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জ
ও

ফ আইন, 2018 (2018  নয 37ন আইন) এয ধ য 22 এ দ
যর, মথ –
1। 

ভত ফ র য য ন  ফ ধভ র ণয়ন

 য ন ভ।– এই ফ ধভ র ফ  ( নফ ন ও ওয়ান স্ট ার্বি কেন্দ্র) ফ ধভ র , 2০২1 ন ভ

2। 

- ফলয় ফ 

য  য

ন

ন থ

ব ত ই ফ।

র, এই ফ ধভ র য় -

( ) ‘আইন’ থ ফ আইন, 2018 (2018  নয 37 ন আইন);
(খ) ‘ ধদ য’ থ ফ

ধদ য;

(গ) ‘ভ  যচ র ’ থ

ধদ যয ভ  যচ র ;

(ঘ) ‘ নফ

’ থ ভ  যচ র ;

(ঙ) ‘  ল

 ’ থফ

ধদ য;

(চ) ‘তপর্র’ থ ি এআ র্ফর্ধভারায ধীন প্রণীত তপর্র;
(ছ) ‘পযভ’ থ এই ফ ধভ র য় ফ ণত ম

ন পযভ;

(জ) ‘ওয় ন   ব
’ থ আই নয ধ ন ফ দ ন
য় জ য ণয জ ফ
ধদ য ত ফ ল
ফ ফ
;
(ঝ) ‘ ফত নফ ন’ থ ফ ধ ৬ এয  ফ ধ (২) এয ধ ন জ য ত নদ, ম  ভ য় নফ ন নদ  ফ ফ ফ চত
ই ফ;
(ঞ) ‘ ফ ভ ন নফ ন’ থ ফ ধ ৭ এয  ফ ধ (২) এয ধ ন জ য ত নদ, ম য় নফ ন নদ  ফ ফ ফ চত
ই ফ;
(ট) ‘নদ’ থ ফ ধ ৬ এয  ফ ধ (2) ও ফ ধ ৭ এয  ফ ধ (2) এয ধ ন জ য ত
ফত নফ ন নদ ফ ফ ভ ন
নফ ন নদ;
(ঠ) ‘ফ  ’ থ র , ত , প

, ফ ফ ত য   , ফ খ তয রধ ন ম  ত,

ট ট ইর ও

 দন, ফ 

জ

দন

 দন,

য ন, ফ য় ও ফ জ যজ ত যণ, ফ য়  জ 
 যচ রন

য  র ত ন, 

ত ফ ত থ
ফ
(ড) ‘
ভ

ম, ফ 
ত

’ থ
ভ

(ঢ) ‘ ভত

ও ফ

ন
ন  ফ

ফ

ন য় ফ জ যয এই  চয ও  ই

ম ভ

ন,

যফ

ফ এফ

ই ফ ন ;
দয

ভ আইনগত  ও ই য

ভচ য ’ থ য য ফ  ল

ম ভ এফ এতদ

ত ন:

ম ভ ই য

ত ন,

ম ভ, এর ইড

জ , দ ভজ ত যণ, আভদ ন ও

ম দ  র

 দ নয  ত জ ত ন 

নয আভদ ন - য ন

য় যণ,

জট

যফ য, প ভ ফ

ন 

এফ আই নয

ই ফ;



এত

ন য় জত

ন

ভচ য ;

(ণ) ‘র্যদিন’ থ ি ভার্যচারে ের্তিে এতদুদ্দেদ্দে ভদ্দনার্নত েভিেতিা দ্বাযা ফস্ত্রর্ল্প ফ GZ`&mswkøó প্রর্তষ্ঠানমূ দ্দযজর্ভন
র্যদিন।

1

৩।

‘
(১) ‘

’

ফত নফ ন নদ’

যয় ওয় ন   ব

(2)

 ফ ধ (1) এ

যজ

।–
আ 

ফ

ত ন তপ র- ১ এ ফ ণত প’ পযভ-১ মথ মথব ফ যণ

নর ই ন ফ য  য আ ফদন
খত আ ফদ নয  থ ন ফ ণত

য ফন।  ণ আ ফদন ফ তর ফ রয় গ ই ফ।
গজ , প ট

য

ব্যফস্থানা ংীদায ফা স্বত্ত্বার্ধোযী ফা ক্ষভতাপ্রাপ্ত েভিেতিা ের্তে
ি তযার্য়ত, 

প্রর্তষ্ঠাদ্দনয ব্যফস্থানা র্যচারে ফা
য ত ই ফ:

(ে) প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড অদ্দফদনত্র (নমুনা পযভ-২০);
(খ) র্নধ িার্যত পূযণকৃত পযভ-১;
(গ) ারনাগাদ কেড রাআদ্দন্স-এয পদ্দটাের্;
(ঘ) ারনাগাদ অয়েয প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
ি
ি েট প আনেদ্দিাদ্দযন(ঙ) র্রর্ভদ্দটড কোম্পানী আদ্দর কভদ্দভাদ্দযন্ডাভ এন্ড অর্টেযার
প এযাদ্দার্দ্দয়ন এফং ার্টর্পদ্দ
এয পদ্দটাের্ । ংীদার্য প্রর্তষ্ঠান আদ্দর ংীদার্য চুর্িদ্দত্রয পদ্দটাের্;
ি
(চ) োযখানায জর্ভয ভার্রোনা ম্পর্েিত খর্তয়াদ্দনয ার্টপাআড
ের্য পদ্দটাের্ ফা বাড়াকৃত আদ্দর বাড়ায চুর্িনাভাএয পদ্দটাের্;
(ছ) ফহুতর বফন আদ্দর আনর্স্টর্টউট প আর্ির্নয়া,ি ফাংরাদ্দদ (অআআর্ফ)-এয দস্যভূি কোন আর্ির্নয়ায ের্তে
ি প্রদত্ত
বফদ্দনয উযুিতায নদ;
(জ) ক্রয় র্যেল্পনাধীন কভর্নার্যদ্দজয তার্রো (কভর্নার্যদ্দজয নাভ, ংখ্যা, মূল্য);
(ঝ) ব্যাংে ের্তে
ি প্রদত্ত অর্থ িে স্বচ্ছরতায প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ঞ) স্থানীয় থফা বফদ্দদর্ে ঋণ থার্েদ্দর ঋণ ভঞ্জুযীদ্দত্রয পদ্দটাের্ (প্রদ্দমাজয কক্ষদ্দত্র);
(ট) ফস্ত্রর্দ্দল্পয ভার্রে ফা ভার্রেগদ্দণয জাতীয় র্যচয়দ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ঠ) ১০০% বফদ্দদর্ে র্ফর্নদ্দয়াদ্দগ ফা কমৌথ র্ফর্নদ্দয়াদ্দগ স্থার্ত ফস্ত্রর্দ্দল্পয জন্য বফদ্দদর্ে উদ্দযািা ফা উদ্দযািাগদ্দণয
াদ্দাট ি-এয পদ্দটাের্;
(ড) ১০০% বফদ্দদর্ে র্ফর্নদ্দয়াদ্দগ ফা কমৌথ র্ফর্নদ্দয়াদ্দগ স্থার্ত ফস্ত্রর্দ্দল্পয কক্ষদ্দত্র বফদ্দদর্ে উদ্দযািা ফা উদ্দযািাগদ্দণয
ি েট -এয পদ্দটাের্;
এনেযাদ্দভন্ট ার্টর্পদ্দ
(ঢ) কমৌথ র্ফর্নদ্দয়াদ্দগ স্থার্ত ফস্ত্রর্দ্দল্পয জন্য কমৌথ র্ফর্নদ্দয়াগ (joint venture) ংক্রান্ত চুর্িদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ণ) প্রদ্দমাজয কক্ষদ্দত্র ারনাগাদ পায়ায রাআদ্দন্স-এয পদ্দটাের্;
(ত) ফস্ত্রর্ল্প স্থাদ্দনয নুকূদ্দর র্যদ্দফ র্ধদপ্তয ের্তে
ি প্রদত্ত ফস্থানগত ছাড়দ্দত্রয পদ্দটাের্।
৪।

‘

’

(১) ‘ ফ ভ ন নফ ন নদ’
যয় ওয় ন   ব
(২)  ফ ধ (১) এ

যজ

।–
আ 

ফ

ত ন তপ র-১ এ ফ ণত প’ পযভ-২ মথ মথব ফ যণ

নর ই ন ফ য  য আ ফদন

খত আ ফদ নয  থ ন ফ ণত

য ফন।  ণ আ ফদন ফ তর ফ রয় গ ই ফ।

গজ , প ট

য

ব্যফস্থানা ংীদায ফা স্বত্ত্বার্ধোযী ফা ক্ষভতাপ্রাপ্ত েভিেতিা ের্তে
ি তযার্য়ত, 
(ে) প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড অদ্দফদনত্র (নমুনা পযভ-২০);
2

প্রর্তষ্ঠাদ্দনয ব্যফস্থানা র্যচারে ফা
য ত ই ফ:

(খ) র্নধ িার্যত পূযণকৃত পযভ-২;
(গ) ারনাগাদ কেড রাআদ্দন্স- এয পদ্দটাের্;
(ঘ) ারনাগাদ অয়েয প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
ি
ি েট প আনেদ্দাি দ্দযন- এয
(ঙ) র্রর্ভদ্দটড কোম্পানী আদ্দর কভদ্দভাদ্দযন্ডাভ এন্ড অর্টেযার
প এযাদ্দার্দ্দয়ন এফং ার্টর্পদ্দ
পদ্দটাের্ । ংীদার্য প্রর্তষ্ঠান আদ্দর ংীদার্য চুর্িদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(চ) োযখানায বফন ফা কদ্দডয র্িত্ব থাো ংক্রান্ত প্রভাণে (োযখানায াআনদ্দফাড ি ংফর্রত ছর্ফ) থার্েদ্দত আদ্দফ;
ি
(ছ) োযখানায জর্ভয ভার্রোনা ম্পর্েিত খর্তয়াদ্দনয ার্টপাআড
ের্য পদ্দটাের্ ফা বাড়াকৃত আদ্দর বাড়ায চুর্িনাভা-এয
পদ্দটাের্;
(জ) ফহুতর বফন আদ্দর আনর্স্টর্টউট প আর্ির্নয়া ি, ফাংরাদ্দদ (অআআর্ফ)-এয দস্যভূি কোন আর্ির্নয়ায ের্তে
ি প্রদত্ত বফদ্দনয
উযুিতায নদ;
(ঝ) ব্যাংে ের্তে
ি প্রদত্ত অর্থ িে স্বচ্ছরতায প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ঞ) স্থানীয় থফা বফদ্দদর্ে ঋণ থার্েদ্দর ঋণ ভঞ্জুযীদ্দত্রয পদ্দটাের্ (প্রদ্দমাজয কক্ষদ্দত্র);
(ট) ফস্ত্রর্দ্দল্পয ভার্রে ফা ভার্রেগদ্দণয জাতীয় র্যচয়দ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ঠ) ১০০% বফদ্দদর্ে র্ফর্নদ্দয়াদ্দগ ফা কমৌথ র্ফর্নদ্দয়াদ্দগ স্থার্ত ফস্ত্রর্দ্দল্পয জন্য বফদ্দদর্ে উদ্দযািা ফা উদ্দযািাগদ্দণয াদ্দাট ি-এয
পদ্দটাের্;
(ড) ১০০% বফদ্দদর্ে র্ফর্নদ্দয়াদ্দগ ফা কমৌথ র্ফর্নদ্দয়াদ্দগ স্থার্ত ফস্ত্রর্দ্দল্পয কক্ষদ্দত্র বফদ্দদর্ে উদ্দযািা ফা উদ্দযািাগদ্দণয এনেযাদ্দভন্ট
ি েট -এয পদ্দটাের্;
ার্টর্পদ্দ
(ঢ) কমৌথ র্ফর্নদ্দয়াদ্দগ স্থার্ত ফস্ত্রর্দ্দল্পয জন্য কমৌথ র্ফর্নদ্দয়াগ (joint venture) ংক্রান্ত চুর্িদ্দত্রয তযার্য়ত পদ্দটাের্;
(ণ) স্থানীয়বাদ্দফ ক্রয়কৃত কভর্নাযীদ্দজয তার্রো (প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড);
ক্রর্ভে

কভর্দ্দনয নাভ

কভর্দ্দনয ংখ্যা

কভর্দ্দনয মূল্য

বাউচায নম্বয

(ত) অভদার্নকৃত কভর্নাযীদ্দজয তার্রো (ব্যাংদ্দেয প্যাদ্দড ব্যাংে ের্তে
ি প্রতযর্য়ত);
ক্রর্ভে

কভর্দ্দনয

কভর্দ্দনয

নাভ

ংখ্যা

এরর্ নং ও তার্যখ

আনবদ্দয় নং ও

এরর্ মূল্য

তার্যখ

(থ) েরোযখানা ও প্রর্তষ্ঠান র্যদিন র্ধদপ্তয ের্তে
ি নুদ্দভার্দত কর-অউট প্ল্যান ও পযাক্টযী রাআদ্দন্স-এয পদ্দটাের্;
(দ) ারনাগাদ পায়ায রাআদ্দন্স-এয পদ্দটাের্;
(ধ) র্যদ্দফগত ছাড়দ্দত্রয পদ্দটাের্।
৫।  যদন।–
আ ফদন
জ য য য 

য 3( তন) ভ দফ য ভ
ভচ য  ফ

ফ   যদ নয

10 (দ) ভ দফ য ভ

ফ 

নফ

ফ

ণ

য ফন।  যদন আ দ

য ন ট ত ফদন দ খর

য ফন।

৬। প্রিার্ফত র্নফন্ধন নদ প্রদান দ্ধর্ত।–
(১) বফবধ-৩ এয উবফবধ (২) এ ফবণ িত কাগজত্র প্রাবি াপপে ও বফবধ-৫ অনুমায়ী বযদিন প্রবতপফদপন উবিবিত তথ্যার্দয
র্বর্ত্তদ্দত বনফন্ধক আপফদন দাবিপরয অনবধক ৬০ (লাট) বদপনয ভপে প্রস্তাবফত বনফন্ধপনয বফলপয় চূড়ান্ত বদ্ধান্ত প্রদান কবযপফন।
3

(২) বনফন্ধক আপফদন ভঞ্জুয কবযপর ‘ ’ ও ‘খ’ ছ

‘প্রস্তাবফত বনফন্ধন নদ’ প্রদান কযা ইপফ।‘প্রস্তাবফত বনফন্ধন

নদ’ ফাাংরায় প্রদান কবযপত ইপফ, তপফ প্রপয়াজপন ইাংপযবজপতও প্রদান কযা মাইপফ।
(৩)

খ

(৪)

ৎ

(database)

খ

‘

।

’

ও

।

৭। ফ ভ ন নফ ন নদ দ ন  ত।–
(১) বফবধ ৪ এয উবফবধ (২) এ ফবণ িত কাগজত্র প্রাবি াপপে ও বফবধ-৫ অনুমায়ী র্যদিন প্রর্তদ্দফদদ্দন

খত তথ্যার্দয

র্বর্ত্তদ্দত র্নফন্ধে আপফদন দাবিপরয অনবধক ৬০ (লাট) বদপনয ভপে বফদ্যভান বনফন্ধপনয বফলপয় চূড়ান্ত বদ্ধান্ত প্রদান
কবযপফন।
(২) বনফন্ধক আপফদন ভঞ্জুয কবযপর ‘গ’ ও ‘ঘ’ ছে কভাতাদ্দফে ‘বফদ্যভান বনফন্ধন নদ’ প্রদান কযা ইপফ। ‘বফদ্যভান বনফন্ধন
নদ’ ফাাংরায় প্রদান কবযপত ইপফ, তপফ প্রপয়াজপন ইাংপযবজপতও প্রদান কযা মাইপফ।
(৩)

‘

’

‘

’

।
(৪)

খ

(৫)

ৎ

(database)

খ

‘

।

’

ও

।

৮। ন দয ভয় দ ।–
(১) ফ ধ 6 এয  ফ ধ (২) এয ধ ন জ য ত ‘
ফ য। ত ফ ফ 
েযা মাআদ্দফ। ভয় দ

য ম

আ ফদ নয ব

ফত নফ ন ন দয’ ভয় দ ই ফ ই য ত যখ ই ত 2 ( ই)
ত‘

ণ ই র ফ ধ-৩ ফ ফ ধ-4 এয আ র

ন নব ফ আ ফদন দ খর

ফত নফ ন ন দয’ ভয় দ আ য 3 ( তন) ফ য বৃর্দ্ধ
‘

ফত নফ ন নদ’ ফ ‘ ফ ভ ন নফ ন ন দয’ জ

য ত ই ফ।

(২) ফ ধ-৭ এয  ফ ধ (২) এয ধ ন জ য ত ‘ ফ ভ ন নফ ন ন দয’ ভয় দ ই ফ জ যয ত যখ ই ত ৩ ( তন)
ফ য। ভয় দ
৯। ন দ

ণ ই র ‘ ফ ভ ন নফ ন নদ’ নফ য় নয জ আ ফদন

য ত ই ফ।

খত ত ফর ।–

(১) নফ ন ন দ ন ফ ণত ত ফর

খথ

ফ-

( ) ফ  য ম ফত য় োগজত্র ারনাগাদ থার্েদ্দত আদ্দফ;
(খ) ফস্ত্রর্ল্প স্থাদ্দন স্থানীয় ফ আ জ ত থ িরগ্নীোযী কোন যোর্য ফা কফযোর্য ংস্থা থফা
প্রর্তষ্ঠাদ্দনয াদ্দথ অর্থ িে করনদ্দদন ংক্রান্ত কোন র্ফলদ্দয় এআ নদ্দদয ম্পৃিতা থার্েদ্দফ না;
(গ) নদ্দদয কোন নুদ্দচ্ছদ র্যফতিন ফা ংদ্দাধন ের্যদ্দত আদ্দর র্নধ িার্যত পযদ্দভ অদ্দফদন ের্যয়া নুভর্ত গ্রণ ের্যদ্দত
আদ্দফ;
(ঘ) এই র্নফন্ধন নদ ংর্িষ্ঠ প্রর্তষ্ঠানদ্দে র্ফর্ধভুি কোন দায় আদ্দত মুর্ি প্রদান ের্যদ্দফ না। কোন তি বঙ্গ ফা কোন
র্ফর্ধ প্রর্তারন না ের্যফায পদ্দর কোন দূঘ িটনা ঘর্টদ্দর কআ র্ফলদ্দয় ফস্ত্রর্ল্প ের্তি ক্ষ দায়ী থার্েদ্দফ;
(ঙ) ংর্িষ্ট ফস্ত্রর্দ্দল্প র্গ্নোন্ড ফ
ন ঘটন ংঘর্টত আদ্দর তাায োযণ র্নণ িদ্দয় ভ  যচ র এের্ট তদন্ত
ের্ভর্ট গঠনপূফ িে প্রাপ্ত তদন্ত প্রর্তদ্দফদদ্দনয র্বর্ত্তদ্দত দায়ী ব্যর্িদ্দদয র্ফরুদ্দদ্ধ প্রচর্রত অআন নুমায়ী প্রদ্দয়াজনীয়
ব্যফস্থা গ্রণ ের্যদ্দত ার্যদ্দফন;
4

(চ) ফস্ত্রর্দ্দল্পয কোনরূ ফজিয দাথ ি র্যদ্দাধন না ের্যয়া র্নেটস্থ কোন নদী, ংদ্দমাগ খার ফা াধাযণ জরাদ্দয় র্নগতি েযা
মাআদ্দফ না; ফজিয কাধানাগায ফ আর্টর্ প্ল্যান্ট স্থান াফ িক্ষর্ণে োম িেয যার্খদ্দত আদ্দফ। ফস্ত্রর্ল্প স্থাদ্দনয পূদ্দফ ি র্ফযভান
র্যদ্দফ অআদ্দনয তিাফরী প্রর্তারন ের্যদ্দত আদ্দফ;
(ছ) ফ ভ ন ভ আই ন
খত নধ যত ফয় য ভ কোন র্শু শ্রর্ভে র্নদ্দয়াগ কদওয়া মাআদ্দফ না। োযখানা কগদ্দটয
দৃেভান স্থাদ্দন ‘র্শুশ্রভ র্নর্লদ্ধ’ উদ্দেখ েদ্দয াআনদ্দফাড ি স্থান ের্যদ্দত আদ্দফ;
(জ) যপ্তার্নমূখী র্দ্দল্পয কক্ষদ্দত্র নদ্দদয র্ফণন নুদ্দচ্ছদ্দদ উর্ের্খত াদ্দয (%) ণ্য যপ্তার্ন ের্যদ্দত ই ফ;
(ঝ) ভ  যচ র ফ ভ  যচ র য 
ভচ য , োযখানা ের্তি ক্ষদ্দে ফগত েযাআয়া, োযখানা
চরাোরীন কম কোন ভদ্দয় োযখানা র্যদিন ের্যদ্দত ার্যদ্দফন;
(ঞ) োযখানা র্যদিদ্দনয কক্ষদ্দত্র োযখানা ের্ত
ি ক্ষ প্রদ্দয়াজনীয় দ্দমার্গতা ের্যদ্দত ফাধ্য থার্েদ্দফন;
(ট) দূঘ িটনা কযাধেদ্দল্প কদদ্দয প্রচর্রত অআন নুাদ্দয োযখানায় র্নযাত্তামূরে ব্যফস্থা গ্রণ ের্যদ্দত আদ্দফ;
(ঠ) ভূ-গবিস্থ ার্নয উয চা েভাদ্দনায রদ্দক্ষয বৃর্ষ্টয ার্ন ংযক্ষদ্দণয ও ব্যফাদ্দযয ব্যফস্থা
(ড)

