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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শশল্প মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন (শবশিক) 

৩৯৮, ততজগাঁও শশল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ 

ই-মেইল : info@bscic.gov.bd; ওদেবিাইট : www.bscic.gov.bd 

 

মিবা প্রোন প্রশিশ্রুশি (শিটিদেন ি চাট টার) 

১. শিশন ও শেশন : 

রূ কল্প (Vision) :  

শশল্প িমৃদ্ধ উন্নি বাাংলাদেশ গঠদন  শরদবশবান্ধব শশল্পােন 
 

অশিলক্ষ্য (Mission) : 

ববশিক প্রশিদ াশগিাে িক্ষ্ে শশদল্পর শবকাশ, েক্ষ্ োনবিম্পে বিশর, কে টিাংস্থান সৃশি ও োশরদ্রয শনরিন 

 

২. প্রশিশ্রুি মিবািমূহ  

 

২.১) নাগশরক মিবা: 

ক্র . মিবার নাে মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং 

 শরদশাধ  দ্ধশি 

মিবা  প্রোদনর িেেিীো  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কে টকিটা 

(নাে,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. প্রদেক্ট মপ্রা াইল প্রণয়ন ও িরবরাহ উদযাক্তার আদবেদনর তপ্রশিদত প্রদেক্ট 

মপ্রা াইল প্রণয়ন কদর  উপযুক্ত 

কর্তপৃদির অনুদমােন সাদপদি 

উদযাক্তাদক সরাসশর সরবরাহ করা হয়।  

 

১. প্রদেক্ট মপ্রা াইল প্রাশির জন্য 

উদযাক্তার আদবেন 

২. িাো কাগদে/ মকাম্পাশনর প্যাদে 

প্রদেক্টটির িাংশক্ষ্ি শববরণ 

 

 

  

শবনামূদল্য ১৫ সাংশিষ্ট আঞ্চশলক কার্াৃলদয় মদনানীত কমকৃতাৃ ও 

শবশসক তজলা কার্াৃলয় প্রধান 

(দ ান নম্বর ও ইদেইল www.bscic.gov.bd 

/সাংশিষ্ট শবশসক কার্াৃলদয়র ওদয়বসাইদে  াওো  াদব) 
 

তমাোঃ সদরায়ার তহাদসন 

উপ-মহাব্যবস্থাপক, িম্প্রিারণ শবিাগ 

০১৭১৫২২৩৯৪৯ 

gmextension@bscic.gov.bd 

 

শেলরুবা সরকার 

ব্যবস্থা ক, উন্নেন শবিাগ 

০১৭১১৩১৭২৪২ 

dilrubasarker7242@gmail.com 
 

 

http://www.bscic.gov.bd/
mailto:gmextension@bscic.gov.bd
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ক্র . মিবার নাে মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং 

প্রাশিস্থান 

মিবার মূল্য এবাং  শরদশাধ 

 দ্ধশি 

মিবা  প্রোদনর িেেিীো  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কে টকিটা 

(নাে,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২. সাব-তসক্টর স্টাশি প্রণয়ন ও সরবরাহ উদযাক্তার চাশহোর তপ্রশিদত তকান 

খাদতর উপ-খাদতর শশল্প স্থাপদনর 

সম্ভাবনার প্রশতদবেন প্রণয়ন কদর  

উপযুক্ত কর্তপৃদির অনুদমােন সাদপদি 

উদযাক্তাদক সরাসশর সরবরাহ করা হয়।  

 

 

 

সাব-তসক্টর স্টাশি প্রাশির জন্য 

উদযাক্তার আদবেন 

 

 

শবনামূদে ৩০  শলমা খানম 

উপ-ব্যাবস্থাপক 

শবশসক আঞ্চশলক কার্াৃলয়, ঢাকা 

০১৯১১০৪৪২১৯,  

rddhaka@bscic.gov.bd 

  

তকাশহনুর আক্তার 

শবদশষজ্ঞ-২, 

শবশসক আঞ্চশলক কার্াৃলয়, চট্টগ্রাম 

01712-802172,  

rdctg@bscic.gov.bd  

 

তমাোঃ জাদহদুল ইসাম 

শবদশষজ্ঞ 

শবশসক আঞ্চশলক কার্াৃলয়, রাজশাহী 

০১৭৫৬-৪৮০৯৭৯, 

rdrajshahi@bscic.gov.bd 

 

 

এ শব এম আবদুর রহমান 

শবদশষজ্ঞ  

শবশসক আঞ্চশলক কার্াৃলয়, খুলনা 

০১৭১৫-৩৪৮৫৫১,  

rdkhulna@bscic.gov.bd 

 

  

mailto:rddhaka@bscic.gov.bd
http://bscic.chittagongdiv.gov.bd/bn/site/officer_list/pXNw-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
tel:01712-802172
mailto:rdkhulna@bscic.gov.bd
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ক্র . মিবার নাে মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং  শরদশাধ  দ্ধশি মিবা  প্রোদনর 

িেেিীো  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কে টকিটা 

(নাে,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪. প্রস্তাশবত (নতুন)/শবযমান 

কুটির শশল্প, মাইদরা শশল্প, ক্ষুদ্র 

শশল্প, মাঝাশর শশল্প ও বৃহৎ 

শশদল্পর শনবন্ধন প্রোন 

 

 

ossbscic.gov.bd 

ওদয়বদপাোৃদল উদযাক্তার 

আদবেদনর তপ্রশিদত, সাংশিষ্ট 

শবশসক কমকৃতাৃর অনুদমােন 

সাদপদি এবাং শনশেষৃ্ট আদবেন 

শি পশরদশাদধর মাধ্যদম 

আদবেনকারীর শনজ ওদয়ব 

অযাকাউন্ট/ ইদমইদল শনবন্ধন 

সনে প্রোন করা হয়। 

১. জাতীয় পশরচয়পদের কশপ 

২. শসটি করদপাদরশন/তপৌরসভা/ ইউশনয়ন  

    পশরষে কর্তকৃ প্রেত্ত তেি লাইদসন্স  

    (শবযমান শশদল্পর জন্য আবশিক) 

৩. সাো কাগদজ/তকাম্পাশনর প্যাদি শশদল্প  

    উৎপাশেত পদের শববরণ, পশরমান, মূে  

    (বাৎসশরক),শশদল্প ব্যবহৃত কাঁচাোদলর  

    শববরণ, পশরমান, মূে (বাৎসশরক),  

    শবশনদয়াদগর শববরণ (র্ন্ত্রপাশত ও চলশত  

    মূলধন) 

৪. সাম্প্রশতক ততালা পাসদপাে ৃসাইদজর রশিন   

    ছশব-  ১ কশপ 

৫. ইদমইল আইশি ও স্বাির 

কুটির শশদল্পর জন্য 

২৪০.৬২/- 

(দুইশত চশিশ োকা বাষশট্ট পয়সা) 

 

মাইদরা শশদল্পর জন্য 

৭০৩.৩৭/- 

(সাতশত শতন োকা সায়শেশ পয়সা) 

 

ক্ষুদ্র শশদল্পর জন্য  

১২৮৫.১৩/- 

(বারশ পঁচাশশ োকা ততর পয়সা) 

 

মাঝারী শশদল্পর জন্য  

২৬২২.৪২/- 

(দুই হজার ছয়শ বাইশ োকা 

শবয়াশিশ পয়সা) 

 

বৃহৎ শশদল্পর জন্য  

৩৭৯৩.৬৯/- 

(শতন হাজার সাতশ শতরানব্বই োকা 

ঊনসত্তর পয়সা) 

 

িকল শনবন্ধদন  শরদশাধ  দ্ধশি: 

তমাবাইল ব্যাাংশকাং শসদস্টম (রদকে, 

শবকাশ, নগে), শভসা কাি,ৃ মাস্টার কাি ৃ

৩  সাংশিষ্ট আঞ্চশলক কার্াৃলদয় মদনানীত কমকৃতাৃ ও 

শবশসক তজলা কার্াৃলয় প্রধান 

(দ ান নম্বর ও ইদেইল www.bscic.gov.bd 

/সাংশিষ্ট শবশসক কার্াৃলদয়র ওদয়বসাইদে  াওো  াদব) 

 

এস. এম. তরজুয়ানুল ইসলাম/ কাউসার-ই-জান্নাত 

উপ-ব্যবস্থাপক,  

িম্প্রিারণ শবিাগ 

০১৭২২২০২৯৪০/  

০১৭১৭১১০৩৮৩  

gmextension@bscic.gov.bd  

 

তমা: আব্দুল হক তচৌধুরী 

সহকাশর অনুষে সেস্য 

শবশিক মেশনাং ইনশস্টটিউে (িাদবক শিটি) 

০১৭৭৯৩৫৬৭৭৩ 

mahoquechow@gmail.com 

 

হশরোস সমদ্দার 

নকশাশবে, নকশা তকন্দ্র 

০১৫১৫২৪২৯৫৫ 

cd@bscic.gov.bd  

 

 

 

 

 

 

http://www.bscic.gov.bd/
mailto:mahoquechow@gmail.com
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ক্র . মিবার নাে মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং  শরদশাধ 

 দ্ধশি 

মিবা  প্রোদনর িেেিীো  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কে টকিটা 

(নাে,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৫. কুটির/ মাইদরা/ ক্ষুদ্র/ 

মাঝাশর/ বৃহৎ শশদল্পর  

শনবন্ধন (নবায়ন) প্রোন 

ossbscic.gov.bd 

ওদয়বদপাোৃদল উদযাক্তার 

আদবেদনর তপ্রশিদত, সাংশিষ্ট 

শবশসক কমকৃতাৃর অনুদমােন 

সাদপদি এবাং শনশেষৃ্ট আদবেন 

শি পশরদশাদধর মাধ্যদম 

আদবেনকারীর শনজ ওদয়ব 

অযাকাউন্ট/ ইদমইদল শনবন্ধন 

সনে প্রোন করা হয়। 

১.  শসটি করদপাদরশন/তপৌরসভা/ ইউশনয়ন পশরষে 

কর্তকৃ প্রেত্ত হালনাগােকৃত তেি লাইদসন্স  

২. ইউটিশলটি (শবদুযৎ/গ্যাস/তেশলদিান ইতযাশে) 

শবদলর কশপ   

 

১২০.৩১/- 

(একশ শবশ োকা একশেশ 

পয়সা) 

 

তমাবাইল ব্যাাংশকাং শসদস্টম 

(রদকে, শবকাশ, নগে), শভসা 

কাি,ৃ মাস্টার কাি ৃ

৩ সাংশিষ্ট আঞ্চশলক কার্াৃলদয় মদনানীত কমকৃতাৃ ও 

শবশসক তজলা কার্াৃলয় প্রধান 

(দ ান নম্বর ও ইদেইল www.bscic.gov.bd 

/সাংশিষ্ট শবশসক কার্াৃলদয়র ওদয়বসাইদে  াওো  াদব) 

 

তমাোঃ সদরায়ার তহাদসন 

উপ-মহাব্যবস্থাপক,িম্প্রিারণ শবিাগ 

০১৭১৫২২৩৯৪৯  

gmextension@bscic.gov.bd 

 

তমা: আব্দুল হক তচৌধুরী  

সহকাশর অনুষে সেস্য  

শবশিক মেশনাং ইনশস্টটিউে (িাদবক শিটি) 

০১৭৭৯৩৫৬৭৭৩ 

mahoquechow@gmail.com  

 

হশরোস সমদ্দার 

নকশাশবে, নকশা তকন্দ্র 

০১৫১৫২৪২৯৫৫ 

cd@bscic.gov.bd 

৬. শশল্প সাংরান্ত সাধারণ এবাং 

প্রযুশক্তগত তথ্য সরবরাহ 

উদযাক্তার আদবেদনর 

তপ্রশিদত উপযুক্ত কর্তপৃদির 

অনুদমােন সাদপদি শশল্প 

সাংরান্ত সাধারণ ও প্রযুশক্তগত 

তথ্য সরাসশর/ই-তমইদল 

সরবরাহ করা হয়।  

১. শশল্প সাংরান্ত সাধারণ এবাং প্রযুশক্তগত তথ্য প্রাশির 

জন্য আদবেন 

শবনামূদল্য ৫ সাংশিষ্ট  শবশসক তজলা কার্াৃলয় প্রধান 

(দ ান নম্বর ও ইদেইল www.bscic.gov.bd 

/সাংশিষ্ট শবশসক কার্াৃলদয়র ওদয়বসাইদে 

 াওো  াদব) 

