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১।  প্রভতষ্ঠালনয নাভঃ   

      (ফাাংরায়).................................................................................................................  

                          

      (ইাংপ্যজীলত).............................................................................................................   

২।  প্রভতষ্ঠালনয ঠিকানা  
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         .................................................................            

        ................................................................. 
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     ই-প্ভইরঃ                                 পযাি নম্বযঃ    
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         প্পান নম্বযঃ                 প্ভাফাইর নম্বযঃ     

        ই-প্ভইরঃ         পযাি নম্বযঃ  

৩।  প্রভতষ্ঠালনয লে আলফদনকাভযয  তথ্যঃ 
      

  (ক)  আলফদনকাভযয নাভঃ  (ফাাংরায়) ............................................................................     

    

                                 (ইাংলযজীলত) ............................................................................ 
  

  (খ)  দভফ (ফাাংরায়) : 
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  (ছ)  জাতীয় ভযচয় ত্র নম্বযঃ  

  

  (জ)  াপ্াট গ নম্বযঃ(মভদ থালক) 

         

     প্দলয নাভঃ............................................................................................ 

 

          ইস্যযয স্থানঃ ......................................তাভযখঃ............................................  

     

 ৪।  ভফগত ভতন অথ গফছপ্য প্রভতষ্ঠান ও আলফদনকাভয কর্তগক প্রলদয় আয়কয াংক্রান্ত তথ্যঃ (প্রভাণত্র ) 

 

 (ক)  প্রভতষ্ঠালনয ই-টিআইএন (E-TIN) নম্বযঃ  

 

(খ)   কয ালকগরঃ           (গ)  কয অঞ্চরঃ 

    

(ঘ)  আলফদনকাভযয ই-টিআইএন (E-TIN) নম্বযঃ 

    

 (ঙ)   কয ালকগরঃ            (চ) কয অঞ্চরঃ 

 

 (ছ)  প্রভতষ্ঠান ও আলফদনকাভয কর্তগক প্রদত্ত ভফগত ৩ অথ গফছলযয আয়কলযয ভফফযণঃ (প্রভাণত্র াংযুক্ত কযলত লফ)  

 

অথ গফছয প্রভতষ্ঠান কর্তগক প্রদত্ত আয়কলযয ভযভাণ (প্রকৃত টাকা) আলফদনকাভয কর্তগক প্রদত্ত আয়কলযয ভযভাণ (প্রকৃত টাকা) 

     

   

   

 

                       

                               

 

   

                                                                                                       

আলফদনকাভযয স্বােয 

(ীর) 

          তাভযখ.......................  

ও 

প্মাগালমালগয ঠিকানা 

 

 

প্টভরপ্পান নম্বযঃ 

 

প্ভাফাইর নম্বযঃ 

 

 

 

 

 

 



 

-৩- 

 

৫।  প্রভতষ্ঠান াংক্রান্ত তথ্য (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন) 

    

  (ক)  প্রভতষ্ঠালনয ভবন ও ভভন     

  (খ)  ভবন ও ভভন ফাস্তফায়লন গৃীত কভ গপ্কৌর   

 

৬।    (ক)  প্রভতষ্ঠালনয প্রকৃত ভফভনলয়াগঃ (রে টাকায়) 
 

     (খ)   ভফভনলয়ালগয উৎ (রে টাকায়)    

 

     (১)  ব্যভক্তয ভনকট লতঃ  

 

     (২)  প্দীয় ব্যাাংক/ আভথ গক প্রভতষ্ঠান লতঃ   

 

     (৩)  ভফলদী ব্যাাংক/আভথ গক প্রভতষ্ঠান লতঃ  

 

     (৪)  অন্য প্কান উৎ লতঃ (মভদ থালক) 

 

৭।  প্রভতষ্ঠালনয ধযণঃ  ব্যভক্তভাভরকানাধীন / অাংীদায / প্রাইলবট ভরঃ   

          (অনুগ্রপূফ গক প্রভতষ্ঠান প্রধান/প্রধান ভনফ গাী’য CV াংযুক্ত করুন )   

 

৮।   ব্যফায প্রকৃভতঃ    ম্যানুপযাকচাভযাং/প্ফা/অন্যান্য (স্যভনভদ গষ্টবালফ)  

                           (প্কাম্পানী প্প্রাপাইর/প্রাভয়ায াংযুক্ত করুন )    

     

  (ক)  উৎাভদত ণ্য/প্রদত্ত প্ফায নাভঃ(প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)            

     (১)   

    (২) 

    (৩) 

    (৪) 

    (৫)  

    (৬)                                                     

   (খ)  ফাভণভজযক উৎাদন/প্ফা শুরুয তাভযখঃ  
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৮.১  ভযচারন ও াভাভজক দাভয়ত্বলফাধ-(প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)              

 

৮.১ .১ ভযচারন দ্ধভতঃ              

(ক)  ব্যফস্থানায জফাফভদভতা         

(খ)  ফালজট প্রণয়ন ও ফাস্তফায়লন েভতা      

(গ)  প্রভতষ্ঠান ভযচারনায স্বচ্ছতা         

(ঘ)  ভফগত অথ গফছলযয অনুভষ্ঠত প্ফাড গ বায াংখ্যা 

(ঙ)   অবযন্তযীন ও ফভঃ ভনযীেক ভনলয়াগ দ্ধভত ও অভডট ভযলাট গ ফাস্তফায়লন গৃীত দলে 

(চ)  ফাৎভযক াধাযণ বা াংক্রান্ত তথ্য (প্রলমাজয প্েলত্র) 

   ৮.১ .২ কভ গকালন্ডয মূল্যায়নঃ 

   

      (ক)  প্রধান ভনফ গাী উর্ধ্গতন ব্যফস্থানা কর্তগলেয মূল্যায়ন দ্ধভত   

    (খ)   ভনফ গাীলদয লদান্নভত/প্রলনাদনা প্রদালনয দ্ধভত  

    (গ)  প্ফাড গ দস্য ভনফ গাচন ও প্ফাড গ দস্যলদয েভতা     

    (ঘ)   প্ফাড গ দস্যলদয কভ গ মূল্যায়ন দ্ধভত  

    (ঙ)  প্ফাড গ বায় ভদ্ধান্ত গ্রলণ দস্যলদয ভতাভত মূল্যায়ন  

   ৮.১.৩ আইনগত ও ননভতক দায়ফদ্ধতাঃ 

  

    (ক)  উৎাভদত ণ্য ফা উৎাদন প্রভক্রয়া/ প্রদত্ত প্ফায পলর ভালজ ভফরূ প্রবালফয প্রভতকালয গৃীত ব্যফস্থা 

(খ)  াভাভজক দায়ফদ্ধতা প্রভতষ্ঠায় প্রচভরত আইনকানুন ও ভফভধ ভফধান প্রভতারন   

(গ)  ভযলফ ও ভাজ উন্নয়লন প্রভতষ্ঠালনয অফদান    

৯।  ভনলয়াভজত জনফর াংক্রান্তঃ   

   ৯.১  ভনলয়াভজত জনফরঃ (প্রভাণত্র াংযুক্ত করুন) 

অথ গফছয কভ গকতগা কভ গচাযী 
শ্রভভক প্ভাট ভনলয়াভজত 

জনভক্ত দে আধা-দে ভোনভফ 

       

       

       

 

    ৯.২  ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয প্রদত্ত প্ফতন-ভজুযী ও বাতাভদয  ভযভানঃ (উযুক্ত প্রভাণত্র )    

     অথ গফছয প্ভাট প্ফতন ও ভজুভয (রে টাকায়) প্ভাট বাতাভদয ভযভাণ  (রে টাকায়) 
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৯.৩  কভী ব্যফস্থানাঃ(প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)       

   (ক)  কভী ভনলয়াগ ও লদান্নভত দ্ধভত        

(খ)  কভ গ ভযলফ উন্নয়লন গৃীত ব্যফস্থা      

(গ)  কভীপ্দয দেতা উন্নয়লন প্রভেণ কভ গসূভচ  

(ঘ)  প্রভতষ্ঠালনয উন্নয়লন কভীলদয ভতাভত প্রদালনয স্যলমাগ      

(ঙ)  কভী অভবলমাগ প্রভতকালযয গৃীত ব্যফস্থা   

(চ)  শ্রভভক কল্যালণ গৃীত ব্যফস্থা      

   (ছ)     অনুলভাভদত ভজুভয কাঠালভা  

১০।  ব্যফাভয়ক প্কৌরগত ভযকল্পনা প্রনয়ণ ও ফাস্তফায়নঃ (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)        

(ক)  ভযকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়লন Action Plan প্রণয়ন   

(খ)  কভ গ ভযকল্পনা ফাস্তফায়ন প্রভক্রয়া          

(গ)   ভযকল্পনামূ ফাস্তফায়লন কভীফাভনীয াংভিষ্টতা    

১১।  উৎাদন ব্যফস্থানাঃ (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)           

    (ক)  উৎাদন/প্ফা ভযকল্পনা প্রণয়ন   

    (খ)   উৎাদন/প্ফায  রেযভাত্রা অজগন       

(গ)  উৎাদন/প্ফা প্রভক্রয়ায় ব্যফহৃত আধুভনক প্রযুভক্ত জ্ঞান     

(ঘ)  উৎাদন/প্ফা প্রভক্রয়ায় ফজগয ব্যফস্থানা 

(ঙ)  উৎাদন/প্ফা প্রভক্রয়ায় প্ৌয ভক্তয ব্যফায  

(চ)  ভনজস্ব ভফদ্যযৎ ভক্ত (প্জনালযটয) ব্যফায 

(ছ)  ভফদজনক যাায়ভনক দ্রব্য াংযেণ ব্যফস্থা 

(জ)  ফয়রায ব্যফস্থানা (মভদ থালক)  

(ঝ)  প্রভতষ্ঠালনয যফযা রাইন ব্যফস্থানা (Supply Chain Management ) দ্ধভত   

    

  ১১.১  প্রভতষ্ঠালনয ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয  উৎাদন/প্ফা ও ভফক্রয়  াংক্রান্ত তথ্য (উযুক্ত প্রভাণত্র )  

    (ক)  ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয ফাভল গক প্রকৃত উৎাদন/প্ফা ও ভফক্রয় মূল্য (উযুক্ত প্রভাণত্র ) 
 

অথ গফছয 
ফাভল গক প্রকৃত উৎাদন মূল্য 

( রে টাকায়) 

ফাভল গক ভফক্রলয়য ভযভাণ (রে টাকায়) 

অবযন্তযীন ফাজায (১) নফলদভক  ফাজায (২) প্ভাট ভফক্রয় (১+২) 
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    (খ)   ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয ভফক্রয়রব্ধ আয় ব্যতীত অন্যান্য আয়ঃ (রে টাকায়) (উযুক্ত প্রভাণত্র )                                                                                     

    

    (গ)   ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয ভাভি ভজুলদয মূল্য (রে টাকায়) (উযুক্ত প্রভাণত্র ) 

 

    (ঘ)  ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয প্রাযভিক ভজুলদয মূল্যঃ (রে টাকায়) (উযুক্ত প্রভাণত্র )                                                                                    

     

     

১২।  ভফগত ভতন অথ গফছপ্য উৎাভদত লণ্য/প্ফায় ব্যফহৃত কাঁচাভার, ভফদ্যযত ও জ্বারানী ব্যফায অন্যান্য ব্যলয়য ভফফযণঃ 

    (ক)  ব্যফহৃত কাঁচাভালরয মূল্য ও কাঁচাভার ব্যফালযয তকযা াযঃ  

 

   

    (খ) ব্যফহৃত ভফদ্যযত ও জ্বারানীয  মূল্য ও অন্য প্রভতষ্ঠান লত ক্রয়কৃত দ্রব্যাভদয মূল্যঃ 

   

     

     

 

 

অথ গফছয উৎাদন প্রভতষ্ঠালনয প্ফা লত 

আয় (মভদ থালক) (১) 

ভফভফধ আয় (মভদ থালক) (২) প্ভাট আয় (১+২) 

    

    

    

অথ গফছয 
ম্পূণ গ উৎাভদত  

দ্রলব্য/প্ফায মূল্য (১) 

উৎাদন প্রভক্রয়ায়  

অফস্থানযত প্ফা/দ্রলব্যয মূল্য (২) 
প্ভাট মূল্য (১+২) 

    

    

    

অথ গফছয 
ম্পূণ গ উৎাভদত 

 দ্রলব্য/প্ফায মূল্য (১) 

উৎাদন প্রভক্রয়ায়  

অফস্থানযত দ্রব্য/প্ফায মূল্য (২) 
প্ভাট মূল্য (১+২) 

    

    

    

অথ গফছয 
ব্যফহৃত কাঁচাভালরয মূল্য (রে টাকায়) প্ভাট কাঁচাভার ব্যফাপ্যয তকযা ায (%) 

স্থানীয় নফলদভক প্ভাট কাঁচাভালরয মূল্য  স্থানীয় নফলদভক 

      

      

      

অথ গফছয ভফদ্যযত ও জ্বারানীয  মূল্য (রে টাকায়) অন্য প্রভতষ্ঠান লত ক্রয়কৃত দ্রব্যাভদয মূল্য (রে টাকায়) 
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    (গ)   ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয  প্রভতষ্ঠালনয অভল্পজভনত ব্যয় ও স্থায়ী ম্পভত্তয অফচলয়য ভযভাণঃ 

     (অভল্পজভনত ব্যয়= মুদ্রন ও ভলনাাযী, ডাক, তায, প্টভরলপান, াভনয ভফর, ভফক্রয় জভনত ব্যয়, ফীভা, ব্যাাংভকাং চাজগ, অভডট ভপ  

     ইতযাভদ আনুলভিক ব্যয়মূ মাা উৎাদন প্রভক্রয়া/প্ফায ালথ যাভয ম্পৃক্ত নয়) 

 

 

১৩।  স্বাস্থয ও ভনযাত্তাঃ (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন) 

(ক) উৎাদন প্রভক্রয়া/প্ফা প্রভক্রয়ায় গৃীত ভনযাত্তা ব্যফস্থা 

(খ) দূপ্ম গাগ প্ভাকালফরায় প্রস্তুভত 

(গ) অভি ভনফ গান ব্যফস্থা 

(ঘ) জরুযী ভনগ গভন ব্যফস্থা 

(ঙ) স্বাস্থয ফীভা 

(চ) প্ভভডকযার প্চকআ/প্রাথভভক ভচভকৎা ব্যফস্থা (কভ গযত জনফলরয তাভরকা াংযুক্ত করুন) 

(ছ) এযামু্বলরন্স  

 

১৪। প্ক্রতায ভলনালমাগ আকল গণঃ (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)         
 

১৪.১    ণ্য ম্পলকগ প্ক্রতায প্রভতভক্রয়াঃ          

(ক) প্ক্রতায ভনকট লত ণ্য ও প্ফা ম্পগলক ভতাভত াংগ্রলয প্রভক্রয়া 

(খ) প্ক্রতা ন্তুভষ্ট ভনধ গাযপ্ণয ভযভাক       

   (গ)  প্ক্রতায ন্তুভষ্ট অজগলন গৃীত ব্যফস্থা   

(ঘ)  প্ক্রতায/প্বাক্তায অভবলমাগ মূল্যায়ন ও ভাধান প্রভক্রয়া      
   

 ১৪.২ উৎাভদত লণ্যয গুণগত ভান মাচাই প্রভতলফদন  ও উৎাভদত ণ্য/প্ফা ম্পগলক প্বাক্তায ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয 

অভবলমাগ/ ভতাভতঃ (উযুক্ত প্রভাণত্র ) 

 

১৪.৩ জাতীয় ও আন্তজগাভতক ম গালয়য গুণগতভালনয নদ/পুযষ্কায প্রাভি ( প্রভাণত্র )  

         

    (ক)  জাতীয়            (খ)     আন্তজগাভতক  

      ১।           ১। 
      ২।           ২। 
      ৩।           ৩। 
      ৪।           ৪। 
      ৫।           ৫। 

 

অথ গফছয অভল্পজভনত ব্যয় (রে টাকায়) স্থায়ী ম্পভত্তয অফচয় (Depreciation) (রে টাকায়) 

   

   

   

অথ গফছয 
প্রকৃত উৎাদন 

 (একলক প্রকা করুন) 

উৎাভদত লণ্য/প্ফায গুণগত ভান 

মাচাই পরাপলরয তকযা ায (%) 

উৎাভদত ণ্য/প্ফা ম্পপ্কগ 

প্বাক্তায অভবলমাগ  

ফাভতর ণ্য/ 

প্ফায গড়ায 

ত্রুটি যুক্ত ণ্য/ 

প্ফায গড়ায 
প্রাি অভবলমাগ 

অভবলমাগ 

ভনষ্পভত্ত াংখ্যা 
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১৫।  উন্নয়ন ও গলফলণা াংক্রান্ত তথ্য : (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)      
 

   

 

  

 

১৬।  ভযলফ ও প্রভতলফ যোয় গৃীত ব্যফস্থা াংক্রান্ত তথ্যঃ (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন) 

 

 

 

 

 

১৭।  নতুন ণ্য নফভচত্রকযণ /উদ্ভাফনঃ (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন) 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৮।  ভফগত ভতন অথ গফছপ্য জনকল্যাণমূরক (CSR) খালত ব্যলয়য ভফফযণঃ (উযুক্ত প্রভাণ ত্র)  

(রে টাকায়) 

ব্যলয়য খাত  
অথ গফছয  প্ভাট আলয়য তকযা 

ায (%)    

১।     

২।     

৩।     

৪।     

৫।     

  

 

১৯।  প্রভতষ্ঠাপ্নয ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয ফাভল গক মুনাপা ও ভযলাভধত  কলযয ভযভাণঃ (উযুক্ত প্রভাণত্র )  

 

 

অথ গফছয 
ফাভল গক  মুনাপা   

(রে টাকায়) 

ভযলাভধত কলযয ভযভাণ  

(আয়কয ব্যতীত এফাং প্রকৃত টাকায়)  
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আলফদনত্র প্রাভি ও জভাদালনয ভনলদ গাফরীঃ 

 

১। ন্যানার প্প্রাডাকটিভবটি এন্ড প্কায়াভরটি এভিলরন্স এওয়াড গ এয নমুনা আলফদন পযভ ন্যানার প্প্রাডাকটিভবটি অগ গানাইলজন 

(এনভও), ভল্প ভন্ত্রণারয় এয ওলয়ফাইলট (www.npo.gov.bd) দেখা যাবে; 