যখ ন য় য় জন য়
First Aid Box য খ ত ই ফ এফ
আদ্দফ;
(ঢ) যখ ন য় র্নযাদ ও র্ফশুদ্ধ খাফায ার্নয ব্যফস্থা য ত ই ফ;
(ঢ)

যখ ন য়  য য  য

(ণ)

ল ও ভ র দয জ

ময়

 নয ভ

ভ য

 যফতন/ যফধন/ যভ জন / ম জন/ ফ য় জন
১০।
(২)
জ

ম গ ফধ ফজ য় য খ ত ই ফ।

খত ত দ এফ  ম জত পযভ ও ছ য

য ত  য ফ।

জ
৭

ত ই ফ;

যখ ন য় ভ দয জ  র

(২) ফ ও  ট ভ ণ রয় ভ য় ভ য়

(১)

ফর য জন্য র্টভ গঠন ের্যদ্দত

ত ফজ য় য খ ত ই ফ;
ন দ  থ ওয়  ভ থ

(ত) ফ ভ ন ভ আইন

মগ ভ

য ত ই ফ;

।–
জ

‘

’

তপ র-1 এ ফ ণত প’ পযভ-৩ মথ মথব ফ যণ

৩(
যয় ওয় ন 

)

কেদ্দন্দ্র

।
(২)

ফড
জ

‘
খ

’

২ ( ) ছপযয

‘

’

জ ওয়ান স্ট ার্বি কেদ্দন্দ্র

অদ্দফদন ের্যদ্দত আদ্দফ।
(৩)  ফ ধ (১) ও (২) এ

খত আ ফদ নয  থ ন ফ ণত

গজ , প ট

য

প্রর্তষ্ঠাদ্দনয ব্যফস্থানা

র্যচারে ফা ব্যফস্থানা ংীদায ফা স্বত্ত্বার্ধোযী ফা ক্ষভতাপ্রাপ্ত েভিেতিা ের্তে
ি তযার্য়ত, 

য ত ই ফ:

(ে) প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড অদ্দফদনত্র (নমুনা পযভ-২০);
(খ) পূযণকৃত পযভ-৩;
(গ) ারনাগাদ কেড রাআদ্দন্স- এয পদ্দটাের্;
(ঘ) ারনাগাদ অয়েয প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
ি
(ঙ) োযখানায জর্ভয ভার্রোনা ম্পর্েিত খর্তয়াদ্দনয ার্টপাআড
ের্য পদ্দটাের্ ফা বাড়াকৃত আদ্দর বাড়ায চুর্িনাভা-এয
পদ্দটাের্;
(চ) স্থানীয়বাদ্দফ ক্রয়কৃত কভর্নাযীদ্দজয তার্রো (প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড);
ক্রর্ভে

কভর্দ্দনয নাভ

কভর্দ্দনয ংখ্যা

কভর্দ্দনয মূল্য

5

বাউচায নম্বয

(ছ) অভদার্নকৃত কভর্নাযীদ্দজয তার্রো (
য প্যাদ্দড ব্যাংে ের্তে
ি প্রতযর্য়ত);
ক্রর্ভে কভর্দ্দনয
কভর্দ্দনয এরর্ নং ও
আনবদ্দয় নং ও এরর্ মূল্য
নাভ
ংখ্যা
তার্যখ
তার্যখ
(জ) েরোযখানা ও প্রর্তষ্ঠান র্যদিন র্ধদপ্তয ের্তে
ি নুদ্দভার্দত কর-অউট প্ল্যান ও পযাক্টযী রাআদ্দন্স-এয পদ্দটাের্;
(ঝ) ফহুতর বফন আদ্দর আনর্স্টর্টউট প আর্ির্নয়া,ি ফাংরাদ্দদ (অআআর্ফ)-এয দস্যভূি কোন আর্ির্নয়ায ের্তে
ি প্রদত্ত
বফদ্দনয উযুিতায নদ;
(ঞ) ারনাগাদ পায়ায রাআদ্দন্স-এয পদ্দটাের্;
(ট) ব্যাংে ের্তে
ি প্রদত্ত অর্থ িে স্বচ্ছরতায প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ঠ) র্যদ্দফগত ছাড়দ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ড) ভার্যচারে, ফস্ত্র র্ধদপ্তয ফযাফয ১,০০০/- টাোয মূর কেজার্য চারান।
১১।

।-

(১)

(৩) এ ফবণ িত

১০

র্বর্ত্তদ্দত

৩০ (

)

জ

ও
‘ঙ’ ছ

৫

খ তথ্যার্দয

‘

(২)

’

খ

৩(

(৩)

) ৎ

।
ৎ

।

খ

খ

।
১২।

,

,

।–

(১)

জ
ও
জ

(২)

(১)

১৫ (

খ

;

(৩)

(১)

( )
(খ)

;

জ

জ

চ

জ

,

চ

( )

জ

জ

-

ও
,

)

;

জ

;

কক্ষত্রভত র্বদ্দমাগ আদ্দত ব্যার্ত প্রদান থফা োযণ উদ্দেখ ের্যয়া
;

(ঘ)

(১), (২) ও (৩)

(ঙ)

৩( )
,

৬০ (

)

;
,

,

;

(চ)

।
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১৩।

।–
(১)

৬

(২) ও

৭

(২)

‘

’

জ
য় জন য়

‘

’

জ
জ

-৪

-১

ও

ও

।
(২)

য় জন য়

জ

ও

জ

৫

চ

।
খপূফ িক

(৩)
১৪।

,

খ

।

।–

(১)

-১

খ

’

। এই ক্ষেপত্র নপদ ‘ডুবিপকট’ ব্দটি উবিবিত থাবকপফ।
(২)

।
৩ও৪

১৫। ও

‘

’

‘

’জ

।

:-

(১) ফস্ত্রর্দ্দল্পয র্নফন্ধন অআন ও এআ র্ফর্ধভারায ধীন কফা প্রদাদ্দনয প্রর্ক্রয়া জীেযদ্দণয উদ্দেদ্দে ফস্ত্র র্ধদপ্তদ্দয এের্ট ওয়ান স্ট
ার্বি কেন্দ্র থার্েদ্দফ। উি ওয়ান স্ট ার্বি কেদ্দন্দ্রয ভাধ্যদ্দভ র্নদ্দনাি কফা প্রদান েযা আদ্দফ:
(ে) ‘প্রিার্ফত র্নফন্ধন’ প্রদান (পযভ -১)
(খ) ‘র্ফযভান র্নফন্ধন’ প্রদান (পযভ -২);
(গ) ‘র্ফযভান র্নফন্ধন’ নফায়ন (পযভ -৩);
(ঘ) র্নফন্ধন ংদ্দাধন (পযভ -৪);
(ঙ) ফস্ত্রর্ল্প স্থাদ্দন নার্ত্ত ত্র প্রার্প্ত (পযভ-5);
(চ) ফার্য়ং াউজ র্নফন্ধন (পযভ-6);
(ছ) ফার্য়ং াউজ র্নফন্ধন নফায়ন (পযভ-7);
ি
(জ) ১ভ এডে আন্ডার্িয়ার আভদ্দাট ি কযর্জদ্দিন ার্টর্পদ্দেট
(র্ল্প অআ অয র্) জাযীয সুার্য (পযভ-8);
ি
ি
(ঝ) ২য় ফা ৩য় এডে আন্ডার্িয়ার আভদ্দাট কযর্জদ্দিন ার্টর্পদ্দেট (র্ল্প অআ অয র্) জাযীয সুার্য (পযভ-9);
ি
(ঞ) আন্ডার্িয়ার আভদ্দাট ি কযর্জদ্দিন ার্টর্পদ্দেট
(র্ল্প অআ অয র্) র্নয়র্ভত েযদ্দণয সুার্য (পযভ-10);
ি
(ট) আন্ডার্িয়ার আভদ্দাট ি কযর্জদ্দিন ার্টর্পদ্দেদ্দট (র্ল্প অআঅযর্) অভদার্ন ত্ত্ব র্যফতিদ্দনয সুার্য (পযভ-11);
(ঠ) আভদ্দাট ি াযর্ভট (অআর্) জার্যয সুার্য (পযভ-12);
(ড) কভর্ন ছাড়েযদ্দণয সুার্য (পযভ-13);
(ঢ) র্ফদ্দদর্ নাগর্যেদ্দদয ওয়ােি াযর্ভট এয সুার্য (পযভ-১4);
(ণ) র্ফদ্দদর্ নাগর্যেদ্দদয র্বা প্রদাদ্দনয সুার্য (পযভ-১5);
(ত) কডপাড ি কদ্দভন্ট এয সুার্য (পযভ-16);
(থ) বফদ্দদর্ে ঋদ্দণয নার্ত্ত (পযভ-17);
(দ) েদ্দম্পার্জট ফ র্দ্দল্পয ন দয জন্য প্রতযয়ন (পযভ-18);
(ধ) ফন্ড রাআদ্দদ্দন্স এআচ এ কোড ংদ্দমাজদ্দনয সুার্য (পযভ-19);
(২) উদ্দয উর্ের্খত কফামূ ব্যতীত ন্য কোন কফায জন্য কফা প্রতযাীগণ অদ্দফদন ের্যদ্দর কালে ের্তিক্ষ প্রচর্রত র্ফর্ধর্ফধাদ্দনয অদ্দরাদ্দে তাা র্নষ্পর্ত্ত ের্যদ্দত ার্যদ্দফ।
(৩) প্রদ্দয়াজদ্দন ফস্ত্র র্ধদপ্তদ্দযয র্ফবাগীয় ও কজরা োম িারদ্দয়ও ওয়ান স্ট ার্বি কেন্দ্র স্থান েযা মাআদ্দফ।
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১৬। ওয়ান স্ট ার্বি কেদ্দন্দ্রয কফা প্রদান দ্ধর্ত।(১) ফস্ত্রর্দ্দল্পয উদ্দযািা ফা কফা গ্রীতা স্বয়ংম্পূণ ি অদ্দফদন নরাআদ্দন ফা যার্য ওয়ান স্ট ার্বি কেদ্দন্দ্র দার্খর ের্যদ্দফন;
(২) আ ফদন দ খর/ য য থ ত ফ দ নয 
ত য খয
খ
য দ ন য ই ফ;
(৩) প্রদ্দমাজয কক্ষদ্দত্র র্যদিদ্দনয ভাধ্যদ্দভ অদ্দফদন মাচাআপূফ িে প্রাথীত কফা প্রদান েযা আদ্দফ;
(৪) অদ্দফদন নুদ্দভার্দত ওয়ায য আ-কভআদ্দরয ভাধ্যদ্দভ উা অদ্দফদনোযীদ্দে জ্ঞান েযা আদ্দফ।

১৭।

,

,

।–

(১)

চ

খ
খ
।
(২)
চ
১৪ ( চ )
।
(৩) এই ফ ধভ র য ধ ন দ ভ  যচ র য
ন আ দ য
ন
ফ নফ ন  ত 
ই র, ত ন
 আ দ
য ত যখ ই ত ৩০ ( ) দ নয ভ  চফ, ফ ও  ট ভ ণ র য়য ন ট আ র য ত  য ফন।
(৪)  ফ ধ (৩) এয ধ ন আ র দ য় যয ত যখ ই ত ৬০ (ল ট) দ নয ভ আ র
 এতদ ফল য় 
দ ন য ফন এফ

ফ রয় গ ই ফ।
১৮। ‘র্প’ প্রদান দ্ধর্ত।এআ র্ফর্ধভারায ধীন প্রদ্দদয় র্ফর্বন্ন ‘র্প’ ভার্যচারদ্দেয নুকূদ্দর কেজাযী চারাদ্দনয ভাধ্যদ্দভ জভা প্রদান ের্যদ্দত আদ্দফ।

8

{

পযভ-১
৩ (১), ১৫(১)( ) }

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাপদ যকায
ফস্ত্র অবধদিয
‘প্রস্তাবফত বনফন্ধন নদ’- অদ্দফদন পযভ

১

২

 ত নয ন ভ:
ঠিোনা
(ে) র্প: ফাড়ী/প্ল্ট/কার্ডং নংগ্রাভ/ড়ে নং/ এরাো:
থানা/উদ্দজরা:
য/কজরা:
কপান:
পযাক্স:
আ-কভআর:
(খ) োযখানা: ফাড়ী/প্ল্ট/কার্ডং নংগ্রাভ/ড়ে নং/ এরাো:
থানা/উদ্দজরা:
য/কজরা:
কপান:
পযাক্স:
আ-কভআর:
ব্যফস্থানা র্যচারে/ ধ ন নফ  ভ ত /ব্যফস্থানা ংীদায/স্বত্ত্বার্ধোযী-এয র্ফফযণ (প্রদ্দয়াজদ্দন প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড পৃথেবাদ্দফ
ংযুি েযা মাআদ্দফ) :
নাভ:
দফী:

৩
এনঅআর্ড নম্বয:
কপান:
4
5
6

7
8

কভাফাআর নম্বয:

আ কভআর :
র্ল্প উখাত:
ফ ন য় গয ধযন: স্থানীয়/বফপদবক/একক/পমৌথ বফপনপয়াগ (প্রপমাজযটি যাবিয়া ফাবকগুবর কাটিয়া বদন)
ফার্ল িে উৎাদন ক্ষভতা: (প্রদ্দয়াজদ্দন প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড পৃথেবাদ্দফ ংযুি েযা মাআদ্দফ)
উৎার্দত দ্দণ্যয নাভ/র্ফফযণ
র্যভাণ
অনুভার্নে মূল্য (র্ভর্রয়ন টাো)
১.
২.
৩.
৪.
ফার্ণর্জযে উৎাদন শুরুয তার্যখ/ ম্ভাব্য তার্যখ:
র্ফর্নদ্দয়াদ্দগয র্ফফযণ
(ে) স্থায়ী র্ফর্নদ্দয়াগ:
(১) ভূর্ভ
(২) বফন/কড
(৩) মন্ত্রার্ত ও যিাভার্দ
(৪) ন্যান্য
(খ) চরর্ত মূরধন:
(ে+খ) ফ িদ্দভাট টাো(র্ভর্রয়ন) =
ভার্েিন ডরাদ্দয (র্ভর্রয়ন) =
র্ফর্নদ্দয়াদ্দগয উৎ:
স্থানীয় মুদ্রায়
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স্থানীয় মুদ্রায় (র্ভ: টা:)

বফদ্দদর্ে মুদ্রায়

(ে) উদ্দযািায র্যদ্দার্ধত
মূরধন
9

বফদ্দদর্ে মুদ্রায় (র্ভ: টা:)

কভাট

কভাট (র্ভ: টাো)

(র্ভর্রয়ন টাোয়)
ঋণ প্রদানোযী ংস্থা ও কদদ্দয নাভ
(প্রদ্দমাজয কক্ষদ্দত্র)

(খ) স্থানীয় ঋণ
(গ) বফদ্দদর্ে ঋণ
কভাট (ে+খ+গ) =
10

11

12

১3

১4

কভর্নাযীদ্দজয র্ফফযণ: (পৃথে করটায কড প্যাদ্দড স্থানীয়বাদ্দফ ংগৃীত, ংগৃীতব্য, অভদানীকৃত ও অভদানীতব্য এয ংখ্যা ও
মূল্য ৩ কট ংযুি ের্যদ্দত আদ্দফ):
ধযন
ংখ্যা
মূল্য (র্ভর্রয়ন টাো)
(ে) স্থানীয়বাদ্দফ ংগৃীত
(খ) স্থানীয়বাদ্দফ ংগৃীতব্য
(গ) অভদানীকৃত
(ঘ) অভদানীতব্য
(ে+খ+গ+ঘ) ফ িদ্দভাট টাো (র্ভর্রয়ন) =
োঁচাভার ও কভাড়ে উেযদ্দণয র্ফফযণ:
(ে) স্থানীয়বাদ্দফ ংগৃীত/ ংগৃীতব্য:
(খ) অভদানীদ্দমাগ্য:
প্রদ্দয়াজনীয় আউর্টর্রর্ট  য ফ য র্ফফযণঃ র্ফদুযৎ, গ্যা, কটর্রদ্দপান, ার্ন, য়ঃর্নষ্কান, যািা আতযার্দ থার্েদ্দর “যাঁ”, না থার্েদ্দর
“না”
উদ্দমাগী কফায নাভ
ংদ্দমাদ্দগয সুর্ফধা অদ্দছ র্ে? যাঁ/না
র্নেটস্থ ংদ্দমাগ উৎ আদ্দত ম্ভব্য দুযত্ব
(র্ভটায/র্েদ্দরার্ভটায)
র্ফদুযৎ
গ্যা
কটর্রদ্দপান
যািা
ার্ন
য়:র্নষ্কান
ম্ভাব্য েভিংস্থান:
স্থানীয় (জন)
র্ফদ্দদী (জন)
কভাট (জন)
পুরুল
ভর্রা
পুরুল
ভর্রা
পুরুল
ভর্রা
(ে) ব্যফস্থানা
(খ) েভিচাযী/শ্রর্ভে
কভাট
র্ফণন:
স্থানীয় ………………..%
যপ্তানী ………………%
কেড রাআদ্দন্স নম্বয:
কেড রাআদ্দন্স প্রদানোযী ের্তিক্ষ:

১5
১6

কেড রাআদ্দন্স কভয়াদ উত্তীদ্দন িয তার্যখ:

কেড রাআদ্দন্স আসুযয তার্যখ:

১7

র্টঅআএন:
র্নফন্ধন ‘র্প’ র্যদ্দাদ্দধয র্ফফযণ:
১8
টাোয র্যভাণ:
কেজাযী চারান নম্বয ও তার্যখ:
ব্যাংদ্দেয নাভ ও াখা:
অর্ভ/অভযা এআ ভদ্দভি ঙ্গীোয ের্যদ্দতর্ছ কম, উদ্দয ফর্ণ িত তথ্যাফরী তয ও ঠিে। কোন তথ্য তয প্রভার্ণত আদ্দর অআন নুমায়ী
কম ার্ি অদ্দযা েযা আদ্দফ, তাা ভার্নয়া রআদ্দত ফাধ্য থার্েফ।
তার্যখ:
স্বাক্ষয:
নাভ:
দফী:
কভাফাআর নম্বয:
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ংযুর্ি
প্রদ্দয়াজনীয় োগজত্র

