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১. নথি     (ক) প্রথিষ্ঠাননয প্যানড আনফদন কযনি নফ। 

(খ) থনফন্ধননয মূর ও ফ বনল ংনাধননয কথ। 

(গ) টিন াটিথপনকট (ারনাগাদ) কথ। 

(ঘ) ট্রেড রাইনন্স এয (ারনাগদ) কথ। 

(ঙ) বযানটএয কথ। 

(চ) পায়ায রাইনন্স এয (ারনাগাদ) কথ। 

(ছ) থরিঃ ইনর ট্রভনভান্ডাভ এন্ড আটি বনকর অফ এযাথননয়ন এফং াটিথপনকট অফ ইন কন বানযন 

এয কথ।  

(জ) ংথিষ্ট থভথিয দস্যনদয (ট্রভম্বায থট) াটিথপনকট এয কথ।  

(ঞ) ফহুির বফন নর বফননয থপটনন/ট্ররাডথফয়াথযং এয াটিথপনকট এয কথ। 

(ি) কাযখানা ও প্রথিষ্ঠান থযদ বন অথধদপ্তয কর্তবক অনুনভাথদি ট্রর-আউট প্ল্যান এয কথ। 

(ঠ) থযনফ ছাড়ত্র (প্রনমায্য ট্রেনত্র) এয কথ। 

২. অনাথিত্র 

(NOC) 

(ক) প্রথিষ্ঠাননয প্যানড আনফদন কযনি নফ। 

(খ) থনধ বাথযি থনফন্ধন পযভ (ওয়ান স্ট াথব ব এয ট্রডক্স ট্রিনক থপ ট্রদওয়া য়)  

(গ) ট্রেড রাইনন্স এয (ারনাগদ) কথ। 

(ঘ) টিন াটিথপনকট (ারনাগাদ) কথ। 

(ঙ) থরিঃ ইনর ইনকন বানযন াটিথপনকট  ট্রভনভানযন্ডাভ এন্ড আটি বনকর/অংীদাযী প্রথিষ্ঠান 

নর অংীদাযী চুথিত্র  এয িযাথয়ি কথ।  

(চ) কাযখানা জথভয ভাথরকানা ম্পথকবি দথরনরয/বাড়াকৃি নর বাড়ায চুথি নাভা এয পনটা কথ। 

(ছ) থল্প উনযাগিানদয নাভ ঠিকানা, দফী ও জািীয়িায িাথরকা ট্রভথননয ংখ্যা মূল্য কানয 

(ব্াংক এয প্যানড ব্াংক কর্তবক িযাথয়ি) এয কথ। 

(জ) আভদাথনিব্/ ংস্থানিব্ ট্রভথনাথযনজয িাথরকা । 

(ঝ) ব্াংক রনবন্সী াটিথপনকট । 

 .              (ক) প্রততষ্ঠাননয প্যানড আনফদনত্র 

(খ) তনধ ধাতযত তনফন্ধন পযভ (ওয়ান স্ট সাতব ধস এয ডডক্স ডথনক ‘তি’ ডদওয়া হয়) 

(গ) ডেড রাইনসন্স (হারনাগাদ                                    ।  

(ঘ) আয়কয প্রতযায়নত্র (হারনাগাদ) 

(ঙ) তরতভনটড ডকাম্পানী হনর ডভনভাযান্ডাভ এন্ড আর্ট ধকযারস অফ এযানসাতসনয়ন এফং সার্ট ধতপনকট অফ 

ইনকন ধানযন এয কত। অংীদাতয প্রততষ্ঠান হনর, অংীদাতয চুতিত্রসহ এয কত। 

(চ) কাযখানা জতভয ভাতরকানা সম্পতকধত দতরনরয/বাড়াকৃত হনর বাড়ায চুতিনাভা এয পনটাকত 

ডনাটাতযকৃত। 

(ছ) তল্প উনযািানদয নাভ ঠিকানা, দফী ও জাতীয়তায তফফযণ কাযখানায প্যানড । 

(জ) ফহুতর বফন হনর তফতডং/বফননয উর্য ধিতায সনদ/নরাড তফয়াতযং সনদ। 

(ঝ                                                               ।  

(ঞ) ব্াংক সরনবতন্স সার্ট ধতপনকট 

(ট) স্থানীয় অথফা বফনদতক ঋণ থাকনর ঋণ সংক্রান্ত মাফতীয় ডকুনভন্টস ।  

(ঠ) পায়ায রাইনসন্স (উৎাদন শুরুয পূনফ ধ দাতখর কনযনত হনফ) 