 

২। আনায প্রভতষ্ঠানটি ন্যানার প্প্রাডাকটিভবটি এন্ড প্কায়াভরটি এভিলরন্স এওয়াড গ এয কযাটাগভয ভনভিত লয় আলফদন ভপ জভা 

ভদন। প্রলয়াজলন এনভও’য লমাভগতা ভনলত ালযন; 

 

৩। আলফদনলত্রয মূল্যফাফদ াংভিষ্ট ভপ যকাভয খালত (১-৩৯৩৭-০০০০-২৬৮১) প্েজাভয চারালনয ভাধ্যলভ জভাদানপূফ গক প্েজাভয 

চারালনয মূরকভ জভা ভদলয় আলফদনত্র াংগ্র কযলত লফ; 

 

৪। ভফগত ৩ ফছলযয অভডট প্রভতলফদলনয কভ জভা ভদলত লফ; 

 

৫। ভফজ্ঞভিলত উলেভখত ভনভদ গষ্ট তাভযলখয ভলধ্য আলফদন ত্র যাভয ফা ডাকলমালগ প্ৌৌঁছালত লফ , ভফরলম্ব প্রাি আলফদনত্র গ্রণ 

কযা লফ না; 

 

৬। আলফদনত্রটি মথামথবালফ পূযণ কযলত লফ । অম্পূণ গ ও ভুরতথ্য ম্বভরত আলফদনত্র যাভয ফাভতর কযা লফ; 

 

৭। আলফদনকাভযয দ্য প্তারা ৩ কভ ালাট গ াইলজয ছভফ (এক কভ আলফদনলত্রয ভনভদ গষ্ট জায়গায় ) আলফদনলত্রয ালথ 

জভা ভদলত লফ; 

 

৮। আলফদনকাভযয জাতীয় ভযচয়লত্রয পলটাকভ আলফদনলত্রয ালথ জভা ভদলত লফ; 

 

৯। জাতীয় যাজস্ব প্ফাড গ লত াংগৃভত E-TIN নদ ভফগত ৩ ফৎলযয ফলকয়া কয াওনা নাই এই ভলভ গ াংগৃভত প্রতযয়ন 

লত্রয কভ আলফদনলত্রয ালথ জভা ভদলত লফ; 

 

১০। আলফদনলত্রয ালথ ফাাংরালদ ব্যাাংলকয প্ক্রভডট ইনপযলভন ব্যযলযায Enquiry পযভ পূযণ কলয জভা ভদলত লফ; 

 

১১।  আলফদনকাভয প্রভতষ্ঠান লযজভভলন ভযদ গলনয ভয় এ াংক্রান্ত ভফললয় ভনলয়াভজত কভ গকতগা /প্রভতভনভধলদয াভফ গক লমাভগতা 

প্রদান কযলত লফ; 

 

১২। আপ্ফদনকাভয অথফা তায প্রভতষ্ঠান ঋণ  প্খরাী/কয ফলকয়া/প্পৌজদাযী ভাভরায় াজা প্রাি নয় এ ভলভ গ মথামথ ষ্টাপ্ম্প একটি 

আইনানুগ রপনাভা আলফদনলত্রয ালথ াংযুক্ত কযলত লফ; 

 

১৩। কয াংক্রান্ত প্কান ভাভরায় চরভান থাকলর তায স্বলে দভররাভদ আলফদনলত্রয ালথ দাভখর কযলত লফ; 

 

১৪।  আলফদনকৃত প্রভতষ্ঠালনয াইনলফাড গ মু্মখবালগয ছভফ আলফদনলত্রয ালথ জভা ভদলত লফ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.npo.gov.bd/
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জাতীয় ভল্পনীভত-২০১৬ এ ফভণ গত ভলল্পয াংজ্ঞা অনুমায়ী : 

কযাটাগযী-এ : বৃৎ ভল্প 

  

(ক) ম্যানুপযাকচাভযাংলয়য প্েলত্র ‘বৃৎ ভল্প’ (Large Industry) ফরলত প্ফ ভল্প প্রভতষ্ঠানলক প্ফাঝালফ প্মফ প্রভতষ্ঠালন 

জভভ এফাং কাযখানা বফন ব্যতীত স্থায়ী ম্পলদয মূল্য প্রভতস্ান ব্যয় (Replacement Cost) ৫০ প্কাটি টাকায অভধক 

ভকাংফা নতভয প্াাক/শ্রভঘন ভল্প প্রভতষ্ঠান ব্যতীত প্মফ ভল্প প্রভতষ্ঠালন ৩০০ জলনয অভধক শ্রভভক ভনলয়াভজত যলয়লছ । প্ম কর 

নতভয প্াাক/শ্রভঘন ভল্প প্রভতষ্ঠালনয শ্রভভলকয াংখ্যা ১০০০ এয অভধক প্কফর প্ কর নতভয প্াাক ভল্প বৃৎ ভলল্পয অন্তর্ভ গক্ত 

লফ ।   

(খ) প্ফা ভলল্পয প্েলত্র ‘বৃৎ ভল্প ’ ফরলত প্ফ ভল্প প্রভতষ্ঠানলক প্ফাঝালফ প্মফ প্রভতষ্ঠালন জভভ এফাং কাযখানা বফন 

ব্যভতলযলক স্থায়ী ম্পলদয মূল্য প্রভতস্থান ব্যয় ৩০ প্কাটি টাকায অভধক ভকাংফা প্মফ ভল্প প্রভতষ্ঠালন ১২০ জলনয অভধক শ্রভভক 

ভনলয়াভজত যলয়লছ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরালদ যকায 

ন্যানার প্প্রাডাকটিভবটি অগ গানাইলজন 

ভল্প ভন্ত্রণারয় 

৯১, ভভতভঝর ফা/এ, ঢাকা  

www.npo.gov.bd 
 

ন্যানার প্প্রাডাকটিভবটি এন্ড প্কায়াভরটি এভিলরন্স এওয়াড গ-২০১৬ এয জন্য আলফদন পযভ  

কযাটাগভয -ভফঃ ভাঝাভয ভল্প  (জাতীয় ভল্পনীভত-২০১৬ এ ফভণ গত াংজ্ঞা অনুমায়ী) 

১।  প্রভতষ্ঠালনয নাভঃ   

      (ফাাংরায়).................................................................................................................  

                          

      (ইাংলযজীলত).............................................................................................................   

২।  প্রভতষ্ঠালনয ঠিকানা  

   (ক) প্রধান কাম গারয়ঃ  ................................................................. 

         .................................................................            

        ................................................................. 

      প্পান নম্বযঃ                         প্ভাফাইর নম্বযঃ                                          

 

     ই-প্ভইরঃ                                 পযাি নম্বযঃ    

   (খ) কাযখানাঃ  ............................................................... 

         ...............................................................            

        ............................................................... 

         প্পান নম্বযঃ                 প্ভাফাইর নম্বযঃ     

        ই-প্ভইরঃ         পযাি নম্বযঃ  

৩।  প্রভতষ্ঠালনয লে আলফদনকাভযয  তথ্যঃ 
      

  (ক)  আলফদনকাভযয নাভঃ  (ফাাংরায়) ............................................................................     

    

                                 (ইাংলযজীলত) ............................................................................ 
  

  (খ)  দভফ (ফাাংরায়) : 

 

  (গ)  দভফ (ইাংলযজী) : 

 

  (ঘ)  ভতায নাভ  : 

  

  (ঙ)  ভাতায নাভ   :  

 

  (চ)  জাতীয়তা  : 

 

 

 

 

 

 

আলফদনকাযীয 

ালাট গ 

াইলজয 

তযাভয়ত ছভফ 
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  (ছ)  জাতীয় ভযচয় ত্র নম্বযঃ  

  

  (জ)  াপ্াট গ নম্বযঃ(মভদ থালক) 

         

     প্দলয নাভঃ............................................................................................ 

 

          ইস্যযয স্থানঃ ......................................তাভযখঃ............................................  

     

 ৪।  ভফগত ভতন অথ গফছপ্য প্রভতষ্ঠান ও আলফদনকাভয কর্তগক প্রলদয় আয়কয াংক্রান্ত তথ্যঃ (প্রভাণত্র ) 

 

 (ক)  প্রভতষ্ঠালনয ই-টিআইএন (E-TIN) নম্বযঃ  

 

(খ)   কয ালকগরঃ           (গ)  কয অঞ্চরঃ 

    

(ঘ)  আলফদনকাভযয ই-টিআইএন (E-TIN) নম্বযঃ 

    

 (ঙ)   কয ালকগরঃ            (চ) কয অঞ্চরঃ 

 

 (ছ)  প্রভতষ্ঠান ও আলফদনকাভয কর্তগক প্রদত্ত ভফগত ৩ অথ গফছলযয আয়কলযয ভফফযণঃ (প্রভাণত্র াংযুক্ত কযলত লফ)  

 

অথ গফছয প্রভতষ্ঠান কর্তগক প্রদত্ত আয়কলযয ভযভাণ (প্রকৃত টাকা) আলফদনকাভয কর্তগক প্রদত্ত আয়কলযয ভযভাণ (প্রকৃত টাকা) 

     

   

   

 

                       

                               

 

   

                                                                                                       

আলফদনকাভযয স্বােয 

(ীর) 

          তাভযখ.......................  

ও 

প্মাগালমালগয ঠিকানা 

 

 

প্টভরপ্পান নম্বযঃ 

 

প্ভাফাইর নম্বযঃ 
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৫।  প্রভতষ্ঠান াংক্রান্ত তথ্য (প্রলয়াজপ্ন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন) 

    

  (ক)  প্রভতষ্ঠালনয ভবন ও ভভন     

  (খ)  ভবন ও ভভন ফাস্তফায়লন গৃীত কভ গলকৌর   

 

৬।    (ক)  প্রভতষ্ঠালনয প্রকৃত ভফভনলয়াগঃ (রে টাকায়) 
 

     (খ)   ভফভনলয়ালগয উৎ (রে টাকায়)    

 

     (১)  ব্যভক্তয ভনকট লতঃ  

 

     (২)  প্দীয় ব্যাাংক/ আভথ গক প্রভতষ্ঠান লতঃ   

 

     (৩)  ভফলদী ব্যাাংক/আভথ গক প্রভতষ্ঠান লতঃ  

 

     (৪)  অন্য প্কান উৎ লতঃ (মভদ থালক) 

 

৭।  প্রভতষ্ঠালনয ধযণঃ  ব্যভক্তভাভরকানাধীন / অাংীদায / প্রাইলবট ভরঃ   

          (অনুগ্রপূফ গক প্রভতষ্ঠান প্রধান/প্রধান ভনফ গাী’য CV াংযুক্ত করুন )   

 

৮।   ব্যফায প্রকৃভতঃ    ম্যানুপযাকচাভযাং/প্ফা/অন্যান্য (স্যভনভদ গষ্টবালফ)  

                           (প্কাম্পানী প্প্রাপাইর/প্রাভয়ায াংযুক্ত করুন )    

     

  (ক)  উৎাভদত ণ্য/প্রদত্ত প্ফায নাভঃ(প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)            

     (১)   

    (২) 

    (৩) 

    (৪) 

    (৫)  

    (৬)                                                     

   (খ)  ফাভণভজযক উৎাদন/প্ফা শুরুয তাভযখঃ  
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৮.১  ভযচারন ও াভাভজক দাভয়ত্বলফাধ- (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)             

 

৮.১ .১ ভযচারন দ্ধভতঃ              

(ক)  ব্যফস্থানায জফাফভদভতা         

(খ)  ফালজট প্রণয়ন ও ফাস্তফায়লন েভতা      

(গ)  প্রভতষ্ঠান ভযচারনায স্বচ্ছতা         

(ঘ)  ভফগত অথ গফছলযয অনুভষ্ঠত প্ফাড গ বায াংখ্যা 

(ঙ)   অবযন্তযীন ও ফভঃ ভনযীেক ভনলয়াগ দ্ধভত ও অভডট ভযলাট গ ফাস্তফায়লন গৃীত দলে 

(চ)  ফাৎভযক াধাযণ বা াংক্রান্ত তথ্য (প্রলমাজয প্েলত্র) 

   ৮.১ .২ কভ গকালন্ডয মূল্যায়নঃ 

   

      (ক)  প্রধান ভনফ গাী উর্ধ্গতন ব্যফস্থানা কর্তগলেয মূল্যায়ন দ্ধভত   

    (খ)   ভনফ গাীলদয লদান্নভত/প্রলনাদনা প্রদালনয দ্ধভত  

    (গ)  প্ফাড গ দস্য ভনফ গাচন ও প্ফাড গ দস্যলদয েভতা     

    (ঘ)   প্ফাড গ দস্যলদয কভ গ মূল্যায়ন দ্ধভত  

    (ঙ)  প্ফাড গ বায় ভদ্ধান্ত গ্রলণ দস্যলদয ভতাভত মূল্যায়ন  

   ৮.১.৩ আইনগত ও ননভতক দায়ফদ্ধতাঃ 

  

    (ক)  উৎাভদত ণ্য ফা উৎাদন প্রভক্রয়া/ প্রদত্ত প্ফায পলর ভালজ ভফরূ প্রবালফয প্রভতকালয গৃীত ব্যফস্থা 

(খ)  াভাভজক দায়ফদ্ধতা প্রভতষ্ঠায় প্রচভরত আইনকানুন ও ভফভধ ভফধান প্রভতারন   

(গ)  ভযলফ ও ভাজ উন্নয়লন প্রভতষ্ঠালনয অফদান    

৯।  ভনলয়াভজত জনফর াংক্রান্তঃ   

   ৯.১  ভনলয়াভজত জনফরঃ (প্রভাণত্র াংযুক্ত করুন) 

অথ গফছয কভ গকতগা কভ গচাযী 
শ্রভভক প্ভাট ভনলয়াভজত 

জনভক্ত দে আধা-দে ভোনভফ 

       

       

       

 

    ৯.২  ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয প্রদত্ত প্ফতন-ভজুযী ও বাতাভদয  ভযভানঃ (উযুক্ত প্রভাণত্র )    

     অথ গফছয প্ভাট প্ফতন ও ভজুভয (রে টাকায়) প্ভাট বাতাভদয ভযভাণ  (রে টাকায়) 
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৯.৩  কভী ব্যফস্থানাঃ (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)      

   (ক)  কভী ভনলয়াগ ও লদান্নভত দ্ধভত        

(খ)  কভ গ ভযলফ উন্নয়লন গৃীত ব্যফস্থা      

(গ)  কভীপ্দয দেতা উন্নয়লন প্রভেণ কভ গসূভচ  

(ঘ)  প্রভতষ্ঠালনয উন্নয়লন কভীলদয ভতাভত প্রদালনয স্যলমাগ      

(ঙ)  কভী অভবলমাগ প্রভতকালযয গৃীত ব্যফস্থা   

(চ)  শ্রভভক কল্যালণ গৃীত ব্যফস্থা      

   (ছ)     অনুলভাভদত ভজুভয কাঠালভা  

১০।  ব্যফাভয়ক প্কৌরগত ভযকল্পনা প্রনয়ণ ও ফাস্তফায়নঃ (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)        

(ক)  ভযকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়লন Action Plan প্রণয়ন   

(খ)  কভ গ ভযকল্পনা ফাস্তফায়ন প্রভক্রয়া          

(গ)   ভযকল্পনামূ ফাস্তফায়লন কভীফাভনীয াংভিষ্টতা    

১১।  উৎাদন ব্যফস্থানাঃ(প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)            

    (ক)  উৎাদন/প্ফা ভযকল্পনা প্রণয়ন   

    (খ)   উৎাদন/প্ফায  রেযভাত্রা অজগন       

(গ)  উৎাদন/প্ফা প্রভক্রয়ায় ব্যফহৃত আধুভনক প্রযুভক্ত জ্ঞান     

(ঘ)  উৎাদন/প্ফা প্রভক্রয়ায় ফজগয ব্যফস্থানা 

(ঙ)  উৎাদন/প্ফা প্রভক্রয়ায় প্ৌয ভক্তয ব্যফায  

(চ)  ভনজস্ব ভফদ্যযৎ ভক্ত (প্জনালযটয) ব্যফায 

(ছ)  ভফদজনক যাায়ভনক দ্রব্য াংযেণ ব্যফস্থা 

(জ)  ফয়রায ব্যফস্থানা (মভদ থালক)  

(ঝ)  প্রভতষ্ঠালনয যফযা রাইন ব্যফস্থানা (Supply Chain Management ) দ্ধভত   

    

  ১১.১  প্রভতষ্ঠালনয ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয  উৎাদন/প্ফা ও ভফক্রয়  াংক্রান্ত তথ্য (উযুক্ত প্রভাণত্র )  

    (ক)  ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয ফাভল গক প্রকৃত উৎাদন/প্ফা ও ভফক্রয় মূল্য (উযুক্ত প্রভাণত্র ) 
 

অথ গফছয 
ফাভল গক প্রকৃত উৎাদন মূল্য 

( রে টাকায়) 

ফাভল গক ভফক্রলয়য ভযভাণ (রে টাকায়) 

অবযন্তযীন ফাজায (১) নফলদভক  ফাজায (২) প্ভাট ভফক্রয় (১+২) 

     

     

     



 

-৬- 

    (খ)   ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয ভফক্রয়রব্ধ আয় ব্যতীত অন্যান্য আয়ঃ (রে টাকায়) (উযুক্ত প্রভাণত্র )                                                                                     

    

    (গ)   ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয ভাভি ভজুলদয মূল্য (রে টাকায়) (উযুক্ত প্রভাণত্র ) 

 

    (ঘ)  ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয প্রাযভিক ভজুলদয মূল্যঃ (রে টাকায়) (উযুক্ত প্রভাণত্র )                                                                                    

     

     

১২।  ভফগত ভতন অথ গফছপ্য উৎাভদত লণ্য/প্ফায় ব্যফহৃত কাঁচাভার, ভফদ্যযত ও জ্বারানী ব্যফায অন্যান্য ব্যলয়য ভফফযণঃ 

    (ক)  ব্যফহৃত কাঁচাভাপ্রয মূল্য ও কাঁচাভার ব্যফালযয তকযা াযঃ  

 

   

    (খ) ব্যফহৃত ভফদ্যযত ও জ্বারানীয  মূল্য ও অন্য প্রভতষ্ঠান লত ক্রয়কৃত দ্রব্যাভদয মূল্যঃ 

   

     

     

 

 

অথ গফছয উৎাদন প্রভতষ্ঠাপ্নয প্ফা লত 

আয় (মভদ থালক) (১) 

