
                                                                                                 

 

 

Bangladesh 

রপ্তানি উন্নয়ি ব্যুররা 

বস্ত্র নবভাগ 

টিনিনব ভবি (নিতীয় তলা)  

১, কাওরাি বাজার, ঢাকা-১২১৫ 

জনরপ/পনরদর্ শি প্রনতরবদি 
 

 

 

১। প্রনতষ্ঠারির িাম :  মমিাি শ--------------------------------------------------------------------- 

২। ঠিকািা : (ক) কারখািা:-------------------------------------------------------------------- 

    ম াি: 

     ুাক্স: 

    ই্-মমইল: 

    ওরয়ব িাইট: 

   (গ) অন ি: 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

    ম াি: 

 ুাক্স: 

ই্-মমইল: 

ওরয়ব িাইট: 

৩। প্রনতষ্ঠারির BIN : ------------------------------------------------------------------------- 

৪। ইনপনব’র এিররালরমিট িং 

(নিবনিত প্রনতষ্ঠারির মেরে 

: ----------------------------------------------------------------------------- 

৫। মরিািীত ব্াংরকর িাম ও 

ঠিকািা 

: ------------------------------------------------------------------------ 

৬। িংগঠরির মেণী নবন্যাি :  (প্রর াজু মেরে ∙নিহ্ন নদরত হরব) 

   (ক)  

   (ঙ)  

৭। কারখািার ধরণ :  (প্রর াজু মেরে ∙ নিহ্ন নদরত হরব) 

   (ক)  

   (খ) করপানজট নক িাাঃ       হুাঁ/িা 

৮।  ন্ত্রপানরতর নববরণ (িংখ্যা 

িহ) 

 

 (ক) 

 

(ঘ) 
 

 

(ছ) 
 

(ঞ) 

 

(ড) 
 

(ত) 

 

   (দ) অন্যান্য  ন্ত্রপানত  নদ থারকাঃ 

     (তার নববরণ) 

 

  

ম ৌথ উরযাগ (খ) পাবনলক নল: (গ) ব্নি মানলকািাাঃ (ঘ) প্রাইরভট নলাঃ 

১০০ ভাগ নবরদর্ী নবনিরয়াগ (ি)  অন্যান্য 

ওরভি নিট স্যুরয়টার টাওরয়ল  অন্যান্যাঃ পাওয়ার লুম 

(উইনভং) 

মেইি মমনর্িাঃ (খ) ওভারলকাঃ (গ) ফ্ল্ুাট লকাঃ  

বাটি মহালাঃ  (ঙ) বাটি নিিাঃ 

 

 াাাাাানিকক 

(ি) কাটিং 

ফ্ল্ুাট নিটিং:  (ঝ) (জ) স্ন্ুাপ বাটিাঃ 

নলংনকং: (ট) উইিনডং: (ঠ) িার্কশলার নিট মমনর্ি: 

কলার নিটাঃ (ঢ) পাওয়ার লুমাঃ (ণ) িনল মমনর্ি (পািউইনি) 

ওয়ুার নপিাঃ (থ) টুইনিং: 

ওয়ানর্ংোন্টাঃ 

  স্পিস্প িং 

(ছ) 



৯। কারখািা ভবরির ধরি :  (প্রর াজু মেরে ∙ নিহ্ন নদরত হরব) 

   (ক) নপ্র-ম নিরকরটড/টিি মিটাঃ 

   (খ) এক তলা পাকা ভবিাঃ 

   (গ) বহুতল ভবি হরল মফ্ল্ার িংখ্যাাঃ 

   (ঘ) কারখািার জন্য ব্বহৃত মফ্ল্ার িংখ্যাাঃ 

   (ঙ) প্রনত মফ্ল্াররর আয়তিাঃ 

   (ি) নিঁনির িংখ্যাাঃ 

১০। অনিনিব শাপক  ন্ত্রপানতর নবরবণ :   

১১। কমোরয়ন্স নকিা :          হুাঁ/িা (হুাঁ হরল নবস্তানরত নববরণ আলাদা নর্রট দানখল কররত হরব) 

   (ক) অন ি    :----------------------------জি 

   (খ) কারখািা :-(১) দে----------------------------জি     (২) অদে-----------------জি 

১৩। মপার্াক নর্ল্প প্রনতষ্ঠারির অবস্াাঃ (ক) মঘানিত ঠিকািায় অনস্তত্বমাি নক িা:            (খ) অনস্তত্বর্ীল হরল কা শক্রম িালূ ররয়রছ নক িাাঃ  

  (গ) িরািনর রপ্তানিরত নিরয়ানজত নক িা:            (ঘ) অনস্তত্বর্ীল হরল কা শক্রম িালূ ররয়রছ নক িাাঃ  

১৪। নিরনাি দনলল পে/কাগজপে  

হালিাগাদ িবায়িকৃত নক িাাঃ 

(ক) মেড লাইরিন্স (িং ও তানরখ): 

  (খ) ই.আর.নি.(িং ও তানরখ): 

  (গ) িংনিষ্ট িনমনতর িদস্য িিদ (নবনজএমইএ/নবরকএমইএ/অন্যান্যাঃ 

িং ও তানরখ 

  (ঘ) বরিড ওয়ুার হাউি লাইরিন্স (িং ও তানরখ)    :                                                         

  (ঙ)  ায়ার  িিদ (িং ও তানরখ)                        :                             

  (ি)  ায়ার  ইন্সযুররন্স (িং ও তানরখ)                   :                             

  (ছ) টি. আই.এি (িং ও তানরখ)                         :                             

  (জ) ভুাট নিবিি িং                                       :                             

  (ঝ) নবনিরয়াগ মবাড শ/ইনপরজড কর্তশক জারীকৃত নিবিি পে  

   (িং ও তানখর)                                                 :                             

  (ঞ) িংঘ ম্মারক ও িংঘ নবনধ (র  মেরে প্রর াজু)              : 

  (ট) অন্যান্য ( নদ থারক): 

 

১৫। ব্যুররার তদন্তকারী কম শকতশা 

কৃর্তশক পূরণীয়: 

(ক) িীট পরের মেরে এইি এি মকাড………………………………………………. 

  (খ) ওরভি পরের মেরে এইি এি মকাড……………………………………………. 

  (গ) স্যুরয়টার পরের মেরে এইি এি মকাড……………………………………………. 

  (ঘ) মহাম মটক্সটাইল পরের মেরে এইি এি মকাড……………………………………….. 

  (ঙ) ম নিক্স পরের মেরে এইি এি মকাড……………………………………….......... 

  (ি) ইয়াণ শ এর মেরে এইি এি মকাড……………………………………….......... 

১৬। মন্তব্ :  

   

 

 

 

 

 (িাম ও স্বাের) 

প্রনতষ্ঠারির মানলক/ব্বস্াপিা 

পনরিালক/পনরিালক/মহা-ব্বস্াপক 

(িাম ও স্বাের) 

তদন্তকারী, ইনপনব 

 

(িাম ও স্বাের) 

িহকারী পনরিালক ও দলরিতা, ইনপনব। 

 

হুাঁ/িা হুাঁ/িা 

হুাঁ/িা হুাঁ/িা 

হুাঁ/িা 

হুাঁ/িা 

হুাঁ/িা 

হুাঁ/িা 

হুাঁ/িা 

হুাঁ/িা 


