










†iwR÷vW© bs wW G-1 

 evsjv‡`k †M‡RU 
AwZwi³ msL¨v 

KZ…©cÿ KZ…©K cÖKvwkZ 

e„n¯úwZevi, †g 3, 2018 
 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 
RvZxq ivR¯^ †evW©  

(Kv÷gm)  

cÖÁvcb 

ZvwiL t 30 GwcÖj 2018wLªt 

welqt miKv‡ii wewfbœ wewb‡qvM Drmvn cÖ`vbKvix `ßi/ms¯’vi mgš^‡q Investment 

Promotion Team (IPT) MVb|    

bs-190/2018/Kv÷gm2030 mv‡ji g‡a¨ mn¯ªvã Dbœqb Awfó (GmwWwR) I jÿ¨gvÎv 
AR©‡bi j‡ÿ¨ ˆe‡`wkK I Af¨šÍixY wewb‡qvM‡K AwaKZi AvK…ó Kiv Z_v e¨emvevÜe wewb‡qvM 
cwiw¯’wZ AwaKZi Dbœq‡bi j‡ÿ¨ wewb‡qvMevÜe ivR¯̂ bxwZ cÖYq‡b mnvqZv ev mycvwik cÖ`v‡bi 
D‡Ï‡k¨ wbgœewY©Z Investment Promotion Team (IPT) MVb Kiv n‡jv:  

µt bs bvg I c`we wU‡g Ae¯’vb 
(1) (2) (3) 
1 m`m¨ (Kv÷gm bxwZ), RvZxq ivR¯^ †evW©, XvKv  AvnevqK 
2 m`m¨ (g~mK bxwZ), RvZxq ivR¯^ †evW©, XvKv m`m¨ 
3 m`m¨ (AvqKi bxwZ), RvZxq ivR¯^ †evW©, XvKv m`m¨ 
4 cÖavbgš¿xi Kvh©vjq Gi cÖwZwbwa (Dc-mwPe c`gh©v`vi wb‡gœ b‡n) m`m¨ 
5 A_© wefv‡Mi cÖwZwbwa (Dc-mwPe c`gh©v`vi wb‡gœ b‡n) m`m¨ 
6 evwYR¨ gš¿Yvj‡qi cÖwZwbwa (Dc-mwPe c`gh©v`vi wb‡gœ b‡n) m`m¨ 
7 wkí gš¿Yvj‡qi cÖwZwbwa (Dc-mwPe c`gh©v`vi wb‡gœ b‡n) m`m¨ 
8 evsjv‡`k e¨vsK Gi cÖwZwbwa (hyM¥-cwiPvjK c`gvh©v`vi wb‡gœ b‡n)  m`m¨ 
9 evsjv‡`k wewb‡qvM Dbœqb KZ©„cÿ (BIDA) Gi cÖwZwbwa (Dc-mwPe 

c`gh©v`vi wb‡gœ b‡n) 
m`m¨ 

 (5155) 

g~j¨ : UvKv 4.00 
 



5156 evsjv‡`k †M‡RU, AwZwi³, †g 3, 2018 

(1) (2) (3) 
10 evsjv‡`k ißvwb cÖwµqvKiY AÂj KZ©„cÿ (BEPZA) Gi cÖwZwbwa  

(Dc-mwPe c`gh©v`vi wb‡gœ b‡n) 
m`m¨ 

11 evsjv‡`k A_©‰bwZK AÂj KZ©„cÿ (BEZA) Gi cÖwZwbwa (Dc-mwPe 
c`gh©v`vi wb‡gœ b‡n) 

m`m¨ 

12 evsjv‡`k nvB-‡UK cvK© KZ©„cÿ Gi cÖwZwbwa (Dc-mwPe c`gh©v`vi wb‡gœ 
b‡n) 

