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রযদ তন ছক 

 

রযদ তনকাযী কভ তকততায নাভ বজাদনয নাভ রযদ তনকৃত ফাগাদনয নাভ 

‰mq`v াiIqvi Rvnvb (AwZwi³ mwPe) 

‡Pqvig¨vb, evsjv‡`k ivevi †evW© 
  

 

১। রযদ তদনয ভয় ও তারযখ :  

২। ফাগাদনয রফরবন্ন এরাকা রযদ তন :  

 ক) রযদ তনকৃত এরাকায ফণ তনা :  

 

 খ) -ভাঠ তত্ত্বাফধায়ক এয নাভ :  

 গ) টি এদদয নাভ :  

 ঘ) মথামথবাদফ বটরাং দে রকনা (প্যাদনর, :  

  কদরার রাাআন াআতযারদ) না দর কাযণ 

 ঙ) টির কাদরকন দে রকনা, না দর কাযণ :  

 চ) উৎাদনীর গাদছয াফস্থা :   

 ছ) ানুৎাদনীর গাদছয াফস্থা :  

 জ) ফাগান উৎাদন এরাকায াঅগাছা ঠিকবাদফ :  

  রযষ্কায কযা দে রকনা  

৩। কাযখানা এরাকা রযদ তন :  

 ক) কাযখানা রযষ্কায-রযেন্ন রকনা :   

 খ) বকায়াগুদরটিাং ট্াাংক (াটি তন বেট) :  

  ঠিক ও রযষ্কায াঅদছ রকনা 

 গ) বযারায বভরদনয াফস্থা :  

 ঘ) রডাঅযর ঠিক বাদফ রনণ তয় কযা এফাং :  

  াঅনুারতক াদয ারন বভাদনা দে রকনা 

 ঙ) রযষ্কায ারন ব্যফহৃত দে রকনা :  

 চ) রিরাংদড ব্যফহৃত দে রকনা :   

 ছ) ঠিক ভা ানুমায়ী রট বযাররাং দে রকনা, :  

  না দর কাযণ 

 জ) ধূভঘয াংক্রান্ত তথ্য :  

 

 ঝ) রনধ তারযত ভয় ানুমায়ী রট ধুভারয়ত কযা :  

 

 ঞ) যাফাদযয বগ্রড ঠিকবাদফ রনধ তারযত দে রকনা, :  

  না দর কাযণ 

 ট) যাফায রট ঠিকবাদফ ফাদের কযা দে রকনা, :  

  না দর কাযণ 

উৎাদনীর ানুৎাদনীর পুনফ তান 

  - - 

ধূভঘদযয ফততভান াফস্থা বভাU ধূভঘদযয াংখ্যা ফততভান চালু ধূভঘদযয 

াংখ্যা 

   



- ২ - 

 

৪। না তারয এরাকা রযদ তন  :  

 ক) চাযায াফস্থা- াঅগাছা রযষ্কায/রযচম তা :  

 খ) রফরবন্ন ধযদণয চাযায ফয় ও াংখ্যা- :  

 

 

 গ) ফীজতরা ঠিকভত ততযী কযা দে রকনা :  bvB 

৫। াস্থায়ী বগাডাউদন ভজুদকৃত যাফাদযয রযভাণ ও :  

 ফততভান াফস্থা 

 

 

 

 

 

 

 

৬। গত রযদ তদনয রদ্ধান্ত ফাস্তফারয়ত দে রকনা :   
 

ারফ তক াফস্থাাঃ 

ক্ররভক রফলয় রফস্তারযত ফণ তনা 

১. wbgœ djbkxj GjvKv  

২. D”P djbkxj GjvKv  

৩. evW e¨vsK GjvKv  

৪. R¡vjvbx Kv‡Vi evMvb GjvKv  

৫. Awdm AvevwmK GjvKv  

৬. iv Í̄vNvU  

৭. cyKzi  

৮. Ae¨eüZ wbPz GjvKv  

৯. M¨vm cvBc jvBb  

১০. bvm©vwi   

‡gvU =  

১১. ফাৎরযক যাফায উৎাদদনয টাদগ তট 

(2020-2021 A_© eQi) 

 

১২. বভাট উৎাদন  

১৩. ফাগাদনয ফাৎরযক াঅয়  

14. ফাগাদনয ফাৎরযক খযচ  

15. গাছ প্ররত যাফায উৎাদন/কল াঅযণ  

16. ঝুঁরক রক  

১7. উৎাদন ফাড়াদনায উায়  

 

 

 

 

 

 

 

চাযায ধযণ ফয় াংখ্যা ভন্তব্য 

গ্রাপদটড    

ননগ্রাপদটড    

ভজুদকৃত যাফাদযয ধযণ রযভাণ (বকরজ) 

(20/02/2021 wLª: ch©šÍ gRy`) 

ভন্তব্য 

  

 

  

  

  

  

  