 

 

http://www.bscic.gov.bd/
mailto:gmextension@bscic.gov.bd
mailto:mahoquechow@gmail.com
mailto:cd@bscic.gov.bd
http://www.bscic.gov.bd/
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ক্র . মিবার নাে মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং 

 শরদশাধ  দ্ধশি 

মিবা  প্রোদনর 

িেেিীো  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কে টকিটা 

(নাে,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৭. শবশিদকর িত্ত্বাবধাদন কুটির 

শশদল্প /ক্ষুদ্র শশদল্প  

ঋণ মিবা প্রোন 

 

উদযাক্তার আদবেদনর 

তপ্রশিদত প্রদয়াজনীয় 

কাগজপে র্াচাই 

বাছাইপূবকৃ  উপযুক্ত 

কর্তপৃদির অনুদমােন 

সাদপদি উদযাক্তার ব্যাাংক 

অযাকাউন্ট এ প্রোন করা 

হয়।  

 

 

১. শনধাৃশরত িরদম আদবেন 

২. রশিন ছশব (সতযাশয়ত) - ২ কশপ 

৩. নাগশরকদের সনেপদের িদোকশপ - ২ কশপ 

৪. জাতীয় পশরচয়পদের িদোকশপ - ২ কশপ 

৫. শসটি করদপাদরশন/তপৌরসভা/ইউশনয়ন পশরষে কর্তকৃপ্রেত্ত  

    হালনাগাে তেি লাইদসদন্সর িদোকশপ- ২ কশপ 

৬. জশমর পরচার িদোকশপ-২ কশপ 

৭.  তল-আউে প্লাদনর িদোকশপ- ২ কশপ 

৮.  র্ন্ত্রপাশতর তকাদেশদনর িদোকশপ- ২ কশপ 

৯. খাজনার হালনাগাে পশরদশাদধর রশশদের িদোকশপ- ২ কশপ 

১০. ব্যশক্তগত জাশমনোদরর তথ্য- ২ কশপ 

 

আদবেন িরম  প্রাশিস্থান  :  িাংশিি শবশিক মেলা কা টালে 

কুটির শশদল্পর জন্য 

১০০/- 

(একশি টাকা) 

 

 

ক্ষুদ্র শশদল্পর জন্য  

৫০০/- 

( াঁচশি টাকা) 

২০ সাংশিষ্ট শবশসক তজলা কার্াৃলয় প্রধান 

(দ ান নম্বর ও ইদেইল www.bscic.gov.bd 

/সাংশিষ্ট শবশসক কার্াৃলদয়র ওদয়বসাইদে  াওো  াদব) 

 

৮. 

 

ক্ষুদ্র শশদল্পর িাব-কন্ট্রাশক্টাং 

িাশলকাভুক্তকরণ 

উদযাক্তার আদবেদনর 

তপ্রশিদত আদবেনপে 

র্াচাই বাছাই ও কারখানা 

পশরেশনৃপূবকৃ উপযুক্ত 

কর্তপৃদির অনুদমাশেত 

তাশলকাভুশক্তপে সাংশিষ্ট 

উদযাক্তাদক 

সরাসশর/িাকদর্াদগ/ 

ই-তমইদল সরবরাহ করা 

হয়।  

১. মকাম্পাশনর প্যাদে আদবেন 

২. কারখানার ঠিকানায় হালনাগাে প্রস্তুতকারক তেি  

    লাইদসন্স এর সতযাশয়ত কশপ  

৩. কারখানার কর  শরদশাধ শবষদে টিআইএন নাম্বার  

    এবাং আেকর িনে দত্রর িিযাশেি কশ   

৪. শশল্প প্রশতষ্ঠানটি ব্যশক্তগত মাশলকানাধীন  

    অাংশীোরদের দ্বারা চাশলত অথবা পাবশলক শলশমদেি  

    শকনা এই মদম ৃেশলল-পোশে এর সতযাশয়ত কশপ 

৫. কারখানার ঠিকানায় শবশসদকর শনবন্ধন পদের  

    সতযাশয়ত কশপ 

৬. অন্ততোঃ ২ (দুই) বছদরর অশস্তেশীলতার প্রমাণাশে 

    (প্রমাণক শহদসদব দুই বছর পূদবরৃ তেি লাইদসন্স/  

    শবশসক শনবন্ধন পে/রয়কারী প্রশতষ্ঠাদনর কার্াৃদেশ  

    পদের সতযাশয়ত কশপ)। 

৭. ক) শবগত ২ বছদর প্রস্তুতকৃত দ্রব্যাশে এবাং   

         রয়কারী/ব্যবসায়ী সাংস্থাসমূদহর নাম 

    খ) কাশরগরী শনভরৃ জটিল/আমোশন শবকল্প র্ন্ত্রাাংশ  

         তাশলকাভুশক্তর তিদে ব্যবহারকারীর সন্তুশষ্ট পে 

১০,০০,০০০/-(েশ 

লক্ষ্) টাকা   টন্ত শ  

২০০/- (দুইশি) টাকা 

 

১০,০০,০০১/- (েশ লক্ষ্ 

এক) টাকা হদি 

২৫,০০,০০০/-(পঁশচশ 

লক্ষ্) টাকা  

  টন্ত শ  ৪০০/- 

(চারশি টাকা) 

 

২৫,০০,০০১/-(পঁশচশ 

লক্ষ্ এক) টাকা হদি 

৫০,০০,০০০/- (পঁঞ্চাশ 

লক্ষ্) টাকা   টন্ত শ  

৬০০/- (ছেশি টাকা) 

 

৭ 

 

 

মাহফুজুর রহমান 

সহকারী প্রদকৌশলী,সাব-কন্ট্রাকটিাং তসল  

০১৭৯৫০৬৫৯৮৩ 

rmahfuzur0000@gmail.com 

 

 

িাদতমা তবগম 

সম্প্রসারণ কমকৃতাৃ,সাব-কন্ট্রাকটিাং তসল  

০১৭১৩৬২৮১৭৯ 

 

http://www.bscic.gov.bd/
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ক্র . মিবার নাে মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং  শরদশাধ  দ্ধশি মিবা  প্রোদনর  

িেেিীো  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কে টকিটা 

(নাে,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

   ৮. কারখানাটি শনজস্ব জায়গায় স্থাশপত হদল তার  

    েশললপোশে এবাং ভাড়া জায়গায় হদল অন্ততোঃ ৫(পাচ)  

    বছদরর ভাড়ার চুশক্তপে 

৯. তাশলকাভুশক্তর জন্য শনধাৃশরত শি 

৫০,০০,০০১/-(পঁঞ্চাশ লক্ষ্ এক) টাকা হদি ১ 

মকাটি   টন্ত শ  ৮০০/- (আটশি) 

 

১ মকাটির উদবট ১০০০/-(এক হাোর) টাকা 

 

(তসবার মূদের সাদথ সরকার কর্তকৃ  

শনধাৃশরত হাদর ভযাে যুক্ত হদব) 

  

৯. ক্ষুদ্র শশদল্প িাব-কন্ট্রাশক্টাং 

িাংদ াগ স্থা ন 

উদযাক্তার আদবেদনর 

তপ্রশিদত আদবেনপে র্াচাই 

বাছাইপূবকৃ উপযুক্ত 

কর্তপৃদির অনুদমাশেত 

সাংদর্াগপে সাংশিষ্ট 

উদযাক্তাদক 

সরাসশর/িাকদর্াদগ/ই-

তমইদল সরবরাহ করা হয়।  

১. মকাম্পাশনর প্যাদে আদবেন 

২. হালনাগােকৃত শবশসক তাশলকাভুশক্তপে 

৩. হালনাগােকৃত শবশসক শনবন্ধনপে 

 

শবনামূদল্য ১৫ মাহফুজুর রহমান 

সহকারী প্রদকৌশলী,সাব-কন্ট্রাকটিাং তসল  

০১৭৯৫০৬৫৯৮৩ 

rmahfuzur0000@gmail.com 
 

 

িাদতমা তবগম 

সম্প্রসারণ কমকৃতাৃ,সাব-কন্ট্রাকটিাং তসল  

০১৭১৩৬২৮১৭৯ 

১০. নকশা ও নমুনা উন্নেন ও 

শবিরণ 

উদযাক্তার আদবেদনর 

তপ্রশিদত যুদগাদপাদর্াগী 

নকশা ও নমুনা প্রণয়ন কদর 

উপযুক্ত কর্তপৃদির 

অনুদমােন সাদপদি সাংশিষ্ট 

উদযাক্তাদক সরাসশর /ই-

তমইদল শবিরণ করা হয়।  
 

১. িাো কাগদে আদবেন  শবনামূদল্য ৩ তশখ আলী আশরাি 

মাস্টার রািেসম্যান, নকশা তকন্দ্র 

০১৯১৭৯১০৭৮৮ 

cd@bscic.gov.bd 

১১. শবপণন সমীিা/ সম্ভাব্যতা 

প্রশতদবেন সরবরাহ  

১. আদবেনপে গ্রহণ  

২. শবপণন সমীিা প্রণয়দনর  

    তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহ 

৩. সাংগৃহীত তথ্য- উপাত্ত  

    শবদিষণপূবকৃ  

    প্রশতদবেন প্রস্তুতকরণ 

৪. অনুদমােন গ্রহণ 

৫. সাশভসৃ চাজৃ সাংগ্রহ করা 

৬. পে জারীর মাধ্যদম   

    সরবরাহ করা 

১. শনধাৃশরত িরম্যাদে আদবেন  

২. শশল্প কারখানার প্রকল্প প্রস্তাবনা 

 

প্রাশিস্থান:  

১. িাংশিি শবশিক আঞ্চশলক কা টালে 

২. িাংশিি শবশিক মেলা কা টালে 

৩. শবপণন শবভাগ 

 

১০,০০০/-  (েশ হাজার) োকা 

নগে/ ব্যাাংক ড্রািে/ তপ-অিাৃদরর মাধ্যদম 

১৫ সাংশিষ্ট আঞ্চশলক কার্াৃলদয় মদনানীত 

কমকৃতাৃ ও শবশসক তজলা কার্াৃলয় প্রধান 

(দ ান নম্বর ও ইদেইল 

www.bscic.gov.bd /সাংশিষ্ট 

শবশসক কার্াৃলদয়র ওদয়বসাইদে  াওো 

 াদব) 
 

 

রনশজত কুমার সরকার 

শবপণন শবদিষক, শবপণন শবভাগ 

০১৫৭১৭১৩৬৬৪ 

ranajit.bscic@gmail.com 

http://www.bscic.gov.bd/
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ক্র . মিবার নাে মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং 

প্রাশিস্থান 

মিবার মূল্য এবাং  শরদশাধ  দ্ধশি মিবা  প্রোদনর  

িেেিীো  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কে টকিটা 

(নাে,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১২. তমলা/ উদযাক্তা হাে/ 

প্রেশনৃী/ তরতা-শবদরতা 

সশিলদন স্টল বরাদ্দ প্রোন 

১. তমলা আদয়াজদনর শবজ্ঞশি প্রচার 

২. উদযাক্তাদের শনকে হদত আদবেন  

    সাংগ্রহ, র্াচাই- বাছাই এবাং লোরীর  

    মাধ্যদম স্টল বরাদ্দ প্রোন 

৩. বরাদ্দপ্রাি উদযাক্তাদের শনকে হদত  

    শনধাৃশরত হাদর স্টল শি সাংগ্রহ করা 

৪. তমলা সাংরান্ত শবশভন্ন তথ্য-উপাত্ত  

    সাংগ্রহ, মূোয়ন ও সাংরিণ 

১. শনধাৃশরত িদম ৃআদবেন 

২. রশিন ছশব 

৩. জাতীয় পশরচয়পে 

৪. তেি লাইদসন্স 

৫. শবশসক শনবন্ধন 

 

প্রাশিস্থান: শবপণন শবভাগ 

১,৫০০/-  (এক হাজার পাঁচশত োকা)  

তথদক ১৫,০০০/-  (পদনর হাজার োকা) 