m`m¨ 

13 Public Private Partnership (PPP) KZ©„cÿ Gi cÖwZwbwa (Dc-mwPe 
c`gh©v`vi wb‡gœ b‡n) 

m`m¨ 

14 Business Initiative Leading Development (BUILD) Gi cÖwZwbwa m`m¨ 
15 †dWv‡ikb Ae evsjv‡`k †P¤̂vm© G¨vÛ Kgvm© BÛvw÷ªR (FBCCI) Gi 

cÖwZwbwa 
m`m¨ 

16 evsjv‡`k Mv‡g©›Um g¨vbyd¨vKPvivm© G‡mvwm‡qkb (BGMEA) Gi cÖwZwbwa  m`m¨ 
17 evsjv‡`k wbUIq¨vm© g¨vbyd¨vKPvivm© G‡mvwm‡qkb (BKMEA) Gi cÖwZwbwa  m`m¨ 
18 evsjv‡`k †P¤̂vi Ae BÛvw÷ªR (BCI) Gi cÖwZwbwa  m`m¨ 
19 †g‡UªvcwjUb †P¤̂vi Ae Kgvm© G¨vÛ BÛvw÷ª (MCCI) Gi cÖwZwbwa m`m¨ 
20 d‡ib Bb‡f÷im †P¤̂vi Ae Kgvm© G¨vÛ BÛvw÷ª (FICCI) Gi cÖwZwbwa m`m¨ 
21 cÖ_g mwPe (Kv÷gm bxwZ), RvZxq ivR¯^ †evW©, XvKv m`m¨-mwPe 

2|  D³ wU‡gi Terms of Reference (ToR) n‡e wbgœiƒc:  

(K) RvZxq ev‡RU cÖYq‡bi cÖv°v‡j ev‡R‡U AšÍf©yw³i Rb¨ Ges A_©eQ‡ii Ab¨vb¨ 
mg‡q GKB wel‡q wewb‡qvM mnvqK ivR¯^ bxwZ cÖYq‡b mnvqZv cÖ`vb; 

(L)  D³ wU‡gi wbKU Dc¯’vwcZ ïé-Ki, g~mK I AvqKi welqK cÖ¯Ívebv ch©v‡jvPbv 
K‡i ev‡R‡U AšÍf©yw³i Rb¨ A_ev A_©eQ‡ii Ab¨vb¨ mg‡q GKB wel‡q mycvwik 
cÖ`vb; Ges  

(M)  wUg cÖwZ wZb gv‡m b~¨bZg GKevi mfv Ki‡e Ges mfvi wjwLZ cÖ¯Íve miKv‡ii 
mswkøó wefv‡M †cÖiY Ki‡e| 

3| D³ wUg cÖ‡qvR‡b GK ev GKvwaK m`m¨ †Kvb-AÞ Ki‡Z cvi‡e Ges cÖ‡qvR‡b 
LvZwfwËK mswkøó AskxRb/msMVb/cÖwZôv‡bi cÖwZwbwa/we‡klÁ cÖwZwbwa‡K wU‡gi mfvq 
Avgš¿Y Rvbv‡Z cvi‡e|  

 †gvt †gvkviid †nv‡mb f‚uBqv, GbwWwm 
 †Pqvig¨vb 
 RvZxq ivR¯^ †evW©, XvKv| 
 

†gvt jvj †nv‡mb, DccwiPvjK, evsjv‡`k miKvix gy ª̀Yvjq, †ZRMuvI, XvKv KZ…©K gyw ª̀Z|  
 †gvt Q‡ivqvi †nv‡mb (AwZwi³ `vwqZ¡), DccwiPvjK, evsjv‡`k dig I cÖKvkbv Awdm,   

 †ZRMuvI, XvKv KZ…©K cÖKvwkZ| web site : www.bgpress.gov.bd 

 



