
 

নতুন এড-ক শল্প অআঅযশ জাশযয সুাশযশয জন্য তথ্যাশদ প্রেযশেয ‘ছক’  

 

শল্প েশতষ্ঠাশনয নাভ ও ঠিকানা শল্প খাশতয নাভ প্রালক 

কর্তৃশেয নাভ 

শনফন্ধন নং ও  তাশযখ স্থাশত মন্ত্রাশতয মূল্য ফাশলকৃ উৎাদন েভতা ও শ্রশভক ংখ্যা 

স্থানীয় অভদাশনকৃত  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

গ্রীন ভাক ৃপযান, শপঃ ও 

কাযখানাঃ ভগপুকুয, ফাঁফাশিয়া-

৪২১৩, ীতাকুন্ড,  চট্টগ্রাভ।   

১০০% যপ্তাশনমুখী গাশভনৃ্ট 

শেশন্টং শল্প   

ফস্ত্র শধদপ্তয শনফন্ধন ংখ্যাঃ 

শটিশজ/শজএন্ডশ/০০০০৯৩-২১  

 (কশ ংযুক্ত)।  

- (২.০০০  

শভঃ টাঃ)  

কর েকায গাশভনৃ্ট শেশন্টং – ৫০ 

াজায  ডজন   

এফং শ্রশভক ংখ্যা-৫৭ জন। 

 

 

উৎাদন শুরু ওয়ায  

তাশযখ 

শযদশৃনয তাশযখ, 

শযদশৃকয নাভ ও দফী 

লাণ্মাশক অভদাশন স্বশেয শযভান   ভন্তব্য  

         কাঁচাভার খুচযা মন্ত্রাং 

০৮ ০৯ ১০ ১১ ১২ 

প্রভ/২০২১ শরঃ। 

(শনফন্ধন নুমায়ী) 

০৩/১০/২০২১ শরঃ 

জনাফ নুরুচ্ছাা  

শযদকৃ  (কাশযগশয) 

ফস্ত্র শধদপ্তয, শফবাগীয় কামাৃরয়, 

চট্টগ্রাভ। 
 

২ রে ৫০ াজায টাকা  

(১ভ প্রশ্রেী ভুক্ত) 

 

অভদাশনকৃত 

মন্ত্রাশতয উয ৫% 

াশয সুাশযকৃত। 

(০.১০০  

শভঃ টাঃ)   

 উশেখ্য প্রম, উক্ত যপ্তাশনমুখী গাশভনৃ্ট শেশন্টং  শল্প েশতষ্ঠানটিয  

অভদাশনতব্য কাঁচাভার ও প্রভািক াভগ্রী য লাণ্মাশক অভদাশন স্বে ২ রে 

৫০ াজায টাকা শনধাৃযে কযা শয়শছ  শফধায় ১০০% যপ্তাশনমুখী গাশভনৃ্ট 

শেশন্টং শল্প   শশশফ েশতষ্ঠানটিয কাঁচাভার ও প্রভািক াভগ্রী অভদাশনয 

প্রেশে শফদ্যভান অভদাশন নীশত অশদ ২০১৫-১৮ এয ২৪.৯ এয শফধান 

মথামথবাশফ েশতারন কযশত শফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



“এন্টাআশটরশভন্ট প্রায” 

 

শশল্পয কাঁচাভার, প্রভািক াভগ্রী ও অভদাশনয সুাশযঃ অভদাশন প্রভৌসুভ-জানুয়াযী শত জুন এফং জুরাআ শত শডশম্বয।  

শল্প খাশতয নাভঃ ১০০% যপ্তাশনমুখী গাশভনৃ্ট শেশন্টং শল্প েশতষ্ঠান।  

শবশতঃ গাশভনৃ্ট শেশন্টং শল্পঃ ফাশলকৃ অভদাশন স্বে ৫ রে টাকা (১ভ প্রশ্রেী ভুক্ত)। 
খ) অভদাশনকৃত মন্ত্রাশতয উয ৫% াশয সুাশযকৃত।  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কাঁচাভাশরয শফফযে এআচ, এ, প্রকাশডয নম্বয  টাকায শযভান  তকযা ায  

তাশরকা  ংযুক্ত  তাশরকা  ংযুক্ত  লান্মাশক অভদাশন স্বে ২ রে ৫০ াজায টাকা  

(১ভ প্রশ্রেী ভুক্ত) 

১০০%  

শল্প েশতষ্ঠাশনয নাভ ও ঠিকানা  ফাশলকৃ উৎাদন েভতা  লাণ্মাশক অভদাশন স্বে/চাশদা  ভন্তব্য  

কাঁচাভার  মন্ত্রাং  

গ্রীন ভাক ৃপযান, শপঃ ও 

কাযখানাঃ ভগপুকুয, ফাঁফাশিয়া-৪২১৩, 

ীতাকুন্ড,  চট্টগ্রাভ।   

  ৫০ াজায  ডজন    লাণ্মাশক অভদাশন স্বে ২ রে ৫০ 

াজায টাকা 

(১ভ প্রশ্রেী ভুক্ত) 

 

অভদাশনকৃত 

মন্ত্রাশতয উয ৫% 

াশয সুাশযকৃত। 

(০.১০০  

শভঃ টাঃ)    

 উশেখ্য প্রম, উক্ত যপ্তাশনমুখী গাশভনৃ্ট শেশন্টং  শল্প েশতষ্ঠানটিয  

অভদাশনতব্য কাঁচাভার ও প্রভািক াভগ্রী য লাণ্মাশক অভদাশন স্বে ২ 

রে ৫০ াজায টাকা শনধাৃযে কযা শয়শছ  শফধায় ১০০% যপ্তাশনমুখী 

গাশভনৃ্ট শেশন্টং  শল্প   শশশফ েশতষ্ঠানটিয কাঁচাভার ও প্রভািক াভগ্রী 

অভদাশনয প্রেশে শফদ্যভান অভদাশন নীশত অশদ ২০১৫-১৮ এয ২৪.৯ 

এয শফধান মথামথবাশফ েশতারন কযশত শফ।  