[কার্রৃদমর ধরণ অনুসাদর শনধাৃশরত হাদর] 

নগে/ ব্যাাংক ড্রািে/তপ-অিাৃদরর মাধ্যদম 

৫ 

(আদবেন গ্রহদণর তশষ 

তাশরখ হদত) 

তমাোঃ শমজানুর রহমান 

উপব্যবস্থাপক (শবপণন সমীিা) 

শবপণন শবভাগ 

০১৭১৭২৩৬৭৪৬  

bscic.mizan@gmail.com 

১৩. শবশসক অনলাইন মাদকৃে 

এ উদযাক্তা শনবন্ধন 

১. অনলাইদন ও সরাসশর শবজ্ঞশি প্রচার; 

২. অনলাইন/ তমাবাইল/ স্বশরীদর  

    উদযাক্তাদের অনলাইন তরশজদেশদন  

    সহায়তাকরণ; 

৩. উদযাক্তাদের তরশজদেশন র্াচাই- 

   বাছাই সাদপদি এিশমন প্যাদনল তথদক  

    অনুদমােন প্রোন; 

৪. উদযাক্তাদের বরাদ্দকৃত শদপ পদের  

   ছশব ও তথ্য আপদলাদি সহায়তাকরণ 

১. অনলাইন শনবন্ধন িরম 

২. তেি লাইদসন্স 

৩. শবশসক শনবন্ধন  

৪. ট্যাক্স ও ভযাে সনে 

৫. ব্যাাংদকর তথ্য 

৬. পদের ছশব ও অন্যান্য তথ্য 

 

প্রাশিস্থান: শবপণন শবভাগ 

শবনামূদে ২ মাহমুো পারভীন 

শবপণন শবদিষক, শবপণন শবভাগ 

০১৯৭২-৪৪৫৩২৫ 

mahmudabscic@gmail.com 
 

 

১৪. শবপণন শবষয়ক প্রশশিণ/ 

ওয়াকৃশদপর জন্য শনবাৃচন 

১. প্রশশিণ/ ওয়াকৃশদপর জন্য শবজ্ঞশি প্রচার; 

২. আগ্রহীদের শনকে হদত আদবেন পে গ্রহণ, 

র্াচাই-বাছাই ও চূড়ান্ত তাশলকা প্রকাশ; 

৩. শনধাৃশরত হাদর প্রশশিণ শি সাংগ্রহ; 

৪. প্রশশিণ প্রোন, মূোয়ন এবাং প্রশশিণ তশদষ 

সাটিশৃিদকে শবতরণ 

১.শনধাৃশরত আদবেন িরম 

২. জাতীয় পশরচয়পে 

৩. তেি লাইদসন্স 

৪. রশিন ছশব 

প্রাশিস্থান: শবপণন শবভাগ  

শবনা মূদে/ কার্রৃদমর ধরণ অনুসাদর ৫০০/-  

(পাঁচশত োকা) তথদক ২,৫০০/-  (দুই হাজার 

পাঁচশত োকা) 

 

নগে/ ব্যাাংক ড্রািে/তপ-অিাৃদরর মাধ্যদম 

৫ 

(আদবেন গ্রহদণর তশষ 

তাশরখ হদত) 

মাহমুো পারভীন 

শবপণন শবদিষক, শবপণন শবভাগ 

০১৯৭২-৪৪৫৩২৫ 

mahmudabscic@gmail.com 

 

১৫. কারুপিী িাোদবইজ/ 

শশল্পনগরীর পে শিদরক্টশর/ 

মান শনয়ন্ত্রণ ম্যানুয়াল/ 

তমলা সাংরান্ত প্রকাশনা 

সরবরাহ 

১. আদবেন পে গ্রহণ; 

২. প্রকাশনার শনধাৃরণ মূে সাংগ্রহ ও শহসাব 

শাখায় জমাোন; 

৩. শনধাৃশরত প্রকাশনা সরবরাহ করা। 

১. শনধাৃশরত িরম্যাদে আদবেন 

 

প্রাশিস্থান: শবপণন শবভাগ 

প্রকাশনার শনধাৃশরত মূে 

 

নগে/ ব্যাাংক ড্রািে/তপ-অিাৃদরর মাধ্যদম 

৭ মাহ মুো পারভীন 

শবপণন শবদিষক, শবপণন শবভাগ 

০১৯৭২৪৪৫৩২৫ 

mahmudabscic@gmail.com 
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ক্র. মিবার নাে মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং  শরদশাধ  দ্ধশি মিবা  প্রোদনর 

িেেিীো  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কে টকিটা 

(নাে,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৬. আন্তজৃাশতক তমলায় পে 

শবরয়/ প্রেশদৃনর উদদ্দদি 

শুল্কমুক্ত প্রদবদশর সুপাশরশ 

প্রোন  

১. আদবেন পে গ্রহণ ও সাংশিষ্ট সকল কাগজাশে 

র্াচাই-বাছাই; 

২. অনুদমােন গ্রহণ; 

৩. সুপাশরশপে সরবরাহ; 

১ আদবেদনর শনধাৃশরত িরম্যাে 

২. তেি লাইদসন্স 

৩. শবশসক শনবন্ধন 

৪. ট্যাক্স ও ভযাে সনে 

৫. পশরবহনদর্াগ্য পেসমূদহর  

    ইনভদয়স 

৬. তমলায় অাংশগ্রহদণর আমন্ত্রণ/  

    বরাদ্দপে 

৭. পাসদপাে ৃও শভসা 

৮. রশিন ছশব 

 

প্রাশিস্থান: শবপণন শবভাগ 

 

শবনামূদে ৭ মাহ মুো পারভীন 

শবপণন শবদিষক, শবপণন শবভাগ 

০১৯৭২৪৪৫৩২৫ 

mahmudabscic@gmail.com 

১৭. শবশসক কর্তকৃ আদয়াশজত 

তমলা উদযাক্তা/তসবা 

প্রোনকারী প্রশতদনর সাশবকৃ 

ব্যবস্থাপনায় আদয়াজদনর 

লদিয অনুমশত পে প্রোন 

১) আদবেন পে গ্রহণ, প্রস্তাবনা ও সাংশিষ্ট সকল 

কাগজােী র্াচাই-বাছাই কদর চূড়ান্তভাদব শনবাৃচন; 

২) অনুদমােন গ্রহণ; 

৩) অনুমশতপে সরবরাহ; 

৪) তমলা সমাশিদত সাশভসৃ চাজৃ সাংগ্রহ করা; 

১. আদবেদনর শনধাৃশরত িরম্যাে 

২. শবশসদকর তমলা/উদযাক্তা 

হাে/প্রেশনৃী/তরতা-শবদরতা সশিলন 

আদয়াজদনর শনদেশৃশকা ২০২১ অনুর্ায়ী 

শবস্তাশরত প্রস্তাবনা ও প্রদয়াজনীয় 

কাগজপে 

 

প্রাশিস্থান: শবপণন শবভাগ 

কার্রৃদমর ধরণ অনুসাদর শনধাৃশরত 

হাদর/ শদ্বপাশিক সমদঝাতার শভশত্তদত 

৭ 

(আদবেন গ্রহদণর তশষ 

তাশরখ হদত) 

তমাোঃ শমজানুর রহমান 

উপব্যবস্থাপক (শবপণন সমীিা) 

শবপণন শবভাগ 

০১৭১৭২৩৬৭৪৬ 

bscic.mizan@gmail.com 

১৮. ক্ষুদ্র ও কুটির শশদল্পর 

কাঁচাোল আেোশনর েন্য 

সু াশরশ (আইআরশি) প্রোন 

উদযাক্তার আদবেদনর তপ্রশিদত উপযুক্ত কর্তপৃদির 

অনুদমােন সাদপদি উদযাক্তাদক সরাসশর সরবরাহ 

করা হয়।  

 

১. শনধ টাশরি  রদে আদবেন ও  

   প্রদিশিাং শ   শরদশাদধর রশশে 

২. রশিন ছশব  (সতযাশয়ত) - ২ কশপ 

৩. জাতীয় পশরচয়  দত্রর   দটাকশ - 

২ কশ   

৪. শসটি করদপাদরশন/তপৌরসভা/   

    ইউশনয়ন পশরষে কর্তকৃ প্রেত্ত  

    হালনাগাে তেি লাইদসদন্সর  

    িদোকশপ -  ২ কশপ 

৫. হালনাগাে আেকর িনে দত্রর  

     দটাকশ -২ কশ  

১,০০,০০০/- (এক লি) োকা পর্নৃ্ত শি 

৭৫০/- (সাতশত পঁঞ্চাশ) োকা 

 

১,০০,০০১/-(এক লি এক) োকা হদত 

৫,০০,০০০/- (পাঁচ লি) োকা পর্নৃ্ত শি 

১১২৫/- (এগাদরাশ পঁশচশ) োকা 

 

৫,০০,০০১/-(পাঁচ লি এক) োকা হদত 

১৫,০০,০০০/- (পদনর লি) োকা পর্নৃ্ত 

শি ১৫০০/-(পদনরশ) োকা 

 

 

৭ তমাোঃ সদরায়ার তহাদসন 

উপ-মহাব্যবস্থাপক, িম্প্রিারণ শবিাগ 

০১৭১৫২২৩৯৪৯ 

gmextension@bscic.gov.bd 
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ক্র . মিবার নাে মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং  শরদশাধ 

 দ্ধশি 

মিবা  প্রোদনর িেেিীো  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কে টকিটা 

(নাে,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

   ৬. হালনাগাে ব্যাাংক প্রিযেন  দত্রর   দটাকশ - ২ কশ   

    (মূল কশ িহ) 

৭. শবশিদকর শনবন্ধদনর  দটাকশ - ২ কশ  

৮. কারখানাে উৎ াশেি  দের শববরনী, স্থাণীে ও    

    আেোশনিব্য কাঁচাোদলর শববরণী (এইচ,এি মকাে িহ),  

    স্থাশ ি ও আেোশনিব্য  ন্ত্র াশির শববরণী 

৯. মেোশর চালাদনর  দটাকশ - ২ কশ  (মূল কশ িহ) 

১০. হালনাগাে  াোর লাইদিদের  দটাকশ - ২ কশ  

১১.  শরদবশ অশধেিদরর িনে  দত্রর   দটাকশ - ২ কশ   

১২. মকাম্পাশনর মক্ষ্দত্র মেদোদরন্ডাে-এর  দটাকশ  - ২ কশ  

১৩. কারখানা িাড়ার চুশক্তনাো বা েশলদলর  দটাকশ -২ কশ  

১৫,০০,০০১/-(পদনর লি 

এক) োকা হদত 

৫০,০০,০০০/-(পঁঞ্চাশ লি) 

োকা পর্নৃ্ত শি ১৮০০/-

(আঠাদরাশ) োকা 

 

৫০,০০,০০১/-(পঁঞ্চাশ লি 

এক) োকা হদত 

১,০০,০০,০০০/-(এক তকাটি) 

োকা পর্নৃ্ত শি ২২৫০/-

(বাইশশ পঁঞ্চাশ) োকা 

 

১,০০,০০,০০১/- (এক তকাটি 

এক) োকা এর উদধ ৃ

৩০০০/- (শতন হাজার)োকা 

 

(তসবার মূদের সাদথ 

সরকার কর্তকৃ শনধাৃশরত 

হাদর ১৫% ভযাে যুক্ত হদব) 

৭ তমাোঃ সদরায়ার তহাদসন 

উপ-মহাব্যবস্থাপক, িম্প্রিারণ শবিাগ 

০১৭১৫২২৩৯৪৯ 

gmextension@bscic.gov.bd 

১৯. প্লট বরাদ্দ প্রোন প্রকাশশি শবজ্ঞশির 

মপ্রশক্ষ্দি প্রাি আদবেন 

মেলা প্লট বরাদ্দ কশেটি 

কর্তটক প্লট বরাদ্দ 

নীশিোলার আদলাদক 

 াচাই-বাছাই করিঃ ম াগ্য 

প্রার্থীর অনুকূদল বরাদ্দ ত্র 

ইস্যযর োধ্যদে প্লট বরাদ্দ 

প্রোন 

 