1।    িত ােনর তথ ঃ
(ক) িত ােনর নাম ও ধান কাযালেয়র কানাঃ

(খ) কারখানার কানাঃ

(গ) TIN, BIN, IRC, ERC ইত ািদর ন র ও তািরখঃ

(ঘ) ল  সংেযাজন কর সােকল, িবভাগ ও কিমশনােরট এর নামঃ

(ঘ) আয়কর সােকল ও অ লঃ 

(ঙ) পাষক ম ণালয় বা অ েকান সং ার পািরশ থাকেল তার িববরণঃ

2।   বৎসর িভি ক িবিনেয়াগ পিরক নাঃ

ঃ িববরণ
২০১৮-১৯ 

এবং 
তদ েবর

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ মাট ম ব 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(ক) িম

(খ) ইমারত 

(গ) য পািত

(ঘ) অবকাঠােমা

(ঙ) অ া

মাট

3।   উৎপাদন ও সরবরাহ পিরক নাঃ
(ক) বািষক উৎপাদন/সরবরাহ এর ে পনঃ

২০১৮-১৯ ও 
তদ েব

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(খ) দশীয় চািহদা ও সরবরাহ এর ে পনঃ

আমদািন
অন ান েদর 

উৎপাদন
িনজ  
উৎপাদন

মাট
িনজ  মােকট 

শয়ার

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(গ) 

একক ল পিরমাণ একক ল পিরমাণ একক ল পিরমাণ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Investment Promotion Team (IPT) ক ক 
া  াব পরী া-িনরী া, পযােলাচনা ও িবেবচনার িনিম  তথ  িববরণীঃ

ঃ িববরণ
এইচ এস 

কাড
পেণ র একক

মাট

এইচ এস 
কাড

পেণ র একক
৩ (িতন) অথবছেরর উৎপাদন ও সরবরােহর পিরমাণ

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮

ঃ িববরণ
এইচ এস 

কাড
পেণ র একক

দশীয় চািহদা ও সরবরােহর পিরমাণ (২০১৯-২০/২০২০-২১)

ম ব 

িত ােনর গত ৩ (িতন) অথবছেরর উৎপাদন ও সরবরাহঃ

মাট

ঃ িববরণ

বািষক উৎপাদন ও সরবরাহ এর পিরমাণ



৪।  

(ক)

কা মস িডউ  
(CD)

র েলটির 
িডউ  (RD)

সাি েম াির 
িডউ  (SD)

ভ া  এ ােডড 
ট া  (VAT)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(খ)

কা মস িডউ  
(CD)

র েলটির 
িডউ  (RD)

সাি েম াির 
িডউ  (SD)

ভ া  এ ােডড 
ট া  (VAT)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(গ) 

কা মস িডউ  
(CD)

র েলটির 
িডউ  (RD)

সাি েম াির 
িডউ  (SD)

ভ া  এ ােডড 
ট া  (VAT)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(ঘ) 

কা মস িডউ  
(CD)

র েলটির 
িডউ  (RD)

সাি েম াির 
িডউ  (SD)

ভ া  এ ােডড 
ট া  (VAT)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

৫।   

(ক) 

কা মস িডউ  
(CD)

র েলটির 
িডউ  (RD)

সাি েম াির 
িডউ  (SD)