দার্খর েযা আয়াদ্দছ (নুগ্র
ের্যয়া  র্দন)
যাঁ
না

(ে) প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড অদ্দফদনত্র (নমুনা পযভ-২০);
(খ) র্নধ িার্যত পূযণকৃত পযভ-১;
(গ) ারনাগাদ কেড রাআদ্দন্স-এয পদ্দটাের্;
(ঘ) ারনাগাদ অয়েয প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
ি
(ঙ) র্রর্ভদ্দটড কোম্পানী আদ্দর কভদ্দভাদ্দযন্ডাভ এন্ড অর্টেযার
প এযাদ্দার্দ্দয়ন এফং
ি
ার্টর্পদ্দেট প আনেদ্দিাদ্দযন- এয পদ্দটাের্ । ংীদার্য প্রর্তষ্ঠান আদ্দর
ংীদার্য চুর্িদ্দত্রয পদ্দটাের্;
ি
(চ) োযখানায জর্ভয ভার্রোনা ম্পর্েিত খর্তয়াদ্দনয ার্টপাআড
ের্য পদ্দটাের্ ফা
বাড়াকৃত আদ্দর বাড়ায চুর্িনাভা- এয পদ্দটাের্;
(ছ) ফহুতর বফন আদ্দর আনর্স্টর্টউট প আর্ির্নয়া ি, ফাংরাদ্দদ (অআআর্ফ)-এয দস্যভূি
কোন আর্ির্নয়ায ের্তে
ি প্রদত্ত বফদ্দনয উযুিতায নদ;
(জ) ক্রয় র্যেল্পনাধীন কভর্নার্যদ্দজয তার্রো (কভর্নার্যদ্দজয নাভ, ংখ্যা, মূল্য);
(ঝ) ব্যাংে ের্তে
ি প্রদত্ত অর্থ িে স্বচ্ছরতায প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ঞ) স্থানীয় থফা বফদ্দদর্ে ঋণ থার্েদ্দর ঋণ ভঞ্জুযীদ্দত্রয পদ্দটাের্ (প্রদ্দমাজয কক্ষদ্দত্র);
(ট) ফস্ত্রর্দ্দল্পয ভার্রে ফা ভার্রেগদ্দণয জাতীয় র্যচয়দ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ঠ) ১০০% বফদ্দদর্ে র্ফর্নদ্দয়াদ্দগ ফা কমৌথ র্ফর্নদ্দয়াদ্দগ স্থার্ত ফস্ত্রর্দ্দল্পয জন্য বফদ্দদর্ে
উদ্দযািা ফা উদ্দযািাগদ্দণয াদ্দাট ি-এয পদ্দটাের্;
(ড) ১০০% বফদ্দদর্ে র্ফর্নদ্দয়াদ্দগ ফা কমৌথ র্ফর্নদ্দয়াদ্দগ স্থার্ত ফস্ত্রর্দ্দল্পয কক্ষদ্দত্র বফদ্দদর্ে
ি েট -এয পদ্দটাের্;
উদ্দযািা ফা উদ্দযািাগদ্দণয এনেযাদ্দভন্ট ার্টর্পদ্দ
(ঢ) কমৌথ র্ফর্নদ্দয়াদ্দগ স্থার্ত ফস্ত্রর্দ্দল্পয জন্য কমৌথ র্ফর্নদ্দয়াগ (joint venture)
ংক্রান্ত চুর্িদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ণ) প্রদ্দমাজয কক্ষদ্দত্র ারনাগাদ পায়ায রাআদ্দন্স-এয পদ্দটাের্;
(ত) ফস্ত্রর্ল্প স্থাদ্দনয নুকূদ্দর র্যদ্দফ র্ধদপ্তয ের্তে
ি প্রদত্ত ফস্থানগত ছাড়দ্দত্রয
পদ্দটাের্;
(থ) তপ র-1 ম য় নধ যত প’  য  ধ (কোড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 
জ য চ র নয র ।
র্ফঃদ্রঃ অদ্দফদনদ্দত্রয র্ত ংযুি পদ্দটাের্গুর্র প্রর্তষ্ঠাদ্দনয ব্যফস্থানা র্যচারে ফা ব্যফস্থানা ংীদায ফা স্বত্ত্বার্ধোযী ফা ক্ষভতাপ্রাপ্ত
ের্তিক্ষ ের্তিে তযার্য়ত আদ্দত আদ্দফ।
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-২
৪ (১), ১৫(১)(খ)}

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাপদ যকায
ফস্ত্র অবধদিয
‘বফদ্যভান র্নফন্ধন’ অদ্দফদন পযভ

১
২

৩

4
5
6
7

8

9

10

11

র্ল্প প্রর্তষ্ঠাদ্দনয নাভ:
ঠিোনা (ে) র্প: ফাড়ী/প্ল্ট/কার্ডং নংগ্রাভ/ড়ে নং/এরাো:
থানা/উদ্দজরা:
য/কজরা:
কপান:
পযাক্স:
আ-কভআর:
(খ) োযখানা: ফাড়ী/প্ল্ট/কার্ডং নংগ্রাভ/ড়ে নং/এরাো:
থানা/উদ্দজরা:
য/কজরা:
কপান:
পযাক্স:
আ-কভআর:
ব্যফস্থানা র্যচারে/ব্যফস্থানা ংীদার্য/স্বত্ত্বার্ধোযীয র্ফফযণ (প্রদ্দয়াজদ্দন প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড পৃথেবাদ্দফ ংযুু্ি ের্যদ্দত আদ্দফ)
নাভ:
দফী:
এনঅআর্ড:
কপান:
কভাফাআর নম্বয:
আ কভআর :
প্রিার্ফত ‘র্নফন্ধন নদ্দদয’ র্নফন্ধন নম্বয ও তার্যখ (মর্দ থাদ্দে):
ফ ন য় গয ধযন: স্থানীয়/বফপদবক/একক/পমৌথ বফপনপয়াগ (প্রপমাজযটি যাবিয়া ফাবকগুবর কাটিয়া বদন)
র্ল্প উখাত:
ফার্ল িে উৎাদন ক্ষভতা: (প্রদ্দয়াজদ্দন প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড পৃথেবাদ্দফ ংযুু্ি ের্যদ্দত আদ্দফ)
উৎার্দত দ্দণ্যয র্ফফযণ
অনুভার্নে মূল্য (র্ভর্রয়ন
র্যভাণ
টাোয়)
1.
2.
3.
4.
ফার্ণর্জযে উৎাদন শুরুয তার্যখ:
র্ফর্নদ্দয়াদ্দগয র্ফফযণ
স্থানীয় মুদ্রায় (র্ভ: টা:)
বফদ্দদর্ে মুদ্রায় (র্ভ: টা:)
কভাট (র্ভ: টাো)
(ে) স্থায়ী র্ফর্নদ্দয়াগ:
(১) ভূর্ভ
(২) বফন/কড
(৩) মন্ত্রার্ত ও যিাভার্দ
(৪) ন্যান্য
(খ) চরর্ত মূরধন:
( +খ) ফ ভ ট ট ( ভ রয়ন) =
ভার্েিন ডরাদ্দয (র্ভর্রয়ন) =
র্ফর্নদ্দয়াদ্দগয উৎ:
(র্ভর্রয়ন টাোয়)
স্থানীয় মুদ্রায় বফদ্দদর্ে মুদ্রায়
কভাট মুদ্রায় (র্ভ:
ঋণ প্রদানোযী ংস্থা ও কদদ্দয নাভ
(র্ভ: টা:)
(র্ভ: টা:)
টা:)
(প্রদ্দমাজয কক্ষদ্দত্র)
(ে) উদ্দযািায
র্যদ্দার্ধত মূরধন
(খ) স্থানীয় ঋণ
(গ) বফদ্দদর্ে ঋণ
(ে+খ+গ) কভাট =
12

12

13

১4

১5

১6

১7

18
১9
20
21

কভর্নাযীদ্দজয র্ফফযণ: (পৃথে করটায কড প্যাদ্দড স্থানীয়বাদ্দফ ংগৃীত, ংগৃীতব্য, অভদানীকৃত ও অভদানীতব্য এয ংখ্যা ও
মূল্য ৩ কট ংযুি ের্যদ্দত আদ্দফ):
ধযন
ংখ্যা
মূল্য (র্ভ: টা:)
(ে) স্থানীয়বাদ্দফ ংগৃীত
(খ) অভদানীকৃত
(ে+খ) ফ িদ্দভাট টাো (র্ভর্রয়ন) =
োঁচাভার ও কভাড়ে উেযদ্দণয র্ফফযণ:
(ে) স্থানীয়:
(খ) অভদানীদ্দমাগ্য:
প্রদ্দয়াজনীয় আউর্টর্রর্ট  য ফ য র্ফফযণ: র্ফদুযৎ, গ্যা, কটর্রদ্দপান, ার্ন, য়ঃর্নষ্কান, যািা আতযার্দ থার্েদ্দর “যাঁ”, না থার্েদ্দর
“না”
উদ্দমাগী কফায নাভ
ংদ্দমাদ্দগয সুর্ফধা অদ্দছ র্ে? যাঁ/না
র্নেটস্থ ংদ্দমাগ উৎ আদ্দত ম্ভব্য দুযত্ব
(র্ভটায/র্েদ্দরার্ভটায)
র্ফদুযৎ
গ্যা
কটর্রদ্দপান
যািা
ার্ন
য়:র্নষ্কান
েভিংস্থান:
স্থানীয় (জন)
র্ফদ্দদী (জন)
কভাট (জন)
পুরুল
ভর্রা
পুরুল
ভর্রা
পুরুল
ভর্রা
(ে) ব্যফস্থানা
(খ) েভিচাযী/শ্রর্ভে
কভাট
র্ফণন:
স্থানীয় ………………..%
যপ্তানী ………………%
যপ্তানীয র্ফফযণ:(প্রদ্দমাজয কক্ষদ্দত্র)
ফৎয
দ্দণ্যয র্ফফযণ
দ্দণ্যয র্যভাণ
মূল্য
অভদানীোযে কদ
(র্ভ.টা)
1
1
1
1
২
২
২
২
৩
৩
৩
৩
কেড রাআদ্দন্স নম্বয:
কেড রাআদ্দন্স প্রদানোযী ের্তিক্ষ:
কেড রাআদ্দন্স কভয়াদ উত্তীদ্দন িয তার্যখ:

কেড রাআদ্দন্স আসুযয তার্যখ:
র্টঅআএন:
র্নফন্ধন‘ র্প’ র্যদ্দাদ্দধয র্ফফযণ:
টাোয র্যভাণ:

কেজাযী চারান নম্বয ও তার্যখ:

ব্যাংদ্দেয নাভ ও াখা:

অর্ভ/অভযা এআ ভদ্দভি ঙ্গীোয ের্যদ্দতর্ছ কম, উদ্দয ফর্ণ িত তথ্যাফরী তয ও ঠিে। কোন তথ্য তয প্রভার্ণত আদ্দর অআন নুমায়ী
কম ার্ি অদ্দযা েযা আদ্দফ, তাা ভার্নয়া রআদ্দত ফাধ্য থার্েফ।
তার্যখ:

স্বাক্ষয:
নাভ:
দফী:
কভাফাআর নম্বয:
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ংযুর্ি
প্রদ্দয়াজনীয় োগজত্র

দার্খর েযা আয়াদ্দছ
(নুগ্র ের্যয়া 
র্দন)
যাঁ
না

(ে) প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড অদ্দফদনত্র (নমুনা পযভ-২0);
(খ) র্নধ িার্যত পূযণকৃত পযভ-২;
(গ) ারনাগাদ কেড রাআদ্দন্স- এয পদ্দটাের্;
(ঘ) ারনাগাদ অয়েয প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
ি
ি
(ঙ) র্রর্ভদ্দটড কোম্পানী আদ্দর কভদ্দভাদ্দযন্ডাভ এন্ড অর্টেযার
প এযাদ্দার্দ্দয়ন এফং ার্টর্পদ্দেট
প
আনেদ্দিাদ্দযন- এয পদ্দটাের্ । ংীদার্য প্রর্তষ্ঠান আদ্দর ংীদার্য চুর্িদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(চ) োযখানায বফন ফা কদ্দডয র্িত্ব থাো ংক্রান্ত প্রভাণে (োযখানায াআনদ্দফাড ি ংফর্রত ছর্ফ) থার্েদ্দত আদ্দফ;
ি
(ছ) োযখানায জর্ভয ভার্রোনা ম্পর্েিত খর্তয়াদ্দনয ার্টপাআড
ের্য পদ্দটাের্ ফা বাড়াকৃত আদ্দর বাড়ায
চুর্িনাভা-এয পদ্দটাের্;
(জ) ফহুতর বফন আদ্দর আনর্স্টর্টউট প আর্ির্নয়া ি, ফাংরাদ্দদ (অআআর্ফ)-এয দস্যভূি কোন আর্ির্নয়ায ের্তিে
প্রদত্ত বফদ্দনয উযুিতায নদ;
(ঝ) ব্যাংে ের্তিে প্রদত্ত অর্থ িে স্বচ্ছরতায প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ঞ) স্থানীয় থফা বফদ্দদর্ে ঋণ থার্েদ্দর ঋণ ভঞ্জুযীদ্দত্রয পদ্দটাের্ (প্রদ্দমাজয কক্ষদ্দত্র);
(ট) ফস্ত্রর্দ্দল্পয ভার্রে ফা ভার্রেগদ্দণয জাতীয় র্যচয়দ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ঠ) ১০০% বফদ্দদর্ে র্ফর্নদ্দয়াদ্দগ ফা কমৌথ র্ফর্নদ্দয়াদ্দগ স্থার্ত ফস্ত্রর্দ্দল্পয জন্য বফদ্দদর্ে উদ্দযািা ফা উদ্দযািাগদ্দণয
াদ্দাট ি-এয পদ্দটাের্;
(ড) ১০০% বফদ্দদর্ে র্ফর্নদ্দয়াদ্দগ ফা কমৌথ র্ফর্নদ্দয়াদ্দগ স্থার্ত ফস্ত্রর্দ্দল্পয কক্ষদ্দত্র বফদ্দদর্ে উদ্দযািা ফা উদ্দযািাগদ্দণয
ি
এনেযাদ্দভন্ট ার্টর্পদ্দেট
-এয পদ্দটাের্;
(ঢ) কমৌথ র্ফর্নদ্দয়াদ্দগ স্থার্ত ফস্ত্রর্দ্দল্পয জন্য কমৌথ র্ফর্নদ্দয়াগ (joint venture) ংক্রান্ত চুর্িদ্দত্রয তযার্য়ত
পদ্দটাের্;
(ণ) স্থানীয়বাদ্দফ ক্রয়কৃত কভর্নাযীদ্দজয তার্রো (প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড);
ক্রর্ভে
কভর্দ্দনয নাভ
কভর্দ্দনয ংখ্যা
মূল্য
বাউচায নম্বয
(ত) অভদার্নকৃত কভর্নাযীদ্দজয তার্রো (ব্যাংদ্দেয প্যাদ্দড ব্যাংে ের্তিে প্রতযর্য়ত);
ক্রর্ভে

কভর্দ্দনয
নাভ

কভর্দ্দনয
ংখ্যা

এরর্ নং ও তার্যখ

আনবদ্দয় নং ও
তার্যখ

এরর্ মূল্য

(থ) েরোযখানা ও প্রর্তষ্ঠান র্যদিন র্ধদপ্তয ের্তিে নুদ্দভার্দত কর-অউট প্ল্যান ও পযাক্টযী রাআদ্দন্স-এয
পদ্দটাের্;
(দ) ারনাগাদ পায়ায রাআদ্দন্স-এয পদ্দটাের্;
(ঠ) র্যদ্দফগত ছাড়দ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ড) তপ র-1 ম য় নধ যত প’  য  ধ (কোড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 
জ য চ র নয র ।
র্ফঃ দ্রঃ অদ্দফদনদ্দত্রয র্ত ংযুি পদ্দটাের্গুর্র প্রর্তষ্ঠাদ্দনয ব্যফস্থানা র্যচারে ফা ব্যফস্থানা ংীদায ফা স্বত্ত্বার্ধোযী ফা ক্ষভতাপ্রাপ্ত
ের্তিক্ষ ের্তিে তযার্য়ত আদ্দত আদ্দফ।
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{

পযভ-3
১০ (১), ১৫(১)( )}

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাপদ যকায
ফস্ত্র অবধদিয
‘র্ফযভান র্নফন্ধন নফায়ন’ অদ্দফদন পযভ

১
2

3

4

5
6

7

8

র্ল্প প্রর্তষ্ঠাদ্দনয নাভ:
র্নফন্ধন নম্বয ও তার্যখ:
কভয়াদ উত্তীদ্দণ িয তার্যখ:
ঠিোনা (ে) র্প: ফাড়ী/প্ল্ট/কার্ডং নংড়ে নং/এরাো:
থানা/উদ্দজরা:
য/কজরা:
কপান:
পযাক্স:
আ-কভআর:
(খ) োযখানা: ফাড়ী/প্ল্ট/কার্ডং নংড়ে নং/এরাো:
থানা/উদ্দজরা:
য/কজরা:
কপান:
পযাক্স:
আ-কভআর:
ব্যফস্থানা র্যচারে/ব্যফস্থানা ংীদার্য/স্বত্ত্বার্ধোযীয র্ফফযণ (প্রদ্দয়াজদ্দন প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড পৃথেবাদ্দফ ংযুু্ি ের্যদ্দত আদ্দফ)
নাভ:
দফী:
এনঅআর্ড:
কপান:
কভাফাআর নম্বয:
আ কভআর :
র্ল্প উখাত:
ফ ন য় গয ধযন: স্থানীয়/বফপদবক/একক/পমৌথ বফপনপয়াগ (প্রপমাজযটি যাবিয়া ফাবকগুবর কাটিয়া বদন)
ফৎয ওয়াযী উৎাদন ও যপ্তানীয (প্রদ্দমাজয কক্ষদ্দত্র) র্ফফযণ: (প্রদ্দয়াজদ্দন প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড পৃথেবাদ্দফ ংযুি েযা মাআদ্দফ)
ফৎয
উৎার্দত ণ্য
উৎার্দত দ্দণ্যয র্যভাণ প্রদ্দমাজয কক্ষদ্দত্র যপ্তানীকৃত দ্দণ্যয
ও মূল্য (র্ভর্রয়ন টাো)
র্যভাণ ও মূল্য (ডরাদ্দয)
1
1
1
2
2
2
3
3
3
ফার্ণর্জযে উৎাদন শুরুয তার্যখ:
র্ফর্নদ্দয়াদ্দগয র্ফফযণ

9

10

(ে) স্থায়ী র্ফর্নদ্দয়াগ:
(১) ভূর্ভ
(২) বফন/কড
(৩) মন্ত্রার্ত ও যিাভার্দ
(৪) ন্যান্য
(খ) চরর্ত মূরধন:
(ে+খ) ফ িদ্দভাট টাো(র্ভর্রয়ন) =
ভার্েিন ডরাদ্দয (র্ভর্রয়ন) =
র্ফর্নদ্দয়াদ্দগয উৎ:
স্থানীয়
মুদ্রায় (র্ভ:
টা:)
(ে) উদ্দযািায র্যদ্দার্ধত
মূরধন

স্থানীয় মুদ্রায় (র্ভ: টা:)

বফদ্দদর্ে
মুদ্রায় (র্ভ:
টা:)
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বফদ্দদর্ে মুদ্রায় (র্ভ:
টা:)

কভাট মুদ্রায় (র্ভ:
টা:)

কভাট (র্ভ: টা:)

(র্ভর্রয়ন টাোয়)
ঋণ প্রদানোযী ংস্থা ও কদদ্দয নাভ
(প্রদ্দমাজয কক্ষদ্দত্র)

11

১2

১3
১4
১5
১6

(খ) স্থানীয় ঋণ
(গ) বফদ্দদর্ে ঋণ
কভাট =(ে+খ+গ)
কভর্নাযীদ্দজয র্ফফযণ: (পৃথে করটায কড প্যাদ্দড স্থানীয়বাদ্দফ ংগৃীত, ংগৃীতব্য, অভদানীকৃত ও অভদানীতব্য এয ংখ্যা ও
মূল্য ৩ কট ংযুি ের্যদ্দত আদ্দফ):
(ে) স্থানীয়বাদ্দফ ংগৃীত
ংখ্যা
মূল্য (র্ভ: টা:)
(খ) অভদানীকৃত
(ে+খ) ফ িদ্দভাট টাো (র্ভর্রয়ন) =
েভিংস্থান:
স্থানীয় (জন)
র্ফদ্দদী (জন)
কভাট (জন)
পুরুল
ভর্রা
পুরুল
ভর্রা
পুরুল
ভর্রা
(ে) ব্যফস্থানা
(খ) েভিচাযী/শ্রর্ভে
কভাট
র্ফণন:
স্থানীয় ………………..%
যপ্তানী ………………%
কেড রাআদ্দন্স নম্বয:
কেড রাআদ্দন্স প্রদানোযী ের্তিক্ষ:
কেড রাআদ্দন্স কভয়াদ উত্তীদ্দন িয তার্যখ:

কেড রাআদ্দন্স আসুযয তার্যখ:
র্টঅআএন:
র্প র্যদ্দাদ্দধয র্ফফযণ:

১7

টাোয র্যভাণ:

কেজাযী চারান নম্বয ও তার্যখ:

ব্যাংদ্দেয নাভ ও াখা:

অর্ভ/অভযা এআ ভদ্দভি ঙ্গীোয ের্যদ্দতর্ছ কম, উদ্দয ফর্ণ িত তথ্যাফরী তয ও ঠিে। কোন তথ্য তয প্রভার্ণত আদ্দর অআন নুমায়ী
কম ার্ি অদ্দযা েযা আদ্দফ, তাা ভার্নয়া রআদ্দত ফাধ্য থার্েফ।

তার্যখ:
স্বাক্ষয:
নাভ:
দফী:
কভাফাআর নম্বয:
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ংযুর্ি
প্রদ্দয়াজনীয় োগজত্র

দার্খর েযা আয়াদ্দছ
(নুগ্র ের্যয়া  র্দন)
যাঁ
না

(ে) প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড অদ্দফদনত্র (নমুনা পযভ-২0);
(খ) পূযণকৃত পযভ-৩;
(গ) ারনাগাদ কেড রাআদ্দন্স- এয পদ্দটাের্;
(ঘ) ারনাগাদ অয়েয প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
ি
(ঙ) োযখানায জর্ভয ভার্রোনা ম্পর্েিত খর্তয়াদ্দনয ার্টপাআড
ের্য পদ্দটাের্ ফা বাড়াকৃত আদ্দর
বাড়ায চুর্িনাভা-এয পদ্দটাের্;
(চ) স্থানীয়বাদ্দফ ক্রয়কৃত কভর্নাযীদ্দজয তার্রো (প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড);
ক্রর্ভে

