
কেরানা পিরি�িতেত �জিডিপিস’র উেদ�া�ােদর �িতর িববরণ িবষয়ক তথ� সং�েহর 

জ� জিরপ ফরম 

১) �িত�ান সং�া� তথ�: 

ক) �িত�ােনর নাম:…………………………………………………………………...………………… 

খ) অিফস ও ফ�া�রী:  □ িনজ�   □ ভাড়া  

গ) অিফস ও  ফ�া�রীর �ায়ী িঠকানা:….…………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………...………………………… 

ঘ) অিফস ও  ফ�া�রীর বত�মান িঠকানা:………………………….………………………………………... 

……………………………………………………………………………...………………………… 

ঙ) ব�বসার/ফ�া�রীর �িত�াকাল (ে�ড লাইেস� অ�যায়ী): ………………  চ) ��ড লাইেস� ন�র:………… 

ছ) িটআইএন ন�র:……………………….  জ) VAT �রিজে�শন ন�র (যিদ থােক):…………………… 

ঝ) ই আর িস (যিদ থােক):………………… ঞ) পিরেবশ অিধদ�েরর ছাড়প� (যিদ থােক)……………... 

ট) ব�বসা �িত�ােনর ধরণ:  

□ ব�ি�মািলকানা  □ অংশীদাির   □ িলিমেটড �কা�ানী  □ অ�া� 

ঠ) ব�বসার ধরণ 

□ ��তকারক  □ র�ানীকারক  □ সরবরাহকারী   □ অ�া� 

ড) �জিডিপিস’র িনব�ন ন�র: …………………… িনব�েনর তািরখ:…………………………...…… 

ঢ) �িত�ানিট অ� �কান �কান এেসািসেয়শেনর সদ�? 

□ এফিবিসিসআই □িডিসিসআই  □ এসএমই ফাউে�ডশন  □ িবেজএমইএ  

□ বাংলা�াফট  □ িবিজিজইএ  □ অ�া� ……………………… 

 

ণ) ব�াংক িহসাব সং�া� তথ� (এক বা একািধক) 

i) িহসােবর নাম:………………………………………………………………………………………... 

িহসােবর ন�র:………………………………………………………………………………………….. 

ব�াংেকর নাম ও িঠকানা: ……………………………………………………………………………….. 

ii) িহসােবর নাম:………………………………………………………………………………………... 

িহসােবর ন�র:………………………………………………………………………………………….. 

ব�াংেকর নাম ও িঠকানা: ……………………………………………………………………………….. 

ত) �কান ব�াংক বা আিথ�ক �িত�ান বা এনিজও �থেক ঋণ িনেয়েছন িকনা? □ �াঁ □ না 

িনেয় থাকেল িব�ািরত তথ� সংয�ু ক�ন। 

 

চলমান পাতা-২ 

 

 



পাতা-২ 

২) উেদ�া�ার তথ�: 

নাম:…………………………………………………………………………………………………… 

জাতীয় পিরচয়প� ন�র:………………………………………………………………………………  

িঠকানা:………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………… �মাবাইল ন�র: ……………………………………… 

ই-�মইল: ………………………………….………… ওেয়বসাইট:………………………………….… 

৩) �িত�ােনর টান�ওভার (Turn over) ও িবি� সং�া� তথ� 

ক) িবগত ৩ বছের ব�াংক িববরণী �মাতােবক �িত�ােনর টান�ওভােরর পিরমাণ? ১ম বছর  

২য় বছর  

৩য় বছর  

খ) �জিডিপিস’র �দশ�ণী ও িব�য়েকে� আপনার �িত�ােনর পণ� আেছ িকনা? থাকেল 

িবগত ১ বছের িবি�র পিরমাণ? 

 

৪) িবগত ৩ বছের �িত�ানিট জাতীয় পাট িদবস �মলা, আ�জ�ািতক বািণজ� �মলাসহ �কান �কান �মলায় অংশ�হণ 

কেরেছ? 