ভ া  এ ােডড 
ট া  (VAT)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

তরী পেণ র িবদ মান -কর হার মাট -
কর 

আপাতন হার
ঃ িববরণ

এইচ এস 
কাড

পেণ র একক
পেণ র একক 

ল 

ক চামােলর িবদ মান -কর এর পিরমাণ
 (কা  টাকা) -কর এর 

মাট 
পিরমাণ

ঃ িববরণ
এইচ এস 

কাড
ব বহােরর 

একক
ব ব েতর 
একক ল 

ক চামােলর ািবত -কর হার
ািবত 

মাট কর 
আপাতন হার

ঃ িববরণ

িত একক উৎপাদন /সরবরােহ ব ব ত য াংশ/উপকরণ/ক চামােলর উপর ািবত -কর হারঃ

এইচ এস 
কাড

ব বহােরর 
একক

ব ব েতর 
একক ল 

ঃ িববরণ
এইচ এস 

কাড
পেণ র একক

পেণ র একক 
ল 

িবদ মান -কর কাঠােমাঃ উৎপািদত/ সরবরাহতব  পেণ র আমদািন পযােয় িবদ মান -কর হার ও এর পিরমাণ; এবং 
উৎপািদত/ সরবরাহতব  িত একক পেণ  ব ব ত য াংশ/ উপকরণ/ ক চামােলর আমদািন পযােয় িব ামান -কর হার ও এর 
পিরমাণঃ

ািবত -কর অ াহিত/ িতর েণর িববরণঃ য সকল ে  য াংশ/ উপকরণ/ ক চামাল এর উপর রয়াতী / সক/ 
কর এর িবধা চাওয়া হয় অথবা আমদািনয় পে র উপর উ  -কর হার আেরাপ, ন ু নতম ল  িনধারণ  ইত ািদ িবষেয় যািচত 
বছর িভি ক -কর অ াহিত বা িতর েণর িববরণ/ ত ঃ

ক চামােলর িবদ মান -কর-হার
মাট কর 

আপাতন হার

উৎপািদত/সরবরাহতব  তরী পেণ র আমদািন পয ােয় িবদ মান -কর হারঃ

িত একক উৎপাদন /সরবরােহ ব ব ত য াংশ/উপকরণ/ক চামােলর িব ামান -কর হারঃ

িত একক উৎপাদন /সরবরােহ ব ব ত য াংশ/উপকরণ/ক চামােলর িব ামান -কর হােরর িভি েত েযাজ  -কর এর পিরমাণঃ

উৎপািদত/সরবরাহতব  পেণ র আমদািন পয ােয় িবদ মান -কর হার এর িভি েত েযাজ  -কর এর পিরমাণঃ

তরী পেণ র িবদ মান -কর এর পিরমাণ (কা  টাকা) -কর এর 
মাট 

পিরমাণ

ঃ িববরণ
এইচ এস 

কাড
ব বহােরর 

একক
ব ব েতর 
একক ল 

মাট

মাট



(খ) 

কা মস িডউ  
(CD)

র েলটির 
িডউ  (RD)

সাি েম াির 
িডউ  (SD)

ভ া  এ ােডড 
ট া  (VAT)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(গ) 

কা মস িডউ  
(CD)

র েলটির 
িডউ  (RD)

সাি েম াির 
িডউ  (SD)

ভ া  এ ােডড 
ট া  (VAT)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(ঘ) 

কা মস িডউ  
(CD)

র েলটির 
িডউ  (RD)

সাি েম াির 
িডউ  (SD)

ভ া  এ ােডড 
ট া  (VAT)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(ঙ) 

 নাম ও িববরণ
এইচ.এস. 

কাড
বািণিজ ক 

একক
িব মান ািবত

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(চ) 

৬। 
 

(ক) 

কা মস িডউ  
(CD)

র েলটির 
িডউ  (RD)

সাি েম াির 
িডউ  (SD)

ভ া  এ ােডড 
ট া  (VAT)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(ঘ) 