১. শনধ টাশরি  রদে আদবেন 

২. রশিন ছশব (সতযাশয়ত) - ৩ কশপ 

৩. নাগশরকত্ব সনেপদের িদোকশপ - ৩ কশপ 

৪. জাতীয় পশরচয়পদের িদোকশপ - ২ কশপ 

৫. শসটি করদপাদরশন /তপৌরসভা/ইউশনয়ন পশরষে কর্তকৃ প্রেত্ত  

    হালনাগাে তেি লাইদসদন্সর িদোকশপ -  ৩ কশপ 

৬.  ন্ত্র াশির মকাদটশদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৭. মল-আউট প্লযাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৮. েশের মূদল্যর ২ শকশির ব্যাাংক ড্রা ট/দ -অে টার 

আদবেন িরম  প্রাশিস্থান  

িাংশিি শবশিক শশল্পনগরী কার্াৃলয় ও www.bscic.gov.bd 

েশের মূদল্যর ২ শকশি 

 (ব্যাাংক ড্রা ট/দ -অে টার 

এর োধ্যদে) 

৬০ সাংশিষ্ট শশল্পনগরী কমকৃতাৃ  

(দ ান নম্বর ও ইদেইল 

www.bscic.gov.bd /সাংশিষ্ট 

শবশসক কার্াৃলদয়র ওদয়বসাইদে 

 াওো  াদব) 

 

http://www.bscic.gov.bd/
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ক্র . মিবার নাে মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং  শরদশাধ 

 দ্ধশি 

মিবা  প্রোদনর িেেিীো  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কে টকিটা 

(নাে,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২০. প্লদটর হিান্তর 

অনুদোেন 

উদযাক্তার স্থানীে 

কা টালদে আদবেন এবাং 

স্থানীে কা টালদের 

আদবেদনর মপ্রশক্ষ্দি 

 র্থা র্থ নীশি অনুিরণ 

করিঃ প্রধান কা টালে 

হদি অনুদোেদনর োধ্যদে 

প্লদটর হিান্তর করা হয়। 

১. সাংশিষ্ট শশল্প কারখানার প্যাদি/সাো কাগদজ আদবেন 

২. বরাদ্দ ত্র-১ কশ  

৩. োউন-ম দেন্ট েো োদনর রশিে-১ কশ  

 

েশের মূদল্যর ২ শকশির 

(ব্যাাংক ড্রা ট/দ -অে টার 

এর োধ্যদে) 

২ সাংশিষ্ট শশল্পনগরী কমকৃতাৃ  

(দ ান নম্বর ও ইদেইল 

www.bscic.gov.bd /সাংশিষ্ট 

শবশসক কার্াৃলদয়র ওদয়বসাইদে 

 াওো  াদব) 

২১. শলে শেে িম্পােন উদযাক্তার আদবেদনর 

তপ্রশিদত  র্থা র্থ শনেে 

অনুিরণ করিঃ উপযুক্ত 

কর্তপৃদির অনুদমােন 

এবাং িম্পূণ ট েশের শকশি 

 শরদশাধ িাদ দক্ষ্ শলে 

শেে  িম্পােন করা হয়। 

 

১. শনধ টাশরি  রদে আদবেন  

২. রশিন ছশব  (সতযাশয়ত) - ৩ কশপ 

৩. নাগশরকত্ব সনেপদের িদোকশপ - ৩ কশপ 

৪. জাতীয় পশরচয়পদের িদোকশপ - ২ কশপ 

৫. শসটি করদপাদরশন /তপৌরসভা/ইউশনয়ন পশরষে কর্তকৃ প্রেত্ত  

    হালনাগাে তেি লাইদসদন্সর িদোকশপ -  ৩ কশপ 

৬.  ন্ত্র াশির মকাদটশদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৭. িাইট মল-আউট প্লযাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৮. মেশশন মল-আউট প্লযাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৯. শবশডাং এশিদেদটর  দটাকশ  - ৩ কশ  

১০. শলে শেে  রদের  দটাকশ  - ৩ কশ  

 

আদবেন িরম  প্রাশিস্থান  

িাংশিি শবশিক শশল্পনগরী কার্াৃলয় ও www.bscic.gov.bd 

শবনামূদে ৫  সাংশিষ্ট শশল্পনগরী কমকৃতাৃ  

(দ ান নম্বর ও ইদেইল 

www.bscic.gov.bd / সাংশিষ্ট 

শবশসক কার্াৃলদয়র ওদয়বসাইদে 

 াওো  াদব) 

 

 

http://www.bscic.gov.bd/
http://www.bscic.gov.bd/
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ক্র . মিবার নাে মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং  শরদশাধ  দ্ধশি মিবা প্রোদনর 

িেেিীো  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কে টকিটা 

(নাে,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২২. 

 

৬ িলা   টন্ত শশল্প 

ইউশনদটর মল-আউট 

প্লযান অনুদোেন 

 

উদযাক্তার স্থানীে 

কা টালদে আদবেন 

এবাং স্থানীে 

কা টালদের আদবেদনর 

মপ্রশক্ষ্দি  র্থা র্থ শনেে 

অনুিরণ পূব টক 

আঞ্চশলক কা টালে 

হদি অনুদোেন প্রোন 

করা হে। 

১. শনধ টাশরি  রদে আদবেন 

২. রশিন ছশব  (সতযাশয়ত) - ৩ কশপ 

৩. নাগশরকত্ব সনেপদের িদোকশপ - ৩ কশপ 

৪. জাতীয় পশরচয়পদের িদোকশপ - ৩ কশপ 

৫. শসটি করদপাদরশন /তপৌরসভা/ইউশনয়ন পশরষে কর্তকৃ প্রেত্ত হালনাগাে তেি  

    লাইদসদন্সর িদোকশপ -  ৩ কশপ 

৬. েশের বরাদ্দ দত্রর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৭.  দেশন িাটি টশ দকট ও প্রশিষ্ঠাদনর োশলদকর অাংগীকারনাোর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৮.  ন্ত্র াশির মকাদটশদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৯. িাইট মল-আউট প্লযাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

১০. মেশশন মল-আউট প্লযাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

১১. শবশডাং এশিদেদটর  দটাকশ  - ৩ কশ  

১২. শবশডাং প্লযাদনর  দটাকশ -৩ কশ  

১৩. েশের মূদল্যর ২ শকশির ব্যাাংক ড্রা ট/দ -অে টার, 

১৪. িাংশিি শবশিক কা টালে িমূদহর অগ্রগােী ত্র 

 

আদবেন িরম  প্রাশিস্থান :  

সাংশিষ্ট শবশসক শশল্পনগরী কার্াৃলয় 
 

৬০/- (ষাট) মর্থদক ৪,১৮৫০০/- (চার 

লক্ষ্ আঠাদরা হাোর  াঁচশি)টাকা 

(বগ টশেটার ও স্থা নাশিশিক) 

১৫ তমা: জাির আহমে 

শনবাৃহী প্রদকৌশলী 

 আঞ্চশলক কার্াৃলয়, শবশসক, ঢাকা 

০১৭১৮৬৭০০৮৯ 

rddhaka@bscic.gov.bd 
 

এদকএম সাদেকুর রহমান 

শনবাৃহী প্রদকৌশলী 

আঞ্চশলক কার্াৃলয়, শবশসক, চট্টগ্রাম 

০১৮২৩-১৬১৮৯৮ 

rdctg@bscic.gov.bd 
 

তমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক 

শনবাৃহী প্রদকৌশলী (ভা.) 

আঞ্চশলক কার্াৃলয়, শবশসক, রাজশাহী 

০১৭৫৮-২০১৪০৪ 

০৭২১-৭৬২২১১ 

rdrajshahi@bscic.gov.bd 
 

 শপ্রয়াাংকা সরকার 

সহকারী প্রদকৌশলী 

আঞ্চশলক কার্াৃলয়, শবশসক, খুলনা 

০১৬৭৩০৩৯৯২৩ 

+৮৮-০৪১-৭২১৭১৩০ 

rdkhulna@bscic.gov.bd  

২৩. ৭ হদি ১০ িলা 

  টন্ত  শশল্প ইউশনদটর 

মল-আউট প্লযান 

অনুদোেন 

আদবেন ত্র প্রাশি 

িাদ দক্ষ্  র্থা র্থ শনেে 

অনুিরণ পূব টক 

মচোরম্যান েদহােদের 

অনুদোেন এবাং প্রধান 

প্রদকৌশলী  ত্রোশরর 

োধ্যদে শশল্প 

উদযাক্তাদক 

অনুদোশেি মল-আউট 

প্লযান প্রোন করা হে। 

১. শনধ টাশরি  রদে আদবেন 

২. রশিন ছশব  (সতযাশয়ত) - ৩ কশপ 

৩. নাগশরকত্ব সনেপদের িদোকশপ - ৩ কশপ 

৪. জাতীয় পশরচয়পদের িদোকশপ - ৩ কশপ 

৫. শসটি করদপাদরশন /তপৌরসভা/ইউশনয়ন পশরষে কর্তকৃ প্রেত্ত হালনাগাে  

   তেি লাইদসদন্সর িদোকশপ -  ৩ কশপ 

৬. েশের বরাদ্দ দত্রর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৭.  দেশন িাটি টশ দকট ও প্রশিষ্ঠাদনর োশলদকর অাংগীকারনাোর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৮.  ন্ত্র াশির মকাদটশদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৯. িাইট মল-আউট প্লযাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

১০. মেশশন মল-আউট প্লযাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

১১. শবশডাং প্লযাদনর এযদোশনো শপ্রন্ট  - ৬ কশ  
 

আদবেন িরম প্রাশিস্থান :  

সাংশিষ্ট শবশসক শশল্পনগরী কার্াৃলয় 

শশল্প কারখানাে বগ টশেটার  অনু ােী 

শনধ টাশরি মরট অনুিাদর অনুদোেন 

শ  আোে করা হে 

১৫ প্রদকৌ: তমা: শশিকুল আলম  

প্রধান প্রদকৌশলী, পুরদকৌশল শবভাগ 

০১৭১৪-৯২৫৩৯৩ 

chiefengn@bscic.gov.bd 
shafiqul.alam16@gmail.com 

 

http://bscic.chittagongdiv.gov.bd/bn/site/officer_list/1tKJ-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%8F%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8
mailto:rdctg@bscic.gov.bd
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ক্র . মিবার নাে মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং  শরদশাধ 

 দ্ধশি 

মিবা  প্রোদনর 

িেেিীো  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কে টকিটা 

(নাে,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২৪. শশল্পনগরীদি 

অবশস্থি শশল্প 

ইউশনদটর খাি 

 শরবিটন 

উদযাক্তার আদবেদনর 

তপ্রশিদত  র্থা র্থ শনেে 

অনুিরণ পূব টক উপযুক্ত 

কর্তপৃদির অনুদমােন 

সাদপদি শশল্প 

ইউশনদটর খাি 

 শরবিটন করা হয়। 

 

 

 

১. সাংশিষ্ট শশল্প কারখানার প্যাদি / সাো কাগদজ আদবেন 

২. রশিন ছশব  (সতযাশয়ত) - ৩ কশপ 

৩. নাগশরকত্ব সনেপদের িদোকশপ - ৩ কশপ 

৪. জাতীয় পশরচয়পদের িদোকশপ - ৩ কশপ 

৫. শসটিকরদপাদরশন /তপৌরসভা/ইউশনয়ন পশরষে কর্তকৃ প্রেত্ত হালনাগাে  

    তেি লাইদসদন্সর িদোকশপ -  ৩ কশপ 

৬.  ন্ত্র াশির মকাদটশদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৭. িাইট মল-আউট প্লযাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৮. মেশশন মল-আউট প্লযাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৯. শবশডাং এশিদেদটর  দটাকশ  - ৩ কশ  

১০. শবশডাং প্লযাদনর  দটাকশ -৩ কশ  

১১. েশের মূদল্যর ২ শকশির ব্যাাংক ড্রা ট/ ম -অে টাদরর  দটাকশ -৩ কশ   

      (মূলকশ িহ) 

 

শবনামূদে ৫ তানশমরা খন্দকার 

শবদশষজ্ঞ  

আঞ্চশলক কার্াৃলয়, শবশসক,ঢাকা 

০১৭১৬০২৬৯৯৩, 

rddhaka@bscic.gov.bd 

 