(ড) উৎাদন শুরুয পূনফ ধ তযনফ অতধদপ্তয কর্তধক প্রদত্ত অফস্থানগত ছাড়ত্র (প্রনমাজয ডেনত্র) 

(ঢ) উনযািাগনণয জাতীয় তযচয় ত্র। 
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উনযাি কাগজত্র ছাড়াও ১০০% বফনদতক কাযখানায জন্য তনম্নফতন ধত কাগজ ত্র রাগনফ: 

(ণ) বফনদতক উনযািা   াসনাট ধ                ইনকযানভন্ট সার্ট ধতপনকট 

 উনযাি কাগজত্র ছাড়াও  জনয়ন্ট ডবন্সায ফা  ডমৌথ তফতননয়াগ তনম্নফতন ধত কাগজ ত্র রাগনফ: 

(ত) ডমৌথ তফতননয়াগ (joint venture)  হনর জনয়ন্ট ডবন্সায (joint venture)এয চুতিত্র 

এয পনটাকত ডনাটাযীকৃত। 

 (থ) ভহাতযচারক, ফস্ত্র অতধদপ্তয ফযাফয তনধ ধাতযত হানয  ডেজাতয চারাননয কত। 

         

                 ৫,   /- (         )       

                          ,   /- (        )       

                          ২৫,   /-(          )       

                         ৫ ,   /-(          )       

                      ,  ,   /- (     )       

 
                                                                     । 

৪. থফযভান থনফন্ধন (ক)  প্রথিষ্ঠাননয প্যানড আনফদন 

(খ) থনধ বাথযি থনফন্ধন পযভ 

(গ) ট্রেড রাইনন্স (ারনাগাদ)এয কথ  

(ঘ) টিন নদ(ারনাগাদ) এয কথ  

(ঙ) থরিঃ ইনর ইনকন বানযন াটিথপনকট  ট্রভনভানযন্ডাভ এন্ড আটি বনকর/অংীদাযী প্রথিষ্ঠান 

নর অংীদাযী চুথিত্র  এয িযাথয়ি কথ। 

(চ) কাযখানা জথভয ভাথরকাাানা ম্পথকবি দথরনরয/বাড়াকৃি নর বাড়ায চুথি নাভা এয পনটা কথ। 

(ট্রনাটাযীকৃি) 

(ছ) থল্প উনযাগিানদয নাভ ঠিকানা, দফী ও জািীয়িায থফফযণ কাযখানায ট্ররটায ট্রড প্যানড  

(জ) ফহুির বফন নর থফথডং / বফননয উযুিিায নদ 

(ঝ) ট্ররাকার ট্রভথনাথযজ নর ট্রভথন ক্রনয়য চুথিত্র ৩০০/- ষ্টযাম্পনয় ট্রনাটাযী কযনি নফ ট্রমখানন 

১ভ ে ও ২য় নেয স্বােয িাকনফ। 

(ঞ)আভদাথনকৃি/ক্রয়কৃি ট্রভথনাথযনজয থফফযণ: 

থনম্ন থরথখি ছনক দাথখর কযনি নফ(ব্াংনকয প্যানড ব্াংক কর্তবক িযাথয়ি) 

ক্রথভক নং  ট্রভথননয নাভ ও ংখ্যা এর নং ও িাথযখ থফর ও 

িাথযখ  

মুল্য  

     