উৎপািদত/সরবরাহতব  তরী পেণ র উপর ািবত -কর হারঃ

ঃ িববরণ
এইচ এস 

কাড

উৎপািদত/সরবরাহতব  তরী পেণ র আমদািন পযােয় ন ু নতম ল  িনধারণঃ

তরী পেণ র ািবত -কর হার
ািবত 

মাট কর 
আপাতন হার

উৎপািদত/সরবরাহতব   তরী পেণ র উপর ািবত -কর হােরর িভি েত েযাজ  -কর এর পিরমাণঃ

ঃ িববরণ
এইচ এস 

কাড
ব বহােরর 

একক
ব ব েতর 
একক ল 

তরী পেণ র ািবত হাের -কর এর পিরমাণ
ািবত -

কর এর মাট 
 পিরমাণ

ঃ িববরণ
এইচ এস 

কাড
ব বহােরর 

একক
ব ব েতর 
একক ল 

ব বহােরর 
একক

ব ব েতর 
একক ল 

ক চামােলর উপর ািবত হাের েযাজ  
-কর এর পিরমাণ ( কা  টাকা) ািবত -

কর এর মাট 
পিরমাণ

িত একক উৎপাদন /সরবরােহ ব ব ত য াংশ/উপকরণ/ক চামােলর উপর ািবত -কর হার এর িভি েত েযাজ  -কর এর পিরমাণঃ

ােবর পে  ি

(7)

ািবত -কর অ াহিতর পিরমাণঃ মাট খাত িভি ক ( , সক ও আয়কর) অ াহিত বা সরকােরর Tax Exemption 
এর পিরমাণ।

অন েকান অব াহিত বা সহায়তা েয়াজন হেল তার সংি  িববরণঃ

পে র ন ূ নতম ল 
ম

(8)

রয়াতী হাের ব ব ত য াংশ/উপকরণ/ক চামােলর উপর ািবত -কর হার এর িভি েত (এক অথবছের) েযাজ  -কর এর পিরমাণঃ

ঃ
ক চামােলর 

িববরণ

ক চামােলর 
এইচ এস 

কাড

ক চামােলর 
পিরমাণ

ঃ 
নং

( ািবত হার অ যায়ী) ২০১৯-২০ অথবছের রয়াত এর পিরমাণ
মাট রয়াত 
এর পিরমাণ

য সমেয়র জ  -কর ( / সক/আয়কর) রয়াত িবধা, অন েকান সহায়তা অথবা িতর ণ েয়াজন তার পিরমাণ , সময়কাল উে খসহ 
সংি  কারণঃ

মাট

মাট

মাট

মাট

ক চামােলর 
ল 
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(ক) 

২০১৮-১৯ ও 
তদ েব

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(খ) 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(গ) 

২০১৮-১৯ ও 
তদ েব

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(ঘ) 

২০১৮-১৯ ও 
তদ েব

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(ঙ) 

(চ) 

িবেশষ ব ঃ
(1)

(2)

(3)

ঃ িববরণ
এইচ এস 

কাড

উৎপািদত/সরবরাহতব  পণ / সবার উপর সক দানঃ

ম ব 

(2)

পেদর িববরণ

আয়কর দানঃ

কমসং ান ি ঃ

সক এর পিরমাণ ( কা  টাকায়)

 বছর িভি ক Pay back পিরক নাঃ

ঃ
আয়কর এর পিরমাণ ( কা  টাকায়)

ঃ ম ব 

ঃ ম ব 

(2)

ম ব িববরণ

এই ফরম র কাঠােমা ক রেখ েয়াজেন পিরবতন, পিরবধন ও সংেশাধন কের ব বহার করা যােব।

এই ফরম  অিফস এে ল শীেট ণয়ন বক রণ কের পন াইভ/ িসিডেত ি তীয় সিচব (  নীিত), জাতীয় রাজ  বাড এর িনকট 
রণ করেত হেব।

অিফস এে ল শীেট ণীত এই ফরম র সফট কিপ ি তীয় সিচব (  নীিত) এর িনকট থেক পন াইেভ সং হ করা যােব।

মাট

মাট

মাট

মাট

অ া ঃ

আেবদনকারীর া র (তািরখসহ) ও সীল

িত ােনর নাম, কানা, টিলেফান নং, ফ া  নং, মাবাইল 
নং ও ইেমইল।

র ািন স াব তা ও পিরক না িবষয়ক সংি  িববরণীঃ

বেদিশক া সা য়ঃ

িববরণ

(2)

পিরমাণ ( কা  টাকায়)

কমসং ান ি  (পদ সংখ া)
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