ভফভফধ আয় (মভদ থালক) (২) প্ভাট আয় (১+২) 

    

    

    

অথ গফছয 
ম্পূণ গ উৎাভদত  

দ্রলব্য/প্ফায মূল্য (১) 

উৎাদন প্রভক্রয়ায়  

অফস্থানযত প্ফা/দ্রলব্যয মূল্য (২) 
প্ভাট মূল্য (১+২) 

    

    

    

অথ গফছয 
ম্পূণ গ উৎাভদত 

 দ্রলব্য/প্ফায মূল্য (১) 

উৎাদন প্রভক্রয়ায়  

অফস্থানযত দ্রব্য/প্ফায মূল্য (২) 
প্ভাট মূল্য (১+২) 

    

    

    

অথ গফছয 
ব্যফহৃত কাঁচাভালরয মূল্য (রে টাকায়) প্ভাট কাঁচাভার ব্যফালযয তকযা ায (%) 

স্থানীয় নফলদভক প্ভাট কাঁচাভালরয মূল্য  স্থানীয় নফলদভক 

      

      

      

অথ গফছয ভফদ্যযত ও জ্বারানীয  মূল্য (রে টাকায়) অন্য প্রভতষ্ঠান লত ক্রয়কৃত দ্রব্যাভদয মূল্য (রে টাকায়) 
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    (গ)   ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয  প্রভতষ্ঠালনয অভল্পজভনত ব্যয় ও স্থায়ী ম্পভত্তয অফচলয়য ভযভাণঃ 

     (অভল্পজভনত ব্যয়= মুদ্রন ও ভলনাাযী, ডাক, তায, প্টভরলপান, াভনয ভফর, ভফক্রয় জভনত ব্যয়, ফীভা, ব্যাাংভকাং চাজগ, অভডট ভপ  

     ইতযাভদ আনুলভিক ব্যয়মূ মাা উৎাদন প্রভক্রয়া/প্ফায ালথ যাভয ম্পৃক্ত নয়) 

 

 

১৩।  স্বাস্থয ও ভনযাত্তাঃ(প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)  

(ক) উৎাদন প্রভক্রয়া/প্ফা প্রভক্রয়ায় গৃীত ভনযাত্তা ব্যফস্থা 

(খ) দূপ্ম গাগ প্ভাকালফরায় প্রস্তুভত 

(গ) অভি ভনফ গান ব্যফস্থা 

(ঘ) জরুযী ভনগ গভন ব্যফস্থা 

(ঙ) স্বাস্থয ফীভা 

(চ) প্ভভডকযার প্চকআ/প্রাথভভক ভচভকৎা ব্যফস্থা (কভ গযত জনফলরয তাভরকা াংযুক্ত করুন) 

(ছ) এযামু্বলরন্স  

 

১৪। প্ক্রতায ভলনালমাগ আকল গণঃ(প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)          
 

১৪.১    ণ্য ম্পলকগ প্ক্রতায প্রভতভক্রয়াঃ          

(ক) প্ক্রতায ভনকট লত ণ্য ও প্ফা ম্পগলক ভতাভত াংগ্রলয প্রভক্রয়া 

(খ) প্ক্রতা ন্তুভষ্ট ভনধ গাযপ্ণয ভযভাক       

   (গ)  প্ক্রতায ন্তুভষ্ট অজগলন গৃীত ব্যফস্থা   

(ঘ)  প্ক্রতায/প্বাক্তায অভবলমাগ মূল্যায়ন ও ভাধান প্রভক্রয়া      
   

 ১৪.২ উৎাভদত লণ্যয গুণগত ভান মাচাই প্রভতলফদন  ও উৎাভদত ণ্য/প্ফা ম্পগলক প্বাক্তায ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয 

অভবলমাগ/ ভতাভতঃ (উযুক্ত প্রভাণত্র ) 

 

১৪.৩ জাতীয় ও আন্তজগাভতক ম গালয়য গুণগতভালনয নদ/পুযষ্কায প্রাভি ( প্রভাণত্র )  

         

    (ক)  জাতীয়            (খ)     আন্তজগাভতক  

      ১।           ১। 
      ২।           ২। 
      ৩।           ৩। 
      ৪।           ৪। 
      ৫।           ৫। 

 

অথ গফছয অভল্পজভনত ব্যয় (রে টাকায়) স্থায়ী ম্পভত্তয অফচয় (Depreciation) (রে টাকায়) 

   

   

   

অথ গফছয 
প্রকৃত উৎাদন 

 (একলক প্রকা করুন) 

উৎাভদত লণ্য/প্ফায গুণগত ভান 

মাচাই পরাপলরয তকযা ায (%) 

উৎাভদত ণ্য/প্ফা ম্পলকগ 

প্বাক্তায অভবলমাগ  

ফাভতর ণ্য/ 

প্ফায গড়ায 

ত্রুটি যুক্ত ণ্য/ 

প্ফায গড়ায 
প্রাি অভবলমাগ 

অভবলমাগ 

ভনষ্পভত্ত াংখ্যা 
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১৫।  উন্নয়ন ও গলফলণা াংক্রান্ত তথ্য : (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)      
 

   

 

  

 

১৬।  ভযলফ ও প্রভতলফ যোয় গৃীত ব্যফস্থা াংক্রান্ত তথ্যঃ (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন) 

 

 

 

 

 

১৭।  নতুন ণ্য নফভচত্রকযণ /উদ্ভাফনঃ (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন) 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৮।  ভফগত ভতন অথ গফছপ্য জনকল্যাণমূরক (CSR) খালত ব্যলয়য ভফফযণঃ (উযুক্ত প্রভাণ ত্র)  

(রে টাকায়) 

ব্যলয়য খাত  
অথ গফছয  প্ভাট আলয়য তকযা 

ায (%)    

১।     

২।     

৩।     

৪।     

৫।     

  

 

১৯।  প্রভতষ্ঠালনয ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয ফাভল গক মুনাপা ও ভযলাভধত  কলযয ভযভাণঃ (উযুক্ত প্রভাণত্র )  

 

 

অথ গফছয 
ফাভল গক  মুনাপা   

(রে টাকায়) 

ভযলাভধত কলযয ভযভাণ  

(আয়কয ব্যতীত এফাং প্রকৃত টাকায়)  
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আলফদনত্র প্রাভি ও জভাদালনয ভনলদ গাফরীঃ 

 

১। ন্যানার প্প্রাডাকটিভবটি এন্ড প্কায়াভরটি এভিলরন্স এওয়াড গ এয নমুনা আলফদন পযভ ন্যানার প্প্রাডাকটিভবটি অগ গানাইলজন 

(এনভও), ভল্প ভন্ত্রণারয় এয ওলয়ফাইলট (www.npo.gov.bd) দেখা যাবে; 

 

২। আনায প্রভতষ্ঠানটি ন্যানার প্প্রাডাকটিভবটি এন্ড প্কায়াভরটি এভিলরন্স এওয়াড গ এয কযাটাগভয ভনভিত লয় আলফদন ভপ জভা 

ভদন। প্রলয়াজলন এনভও’য লমাভগতা ভনলত ালযন; 

 

৩। আলফদনলত্রয মূল্যফাফদ াংভিষ্ট ভপ যকাভয খালত (১-৩৯৩৭-০০০০-২৬৮১) প্েজাভয চারালনয ভাধ্যলভ জভাদানপূফ গক প্েজাভয 

চারালনয মূরকভ জভা ভদলয় আলফদনত্র াংগ্র কযলত লফ; 

 

৪। ভফগত ৩ ফছলযয অভডট প্রভতলফদলনয কভ জভা ভদলত লফ; 

 

৫। ভফজ্ঞভিলত উলেভখত ভনভদ গষ্ট তাভযলখয ভলধ্য আলফদন ত্র যাভয ফা ডা কলমালগ প্ৌৌঁছালত লফ , ভফরলম্ব প্রাি আলফদনত্র গ্রণ 

কযা লফ না; 

 

৬। আলফদনত্রটি মথামথবালফ পূযণ কযলত লফ । অম্পূণ গ ও ভুরতথ্য ম্বভরত আলফদনত্র যাভয ফাভতর কযা লফ; 

 

৭। আলফদনকাভযয দ্য প্তারা ৩ কভ ালাট গ াইলজয ছভফ (এক কভ আলফদনলত্রয ভনভদ গষ্ট জায়গায় ) আপ্ফদনলত্রয ালথ 

জভা ভদলত লফ; 

 

৮। আলফদনকাভযয জাতীয় ভযচয়লত্রয পলটাকভ আলফদনলত্রয ালথ জভা ভদলত লফ; 

 

৯। জাতীয় যাজস্ব প্ফাড গ লত াংগৃভত E-TIN নদ ভফগত ৩ ফৎলযয ফলকয়া কয াওনা নাই এই ভলভ গ াংগৃভত প্রতযয়ন 

লত্রয কভ আলফদনলত্রয ালথ জভা ভদলত লফ; 

 

১০। আলফদনলত্রয ালথ ফাাংরালদ ব্যাাংলকয প্ক্রভডট ইনপযলভন ব্যযলযায Enquiry পযভ পূযণ কলয জভা ভদলত লফ; 

 

১১।  আলফদনকাভয প্রভতষ্ঠান লযজভভলন ভযদ গলনয ভয়  এ াংক্রান্ত ভফললয় ভনলয়াভজত কভ গকতগা /প্রভতভনভধলদয াভফ গক লমাভগতা 

প্রদান কযলত লফ; 

 

১২। আপ্ফদনকাভয অথফা তায প্রভতষ্ঠান ঋণ প্খরাী/কয ফলকয়া/প্পৌজদাযী ভাভরায় াজা প্রাি নয় এ ভলভ গ মথামথ ষ্টাপ্ম্প একটি 

আইনানুগ রপনাভা আলফদনলত্রয ালথ াংযুক্ত কযলত লফ; 

 

১৩। কয াংক্রান্ত প্কান ভাভরায় চরভান থাকলর তায স্বলে দভররাভদ আলফদনলত্রয ালথ দাভখর কযলত লফ; 

 

১৪।  আলফদনকৃত প্রভতষ্ঠালনয াইনলফাড গ মু্মখবালগয ছভফ আলফদনলত্রয ালথ জভা ভদলত লফ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.npo.gov.bd/
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জাতীয় ভল্পনীভত-২০১৬ এ ফভণ গত ভলল্পয াংজ্ঞা অনুমায়ী : 

কযাটাগযী-ভফ : ভাঝাভয ভল্প 

 

(ক) ম্যানুপযাকচাভযাংলয়য প্েলত্র ‘ভাঝাভয ভল্প ’ (Medium Industry) ফরলত প্ফ ভল্প প্রভতষ্ঠানলক  প্ফাঝালনা প্মফ 

প্রভতষ্ঠালনয জভভ এফাং কাযখানা বফন ব্যভতলযলক স্থায়ী ম্পলদয মূল্য প্রভতস্থান ব্যয় ১৫ প্কাটি টাকায অভধক এফাং অনভধক ৫০ 

প্কাটি টাকা ভকাংফা প্মফ ভল্প প্রভতষ্ঠালন ১২১-৩০০ জন শ্রভভক ভনলয়াভজত যলয়লছ। তলফ নতভয প্াাক প্রভতষ্ঠান /শ্রভঘন ভল্প 

প্রভতষ্ঠালনয প্েপ্ত্র ভাঝাভয ভলল্প শ্রভভলকয াংখ্যা লফ গাচ্চ ১০০০ জন ।  

 

(খ) প্ফা ভলল্পয প্েলত্র ‘ভাঝাভয ভল্প’ ফরলত প্ফ ভল্প প্রভতষ্ঠানলক প্ফাঝালফ প্মফ প্রভতষ্ঠালন জভভ এফাং কাযখানা বফন 

ব্যতীত স্থায়ী ম্পলদয মূল্য প্রভতস্থান ব্যয় ২ প্কাটি টাকা প্থলক ৩০ প্কাটি টাকা ম গন্ত ভকাং ফা প্মফ ভল্প প্রভতষ্ঠালন ৫১-১২০ 

জন শ্রভভক ভনলয়াভজত যলয়লছ ।  

 

(গ) প্কালনা একটি ভানদলন্ডয ভবভত্তলত একটি কভ গকান্ড ভাঝাভয ভলল্পয অন্তর্ভ গক্ত লরও অন্য ভানদলন্ড প্টি বৃৎ ভলল্পয অন্তর্ভ গক্ত 

লত ালয । প্লেলত্র এ কভ গকান্ডটি বৃৎ ভলল্পয অন্তর্ভ গক্ত ফলর ভফলফ ভচত লফ । তলফ নতভয প্াাক প্রভতষ্ঠান /শ্রভঘন ভলল্পয প্েলত্র 

এ ভফধান প্রলমাজয লফ না । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরালদ যকায 

ন্যানার প্প্রাডাকটিভবটি অগ গানাইলজন 

ভল্প ভন্ত্রণারয় 

৯১, ভভতভঝর ফা/এ, ঢাকা  

www.npo.gov.bd 
 

ন্যানার প্প্রাডাকটিভবটি এন্ড প্কায়াভরটি এভিলরন্স এওয়াড গ-২০১৬ এয জন্য আলফদন পযভ  

কযাটাগভয -ভঃ ক্ষুদ্র ভল্প  (জাতীয় ভল্পনীভত-২০১৬ এ ফভণ গত াংজ্ঞা অনুমায়ী) 

১।  প্রভতষ্ঠালনয নাভঃ   

      (ফাাংরায়).................................................................................................................  

                          

      (ইাংলযজীলত).............................................................................................................   

২।  প্রভতষ্ঠালনয ঠিকানা  

   (ক) প্রধান কাম গারয়ঃ  ................................................................. 

         .................................................................            

        ................................................................. 

      প্পান নম্বযঃ                         প্ভাফাইর নম্বযঃ                                          

 

     ই-প্ভইরঃ                                 পযাি নম্বযঃ    

   (খ) কাযখানাঃ  ............................................................... 

         ...............................................................            

        ............................................................... 

         প্পান নম্বযঃ                 প্ভাফাইর নম্বযঃ     

        ই-প্ভইরঃ         পযাি নম্বযঃ  

৩।  প্রভতষ্ঠালনয লে আলফদনকাভযয  তথ্যঃ 
      

  (ক)  আলফদনকাভযয নাভঃ  (ফাাংরায়) ............................................................................     

    

                                 (ইাংলযজীলত) ............................................................................ 
  

  (খ)  দভফ (ফাাংরায়) : 

 

  (গ)  দভফ (ইাংলযজী) : 

 

  (ঘ)  ভতায নাভ  : 

  

  (ঙ)  ভাতায নাভ   :  

 

  (চ)  জাতীয়তা  : 

 

 

 

 

 

আলফদনকাযীয 

ালাট গ 

াইলজয 

তযাভয়ত ছভফ 

http://www.npo.gov.bd/
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  (ছ)  জাতীয় ভযচয় ত্র নম্বযঃ  

  

  (জ)  াপ্াট গ নম্বযঃ(মভদ থালক) 

         

     প্দলয নাভঃ............................................................................................ 

 

          ইস্যযয স্থানঃ ......................................তাভযখঃ............................................  

     

 ৪।  ভফগত ভতন অথ গফছপ্য প্রভতষ্ঠান ও আলফদনকাভয কর্তগক প্রলদয় আয়কয াংক্রান্ত তথ্যঃ (প্রভাণত্র ) 

 

 (ক)  প্রভতষ্ঠালনয ই-টিআইএন (E-TIN) নম্বযঃ  

 

(খ)   কয ালকগরঃ           (গ)  কয অঞ্চরঃ 

    

(ঘ)  আলফদনকাভযয ই-টিআইএন (E-TIN) নম্বযঃ 

    

 (ঙ)   কয ালকগরঃ            (চ) কয অঞ্চরঃ 

 

 (ছ)  প্রভতষ্ঠান ও আলফদনকাভয কর্তগক প্রদত্ত ভফগত ৩ অথ গফছলযয আয়কলযয ভফফযণঃ (প্রভাণত্র াংযুক্ত কযলত লফ)  

 

অথ গফছয প্রভতষ্ঠান কর্তগক প্রদত্ত আয়কলযয ভযভাণ (প্রকৃত টাকা) আলফদনকাভয কর্তগক প্রদত্ত আয়কলযয ভযভাণ (প্রকৃত টাকা) 

     

   

   

 

                       

                               

 

   

                                                                                                       

আলফদনকাভযয স্বােয 

(ীর) 

          তাভযখ.......................  