কভর্দ্দনয নাভ

ংখ্যা

মূল্য

বাউচায নম্বয

(ছ) অভদার্নকৃত কভর্নাযীদ্দজয তার্রো (
য প্যাদ্দড ব্যাংে ের্তে
ি প্রতযর্য়ত);
ক্রর্ভে কভর্দ্দনয
কভর্দ্দনয এরর্ নং ও
আনবদ্দয় নং ও এরর্ মূল্য
নাভ

ংখ্যা

তার্যখ

তার্যখ

(জ) েরোযখানা ও প্রর্তষ্ঠান র্যদিন র্ধদপ্তয ের্তে
ি নুদ্দভার্দত কর-অউট প্ল্যান ও পযাক্টযী
রাআদ্দন্স- এয পদ্দটাের্;
(ঝ) ফহুতর বফন আদ্দর আনর্স্টর্টউট প আর্ির্নয়া ি, ফাংরাদ্দদ (অআআর্ফ)-এয দস্যভূি কোন
আর্ির্নয়ায ের্তে
ি প্রদত্ত বফদ্দনয উযুিতায নদ;
(ঞ) ারনাগাদ পায়ায রাআদ্দন্স-এয পদ্দটাের্;
(ট) ব্যাংে ের্তে
ি প্রদত্ত অর্থ িে স্বচ্ছরতায প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ঠ) র্যদ্দফগত ছাড়দ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ড) তপ র-1

ম য় নধ যত প’  য  ধ (কোড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 
জ য চ র নয র ।

র্ফঃ দ্রঃ অদ্দফদনদ্দত্রয র্ত ংযুি পদ্দটাের্গুর্র প্রর্তষ্ঠাদ্দনয ব্যফস্থানা র্যচারে ফা ব্যফস্থানা ংীদায ফা স্বত্ত্বার্ধোযী ফা ক্ষভতাপ্রাপ্ত
ের্তিক্ষ ের্তিে তযার্য়ত আদ্দত আদ্দফ।
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{

-৪
১৩(১), ১৫(১)(ঘ)}

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাপদ যকায
ফস্ত্র অবধদিয
র্নফন্ধন ংদ্দাধদ্দনয অদ্দফদন পযভ

১
২

৩
৪

র্ল্প প্রর্তষ্ঠাদ্দনয নাভ:
ঠিোনা (ে) র্প: ফাড়ী/প্ল্ট/কার্ডং নংগ্রাভ/ড়ে নং/এরাো:
থানা/উদ্দজরা:
কপান:
পযাক্স:
(খ) োযখানা: ফাড়ী/প্ল্ট/কার্ডং নংগ্রাভ/ড়ে নং/এরাো:
থানা/উদ্দজরা:
কপান:
পযাক্স:
নদ নম্বয ও তার্যখ:
র্ফযভান তথ্য
র্নফন্ধন
র্নফন্ধন নদ্দদ উর্ের্খত র্ফফযণ
নদ্দদয
নুদ্দচ্ছদ
নম্বয

য/কজরা:
আ-কভআর:

য/কজরা:
আ-কভআর:
ংদ্দার্ধত তথ্য
প্রিার্ফত র্ফফযণ

অর্ভ/অভযা এআ ভদ্দভি ঙ্গীোয ের্যদ্দতর্ছ কম, উদ্দয ফর্ণ িত তথ্যাফরী তয ও ঠিে। কোন তথ্য তয প্রভার্ণত আদ্দর অআন নুমায়ী
কম ার্ি অদ্দযা েযা আদ্দফ, তাা ভার্নয়া রআদ্দত ফাধ্য থার্েফ।

তার্যখঃ

স্বাক্ষয:.......................................................
নাভ:..........................................................
দফী :
কভাফাআর নম্বয:
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ংযুর্ি
প্রদ্দয়াজনীয় োগজত্র

(ে)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(চ)
(ছ)

দার্খর েযা আয়াদ্দছ
(নুগ্র ের্যয়া 
র্দন)
যাঁ
না

প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড অদ্দফদনত্র (নমুনা পভি-২৪);
পূযণকৃত পযভ-৪;
নদ্দদয পদ্দটাের্ (ের ংদ্দাধনী);
োযখানায় ংস্থার্ত মন্ত্রার্তয তার্রো;
 যচ রন ল দয ব য ম ফফযণ ;
তপ র-1 ম য় নধ যত প’  য  ধ (কোড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 
জ য চ র নয র ।
প্রিার্ফত ংদ্দাধন ংক্রান্ত প্রভাণে (প্রদ্দয়াজদ্দন অরাদা োগদ্দজ উদ্দেখ েযা মাআদ্দফ) ;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

র্ফঃ দ্রঃ অদ্দফদনদ্দত্রয র্ত ংযুি পদ্দটাের্গুর্র প্রর্তষ্ঠাদ্দনয ব্যফস্থানা র্যচারে ফা ব্যফস্থানা ংীদায ফা স্বত্ত্বার্ধোযী ফা ক্ষভতাপ্রাপ্ত
ের্তিক্ষ ের্তিে তযার্য়ত আদ্দত আদ্দফ।
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পযভ-5
{বফবধ ১৫ (১)(ঙ)}
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাপদ যকায
ফস্ত্র অবধদিয
অনাবি পত্রয আপফদন পভি

১
২

৩

র্ল্প প্রর্তষ্ঠাদ্দনয নাভ:
ঠিোনা (ে) র্প: ফাড়ী/প্ল্ট/কার্ডং নংগ্রাভ/ড়ে নং/ এরাো:
থানা/উদ্দজরা:
য/কজরা:
কপান:
পযাক্স:
আ-কভআর:
(খ) োযখানা: ফাড়ী/প্ল্ট/কার্ডং নংগ্রাভ/ড়ে নং/ এরাো:
থানা/উদ্দজরা:
য/কজরা:
কপান:
পযাক্স:
আ-কভআর:
ব্যফস্থানা র্যচারে/ব্যফস্থানা ংীদার্য/স্বত্ত্বার্ধোযীয র্ফফযণ (প্রদ্দয়াজদ্দন প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড পৃথেবাদ্দফ ংযুি ের্যদ্দত আদ্দফ)
নাভ:
দফী:
এনঅআর্ড:
কপান:

4
5
6
7
8

কভাফাআর নম্বয:

আ কভআর :
র্ল্প খাত:
কেড রাআদ্দন্স নম্বয:
কেড রাআদ্দন্স আসুযয তার্যখ:
র্টঅআএন:
র্প র্যদ্দাদ্দধয র্ফফযণ:
টাোয র্যভাণ:

কেড রাআদ্দন্স প্রদানোযী ের্তিক্ষ:
কেড রাআদ্দন্স কভয়াদ উত্তীদ্দন িয তার্যখ:

কেজাযী চারান নম্বয ও তার্যখ:

ব্যাংদ্দেয নাভ ও াখা:

অর্ভ/অভযা এআ ভদ্দভি ঙ্গীোয ের্যদ্দতর্ছ কম, উদ্দয ফর্ণ িত তথ্যাফরী তয ও ঠিে। কোন তথ্য তয প্রভার্ণত আদ্দর অআন নুমায়ী
কম ার্ি অদ্দযা েযা আদ্দফ, তাা ভার্নয়া রআদ্দত ফাধ্য থার্েফ।
স্বাক্ষয:
নাভ:
তার্যখ:
দফী:
কভাফাআর নম্বয:
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ংযুর্ি
দার্খর েযা আয়াদ্দছ (নুগ্র
ের্যয়া  র্দন)
যাঁ
না

প্রদ্দয়াজনীয় োগজত্র
(ে) প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড অদ্দফদনত্র (নমুনা পযভ-২0);
(খ) র্নধ িার্যত পূযণকৃত পযভ ( র্ধদপ্তদ্দযয ওদ্দয়ফাআট ফা ওয়ান স্ট ার্বি এয কডক্স আদ্দত
পভির্ট‘র্ফনামূদ্দল্য’ াওয়া মাআদ্দফ);
(গ)  রন গ দ ড র ই  -এয প ট ;
(ঘ) ারনাগাদ অয়েয প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
ি
(ঙ) র্রর্ভদ্দটড কোম্পানী আদ্দর কভদ্দভাদ্দযন্ডাভ এন্ড অর্টেযার
প এযাদ্দার্দ্দয়ন এফং
ি
ার্টর্পদ্দেট প আনেদ্দিাদ্দযন- এয পদ্দটাের্ । ংীদার্য প্রর্তষ্ঠান আদ্দর ংীদার্য
চুর্িদ্দত্রয পদ্দটাের্;
ি
(চ) োযখানায জর্ভয ভার্রোনা ম্পর্েিত খর্তয়াদ্দনয ার্টপাআড
ের্য পদ্দটাের্ ফা বাড়াকৃত
আদ্দর বাড়ায চুর্িনাভা- এয পদ্দটাের্;
(ছ) উদ্দযিায প্যাদ্দড র্ল্প উদ্দযািাদ্দদয নাভ ঠিোনা, দফী ও জাতীয়তায র্ফফযণ;
(জ) অভদানীতব্য ফা ংস্থানতব্য কভর্নাযীদ্দজয তার্রো;
(ঝ) ব্যাংে ের্তিে প্রদত্ত অর্থ িে স্বচ্ছরতায প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ঞ) তপ র-1 ম য় নধ যত প’  য  ধ (কোড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 
জ য চ র নয র ;
(ট) 100% বফদ্দদর্ে র্ফর্নদ্দয়াগ ফা কমৌথ র্ফর্নদ্দয়াদ্দগয কক্ষদ্দত্র র্ফদ্দদী উদ্দযািা ফা উদ্দযািাগদ্দণয
ি
আনেযাদ্দভন্ট ার্টর্পদ্দেট;
(ঠ) বফদ্দদর্ে উদ্দযািা ফা েভিচাযীয কক্ষদ্দত্র াদ্দাট ি;
(ড) কমৌথ র্ফর্নদ্দয়াগ (joint venture) আদ্দর কমৌথ র্ফর্নদ্দয়াগ (joint venture)
চুর্িদ্দত্রয পদ্দটাের্।

র্ফঃ দ্রঃ অদ্দফদনদ্দত্রয র্ত ংযুি পদ্দটাের্গুর্র প্রর্তষ্ঠাদ্দনয ব্যফস্থানা র্যচারে ফা ব্যফস্থানা ংীদায ফা স্বত্ত্বার্ধোযী ফা ক্ষভতাপ্রাপ্ত
ের্তিক্ষ ের্তিে তযার্য়ত আদ্দত আদ্দফ।
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পযভ-৬
{র্ফর্ধ 15(১)(চ)}
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাপদ যকায
ফস্ত্র অবধদিয
ফার্য়ং াউজ র্নফন্ধন অদ্দফদন পযভ

১
২

৩

৪
৫
৬
৭

৮

৯
১০
১১
1২

ফার্য়ং াউজ-এয নাভ:

ঠিোনা: (দ্দযর্জস্টাড ি ঠিোনা ও কভআর্রং ঠিোনা)
এরাো/ড়ে নং:
থানা:
কা: র্প:
কজরা:
কদদ্দয নাভ:
পযাক্স:
কভাফাআর:
কপান:
আ-কভআর:
মূর প্রর্তষ্ঠাদ্দনয নাভ (প্রদ্দমাজয কক্ষদ্দত্র):
এরাো/ড়ে নং:
থানা:
কা: র্প:
কজরা:
কদদ্দয নাভ:
পযাক্স:
কভাফাআর:
কপান:
আ-কভআর:
ব্যফস্থানা র্যচারে/ব্যফস্থানা ংীদার্য/স্বত্ত্বার্ধোযীয র্ফফযণ (প্রদ্দয়াজদ্দন প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড পৃথেবাদ্দফ ংযুি ের্যদ্দত
আদ্দফ)
ফার্য়ং াউজ োম িক্রভ শুরুয ার:
(ে) স্থানীয় মুদ্রায়----------- (টাো)
কভাট র্ফর্নদ্দয়াগ :
(খ) বফদ্দদর্ে মুদ্রায়---------- (ডরায)
র্ফর্নদ্দয়াদ্দগয ধযণ:
স্থানীয় মুদ্রায় (র্ভঃ টাঃ)
বফদ্দদর্ে মুদ্রায়
কভাট( ঋণপ্রদানোযী ংস্থা ও
র্ভ:
কদদ্দয নাভ (মর্দ থাদ্দে)
টা:)
(ে)উদ্দযািায র্যদ্দার্ধত
মূরধন
(খ) স্থানীয় ঋণ
(গ) বফদ্দদর্ে ঋণ
কভাট=(ে+খ+গ)
েভিংস্থান:
স্থানীয় (জন)
র্ফদ্দদী (জন)
কভাট জন
(ে) ব্যফস্থানা/প্রার্নে
পুরুল
ভর্রা
পুরুল
ভর্রা
পুরুল
ভর্রা
(খ) েভিচাযী/শ্রর্ভে
কভাট
জাতীয় র্যচয় ত্র নম্বয (NID) / াদ্দাট ি নম্বয (র্ফদ্দদী র্ফর্নদ্দয়াগোযীদ্দদয জন্য):
কেড রাআদ্দন্স নম্বয ও প্রদানোযী ের্তিক্ষ:
র্টঅআএন:
‘র্প’ র্যদ্দাদ্দধয র্ফফযণ:
টাোয র্যভাণ:
কেজাযী চারান নম্বয ও তার্যখ:
ব্যাংদ্দেয নাভ ও াখা:

অর্ভ/অভযা এআ ভদ্দভি ঙ্গীোয ের্যদ্দতর্ছ কম, উদ্দয ফর্ণ িত তথ্যাফরী তয ও ঠিে। কোন তথ্য তয প্রভার্ণত আদ্দর অআন নুমায়ী
কম ার্ি অদ্দযা েযা আদ্দফ, তাা ভার্নয়া রআদ্দত ফাধ্য থার্েফ। স্বাক্ষয:
নাভ:
দফী:
কভাফাআর নম্বয:
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ংযুর্ি
প্রদ্দয়াজনীয় োগজত্র

দার্খর েযা আয়াদ্দছ (নুগ্র
ের্যয়া  র্দন)
যাঁ
না

(ে) প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড অদ্দফদনত্র (নমুনা পযভ-২0);
(খ) র্নধ িার্যত পূযণকৃত পযভ ( র্ধদপ্তদ্দযয ওদ্দয়ফাআট/ ওয়ানস্ট ার্বি এয কডক্স আদ্দত
পভির্ট‘র্ফনামূদ্দল্য’ াওয়া মাআদ্দফ);
(গ) ারনাগাদ কেড রাআদ্দন্স-এয পদ্দটাের্;
(ঘ) ারনাগাদ অয়েয প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
ি
(ঙ) র্রর্ভদ্দটড কোম্পানী আদ্দর কভদ্দভাদ্দযন্ডাভ এন্ড অর্টেযার
প এযাদ্দার্দ্দয়ন এফং
ি
ার্টর্পদ্দেট প আনেদ্দিাদ্দযন- এয পদ্দটাের্ । ংীদার্য প্রর্তষ্ঠান আদ্দর ংীদার্য
চুর্িদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(চ) ম্ভাব্য ফাৎর্যে টান িওবায;
(ছ) ংর্িষ্ট ফার্ণর্জযে ংগঠদ্দনয দস্য দ্দদয নদদ্দত্রয তযার্য়ত ের্;
(জ) ব্যাংে ের্তিে প্রদত্ত অর্থ িে স্বচ্ছরতায প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ঝ) র্প বাড়ায চুর্িদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ঞ) উদ্দযািাগদ্দনয জাতীয় র্যচয় দ্দত্রয ের্ এফং র্ফদ্দদী উদ্দযািা ফা েভিেতিা ফা
েভিচাযীদ্দদয কক্ষদ্দত্র াদ্দাদ্দট িয ের্;
(ট) তপ র-1 ম য় নধ যত প’  য  ধ (কোড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 
জ য চ র নয র ;
(ড) ১০০% বফদ্দদর্ে র্ফর্নদ্দয়াদ্দগ ফা কমৌথ র্ফর্নদ্দয়াদ্দগ স্থার্ত ফস্ত্রর্দ্দল্পয কক্ষদ্দত্র বফদ্দদর্ে
ি
উদ্দযািা ফা উদ্দযািাগদ্দণয এনেযাদ্দভন্ট ার্টর্পদ্দেট
-এয পদ্দটাের্;
(ঢ) কমৌথ র্ফর্নদ্দয়াদ্দগ স্থার্ত ফস্ত্রর্দ্দল্পয জন্য কমৌথ র্ফর্নদ্দয়াগ (joint venture) ংক্রান্ত
চুর্িদ্দত্রয তযার্য়ত পদ্দটাের্।
র্ফঃ দ্রঃ অদ্দফদনদ্দত্রয র্ত ংযুি পদ্দটাের্গুর্র প্রর্তষ্ঠাদ্দনয ব্যফস্থানা র্যচারে ফা ব্যফস্থানা ংীদায ফা স্বত্ত্বার্ধোযী ফা ক্ষভতাপ্রাপ্ত
ের্তিক্ষ ের্তিে তযার্য়ত আদ্দত আদ্দফ।
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পযভ-৭
{র্ফর্ধ 15 (১)(ছ)}
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাপদ যকায
ফস্ত্র অবধদিয
ফার্য়ং াউজ র্নফন্ধন নফায়ন অদ্দফদন পযভ

১
২

৩

4
5
6
7
8

9

10
11
১2
13

ফার্য়ং াউজ-এয নাভ:

ঠিোনা: (দ্দযর্জস্টাড ি ঠিোনা ও কভআর্রং ঠিোনা)
এরাো/ড়ে নং:
থানা:
কা: র্প:
কজরা:
কদদ্দয নাভ:
পযাক্স:
কভাফাআর:
কপান:
আ-কভআর:
মূর প্রর্তষ্ঠাদ্দনয নাভ (প্রদ্দমাজয কক্ষদ্দত্র):
এরাো/ড়ে নং:
থানা:
কা: র্প:
কজরা:
কদদ্দয নাভ:
পযাক্স:
কভাফাআর:
কপান:
আ-কভআর:
র্নফন্ধন নম্বয ও তার্যখ: ----------------------কভয়াদ উত্তীদ্দণ িয তার্যখঃ----------ব্যফস্থানা র্যচারে/ব্যফস্থানা ংীদায/ স্বত্ত্বার্ধোযীয নাভ ও কমাগাদ্দমাদ্দগয ঠিোনা:
ি শুরুয ার:
ফার্য়ং াউজ োমক্রভ
(ে) স্থানীয় মুদ্রায়----------- (টাো)
কভাট র্ফর্নদ্দয়াগ :
(খ) বফদ্দদর্ে মুদ্রায়---------- (ডরায)
র্ফর্নদ্দয়াদ্দগয র্ফফযণ:
স্থানীয় মুদ্রায় (র্ভ: টা:)
বফদ্দদর্ে মুদ্রায় (র্ভ: কভাট (র্ভ: ঋণপ্রদানোযী ংস্থা ও
টা:)
টা:)
কদদ্দয নাভ (মর্দ
থাদ্দে)
(ে) উদ্দযািায র্যদ্দার্ধত
মূরধন
(খ) স্থানীয় ঋণ
(গ) বফদ্দদর্ে ঋণ
কভাট=(ে+খ+গ)
েভিংস্থান:
স্থানীয় (জন)
র্ফদ্দদী (জন)
কভাট জন
(ে) ব্যফস্থানা/প্রার্নে
পুরুল
ভর্রা
পুরুল
ভর্রা
পুরুল
ভর্রা
(খ) েভিচাযী/শ্রর্ভে
কভাট
জাতীয় র্যচয় ত্র নম্বয (NID) /াদ্দাট ি নম্বয(র্ফদ্দদী র্ফর্নদ্দয়াগোযীদ্দদয জন্য)
কেড রাআদ্দন্স নম্বয ও প্রদানোযী ের্তিক্ষ:
র্টঅআএন:
‘র্প’ র্যদ্দাদ্দধয র্ফফযণ:
টাোয র্যভাণ:
কেজাযী চারান নম্বয ও তার্যখ:
ব্যাংদ্দেয নাভ ও াখা:

অর্ভ/অভযা এআ ভদ্দভি ঙ্গীোয ের্যদ্দতর্ছ কম, উদ্দয ফর্ণ িত তথ্যাফরী তয ও ঠিে। কোন তথ্য তয প্রভার্ণত আদ্দর অআন নুমায়ী
কম ার্ি অদ্দযা েযা আদ্দফ, তাা ভার্নয়া রআদ্দত ফাধ্য থার্েফ।
স্বাক্ষয:
নাভ:
দফী:
কভাফাআর নম্বয:

24

ংযুর্ি
প্রদ্দয়াজনীয় োগজত্র
যাঁ

দার্খর েযা আয়াদ্দছ
(নুগ্র ের্যয়া  র্দন)
না

(ে) প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড অদ্দফদনত্র (নমুনা পযভ-২0);
(খ) র্নধ িার্যত পূযণকৃত পযভ ( র্ধদপ্তদ্দযয ওদ্দয়ফাআট ফা ওয়ান স্ট ার্বি এয কডক্স
আদ্দত পভির্ট ‘র্ফনামূদ্দল্য’ াওয়া মাআদ্দফ);
(গ) ারনাগাদ কেড রাআদ্দন্স-এয পদ্দটাের্;
(ঘ) ারনাগাদ অয়েয প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ঙ) ফ িদ্দল (দুআ) ফছদ্দযয ফাৎর্যে টান িওবায র্ফফযণী (ব্যাংদ্দেয প্যাদ্দড);
(চ) ংর্িষ্ট ফার্ণর্জযে ংগঠদ্দনয দস্য দ্দদয নদদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ছ) ব্যাংে ের্তিে প্রদত্ত অর্থ িে স্বচ্ছরতায প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(জ) ব্যাংে ের্তিে প্রদত্ত অর্থ িে স্বচ্ছরতায প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ঝ) র্প বাড়ায চুর্িদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ঞ) জাতীয় র্যচয় দ্দত্রয পদ্দটাের্ ফা াদ্দাদ্দট িয পদ্দটাের্ (র্ফদ্দদী উদ্দযািাদ্দদয
জন্য);
(ট) ১০০% বফদ্দদর্ে র্ফর্নদ্দয়াদ্দগ ফা কমৌথ র্ফর্নদ্দয়াদ্দগ স্থার্ত ফস্ত্রর্দ্দল্পয জন্য বফদ্দদর্ে
ি
উদ্দযািা ফা উদ্দযািাগদ্দণয ও োযখানায নাদ্দভ আনেযাদ্দভন্ট ার্টর্পদ্দেট;
(ঠ) কমৌথ র্ফর্নদ্দয়াদ্দগ স্থার্ত ফস্ত্রর্দ্দল্পয জন্য কমৌথ র্ফর্নদ্দয়াগ (joint venture)
ংক্রান্ত চুর্িদ্দত্রয তযার্য়ত পদ্দটাের্;
(ড) তপ র-1 ম য় নধ যত প’  য  ধ (কোড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 
জ য চ র নয র ।
র্ফঃ দ্রঃ অদ্দফদনদ্দত্রয র্ত ংযুি পদ্দটাের্গুর্র প্রর্তষ্ঠাদ্দনয ব্যফস্থানা র্যচারে ফা ব্যফস্থানা ংীদায ফা স্বত্ত্বার্ধোযী ফা ক্ষভতাপ্রাপ্ত
ের্তিক্ষ ের্তিে তযার্য়ত আদ্দত আদ্দফ।
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পযভ-৮
র্ফর্ধ 15 (১)(জ)
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাপদ যকায
ফস্ত্র অবধদিয
1ভ এডে র্ল্প অআঅযর্ সুার্যদ্দয অদ্দফদন পযভ

১। র্ল্প প্রর্তষ্ঠাদ্দনয নাভ
২। ঠিোনা (দ্দটর্রদ্দপান/ কভাফাআর, আ-কভআর নম্বয)
(ে) োযখানা
(খ) র্প
৩। ে) র্ল্পখাদ্দতয নাভ
খ)অয়েয নদ নম্বয
গ)দ্দেড রাআদ্দন্স নম্বয
ঘ) পায়ায রাআদ্দন্স নম্বয
ঙ) র্যদ্দফগত ছাড়দ্দত্রয নম্বয
চ) কচম্বায/এদ্দার্দ্দয়দ্দনয নাভ ও দস্য নম্বয
ছ) ভদ্দনার্নত র্রদ্দয়ন ব্যাংদ্দেয নাভ ও ঠিোনা
4। র্ল্প খাত:
৫। র্নফন্ধন নম্বয ও তার্যখ
কভয়াদ উত্তীদ্দণ িয তার্যখ

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

6। ত্ত্বার্ধোযী/ব্যফস্থানা ংীদায/ব্যফস্থানা র্যচারদ্দেয(ে) নাভ
:
(খ) ফতিভান ঠিোনা
:
(গ) স্থায়ী ঠিোনা
:
(ঘ) কটর্রদ্দপান নম্বয
:
7। কেজাযী চারান নম্বয, তার্যখ ও টাোয র্যভাণ (ব্যাংে াখায নাভ)

:

অর্ভ/অভযা এআ ভদ্দভি ঙ্গীোয ের্যদ্দতর্ছ কম, উদ্দয ফর্ণ িত তথ্যাফরী তয ও ঠিে। কোন তথ্য তয প্রভার্ণত আদ্দর অআন নুমায়ী
কম ার্ি অদ্দযা েযা আদ্দফ, তাা ভার্নয়া রআদ্দত ফাধ্য থার্েফ।

তার্যখ:

স্বাক্ষয:.......................................................
নাভ:..........................................................
দফী:
কভাফাআর নম্বয:
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দার্খর েযা দ্দয়দ্দছ (নুগ্র
ের্যয়া  র্দন)
যাঁ
না

(ে) প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড অদ্দফদনত্র; (নমুনা পযভ-২0);
(খ) র্নধ িার্যত পূযণকৃত পযভ ( র্ধদপ্তদ্দযয ওদ্দয়ফাআট ফা ওয়ান স্ট ার্বি এয কডক্স আদ্দত
পভির্ট ‘র্ফনামূদ্দল্য’ াওয়া মাআদ্দফ);
(গ) চারাদ্দনয পদ্দটাের্-৩র্ট;
(ঘ) অভদানীতব্য োঁচাভাদ্দরয H.S Code  তার্রো;
(ঙ) অভদার্নকৃত ফা ক্রয়কৃত কভর্নাযীদ্দজয তার্রো র্ননর্রর্খত ছদ্দে দার্খর ের্যদ্দত আদ্দফ।
(ব্যাংদ্দেয প্যাদ্দড ব্যাংে ের্তিে প্রতযয়নকৃত);
ক্রঃ
কভর্দ্দনয
ংখ্যা এরর্ নং ও
আনবদ্দয়নং ও
এরর্
নং
নাভ
তার্যখ
তার্যখ
মূল্য
(চ) স্থানীয়বাদ্দফ ক্রয়কৃত কভর্নাযীদ্দজয তার্রো র্ননরুদ্দ প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড দার্খর ের্যদ্দত আদ্দফ;
ক্রঃ
কভর্দ্দনয নাভ
ংখ্যা
মূল্য
ক্রয় যর্দ
নং
নম্বয

(ছ) েরোযখানা ও প্রর্তষ্ঠান র্যদিন র্ধদপ্তয ের্তিে নুদ্দভার্দত কর-অউট প্ল্ান ও পযাক্টযী
রাআদ্দন্স-এয পদ্দটাের্;
(জ) ফহুতর বফন আদ্দর আনর্স্টর্টউট প আর্ির্নয়া ি ফাংরাদ্দদ (অআআর্ফ)-এয দস্যভুি কোন
আর্ির্নয়ায ের্তিে প্রদত্ত বফদ্দনয উযুিতায নদ;
(ঝ) ারনাগাদ পায়ায রাআদ্দন্স-এয পদ্দটাের্;
(ঞ) র্নফন্ধদ্দনয পদ্দটাের্;
(ট) তপ র-1 ম য় নধ যত প’  য  ধ (কোড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 
জ য চ র নয র ।
র্ফঃ দ্রঃ অদ্দফদনদ্দত্রয র্ত ংযুি পদ্দটাের্গুর্র প্রর্তষ্ঠাদ্দনয ব্যফস্থানা র্যচারে ফা ব্যফস্থানা ংীদায ফা স্বত্ত্বার্ধোযী ফা ক্ষভতাপ্রাপ্ত
ের্তিক্ষ ের্তিে তযার্য়ত আদ্দত আদ্দফ।
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পযভ-৯
{র্ফর্ধ 15 (১)(ঝ)}
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাপদ যকায
ফস্ত্র অবধদিয

২য়/৩য় এডে র্ল্প অআঅযর্ এয সুার্যদ্দয অদ্দফদন পযভ

১। র্ল্প প্রর্তষ্ঠাদ্দনয নাভ

:

২। ঠিোনা (দ্দটর্রদ্দপান/ কভাফাআর, আ-কভআর নম্বয)

:

(ে) োযখানা

:

(খ) র্প

:

৩। ে) র্ল্পখাদ্দতয নাভ

:

খ)অয়েয নদ নম্বয

:

গ)দ্দেড রাআদ্দন্স নম্বয

:

ঘ) পায়ায রাআদ্দন্স নম্বয

:

ঙ) র্যদ্দফগত ছাড়দ্দত্রয নম্বয

:

চ) কচম্বায/এদ্দার্দ্দয়দ্দনয নাভ ও দস্য নম্বয

:

ছ) ভদ্দনার্নত র্রদ্দয়ন ব্যাংদ্দেয নাভ ও ঠিোনা

:

4। র্ল্প খাত

:

5। র্নফন্ধন নম্বয ও তার্যখ

:

কভয়াদ উত্তীদ্দণ িয তার্যখ

:

৬। এডে র্ল্প অআ অয র্ নম্বয ও তার্যখ

:

7। ত্ত্বার্ধোযী/ব্যফস্থানা ংীদায/ব্যফস্থানা র্যচারদ্দেয(ে) নাভ

:

(খ) ফতিভান ঠিোনা

:

(গ) স্থায়ী ঠিোনা

:

(ঘ) কটর্রদ্দপান নম্বয

:

8। কেজাযী চারান নম্বয, তার্যখ ও টাোয র্যভাণ (ব্যাংে াখায নাভ)

:

অর্ভ/অভযা এআ ভদ্দভি ঙ্গীোয ের্যদ্দতর্ছ কম, উদ্দয ফর্ণ িত তথ্যাফরী তয ও ঠিে। কোন তথ্য তয প্রভার্ণত আদ্দর অআন নুমায়ী
কম ার্ি অদ্দযা েযা আদ্দফ, তাা ভার্নয়া রআদ্দত ফাধ্য থার্েফ।
স্বাক্ষয:
নাভ:
দফী:
কভাফাআর নম্বয:
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দার্খর েযা আয়াদ্দছ (নুগ্র
ের্যয়া  র্দন)
যাঁ
না

(ে) প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড অদ্দফদনত্র (নমুনা পযভ-২0);
(খ) র্নধ িার্যত পূযণকৃত পযভ ( র্ধদপ্তদ্দযয ওদ্দয়ফাআট ফা ওয়ান স্ট ার্বি এয কডক্স আদ্দত
পভির্ট ‘র্ফনামূদ্দল্য’ াওয়া মাআদ্দফ);
(গ) োঁচাভার অভদার্ন না ের্যদ্দর ব্যাংদ্দেয প্রতযয়নত্র;
(ঘ) এনটাআদ্দটরদ্দভন্ট কায এডে অআ অয র্ সুার্যদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ঙ) অভদার্ন র্নফন্ধন প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(চ)অভদার্ন নদ নফায়ন ফআ-এয পদ্দটাের্;
(ছ) ব্যাংে ের্তিে প্রদত্ত অর্থ িে স্বচ্ছরতায প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(জ) েরোযখানা ও প্রর্তষ্ঠান র্যদিন র্ধদপ্তয ের্তিে নুদ্দভার্দত কর-অউট প্ল্ান ও পযাক্টযী
রাআদ্দন্স-এয পদ্দটাের্;
(ঝ) ফহুতর বফন আদ্দর আনর্স্টর্টউট প আর্ির্নয়া ি ফাংরাদ্দদ (অআআর্ফ)-এয দস্যভুি কোন
আর্ির্নয়ায ের্তিে প্রদত্ত বফদ্দনয উযুিতায নদ;
(ঞ) ারনাগাদ পায়ায রাআদ্দন্স-এয পদ্দটাের্;
(ট) ারনাগাদ কেড রাআদ্দন্স-এয পদ্দটাের্;
(ঠ) অভদার্নকৃত ফা ক্রয়কৃত কভর্নাযীদ্দজয তার্রো র্ননর্রর্খত ছদ্দে দার্খর ের্যদ্দত আদ্দফ
(ব্যাংদ্দে প্যাদ্দড ব্যাংে ের্তিে প্রতযয়নকৃত);
ক্রঃ
কভর্দ্দনয নাভ ংখ্যা এরর্ নং ও
আনবদ্দয়নং ও
এরর্
নং
তার্যখ
তার্যখ
মূল্যয

(ড) স্থানীয়বাদ্দফ ক্রয়কৃত কভর্নাযীদ্দজয তার্রো র্নদ্দনাি ছদ্দে োযখানায প্যাদ্দড দার্খর ের্যদ্দত
আদ্দফ।
ক্রঃ
কভর্দ্দনয নাভ
কভর্দ্দনয ংখ্যা
মূল্য
ক্রয় যর্দ
নং
নম্বয
(ঢ) তপ র-1 ম য় নধ যত প’  য  ধ (কোড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 
জ য চ র নয র ।
র্ফঃ দ্রঃ অদ্দফদনদ্দত্রয র্ত ংযুি পদ্দটাের্গুর্র প্রর্তষ্ঠাদ্দনয ব্যফস্থানা র্যচারে ফা ব্যফস্থানা ংীদায ফা স্বত্ত্বার্ধোযী ফা ক্ষভতাপ্রাপ্ত
ের্তিক্ষ ের্তিে তযার্য়ত আদ্দত আদ্দফ।
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পযভ-1০
{র্ফর্ধ 15 (1)(ঞ)}
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাপদ যকায
ফস্ত্র অবধদিয

র্ল্প অআঅযর্ র্নয়র্ভতেযণ এয সুার্যদ্দয অদ্দফদন পযভ
১। র্ল্প প্রর্তষ্ঠাদ্দনয নাভ
:
২। ঠিোনা (দ্দটর্রদ্দপান/ কভাফাআর, আ-কভআর নম্বয)
:
(ে) োযখানা
:
(খ) র্প
:
৩। ে) র্ল্পখাদ্দতয নাভ
:
খ)অয়েয নদ নম্বয
:
গ)দ্দেড রাআদ্দন্স নম্বয
:
ঘ) পায়ায রাআদ্দন্স নম্বয
:
ঙ) র্যদ্দফগত ছাড়দ্দত্রয নম্বয
:
চ) কচম্বায/এদ্দার্দ্দয়দ্দনয নাভ ও দস্য নম্বয
:
ছ) ভদ্দনানীত র্রদ্দয়ন ব্যাংদ্দেয নাভ ও ঠিোনা
:
৪। ত্ত্বার্ধোযী/ব্যফস্থানা ংীদায/ব্যফস্থানা র্যচারদ্দেয(ে) নাভ
:
(খ) ফতিভান ঠিোনা
:
(গ) স্থায়ী ঠিোনা
:
(ঘ) কটর্রদ্দপান নম্বয
:
5। র্ল্প খাত:
6। র্নফন্ধন নম্বয ও তার্যখ
:
কভয়াদ উত্তীদ্দণ িয তার্যখ
:
7। এডে র্ল্প অআ অয র্ নম্বয ও তার্যখ
:
8। এডে র্ল্প অআ অয র্ এয অভদার্ন স্বদ্দত্ত্বয র্যভাণ
:
৫। কেজাযী চারান নম্বয, তার্যখ ও টাোয র্যভাণ (ব্যাংে াখায নাভ)

:

অর্ভ/অভযা এআ ভদ্দভি ঙ্গীোয ের্যদ্দতর্ছ কম, উদ্দয ফর্ণ িত তথ্যাফরী তয ও ঠিে। কোন তথ্য তয প্রভার্ণত আদ্দর অআন নুমায়ী
কম ার্ি অদ্দযা েযা আদ্দফ, তাা ভার্নয়া রআদ্দত ফাধ্য থার্েফ।

তার্যখ:

স্বাক্ষয:.......................................................
নাভ:..........................................................
দফী :
কভাফাআর নম্বয:
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ংযুর্ি
দার্খর েযা আয়াদ্দছ (নুগ্র
ের্যয়া  র্দন)

প্রদ্দয়াজনীয় োগজত্র
(ে) প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড অদ্দফদনত্র (নমুনা পযভ-২0);
(খ) র্নধ িার্যত পূযণকৃত পযভ ( র্ধদপ্তদ্দযয ওদ্দয়ফাআট ফা ওয়ান স্ট ার্বি এয কডক্স আদ্দত পভির্ট
‘র্ফনামূদ্দল্য’ াওয়া মাআদ্দফ);
(গ) এনটাআদ্দটরদ্দভন্ট কায এডে অআঅযর্ সুার্যদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ঘ) অভদার্ন র্নফন্ধন প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ঙ )অভদার্ন নদ নফায়ন ফআ এয পদ্দটাের্;
(চ) ব্যাংে ের্তিে প্রদত্ত অর্থ িে স্বচ্ছরতায প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ছ) োযখানায় ংস্থার্ত কভর্নার্যদ্দজয র্ফফযণ র্নদ্দনাি ছদ্দে োযখানায প্যাদ্দড দার্খর ের্যদ্দত
আদ্দফ;
ক্রঃ নং
কভর্নাযীদ্দজয নাভ
ংখ্যা
(জ) কল ৬ (ছয়) ভাদ্দয অভদানীকৃত োঁচাভাদ্দরয র্যভাণ ও মূল্য র্ননর্রর্খত ছদ্দে দার্খর ের্যদ্দত
আদ্দফ। (ব্যাংদ্দেয প্যাদ্দড ব্যাংোয ের্তিে তযার্য়ত);
ক্রঃ
এরর্ নং ও োঁচাভাদ্দরয নাভ
H.S
মূল্য
র্ফর ফ
নং
তার্যখ
CODE
এর্ি নং
ও তার্যখ
(ঝ) এরর্ এফং র্ফর ফ এর্ি এয ফ োগজদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ঝ) র্.অয.র্ এয পদ্দটাের্ ;
(ঞ) এডে এয অভদার্নস্বত্ব কভাতাদ্দফে অভদার্নকৃত োঁচাভাদ্দরয র্যভাণ ও তেযা ায
োযখানায প্যাদ্দড দার্খর ের্যদ্দত আদ্দফ;
ট) তপ র-1 ম য় নধ যত প’  য  ধ (কোড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 
জ য চ র নয র 

র্ফঃ দ্রঃ অদ্দফদনদ্দত্রয র্ত ংযুি পদ্দটাের্গুর্র প্রর্তষ্ঠাদ্দনয ব্যফস্থানা র্যচারে ফা ব্যফস্থানা ংীদায ফা স্বত্ত্বার্ধোযী ফা ক্ষভতাপ্রাপ্ত
ের্তিক্ষ ের্তিে তযার্য়ত আদ্দত আদ্দফ।
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পযভ-1১
{র্ফর্ধ 15 (1)(ট)}
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাপদ যকায
ফস্ত্র অবধদিয

র্ল্প অআঅযর্দ্দত অভদানী স্বত্ত্ব র্যফতিদ্দনয অদ্দফদন পযভ

১। র্ল্প প্রর্তষ্ঠাদ্দনয নাভ ও র্নফন্ধন নম্বয
২। ঠিোনা (দ্দটর্রদ্দপান, পযাক্স নম্বয)
(ে) োযখানা
(খ) র্প
৩। ে) র্ল্পখাদ্দতয নাভ
খ)অয়েয নদ নম্বয
গ)দ্দেড রাআদ্দন্স নম্বয
ঘ) পায়ায রাআদ্দন্স নম্বয
ঙ) র্যদ্দফগত ছাড়দ্দত্রয নম্বয
চ) কচম্বায/এদ্দার্দ্দয়দ্দনয নাভ ও দস্য নম্বয
ছ) ভদ্দনার্নত র্রদ্দয়ন ব্যাংদ্দেয নাভ ও ঠিোনা
4। র্ল্প উখাত
৫। র্নফন্ধন নম্বয ও তার্যখ
কভয়াদ উত্তীদ্দণ িয তার্যখ
6। এডে/র্নয়র্ভতর্ল্প অআ অয র্ নম্বয ও তার্যখ

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

7। এডে র্ল্প অআ অয র্ এ অভদার্ন স্বদ্দত্ত্বয র্যভাণ

:

8। স্বত্ত্বার্ধোযী/ব্যফস্থানা ংীদায/ব্যফস্থানা র্যচারদ্দেয(ে) নাভ
:
(খ) ফতিভান ঠিোনা
:
(গ) স্থায়ী ঠিোনা
:
(ঘ) কভাফাআর নম্বয
:
9। কেজাযী চারান নম্বয, তার্যখ ও টাোয র্যভাণ (ব্যাংে াখায নাভ)
10। ফতিভান অভদানী স্বদ্দত্ত্বয র্যভাণ
:
11। অদ্দফদনকৃত অভদানী দ্দত্ত্বয র্যভাণ
:

:

অর্ভ/অভযা এআ ভদ্দভি ঙ্গীোয ের্যদ্দতর্ছ কম, উদ্দয ফর্ণ িত তথ্যাফরী তয ও ঠিে। কোন তথ্য তয প্রভার্ণত আদ্দর অআন নুমায়ী
কম ার্ি অদ্দযা েযা আদ্দফ, তাা ভার্নয়া রআদ্দত ফাধ্য থার্েফ।

তার্যখ:

স্বাক্ষয:.......................................................
নাভ:..........................................................
দফী :
কভাফাআর নম্বভ:
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ংযুর্ি
প্রদ্দয়াজনীয় োগজত্র

দার্খর েযা আয়াদ্দছ
(নুগ্র ের্যয়া 
র্দন)
যাঁ
না

(ে) প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড অদ্দফদনত্র; (নমুনা পযভ-২0);
(খ) র্নধ িার্যত পূযণকৃত পযভ ( র্ধদপ্তদ্দযয ওদ্দয়ফাআট ফা ওয়ান স্ট ার্বি এয কডক্স আদ্দত পভির্ট ‘র্ফনামূদ্দল্য’
াওয়া মাআদ্দফ);
(গ) এনটাআদ্দটরদ্দভন্ট কায এডে অআঅযর্ সুার্যদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ঘ) অভদার্ন নদ নফায়ন ফআ-এয পদ্দটাের্;
(ঙ) ব্যাংে ের্তিে প্রদত্ত অর্থ িে স্বচ্ছরতায প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(চ) কল ৬ (ছয়) ভা/ ১ ফছদ্দযয অভদানীকৃত োঁচাভাদ্দরয র্যভাণ ও মূল্য র্ননর্রর্খত ছদ্দে দার্খর ের্যদ্দত
আদ্দফ। (ব্যাংদ্দেয প্যাদ্দড ব্যাংোয ের্তিে তযার্য়ত);
ক্রঃ
এরর্ নং ও
োঁচাভাদ্দরয
H.S
মূল্য
র্ফর ফ এর্ি
নং
তার্যখ
নাভ
CODE
নং ও তার্যখ
(ছ) এরর্ এফং র্ফর ফ এর্ি এয ফ োগজত্র ;
(জ) র্.অয.র্ ের্;
(ঝ) অয়েয প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ঞ) র্রদ্দয়ন ব্যাংে র্যফতিন দ্দর পূদ্দফ িয ব্যাংদ্দেয নার্ত্ত (প্রদ্দমাজয কক্ষদ্দত্র);
(ট) ারনাগাদ পায়ায রাআদ্দন্স-এয পদ্দটাের্ (উৎাদন শুরুয পূদ্দফ ি দার্খর ের্যদ্দত আদ্দফ);
(ঠ) তপ র-1 ম য় নধ যত প’  য  ধ (কোড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 
জ য চ র নয র ।
র্ফঃ দ্রঃ অদ্দফদনদ্দত্রয র্ত ংযুি পদ্দটাের্গুর্র প্রর্তষ্ঠাদ্দনয ব্যফস্থানা র্যচারে ফা ব্যফস্থানা ংীদায ফা স্বত্ত্বার্ধোযী ফা ক্ষভতাপ্রাপ্ত
ের্তিক্ষ ের্তিে তযার্য়ত আদ্দত আদ্দফ।
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পযভ-১২
{র্ফর্ধ 15 (১)(ঠ)}
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাপদ যকায
ফস্ত্র অবধদিয
আভদ্দাট ি াযর্ভট (অআ র্) জার্যয সুার্য-এয অদ্দফদন পযভ

১.
২.

3.
4.
5.

র্ল্প প্রর্তষ্ঠাদ্দনয নাভ:
ঠিোনা (ে) র্প: ফাড়ী/প্ল্ট/কার্ডং নংড়ে নং/ এরাো:
থানা/উদ্দজরা:
কপান:
পযাক্স:
(খ) োযখানা: ফাড়ী/প্ল্ট/কার্ডং নংড়ে নং/ এরাো:
থানা/উদ্দজরা:
কপান:
পযাক্স:
আনবদ্দয়নং ও তার্যখ:
র্র উখাত:
র্নফন্ধন নম্বয ও তার্যখ:
কভয়াদ উত্তীদ্দণ িয তার্যখ:

য/কজরা:
আ-কভআর:

য/কজরা:
আ-কভআর:

অর্ভ/অভযা এআ ভদ্দভি ঙ্গীোয ের্যদ্দতর্ছ কম, উদ্দয ফর্ণ িত তথ্যাফরী তয ও ঠিে। কোন তথ্য তয প্রভার্ণত আদ্দর অআন নুমায়ী কম
ার্ি অদ্দযা েযা আদ্দফ, তাা ভার্নয়া রআদ্দত ফাধ্য থার্েফ।

তার্যখ:

স্বাক্ষয:.......................................................
নাভ:..........................................................
দফী :
কভাফাআর নম্বয:
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ংযুর্ি
দার্খর েযা আয়াদ্দছ (নুগ্র
ের্যয়া  র্দন)
যাঁ
না

প্রদ্দয়াজনীয় োগজত্র
(ে) প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড অদ্দফদনত্র; (নমুনা পযভ-২0);
(খ) র্নধ িার্যত পূযণকৃত পযভ ( র্ধদপ্তদ্দযয ওদ্দয়ফাআট ফা ওয়ান স্ট ার্বি এয কডক্স আদ্দত পভির্ট
‘র্ফনামূদ্দল্য’ াওয়া মাআদ্দফ);
(গ) কপ্রা-পযভা আনবদ্দয়(র্ অআ) - এয পদ্দটাের্;
(ঘ) আনবদ্দয়জ- এয পদ্দটাের্ ;
(ঙ) প্যার্েং র্রষ্ট - এয পদ্দটাের্;
(চ) র্ফর ফ করর্ডং - এয পদ্দটাের্;
(ছ) প্রর্তষ্ঠাদ্দনয র্নজস্ব প্যাদ্দড কভর্নাযীজ/মন্ত্রাংদ্দয তার্রো ৩ ের্;
(জ) তপ র-1 ম য় নধ যত প’  য  ধ (কোড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 
জ য চ র নয র ।

র্ফঃ দ্রঃ অদ্দফদনদ্দত্রয র্ত ংযুি পদ্দটাের্গুর্র প্রর্তষ্ঠাদ্দনয ব্যফস্থানা র্যচারে ফা ব্যফস্থানা ংীদায ফা স্বত্ত্বার্ধোযী ফা ক্ষভতাপ্রাপ্ত
ের্তিক্ষ ের্তিে তযার্য়ত আদ্দত আদ্দফ।
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পযভ-১৩
{র্ফর্ধ 15 (১)(ড) }
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাপদ যকায
ফস্ত্র অবধদিয
কভর্ন ছাড়েযদ্দণয অদ্দফদন পযভ

১.
২.

3.
4.
5.

র্ল্প প্রর্তষ্ঠাদ্দনয নাভ:
ঠিোনা (ে) র্প: ফাড়ী/প্ল্ট/কার্ডং নংড়ে নং/ এরাো:
থানা/উদ্দজরা:
কপান:
পযাক্স:
(খ) োযখানাঃ ফাড়ী/প্ল্ট/কার্ডং নংড়ে নং/এরাো:
থানা/উদ্দজরা:
কপান:
পযাক্স:
এরর্ নং ও তার্যখ:
র্ল্প খাত:
র্নফন্ধন নম্বয ও তার্যখ:
কভয়াদ উত্তীদ্দণ িয তার্যখ:

য/কজরা:
আ-কভআর:

য/কজরা:
আ-কভআর:

অর্ভ/অভযা এআ ভদ্দভি ঙ্গীোয ের্যদ্দতর্ছ কম, উদ্দয ফর্ণ িত তথ্যাফরী তয ও ঠিে। কোন তথ্য তয প্রভার্ণত আদ্দর অআন নুমায়ী কম
ার্ি অদ্দযা েযা আদ্দফ, তাা ভার্নয়া রআদ্দত ফাধ্য থার্েফ।

তার্যখ:

স্বাক্ষয:.......................................................
নাভ:..........................................................
দফী :
কভাফাআর নম্বয:
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ংযুর্ি
দার্খর েযা আয়াদ্দছ (নুগ্র
ের্যয়া  র্দন)
যাঁ
না

প্রদ্দয়াজনীয় োগজত্র
(ে) প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড অদ্দফদনত্র; (নমুনা পযভ-২0);
(খ) র্নধ িার্যত পূযণকৃত পযভ ( র্ধদপ্তদ্দযয ওদ্দয়ফাআট ফা ওয়ান স্ট ার্বি এয কডক্স আদ্দত
পভির্ট ‘র্ফনামূদ্দল্য’ াওয়া মাআদ্দফ);
(গ) কপ্রা-পযভা আনবদ্দয়(র্ অআ) - এয পদ্দটাের্ (ব্যাংে ের্তিে তযার্য়ত);
(ঘ) এরর্ - এয পদ্দটাের্ (ব্যাংে ের্তিে তযার্য়ত) ;
(ঙ) র্এঅআ - এয পদ্দটাের্ (ফয়রাদ্দযয কক্ষদ্দত্র);
(চ) আনবদ্দয়- এয পদ্দটাের্ (ব্যাংে ের্তিে তযার্য়ত);
(ছ) প্যার্েং র্রষ্ট - এয পদ্দটাের্ (ব্যাংে ের্তিে তযার্য়ত) ;
(জ) র্ফর ফ করর্ডং - এয পদ্দটাের্ (ব্যাংে ের্তিে তযার্য়ত);
(ঝ) ংর্িষ্ট র্ভর্তয প্রতযয়নত্র - এয পদ্দটাের্ (যার্য কটক্সটাআর কভর্নাযীজ না আদ্দর) ;
(ঞ) প্রর্তষ্ঠাদ্দনয র্নজস্ব প্যাদ্দড কভর্নাযীজ ফ মন্ত্রাংদ্দয তার্রো ৩ ের্ ;
ট) তপ র-1 ম য় নধ যত প’  য  ধ (কোড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 
জ য চ র নয র ।

র্ফঃ দ্রঃ অদ্দফদনদ্দত্রয র্ত ংযুি পদ্দটাের্গুর্র প্রর্তষ্ঠাদ্দনয ব্যফস্থানা র্যচারে ফা ব্যফস্থানা ংীদায ফা স্বত্ত্বার্ধোযী ফা ক্ষভতাপ্রাপ্ত
ের্তিক্ষ ের্তিে তযার্য়ত আদ্দত আদ্দফ।
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পযভ-1৪
{র্ফর্ধ 15(1)(ঢ)}
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাপদ যকায
ফস্ত্র অবধদিয

র্ফদ্দদী নাগর্যদ্দেয ওয়ােি াযর্ভট-এয  য
১.
২.

3.

4.
5.

র্ল্প/প্রর্তষ্ঠাদ্দনয নাভ:
ঠিোনা (ে) র্প: ফাড়ী/প্ল্ট/কার্ডং নংগ্রাভ/ড়ে নং/ এরাো:
থানা/উদ্দজরা:
কপান:
পযাক্স:
(খ) োযখানা: ফাড়ী/প্ল্ট/কার্ডং নংগ্রাভ/ড়ে নং/ এরাো:
থানা/উদ্দজরা:
কপান:
পযাক্স:
ফার্য়ং াউদ্দজয কক্ষদ্দত্র কযর্জষ্ট্রাড ি ও
কভআর্রং ঠিোনা
েভিযত র্ফদ্দদী নাগর্যদ্দেয তথ্যার্দ
নাভ :
জাতীয়তা:
াদ্দাট ি নম্বয:
র্ক্ষাগত কমাগ্যতা:
র্নফন্ধন নদ নম্বয ও তার্যখ:
র্ল্প খাত:

য/কজরা:
আ-কভআর:

য/কজরা:
আ-কভআর:

অর্ভ/অভযা এআ ভদ্দভি ঙ্গীোয ের্যদ্দতর্ছ কম, উদ্দয ফর্ণ িত তথ্যাফরী তয ও ঠিে। কোন তথ্য তয প্রভার্ণত আদ্দর অআন নুমায়ী
কম ার্ি অদ্দযা েযা আদ্দফ, তাা ভার্নয়া রআদ্দত ফাধ্য থার্েফ।

তার্যখ:

স্বাক্ষয:.......................................................
নাভ:..........................................................
দফী :
কভাফাআর নম্বয:
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ংযুর্ি
দার্খর েযা দ্দয়দ্দছ (নুগ্র
ের্যয়া  র্দন)
যাঁ
না

প্রদ্দয়াজনীয় োগজত্র
(ে) প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড অদ্দফদনত্র; (নমুনা পযভ-২0);
(খ) র্নধ িার্যত পূযণকৃত পযভ ( র্ধদপ্তদ্দযয ওদ্দয়ফাআট ফা ওয়ান স্ট ার্বি এয কডক্স আদ্দত
পভির্ট‘র্ফনামূদ্দল্য’ াওয়া মাআদ্দফ);
ি
ি
(গ) র্রর্ভদ্দটড কোম্পানী আদ্দর কভদ্দভাদ্দযন্ডাভ এন্ড অর্টেযার
প এযাদ্দার্দ্দয়ন এফং ার্টর্পদ্দেট
প আনেদ্দিাদ্দযন- এয পদ্দটাের্ । ংীদার্য প্রর্তষ্ঠান আদ্দর ংীদার্য চুর্িদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ঘ) নদ্দদয পদ্দটাের্;
(ঙ)  যচ রন ম দয ব য ম ফফযণ য ের্ (উি ম ফফযণ কন অদ্দফদনোযীয নাভ, দফী,
েভিানুভর্ত প্রাপ্ত সুর্ফধার্দ আতযার্দ উদ্দেখ থার্েদ্দত আদ্দফ);
(চ) র্নদ্দয়াগত্র ফা চুর্িদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ছ র্বা ম্বর্রত পূণ িাঙ্গ াদ্দাদ্দট িয পদ্দটাের্;
(জ) র্ফদ্দদী নাগর্যদ্দেয র্ক্ষাগত ও কাগত কমাগ্যতা এফং র্বজ্ঞতা নদদ্দত্রয পদ্দটাের্
(আংদ্দযজীদ্দত);
(ঝ) র্নদ্দয়াগ র্ফজ্ঞর্প্তয পদ্দটাের্ ( জাতীয় বদর্নে/ওদ্দয়ফ াআট);
(ঞ) আদ্দতাপূদ্দফ ি স্থানীয় কোন প্রর্তষ্ঠাদ্দনয ভাধ্যদ্দভ েভিানুভর্ত গ্রণ েযা আদ্দর উা ফার্তদ্দরয পদ্দটাের্,
র্যর্রজ ড িাদ্দযয পদ্দটাের্, অয়েয র্যদ্দাদ্দধয প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
ট) তপ র-1 ম য় নধ যত প’  য  ধ (কোড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 
ত
জ য চ র নয র ।

র্ফঃ দ্রঃ অদ্দফদনদ্দত্রয র্ত ংযুি পদ্দটাের্গুর্র প্রর্তষ্ঠাদ্দনয ব্যফস্থানা র্যচারে ফা ব্যফস্থানা ংীদায ফা স্বত্ত্বার্ধোযী ফা ক্ষভতাপ্রাপ্ত
ের্তিক্ষ ের্তিে তযার্য়ত আদ্দত আদ্দফ।
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পযভ-1৫
{র্ফর্ধ 15(1)(ণ)}
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাপদ যকায
ফস্ত্র অবধদিয
র্বা প্রার্প্তয সুার্যদ্দয জন্য অদ্দফদন পযভ

১.
২.

3.

4.
5.

র্ল্প/প্রর্তষ্ঠাদ্দনয নাভ:
ঠিোনা (ে) র্প: ফাড়ী/প্ল্ট/কার্ডং নংগ্রাভ/ড়ে নং/ এরাো:
থানা/উদ্দজরা:
কপান:
পযাক্স:
(খ) োযখানা: ফাড়ী/প্ল্ট/কার্ডং নংগ্রাভ/ড়ে নং/ এরাো:
থানা/উদ্দজরা:
কপান:
পযাক্স:
ফার্য়ং াউদ্দজয কক্ষদ্দত্র কযর্জষ্ট্রাড ি ও
কভআর্রং ঠিোনা
েভিযত র্ফদ্দদী নাগর্যদ্দেয তথ্যার্দ
নাভ :
জাতীয়তা:
াদ্দাট ি নম্বয:
র্ক্ষাগত কমাগ্যতা:
র্নফন্ধন নদ নম্বয ও তার্যখ:
র্ল্প খাত:

য/কজরা:
আ-কভআর:

য/কজরা:
আ-কভআর:

অর্ভ/অভযা এআ ভদ্দভি ঙ্গীোয ের্যদ্দতর্ছ কম, উদ্দয ফর্ণ িত তথ্যাফরী তয ও ঠিে। কোন তথ্য তয প্রভার্ণত আদ্দর অআন নুমায়ী
কম ার্ি অদ্দযা েযা আদ্দফ, তাা ভার্নয়া রআদ্দত ফাধ্য থার্েফ।

তার্যখ:

স্বাক্ষয:.......................................................
নাভ:..........................................................
দফী :
কভাফাআর নম্বয:
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ংযুর্ি
দার্খর েযা দ্দয়দ্দছ (নুগ্র
ের্যয়া  র্দন)
যাঁ
না

প্রদ্দয়াজনীয় োগজত্র
(ে) প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড অদ্দফদনত্র; (নমুনা পযভ-২0);
(খ) র্নধ িার্যত পূযণকৃত পযভ ( র্ধদপ্তদ্দযয ওদ্দয়ফাআট ফা ওয়ান স্ট ার্বি এয কডক্স আদ্দত
পভির্ট‘র্ফনামূদ্দল্য’ াওয়া মাআদ্দফ);
ি
ি েট
(গ) র্রর্ভদ্দটড কোম্পানী আদ্দর কভদ্দভাদ্দযন্ডাভ এন্ড অর্টেযার
প এযাদ্দার্দ্দয়ন এফং ার্টর্পদ্দ
প আনেদ্দিাদ্দযন- এয পদ্দটাের্। ংীদার্য প্রর্তষ্ঠান আদ্দর ংীদার্য চুর্িদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ঘ) নদ্দদয পদ্দটাের্;
(ঙ)  যচ রন ম দয ব য ম ফফযণ য ের্ (উি োম ির্ফফযণীদ্দত অদ্দফদনোযীয নাভ, দফী,
েভিানুভর্ত প্রাপ্ত সুর্ফধার্দ আতযার্দ উদ্দেখ থার্েদ্দত আদ্দফ);
(চ) র্নদ্দয়াগত্র ফা চুর্িদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ছ) তপ র-1 ম য় নধ যত প’  য  ধ (কোড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 
জ য চ র নয র ।

র্ফঃ দ্রঃ অদ্দফদনদ্দত্রয র্ত ংযুি পদ্দটাের্গুর্র প্রর্তষ্ঠাদ্দনয ব্যফস্থানা র্যচারে ফা ব্যফস্থানা ংীদায ফা স্বত্ত্বার্ধোযী ফা ক্ষভতাপ্রাপ্ত
ের্তিক্ষ ের্তিে তযার্য়ত আদ্দত আদ্দফ।
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পযভ-1৬
{র্ফর্ধ 15(1)(ত)}
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাপদ যকায
ফস্ত্র অবধদিয
কডপাড ি কদ্দভন্ট- এয সুার্যদ্দয অদ্দফদন পযভ

১.
২.

3.

4.
5.