(ট) ব্াংক রনবন্সী াটিথপনকট । 

(ঠ) স্থানীয় অিফা বফনদথক ঋন িাকনর ঋন ংক্রান্ত মাফিীয় ডুকুনভন্ট  

(ড) বফনদথক উনযাগিা/ কভ বচাযীয েনত্র ান বাট,থআইথবা/ওয়াকব াযথভট ও ইনকযানভন্ট 

াটিথপনকট  

৫. ১ভ এডক থল্প 

আইআযথ জাযীয 

সুাথয 

(ক)  প্রথিষ্ঠাননয প্যানড আনফদন 

(খ) চারাননয পনটাকথ ৩টি এভথড কর্তবক িযাথয়ি  

(গ) কাযখানা কর্তবে থকথক কাঁচাভার আননফ  H.S.Code িাথরকা। 

(ঘ) (ঞ)আভদাথনকৃি/ক্রয়কৃি ট্রভথনাথযনজয থফফযণ: 

থনম্ন থরথখি ছনক দাথখর কযনি নফ(ব্াংনকয প্যানড ব্াংক কর্তবক িযাথয়ি) 

ক্রথভক 

নং  

ট্রভথননয নাভ ও ংখ্যা এর নং ও িাথযখ থফর ও িাথযখ  মুল্য  

     

(ঙ) ংস্থাথি ট্রভথনাযীজ স্থানীয়বানফ ক্রয়কৃি নর ট্রভথন ক্রনয়য চুথিত্র ৩০০/-টাকায ষ্টযান 

ট্রনাটাযী কযনি নফ। 

(চ) করকাযখানা ও প্রথিষ্ঠান থযদ বন অথধদপ্তয কর্তবক অনুনভাথদি ট্রর-আউটপ্ল্ান ও পযাক্টযী  

রাইনন্স। 
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(ছ) ফহুির বফন নর থফথডং / বফননয উযুিিায নদ 

(জ) ারনাগাদ পায়ায নদ 

(ঞ) ট্রেড রাইনন্স (ারনাগাদ) 

৬. ২য় এডক থল্প আই 

আয থ জাযীয 

সুাথয  

(ক)  প্রথিষ্ঠাননয প্যানড আনফদন 

(খ) কাঁচাভার আভদাথন না কযনর ব্াংনকয NOC (গ)এনটাইনটরনভন্ট ট্রায এডক আই আয 

থ সুাথয নত্রয কথ। 

(ঘ) আভদাথন নদ নফায়ন ফই 

(ঙ) ব্াংক রনবন্সী াটিথপনকট । 

(চ) করকাযখানা ও প্রথিষ্ঠান থযদ বন অথধদপ্তয কর্তবক অনুনভাথদি ট্রর-আউটপ্ল্ান ও পযাক্টযী  

রাইনন্স। 

(ছ) ফহুির বফন নর থফথডং / বফননয উযুিিায নদ 

(জ) ারনাগাদ পায়ায নদ 

ঝ) ট্রেড রাইনন্স (ারনাগাদ) 

ক্রথভক 

নং  

ট্রভথননয নাভ ও 

ংখ্যা 

এর নং ও িাথযখ থফর ও িাথযখ  মুল্য  

     

(ঞ) ংস্থাথি ট্রভথনাযীজ স্থানীয়বানফ ক্রয়কৃি নর ট্রভথন ক্রনয়য চুথিত্র ৩০০/-টাকায ষ্টযান 

ট্রনাটাযী কযনি নফ। 

০৭. ৩য় এডক থল্প 

আই আয থ জাযীয 

সুাথয 

(ক)  প্রথিষ্ঠাননয প্যানড আনফদন 

(খ) কাঁচাভার আভদাথন না কযনর ব্াংনকয NOC (গ)এনটাইনটরনভন্ট ট্রায এডক আই আয 

থ সুাথয নত্রয কথ। 

(ঘ) আভদাথন নদ নফায়ন ফই 

(ঙ) ব্াংক রনবন্সী াটিথপনকট । 

(চ) করকাযখানা ও প্রথিষ্ঠান থযদ বন অথধদপ্তয কর্তবক অনুনভাথদি ট্রর-আউটপ্ল্ান ও পযাক্টযী  

রাইনন্স। 

(ছ) ফহুির বফন নর থফথডং / বফননয উযুিিায নদ 

(জ) ারনাগাদ পায়ায নদ 

ঝ) ট্রেড রাইনন্স (ারনাগাদ) 

ক্রথভক 

নং  

ট্রভথননয নাভ ও 

ংখ্যা 

এর নং ও 

িাথযখ 

থফর ও িাথযখ  মুল্য  

     