ও 

প্মাগালমালগয ঠিকানা 

 

 

প্টভরপ্পান নম্বযঃ 

 

প্ভাফাইর নম্বযঃ 
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৫।  প্রভতষ্ঠান াংক্রান্ত তথ্য (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন) 

    

  (ক)  প্রভতষ্ঠালনয ভবন ও ভভন     

  (খ)  ভবন ও ভভন ফাস্তফায়লন গৃীত কভ গলকৌর   

 

৬।    (ক)  প্রভতষ্ঠালনয প্রকৃত ভফভনলয়াগঃ (রে টাকায়) 
 

     (খ)   ভফভনলয়ালগয উৎ (রে টাকায়)    

 

     (১)  ব্যভক্তয ভনকট লতঃ  

 

     (২)  প্দীয় ব্যাাংক/ আভথ গক প্রভতষ্ঠান লতঃ   

 

     (৩)  ভফলদী ব্যাাংক/আভথ গক প্রভতষ্ঠান লতঃ  

 

     (৪)  অন্য প্কান উৎ লতঃ (মভদ থালক) 

 

৭।  প্রভতষ্ঠালনয ধযণঃ  ব্যভক্তভাভরকানাধীন / অাংীদায / প্রাইলবট ভরঃ   

          (অনুগ্রপূফ গক প্রভতষ্ঠান প্রধান/প্রধান ভনফ গাী’য CV াংযুক্ত করুন )   

 

৮।   ব্যফায প্রকৃভতঃ    ম্যানুপযাকচাভযাং/প্ফা/অন্যান্য (স্যভনভদ গষ্টবালফ)  

                           (প্কাম্পানী প্প্রাপাইর/প্রাভয়ায াংযুক্ত করুন )    

     

  (ক)  উৎাভদত ণ্য/প্রদত্ত প্ফায নাভঃ(প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)            

     (১)   

    (২) 

    (৩) 

    (৪) 

    (৫)  

    (৬)                                                     

   (খ)  ফাভণভজযক উৎাদন/প্ফা শুরুয তাভযখঃ  
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৮.১  ভযচারন ও াভাভজক দাভয়ত্বলফাধ- (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)             

 

৮.১ .১ ভযচারন দ্ধভতঃ              

(ক)  ব্যফস্থানায জফাফভদভতা         

(খ)  ফালজট প্রণয়ন ও ফাস্তফায়লন েভতা      

(গ)  প্রভতষ্ঠান ভযচারনায স্বচ্ছতা         

(ঘ)  ভফগত অথ গফছলযয অনুভষ্ঠত প্ফাড গ বায াংখ্যা 

(ঙ)   অবযন্তযীন ও ফভঃ ভনযীেক ভনলয়াগ দ্ধভত ও অভডট ভযলাট গ ফাস্তফায়লন গৃীত দলে 

(চ)  ফাৎভযক াধাযণ বা াংক্রান্ত তথ্য (প্রলমাজয প্েলত্র) 

   ৮.১ .২ কভ গকালন্ডয মূল্যায়নঃ 

   

      (ক)  প্রধান ভনফ গাী উর্ধ্গতন ব্যফস্থানা কর্তগলেয মূল্যায়ন দ্ধভত   

    (খ)   ভনফ গাীলদয লদান্নভত/প্রলনাদনা প্রদালনয দ্ধভত  

    (গ)  প্ফাড গ দস্য ভনফ গাচন ও প্ফাড গ দস্যলদয েভতা     

    (ঘ)   প্ফাড গ দস্যলদয কভ গ মূল্যায়ন দ্ধভত  

    (ঙ)  প্ফাড গ বায় ভদ্ধান্ত গ্রলণ দস্যলদয ভতাভত মূল্যায়ন  

   ৮.১.৩ আইনগত ও ননভতক দায়ফদ্ধতাঃ 

  

    (ক)  উৎাভদত ণ্য ফা উৎাদন প্রভক্রয়া/ প্রদত্ত প্ফায পলর ভালজ ভফরূ প্রবালফয প্রভতকালয গৃীত ব্যফস্থা 

(খ)  াভাভজক দায়ফদ্ধতা প্রভতষ্ঠায় প্রচভরত আইনকানুন ও ভফভধ ভফধান প্রভতারন   

(গ)  ভযলফ ও ভাজ উন্নয়লন প্রভতষ্ঠালনয অফদান    

৯।  ভনলয়াভজত জনফর াংক্রান্তঃ   

   ৯.১  ভনলয়াভজত জনফরঃ (প্রভাণত্র াংযুক্ত করুন) 

অথ গফছয কভ গকতগা কভ গচাযী 
শ্রভভক প্ভাট ভনলয়াভজত 

জনভক্ত দে আধা-দে ভোনভফ 

       

       

       

 

    ৯.২  ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয প্রদত্ত প্ফতন-ভজুযী ও বাতাভদয  ভযভানঃ (উযুক্ত প্রভাণত্র )    

     অথ গফছয প্ভাট প্ফতন ও ভজুভয (রে টাকায়) প্ভাট বাতাভদয ভযভাণ  (রে টাকায়) 

   

   

   



 

-৫- 

৯.৩  কভী ব্যফস্থানাঃ (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)      

   (ক)  কভী ভনলয়াগ ও লদান্নভত দ্ধভত        

(খ)  কভ গ ভযলফ উন্নয়লন গৃীত ব্যফস্থা      

(গ)  কভীপ্দয দেতা উন্নয়লন প্রভেণ কভ গসূভচ  

(ঘ)  প্রভতষ্ঠালনয উন্নয়লন কভীলদয ভতাভত প্রদালনয স্যলমাগ      

(ঙ)  কভী অভবলমাগ প্রভতকালযয গৃীত ব্যফস্থা   

(চ)  শ্রভভক কল্যালণ গৃীত ব্যফস্থা      

   (ছ)     অনুপ্ভাভদত ভজুভয কাঠালভা  

১০।  ব্যফাভয়ক প্কৌরগত ভযকল্পনা প্রনয়ণ ও ফাস্তফায়নঃ (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)        

(ক)  ভযকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়লন Action Plan প্রণয়ন   

(খ)  কভ গ ভযকল্পনা ফাস্তফায়ন প্রভক্রয়া          

(গ)   ভযকল্পনামূ ফাস্তফায়লন কভীফাভনীয াংভিষ্টতা    

১১।  উৎাদন ব্যফস্থানাঃ(প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)            

    (ক)  উৎাদন/প্ফা ভযকল্পনা প্রণয়ন   

    (খ)   উৎাদন/প্ফায  রেযভাত্রা অজগন       

(গ)  উৎাদন/প্ফা প্রভক্রয়ায় ব্যফহৃত আধুভনক প্রযুভক্ত জ্ঞান     

(ঘ)  উৎাদন/প্ফা প্রভক্রয়ায় ফজগয ব্যফস্থানা 

(ঙ)  উৎাদন/প্ফা প্রভক্রয়ায় প্ৌয ভক্তয ব্যফায  

(চ)  ভনজস্ব ভফদ্যযৎ ভক্ত (প্জনালযটয) ব্যফায 

(ছ)  ভফদজনক যাায়ভনক দ্রব্য াংযেণ ব্যফস্থা 

(জ)  ফয়রায ব্যফস্থানা (মভদ থালক)  

(ঝ)  প্রভতষ্ঠালনয যফযা রাইন ব্যফস্থানা (Supply Chain Management ) দ্ধভত   

    

  ১১.১  প্রভতষ্ঠালনয ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয  উৎাদন/প্ফা ও ভফক্রয়  াংক্রান্ত তথ্য (উযুক্ত প্রভাণত্র )  

    (ক)  ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয ফাভল গক প্রকৃত উৎাদন/প্ফা ও ভফক্রয় মূল্য (উযুক্ত প্রভাণত্র ) 
 

অথ গফছয 
ফাভল গক প্রকৃত উৎাদন মূল্য 

( রে টাকায়) 

ফাভল গক ভফক্রলয়য ভযভাণ (রে টাকায়) 

অবযন্তযীন ফাজায (১) নফলদভক  ফাজায (২) প্ভাট ভফক্রয় (১+২) 
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    (খ)   ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয ভফক্রয়রব্ধ আয় ব্যতীত অন্যান্য আয়ঃ (রে টাকায়) (উযুক্ত প্রভাণত্র )                                                                                     

    

    (গ)   ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয ভাভি ভজুলদয মূল্য (রে টাকায়) (উযুক্ত প্রভাণত্র ) 

 

    (ঘ)  ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয প্রাযভিক ভজুলদয মূল্যঃ (রে টাকায়) (উযুক্ত প্রভাণত্র )                                                                                    

     

     

১২।  ভফগত ভতন অথ গফছপ্য উৎাভদত লণ্য/প্ফায় ব্যফহৃত কাঁচাভার, ভফদ্যযত ও জ্বারানী ব্যফায অন্যান্য ব্যলয়য ভফফযণঃ 

    (ক)  ব্যফহৃত কাঁচাভালরয মূল্য ও কাঁচাভার ব্যফালযয তকযা াযঃ  

 

   

    (খ) ব্যফহৃত ভফদ্যযত ও জ্বারানীয  মূল্য ও অন্য প্রভতষ্ঠান লত ক্রয়কৃত দ্রব্যাভদয মূল্যঃ 

   

     

     

 

 

অথ গফছয উৎাদন প্রভতষ্ঠালনয প্ফা লত 

আয় (মভদ থালক) (১) 

ভফভফধ আয় (মভদ থালক) (২) প্ভাট আয় (১+২) 

    

    

    

অথ গফছয 
ম্পূণ গ উৎাভদত  

দ্রলব্য/প্ফায মূল্য (১) 

উৎাদন প্রভক্রয়ায়  

অফস্থানযত প্ফা/দ্রলব্যয মূল্য (২) 
প্ভাট মূল্য (১+২) 

    

    

    

অথ গফছয 
ম্পূণ গ উৎাভদত 

 দ্রলব্য/প্ফায মূল্য (১) 

উৎাদন প্রভক্রয়ায়  

অফস্থানযত দ্রব্য/প্ফায মূল্য (২) 
প্ভাট মূল্য (১+২) 

    

    

    

অথ গফছয 
ব্যফহৃত কাঁচাভালরয মূল্য (রে টাকায়) প্ভাট কাঁচাভার ব্যফালযয তকযা ায (%) 

স্থানীয় নফলদভক প্ভাট কাঁচাভাপ্রয মূল্য  স্থানীয় নফলদভক 

      

      

      

অথ গফছয ভফদ্যযত ও জ্বারানীয  মূল্য (রে টাকায়) অন্য প্রভতষ্ঠান লত ক্রয়কৃত দ্রব্যাভদয মূল্য (রে টাকায়) 
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    (গ)   ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয  প্রভতষ্ঠালনয অভল্পজভনত ব্যয় ও স্থায়ী ম্পভত্তয অফচলয়য ভযভাণঃ 

     (অভল্পজভনত ব্যয়= মুদ্রন ও ভলনাাযী, ডাক, তায, প্টভরলপান, াভনয ভফর, ভফক্রয় জভনত ব্যয়, ফীভা, ব্যাাংভকাং চাজগ, অভডট ভপ  

     ইতযাভদ আনুলভিক ব্যয়মূ মাা উৎাদন প্রভক্রয়া/প্ফায ালথ যাভয ম্পৃক্ত নয়) 

 

 

১৩।  স্বাস্থয ও ভনযাত্তাঃ(প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)  

(ক) উৎাদন প্রভক্রয়া/প্ফা প্রভক্রয়ায় গৃীত ভনযাত্তা ব্যফস্থা 

(খ) দূপ্ম গাগ প্ভাকালফরায় প্রস্তুভত 

(গ) অভি ভনফ গান ব্যফস্থা 

(ঘ) জরুযী ভনগ গভন ব্যফস্থা 

(ঙ) স্বাস্থয ফীভা 

(চ) প্ভভডকযার প্চকআ/প্রাথভভক ভচভকৎা ব্যফস্থা (কভ গযত জনফলরয তাভরকা াংযুক্ত করুন) 

(ছ) এযামু্বলরন্স  

 

১৪। প্ক্রতায ভলনালমাগ আকল গণঃ(প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)          
 

১৪.১    ণ্য ম্পলকগ প্ক্রতায প্রভতভক্রয়াঃ          

(ক) প্ক্রতায ভনকট লত ণ্য ও প্ফা ম্পগলক ভতাভত াংগ্রলয প্রভক্রয়া 

(খ) প্ক্রতা ন্তুভষ্ট ভনধ গাযপ্ণয ভযভাক       

   (গ)  প্ক্রতায ন্তুভষ্ট অজগলন গৃীত ব্যফস্থা   

(ঘ)  প্ক্রতায/প্বাক্তায অভবলমাগ মূল্যায়ন ও ভাধান প্রভক্রয়া      
   

 ১৪.২ উৎাভদত লণ্যয গুণগত ভান মাচাই প্রভতলফদন  ও উৎাভদত ণ্য/প্ফা ম্পগলক প্বাক্তায ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয 

অভবলমাগ/ ভতাভতঃ (উযুক্ত প্রভাণত্র ) 

 

১৪.৩ জাতীয় ও আন্তজগাভতক ম গালয়য গুণগতভালনয নদ/পুযষ্কায প্রাভি ( প্রভাণত্র )  

         

    (ক)  জাতীয়            (খ)     আন্তজগাভতক  

      ১।           ১। 
      ২।           ২। 
      ৩।           ৩। 
      ৪।           ৪। 
      ৫।           ৫। 

 

অথ গফছয অভল্পজভনত ব্যয় (রে টাকায়) স্থায়ী ম্পভত্তয অফচয় (Depreciation) (রে টাকায়) 

   

   

   

অথ গফছয 
প্রকৃত উৎাদন 

 (একলক প্রকা করুন) 

উৎাভদত লণ্য/প্ফায গুণগত ভান 

মাচাই পরাপলরয তকযা ায (%) 

উৎাভদত ণ্য/প্ফা ম্পলকগ 

প্বাক্তায অভবলমাগ  

ফাভতর ণ্য/ 

প্ফায গড়ায 

ত্রুটি যুক্ত ণ্য/ 

প্ফায গড়ায 
প্রাি অভবলমাগ 

অভবলমাগ 

ভনষ্পভত্ত াংখ্যা 
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১৫।  উন্নয়ন ও গলফলণা াংক্রান্ত তথ্য : (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)      
 

   

 

  

 

১৬।  ভযলফ ও প্রভতলফ যোয় গৃীত ব্যফস্থা াংক্রান্ত তথ্যঃ (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন) 

 

 

 

 

 

১৭।  নতুন ণ্য নফভচত্রকযণ /উদ্ভাফনঃ (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন) 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৮।  ভফগত ভতন অথ গফছপ্য জনকল্যাণমূরক (CSR) খালত ব্যলয়য ভফফযণঃ (উযুক্ত প্রভাণ ত্র)  

(রে টাকায়) 

ব্যলয়য খাত  
অথ গফছয  প্ভাট আলয়য তকযা 

ায (%)    

১।     

২।     

৩।     

৪।     

৫।     

  

 

১৯।  প্রভতষ্ঠালনয ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয ফাভল গক মুনাপা ও ভযলাভধত  কলযয ভযভাণঃ (উযুক্ত প্রভাণত্র )  

 

 

অথ গফছয 
ফাভল গক  মুনাপা   

(রে টাকায়) 

ভযলাভধত কলযয ভযভাণ  

(আয়কয ব্যতীত এফাং প্রকৃত টাকায়)  
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আলফদনত্র প্রাভি ও জভাদালনয ভনলদ গাফরীঃ 

 

১। ন্যানার প্প্রাডাকটিভবটি এন্ড প্কায়াভরটি এভিলরন্স এওয়াড গ এয নমুনা আলফদন পযভ ন্যানার প্প্রাডাকটিভবটি অগ গানাইলজন 

(এনভও), ভল্প ভন্ত্রণারয় এয ওলয়ফাইলট (www.npo.gov.bd) দেখা যাবে; 

 

২। আনায প্রভতষ্ঠানটি ন্যানার প্প্রাডাকটিভবটি এন্ড প্কায়াভরটি এভিলরন্স এওয়াড গ এয কযাটাগভয ভনভিত লয় আলফদন ভপ জভা 

ভদন। প্রলয়াজলন এনভও’য লমাভগতা ভনলত ালযন; 

 

৩। আলফদনলত্রয মূল্যফাফদ াংভিষ্ট ভপ যকাভয খালত (১-৩৯৩৭-০০০০-২৬৮১) প্েজাভয চারালনয ভাধ্যলভ জভাদানপূফ গক প্েজাভয 

চারালনয মূরকভ জভা ভদলয় আলফদনত্র াংগ্র কযলত লফ; 

 

৪। ভফগত ৩ ফছলযয অভডট প্রভতলফদলনয কভ জভা ভদলত লফ; 

 

৫। ভফজ্ঞভিলত উলেভখত ভনভদ গষ্ট তাভযলখয ভলধ্য আলফদন ত্র যাভয ফা ডাকলমালগ প্ৌৌঁছালত লফ , ভফরলম্ব প্রাি আলফদনত্র গ্রণ 

কযা লফ না; 

 

৬। আলফদনত্রটি মথামথবালফ পূযণ কযলত লফ । অম্পূণ গ ও ভুরতথ্য ম্বভরত আলফদনত্র যাভয ফাভতর কযা লফ; 

 

৭। আলফদনকাভযয দ্য প্তারা ৩ কভ ালাট গ াইলজয ছভফ (এক কভ আলফদনলত্রয ভনভদ গষ্ট জায়গায় ) আলফদনলত্রয ালথ 

জভা ভদলত লফ; 

 

৮। আলফদনকাভযয জাতীয় ভযচয়লত্রয পলটাকভ আলফদনলত্রয ালথ জভা ভদলত লফ; 

 

৯। জাতীয় যাজস্ব প্ফাড গ লত াংগৃভত E-TIN নদ ভফগত ৩ ফৎলযয ফলকয়া কয াওনা নাই এই ভলভ গ াংগৃভত প্রতযয়ন 

লত্রয কভ আলফদনলত্রয ালথ জভা ভদলত লফ; 

 

১০। আলফদনলত্রয ালথ ফাাংরালদ ব্যাাংলকয প্ক্রভডট ইনপযলভন ব্যযলযায Enquiry পযভ পূযণ কলয জভা ভদলত লফ; 

 

১১।  আলফদনকাভয প্রভতষ্ঠান লযজভভলন ভযদ গলনয ভয়  এ াংক্রান্ত ভফললয় ভনলয়াভজত কভ গকতগা/প্রভতভনভধলদয াভফ গক লমাভগতা 

প্রদান কযলত লফ; 

 

১২। আপ্ফদনকাভয অথফা তায প্রভতষ্ঠান ঋণ  প্খরাী/কয ফলকয়া/প্পৌজদাযী ভাভরায় াজা প্রাি নয় এ ভলভ গ মথামথ ষ্টাপ্ম্প একটি 

আইনানুগ রপনাভা আলফদনলত্রয ালথ াংযুক্ত কযলত লফ; 

 

১৩। কয াংক্রান্ত প্কান ভাভরায় চরভান থাকলর তায স্বলে দভররাভদ আলফদনলত্রয ালথ দাভখর কযলত লফ; 

 

১৪।  আলফদনকৃত প্রভতষ্ঠালনয াইনলফাড গ মু্মখবালগয ছভফ আলফদনলত্রয ালথ জভা ভদলত লফ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.npo.gov.bd/


 

-১০- 

 

জাতীয় ভল্পনীভত-২০১৬ এ ফভণ গত ভলল্পয াংজ্ঞা অনুমায়ী : 

কযাটাগযী-ভ : ক্ষুদ্র ভল্প 

 

(ক) ম্যানুপযাকচাভযাংলয়য প্েলত্র ‘ক্ষুদ্র ভল্প’ (Small Industry) ফরলত প্ফ ভল্প প্রভতষ্ঠানলক প্ফাঝালফ প্মফ প্রভতষ্ঠালন 

জভভ এফাং কাযখানা বফন ব্যভতলযলক স্থায়ী ম্পলদয মূল্য প্রভতস্ান ব্যয় ৭৫ রে টাকা প্থলক ১৫ প্কাটি টাকা ভকাংফা প্মফ 

ভল্প প্রভতষ্ঠালন ৩১-১২০ জন শ্রভভক কাজ কলয ।  

 

(খ) প্ফা ভলল্পয প্েলত্র ‘ক্ষুদ্র ভল্প ’ ফরলত প্ফ ভল্প প্রভতষ্ঠানলক প্ফাঝালফ প্মফ প্রভতষ্ঠালন জভভ এফাং কাযখানা বফন 

ব্যভতলযলক স্থায়ী ম্পলদয মূল্য প্রভতস্ান ব্যয় ১০ রে টাকা প্থলক ২ প্কাটি ভকাংফা প্মফ ভল্প প্রভতষ্ঠালন ১৬-৫০ জন শ্রভভক 

কাজ কলয ।  

 

(গ) প্কান একটি ভানদলন্ডয ভবভত্তলত একটি কভ গকান্ড ক্ষুদ্র ভ প্ল্পয অন্তর্ভ গক্ত লরও অন্য ভানদলন্ড প্টি ভাঝা ভয ভলল্পয অন্তর্ভ গক্ত 

লত ালয। প্লেলত্র এ কভ গকান্ডটি ভাঝাভয ভলল্পয অন্তর্ভ গক্ত ফলর ভফলফভচত লফ । তলফ নতভয প্াাক প্রভতষ্ঠান /শ্রভঘন ভলল্পয 

প্েলত্র এ ভফধান প্রলমাজয লফ না । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরালদ যকায 

ন্যানার প্প্রাডাকটিভবটি অগ গানাইলজন 

ভল্প ভন্ত্রণারয় 
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কযাটাগভয -ভডঃ ভাইলক্রা ভল্প (জাতীয় ভল্পনীভত-২০১৬ এ ফভণ গত াংজ্ঞা অনুমায়ী) 

১।  প্রভতষ্ঠালনয নাভঃ   

      (ফাাংরায়).................................................................................................................  