তকাশহনুর আক্তার 

শবদশষজ্ঞ-২ 

আঞ্চশলক কার্াৃলয়, শবশসক ,চট্টগ্রাম 

01712-802172, 

rdctg@bscic.gov.bd 

 

তমাোঃ আল-আশমন 

মূোয়ন কমকৃতাৃ 

আঞ্চশলক কার্াৃলয়, শবশসক, রাজশাহী 

০১৭৩৭-৯০৩০৬৩, +৮৮-০৭২১-৭৬২২১১ 

rdrajshahi@bscic.gov.bd 

 

 কৃষ্ণ পে মশিক 

শবদশষজ্ঞ -০২ 

আঞ্চশলক কার্াৃলয়, শবশসক, খুলনা 

০১৭১৪৯৯০৪৯৮ 

+৮৮-০৪১-৭২১৭১৩০ 

rdkhulna@bscic.gov.bd  

২৫. শশল্পনগরীদি 

অবশস্থি শশল্প 

ইউশনদটর নাে 

 শরবিটন 

উদযাক্তার আদবেদনর 

তপ্রশিদত  র্থা র্থ শনেে 

অনুিরণ পূব টক উপযুক্ত 

কর্তপৃদির অনুদমােন 

সাদপদি শশল্প 

ইউশনদটর নাে 

 শরবিটন করা হয়।  

 

১. সাংশিষ্ট শশল্প কারখানার প্যাদি / সাো কাগদজ আদবেন 

২. রশিন ছশব  (সতযাশয়ত) - ৩ কশপ 

৩. নাগশরকত্ব সনেপদের িদোকশপ - ৩ কশপ 

৪. জাতীয় পশরচয়পদের িদোকশপ - ৩ কশপ 

৫. শসটিকরদপাদরশন /তপৌরসভা/ইউশনয়ন পশরষে কর্তকৃ প্রেত্ত হালনাগাে তেি  

    লাইদসদন্সর িদোকশপ -  ৩ কশপ 

৬.  ন্ত্র াশির মকাদটশদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৭. িাইট মল-আউট প্লযাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৮. মেশশন মল-আউট প্লযাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৯. শবশডাং এশিদেদটর  দটাকশ  - ৩ কশ  

১০. শবশডাং প্লযাদনর  দটাকশ -৩ কশ  

১১. েশের মূদল্যর ২ শকশির ব্যাাংক ড্রা ট/দ -অে টাদরর  দটাকশ -৩ কশ  (মূলকশ িহ) 

 

শবনামূদে ৫ সাংশিষ্ট শবশসক তজলা কার্াৃলয় প্রধান 

 (দ ান নম্বর ও ইদেইল 

www.bscic.gov.bd /সাংশিষ্ট শবশসক 

কার্াৃলদয়র ওদয়বসাইদে 

 াওো  াদব) 

 

mailto:rddhaka@bscic.gov.bd
http://bscic.chittagongdiv.gov.bd/bn/site/officer_list/pXNw-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
tel:01712-802172
mailto:rdctg@bscic.gov.bd
http://www.bscic.gov.bd/


13 

 

 

 

 

 

ক্র . মিবার নাে মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং 

 শরদশাধ  দ্ধশি 

মিবা  প্রোদনর 

িেেিীো  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কে টকিটা 

(নাে,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২৬. শশল্পনগরীদি 

অবশস্থি শশল্প 

ইউশনদটর 

ইজারাস্বে 

হিান্তর 

ইজারাস্বে হস্তান্তরকারী ও 

গ্রহণকারীর সাংশিষ্ট শশল্পনগরী 

কার্াৃলদয় আদবেদনর তপ্রশিদত 

 র্থা র্থ শনেে অনুিরণ পূব টক 

তচয়ারম্যান, শবশসদকর 

অনুদমােন সাদপদি  ত্রোশর ও 

ই-মেইদলর োধ্যদে প্রোন করা 

হয়। 

  ০১.       োিা গ্রহীিার আদবেন ত্র 

০২. বরাদ্দ  দত্রর  দটাকশ    

০৩.  দেশন  দত্রর  দটাকশ  

০৪. মরশেশিকৃি ইোরা েশলদলর  দটাকশ      

০৫. বরাদদ্দর  র  িবার হিান্তর হদেদছ িার প্রোণক ও পূদব ট হিান্তর হদে র্থাকদল হিান্তর শ  

পশরদশাদধর রশশে  

০৬.  অনুদোশেি মল-আউট প্লাদনর কশ  

০৭.  োিীে  শরচে ত্র ও আেকর িনে ত্র (োিা ও গ্রহীিা উিেই) 

০৮.  মেে লাইদিদের কশ  (গ্রহীিার)  

০৯. হিান্তর িম্পশকটি  শত্রকার শবজ্ঞশি (োিীে ও স্থানীে) ও শবজ্ঞশির অনুকূদল আইনেীবীর 

প্রিযেন ত্র  

১০. প্রিাশবি প্রশিষ্ঠাদনর প্রকল্প িার ত্র (প্রতজক্ট মপ্রা াইল) (ঔষধ শশল্প হদল ঔষধ প্রশািদনর 

লাইদিেিহ) 

১১. হালনাগাে শবশিন্ন  াওনা  শরদশাদধর রশশে  

১২. োেলা িাংক্রান্ত িাংশিি উদযাক্তার প্রিযেন ত্র/অাংিীকারনামা (োতা)  

১৩. ব্যাাংক ঋণ র্থাকদল/পূদব ট শনদে র্থাকদল ব্যাাংক ঋণ  শরদশাধ িাদ দক্ষ্ িাংশিি ব্যাাংদকর 

অনা শি ত্র, শেে অব শরদেেশদনর কশ   

১৪. শবজ্ঞ আইন উ দেিা কর্তটক মিদটেকৃি খসড়া ইোরা েশলল (েশের মূল্য+ স্থা নামূল্য উদিখসহ)  

১৫.  ৩০০ োকার নন জুশিশশয়াল স্টযাদম্প অাংগীকারনামা  : ০১. োতার পাওনা পশরদশাধ সাংরান্ত; ০২. 

গ্রহীতা শবশসদকর শনয়ম তমদন চলদবন সাংরান্ত; ০৩. গ্রহীতা পশরদবদশর তকান িশত করদবন না 

সাংরান্ত; ০৪. শনধাৃশরত সমদয়র মদধ্য পুনরায় হস্তান্তর না করা সাংরান্ত;  ০৫. শনধাৃশরত সমদয়র 

মদধ্য উৎপােদন র্াওয়া সাংরান্ত 

১৬.  অাংশীোরী কারবার বা শল. মকাম্পানীর মক্ষ্দত্র ক্রে বা শবশক্রর মক্ষ্দত্র িিার মরজুদলশন 

(মনাটারাইেে)   

১৭. অাংশীোরীত্ব চুশক্তনাো েশলল (অাংশীোরী প্রশিষ্ঠাদনর মক্ষ্দত্র)   

১৮. আটি টদকল অব মেদো:- (শলশেদটে মকাম্পাশনর েন্য প্রদ ােয)  

১৯. হালানাগাে  রে-১২ (শলশেদটে মকাম্পাশনর েন্য প্রদ ােয)   

২০. ইোরাস্বদত্বর মূল োশলক োরা মগদল ওোশরশান িনে, নােোরীকরণ  ত্র ও মৃত্যয িনতের কশপ 

২১. োিা ও গ্রহীিার  ািদ াট ট িাইদের রশিন ছশব 

 

শশল্পনগরী তভদে 

শনধাৃশরত জশমর 

মূদের ০৫% ও 

১০%  

১৫ প্রদকৌ: আ.না.ম. মুশজবুর তরৌি 

উপ-মহাব্যবস্থাপক  

শশল্পনগরী ও সমন্বয় শাখা 

০১৭৩২৩৪৯৪৬২ 

dgmie@bscic.gov.bd 
 

তানশমরা খন্দকার 

শবদশষজ্ঞ  

আঞ্চশলক কার্াৃলয়, শবশসক, ঢাকা 

০১৭১৬০২৬৯৯৩, 

rddhaka@bscic.gov.bd 

 

তকাশহনুর আক্তার 

শবদশষজ্ঞ-২ 

আঞ্চশলক কার্াৃলয়, শবশসক, চট্টগ্রাম 

01712-802172 

rdctg@bscic.gov.bd 
 

তমাোঃ আল-আশমন 

মূোয়ন কমকৃতাৃ 

আঞ্চশলক কার্াৃলয়, শবশসক, রাজশাহী 

০১৭৩৭-৯০৩০৬৩ 

+৮৮-০৭২১-৭৬২২১১ 

rdrajshahi@bscic.gov.bd 
 

 

 কৃষ্ণ পে মশিক 

শবদশষজ্ঞ -০২ 

আঞ্চশলক কার্াৃলয়, শবশসক, খুলনা 

০১৭১৪৯৯০৪৯৮  

+৮৮-০৪১-৭২১৭১৩০ 

rdkhulna@bscic.gov.bd 

 

mailto:dgmie@bscic.gov.bd
mailto:rddhaka@bscic.gov.bd
http://bscic.chittagongdiv.gov.bd/bn/site/officer_list/pXNw-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
tel:01712-802172
mailto:rdctg@bscic.gov.bd
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ক্র . মিবার নাে মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং  

 শরদশাধ  দ্ধশি 

মিবা  প্রোদনর 

িেেিীো  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কে টকিটা 

(নাে,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২৭. শশল্পনগরীদি 

অবশস্থি শশল্প 

ইউশনদটর 

োশলকানার 

িাাংগঠশনক 

কাঠাদো 

 শরবিটন 

ইজারাস্বে হস্তান্তরকারী 

ও গ্রহণকারীর সাংশিষ্ট 

শশল্পনগরী কার্াৃলদয় 

আদবেদনর তপ্রশিদত 

 র্থা র্থ শনেে অনুিরণ 

পূব টক তচয়ারম্যান, 

শবশসদকর অনুদমােন 

সাদপদি  ত্রোশর ও 

ই-মেইদলর োধ্যদে 

প্রোন করা হে। 

  ০১.      োিা গ্রহীিার আদবেন ত্র 

০২. বরাদ্দ  দত্রর  দটাকশ    

০৩.  দেশন  দত্রর  দটাকশ  

০৪. মরশেশিকৃি ইোরা েশলদলর  দটাকশ      

০৫. বরাদদ্দর  র  িবার হিান্তর হদেদছ িার প্রোণক ও পূদব ট হিান্তর হদে 

র্থাকদল হিান্তর শ  পশরদশাদধর রশশে  

০৬.  অনুদোশেি মল-আউট প্লাদনর কশ  

০৭.  োিীে  শরচে ত্র ও আেকর িনে ত্র (োিা ও গ্রহীিা উিেই) 

০৮.  মেে লাইদিদের কশ  (গ্রহীিার)  

০৯. হিান্তর িম্পশকটি  শত্রকার শবজ্ঞশি (োিীে ও স্থানীে) ও শবজ্ঞশির অনুকূদল 

আইনেীবীর প্রিযেন ত্র  

১০. প্রিাশবি প্রশিষ্ঠাদনর প্রকল্প িার ত্র (প্রতজক্ট মপ্রা াইল) (ঔষধ শশল্প হদল ঔষধ 

প্রশািদনর লাইদিেিহ) 

১১. হালনাগাে শবশিন্ন  াওনা  শরদশাদধর রশশে  

১২. োেলা িাংক্রান্ত িাংশিি উদযাক্তার প্রিযেন ত্র/অাংিীকারনামা (োতা) 

১৩. ব্যাাংক ঋণ র্থাকদল/পূদব ট শনদে র্থাকদল ব্যাাংক ঋণ  শরদশাধ িাদ দক্ষ্ িাংশিি 

ব্যাাংদকর অনা শি ত্র, শেে অব শরদেেশদনর কশ   

১৪. শবজ্ঞ আইন উ দেিা কর্তটক মিদটেকৃি খসড়া ইোরা েশলল (েশের মূল্য+ 

স্থা নামূল্য উদিখসহ)  

১৫.  ৩০০ োকার নন জুশিশশয়াল স্টযাদম্প অাংগীকারনামা  : ০১. োতার পাওনা 

পশরদশাধ সাংরান্ত; ০২. গ্রহীতা শবশসদকর শনয়ম তমদন চলদবন সাংরান্ত; ০৩. 