র্ল্প প্রর্তষ্ঠাদ্দনয নাভ:
ঠিোনা (ে) র্প: ফাড়ী/প্ল্ট/কার্ডং নংগ্রাভ/ড়ে নং/এরাো:
থানা/উদ্দজরা:
য/কজরা:
কপান:
পযাক্স:
আ-কভআর:
(খ) োযখানা: ফাড়ী/প্ল্ট/কার্ডং নংগ্রাভ/ড়ে নং/এরাো:
থানা/উদ্দজরা:
য/কজরা:
কপান:
পযাক্স:
আ-কভআর:
কডপাড ি কদ্দভন্ট-এয তথ্যার্দ:
কডপাড ি কদ্দভন্ট-এয ভাধ্যদ্দভ অভদানীতব্য দ্দণ্যয র্ফফযণ (প্রদ্দয়াজদ্দন প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড পৃথেবাদ্দফ ের্যদ্দত আদ্দফ)
কপ্রাপযভা আনবদ্দয়নম্বয ও তার্যখ
কপ্রাপযভা আনবদ্দয়এয মূল্য
র্ল্প খাত:
র্নফন্ধন নদ নম্বয ও তার্যখ:

অর্ভ/অভযা এআ ভদ্দভি ঙ্গীোয ের্যদ্দতর্ছ কম, উদ্দয ফর্ণ িত তথ্যাফরী তয ও ঠিে। কোন তথ্য তয প্রভার্ণত আদ্দর অআন নুমায়ী
কম ার্ি অদ্দযা েযা আদ্দফ, তাা ভার্নয়া রআদ্দত ফাধ্য থার্েফ।

তার্যখ:

স্বাক্ষয:.......................................................
নাভ:..........................................................
দফী :
কভাফাআর নম্বয:
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ংযুর্ি
দার্খর েযা আয়াদ্দছ (নুগ্র
ের্যয়া  র্দন)
যাঁ
না

প্রদ্দয়াজনীয় োগজত্র
(ে) প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড অদ্দফদনত্র; (নমুনা পযভ-২0);
(খ) র্নধ িার্যত পূযণকৃত পযভ ( র্ধদপ্তদ্দযয ওদ্দয়ফাআট ফা ওয়ান স্ট ার্বি এয কডক্স
আদ্দত পভির্ট‘র্ফনামূদ্দল্য’ াওয়া মাআদ্দফ);
(গ) র্অআ ফা কর েণ্ট্রাে ফা আনদ্দডন্ট-এয তযার্য়ত পদ্দটাের্;
(ঘ) এরর্য পদ্দটাের্ (প্রদ্দমাজয কক্ষদ্দত্র) ;
(ঙ)  যচ রন ম দয ব য ম ফফযণ য ের্;
(চ) ব্যাংে নার্ত্তদ্দত্রয পদ্দটাের্;;
ছ) ব্যাংে ের্তিে প্রদত্ত অর্থ িে স্বচ্ছরতায প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(জ) অভদানীতব্য কভর্দ্দনয তার্রো-এয ের্;
(ঝ) তপ র-1 ম য় নধ যত প’  য  ধ (কোড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 
জ য চ র নয র ।

র্ফঃ দ্রঃ অদ্দফদনদ্দত্রয র্ত ংযুি পদ্দটাের্গুর্র প্রর্তষ্ঠাদ্দনয ব্যফস্থানা র্যচারে ফা ব্যফস্থানা ংীদায ফা স্বত্ত্বার্ধোযী ফা ক্ষভতাপ্রাপ্ত
ের্তিক্ষ ের্তিে তযার্য়ত আদ্দত আদ্দফ।
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পযভ-1৭
{র্ফর্ধ 15(1)(থ)}
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাপদ যকায
ফস্ত্র অবধদিয

বফদ্দদর্ে ঋণ-এয সুার্য ফা নার্ত্তদ্দত্রয অদ্দফদন পযভ
১

২

3

র্ল্প প্রর্তষ্ঠাদ্দনয নাভ:
ঠিোনা (ে) র্প: ফাড়ী/প্ল্ট/কার্ডং নংগ্রাভ/ড়ে নং/ এরাো:
থানা/উদ্দজরা:
কপান:
পযাক্স:
(খ) োযখানা: ফাড়ী/প্ল্ট/কার্ডং নংগ্রাভ/ড়ে নং/এরাো:
থানা/উদ্দজরা:
কপান:
পযাক্স:
বফদ্দদর্ে/স্থানীয় ঋণ এয তথ্যার্দ:
বফদ্দদর্ে ঋণ এয র্যভাণ:
বফদ্দদর্ে ঋণ প্রদানোযী ংস্থায নাভ:

য/কজরা:
আ-কভআর:

য/কজরা:
আ-কভআর:
স্থানীয় ঋণ এয র্যভাণ:
ংর্িষ্ট ফাংরাদ্দদী ব্যাংদ্দেয নাভ ও ঠিোনা:

বফদ্দদর্ে ঋণ ব্যফাদ্দযয র্ফফযণী: (প্রদ্দয়াজদ্দন প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড পৃথেবাদ্দফ ংযুি ের্যদ্দত আদ্দফ)
4.
র্ল্প খাত:
5.
র্নফন্ধন নদ নম্বয ও তার্যখ:
অর্ভ/অভযা এআ ভদ্দভি ঙ্গীোয ের্যদ্দতর্ছ কম, উদ্দয ফর্ণ িত তথ্যাফরী তয ও ঠিে। কোন তথ্য তয প্রভার্ণত আদ্দর অআন নুমায়ী
কম ার্ি অদ্দযা েযা আদ্দফ, তাা ভার্নয়া রআদ্দত ফাধ্য থার্েফ।

তার্যখ:

স্বাক্ষয:.......................................................
নাভ:..........................................................
দফী :
কভাফাআর নম্বয:
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ংযুর্ি
দার্খর েযা আয়াদ্দছ (নুগ্র
ের্যয়া  র্দন)
যাঁ
না

প্রদ্দয়াজনীয় োগজত্র
(ে) প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড অদ্দফদনত্র; (নমুনা পযভ-২0);
(খ) র্নধ িার্যত পূযণকৃত পযভ (র্ধদপ্তদ্দযয ওদ্দয়ফাআট ফা ওয়ান স্ট ার্বি এয কডক্স
আদ্দত পভির্ট ‘র্ফনামূদ্দল্য’ াওয়া মাআদ্দফ);
(গ) ঋণ নুদ্দভাদদ্দনয ের্ /র্অআ/র্ফক্রয় চুর্িত্র (ব্যাংে ের্তিে তযার্য়ত);
(ঘ)  যচ রন ম দয ব য ম ফফযণ ;
(চ) ব্যাংে নার্ত্ত দ্দত্রয পদ্দটাের্;
ছ) ব্যাংে ের্তিে প্রদত্ত অর্থ িে স্বচ্ছরতায প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(চ) অভদানীতব্য কভর্দ্দনয তার্রো;
(জ) তপ র-1 ম য় নধ যত প’  য  ধ (কোড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 
জ য চ র নয র ।

র্ফঃ দ্রঃ অদ্দফদনদ্দত্রয র্ত ংযুি পদ্দটাের্গুর্র প্রর্তষ্ঠাদ্দনয ব্যফস্থানা র্যচারে ফা ব্যফস্থানা ংীদায ফা স্বত্ত্বার্ধোযী ফা ক্ষভতাপ্রাপ্ত
ের্তিক্ষ ের্তিে তযার্য়ত আদ্দত আদ্দফ।
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পযভ-1৮
{র্ফর্ধ 15(1)(দ)}
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাপদ যকায
ফস্ত্র অবধদিয
েদ্দম্পার্জট ফ র্দ্দল্পয ন দয জ অদ্দফদন পযভ
১.
২.

৩.

4.
5.
6.

র্ল্প প্রর্তষ্ঠাদ্দনয নাভ:
ঠিোনা (ে) র্প: ফাড়ী/প্ল্ট/কার্ডং নংগ্রাভ/ড়ে নং/ এরাো:
থানা/উদ্দজরা:
য/কজরা:
কপান:
পযাক্স:
আ-কভআর:
(খ) োযখানা: ফাড়ী/প্ল্ট/কার্ডং নংগ্রাভ/ড়ে নং/এরাো:
থানা/উদ্দজরা:
য/কজরা:
কপান:
পযাক্স:
আ-কভআর:
ব্যফস্থানা র্যচারে/ব্যফস্থানা ংীদার্য/স্বত্ত্বার্ধোযীয র্ফফযণ (প্রদ্দয়াজদ্দন প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড পৃথেবাদ্দফ ের্যদ্দত আদ্দফ)
নাভ:
দফী:
এনঅআর্ড:
কপান:
কভাফাআর নম্বয:
আ কভআর :
র্নফন্ধন নদ্দদয নম্বয ও তার্যখ:
র্ল্প খাত:
ফার্ল িে উৎাদন ক্ষভতা:
উৎার্দত দ্দণ্যয র্ফফযণ
র্যভাণ
অনুভার্নে মূল্য (র্ভর্রয়ন টাোয়)

7

ফার্ণর্জযে উৎাদন শুরুয তার্যখ:

8

র্ফর্নদ্দয়াদ্দগয র্ফফযণ
স্থানীয় মুদ্রায় (র্ভ: টা:)
বফদ্দদর্ে মুদ্রায় (র্ভ: টা:)
কভাট মূল্য (র্ভ: টা:)
(ে) স্থায়ী র্ফর্নদ্দয়াগ:
(১) ভূর্ভ
(২) বফন/কড
(৩) মন্ত্রার্ত ও যিাভার্দ
(৪) ন্যান্য
(খ) চরর্ত মূরধনঃ
(ে+খ) ফ িদ্দভাট টাো (র্ভর্রয়ন) =
ভার্েিন ডরাদ্দয (র্ভর্রয়ন) =
র্ফর্নদ্দয়াদ্দগয উৎ:
(র্ভর্রয়ন টাোয়)
স্থানীয় মুদ্রায়
বফদ্দদর্ে মুদ্রায়
ঋণ প্রদানোযী ংস্থা ও কদদ্দয নাভ (মর্দ
কভাট (র্ভ: টা:)
(র্ভ: টা:)
(র্ভ: টা:)
থাদ্দে)
(ে) উদ্দযািায ভমূরধন
(খ) স্থানীয় ঋণ
(গ) বফদ্দদর্ে ঋণ
(ে+খ+গ) কভাট =
মন্ত্রার্ত ও যিাভার্দয র্ফফযণঃ (পৃথে করটায কড/ প্যাদ্দড স্থানীয়বাদ্দফ ংগৃীত, অভদানীকৃত যিাভার্দয ংখ্যা ও মূল্য ৩ কট
ংযুি ের্যদ্দত আদ্দফ):
ধযন
ংখ্যা
মূল্য (র্ভ: টা:)
(ে) স্থানীয়বাদ্দফ ংগৃীত
(খ) অভদানীকৃত
(ে+খ) ফ িদ্দভাট টাো (র্ভর্রয়ন) =

9

10
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অর্ভ/অভযা এআ ভদ্দভ ি ঙ্গীোয ের্যদ্দতর্ছ কম, উদ্দয ফর্ণ িত তথ্যাফরী তয ও ঠিে। কোন তথ্য তয প্রভার্ণত আদ্দর অআন নুমায়ী কম ার্ি
অদ্দযা েযা আদ্দফ, তাা ভার্নয়া রআদ্দত ফাধ্য থার্েফ।
স্বাক্ষয:.......................................................
নাভ:..........................................................
দফী :
কভাফাআর নম্বয:

তার্যখ:

ংযুর্ি
দার্খর েযা আয়াদ্দছ (নুগ্র
ের্যয়া  র্দন)
যাঁ
না

প্রদ্দয়াজনীয় োগজত্র
(ে) প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড অদ্দফদনত্র; (নমুনা পযভ-২0);
(খ) র্নধ িার্যত পূযণকৃত পযভ ( র্ধদপ্তদ্দযয ওদ্দয়ফাআট ফা ওয়ান স্ট ার্বি এয কডক্স আদ্দত
পভির্ট ‘র্ফনামূদ্দল্য’ াওয়া মাআদ্দফ);
(গ) নদ ও নদ ংদ্দাধদ্দনয পদ্দটাের্ (মর্দ থাদ্দে);
(ঘ) োযখানায় ংস্থার্ত কভর্নাযীদ্দজয তার্রো;
(ঙ)  যচ রন ম দয ব য ম ফফযণ ;
(চ) ারনাগাদ কেড রাআদ্দদ্দন্স-এয পদ্দটাের্;
(ছ) ারনাগাদ পায়ায রাআদ্দন্স-এয পদ্দটাের্;
জ) তপ র-1 ম য় নধ যত প’  য  ধ (কোড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) 
জ য চ র নয র ।

র্ফঃ দ্রঃ অদ্দফদনদ্দত্রয র্ত ংযুি পদ্দটাের্গুর্র প্রর্তষ্ঠাদ্দনয ব্যফস্থানা র্যচারে ফা ব্যফস্থানা ংীদায ফা স্বত্ত্বার্ধোযী ফা ক্ষভতাপ্রাপ্ত
ের্তিক্ষ ের্তিে তযার্য়ত আদ্দত আদ্দফ।
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পযভ-১৯
{র্ফর্ধ 15(১)(ধ)}
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাপদ যকায
ফস্ত্র অবধদিয

ফন্ড রাআদ্দদ্দন্স এআচ এ কোড ংদ্দমাজদ্দনয সুার্যদ্দয অদ্দফদন পযভ
র্ল্প প্রর্তষ্ঠাদ্দনয নাভ:
১.
২.

ঠিোনা (ে) র্প: ফাড়ী/প্ল্ট/কার্ডং নংগ্রাভ/ড়ে নং/ এরাো:
থানা/উদ্দজরা:
কপান:
পযাক্স:
(খ) োযখানা: ফাড়ী/প্ল্ট/কার্ডং নংগ্রাভ/ড়ে নং/ এরাো:
থানা/উদ্দজরা:
কপান:
পযাক্স:
অআ অয র্ কত উর্ের্খত অভদার্ন দ্দত্ত্বয র্যভাণ

ংদ্দাধন

4.
5.
6.

র্নফন্ধন নদ নম্বয ও তার্যখ:
র্ল্প খাত:
পূদ্দফ ি োযখানায় ংস্থার্ত কভর্নাযীজ এয র্ফফযণ:
কভর্নাযীদ্দজয নাভ
ংখ্যা

ফতিভান োযখানায় ংস্থার্ত কভর্নাযীজ এয র্ফফযণ:
কভর্নাযীদ্দজয নাভ
ংখ্যা

7.

োযখানায় উৎার্দত দ্দণ্যয র্ফফযণ:

8.

োযখানায় ব্যফায েযা আদ্দফ এভন োঁচাভাদ্দরয র্ফফযণ: (প্রদ্দয়াজদ্দন প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড অরাদাবাদ্দফ ংযুি ের্যদ্দত আদ্দফ)
োঁচাভাদ্দরয নাভ:
অভদানীকৃত োঁচাভার এআচ এ কোড নম্বয:

৩.

য/কজরা:
আ-কভআর:

য/কজরা:
আ-কভআর:

অর্ভ/অভযা এআ ভদ্দভি ঙ্গীোয ের্যদ্দতর্ছ কম, উদ্দয ফর্ণ িত তথ্যাফরী তয ও ঠিে। কোন তথ্য তয প্রভার্ণত আদ্দর অআন নুমায়ী
কম ার্ি অদ্দযা েযা আদ্দফ, তাা ভার্নয়া রআদ্দত ফাধ্য থার্েফ।

তার্যখ:

স্বাক্ষয:.......................................................
নাভ:..........................................................
দফী :
কভাফাআর নম্বয:

48

ংযুর্ি
দার্খর েযা আয়াদ্দছ (নুগ্র
ের্যয়া  র্দন)
যাঁ
না

প্রদ্দয়াজনীয় োগজত্র
(ে) প্রর্তষ্ঠাদ্দনয প্যাদ্দড অদ্দফদনত্র; (নমুনা পযভ-২0);
(খ) র্নধ িার্যত পূযণকৃত পযভ ( র্ধদপ্তদ্দযয ওদ্দয়ফাআট ফা ওয়ান স্ট ার্বি এয কডক্স
আদ্দত পভির্ট ‘র্ফনামূদ্দল্য’ াওয়া মাআদ্দফ);
(গ) ফন্ড রাআদ্দন্স-এয পদ্দটাের্;
(ঘ) এআচ.এ কোড োঁচাভাদ্দরয তার্রো;
(ঙ) এনটাআদ্দটরদ্দভন্ট কায এডে ফা র্নয়র্ভত অআ অয র্ সুার্যদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(চ) অভদার্ন র্নফন্ধন নদ-এয পদ্দটাের্ (অআঅযর্ াফআ);
(ছ) যপ্তানী র্নফন্ধন নদ -এয পদ্দটাের্ (আঅযর্);
(জ) ব্যাংে ের্তিে প্রদত্ত অর্থ িে স্বচ্ছরতায প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ঝ) অয়েয প্রতযয়নদ্দত্রয পদ্দটাের্;
(ঞ) তপ র-1 ম য় নধ যত প’  য  ধ (কোড নং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬)

জ য চ র নয র ।

র্ফঃ দ্রঃ অদ্দফদনদ্দত্রয র্ত ংযুি পদ্দটাের্গুর্র প্রর্তষ্ঠাদ্দনয ব্যফস্থানা র্যচারে ফা ব্যফস্থানা ংীদায ফা স্বত্ত্বার্ধোযী ফা ক্ষভতাপ্রাপ্ত
ের্তিক্ষ ের্তিে তযার্য়ত আদ্দত আদ্দফ।

49

পযভ-২0
ফযাফয
ভার্যচারে
ফস্ত্র র্ধদপ্তয
ফ এভ  বফন (১০ভ তর )
৭-৯, ওয ন ফ জ য, ঢ -১২১৫
র্ফলয়:------------------------------------------------------------------------এয জন্য অদ্দফদন।
ভদ্দাদয়
অর্ভ ---------------------------------------------------------------------------------------- এয জন্য অদ্দফদন েযর্ছ। অদ্দফদন দ্দত্রয
াদ্দথ পুযণকৃত র্নধ িার্যত পভি ও পদ্দভি উর্ের্খত তার্রো নুমায়ী োগজত্র ংযুি েযর্ছ।

স্বাক্ষয:.......................................................
নাভ:..........................................................
দফী:
কভাফাআর নম্বয:
আ-কভআর:
ীর:
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ছ ফ ধ-৬(2)
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাপদ যকায
ফস্ত্র অবধদিয
বফটিএভব বফন (১০ভ তরা)
৭-৯,কাওযান ফাজায, ঢাকা-১২১৫।
www.dot.gov.bd

প্র ফত নফ ন নদ
প্রিার্ফত র্নফন্ধন ংখ্যা:----------------তার্যখ: -----------------------------র্ি:

এই ভ ভ ত য়ন য ম ই ত ছ ম, ভ -----------------------------------------------,
ন :- প:----------------------------------------------------------------------------------যখ ন :----------------------------------------------------------------------------------------ন ভ ---------------------- ------------- খ তয ফ    ফ ফ
ধদ য
নফ ত।
ভয় দ:------------------------

ম ।
য:
ভ ত য ন ভ:
দফ :
( র)

ত যখ:
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{

ছ (খ)
৬ (২)}

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাপদ যকায
ফস্ত্র অবধদিয
বফটিএভব বফন (১০ভ তরা)
৭-৯,কাওযান ফাজায, ঢাকা-১২১৫।
www.dot.gov.bd

ফত নফ ন নদ
প্রস্তাবফত বনফন্ধন াংখ্যা:তার্যখ:

নর্থ নাং-

তাবযি:

প্রাক
ব্যফস্থানা বযচারক/ব্যফস্থানা অাংীদায/ত্ত্ববধকাযী
-----------------------------------------------------------------------------বফলয়: ফস্ত্রবপেয অনুকূপর প্রস্তাবফত বনফন্ধন নদ প্রদান।
বপ্রয় ভপাদয়,
আনায ----------- ইাং তাবযপিয আপফদনপত্র প্রদি তথ্যাবদয বববিপত আনায প্রস্তাবফত ফস্ত্রবে কাযিানাটি বনপে উবিবিত তিাফরী
ারন াপপে ফস্ত্র অবধদিপয বনফবন্ধত পরা:

১
২

৩

৪
৫
৬
৭

৮

বে কাযিানায নাভ:ঠিকানা:(ক) অবপ:
(ি) কাযিানা:
উপদ্যাক্তা (গণ) –এয বফফযণ
ক্রবভক

দফী

স্থায়ী ও ফতিভান ঠিকানা

জাতীয়তা

বে উিাত:
ফ ন য় গয ধযন: স্থানীয়/বফপদবক/একক/পমৌথ বফপনপয়াগ (প্রপমাজযটি যাবিয়া ফাবকগুবর কাটিয়া বদন)
ফাবনবজযক উৎাদন শুরুয তাবযি :
বফবনপয়াপগয বফফযণ :
(ক) স্থায়ী বফবনপয়াগ
স্থানীয় মুদ্রায়
বফপদবক মুদ্রায়
(বভবরয়ন টাকা)
(বভবরয়ন টাকা)
(১) জবভ
(২) কাযিানা বফন ফা ক্ষড
(৩) মন্ত্রাবত ও যঞ্জাভাবদ
(৪) অন্যান্য
(ি) চরবত মূরধন
ফ িপভাট (বভবরয়ন টাকায়)=
অথ িায়পনয উৎ :
উৎ
স্থানীয় মুদ্রায়
বফপদবক মুদ্রায়
(বভবরয়ন টাকা)
(বভবরয়ন টাকা)
(ক) উপদ্যাক্তায বযপাবধত মূরধন
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ইপভইর ও
ক্ষভাফাইর নম্বয।