                          

      (ইাংলযজীলত).............................................................................................................   

২।  প্রভতষ্ঠালনয ঠিকানা  

   (ক) প্রধান কাম গারয়ঃ  ................................................................. 

         .................................................................            

        ................................................................. 

      প্পান নম্বযঃ                         প্ভাফাইর নম্বযঃ                                          

 

     ই-প্ভইরঃ                                 পযাি নম্বযঃ    

   (খ) কাযখানাঃ  ............................................................... 

         ...............................................................            

        ............................................................... 

         প্পান নম্বযঃ                 প্ভাফাইর নম্বযঃ     

        ই-প্ভইরঃ         পযাি নম্বযঃ  

৩।  প্রভতষ্ঠালনয লে আলফদনকাভযয  তথ্যঃ 
      

  (ক)  আলফদনকাভযয নাভঃ  (ফাাংরায়) ............................................................................     

    

                                 (ইাংলযজীলত) ............................................................................ 
  

  (খ)  দভফ (ফাাংরায়) : 

 

  (গ)  দভফ (ইাংলযজী) : 

 

  (ঘ)  ভতায নাভ  : 

  

  (ঙ)  ভাতায নাভ   :  

 

  (চ)  জাতীয়তা  : 
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  (ছ)  জাতীয় ভযচয় ত্র নম্বযঃ  

  

  (জ)  াপ্াট গ নম্বযঃ(মভদ থালক) 

         

     প্দলয নাভঃ............................................................................................ 

 

          ইস্যযয স্থানঃ ......................................তাভযখঃ............................................  

     

 ৪।  ভফগত ভতন অথ গফছপ্য প্রভতষ্ঠান ও আলফদনকাভয কর্তগক প্রলদয় আয়কয াংক্রান্ত তথ্যঃ (প্রভাণত্র ) 

 

 (ক)  প্রভতষ্ঠালনয ই-টিআইএন (E-TIN) নম্বযঃ  

 

(খ)   কয ালকগরঃ           (গ)  কয অঞ্চরঃ 

    

(ঘ)  আলফদনকাভযয ই-টিআইএন (E-TIN) নম্বযঃ 

    

 (ঙ)   কয ালকগরঃ            (চ) কয অঞ্চরঃ 

 

 (ছ)  প্রভতষ্ঠান ও আলফদনকাভয কর্তগক প্রদত্ত ভফগত ৩ অথ গফছলযয আয়কলযয ভফফযণঃ (প্রভাণত্র াংযুক্ত কযলত লফ)  

 

অথ গফছয প্রভতষ্ঠান কর্তগক প্রদত্ত আয়কলযয ভযভাণ (প্রকৃত টাকা) আলফদনকাভয কর্তগক প্রদত্ত আয়কলযয ভযভাণ (প্রকৃত টাকা) 

     

   

   

 

                       

                               

 

   

                                                                                                       

আলফদনকাভযয স্বােয 

(ীর) 

          তাভযখ.......................  

ও 

প্মাগালমালগয ঠিকানা 

 

 

প্টভরপ্পান নম্বযঃ 

 

প্ভাফাইর নম্বযঃ 
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৫।  প্রভতষ্ঠান াংক্রান্ত তথ্য (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন) 

    

  (ক)  প্রভতষ্ঠালনয ভবন ও ভভন     

  (খ)  ভবন ও ভভন ফাস্তফায়লন গৃীত কভ গলকৌর   

 

৬।    (ক)  প্রভতষ্ঠালনয প্রকৃত ভফভনলয়াগঃ (রে টাকায়) 
 

     (খ)   ভফভনলয়ালগয উৎ (রে টাকায়)    

 

     (১)  ব্যভক্তয ভনকট লতঃ  

 

     (২)  প্দীয় ব্যাাংক/ আভথ গক প্রভতষ্ঠান লতঃ   

 

     (৩)  ভফলদী ব্যাাংক/আভথ গক প্রভতষ্ঠান লতঃ  

 

     (৪)  অন্য প্কান উৎ লতঃ (মভদ থালক) 

 

৭।  প্রভতষ্ঠালনয ধযণঃ  ব্যভক্তভাভরকানাধীন / অাংীদায / প্রাইলবট ভরঃ   

          (অনুগ্রপূফ গক প্রভতষ্ঠান প্রধান/প্রধান ভনফ গাী’য CV াংযুক্ত করুন )   

 

৮।   ব্যফায প্রকৃভতঃ    ম্যানুপযাকচাভযাং/প্ফা/অন্যান্য (স্যভনভদ গষ্টবালফ)  

                           (প্কাম্পানী প্প্রাপাইর/প্রাভয়ায াংযুক্ত করুন )    

     

  (ক)  উৎাভদত ণ্য/প্রদত্ত প্ফায নাভঃ(প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)            

     (১)   

    (২) 

    (৩) 

    (৪) 

    (৫)  

    (৬)                                                     

   (খ)  ফাভণভজযক উৎাদন/প্ফা শুরুয তাভযখঃ  
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৮.১  ভযচারন ও াভাভজক দাভয়ত্বলফাধ (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন) -             

 

৮.১ .১ ভযচারন দ্ধভতঃ              

(ক)  ব্যফস্থানায জফাফভদভতা         

(খ)  ফালজট প্রণয়ন ও ফাস্তফায়লন েভতা      

(গ)  প্রভতষ্ঠান ভযচারনায স্বচ্ছতা         

(ঘ)  ভফগত অথ গফছলযয অনুভষ্ঠত প্ফাড গ বায াংখ্যা 

(ঙ)   অবযন্তযীন ও ফভঃ ভনযীেক ভনলয়াগ দ্ধভত ও অভডট ভযলাট গ ফাস্তফায়লন গৃীত দলে 

(চ)  ফাৎভযক াধাযণ বা াংক্রান্ত তথ্য (প্রলমাজয প্েলত্র) 

   ৮.১ .২ কভ গকালন্ডয মূল্যায়নঃ 

   

      (ক)  প্রধান ভনফ গাী উর্ধ্গতন ব্যফস্থানা কর্তগলেয মূল্যায়ন দ্ধভত   

    (খ)   ভনফ গাীলদয লদান্নভত/প্রলনাদনা প্রদালনয দ্ধভত  

    (গ)  প্ফাড গ দস্য ভনফ গাচন ও প্ফাড গ দস্যলদয েভতা     

    (ঘ)   প্ফাড গ দস্যলদয কভ গ মূল্যায়ন দ্ধভত  

    (ঙ)  প্ফাড গ বায় ভদ্ধান্ত গ্রলণ দস্যলদয ভতাভত মূল্যায়ন  

   ৮.১.৩ আইনগত ও ননভতক দায়ফদ্ধতাঃ 

  

    (ক)  উৎাভদত ণ্য ফা উৎাদন প্রভক্রয়া/ প্রদত্ত প্ফায পলর ভালজ ভফরূ প্রবালফয প্রভতকালয গৃীত ব্যফস্থা 

(খ)  াভাভজক দায়ফদ্ধতা প্রভতষ্ঠায় প্রচভরত আইনকানুন ও ভফভধ ভফধান প্রভতারন   

(গ)  ভযলফ ও ভাজ উন্নয়লন প্রভতষ্ঠালনয অফদান    

৯।  ভনলয়াভজত জনফর াংক্রান্তঃ   

   ৯.১  ভনলয়াভজত জনফরঃ (প্রভাণত্র াংযুক্ত করুন) 

অথ গফছয কভ গকতগা কভ গচাযী 
শ্রভভক প্ভাট ভনলয়াভজত 

জনভক্ত দে আধা-দে ভোনভফ 

       

       

       

 

    ৯.২  ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয প্রদত্ত প্ফতন-ভজুযী ও বাতাভদয  ভযভানঃ (উযুক্ত প্রভাণত্র )    

     অথ গফছয প্ভাট প্ফতন ও ভজুভয (রে টাকায়) প্ভাট বাতাভদয ভযভাণ  (রে টাকায়) 
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৯.৩  কভী ব্যফস্থানাঃ(প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)       

   (ক)  কভী ভনলয়াগ ও লদান্নভত দ্ধভত        

(খ)  কভ গ ভযলফ উন্নয়লন গৃীত ব্যফস্থা      

(গ)  কভীপ্দয দেতা উন্নয়লন প্রভেণ কভ গসূভচ  

(ঘ)  প্রভতষ্ঠালনয উন্নয়লন কভীলদয ভতাভত প্রদালনয স্যলমাগ      

(ঙ)  কভী অভবলমাগ প্রভতকালযয গৃীত ব্যফস্থা   

(চ)  শ্রভভক কল্যালণ গৃীত ব্যফস্থা      

   (ছ)     অনুলভাভদত ভজুভয কাঠালভা  

১০।  ব্যফাভয়ক প্কৌরগত ভযকল্পনা প্রনয়ণ ও ফাস্তফায়নঃ (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)        

(ক)  ভযকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়লন Action Plan প্রণয়ন   

(খ)  কভ গ ভযকল্পনা ফাস্তফায়ন প্রভক্রয়া          

(গ)   ভযকল্পনামূ ফাস্তফায়লন কভীফাভনীয াংভিষ্টতা    

১১।  উৎাদন ব্যফস্থানাঃ(প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)            

    (ক)  উৎাদন/প্ফা ভযকল্পনা প্রণয়ন   

    (খ)   উৎাদন/প্ফায  রেযভাত্রা অজগন       

(গ)  উৎাদন/প্ফা প্রভক্রয়ায় ব্যফহৃত আধুভনক প্রযুভক্ত জ্ঞান     

(ঘ)  উৎাদন/প্ফা প্রভক্রয়ায় ফজগয ব্যফস্থানা 

(ঙ)  উৎাদন/প্ফা প্রভক্রয়ায় প্ৌয ভক্তয ব্যফায  

(চ)  ভনজস্ব ভফদ্যযৎ ভক্ত (প্জনালযটয) ব্যফায 

(ছ)  ভফদজনক যাায়ভনক দ্রব্য াংযেণ ব্যফস্থা 

(জ)  ফয়রায ব্যফস্থানা (মভদ থালক)  

(ঝ)  প্রভতষ্ঠালনয যফযা রাইন ব্যফস্থানা (Supply Chain Management ) দ্ধভত   

    

  ১১.১  প্রভতষ্ঠালনয ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয  উৎাদন/প্ফা ও ভফক্রয়  াংক্রান্ত তথ্য (উযুক্ত প্রভাণত্র )  

    (ক)  ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয ফাভল গক প্রকৃত উৎাদন/প্ফা ও ভফক্রয় মূল্য (উযুক্ত প্রভাণত্র ) 
 

অথ গফছয 
ফাভল গক প্রকৃত উৎাদন মূল্য 

( রে টাকায়) 

ফাভল গক ভফক্রলয়য ভযভাণ (রে টাকায়) 

অবযন্তযীন ফাজায (১) নফলদভক  ফাজায (২) প্ভাট ভফক্রয় (১+২) 
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    (খ)   ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয ভফক্রয়রব্ধ আয় ব্যতীত অন্যান্য আয়ঃ (রে টাকায়) (উযুক্ত প্রভাণত্র )                                                                                     

    

    (গ)   ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয ভাভি ভজুলদয মূল্য (রে টাকায়) (উযুক্ত প্রভাণত্র ) 

 

    (ঘ)  ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয প্রাযভিক ভজুলদয মূল্যঃ (রে টাকায়) (উযুক্ত প্রভাণত্র )                                                                                    

     

     

১২।  ভফগত ভতন অথ গফছপ্য উৎাভদত লণ্য/প্ফায় ব্যফহৃত কাঁচাভার, ভফদ্যযত ও জ্বারানী ব্যফায অন্যান্য ব্যলয়য ভফফযণঃ 

    (ক)  ব্যফহৃত কাঁচাভালরয মূল্য ও কাঁচাভার ব্যফালযয তকযা াযঃ  

 

   

    (খ) ব্যফহৃত ভফদ্যযত ও জ্বারানীয  মূল্য ও অন্য প্রভতষ্ঠান লত ক্রয়কৃত দ্রব্যাভদয মূল্যঃ 

   

     

     

 

 

অথ গফছয উৎাদন প্রভতষ্ঠালনয প্ফা লত 

আয় (মভদ থালক) (১) 

ভফভফধ আয় (মভদ থালক) (২) প্ভাট আয় (১+২) 

    

    

    

অথ গফছয 
ম্পূণ গ উৎাভদত  

দ্রলব্য/প্ফায মূল্য (১) 

উৎাদন প্রভক্রয়ায়  

অফস্থানযত প্ফা/দ্রলব্যয মূল্য (২) 
প্ভাট মূল্য (১+২) 

    

    

    

অথ গফছয 
ম্পূণ গ উৎাভদত 

 দ্রলব্য/প্ফায মূল্য (১) 

উৎাদন প্রভক্রয়ায়  

অফস্থানযত দ্রব্য/প্ফায মূল্য (২) 
প্ভাট মূল্য (১+২) 

    

    

    

অথ গফছয 
ব্যফহৃত কাঁচাভালরয মূল্য (রে টাকায়) প্ভাট কাঁচাভার ব্যফালযয তকযা ায (%) 

স্থানীয় নফলদভক প্ভাট কাঁচাভালরয মূল্য  স্থানীয় নফলদভক 

      

      

      

অথ গফছয ভফদ্যযত ও জ্বারানীয  মূল্য (রে টাকায়) অন্য প্রভতষ্ঠান লত ক্রয়কৃত দ্রব্যাভদয মূল্য (রে টাকায়) 
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    (গ)   ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয  প্রভতষ্ঠালনয অভল্পজভনত ব্যয় ও স্থায়ী ম্পভত্তয অফচলয়য ভযভাণঃ 

     (অভল্পজভনত ব্যয়= মুদ্রন ও ভলনাাযী, ডাক, তায, প্টভরলপান, াভনয ভফর, ভফক্রয় জভনত ব্যয়, ফীভা, ব্যাাংভকাং চাজগ, অভডট ভপ  

     ইতযাভদ আনুলভিক ব্যয়মূ মাা উৎাদন প্রভক্রয়া/প্ফায ালথ যাভয ম্পৃক্ত নয়) 

 

 

১৩।  স্বাস্থয ও ভনযাত্তাঃ (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)  

(ক) উৎাদন প্রভক্রয়া/প্ফা প্রভক্রয়ায় গৃীত ভনযাত্তা ব্যফস্থা 

(খ) দূপ্ম গাগ প্ভাকালফরায় প্রস্তুভত 

(গ) অভি ভনফ গান ব্যফস্থা 

(ঘ) জরুযী ভনগ গভন ব্যফস্থা 

(ঙ) স্বাস্থয ফীভা 

(চ) প্ভভডকযার প্চকআ/প্রাথভভক ভচভকৎা ব্যফস্থা (কভ গযত জনফলরয তাভরকা াংযুক্ত করুন) 

(ছ) এযামু্বলরন্স  

 

১৪। প্ক্রতায ভলনালমাগ আকল গণঃ (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)          
 

১৪.১    ণ্য ম্পলকগ প্ক্রতায প্রভতভক্রয়াঃ          

(ক) প্ক্রতায ভনকট লত ণ্য ও প্ফা ম্পগলক ভতাভত াংগ্রলয প্রভক্রয়া 

(খ) প্ক্রতা ন্তুভষ্ট ভনধ গাযপ্ণয ভযভাক       

   (গ)  প্ক্রতায ন্তুভষ্ট অজগলন গৃীত ব্যফস্থা   

(ঘ)  প্ক্রতায/প্বাক্তায অভবলমাগ মূল্যায়ন ও ভাধান প্রভক্রয়া      
   

 ১৪.২ উৎাভদত লণ্যয গুণগত ভান মাচাই প্রভতলফদন  ও উৎাভদত ণ্য/প্ফা ম্পগলক প্বাক্তায ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয 

অভবলমাগ/ ভতাভতঃ (উযুক্ত প্রভাণত্র ) 

 

১৪.৩ জাতীয় ও আন্তজগাভতক ম গালয়য গুণগতভালনয নদ/পুযষ্কায প্রাভি ( প্রভাণত্র )  

         

    (ক)  জাতীয়            (খ)     আন্তজগাভতক  

      ১।           ১। 
      ২।           ২। 
      ৩।           ৩। 
      ৪।           ৪। 
      ৫।           ৫। 

 

অথ গফছয অভল্পজভনত ব্যয় (রে টাকায়) স্থায়ী ম্পভত্তয অফচয় (Depreciation) (রে টাকায়) 

   

   

   

অথ গফছয 
প্রকৃত উৎাদন 

 (একলক প্রকা করুন) 

উৎাভদত লণ্য/প্ফায গুণগত ভান 

মাচাই পরাপলরয তকযা ায (%) 

