াগঃ    

      (১) ভূধভ    

      (২) বফন/যড    

      (৩) মন্ত্রাধত ও যঞ্জাভাধদ    

      (৪) অোে    

(খ) চধরত মূরধনঃ    

ফ িযভাট ধভধরয়ন টাকা =    

ভধযভাণ ধভধরয়ন ভাঃ ডরায =    

৭. ধফধনদয়াদগয উৎঃ                                                                                                                    (ধভধরয়ন টাকায়) 

 

উৎঃ স্থানীয় মুদ্রায় বফদদধক মুদ্রায়  যভাট মুদ্রায় ঋণ প্রদানকাযী াংস্থা ও যদদয নাভ 

(ক) উদদ্যাক্তায ভমূরধন     

(খ) স্থানীয় ঋণ     

(গ) বফদদধক ঋণ     

যভাট =     

৮. 
মন্ত্রাধত ও যঞ্জাভাধদয ধফফযণঃ পৃথক যরটায যড প্যাদড স্থানীয়বাদফ াংগৃীত/াংগৃীতব্য এফাং আভদানীকৃত/আভদানীতব্য এয 

াংখ্যা ও মূল্য ৩ যট 

 

(ক) স্থানীয়বাদফ াংগৃীত/াংগৃীতব্য   

(খ) আভদানীকৃত/আভদানীতব্য   

যভাট (ক+খ) ধভধরয়ন টাকায় =   

৯. কাচাঁভার ও যভাড়ক উকযদণয ধফফযণঃ  

 
(ক) স্থানীয়ঃ  

(খ) আভদানীদমাগ্যঃ  

অঃ পৃঃ দ্রঃ 

 



১০. প্রদয়াজনীয় উদমাগী যফায ধফফযণঃ ধফদ্যযৎ, গ্যা, যটধরদপান, াধন, য়ঃ ধনস্কান, যাস্তা ইতযাধদ থাকদর “যাঁ”, না থাকদর “না” 

 

উদমাগী যফায নাভ াংদমাদগয সুধফধা আদছ ধক? যাঁ/না ধনকটস্থ াংদমাগ উৎ দত ম্ভব্য দ্যযত্ব (ধভটায/ধকদরাধভটায) 

ধফদ্যযৎ   

গ্যা   

যটধরদপান   

যাস্তা   

াধন   

য়ঃ ধনস্কান   

11. কভ িাংস্থানঃ 

 

 স্থানীয় (জন) ধফদদী (জন) যভাট (জন) 

পুরুল ভধরা পুরুল ভধরা পুরুল ভধরা 

(ক) ব্যফস্থানা       

(খ) কভ িচাযী/শ্রধভক       

যভাট       

12. ধফণনঃ স্থানীয় ………………..% যপ্তানী ………………% 

13. যেড রাইদন্স নম্বয ও প্রদানকাযী কর্তিক্ষঃ 

14. টি আই এন নম্বযঃ 

15. 
য-অড িায/ব্যাাংক ড্রাপট (ব্যাাংদকয নাভ) নম্বয ও তাধযখ 

টাকাঃ 

আধভ যঘালণা কযধছ যম, আভায জানাভদত ফধণ িত তথ্যাফরী তয ও ঠিক। 

স্বাক্ষযঃ 
 

নাভঃ 
 

দফী (ব্যফস্থানা ধযচারক/ব্যফস্থানা অাংীদায/স্বত্বাধধকাযী) ও ীর 

যম কর কাগজরাধদ জভা ধদদত দফঃ 

(ক)“ভাধযচারক” ফস্ত্র অধধদপ্তয ফযাফয প্রধতষ্ঠাদনয প্যাদড আদফদন কযদত দফ। 

(খ) ফস্ত্র অধধদপ্তয দত প্রদত্ত ধদল্পয ধনফন্ধন াংক্রান্ত পুযণকৃত পযভ- ২ (দ্যই) কধ। 

(গ) াফধরক/প্রাইদবট ধরধভদটড যকাম্পানীয যক্ষদর ইনকযদাদযন াwU©ধপদকট আwU©যকর অফ যভদভাদযন্ডাভ/অাংীদাযী প্রধতষ্ঠান দর, অাংীদাযী 