গ্রহীতা পশরদবদশর তকান িশত করদবন না সাংরান্ত; ০৪. শনধাৃশরত সমদয়র 

মদধ্য পুনরায় হস্তান্তর না করা সাংরান্ত;  ০৫. শনধাৃশরত সমদয়র মদধ্য 

উৎপােদন র্াওয়া সাংরান্ত;  

১৬.  অাংশীোরী কারবার বা শল. মকাম্পানীর মক্ষ্দত্র ক্রে বা শবশক্রর মক্ষ্দত্র িিার 

মরজুদলশন (মনাটারাইেে)   

১৭. অাংশীোরীত্ব চুশক্তনাো েশলল (অাংশীোরী প্রশিষ্ঠাদনর মক্ষ্দত্র)   

১৮. আটি টদকল অব মেদো:- (শলশেদটে মকাম্পাশনর েন্য প্রদ ােয)  

১৯. হালানাগাে  রে-১২ (শলশেদটে মকাম্পাশনর েন্য প্রদ ােয)   

২০. ইোরাস্বদত্বর মূল োশলক োরা মগদল ওোশরশান িনে, নােোরীকরণ  ত্র ও 

মৃত্যয িনতের কশপ 

২১. োিা ও গ্রহীিার  ািদ াট ট িাইদের রশিন ছশব 
 

শশল্পনগরী তভদে শনধাৃশরত 

জশমর মূদের ০৫% ও ১০%  

১৫ প্রদকৌ: আ.না.ম. মুশজবুর তরৌি 

উপমহাব্যবস্থাপক  

শশল্পনগরী ও সমন্বয় শাখা 

+৮৮-০১৭৩২৩৪৯৪৬২ 

dgmie@bscic.gov.bd 

 

 

তানশমরা খন্দকার 

শবদশষজ্ঞ  

আঞ্চশলক কার্াৃলয়, শবশসক,ঢাকা 

০১৭১৬০২৬৯৯৩, 

rddhaka@bscic.gov.bd 

 

তকাশহনুর আক্তার 

শবদশষজ্ঞ-2 

আঞ্চশলক কার্াৃলয়, শবশসক, চট্টগ্রাম 

01712-802172 

rdctg@bscic.gov.bd 

 

 

তমাোঃ আল-আশমন 

মূোয়ন কমকৃতাৃ 

আঞ্চশলক কার্াৃলয়, শবশসক,রাজশাহী 

০১৭৩৭-৯০৩০৬৩ 

+৮৮-০৭২১-৭৬২২১১ 

rdrajshahi@bscic.gov.bd 

 

 

 কৃষ্ণ পে মশিক 

শবদশষজ্ঞ -০২ 

আঞ্চশলক কার্াৃলয়, শবশসক,খুলনা 

০১৭১৪৯৯০৪৯৮  

+৮৮-০৪১-৭২১৭১৩০ 

rdkhulna@bscic.gov.bd 

 

mailto:dgmie@bscic.gov.bd
mailto:rddhaka@bscic.gov.bd
http://bscic.chittagongdiv.gov.bd/bn/site/officer_list/pXNw-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
tel:01712-802172
mailto:rdctg@bscic.gov.bd
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ক্র . মিবার নাে মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং  

 শরদশাধ  দ্ধশি 

মিবা  প্রোদনর 

িেেিীো  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কে টকিটা 

(নাে,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২৮. শশল্পনগরীদত 

অবশস্থত শশল্প 

ইউশনদের তলার 

তেদসর 

অাংশশবদশষ   

ভাড়া  

ইজারাস্বে হস্তান্তরকারী 

ও গ্রহণকারীর সাংশিষ্ট 

শশল্পনগরী কার্াৃলদয় 

আদবেদনর তপ্রশিদত 

 র্থা র্থ শনেে অনুিরণ 

পূব টক পশরচালক, শশল্প 

উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, 

শবশসক, ঢাকা-এর 

অনুদমােন সাদপদি 

 ত্রোশর ও 

ই-মেইদলর োধ্যদে 

প্রোন করা হে। 

০১. িাড়া প্রোনকারী ও িাড়া গ্রহণকারীর আদবেন ত্র (শশল্প প্রশিষ্ঠাদনর প্যাদে)  

০২. িাড়া প্রোনকারী প্রশিষ্ঠাদনর বরাদ্দ দত্রর  দটাকশ   

০৩. িাড়া প্রোনকারী প্রশিষ্ঠাদনর  দেশন ম  াদরর  দটাকশ  

০৪.  িাড়া প্রোনকারী প্রশিষ্ঠান ইোরাস্বত্ব হিান্তর হদে র্থাকদল িার প্রোণক   

০৫. িাড়া প্রোনকারী ও িাড়া গ্রহণকারীর োিীে  শরচে দত্রর  দটাকশ   

০৬. িাড়া প্রোনকারী প্রশিষ্ঠাদনর অনুদোশেি মল-আউট প্লাদনর  দটাকশ   

০৭. শবজ্ঞ আইন উ দেিা/এেদিাদকট কর্তটক মিদটদটে োিা-গ্রহীিা-শবশিক 

শত্র ক্ষ্ীে িাড়ার  চুশক্তনাো  েশলল  

০৮.   

 

৩০০ োকার নন জুশিশশয়াল স্টযাদম্প অাংগীকারনামা :  

০১. শবশিদকর িকল শনেেকানুন মেদন চলদবন। প্রশিষ্ঠানটি বাশিলকৃি বা  

     োেলাধীন নে (োতার)  

০২. শবশিদকর িকল শনেেকানুন মেদন চলদবন। মকান অববধ  ে উৎ ােন  

      করদবন না (গ্রহীতার) 

০৯.  িাড়া গ্রহণকারী প্রশিষ্ঠাদনর প্রদেক্ট মপ্রা াইল  

১০.   শবশিন্ন  াওনা আোদের রশশে 

১১.  িাড়া গ্রহণকারী প্রশিষ্ঠাদনর মেে লাইদিে  

১২. িাড়া গ্রহণকারী প্রশতষ্ঠাদনর শবশিদকর শনবন্ধন 

১৩.  অাংশীোশরত্ব চুশক্তনাো েশলল (অাংশীোরী প্রশিষ্ঠান হদল)  

১৪. িিার কা টশববরণী/দরজুদলশন (শলশেদটে প্রশিষ্ঠান/অাংশীোরী প্রশিষ্ঠান 

হদল)    

১৫. হালনাগাে  রে-১২ (শলশেদটে মকাম্পাশন হদল) 

১৬. মেদোদরন্ডাে অব আটি টদকদলর কশ  (শলশেদটে মকাম্পাশন হদল)  

১৭. িাড়া প্রোনকারী প্রশিষ্ঠান ব্যাাংদকর শনকট োেবদ্ধ হদল মিই ব্যাাংদকর 

অনা শি ত্র     

 

ভাড়া চুশক্তর তময়াে ০৩ বছর।    

০৩ বছদরর মদধ্য ০৩ মাদসর 

ভাড়া শবশসক অশিদস জমা 

শেদত হদব। শশল্পনগরী ও 

পাকা/দসশমপাকা কারখানার 

তলার তেস তভদে ভাড়ার হার 

শভন্ন হদয় থাদক। 

১০ প্রদকৌ: আ.না.ম. মুশজবুর তরৌি 

উপ-মহাব্যবস্থাপক  

শশল্পনগরী ও সমন্বয় শাখা 

+৮৮- ০১৭৩২৩৪৯৪৬২ 

dgmie@bscic.gov.bd 

 

তমাোঃ তবলাদয়ত তহাদসন,  

প্রশাসশনক কমকৃতাৃ 

শবশসক আঞ্চশলক কার্াৃলয়,ঢাকা 

০১৫৩৭৬৮৭০৪৭ 

rddhaka@bscic.gov.bd 

 

 

তকাশহনুর আক্তার 

শবদশষজ্ঞ-2 

আঞ্চশলক কার্াৃলয়, শবশসক, চট্টগ্রাম 

01712-802172 

rdctg@bscic.gov.bd 

 

 

তমাোঃ আল-আশমন 

মূোয়ন কমকৃতাৃ 

আঞ্চশলক কার্াৃলয়, শবশসক, রাজশাহী 

০১৭৩৭-৯০৩০৬৩ 

+৮৮-০৭২১-৭৬২২১১ 

rdrajshahi@bscic.gov.bd 

 

 

 কৃষ্ণ পে মশিক 

শবদশষজ্ঞ -০২ 

আঞ্চশলক কার্াৃলয়, শবশসক, খুলনা 

০১৭১৪৯৯০৪৯৮  

+৮৮-০৪১-৭২১৭১৩০ 

rdkhulna@bscic.gov.bd 

 

mailto:dgmie@bscic.gov.bd
mailto:rddhaka@bscic.gov.bd
http://bscic.chittagongdiv.gov.bd/bn/site/officer_list/pXNw-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
tel:01712-802172
mailto:rdctg@bscic.gov.bd
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ক্র . মিবার নাে মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং  

 শরদশাধ  দ্ধশি 

মিবা  প্রোদনর িেেিীো  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কে টকিটা 

(নাে,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২৯. শশল্পনগরীর প্লট 

ব্যাাংদক োেবদ্ধ 

রাখা িাংক্রান্ত 

অনা শি ত্র 

প্রোন 

উদযাক্তার আদবেদনর 

তপ্রশিদত  র্থা র্থ শনেে 

অনুিরণ পূব টক উপযুক্ত 

কর্তপৃদির অনুদমােন 

সাদপদি উদযাক্তাদক 

প্রোন করা হয়।  

 

১. সাংশিষ্ট শশল্প কারখানার প্যাদি / সাো কাগদজ আদবেন 

২. রশিন ছশব  (সতযাশয়ত) - ৩ কশপ 

৩. নাগশরকত্ব সনেপদের িদোকশপ - ৩ কশপ 

৪. জাতীয় পশরচয়পদের িদোকশপ - ৩ কশপ 

৫. শসটিকরদপাদরশন /তপৌরসভা/ইউশনয়ন পশরষে কর্তকৃ প্রেত্ত হালনাগাে  

   তেি লাইদসদন্সর িদোকশপ -  ৩ কশপ 

৬.  ন্ত্র াশির মকাদটশদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৭. কারখানা িবদনর মল-আউট প্লযান 

৮. িাইট মল-আউট প্লযাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৯. মেশশন মল-আউট প্লযাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

১০. শবশডাং এশিদেদটর  দটাকশ  - ৩ কশ  

১১. শবশডাং প্লযাদনর  দটাকশ -৩ কশ  

১২. েশের মূদল্যর ২ শকশির ব্যাাংক ড্রা ট/দ -অে টাদরর  দটাকশ -৩ কশ  (মূলকশ িহ) 

 

শবনামূদে ৫ সাংশিষ্ট শশল্পনগরী কমকৃতাৃ  

(দ ান নম্বর ও ইদেইল 

www.bscic.gov.bd /সাংশিষ্ট 

শবশসক কার্াৃলদয়র ওদয়বসাইদে 

 াওো  াদব) 

 

৩০. শশল্প প্লদটর 

ইোরাস্বদত্বর 

োশলকানাে 

উিরাশধকারসুদত্র 

আইনগি 

ওোশরদশর নাে 

স্থলাশিশষক্তকরণ  

মেের /দচোরম্যান 

কর্তটক প্রেি মৃত্যয িনে 

প্রাশির  র  র্থা র্থ 

কর্তট দক্ষ্র অনুদোেন 

িাদ দক্ষ্  ত্রোশরর 

োধ্যদে প্রোন করা 

হয়।  

১. স্থানীে িরকার প্রশিষ্ঠান ( ইউশনেন  শরষে/দ ৌরিিা/শিটি করদ াদরশন)  

   কর্তটক প্রেি ওোশরশান িনে অর্থবা আোলি কর্তটক প্রেি িাকদিশন িনে  

২. মরশেশিকৃি অাংশীোরী েশলল ( আইনগি ওোশরশ একাশধক হদল)  