(ঞ) ংস্থাথি ট্রভথনাযীজ স্থানীয়বানফ ক্রয়কৃি নর ট্রভথন ক্রনয়য চুথিত্র ৩০০/-টাকায ষ্টযান 

ট্রনাটাযী কযনি নফ। 

৮. ট্রভথন ছাড়কযণ এয 

সুাথয 

 ফস্ত্র অথধদপ্তনয নথি ট্রখারা /থনফন্ধন িাকনর: 

(ক) ট্রকাম্পানীয ট্রড প্যানড আনফদন  

(খ)কভাথ বয়ার ইনবনয়জ এয কথ  

(গ)প্যাথকং থরস্ট এয কথ  

(ঘ)থফর অফ ট্ররথডং এয কথ 

(ঙ)াটি বথপনকট অফ অথযথজন এয কথ  

(চ)এরথ এয কথ 

(ছ)ট্রপ্রাপযভা ইনবনয় এয কথ  

৯. আই থ       

       

 (১) ফস্ত্র অথধদপ্তনয নথি ট্রখারা /থনফন্ধন িাকনর: 

(ক) ট্রকাম্পানীয ট্রড প্যানড আনফদন । 

(খ) থফর অফ ট্ররথডং এয কথ  

(গ) কভাথ বয়ার ইনবনয়জ এয কথ। 

(ঘ) প্যাথকং থরস্ট এয কথ । 

(২) থফথননয়াগ ট্রফাড ব কর্তবক থনফন্ধীত্ব নর ৪নং ক্রথভনক ফথণ বি কর কাগজত্র  থনম্নথরথখি 
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ডুকুনভন্ট- (ক) ট্রকাম্পানীয ট্রড প্যানড আনফদন । 

(খ) থনফন্ধন নত্রয কথ । 

(গ) থফর অফ ট্ররথডং এয কথ  

(ঘ) কভাথ বয়ার ইনবনয়জ এয কথ। 

(ঙ) প্যাথকং থরস্ট এয কথ । 

১০. আই আয থ 

থনয়থভি কযন 

(ক)  প্রথিষ্ঠাননয প্যানড আনফদন 

(খ)কাঁচাভার আভদাথন না কযনর ব্াংনকয NOC (গ)এনটাইনটরনভন্ট ট্রায এডক আই আয 

থ সুাথয নত্রয কথ। 

(ঘ) আভদাথন নদ নফায়ন ফই 

(ঙ) ব্াংক রনবন্সী াটিথপনকট । 

(চ) করকাযখানা ও প্রথিষ্ঠান থযদ বন অথধদপ্তয কর্তবক অনুনভাথদি ট্রর-আউটপ্ল্ান ও পযাক্টযী  

রাইনন্স। 

(ছ) ফহুির বফন নর থফথডং / বফননয উযুিিায নদ 

(জ) ারনাগাদ পায়ায নদ 

ক্রথভক নং  ট্রভথননয নাভ ও ংখ্যা এর নং ও িাথযখ থফর ও িাথযখ  মুল্য  

     

(ঞ) এর এফং থফর অফ এথন্ট কর কাগজত্র 

(ট) থ আয থ কথ। 

(ঠ) টিন নদ  

ড) থরনয়ন ব্ংক থযফিবন নর পূনফ বয ব্াংনকয অনাথিত্র 

১১. আভদাথনস্বত্ব 

অনুমায়ী আভদাথন 

কযা না নর ফা 

ট্রফথ কাচাঁভার 

আভদাথন কযায 

প্রনয়াজন নর 

ইননাট ব ট্রযথজনেন 

(আই আয থ) 

হ্রা/বৃথিয সুাথয  

(ক)  প্রথিষ্ঠাননয প্যানড আনফদন 

(খ) কাঁচাভার এয িাথরকা এইচ এ ট্রকাড  

 (গ)এনটাইনটরনভন্ট ট্রায এডক আই আয থ সুাথয নত্রয কথ। 

(ঘ) আভদাথন নদ নফায়ন ফই 

(ঙ) ব্াংক রনবন্সী াটিথপনকট । 

(চ) করকাযখানা ও প্রথিষ্ঠান থযদ বন অথধদপ্তয কর্তবক অনুনভাথদি ট্রর-আউটপ্ল্ান ও পযাক্টযী  