ক্ষভাট মূল্য
(বভবরয়ন টাকা)

ক্ষভাট
(বভবরয়ন টাকা)

(ি) স্থানীয় ঋণ
(গ) বফপদবক ঋণ
ফ িপভাট (বভবরয়ন টাকায়)=
৯

মন্ত্রাবতয তাবরকা :
মন্ত্রাবতয বফফযণ

াংখ্যা/একক

দয (বভবরয়ন টাকা) ক্ষভাট মূল্য (বভবরয়ন
টাকা)

(ক) স্থানীয়বাপফ াংগৃীত
(ি)স্থানীয়বাপফ াংগৃীতব্য
(গ)আভদানীকৃত
(ঘ) আভদানীতব্য
ফ িপভাট =
১০

ৎ

/

:
ফাবল িক উৎাদন
েভতা

১১

১
২
৩
জনফর:-

ৎ

স্থানীয়

বফপদী

উৎাবদত ণ্য/পফায
ক্ষভাট মূল্য (আনুভাবনক)

ক্ষভাট

(ক) ব্যফস্থানা
(ি) কভিচাযী
( ) শ্রবভক
ক্ষভাট=
১২

:

----%

-----%

:

( ) ফ  য ম ফত য় োগজত্র ারনাগাদ থার্েদ্দত আদ্দফ;
(খ) ফস্ত্রর্ল্প স্থাদ্দন স্থানীয় ফ আ জ ত থ িরগ্নীোযী কোন যোর্য ফা কফযোর্য ংস্থা থফা
প্রর্তষ্ঠাদ্দনয াদ্দথ অর্থ িে করনদ্দদন ংক্রান্ত কোন র্ফলদ্দয় এআ নদ্দদয ম্পৃিতা থার্েদ্দফ না;
(গ) নদ্দদয কোন নুদ্দচ্ছদ র্যফতিন ফা ংদ্দাধন ের্যদ্দত আদ্দর র্নধ িার্যত পযদ্দভ অদ্দফদন ের্যয়া নুভর্ত গ্রণ ের্যদ্দত
আদ্দফ;
(ঘ) এই র্নফন্ধন নদ ংর্িষ্ঠ প্রর্তষ্ঠানদ্দে র্ফর্ধভুি কোন দায় আদ্দত মুর্ি প্রদান ের্যদ্দফ না। কোন তি বঙ্গ ফা কোন
র্ফর্ধ প্রর্তারন না ের্যফায পদ্দর কোন দূঘ িটনা ঘর্টদ্দর কআ র্ফলদ্দয় ফস্ত্রর্ল্প ের্তি ক্ষ দায়ী থার্েদ্দফ;
(ঙ) ংর্িষ্ট ফস্ত্রর্দ্দল্প র্গ্নোন্ড ফ
ন ঘটন ংঘর্টত আদ্দর তাায োযণ র্নণ িদ্দয় ভ  যচ র এের্ট তদন্ত
ের্ভর্ট গঠনপূফ িে প্রাপ্ত তদন্ত প্রর্তদ্দফদদ্দনয র্বর্ত্তদ্দত দায়ী ব্যর্িদ্দদয র্ফরুদ্দদ্ধ প্রচর্রত অআন নুমায়ী প্রদ্দয়াজনীয় ব্যফস্থা
গ্রণ ের্যদ্দত ার্যদ্দফন;
(চ) ফস্ত্রর্দ্দল্পয কোনরূ ফজিয দাথ ি র্যদ্দাধন না ের্যয়া র্নেটস্থ কোন নদী, ংদ্দমাগ খার ফা াধাযণ জরাদ্দয় র্নগতি েযা
মাআদ্দফ না; ফজিয কাধানাগায ফ আর্টর্ প্ল্যান্ট স্থান াফ িক্ষর্ণে োম িেয যার্খদ্দত আদ্দফ। ফস্ত্রর্ল্প স্থাদ্দনয পূদ্দফ ি র্ফযভান
র্যদ্দফ অআদ্দনয তিাফরী প্রর্তারন ের্যদ্দত আদ্দফ;
(ছ) ফ ভ ন ভ আই ন
খত নধ যত ফয় য ভ কোন র্শু শ্রর্ভে র্নদ্দয়াগ কদওয়া মাআদ্দফ না। োযখানা কগদ্দটয
দৃেভান স্থাদ্দন ‘র্শুশ্রভ র্নর্লদ্ধ’ উদ্দেখ েদ্দয াআনদ্দফাড ি স্থান ের্যদ্দত আদ্দফ;
(জ) যপ্তার্নমূখী র্দ্দল্পয কক্ষদ্দত্র নদ্দদয র্ফণন নুদ্দচ্ছদ্দদ উর্ের্খত াদ্দয (%) ণ্য যপ্তার্ন ের্যদ্দত ই ফ;
(ঝ) ভ  যচ র ফ ভ  যচ র য 
ভচ য , োযখানা ের্তি ক্ষদ্দে ফগত েযাআয়া, োযখানা
চরাোরীন কম কোন ভদ্দয় োযখানা র্যদিন ের্যদ্দত ার্যদ্দফন;
(ঞ) োযখানা র্যদিদ্দনয কক্ষদ্দত্র োযখানা ের্ত
ি ক্ষ প্রদ্দয়াজনীয় দ্দমার্গতা ের্যদ্দত ফাধ্য থার্েদ্দফন;
(ট) দূঘ িটনা কযাধেদ্দল্প কদদ্দয প্রচর্রত অআন নুাদ্দয োযখানায় র্নযাত্তামূরে ব্যফস্থা গ্রণ ের্যদ্দত আদ্দফ;
(ঠ) ভূ-গবিস্থ ার্নয উয চা েভাদ্দনায রদ্দক্ষয বৃর্ষ্টয ার্ন ংযক্ষদ্দণয ও ব্যফাদ্দযয ব্যফস্থা
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য ত ই ফ;

(ড)

যখ ন য় য় জন য়
First Aid Box য খ ত ই ফ এফ
আদ্দফ;
(ঢ) যখ ন য় র্নযাদ ও র্ফশুদ্ধ খাফায ার্নয ব্যফস্থা য ত ই ফ;
(ঢ)

যখ ন য়  য য  য

(ণ)

ল ও ভ র দয জ

(ত) ফ ভ ন ভ আইন

মগ ভ

ফর য জন্য র্টভ গঠন ের্যদ্দত

ত ফজ য় য খ ত ই ফ;
ন দ  থ ওয়  ভ থ

ময়

ত ই ফ;

যখ ন য় ভ দয জ  র

ম গ ফধ ফজ য় য খ ত ই ফ।

য:
ভ ত য ন ভ:
দফ :
( র)

নবথ নাং- -

তাবযি:

দয় অফগবত ও প্রপয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রপনয জন্য অনুবরব ক্ষপ্রযন কযা পরা: (পজযষ্ঠতায ক্রভানুাপয নয়)
০১। প্রধান বনয়ন্ত্রক, আভদাবন ও যিাবন প্রধান বনয়ন্ত্রপকয দিয------------------------------------------------------।
০২। কবভনায, কাষ্টভ ফন্ড কবভনাপযট--------------------------------------------------------------------------।
০৩। --------------, ফস্ত্র অবধদিয, প্রধান কাম িারয়, ঢাকা (ওপয়ফ াইপট প্রকাপয জন্য)।
০৪। -------------------------

য:
ভ ত য ন ভ:
দফ :
( র)
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ছ -গ
ফ ধ-৭(২)
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাপদ যকায
ফস্ত্র অবধদিয
বফটিএভব বফন (১০ভ তরা)
৭-৯,কাওযান ফাজায, ঢাকা-১২১৫।
www.dot.gov.bd

র্ফযভান নফ ন নদ
র্ফযভান র্নফন্ধন ংখ্যা:----------------তার্যখ: -----------------------------র্ি:

এই ভ ভ ত য়ন য ম ই ত ছ ম, ভ -----------------------------------------------,
ন :- প:----------------------------------------------------------------------------------যখ ন :----------------------------------------------------------------------------------------ন ভ ---------------------- ------------- খ তয ফ    ফ ফ
ধদ য
নফ ত।
ভয় দ:------------------------

ম ।
য:
ভ ত য ন ভ:
দফ :
( র)

ত যখ:
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ছ -ঘ

ফ ধ-৭(২)
.
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাপদ যকায
ফস্ত্র অবধদিয
বফটিএভব বফন (১০ভ তরা)
৭-৯,কাওযান ফাজায, ঢাকা-১২১৫।
www.dot.gov.bd

ফ ভ ন বনফন্ধন নদ
বফদ্যভান বনফন্ধন াংখ্যা:তার্যখ:

নর্থ নাং-

তাবযি:

প্রাক
ব্যফস্থানা বযচারক/ব্যফস্থানা অাংীদায/ত্ত্ববধকাযী
-----------------------------------------------------------------------------বফলয়: ফস্ত্রবপেয অনুকূপর বফদ্যভান বনফন্ধন নদ প্রদান।
বপ্রয় ভপাদয়,
আনায ----------- ইাং তাবযপিয আপফদনপত্র প্রদি তথ্যাবদয বববিপত আনায বফদ্যভান ফস্ত্রবে কাযিানাটি বনপে উবিবিত তিাফরী
ারন াপপে ফস্ত্র অবধদিপয বনফবন্ধত পরা:

১
২

৩

৪
৫
৬
৭

৮

বে কাযিানায নাভ:ঠিকানা:(ক) অবপ:
(ি) কাযিানা:
উপদ্যাক্তা (গণ) –এয বফফযণ
ক্রবভক

দফী

স্থায়ী ও ফতিভান ঠিকানা

জাতীয়তা

বে উিাত:
ফ ন য় গয ধযন: স্থানীয়/বফপদবক/একক/পমৌথ বফপনপয়াগ (প্রপমাজযটি যাবিয়া ফাবকগুবর কাটিয়া বদন)
ফাবনবজযক উৎাদন শুরুয তাবযি :
বফবনপয়াপগয বফফযণ :
(ক) স্থায়ী বফবনপয়াগ
স্থানীয় মুদ্রায়
বফপদবক মুদ্রায়
(বভবরয়ন টাকা)
(বভবরয়ন টাকা)
(১) জবভ
(২) কাযিানা বফন ফা ক্ষড
(৩) মন্ত্রাবত ও যঞ্জাভাবদ
(৪) অন্যান্য
(ি) চরবত মূরধন
ফ িপভাট (বভবরয়ন টাকায়)=
অথ িায়পনয উৎ :
উৎ
স্থানীয় মুদ্রায়
বফপদবক মুদ্রায়
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ইপভইর ও
ক্ষভাফাইর নম্বয।

ক্ষভাট মূল্য
(বভবরয়ন টাকা)

ক্ষভাট

(বভবরয়ন টাকা)

(বভবরয়ন টাকা)

(বভবরয়ন টাকা)

(ক) উপদ্যাক্তায বযপাবধত মূরধন
(ি) স্থানীয় ঋণ
(গ) বফপদবক ঋণ
ফ িপভাট (বভবরয়ন টাকায়)=
৯

মন্ত্রাবতয তাবরকা :
মন্ত্রাবতয বফফযণ

াংখ্যা/একক

দয (বভবরয়ন টাকা) ক্ষভাট মূল্য (বভবরয়ন
টাকা)

(ক) স্থানীয়বাপফ াংগৃীত
(ি)স্থানীয়বাপফ াংগৃীতব্য
(গ)আভদানীকৃত
(ঘ) আভদানীতব্য
ফ িপভাট =
১০

ৎ

/

:
ফাবল িক উৎাদন
েভতা

১১

১
২
৩
জনফর:-

ৎ

স্থানীয়

বফপদী

উৎাবদত ণ্য/পফায
ক্ষভাট মূল্য (আনুভাবনক)

ক্ষভাট

(ক) ব্যফস্থানা
(ি) কভিচাযী
( ) শ্রবভক
ক্ষভাট=
১২

:

----%

-----%

:

( ) ফ  য ম ফত য় োগজত্র ারনাগাদ থার্েদ্দত আদ্দফ;
(খ) ফস্ত্রর্ল্প স্থাদ্দন স্থানীয় ফ আ জ ত থ িরগ্নীোযী কোন যোর্য ফা কফযোর্য ংস্থা থফা
প্রর্তষ্ঠাদ্দনয াদ্দথ অর্থ িে করনদ্দদন ংক্রান্ত কোন র্ফলদ্দয় এআ নদ্দদয ম্পৃিতা থার্েদ্দফ না;
(গ) নদ্দদয কোন নুদ্দচ্ছদ র্যফতিন ফা ংদ্দাধন ের্যদ্দত আদ্দর র্নধ িার্যত পযদ্দভ অদ্দফদন ের্যয়া নুভর্ত গ্রণ ের্যদ্দত
আদ্দফ;
(ঘ) এই র্নফন্ধন নদ ংর্িষ্ঠ প্রর্তষ্ঠানদ্দে র্ফর্ধভুি কোন দায় আদ্দত মুর্ি প্রদান ের্যদ্দফ না। কোন তি বঙ্গ ফা কোন
র্ফর্ধ প্রর্তারন না ের্যফায পদ্দর কোন দূঘ িটনা ঘর্টদ্দর কআ র্ফলদ্দয় ফস্ত্রর্ল্প ের্তি ক্ষ দায়ী থার্েদ্দফ;
(ঙ) ংর্িষ্ট ফস্ত্রর্দ্দল্প র্গ্নোন্ড ফ
ন ঘটন ংঘর্টত আদ্দর তাায োযণ র্নণ িদ্দয় ভ  যচ র এের্ট তদন্ত
ের্ভর্ট গঠনপূফ িে প্রাপ্ত তদন্ত প্রর্তদ্দফদদ্দনয র্বর্ত্তদ্দত দায়ী ব্যর্িদ্দদয র্ফরুদ্দদ্ধ প্রচর্রত অআন নুমায়ী প্রদ্দয়াজনীয় ব্যফস্থা
গ্রণ ের্যদ্দত ার্যদ্দফন;
(চ) ফস্ত্রর্দ্দল্পয কোনরূ ফজিয দাথ ি র্যদ্দাধন না ের্যয়া র্নেটস্থ কোন নদী, ংদ্দমাগ খার ফা াধাযণ জরাদ্দয় র্নগতি েযা
মাআদ্দফ না; ফজিয কাধানাগায ফ আর্টর্ প্ল্যান্ট স্থান াফ িক্ষর্ণে োম িেয যার্খদ্দত আদ্দফ। ফস্ত্রর্ল্প স্থাদ্দনয পূদ্দফ ি র্ফযভান
র্যদ্দফ অআদ্দনয তিাফরী প্রর্তারন ের্যদ্দত আদ্দফ;
(ছ) ফ ভ ন ভ আই ন
খত নধ যত ফয় য ভ কোন র্শু শ্রর্ভে র্নদ্দয়াগ কদওয়া মাআদ্দফ না। োযখানা কগদ্দটয
দৃেভান স্থাদ্দন ‘র্শুশ্রভ র্নর্লদ্ধ’ উদ্দেখ েদ্দয াআনদ্দফাড ি স্থান ের্যদ্দত আদ্দফ;
(জ) যপ্তার্নমূখী র্দ্দল্পয কক্ষদ্দত্র নদ্দদয র্ফণন নুদ্দচ্ছদ্দদ উর্ের্খত াদ্দয (%) ণ্য যপ্তার্ন ের্যদ্দত ই ফ;
(ঝ) ভ  যচ র ফ ভ  যচ র য 
ভচ য , োযখানা ের্তি ক্ষদ্দে ফগত েযাআয়া, োযখানা
চরাোরীন কম কোন ভদ্দয় োযখানা র্যদিন ের্যদ্দত ার্যদ্দফন;
(ঞ) োযখানা র্যদিদ্দনয কক্ষদ্দত্র োযখানা ের্ত
ি ক্ষ প্রদ্দয়াজনীয় দ্দমার্গতা ের্যদ্দত ফাধ্য থার্েদ্দফন;
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(ট) দূঘ িটনা কযাধেদ্দল্প কদদ্দয প্রচর্রত অআন নুাদ্দয োযখানায় র্নযাত্তামূরে ব্যফস্থা গ্রণ ের্যদ্দত আদ্দফ;
(ঠ) ভূ-গবিস্থ ার্নয উয চা েভাদ্দনায রদ্দক্ষয বৃর্ষ্টয ার্ন ংযক্ষদ্দণয ও ব্যফাদ্দযয ব্যফস্থা
(ড)

যখ ন য় য় জন য়
First Aid Box য খ ত ই ফ এফ
আদ্দফ;
(ঢ) যখ ন য় র্নযাদ ও র্ফশুদ্ধ খাফায ার্নয ব্যফস্থা য ত ই ফ;
(ঢ)

যখ ন য়  য য  য

(ণ)

ল ও ভ র দয জ

(ত) ফ ভ ন ভ আইন

মগ ভ

য ত ই ফ;

ফর য জন্য র্টভ গঠন ের্যদ্দত

ত ফজ য় য খ ত ই ফ;
ন দ  থ ওয়  ভ থ

ময়

ত ই ফ;

যখ ন য় ভ দয জ  র

ম গ ফধ ফজ য় য খ ত ই ফ।

য:
ভ ত য ন ভ:
দফ :
( র)

নবথ নাং- -

তাবযি:

দয় অফগবত ও প্রপয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রপনয জন্য অনুবরব ক্ষপ্রযন কযা পরা: (পজযষ্ঠতায ক্রভানুাপয নয়)
০১। প্রধান বনয়ন্ত্রক, আভদাবন ও যিাবন প্রধান বনয়ন্ত্রপকয দিয------------------------------------------------------।
০২। কবভনায, কাষ্টভ ফন্ড কবভনাপযট--------------------------------------------------------------------------।
০৩। --------------, ফস্ত্র অবধদিয, প্রধান কাম িারয়, ঢাকা (ওপয়ফ াইপট প্রকাপয জন্য)।
০৪। -------------------------

য:
ভ ত য ন ভ:
দফ :
( র)
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ছ -ঙ
১১ (১)
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাপদ যকায
ফস্ত্র অবধদিয
বফটিএভব বফন (১০ভ তরা)
৭-৯,কাওযান ফাজায, ঢাকা-১২১৫।
www.dot.gov.bd

ফ ভ ন বনফন্ধন নফ য়ন
বফদ্যভান বনফন্ধন াংখ্যা:তার্যখ:

নর্থ নাং-

তাবযি:

প্রাক
ব্যফস্থানা বযচারক/ব্যফস্থানা অাংীদায/ত্ত্ববধকাযী
-----------------------------------------------------------------------------বফলয়: ফস্ত্রবপেয অনুকূপর বফদ্যভান বনফন্ধন নফায়ন।
বপ্রয় ভপাদয়,
আনায ----------- ইাং তাবযপিয আপফদনপত্র প্রদি তথ্যাবদয বববিপত বনপোক্ত ফস্ত্রবে প্রবতষ্ঠাপনয বফদ্যভান বনফন্ধন ফস্ত্র অবধদিয
কর্তিক নফায়ন কযা পরা:

১
২

৩

৪
৫
৬

বে কাযিানায নাভ:ঠিকানা:(ক) অবপ:
(ি) কাযিানা:
উপদ্যাক্তা (গণ) –এয বফফযণ
ক্রবভক

দফী

স্থায়ী ও ফতিভান ঠিকানা

জাতীয়তা

ইপভইর ও ক্ষভাফাইর
নম্বয।

ফ ন য় গয ধযন: স্থানীয়/বফপদবক/একক/পমৌথ বফপনপয়াগ (প্রপমাজযটি যাবিয়া ফাবকগুবর কাটিয়া বদন)
বে উিাত :

নফ য় নয
ভয় দ

নফ য়ন প

নফ য় নয জ
)

ফর প ( ম জ

 য  ধয ত যখ

য:
ভ ত য ন ভ:
দফ :
( র)
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-১
৩, ৪, ১০, ১৩, ১৪, ১৫ }

{
( )

জ

’
৫,০০০/- ( চ জ )
১০,০০০/- (
জ )
২৫,০০০ /- ( চ জ )
৫০,০০০ /- (
জ )
১,০০,০০০ /- (
)

চ
চ

(খ)

:

:
’
জ

( )

র্প’

ফন য়গ
 জ য) ট
‘
’
‘
ফার্য়ং াউজ র্নফন্ধন র্প’
ফার্য়ং াউজ র্নফন্ধন নফায়ন র্প’
র্প’

’-

র্প’ (

ছ

জ )
জ র্প’

1,000/-(এ  জ য) ট
২০,০০০/-(র্ফ াজায) টাো
5,000/- ( চ  জ য) ট

র্প’
র্প’

র্প’

তত

2,000/-( ই  জ য) ট
1,000/-(এ  জ য) ট
1,000 /-(এ  জ য) ট
1,000 /-(এ  জ য) ট
1,000 /-(এ  জ য) ট
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1,000/- (এ
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