উৎাভদত ণ্য/প্ফা ম্পলকগ 

প্বাক্তায অভবলমাগ  

ফাভতর ণ্য/ 

প্ফায গড়ায 

ত্রুটি যুক্ত ণ্য/ 

প্ফায গড়ায 
প্রাি অভবলমাগ 

অভবলমাগ 

ভনষ্পভত্ত াংখ্যা 
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১৫।  উন্নয়ন ও গলফলণা াংক্রান্ত তথ্য : (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)      
 

   

 

  

 

১৬।  ভযলফ ও প্রভতলফ যোয় গৃীত ব্যফস্থা াংক্রান্ত তথ্যঃ (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন) 

 

 

 

 

 

১৭।  নতুন ণ্য নফভচত্রকযণ /উদ্ভাফনঃ (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন) 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৮।  ভফগত ভতন অথ গফছপ্য জনকল্যাণমূরক (CSR) খালত ব্যলয়য ভফফযণঃ (উযুক্ত প্রভাণ ত্র)  

(রে টাকায়) 

ব্যলয়য খাত  
অথ গফছয  প্ভাট আলয়য তকযা 

ায (%)    

১।     

২।     

৩।     

৪।     

৫।     

  

 

১৯।  প্রভতষ্ঠালনয ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয ফাভল গক মুনাপা ও ভযলাভধত  কলযয ভযভাণঃ (উযুক্ত প্রভাণত্র )  

 

 

অথ গফছয 
ফাভল গক  মুনাপা   

(রে টাকায়) 

ভযলাভধত কলযয ভযভাণ  

(আয়কয ব্যতীত এফাং প্রকৃত টাকায়)  

   

   

   



 

-৯- 

 

আলফদনত্র প্রাভি ও জভাদালনয ভনলদ গাফরীঃ 

 

১। ন্যানার প্প্রাডাকটিভবটি এন্ড প্কায়াভরটি এভিলরন্স এওয়াড গ এয নমুনা আলফদন পযভ ন্যানার প্প্রাডাকটিভবটি অগ গানাইলজন 

(এনভও), ভল্প ভন্ত্রণারয় এয ওলয়ফাইলট (www.npo.gov.bd) দেখা যাবে; 

 

২। আনায প্রভতষ্ঠানটি ন্যানার প্প্রাডাকটিভবটি এন্ড প্কায়াভরটি এভিলরন্স এওয়াড গ এয কযাটাগভয ভনভিত লয় আলফদন ভপ জভা 

ভদন। প্রলয়াজলন এনভও’য লমাভগতা ভনলত ালযন; 

 

৩। আলফদনলত্রয মূল্যফাফদ াংভিষ্ট ভপ যকাভয খাপ্ত (১-৩৯৩৭-০০০০-২৬৮১) প্েজাভয চারালনয ভাধ্যলভ জভাদানপূফ গক প্েজাভয 

চারালনয মূরকভ জভা ভদলয় আলফদনত্র াংগ্র কযলত লফ; 

 

৪। ভফগত ৩ ফছলযয অভডট প্রভতলফদলনয কভ জভা ভদলত লফ; 

 

৫। ভফজ্ঞভিলত উলেভখত ভনভদ গষ্ট তাভযলখয ভলধ্য আলফদন ত্র যাভয ফা ডাকলমালগ প্ৌৌঁছা প্ত লফ , ভফরলম্ব প্রাি আলফদনত্র গ্রণ 

কযা লফ না; 

 

৬। আলফদনত্রটি মথামথবালফ পূযণ কযলত লফ । অম্পূণ গ ও ভুরতথ্য ম্বভরত আলফদনত্র যাভয ফাভতর কযা লফ; 

 

৭। আলফদনকাভযয দ্য প্তারা ৩ কভ ালাট গ াইলজয ছভফ (এক কভ আলফদনলত্রয ভনভদ গষ্ট জায়গায় ) আলফদনলত্রয াপ্থ 

জভা ভদলত লফ; 

 

৮। আলফদনকাভযয জাতীয় ভযচয়লত্রয পলটাকভ আলফদনলত্রয ালথ জভা ভদলত লফ; 

 

৯। জাতীয় যাজস্ব প্ফাড গ লত াংগৃভত E-TIN নদ ভফগত ৩ ফৎলযয ফলকয়া কয াওনা নাই এই ভলভ গ াংগৃভত প্রতযয়ন 

লত্রয কভ আলফদনলত্রয ালথ জভা ভদলত লফ; 

 

১০। আলফদনলত্রয াপ্থ ফাাংরালদ ব্যাাংলকয প্ক্রভডট ইনপযলভন ব্যযলযায Enquiry পযভ পূযণ কলয জভা ভদলত লফ; 

 

১১।  আলফদনকাভয প্রভতষ্ঠান লযজভভলন ভযদ গলনয ভয়  এ াংক্রান্ত ভফললয় ভনলয়াভজত কভ গকতগা /প্রভতভনভধলদয াভফ গক লমাভগতা 

প্রদান কযলত লফ; 

 

১২। আপ্ফদনকাভয অথফা তায প্রভতষ্ঠান ঋণ  প্খরাী/কয ফলকয়া/প্পৌজদাযী ভাভরায় াজা প্রাি নয় এ ভলভ গ মথামথ ষ্টাপ্ম্প একটি 

আইনানুগ রপনাভা আলফদনলত্রয ালথ াংযুক্ত কযলত লফ; 

 

১৩। কয াংক্রান্ত প্কান ভাভরায় চরভান থাকলর তায স্বলে দভররাভদ আলফদনলত্রয ালথ দাভখর কযলত লফ; 

 

১৪।  আলফদনকৃত প্রভতষ্ঠালনয াইনলফাড গ মু্মখবালগয ছভফ আলফদনলত্রয ালথ জভা ভদলত লফ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.npo.gov.bd/
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জাতীয় ভল্পনীভত-২০১৬ এ ফভণ গত ভলল্পয াংজ্ঞা অনুমায়ী : 

কযাটাগযী-ভড : ভাইলক্রা ভল্প 

 

(ক) ‘ভাইলক্রা ভল্প’ (Micro Industry) ফরলত প্ফ ভল্প প্রভতষ্ঠানলক প্ফাঝালফ প্মফ প্রভতষ্ঠালন জভভ এফাং কাযখানা 

বফন ব্যভতলযলক স্ায়ী ম্পলদয মূল্য প্রভতস্ান ব্যয় ১০ রে টাকা প্থলক ৭৫ রে টাকা ভকাংফা প্মফ ভল্প প্রভতষ্ঠালন ১৬-৩০ 

জন ফা তায প্চলয় কভ াংখ্যক শ্রভভক কাজ কলয ।  

 

(খ) প্ফা ভলল্পয প্েলত্র ‘ভাইলক্রা ভল্প’ ফরলত প্ফ ভল্প প্রভতষ্ঠানলক প্ফাঝালফ প্মফ প্রভতষ্ঠা প্ন জভভ এফাং কাযখানা বফন 

ব্যতীত স্ায়ী ম্পলদয মূল্য প্রভতস্ান ব্যয় ১০ রে টাকায নীলচ ভকাংফা প্মফ ভল্প প্রভতষ্ঠালন লফ গাচ্চ ১৫ জন শ্রভভক কাজ 

কলয ।  

 

(গ) প্কান একটি ভানদলন্ডয ভবভত্তলত একটি কভ গকান্ড ভাইলক্রা ভলল্পয অন্তর্ভ গক্ত লরও অন্য ভানদলন্ড প্টি ক্ষুদ্র  ভলল্পয অন্তর্ভ গক্ত 

লত ালয । প্লেলত্র এ কভ গকান্ডটি ক্ষুদ্র ভলল্পয অন্তর্ভ গক্ত ফলর ভফলফভচত লফ । তলফ নতযী প্াাক প্রভতষ্ঠান/শ্রভঘন ভলল্পয প্েলত্র এ 

ভফধান প্রলমাজয লফ না । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরালদ যকায 

ন্যানার প্প্রাডাকটিভবটি অগ গানাইলজন 

ভল্প ভন্ত্রণারয় 

৯১, ভভতভঝর ফা/এ, ঢাকা  

www.npo.gov.bd 
 

ন্যানার প্প্রাডাকটিভবটি এন্ড প্কায়াভরটি এভিলরন্স এওয়াড গ-২০১৬ এয জন্য আলফদন পযভ  

কযাটাগভয -ইঃ কুটিয ভল্প (জাতীয় ভল্পনীভত-২০১৬ এ ফভণ গত াংজ্ঞা অনুমায়ী) 

১।  প্রভতষ্ঠালনয নাভঃ   

      (ফাাংরায়).................................................................................................................  

                          

      (ইাংলযজীলত).............................................................................................................   

২।  প্রভতষ্ঠালনয ঠিকানা  

   (ক) প্রধান কাম গারয়ঃ  ................................................................. 

         .................................................................            

        ................................................................. 

      প্পান নম্বযঃ                         প্ভাফাইর নম্বযঃ                                          

 

     ই-প্ভইরঃ                                 পযাি নম্বযঃ    

   (খ) কাযখানাঃ  ............................................................... 

         ...............................................................            

        ............................................................... 

         প্পান নম্বযঃ                 প্ভাফাইর নম্বযঃ     

        ই-প্ভইরঃ         পযাি নম্বযঃ  

৩।  প্রভতষ্ঠালনয লে আলফদনকাভযয  তথ্যঃ 
      

  (ক)  আলফদনকাভযয নাভঃ  (ফাাংরায়) ............................................................................     

    

                                 (ইাংলযজীলত) ............................................................................ 
  

  (খ)  দভফ (ফাাংরায়) : 

 

  (গ)  দভফ (ইাংলযজী) : 

 

  (ঘ)  ভতায নাভ  : 

  

  (ঙ)  ভাতায নাভ   :  

 

  (চ)  জাতীয়তা  : 

 

 

 

 

 

আলফদনকাযীয 

ালাট গ 

াইলজয 

তযাভয়ত ছভফ 

http://www.npo.gov.bd/
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  (ছ)  জাতীয় ভযচয় ত্র নম্বযঃ  

  

  (জ)  াপ্াট গ নম্বযঃ(মভদ থালক) 

         

     প্দলয নাভঃ............................................................................................ 

 

          ইস্যযয স্থানঃ ......................................তাভযখঃ............................................  

     

 ৪।  ভফগত ভতন অথ গফছপ্য প্রভতষ্ঠান ও আলফদনকাভয কর্তগক প্রলদয় আয়কয াংক্রান্ত তথ্যঃ (প্রভাণত্র ) 

 

 (ক)  প্রভতষ্ঠালনয ই-টিআইএন (E-TIN) নম্বযঃ  

 

(খ)   কয ালকগরঃ           (গ)  কয অঞ্চরঃ 

    

(ঘ)  আলফদনকাভযয ই-টিআইএন (E-TIN) নম্বযঃ 

    

 (ঙ)   কয ালকগরঃ            (চ) কয অঞ্চরঃ 

 

 (ছ)  প্রভতষ্ঠান ও আলফদনকাভয কর্তগক প্রদত্ত ভফগত ৩ অথ গফছলযয আয়কলযয ভফফযণঃ (প্রভাণত্র াংযুক্ত কযলত লফ)  

 

অথ গফছয প্রভতষ্ঠান কর্তগক প্রদত্ত আয়কলযয ভযভাণ (প্রকৃত টাকা) আলফদনকাভয কর্তগক প্রদত্ত আয়কলযয ভযভাণ (প্রকৃত টাকা) 

     

   

   

 

                       

                               

 

   

                                                                                                       

আলফদনকাভযয স্বােয 

(ীর) 

          তাভযখ....................... 

 ও 

প্মাগালমালগয ঠিকানা 

 

 

প্টভরপ্পান নম্বযঃ 

 

প্ভাফাইর নম্বযঃ 
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৫।  প্রভতষ্ঠান াংক্রান্ত তথ্য (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন) 

    

  (ক)  প্রভতষ্ঠালনয ভবন ও ভভন     

  (খ)  ভবন ও ভভন ফাস্তফায়লন গৃীত কভ গলকৌর   

 

৬।    (ক)  প্রভতষ্ঠালনয প্রকৃত ভফভনলয়াগঃ (রে টাকায়) 
 

     (খ)   ভফভনলয়ালগয উৎ (রে টাকায়)    

 

     (১)  ব্যভক্তয ভনকট লতঃ  

 

     (২)  প্দীয় ব্যাাংক/ আভথ গক প্রভতষ্ঠান লতঃ   

 

     (৩)  ভফলদী ব্যাাংক/আভথ গক প্রভতষ্ঠান লতঃ  

 

     (৪)  অন্য প্কান উৎ লতঃ (মভদ থালক) 

 

৭।  প্রভতষ্ঠালনয ধযণঃ  ব্যভক্তভাভরকানাধীন / অাংীদায / প্রাইলবট ভরঃ   

          (অনুগ্রপূফ গক প্রভতষ্ঠান প্রধান/প্রধান ভনফ গাী’য CV াংযুক্ত করুন )   

 

৮।   ব্যফায প্রকৃভতঃ    ম্যানুপযাকচাভযাং/প্ফা/অন্যান্য (স্যভনভদ গষ্টবালফ)  

                           (প্কাম্পানী প্প্রাপাইর/প্রাভয়ায াংযুক্ত করুন )    

     

  (ক)  উৎাভদত ণ্য/প্রদত্ত প্ফায নাভঃ(প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)            

     (১)   

    (২) 

    (৩) 

    (৪) 

    (৫)  

    (৬)                                                     

   (খ)  ফাভণভজযক উৎাদন/প্ফা শুরুয তাভযখঃ  
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৮.১  ভযচারন ও াভাভজক দাভয়ত্বলফাধ-(প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)              

 

৮.১ .১ ভযচারন দ্ধভতঃ              

(ক)  ব্যফস্থানায জফাফভদভতা         

(খ)  ফালজট প্রণয়ন ও ফাস্তফায়লন েভতা      

(গ)  প্রভতষ্ঠান ভযচারনায স্বচ্ছতা         

(ঘ)  ভফগত অথ গফছলযয অনুভষ্ঠত প্ফাড গ বায াংখ্যা 

(ঙ)   অবযন্তযীন ও ফভঃ ভনযীেক ভনলয়াগ দ্ধভত ও অভডট ভযলাট গ ফাস্তফায়লন গৃীত দলে 

(চ)  ফাৎভযক াধাযণ বা াংক্রান্ত তথ্য (প্রলমাজয প্েলত্র) 

   ৮.১ .২ কভ গকালন্ডয মূল্যায়নঃ 

   

      (ক)  প্রধান ভনফ গাী উর্ধ্গতন ব্যফস্থানা কর্তগলেয মূল্যায়ন দ্ধভত   

    (খ)   ভনফ গাীলদয লদান্নভত/প্রলনাদনা প্রদালনয দ্ধভত  

    (গ)  প্ফাড গ দস্য ভনফ গাচন ও প্ফাড গ দস্যলদয েভতা     

    (ঘ)   প্ফাড গ দস্যলদয কভ গ মূল্যায়ন দ্ধভত  

    (ঙ)  প্ফাড গ বায় ভদ্ধান্ত গ্রলণ দস্যলদয ভতাভত মূল্যায়ন  

   ৮.১.৩ আইনগত ও ননভতক দায়ফদ্ধতাঃ 

  

    (ক)  উৎাভদত ণ্য ফা উৎাদন প্রভক্রয়া/ প্রদত্ত প্ফায পলর ভালজ ভফরূ প্রবালফয প্রভতকালয গৃীত ব্যফস্থা 

(খ)  াভাভজক দায়ফদ্ধতা প্রভতষ্ঠায় প্রচভরত আইনকানুন ও ভফভধ ভফধান প্রভতারন   

(গ)  ভযলফ ও ভাজ উন্নয়লন প্রভতষ্ঠালনয অফদান    

৯।  ভনলয়াভজত জনফর াংক্রান্তঃ   

   ৯.১  ভনলয়াভজত জনফরঃ (প্রভাণত্র াংযুক্ত করুন) 

অথ গফছয কভ গকতগা কভ গচাযী 
শ্রভভক প্ভাট ভনলয়াভজত 

জনভক্ত দে আধা-দে ভোনভফ 

       

       

       

 

    ৯.২  ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয প্রদত্ত প্ফতন-ভজুযী ও বাতাভদয  ভযভানঃ (উযুক্ত প্রভাণত্র )    

     অথ গফছয প্ভাট প্ফতন ও ভজুভয (রে টাকায়) প্ভাট বাতাভদয ভযভাণ  (রে টাকায়) 
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৯.৩  কভী ব্যফস্থানাঃ (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)      

   (ক)  কভী ভনলয়াগ ও লদান্নভত দ্ধভত        

(খ)  কভ গ ভযলফ উন্নয়লন গৃীত ব্যফস্থা      

(গ)  কভীপ্দয দেতা উন্নয়লন প্রভেণ কভ গসূভচ  

(ঘ)  প্রভতষ্ঠালনয উন্নয়লন কভীলদয ভতাভত প্রদালনয স্যলমাগ      

(ঙ)  কভী অভবলমাগ প্রভতকালযয গৃীত ব্যফস্থা   

(চ)  শ্রভভক কল্যালণ গৃীত ব্যফস্থা      

   (ছ)     অনুলভাভদত ভজুভয কাঠালভা  

১০।  ব্যফাভয়ক প্কৌরগত ভযকল্পনা প্রনয়ণ ও ফাস্তফায়নঃ (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)        

(ক)  ভযকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়লন Action Plan প্রণয়ন   

(খ)  কভ গ ভযকল্পনা ফাস্তফায়ন প্রভক্রয়া          

(গ)   ভযকল্পনামূ ফাস্তফায়লন কভীফাভনীয াংভিষ্টতা    

১১।  উৎাদন ব্যফস্থানাঃ(প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)            

    (ক)  উৎাদন/প্ফা ভযকল্পনা প্রণয়ন   

    (খ)   উৎাদন/প্ফায  রেযভাত্রা অজগন       

(গ)  উৎাদন/প্ফা প্রভক্রয়ায় ব্যফহৃত আধুভনক প্রযুভক্ত জ্ঞান     

(ঘ)  উৎাদন/প্ফা প্রভক্রয়ায় ফজগয ব্যফস্থানা 

(ঙ)  উৎাদন/প্ফা প্রভক্রয়ায় প্ৌয ভক্তয ব্যফায  

(চ)  ভনজস্ব ভফদ্যযৎ ভক্ত (প্জনালযটয) ব্যফায 

(ছ)  ভফদজনক যাায়ভনক দ্রব্য াংযেণ ব্যফস্থা 

(জ)  ফয়রায ব্যফস্থানা (মভদ থালক)  