৩. রশিন ছশব  (িিযাশেি) - ৩ কশ   

৪. নাগশরকত্ব িনে দত্রর  দটাকশ  - ৩ কশ    

৫. জাতীয় পশরচয়পদের িদোকশপ - ৩ কশপ 

৬. শিটিকরদ াদরশন /ম ৌরিিা/ইউশনেন  শরষে কর্তটক প্রেি হালনাগাে  

   মেে লাইদিদের  দটাকশ  -  ৩ কশ  

৭. প্লট বরাদ্দ দত্রর অনুশলশ - ৩ কশ   

৮. মেশশন মল-আউট প্লযাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৯. শবশডাং এশিদেদটর  দটাকশ  - ৩ কশ  

১০. শলে শেে  রদের  দটাকশ  - ৩ কশ  

১১. কারখানা িবদনর মল-আউট প্লযান 

শবনামূদে ৭  সাংশিষ্ট শশল্পনগরী কমকৃতাৃ  

(দ ান নম্বর ও ইদেইল 

www.bscic.gov.bd /সাংশিষ্ট 

শবশসক কার্াৃলদয়র ওদয়বসাইদে 

 াওো  াদব) 

 

 

http://www.bscic.gov.bd/
http://www.bscic.gov.bd/
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ক্র . মিবার নাে মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং  

 শরদশাধ  দ্ধশি 

মিবা  প্রোদনর 

িেেিীো  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কে টকিটা 

(নাে,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩১. িথ্য অশধকার আইদনর 

আওিাে শবশিক িম্পশকটি 

িথ্য িরবরাহ 

আদবেন ত্র প্রাশি 

িাদ দক্ষ্ িথ্য অশধকার 

আইন অনুিরন পূব টক 

 র্থা র্থ কর্তট দক্ষ্র 

অনুদোেনক্রদে  ত্রোশর/ 

ই-মেইদলর োধ্যদে 

িরবরাহ করা হয়। 

১. শনধ টাশরি  রদে আদবেন 

 

আদবেন িরম প্রাশিস্থান: 

েনিাংদ াগ শাখা ও শবশিদকর ওদেবিাইট 

 

িথ্য অশধকার আইন ২০০৯ এ 

বশণ টি িরকাশর শ /দেোশর 

চালাদনর োধ্যদে 

 শরদশাধদ াগ্য 

২০ 

 

(৩য় পদির 

সম্পৃক্ততায় ৩০) 

তমাছাোঃ পারুল আক্তার তকয়া 

েনিাংদ াগ কে টকিটা, েনিাংদ াগ শাখা 

+৮৮-০২-৯৫৫৫২৬২ 

bscicpro@gmail.com 

৩২. অশভদর্াগ শনষ্পশত্ত অশিযুক্ত/োশেত্ব প্রাি 

কে টকিটাদক মিবা 

প্রোদনর আদেশ প্রোন 

অর্থবা িেন্ত কে টকিটা 

শনদোদগর োধ্যদে প্রকৃি 

ঘটনা উৎঘাটন কদর 

অশিদ াগ শনষ্পশি অর্থবা 

শবিাগীে ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা হয়। 

১. পেদর্াদগ/ইদমইদল/GRS সিেওয়যাদরর মাধ্যদম অশভদর্াগ 

োশখল 

শবনামূদে ৩০ আশসি উল হাসান 

উপব্যবস্থাপক, শৃঙ্খলা শাখা 

+৮৮-০১৫৫৮৫১৫৫০১ 

disciplinarysection@bscic.gov.bd 

asiful0110@gmail.com 

৩৩. উদযাক্তা উন্নয়ন  

প্রশশিণসমূহ (নারী ও 

পুরুষ)/ উদযাক্তা উন্নয়ন  

প্রশশিণ (নারী) 

দেশনক সাংবােপদে এবাং 

ওদয়বসাইদে প্রকাশশত 

শবজ্ঞাপদনর আদলাদক 

প্রাি আদবেনকারীদের 

আদবেন র্াচাই বাছাই 

পূবকৃ তর্াগ্য 

আদবেনকারীদের 

সরাসশর ইনশস্টটিউদে 

এদস অথবা অনলাইদন 

প্রশশিণ তকাদস ৃঅাংশ 

গ্রহদণর সুদর্াগ প্রোন 

করা হয়। 

 

১. সাো কাগদজ/প্রশতষ্ঠাদনর শনধাৃশরত িরদম আদবেন 

২. প্রশশিণাথীর সবদৃশষ শশিাগত তর্াগ্যতার সনেপে 

৩. প্রশশিণাথীর নাগশরকে সনেপে ও 

৪. প্রশশিণাথীর ছশব 

৫০০/- (পাঁচশত) তথদক 

১৫০০/-(পদনরশ) োকা 

 মুশনরা মান্নান 

সহকারী অনুষে সেস্য 

শবশিক মেশনাং ইনশস্টটিউে (িাদবক শিটি) 

০১৫৩৪-২৭৮১৫৫ 

edp.sciti.bscic@gmail.com 
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ক্র . মিবার নাে মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং  

 শরদশাধ  দ্ধশি 

মিবা  প্রোদনর 

িেেিীো  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কে টকিটা 

(নাে,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩৪. সাধারণ ব্যবস্থাপনা 

শবষয়ক প্রশশিণসমূহ 

(অশিস ব্যবস্থাপনা 

প্রশশিণ, শহউম্যান শরদসাস ৃ

ম্যাদনজদমন্ট, ব্যবস্থাপনা 

তথ্য পধশত) 

দেশনক সাংবােপদে এবাং 

ওদয়বসাইদে প্রকাশশত শবজ্ঞাপদনর 

আদলাদক প্রাি আদবেনকারীদের 

আদবেন র্াচাই বাছাই পূবকৃ তর্াগ্য 

আদবেনকারীদের সরাসশর 

ইনশস্টটিউদে এদস অথবা অনলাইদন 

প্রশশিণ তকাদস ৃঅাংশ গ্রহদণর 

সুদর্াগ প্রোন করা হয়। 

১. সাো কাগদজ/প্রশতষ্ঠাদনর শনধাৃশরত িরদম আদবেন 

২. প্রশশিণাথীর সবদৃশষ শশিাগত তর্াগ্যতার সনেপে 

৩. প্রশশিণাথীর নাগশরকে সনেপে ও 

৪. প্রশশিণাথীর ছশব 

১০০০/- (এক হাজার) তথদক 

২০০০/-(দুই হাজার) োকা 

৫ ি. তমা: িরহাে আহদিে 

প্রধান অনুষে সেস্য 

শবশিক মেশনাং ইনশস্টটিউে (িাদবক শিটি) 

০১৭১৬-৭৮৩৯৫৪ 

forhadapilot@gmail.com 

 

৩৫. শশল্প ব্যবস্থাপনা শবষয়ক 

প্রশশিণসমূহ (শশল্প 

ব্যবস্থাপনা  ও শশল্প 

পশরকল্পনা প্রণয়ন, 

ইন্ডাশিয়াল কমপ্লাদয়ন্স 

ম্যাদনজদমন্ট, কুটির শশল্প 

ব্যবস্থাপনা) 

দেশনক সাংবােপদে এবাং 

ওদয়বসাইদে প্রকাশশত শবজ্ঞাপদনর 

আদলাদক প্রাি আদবেনকারীদের 

আদবেন র্াচাই বাছাই পূবকৃ তর্াগ্য 

আদবেনকারীদের সরাসশর 

ইনশস্টটিউদে এদস অথবা অনলাইদন 

প্রশশিণ তকাদস ৃঅাংশ গ্রহদণর 

সুদর্াগ প্রোন করা হয়। 

 

১. সাো কাগদজ/প্রশতষ্ঠাদনর শনধাৃশরত িরদম আদবেন 

২. প্রশশিণাথীর সবদৃশষ শশিাগত তর্াগ্যতার সনেপে 

৩. প্রশশিণাথীর নাগশরকে সনেপে ও 

৪. প্রশশিণাথীর ছশব 

১০০০/- (এক হাজার)  তথদক 

১৫০০/- (পদনরশ) োকা 

৫ প্রদকৌ: স্বনাৃ আইচ শমশম 

সহকারী অনুষে সেস্য 

শবশিক মেশনাং ইনশস্টটিউে (িাদবক শিটি) 

০১৮৪৩-৮৬০৭৫০ 

mimiruet88@gmail.com 

 

৩৬. অথ ৃশবষয়ক প্রশশিণসমূহ 

(নতুন ব্যবসায় 

অথাৃয়ন/বুক 

শকশপাং এন্ড একাউশন্টাং, 

অথ ৃব্যবস্থাপনা/ 

িাইনানশসয়াল 

কমপ্লাদয়ন্স) 

দেশনক সাংবােপদে এবাং 

ওদয়বসাইদে প্রকাশশত শবজ্ঞাপদনর 

আদলাদক প্রাি আদবেনকারীদের 

আদবেন র্াচাই বাছাই পূবকৃ তর্াগ্য 

আদবেনকারীদের সরাসশর 

ইনশস্টটিউদে এদস অথবা অনলাইদন 

প্রশশিণ তকাদস ৃঅাংশ গ্রহদণর 

সুদর্াগ প্রোন করা হয়। 
 

১. সাো কাগদজ/প্রশতষ্ঠাদনর শনধাৃশরত িরদম আদবেন 

২. প্রশশিণাথীর সবদৃশষ শশিাগত তর্াগ্যতার সনেপে 

৩. প্রশশিণাথীর নাগশরকে সনেপে ও 

৪. প্রশশিণাথীর ছশব 

১০০০/- (এক হাজার) তথদক 

২০০০/-(দুই হাজার) োকা 

৫ মাহমুদুল ইসলাম 

সহকারী অনুষে সেস্য 

শবশিক মেশনাং ইনশস্টটিউে (িাদবক শিটি) 

০১৭১৭-৪৭৭৩১২ 

rabbi29@gmail.com 

 

৩৭. শবপণন শবষয়ক 

প্রশশিণসমূহ (এক্সদপাে ৃ

মাদকৃটিাং, ই-কমাস ৃএন্ড 

অনলাইন মাদকৃটিাং, ব্রাশন্ডাং 

এবাং প্রশতদর্াশগতাপূণ ৃ

বাজাদর শবরদয়র তকৌশল) 

দেশনক সাংবােপদে এবাং 

ওদয়বসাইদে প্রকাশশত শবজ্ঞাপদনর 

আদলাদক প্রাি আদবেনকারীদের 

আদবেন র্াচাই বাছাই পূবকৃ তর্াগ্য 

আদবেনকারীদের সরাসশর 

ইনশস্টটিউদে এদস অথবা অনলাইদন 

প্রশশিণ তকাদস ৃঅাংশ গ্রহদণর 

সুদর্াগ প্রোন করা হয়। 

১. সাো কাগদজ/প্রশতষ্ঠাদনর শনধাৃশরত িরদম আদবেন 

২. প্রশশিণাথীর সবদৃশষ শশিাগত তর্াগ্যতার সনেপে 

৩. প্রশশিণাথীর নাগশরকে সনেপে ও 

৪. প্রশশিণাথীর ছশব 

 

১০০০/- (এক হাজার) তথদক 

২০০০/- (দুই হাজার) োকা 

৫ নাসশরন সুলতানা 

সহদর্াগী অনুষে সেস্য 

শবশিক মেশনাং ইনশস্টটিউে (িাদবক শিটি) 

০১৯৬০৬৭৬৮৬৫ 

Nasrin.usha@gmail.com 

 



19 

 

২.২) প্রাশতষ্ঠাশনক তসবা: 
 

ক্র . মিবার নাে মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং 

 শরদশাধ  দ্ধশি 

মিবা  প্রোদনর 

িেেিীো  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কে টকিটা 

(নাে,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. 

 

আঞ্চশলক/দেলা/শশল্পনগরী কা টালদের 

অর্থ ট ছাড় (অনুন্নেন বাদেট) 

অর্থ ট ছাদড়র িেে অদর্থ টর   টািিা শনদে 

বাদেট শাখার েিােি গ্রহণ এবাং 

 শরচালক (অর্থ ট) েদহােদের অনুদোেন 

িাদ দক্ষ্ অর্থ ট ছাড় করা হে। 

১. অনুদমাশেত বাদজে শববরনী  

প্রাশিস্থান: বাদজে শাখা ও স্ব স্ব কার্াৃলয়। 

শবনামূদে ৩ তমাোঃ মারুি হাসান 

উপশনয়ন্ত্রক (ভা.) 