ক)…………………………………………… 

খ)………………………………………….... 

গ)…………………………………………… 

ঘ)…………………………………………… 

ঙ)…………………………………………… 

চ)……………………………………………

৫) �িত�ােনর কম�ী সং�া� ও অ�া� তথ� 

ক) �িত�ােন িনয়িমত কম�ী সংখ�া কত জন? 

□ ১-১০ জন □ ১১-২০ □ ২১-৩০ □ ৩১-৫০ □ ৫১-১০০ □ ১০০ জেনর �বিশ 

খ) �িত�ােন খ�কালীন কম�ীর সংখ�া কত জন? 

□ ১-১০ জন □ ১১-২০ □ ২১-৩০ □ ৩১-৫০ □ ৫১-১০০ □ ১০০ জেনর �বিশ 

 

গ) �িত�ােন কম�ীেদর �বতন বাবদ মািসক ব�েয়র পিরমাণ?.................................................................... 

( কম�ীেদর ৩ মােসর �বতন শীট সংযু� ক�ন) 

ঘ) �িত�ান/কারখানার মািসক পিরচালনা ব�েয়র পিরমাণ?........................................................................... 

(বত�মােন �িত�ােনর মজুদ কাঁচামাল, অিবি�ত পেণ�র মূল�সহ িব�ািরত সংযু� ক�ন) 

ঙ) কেরানা ভাইরােসর কারেণ �িত�ােনর আিথ�ক �িতর পিরমাণ �িনিদ�� তথ� ও �যৗি�কতা (�মাণক সহ)  উে�খ 

ক�ন .................................................................................................................................................. 

৬) কেরানা ভাইরােসর কারেন ব�বসািয়ক �য়�িতর ���াপেট সরকােরর কােছ �ত�ািশত সহেযািগতা (সেব�া� 

৩িট পেয়ে�ট উে�খ ক�ন) 

……………………………………………………………………………...………………………… 

……………………………………………………………………………...………………………… 

……………………………………………………………………………...………………………… 

চলমান পাতা-৩ 



 

পাতা-৩ 

 

হলফনামা 

আিম উপেরা� সকল তথ� ��ােন স�ূণ� সত�তার সােথ পুরণ করলাম। �দানকৃত �কান তথ� িমথ�া �মািণত হেল 

কতৃ�পে�র গৃহীত �যেকান িস�া� �মেন িনেত বাধ� থাকেবা। 

 

�া�র………………………………   তািরখ: ……………………………………. 

 

সংযিু�: 

ক) ব�বসার/ফ�া�রীর ��ড লাইেস� এর ফেটাকিপ; 

খ) িটআইএন সদনপে�র ফেটাকিপ; 

গ) VAT �রিজে�শন সদনপে�র ফেটাকিপ; 

ঘ) জাতীয় পিরচয়পে�র ফেটাকিপ; 

ঙ) অিফস বা ফ�া�রী �ায়ী হেল তার দিলল অথবা ভাড়ায় হেল তার চুি�নামার ফেটাকিপ; 

চ) ই আর িস সনদপে�র ফেটাকিপ; 

ছ) পিরেবশ অিধদ�েরর ছাড়পে�র ফেটাকিপ; 

জ) িবগত ৩ বছের ব�াংক িববরণীর ফেটাকিপ; 

ঝ) ব�াংক বা আিথ�ক �িত�ান বা এনিজও �থেক ঋণ িনেয় থাকেল তার িববরণ; 

ঞ) কম�ীেদর ৩ মােসর �বতন শীট;  

ট) কারখানার িব��ৎ িবল, পািনর িবল ও গ�ােসর িবল এর ফেটা কিপ;  

ঠ) বত�মােন �িত�ােনর মজুদ কাঁচামাল, অিবি�ত পেণ�র মূল�সহ িব�ািরত িববরণ এবং 

ড) অ�া�। 

 

 