(ঝ)  প্রভতষ্ঠালনয যফযা রাইন ব্যফস্থানা (Supply Chain Management ) দ্ধভত   

    

  ১১.১  প্রভতষ্ঠালনয ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয  উৎাদন/প্ফা ও ভফক্রয়  াংক্রান্ত তথ্য (উযুক্ত প্রভাণত্র )  

    (ক)  ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয ফাভল গক প্রকৃত উৎাদন/প্ফা ও ভফক্রয় মূল্য (উযুক্ত প্রভাণত্র ) 
 

অথ গফছয 
ফাভল গক প্রকৃত উৎাদন মূল্য 

( রে টাকায়) 

ফাভল গক ভফক্রলয়য ভযভাণ (রে টাকায়) 

অবযন্তযীন ফাজায (১) নফলদভক  ফাজায (২) প্ভাট ভফক্রয় (১+২) 
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    (খ)   ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয ভফক্রয়রব্ধ আয় ব্যতীত অন্যান্য আয়ঃ (রে টাকায়) (উযুক্ত প্রভাণত্র )                                                                                     

    

    (গ)   ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয ভাভি ভজুলদয মূল্য (রে টাকায়) (উযুক্ত প্রভাণত্র ) 

 

    (ঘ)  ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয প্রাযভিক ভজুলদয মূল্যঃ (রে টাকায়) (উযুক্ত প্রভাণত্র )                                                                                    

     

     

১২।  ভফগত ভতন অথ গফছপ্য উৎাভদত লণ্য/প্ফায় ব্যফহৃত কাঁচাভার, ভফদ্যযত ও জ্বারানী ব্যফায অন্যান্য ব্যলয়য ভফফযণঃ 

    (ক)  ব্যফহৃত কাঁচাভালরয মূল্য ও কাঁচাভার ব্যফালযয তকযা াযঃ  

 

   

    (খ) ব্যফহৃত ভফদ্যযত ও জ্বারানীয  মূল্য ও অন্য প্রভতষ্ঠান লত ক্রয়কৃত দ্রব্যাভদয মূল্যঃ 

   

     

     

 

 

অথ গফছয উৎাদন প্রভতষ্ঠালনয প্ফা লত 

আয় (মভদ থালক) (১) 

ভফভফধ আয় (মভদ থালক) (২) প্ভাট আয় (১+২) 

    

    

    

অথ গফছয 
ম্পূণ গ উৎাভদত  

দ্রলব্য/প্ফায মূল্য (১) 

উৎাদন প্রভক্রয়ায়  

অফস্থানযত প্ফা/দ্রলব্যয মূল্য (২) 
প্ভাট মূল্য (১+২) 

    

    

    

অথ গফছয 
ম্পূণ গ উৎাভদত 

 দ্রলব্য/প্ফায মূল্য (১) 

উৎাদন প্রভক্রয়ায়  

অফস্থানযত দ্রব্য/প্ফায মূল্য (২) 
প্ভাট মূল্য (১+২) 

    

    

    

অথ গফছয 
ব্যফহৃত কাঁচাভালরয মূল্য (রে টাকায়) প্ভাট কাঁচাভার ব্যফালযয তকযা ায (%) 

স্থানীয় নফলদভক প্ভাট কাঁচাভালরয মূল্য  স্থানীয় নফলদভক 

      

      

      

অথ গফছয ভফদ্যযত ও জ্বারানীয  মূল্য (রে টাকায়) অন্য প্রভতষ্ঠান লত ক্রয়কৃত দ্রব্যাভদয মূল্য (রে টাকায়) 
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    (গ)   ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয  প্রভতষ্ঠালনয অভল্পজভনত ব্যয় ও স্থায়ী ম্পভত্তয অফচলয়য ভযভাণঃ 

     (অভল্পজভনত ব্যয়= মুদ্রন ও ভলনাাযী, ডাক, তায, প্টভরলপান, াভনয ভফর, ভফক্রয় জভনত ব্যয়, ফীভা, ব্যাাংভকাং চাজগ, অভডট ভপ  

     ইতযাভদ আনুলভিক ব্যয়মূ মাা উৎাদন প্রভক্রয়া/প্ফায ালথ যাভয ম্পৃক্ত নয়) 

 

 

১৩।  স্বাস্থয ও ভনযাত্তাঃ(প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)  

(ক) উৎাদন প্রভক্রয়া/প্ফা প্রভক্রয়ায় গৃীত ভনযাত্তা ব্যফস্থা 

(খ) দূপ্ম গাগ প্ভাকালফরায় প্রস্তুভত 

(গ) অভি ভনফ গান ব্যফস্থা 

(ঘ) জরুযী ভনগ গভন ব্যফস্থা 

(ঙ) স্বাস্থয ফীভা 

(চ) প্ভভডকযার প্চকআ/প্রাথভভক ভচভকৎা ব্যফস্থা (কভ গযত জনফলরয তাভরকা াংযুক্ত করুন) 

(ছ) এযামু্বলরন্স  

 

১৪। প্ক্রতায ভলনালমাগ আকল গণঃ(প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)          
 

১৪.১    ণ্য ম্পলকগ প্ক্রতায প্রভতভক্রয়াঃ          

(ক) প্ক্রতায ভনকট লত ণ্য ও প্ফা ম্পগলক ভতাভত াংগ্রলয প্রভক্রয়া 

(খ) প্ক্রতা ন্তুভষ্ট ভনধ গাযপ্ণয ভযভাক       

   (গ)  প্ক্রতায ন্তুভষ্ট অজগলন গৃীত ব্যফস্থা   

(ঘ)  প্ক্রতায/প্বাক্তায অভবলমাগ মূল্যায়ন ও ভাধান প্রভক্রয়া      
   

 ১৪.২ উৎাভদত লণ্যয গুণগত ভান মাচাই প্রভতলফদন  ও উৎাভদত ণ্য/প্ফা ম্পগলক প্বাক্তায ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয 

অভবলমাগ/ ভতাভতঃ (উযুক্ত প্রভাণত্র ) 

 

১৪.৩ জাতীয় ও আন্তজগাভতক ম গালয়য গুণগতভালনয নদ/পুযষ্কায প্রাভি ( প্রভাণত্র )  

         

    (ক)  জাতীয়            (খ)     আন্তজগাভতক  

      ১।           ১। 
      ২।           ২। 
      ৩।           ৩। 
      ৪।           ৪। 
      ৫।           ৫। 

 

অথ গফছয অভল্পজভনত ব্যয় (রে টাকায়) স্থায়ী ম্পভত্তয অফচয় (Depreciation) (রে টাকায়) 

   

   

   

অথ গফছয 
প্রকৃত উৎাদন 

 (একলক প্রকা করুন) 

উৎাভদত লণ্য/প্ফায গুণগত ভান 

মাচাই পরাপলরয তকযা ায (%) 

উৎাভদত ণ্য/প্ফা ম্পলকগ 

প্বাক্তায অভবলমাগ  

ফাভতর ণ্য/ 

প্ফায গড়ায 

ত্রুটি যুক্ত ণ্য/ 

প্ফায গড়ায 
প্রাি অভবলমাগ 

অভবলমাগ 

ভনষ্পভত্ত াংখ্যা 
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১৫।  উন্নয়ন ও গলফলণা াংক্রান্ত তথ্য : (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)      
 

   

 

  

 

১৬।  ভযলফ ও প্রভতলফ যোয় গৃীত ব্যফস্থা াংক্রান্ত তথ্যঃ (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন) 

 

 

 

 

 

১৭।  নতুন ণ্য নফভচত্রকযণ /উদ্ভাফনঃ (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন) 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৮।  ভফগত ভতন অথ গফছপ্য জনকল্যাণমূরক (CSR) খালত ব্যলয়য ভফফযণঃ (উযুক্ত প্রভাণ ত্র)  

(রে টাকায়) 

ব্যলয়য খাত  
অথ গফছয  প্ভাট আলয়য তকযা 

ায (%)    

১।     

২।     

৩।     

৪।     

৫।     

  

 

১৯।  প্রভতষ্ঠালনয ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয ফাভল গক মুনাপা ও ভযলাভধত  কলযয ভযভাণঃ (উযুক্ত প্রভাণত্র )  

 

 

অথ গফছয 
ফাভল গক  মুনাপা   

(রে টাকায়) 

ভযলাভধত কলযয ভযভাণ  

(আয়কয ব্যতীত এফাং প্রকৃত টাকায়)  
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আলফদনত্র প্রাভি ও জভাদালনয ভনলদ গাফরীঃ 

 

১। ন্যানার প্প্রাডাকটিভবটি এন্ড প্কায়াভরটি এভিলরন্স এওয়াড গ এয নমুনা আলফদন পযভ ন্যানার প্প্রাডাকটিভবটি অগ গানাইলজন 

(এনভও), ভল্প ভন্ত্রণারয় এয ওলয়ফাইলট (www.npo.gov.bd) দেখা যাবে; 

 

২। আনায প্রভতষ্ঠানটি ন্যানার প্প্রাডাকটিভবটি এন্ড প্কায়াভরটি এভিলরন্স এওয়াড গ এয কযাটাগভয ভনভিত লয় আলফদন ভপ জভা 

ভদন। প্রলয়াজলন এনভও’য লমাভগতা ভনলত ালযন; 

 

৩। আলফদনলত্রয মূল্যফাফদ াংভিষ্ট ভপ যকাভয খালত (১-৩৯৩৭-০০০০-২৬৮১) প্েজাভয চারালনয ভাধ্যলভ জভাদানপূফ গক প্েজাভয 

চারালনয মূরকভ জভা ভদলয় আলফদনত্র াংগ্র কযলত লফ; 

 

৪। ভফগত ৩ ফছলযয অভডট প্রভতলফদলনয কভ জভা ভদলত লফ; 

 

৫। ভফজ্ঞভিলত উলেভখত ভনভদ গষ্ট তাভযলখয ভলধ্য আলফদন ত্র যাভয ফা ডাকলমালগ প্ৌৌঁছালত লফ , ভফরলম্ব প্রাি আলফদনত্র গ্রণ 

কযা লফ না; 

 

৬। আলফদনত্রটি মথামথবালফ পূযণ কযলত লফ । অম্পূণ গ ও ভুরতথ্য ম্বভরত আলফদনত্র যাভয ফাভতর কযা লফ; 

 

৭। আলফদনকাভযয দ্য প্তারা ৩ কভ ালাট গ াইলজয ছভফ (এক কভ আলফদনলত্রয ভনভদ গষ্ট জায়গায় ) আলফদনলত্রয ালথ 

জভা ভদলত লফ; 

 

৮। আলফদনকাভযয জাতীয় ভযচয়লত্রয পলটাকভ আলফদনলত্রয ালথ জভা ভদলত লফ; 

 

৯। জাতীয় যাজস্ব প্ফাড গ লত াংগৃভত E-TIN নদ ভফগত ৩ ফৎলযয ফলকয়া কয াওনা নাই এই ভলভ গ াংগৃভত প্রতযয়ন 

লত্রয কভ আলফদনলত্রয ালথ জভা ভদলত লফ; 

 

১০। আলফদনলত্রয ালথ ফাাংরালদ ব্যাাংলকয প্ক্রভডট ইনপযলভন ব্যযলযায Enquiry পযভ পূযণ কলয জভা ভদলত লফ; 

 

১১।  আলফদনকাভয প্রভতষ্ঠান লযজভভলন ভযদ গলনয ভয়  এ াংক্রান্ত ভফললয় ভনলয়াভজত কভ গকতগা /প্রভতভনভধলদয াভফ গক লমাভগতা 

প্রদান কযলত লফ; 

 

১২। আপ্ফদনকাভয অথফা তায প্রভতষ্ঠান ঋণ  প্খরাী/কয ফলকয়া/প্পৌজদাযী ভাভরায় াজা প্রাি নয় এ ভলভ গ মথামথ ষ্টাপ্ম্প একটি 

আইনানুগ রপনাভা আলফদনলত্রয ালথ াংযুক্ত কযলত লফ; 

 

১৩। কয াংক্রান্ত প্কান ভাভরায় চরভান থাকলর তায স্বলে দভররাভদ আলফদনলত্রয ালথ দাভখর কযলত লফ; 

 

১৪।  আলফদনকৃত প্রভতষ্ঠালনয াইনলফাড গ মু্মখবালগয ছভফ আলফদনলত্রয ালথ জভা ভদলত লফ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.npo.gov.bd/
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জাতীয় ভল্পনীভত-২০১৬ এ ফভণ গত ভলল্পয াংজ্ঞা অনুমায়ী : 

কযাটাগযী-ই : কুটিয ভল্প 

 

(ক) ‘কুটিয ভল্প’ (Cottage Industry) ফরলত ভযফালযয দস্যলদয প্রাধান্যভুক্ত প্ফ ভল্প প্রভতষ্ঠানলক প্ফাঝালফ প্মফ 

প্রভতষ্ঠালন জভভ এফাং কাযখানা বফন ব্যতীত স্ায়ী ম্প প্দয মূল্য প্রভতস্ান ব্যয় ১০ রে টাকায নীলচ এফাং মা াভযফাভযক 

দস্য অন্যান্য দস্য ভন্বলয় গঠিত এফাং লফ গাচ্চ জনফর ১৫ এয অভধক নয় ।  

 

(খ) প্কান একটি ভানদলন্ডয ভবভত্তলত একটি কভ গকান্ড কুটিয ভলল্পয অন্তর্ভ গক্ত লরও অন্য ভানদলন্ড প্টি ভাইলক্রা ভলল্পয অন্তর্ভ গক্ত 

লত ালয । প্লেলত্র এ কভ গকান্ডটি ভাইলক্রা ভলল্পয অন্তর্ভ গক্ত ফলর ভফলফভচত লফ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরালদ যকায 

ন্যানার প্প্রাডাকটিভবটি অগ গানাইলজন 

ভল্প ভন্ত্রণারয় 

৯১, ভভতভঝর ফা/এ, ঢাকা  

www.npo.gov.bd 
 

ন্যানার প্প্রাডাকটিভবটি এন্ড প্কায়াভরটি এভিলরন্স এওয়াড গ-২০১৬ এয জন্য আলফদন পযভ  

কযাটাগভয -এপঃ যাষ্ট্রায়াত্ত ভল্প প্রভতষ্ঠান  

১।  প্রভতষ্ঠালনয নাভঃ   

      (ফাাংরায়).................................................................................................................  

                          

      (ইাংলযজীলত).............................................................................................................   

২।  প্রভতষ্ঠালনয ঠিকানা  

   (ক) প্রধান কাম গারয়ঃ  ................................................................. 

         .................................................................            

        ................................................................. 

      প্পান নম্বযঃ                         প্ভাফাইর নম্বযঃ                                          

 

     ই-প্ভইরঃ                                 পযাি নম্বযঃ    

   (খ) কাযখানাঃ  ............................................................... 

         ...............................................................            

        ............................................................... 

         প্পান নম্বযঃ                 প্ভাফাইর নম্বযঃ     

        ই-প্ভইরঃ         পযাি নম্বযঃ  

৩।  প্রভতষ্ঠালনয লে আলফদনকাভযয  তথ্যঃ 
      

  (ক)  আলফদনকাভযয নাভঃ  (ফাাংরায়) ............................................................................     

    

                                 (ইাংলযজীপ্ত) ............................................................................ 
  

  (খ)  দভফ (ফাাংরায়) : 

 

  (গ)  দভফ (ইাংলযজী) : 

 

  (ঘ)  ভতায নাভ  : 

  

  (ঙ)  ভাতায নাভ   :  

 

  (চ)  জাতীয়তা  : 

 

 

 

 

 

 

 

আলফদনকাযীয 

ালাট গ 

াইলজয 

তযাভয়ত ছভফ 

http://www.npo.gov.bd/
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  (ছ)  জাতীয় ভযচয় ত্র নম্বযঃ  

  

  (জ)  াপ্াট গ নম্বযঃ(মভদ থালক) 

         

     প্দলয নাভঃ............................................................................................ 

 

          ইস্যযয স্থানঃ ......................................তাভযখঃ............................................  

     

 ৪।  ভফগত ভতন অথ গফছপ্য প্রভতষ্ঠান ও আলফদনকাভয কর্তগক প্রলদয় আয়কয াংক্রান্ত তথ্যঃ (প্রভাণত্র ) 

 

 (ক)  প্রভতষ্ঠালনয ই-টিআইএন (E-TIN) নম্বযঃ  

 

(খ)   কয ালকগরঃ           (গ)  কয অঞ্চরঃ 

    

(ঘ)  আলফদনকাভযয ই-টিআইএন (E-TIN) নম্বযঃ 

    

 (ঙ)   কয ালকগরঃ            (চ) কয অঞ্চরঃ 

 

 (ছ)  প্রভতষ্ঠান ও আলফদনকাভয কর্তগক প্রদত্ত ভফগত ৩ অথ গফছলযয আয়কলযয ভফফযণঃ (প্রভাণত্র াংযুক্ত কযলত লফ)  

 

অথ গফছয প্রভতষ্ঠান কর্তগক প্রদত্ত আয়কলযয ভযভাণ (প্রকৃত টাকা) আলফদনকাভয কর্তগক প্রদত্ত আয়কলযয ভযভাণ (প্রকৃত টাকা) 

     

   

   

 

                       

                               

 

   

                                                                                                       

আলফদনকাভযয স্বােয 

(ীর) 

          তাভযখ.......................  