রাইনন্স। 

(ছ) ফহুির বফন নর থফথডং / বফননয উযুিিায নদ 

(জ) ারনাগাদ পায়ায নদ 

(ঝ) ট্রেড রাইনন্স (ারনাগাদ) 

(ঞ) ইআযথ কথ  

(ট) ট্রফাড ব অফ থডনযক্টয ট্রযজুন  

১২. থনফন্ধন নফায়ন 

/ংনাধন  

(ক)  প্রথিষ্ঠাননয প্যানড আনফদন 

(খ) নফায়ন  পযভ  

(গ) ট্রেড রাইনন্স (ারনাগাদ)এয কথ  

(ঘ) টিন নদ(ারনাগাদ) এয কথ  

(ঙ) থরিঃ ইনর ইনকন বানযন াটিথপনকট  ট্রভনভানযন্ডাভ এন্ড আটি বনকর/অংীদাযী প্রথিষ্ঠান 

নর অংীদাযী চুথিত্র  এয িযাথয়ি কথ। 

(চ) কাযখানা জথভয ভাথরকাাানা ম্পথকবি দথরনরয/বাড়াকৃি নর বাড়ায চুথি নাভা এয পনটা কথ। 

(ট্রনাটাযীকৃি) 

(ছ) থল্প উনযাগিানদয নাভ ঠিকানা, দফী ও জািীয়িায থফফযণ কাযখানায ট্ররটায ট্রড প্যানড  

(জ) ফহুির বফন নর থফথডং / বফননয উযুিিায নদ 

(ঝ) ট্ররাকার ট্রভথনাথযজ নর ট্রভথন ক্রনয়য চুথিত্র ৩০০/- ষ্টযাম্পনয় ট্রনাটাযী কযনি নফ ট্রমখানন 

১ভ ে ও ২য় নেয স্বােয িাকনফ। 

(ঞ)আভদাথনকৃি/ক্রয়কৃি ট্রভথনাথযনজয থফফযণ: 

(নাভ,ংখ্যা, মূল্য,এরথ নং-,ইনবনয়জ নং ) ব্াংনকয প্যানড ব্াংক কর্তবক িযাথয়ি কনয  দাথখর 

কযনি নফ, 

(ট) থযনফ ছাড়ত্র (প্রনমাজয ট্রেনত্র) 



 

Page 5 of 7 

 

 :                              

                                                          ।  

১৩. ভাথরকানা থযফিবন/ 

ংনাধন  

(ক)  প্রথিষ্ঠাননয প্যানড আনফদন 

(খ) আয ট্রজ এ থ পযভ -১২ 

(গ) আয ট্রজ এ থ পযভ -১১৭ 

(ঘ) ট্রফাড ব অফ থডনযক্টয ট্রযজুন  

(ঙ) ট্রযথজনেননয কথ  

(চ) থরনয়ন ব্াংনকয অনাথি ত্র  

১৪.                     হারনাগাদ ডেড রাইনসন্স এয সতযাতয়ত কত 

খ) হারনাগাদ আয়কয সননদয কত 

গ) তরতভনটড ডকাম্পাতনয ডেনত্র সার্টতপনকট অফ ইনকনানযনসহ ডভনভানযন্ডাভ এন্ড আর্টনকরস অফ 

এনসাতসনয়ননয কত, অংীদাযী প্রততষ্ঠান হনর অংতদাযী চুতিত্র এয কত 

ঘ) সম্ভাব্ ফাৎসতযক টানওবায 

ঙ) সংতিষ্ট ফাতণতজযক সংগঠননয সদস্য নদয সনদ নত্রয সতযাতয়ত কত 

চ) তনফন্ধন তপ ফাফদ ভহাতযচারক, ফস্ত্র অতধদপ্তয ফযাফয ২০,০০০/- (তফ হাজায) টাকা ব্াংক 

ড্রাপট/ন অডায  

                            

                      সতযাতয়ত     

                               সতযাতয়ত     

১৫.                 