চুধক্তর এয পদটাকধ (ারনাগাদকৃত) - ১ (এক) কধ। 

(ঘ) স্থানীয় কর্তিদক্ষয অনুভধতর/ছাড়র এয পদটাকধ (ারনাগাদকৃত) (প্রদমাজয যক্ষদর)। 

(ঙ) কাযখানায জধভয ভাধরকানা ম্পধকিত দধরদরয পদটাকধ (যনাটাযীকৃত) অথফা বাড়াকৃত দর বাড়ায চুধক্তর (যনাটাযীকৃত)। 

(চ) ধল্প স্থাদন যভাট ব্যয় টাকা ১০০ ধভধরয়দনয অধধক দর প্রদজক্ট যপ্রাপাইর - ১ (এক) কধ। 

(ছ) ধনদনাধরধখত াদয ধনফন্ধন ধপ- যেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ জভা ধদদত দফ। চারান যকাড- ১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬। 

(জ) ধল্প উদদ্যাক্তাদদয নাভ, ঠিকানা, দফী ও জাতীয়তায ধফফযণ প্রধতষ্ঠাদনয যরটায যড প্যাদড -৩ (ধতন) কধ। 

(ঝ) যেড রাইদন্স এয পদটাকধ (ারনাগাদকৃত) - ১ (এক) কধ। 

(ঞ) টি আই এন নদর এয পদটাকধ (ারনাগাদকৃত) - ১ (এক) কধ। 

(ট) করকাযখানা ও প্রধতষ্ঠান ধযদ িন অধধদপ্তয কর্তিক অনুদভাধদত যর-আউট প্লযান (পযাক্টযী রাইদন্স) এয পদটাকধ (ারনাগাদকৃত) - ১ (এক) কধ। 

(ঠ) পায়ায রাইযন্স এয পদটাকধ (ারনাগাদকৃত) - ১ (এক) কধ (প্রদমাজয যক্ষদর)। 

(ড) ধযদফ ছাড়র এয পদটাকধ (ারনাগাদকৃত) (প্রদমাজয যক্ষদর)। 

(ঢ) প্রধতষ্ঠাদনয প্যাদড কাযখানায় াংস্থাধত/াংস্থানতব্য যভধনাযীদজয তাধরকা। 

(ণ) ফহুতর বফন দর কাযখানায ধপটদন/যরাড ধফয়াধযাং নদ (IEB) দস্যভুক্ত ইধঞ্জধনয়ায কর্তিক প্রদত্ত। 

(ত) স্থানীয়বাদফ াংগৃীত যভধনাযীজ দর যভধন ক্রদয়য চুধক্ত ৩০০ টাকায স্ট্যাদম্প (পদটাকধ যনাটাযী) কদয ধদদত দফ এফাং আভদানীকৃত যভধনাযীদজয 

যক্ষদর এরধ, ইনবদয়জ, ধফর অফ যরধডাং দাধখর কযদত দফ। 

(থ) ব্যাাংক রদবধন্স াwU©ধপযকট। 

(দ) উদদ্যাক্তাদদয জাতীয় ধযচয় দরয পদটাকধ। 

(ধ) াদাট ি, ইনকযাদভন্ট াwU©ধপদকট, জদয়ন্টদবঞ্চায এধিদভন্ট (প্রদমাজয যক্ষদর)। 

ধফঃদ্রঃ ফস্ত্র ধদল্পয ধনফন্ধদনয জে আদফদনদরয ধত দাধখরকৃত কর কাগজর কাযখানায ব্যফস্থানা ধযচারক/ব্যফস্থানা অাংীদায/স্বত্ত্বাধধকাযী 

কর্তিক তযাধয়ত কযদত দফ, এছাড়াও ব্যাাংক ম্পধকিত কর কাগজরাধদ ব্যাাংক কর্তিক্ষ ও ব্যফস্থানা ধযচারক/ব্যফস্থানা অাংীদায/স্বত্ত্বাধধকাযী উবয় 

কর্তিক তযাধয়ত কযদত দফ। 

ধনফন্ধন ধপ 

এক টাকা যথদক দ যকাটি দর  ৫,০০০/- (াঁচ াজায) টাকা  

দ যকাটি টাকা যথদক ধিঁ যকাটি দর  ১০,০০০/- (দ াজায) টাকা  

ধিঁ যকাটি টাকা যথদক ঞ্চা যকাটি দর  ২৫,০০০/- (ধিঁ াজায) টাকা  

ঞ্চা যকাটি টাকা যথদক একত যকাটি দর  ৫০,০০০/- (ঞ্চা াজায) টাকা  

একত যকাটিয অধধক দর  ১,০০,০০০/- (এক রক্ষ) টাকা  



 