ও 

প্মাগালমালগয ঠিকানা 

 

 

প্টভরপ্পান নম্বযঃ 

 

প্ভাফাইর নম্বযঃ 
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৫।  প্রভতষ্ঠান াংক্রান্ত তথ্য (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন) 

    

  (ক)  প্রভতষ্ঠালনয ভবন ও ভভন     

  (খ)  ভবন ও ভভন ফাস্তফায়লন গৃীত কভ গলকৌর   

 

৬।    (ক)  প্রভতষ্ঠালনয প্রকৃত ভফভনলয়াগঃ (রে টাকায়) 
 

     (খ)   ভফভনলয়ালগয উৎ (রে টাকায়)    

 

     (১)  ব্যভক্তয ভনকট লতঃ  

 

     (২)  প্দীয় ব্যাাংক/ আভথ গক প্রভতষ্ঠান লতঃ   

 

     (৩)  ভফলদী ব্যাাংক/আভথ গক প্রভতষ্ঠান লতঃ  

 

     (৪)  অন্য প্কান উৎ লতঃ (মভদ থালক) 

 

৭।  প্রভতষ্ঠালনয ধযণঃ  যাষ্ট্রায়াত্ত/ স্বায়ত্তাভত ভল্প    

          (অনুগ্রপূফ গক প্রভতষ্ঠান প্রধান/প্রধান ভনফ গাী’য CV াংযুক্ত করুন )   

 

৮।   ব্যফায প্রকৃভতঃ    ম্যানুপযাকচাভযাং/প্ফা/অন্যান্য (স্যভনভদ গষ্টবালফ)  

                           (প্কাম্পানী প্প্রাপাইর/প্রাভয়ায াংযুক্ত করুন )    

     

  (ক)  উৎাভদত ণ্য/প্রদত্ত প্ফায নাভঃ(প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)            

     (১)   

    (২) 

    (৩) 

    (৪) 

    (৫)  

    (৬)                                                     

   (খ)  ফাভণভজযক উৎাদন/প্ফা শুরুয তাভযখঃ  
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৮.১  ভযচারন ও াভাভজক দাভয়ত্বলফাধ-(প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)              

 

৮.১ .১ ভযচারন দ্ধভতঃ              

(ক)  ব্যফস্থানায জফাফভদভতা         

(খ)  ফালজট প্রণয়ন ও ফাস্তফায়লন েভতা      

(গ)  প্রভতষ্ঠান ভযচারনায স্বচ্ছতা         

(ঘ)  ভফগত অথ গফছলযয অনুভষ্ঠত প্ফাড গ বায াংখ্যা 

(ঙ)   অবযন্তযীন ও ফভঃ ভনযীেক ভনলয়াগ দ্ধভত ও অভডট ভযলাট গ ফাস্তফায়লন গৃীত দলে 

(চ)  ফাৎভযক াধাযণ বা াংক্রান্ত তথ্য (প্রলমাজয প্েলত্র) 

   ৮.১ .২ কভ গকালন্ডয মূল্যায়নঃ 

   

      (ক)  প্রধান ভনফ গাী উর্ধ্গতন ব্যফস্থানা কর্তগলেয মূল্যায়ন দ্ধভত   

    (খ)   ভনফ গাীলদয লদান্নভত/প্রলনাদনা প্রদালনয দ্ধভত  

    (গ)  প্ফাড গ দস্য ভনফ গাচন ও প্ফাড গ দস্যলদয েভতা     

    (ঘ)   প্ফাড গ দস্যলদয কভ গ মূল্যায়ন দ্ধভত  

    (ঙ)  প্ফাড গ বায় ভদ্ধান্ত গ্রলণ দস্যলদয ভতাভত মূল্যায়ন  

   ৮.১.৩ আইনগত ও ননভতক দায়ফদ্ধতাঃ 

  

    (ক)  উৎাভদত ণ্য ফা উৎাদন প্রভক্রয়া/ প্রদত্ত প্ফায পলর ভালজ ভফরূ প্রবালফয প্রভতকালয গৃীত ব্যফস্থা 

(খ)  াভাভজক দায়ফদ্ধতা প্রভতষ্ঠায় প্রচভরত আইনকানুন ও ভফভধ ভফধান প্রভতারন   

(গ)  ভযলফ ও ভাজ উন্নয়লন প্রভতষ্ঠালনয অফদান    

৯।  ভনলয়াভজত জনফর াংক্রান্তঃ   

   ৯.১  ভনলয়াভজত জনফরঃ (প্রভাণত্র াংযুক্ত করুন) 

অথ গফছয কভ গকতগা কভ গচাযী 
শ্রভভক প্ভাট ভনলয়াভজত 

জনভক্ত দে আধা-দে ভোনভফ 

       

       

       

 

    ৯.২  ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয প্রদত্ত প্ফতন-ভজুযী ও বাতাভদয  ভযভানঃ (উযুক্ত প্রভাণত্র )    

     অথ গফছয প্ভাট প্ফতন ও ভজুভয (রে টাকায়) প্ভাট বাতাভদয ভযভাণ  (রে টাকায়) 
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৯.৩  কভী ব্যফস্থানাঃ(প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)       

   (ক)  কভী ভনলয়াগ ও লদান্নভত দ্ধভত        

(খ)  কভ গ ভযলফ উন্নয়লন গৃীত ব্যফস্থা      

(গ)  কভীপ্দয দেতা উন্নয়লন প্রভেণ কভ গসূভচ  

(ঘ)  প্রভতষ্ঠালনয উন্নয়লন কভীলদয ভতাভত প্রদালনয স্যলমাগ      

(ঙ)  কভী অভবলমাগ প্রভতকালযয গৃীত ব্যফস্থা   

(চ)  শ্রভভক কল্যালণ গৃীত ব্যফস্থা      

   (ছ)     অনুলভাভদত ভজুভয কাঠালভা  

১০।  ব্যফাভয়ক প্কৌরগত ভযকল্পনা প্রনয়ণ ও ফাস্তফায়নঃ (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)        

(ক)  ভযকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়লন Action Plan প্রণয়ন   

(খ)  কভ গ ভযকল্পনা ফাস্তফায়ন প্রভক্রয়া          

(গ)   ভযকল্পনামূ ফাস্তফায়লন কভীফাভনীয াংভিষ্টতা    

১১।  উৎাদন ব্যফস্থানাঃ(প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)            

    (ক)  উৎাদন/প্ফা ভযকল্পনা প্রণয়ন   

    (খ)   উৎাদন/প্ফায  রেযভাত্রা অজগন       

(গ)  উৎাদন/প্ফা প্রভক্রয়ায় ব্যফহৃত আধুভনক প্রযুভক্ত জ্ঞান     

(ঘ)  উৎাদন/প্ফা প্রভক্রয়ায় ফজগয ব্যফস্থানা 

(ঙ)  উৎাদন/প্ফা প্রভক্রয়ায় প্ৌয ভক্তয ব্যফায  

(চ)  ভনজস্ব ভফদ্যযৎ ভক্ত (প্জনালযটয) ব্যফায 

(ছ)  ভফদজনক যাায়ভনক দ্রব্য াংযেণ ব্যফস্থা 

(জ)  ফয়রায ব্যফস্থানা (মভদ থালক)  

(ঝ)  প্রভতষ্ঠালনয যফযা রাইন ব্যফস্থানা (Supply Chain Management ) দ্ধভত   

    

  ১১.১  প্রভতষ্ঠালনয ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয  উৎাদন/প্ফা ও ভফক্রয়  াংক্রান্ত তথ্য (উযুক্ত প্রভাণত্র )  

    (ক)  ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয ফাভল গক প্রকৃত উৎাদন/প্ফা ও ভফক্রয় মূল্য (উযুক্ত প্রভাণত্র ) 
 

অথ গফছয 
ফাভল গক প্রকৃত উৎাদন মূল্য 

( রে টাকায়) 

ফাভল গক ভফক্রলয়য ভযভাণ (রে টাকায়) 

অবযন্তযীন ফাজায (১) নফলদভক  ফাজায (২) প্ভাট ভফক্রয় (১+২) 
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    (খ)   ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয ভফক্রয়রব্ধ আয় ব্যতীত অন্যান্য আয়ঃ (রে টাকায়) (উযুক্ত প্রভাণত্র )                                                                                     

    

    (গ)   ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয ভাভি ভজুলদয মূল্য (রে টাকায়) (উযুক্ত প্রভাণত্র ) 

 

    (ঘ)  ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয প্রাযভিক ভজুলদয মূল্যঃ (রে টাকায়) (উযুক্ত প্রভাণত্র )                                                                                    

     

     

১২।  ভফগত ভতন অথ গফছপ্য উৎাভদত লণ্য/প্ফায় ব্যফহৃত কাঁচাভার, ভফদ্যযত ও জ্বারানী ব্যফায অন্যান্য ব্যলয়য ভফফযণঃ 

    (ক)  ব্যফহৃত কাঁচাভালরয মূল্য ও কাঁচাভার ব্যফালযয তকযা াযঃ  

 

   

    (খ) ব্যফহৃত ভফদ্যযত ও জ্বারানীয  মূল্য ও অন্য প্রভতষ্ঠান লত ক্রয়কৃত দ্রব্যাভদয মূল্যঃ 

   

     

     

 

 

অথ গফছয উৎাদন প্রভতষ্ঠালনয প্ফা লত 

আয় (মভদ থালক) (১) 

ভফভফধ আয় (মভদ থালক) (২) প্ভাট আয় (১+২) 

    

    

    

অথ গফছয 
ম্পূণ গ উৎাভদত  

দ্রলব্য/প্ফায মূল্য (১) 

উৎাদন প্রভক্রয়ায়  

অফস্থানযত প্ফা/দ্রলব্যয মূল্য (২) 
প্ভাট মূল্য (১+২) 

    

    

    

অথ গফছয 
ম্পূণ গ উৎাভদত 

 দ্রলব্য/প্ফায মূল্য (১) 

উৎাদন প্রভক্রয়ায়  

অফস্থানযত দ্রব্য/প্ফায মূল্য (২) 
প্ভাট মূল্য (১+২) 

    

    

    

অথ গফছয 
ব্যফহৃত কাঁচাভালরয মূল্য (রে টাকায়) প্ভাট কাঁচাভার ব্যফালযয তকযা ায (%) 

স্থানীয় নফলদভক প্ভাট কাঁচাভালরয মূল্য  স্থানীয় নফলদভক 

      

      

      

অথ গফছয ভফদ্যযত ও জ্বারানীয  মূল্য (রে টাকায়) অন্য প্রভতষ্ঠান লত ক্রয়কৃত দ্রব্যাভদয মূল্য (রে টাকায়) 
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    (গ)   ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয  প্রভতষ্ঠালনয অভল্পজভনত ব্যয় ও স্থায়ী ম্পভত্তয অফচলয়য ভযভাণঃ 

     (অভল্পজভনত ব্যয়= মুদ্রন ও ভলনাাযী, ডাক, তায, প্টভরলপান, াভনয ভফর, ভফক্রয় জভনত ব্যয়, ফীভা, ব্যাাংভকাং চাজগ, অভডট ভপ  

     ইতযাভদ আনুলভিক ব্যয়মূ মাা উৎাদন প্রভক্রয়া/প্ফায ালথ যাভয ম্পৃক্ত নয়) 

 

 

১৩।  স্বাস্থয ও ভনযাত্তাঃ(প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)  

(ক) উৎাদন প্রভক্রয়া/প্ফা প্রভক্রয়ায় গৃীত ভনযাত্তা ব্যফস্থা 

(খ) দূপ্ম গাগ প্ভাকালফরায় প্রস্তুভত 

(গ) অভি ভনফ গান ব্যফস্থা 

(ঘ) জরুযী ভনগ গভন ব্যফস্থা 

(ঙ) স্বাস্থয ফীভা 

(চ) প্ভভডকযার প্চকআ/প্রাথভভক ভচভকৎা ব্যফস্থা (কভ গযত জনফলরয তাভরকা াংযুক্ত করুন) 

(ছ) এযামু্বলরন্স  

 

১৪। প্ক্রতায ভলনালমাগ আকল গণঃ(প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)          
 

১৪.১    ণ্য ম্পলকগ প্ক্রতায প্রভতভক্রয়াঃ          

(ক) প্ক্রতায ভনকট লত ণ্য ও প্ফা ম্পগলক ভতাভত াংগ্রলয প্রভক্রয়া 

(খ) প্ক্রতা ন্তুভষ্ট ভনধ গাযপ্ণয ভযভাক       

   (গ)  প্ক্রতায ন্তুভষ্ট অজগলন গৃীত ব্যফস্থা   

(ঘ)  প্ক্রতায/প্বাক্তায অভবলমাগ মূল্যায়ন ও ভাধান প্রভক্রয়া      
   

 ১৪.২ উৎাভদত লণ্যয গুণগত ভান মাচাই প্রভতলফদন  ও উৎাভদত ণ্য/প্ফা ম্পগলক প্বাক্তায ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয 

অভবলমাগ/ ভতাভতঃ (উযুক্ত প্রভাণত্র ) 

 

১৪.৩ জাতীয় ও আন্তজগাভতক ম গালয়য গুণগতভাপ্নয নদ/পুযষ্কায প্রাভি ( প্রভাণত্র )  

         

    (ক)  জাতীয়            (খ)     আন্তজগাভতক  

      ১।           ১। 
      ২।           ২। 
      ৩।           ৩। 
      ৪।           ৪। 
      ৫।           ৫। 

অথ গফছয অভল্পজভনত ব্যয় (রে টাকায়) স্থায়ী ম্পভত্তয অফচয় (Depreciation) (রে টাকায়) 

   

   

   

অথ গফছয 
প্রকৃত উৎাদন 

 (একলক প্রকা করুন) 

উৎাভদত লণ্য/প্ফায গুণগত ভান 

মাচাই পরাপলরয তকযা ায (%) 

উৎাভদত ণ্য/প্ফা ম্পলকগ 

প্বাক্তায অভবলমাগ  

ফাভতর ণ্য/ 

প্ফায গড়ায 

ত্রুটি যুক্ত ণ্য/ 

প্ফায গড়ায 
প্রাি অভবলমাগ 

অভবলমাগ 

ভনষ্পভত্ত াংখ্যা 
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১৫।  উন্নয়ন ও গলফলণা াংক্রান্ত তথ্য : (প্রপ্য়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন)      
 

   

 

  

 

১৬।  ভযলফ ও প্রভতলফ যোয় গৃীত ব্যফস্থা াংক্রান্ত তথ্যঃ (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন) 

 

 

 

 

 

১৭।  নতুন ণ্য নফভচত্রকযণ /উদ্ভাফনঃ (প্রলয়াজলন আরাদা পৃষ্ঠা াংযুক্ত করুন) 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৮।  ভফগত ভতন অথ গফছপ্য জনকল্যাণমূরক (CSR) খালত ব্যলয়য ভফফযণঃ (উযুক্ত প্রভাণ ত্র)  

(রে টাকায়) 

ব্যলয়য খাত  
অথ গফছয  প্ভাট আলয়য তকযা 

ায (%)    

১।     

২।     

৩।     

৪।     

৫।     

  

 

১৯।  প্রভতষ্ঠালনয ভফগত ভতন অথ গফছপ্যয ফাভল গক মুনাপা ও ভযলাভধত  কলযয ভযভাণঃ (উযুক্ত প্রভাণত্র )  

 

 

অথ গফছয 
ফাভল গক  মুনাপা   

(রে টাকায়) 

ভযলাভধত কলযয ভযভাণ  

(আয়কয ব্যতীত এফাং প্রকৃত টাকায়)  
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আলফদনত্র প্রাভি ও জভাদালনয ভনলদ গাফরীঃ 

 

১। ন্যানার প্প্রাডাকটিভবটি এন্ড প্কায়াভরটি এভিলরন্স এওয়াড গ এয নমুনা আলফদন পযভ ন্যানার প্প্রাডাকটিভবটি অগ গানাইলজন 

(এনভও), ভল্প ভন্ত্রণারয় এয ওলয়ফাইলট (www.npo.gov.bd) দেখা যাবে; 

 

২। আনায প্রভতষ্ঠানটি ন্যানার প্প্রাডাকটিভবটি এন্ড প্কায়াভরটি এভিলরন্স এওয়াড গ এয কযাটাগভয ভনভিত লয় আলফদন ভপ জভা 

ভদন। প্রপ্য়াজলন এনভও’য লমাভগতা ভনলত ালযন; 

 

৩। আলফদনলত্রয মূল্যফাফদ াংভিষ্ট ভপ যকাভয খালত (১-৩৯৩৭-০০০০-২৬৮১) প্েজাভয চারালনয ভাধ্যলভ জভাদানপূফ গক প্েজাভয 

চারালনয মূরকভ জভা ভদলয় আলফদনত্র াংগ্র কযলত লফ; 

 

৪। ভফগত ৩ ফছলযয অভডট প্রভতলফদলনয কভ জভা ভদলত লফ; 

 

৫। ভফজ্ঞভিলত উলেভখত ভনভদ গষ্ট তাভযলখয ভলধ্য আলফদন ত্র যাভয ফা ডাকলমালগ প্ৌৌঁছালত লফ , ভফরলম্ব প্রাি আলফদনত্র গ্রণ 

কযা লফ না; 

 

৬। আলফদনত্রটি মথামথবালফ পূযণ কযলত লফ । অম্পূণ গ ও ভুরতথ্য ম্বভরত আলফদনত্র যাভয ফাভতর কযা লফ; 

 

৭। আলফদনকাভযয দ্য প্তারা ৩ কভ ালাট গ াইলজয ছভফ (এক কভ আলফদনলত্রয ভনভদ গষ্ট জায়গায় ) আলফদনলত্রয ালথ 

জভা ভদলত লফ; 

 

৮। আলফদনকাভযয জাতীয় ভযচয়লত্রয পলটাকভ আলফদনলত্রয ালথ জভা ভদলত লফ; 

 

৯। জাতীয় যাজস্ব প্ফাড গ লত াংগৃভত E-TIN নদ ভফগত ৩ ফৎলযয ফলকয়া কয াওনা নাই এই ভলভ গ াংগৃভত প্রতযয়ন 

লত্রয কভ আলফদনলত্রয ালথ জভা ভদলত লফ; 

 

১০। আলফদনলত্রয ালথ ফাাংরালদ ব্যাাংলকয প্ক্রভডট ইনপযলভন ব্যযলযায Enquiry পযভ পূযণ কলয জভা ভদলত লফ; 

 

১১।  আলফদনকাভয প্রভতষ্ঠান লযজভভলন ভযদ গলনয ভয়  এ াংক্রান্ত ভফললয় ভনলয়াভজত কভ গকতগা /প্রভতভনভধলদয াভফ গক লমাভগতা 

প্রদান কযলত লফ; 

 

১২। আপ্ফদনকাভয অথফা তায প্রভতষ্ঠান ঋণ  প্খরাী/কয ফলকয়া/প্পৌজদাযী ভাভরায় াজা প্রাি নয় এ ভলভ গ মথামথ ষ্টাপ্ম্প একটি 

আইনানুগ রপনাভা আলফদনলত্রয ালথ াংযুক্ত কযলত লফ; 

 

১৩। কয াংক্রান্ত প্কান ভাভরায় চরভান থাকলর তায স্বপ্ে দভররাভদ আলফদনলত্রয ালথ দাভখর কযলত লফ; 

 

১৪।  আলফদনকৃত প্রভতষ্ঠালনয াইনলফাড গ মু্মখবালগয ছভফ আলফদনলত্রয ালথ জভা ভদলত লফ। 
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