               

   

                        

                                

                 

                             

                                                         

                                                                                 

          

                                          

                                   

                                                                      -    

     

                           

১৬.                 

                 

   

                         

                               

                   

                              

                        

                                           

                          । 

১৭.                

             

                        

                              

                                                                             

                                                                           

                                                            ।  

                                   

  .                

          

(ক) প্রততষ্ঠাননয প্যানড আনফদনত্র 

(খ) তনধ ধাতযত তনফন্ধন পযভ (ওয়ান স্ট সাতব ধস এয ডডক্স ডথনক ‘তি’ ডদওয়া হয়) 

(গ) ডেড রাইনসন্স (হারনাগাদ                                    ।  

(ঘ) আয়কয প্রতযায়নত্র (হারনাগাদ) 

(ঙ) তরতভনটড ডকাম্পানী হনর ডভনভাযান্ডাভ এন্ড আর্ট ধকযারস অফ এযানসাতসনয়ন এফং সার্ট ধতপনকট অফ 

ইনকন ধানযন এয কত। অংীদাতয প্রততষ্ঠান হনর, অংীদাতয চুতিত্রসহ এয কত। 
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(চ) কাযখানা জতভয ভাতরকানা সম্পতকধত দতরনরয/বাড়াকৃত হনর বাড়ায চুতিনাভা এয পনটাকত 

ডনাটাতযকৃত। 

(ছ) তল্প উনযািানদয নাভ ঠিকানা, দফী ও জাতীয়তায তফফযণ কাযখানায প্যানড । 

(জ) ফহুতর বফন হনর তফতডং/বফননয উর্য ধিতায সনদ/নরাড তফয়াতযং সনদ। 

(ঝ                                                               ।  

(ঞ) ব্াংক সরনবতন্স সার্ট ধতপনকট 

(ট) স্থানীয় অথফা বফনদতক ঋণ থাকনর ঋণ সংক্রান্ত মাফতীয় ডকুনভন্টস ।  

(ঠ) পায়ায রাইনসন্স (উৎাদন শুরুয পূনফ ধ দাতখর কনযনত হনফ) 

(ড) উৎাদন শুরুয পূনফ ধ তযনফ অতধদপ্তয কর্তধক প্রদত্ত অফস্থানগত ছাড়ত্র (প্রনমাজয ডেনত্র) 

(ঢ) উনযািাগনণয জাতীয় তযচয় ত্র। 

উনযাি কাগজত্র ছাড়াও ১০০% বফনদতক কাযখানায জন্য তনম্নফতন ধত কাগজ ত্র রাগনফ: 

(ণ) বফনদতক উনযািা   াসনাট ধ                ইনকযানভন্ট সার্ট ধতপনকট 

 উনযাি কাগজত্র ছাড়াও  জনয়ন্ট ডবন্সায ফা  ডমৌথ তফতননয়াগ তনম্নফতন ধত কাগজ ত্র রাগনফ: 

(ত) ডমৌথ তফতননয়াগ (joint venture)  হনর জনয়ন্ট ডবন্সায (joint venture)এয চুতিত্র 

এয পনটাকত ডনাটাযীকৃত। 

 (থ) ভহাতযচারক, ফস্ত্র অতধদপ্তয ফযাফয 1000/- টাকা হানয  ডেজাতয চারাননয কত। 

        ।        তনফন্ধননয ডভয়াদ বৃতিয য ফতধ ধত সভনয়য                             

   । 

১৯.                  

             

            

   

                                               ।  

                             ।  

               ।  

                                                                            

                              ।  

                       ।  

                                                     ।  

                                                                           ।  

                                  ।  

                                                                                  

                                                  ।  

২০.              

              

   

                      ।  

                                          ।  

                          ।  

                                  ।  

                                 ।  

                                 । 

২১.              

             

                       ।  

                                                      ।  

                                 ।                                      ।  

                                     । 

২২.             

           

            

                                ।  

                            ।  

                                               । 

                       ।  

                                                                             

      ।  

                           ।  

                    । 
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২৩.         

               

                               ।  

                               । 

                                       ।  

                                                      

২৪.                 

               

        

                                   

                                 

                                          

                              

                          

                                     

                  

                                                    

 

 
 