০১৯১২১০৪৩২০ 

controller@bscic.gov.bd 

mrfhassan@hotmail.com 

২. প্রকল্পিমূদহর এশেশ / 

আরএশেশ  বরাদদ্দর মপ্রশক্ষ্দি অর্থ টছাদড়র 

প্রিাব মন্ত্রণালদয় তপ্ররণ 

প্রকল্প পশরচালক হদত প্রাি চাশহোপে 

(সাংযুশক্তসহ) প্রদয়াজনীয় র্াচাই-বাছাই 

সম্পন্ন কদর শশল্প মন্ত্রণালদয় তপ্ররণ  

করা হয়। 

১. চাশহোপে 

২. িাংলশি-৪ 

৩. িাংলশি-৫ 

শবনামূদে ৩ কাশনজ িারজানা 

উর্ধ্ৃতন সমন্বয় কমকৃতাৃ 

০১৭৬৫-৬১১১১৭ 

papry.ju@gmail.com 

৩. িাংশিি প্রশিষ্ঠাদনর অনুকূদল কে টকিটা/ 

কে টচারীদের প্রশশক্ষ্ণ শ /দকাি ট শ  প্রোন 

প্রশশিণ সম্পন্ন হওয়ার পর প্রশশিণ 

শাখা শবল শাখায় প্রশশিণ শবল 

উপস্থাপন কদর। বাদজে থাকা সাদপদি 

শবল শাখা প্রশশিণ শবল পশরদশাধ কদর। 

১. েদনানেন ত্র 

২. অনুদোেন 

৩.প্রশশিণ সাংরান্ত কাগজাশে 

৪. তকদন্দ্রর শবল 

৫. পশরদশাদধর অনুদমােন 
 

প্রাশিস্থানোঃ প্রশশিণ শাখা  

শবনামূদে ৩ তমাোঃ মারুি হাসান 

উপশনয়ন্ত্রক (ভা.) 

০১৯১২১০৪৩২০ 

controller@bscic.gov.bd 

mrfhassan@hotmail.com 

৪. 

 

অনুদোশেি শেশ শ  িাংস্থান অনু ােী 

প্রকদল্পর েনবদলর  ে সৃেন প্রিাব 

মন্ত্রণালদয় তপ্ররণ 

অনুদোশেি শেশ শ  অনু ােী প্রাি 

আদবেদনর মপ্রশক্ষ্দি  র্থা র্থ শনেে 

অনুিরণ করিঃ কর্তট দক্ষ্র 

অনুদোেনক্রদে িাংশিি প্রশািশনক 

েন্ত্রণালদে প্রিাব মপ্ররণ করা হে। 

১. প্রকল্প কা টালে হদি িশচব, শবশিক,  

   ঢাকা বরাবর প্রকদল্পর প্রদোেনীে িথ্য  

   উদেখপূব টক  ে সৃেদনর আদবেন  

   মপ্ররণ। 

২. প্রকদল্পর অনুদোশেি শেশ শ ’র কশ  

৩. প্রকদল্পর বািবােন অগ্রগশি  

    প্রশিদবেন 

শবনামূদে ৭ তমাোঃ খশললুর রহমান 

কমীব্যবস্থাপনা কমকৃতাৃ 

+৮৮-০২-৪৭১২০৩৩৭ 

khalil17bscic@gmail.com 

৫. রােস্বখাদি স্থানান্তশরি েনবদলর  ে 

িাংরক্ষ্দণর প্রিাব মন্ত্রণালদয় তপ্ররণ 

রােস্বখাদি স্থানান্তশরি  েিমূহ  র্থা র্থ 

শনেে অনুিরণ করিঃ কর্তট দক্ষ্র 

অনুদোেনক্রদে িাংশিি প্রশািশনক 

েন্ত্রণালদে প্রিাব মপ্ররণ করা হে। 

১.  ে িাংরক্ষ্দণর প্রিাব শবনামূদে  ৭ আশরি তহাদসন 

কমীব্যবস্থাপনা কমকৃতাৃ 

+৮৮-০২-৪৭১২০৩৩৭ 

arifmgt2417@gmail.com 

৬. রােস্বখাদি স্থানান্তশরি েনবদলর  ে 

স্থােীকরদণর শেও োশরর প্রিাব 

মন্ত্রণালদয় তপ্ররণ 

রােস্বখাদি স্থানান্তশরি  েিমূহ 

 র্থাশনেদে িাংরক্ষ্ণ পূব টক  র্থ র্থ শনেদে 

স্থােীকরদণর েন্য  র্থা র্থ কর্তট দক্ষ্র 

অনুদোেনক্রদে িাংশিি প্রশািশনক 

েন্ত্রণালদে শেও োশরর প্রিাব মপ্ররণ 

করা হে। 

১.  ে স্থােীকরদণর শেও োশরর প্রিাব শবনামূদে ৭ মোঃ মো াজ্জল মহাদিন  

কমীব্যবস্থাপনা কমকৃতাৃ 

+৮৮-০২-৪৭১২০৩৩৭ 

mbepul@gmail.com 

mailto:papry.ju@gmail.com


20 

 

২.৩) অিযন্তরীণ মিবা: 

ক্র . মিবার নাে মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং 

 শরদশাধ  দ্ধশি 

মিবা  প্রোদনর 

িেেিীো  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কে টকিটা 

(নাে,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. শ্রাশন্ত শবদনােন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুরী আদবেদনর মপ্রশক্ষ্দি  র্থা র্থ কর্তট দক্ষ্র 

অনুদোেনক্রদে অশ ি আদেশ োশর করা 

হয়। 

১. িাো কাগদে আদবেন 

২. হালনাগােকৃি িাশি টি বই 

৩. ব্যশক্তগি নশর্থ 

৪. স্থােীকরণ/শনেশেিকরদণর অশ ি আদেশ 

শবনামূদল্য ৭ তমাোঃ খশললুর রহমান 

কমীব্যবস্থাপনা কমকৃতাৃ 

+৮৮-০২-৪৭১২০৩৩৭ 

khalil17bscic@gmail.com 

২. শ আরএল জ্ঞািকরদণর  ত্র োশর আদবেদনর মপ্রশক্ষ্দি  র্থা র্থ কর্তট দক্ষ্র 

অনুদোেনক্রদে অশ ি আদেশ োশর করা 

হয়। 

 

১. িাো কাগদে আদবেন 

২. এিএিশি িনে/ োিীে  শরচে ত্র/ েন্ম  

   শনবন্ধন িনদের  িিযাশেি  দটাকশ । 

৩. হালনাগােকৃি িাশি টি বই 

৪. স্থােীকরণ/শনেশেিকরদণর অশ ি আদেশ 

শবনামূদল্য ৭ মোঃ মো াজ্জল মহাদিন  

কমীব্যবস্থাপনা কমকৃতাৃ 

+৮৮-০২-৪৭১২০৩৩৭ 

mbepul@gmail.com 

 

৩. ছুটি নগোেদনর  ত্র োশর আদবেদনর মপ্রশক্ষ্দি  র্থা র্থ কর্তট দক্ষ্র 

অনুদোেনক্রদে অশ ি আদেশ োশর করা 

হয়। 

 

১. িাো কাগদে আদবেন 

২. হালনাগােকৃি িাশি টি বই 

৩. ব্যশক্তগি নশর্থ 

৪. স্থােীকরণ/শনেশেিকরদণর অশ ি আদেশ 

শবনামূদল্য ১৫ তমাোঃ খশললুর রহমান 

কমীব্যবস্থাপনা কমকৃতাৃ 

+৮৮-০২-৪৭১২০৩৩৭ 

khalil17bscic@gmail.com 

৪. শিশ এ   শরদশাদধর নশর্থ উত্থা ন 

ও  ত্র োশর 

১. আদবেদনর মপ্রশক্ষ্দি  র্থা র্থ 

    কর্তট দক্ষ্র অনুদোেনক্রদে অশ ি    

    আদেশ োশর ( ৮০% শিশ এ ) 

২. শিশ এ  োশি মবাে ট ও মচোরম্যান  

   েদহােদের অনুদোেনক্রদে  শরদশাধ  

   (১০০% শিশ এ ) করা হয়। 

১. িাো কাগদে আদবেন 

২. হালনাগােকৃি িাশি টি বই 

৩. ব্যশক্তগি নশর্থ 

৪. স্থােীকরণ/শনেশেিকরদণর অশ ি আদেশ 

শবনামূদল্য ২০ আশরি তহাদসন 

কমীব্যবস্থাপনা কমকৃতাৃ 

+৮৮-০২-৪৭১২০৩৩৭ 

arifmgt2417@gmail.com 

৫. গ্রযাচুইটি  শরদশাদধর নশর্থ উত্থা ন 

ও  ত্র োশর 

আদবেদনর মপ্রশক্ষ্দি  র্থা র্থ কর্তট দক্ষ্র 

অনুদোেনক্রদে অশ ি আদেশ োশর 

১. িাো কাগদে আদবেন 

২. হালনাগােকৃি িাশি টি বই 

৩. ব্যশক্তগি নশর্থ 

৪. স্থােীকরণ/শনেশেিকরদণর অশ ি আদেশ 

শবনামূদল্য ৩০ মোঃ মো াজ্জল মহাদিন  

কমীব্যবস্থাপনা কমকৃতাৃ 

+৮৮-০২-৪৭১২০৩৩৭ 

mbepul@gmail.com 

 

৬. মৃি কে টকিটা/ কে টচারীর বীো োবী 

 শরদশাধ 

মৃি ব্যশক্তর  শরবাদরর মকউ  র্থা র্থ প্রোণক 

ও কাগে ত্রিহ আদবেন বীো অশ দি 

মপ্ররদণর োধ্যদে বীো অশ ি কর্তটক প্রেি 

োেমুশক্ত  ত্র মবাে ট শাখাে মপ্ররণ করা হে। 

মরশিশনউ িযাম্প িাংযুক্ত কদর মবাে ট শাখা 

প্রধান িা বীো অশ দি মপ্ররণ করদল বীো 

অশ ি কর্তটক প্রেি মচক শহিাব শবিাদগ 

মপ্ররণ করা হে। অবদশদষ মৃি ব্যশক্তর টাকা 

 শরদশাধ করা হে। 

১. িাো কাগদে িশচব বরাবর আদবেন 

২. শচশকৎিদকর প্রিযেন/মৃত্যযর িনে দত্রর 

 দটাকশ -১ কশ  

৩. োিীে  শরচে দত্রর িিযাশেি 

 দটাকশ -১ কশ  

শবনামূদল্য ৬০ তমাহািে বেরুল হায়োর 

ঊরৃ্ধ্তন সমন্বয় কমকৃতাৃ, মবাে ট শাখা 

০১৮৫৮৫৮৫২৮২ 

dsboard@bscic.gov.bd 
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ক্র . মিবার নাে মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং 

 শরদশাধ  দ্ধশি 

মিবা  প্রোদনর 

িেেিীো  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কে টকিটা 

(নাে,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৭. কে টকিটা/কে টচারীদের েন্য আশর্থ টক 

অনুোন 

(মৃি ব্যশক্তর ো ন কা ন) 

মৃি ব্যশক্তর  শরবাদরর মকউ  র্থা র্থ প্রোণক 

ও কাগে ত্রিহ আদবেন করদল িা  র্থা র্থ 

কর্তট দক্ষ্র অনুেশিক্রদে “মরজুযলশন বাই 

িাকুটদলশন” উক্ত িাকুটদলশদন শনধ টাশরি 

িেস্যগদণর স্বাক্ষ্দরর োধ্যদে ো ন 

কা দনর অনুোন প্রোদনর েন্য শহিাব 

শবিাদগ মপ্ররণ করা হে। অবদশদষ মৃি 

ব্যশক্তর আশর্থ টক অনুোন প্রোন করা হে। 

 

১. িাো কাগদে িশচব বরাবর আদবেন 

২. শচশকৎিদকর প্রিযেন/মৃত্যযর িনে দত্রর  

    দটাকশ -১ কশ  

৩. োিীে  শরচে দত্রর িিযাশেি  

    দটাকশ -১ কশ  

শবনামূদল্য ২০ তমাহািে বেরুল হায়োর 

ঊর্ধ্ৃতন সমন্বয় কমকৃতাৃ, মবাে ট শাখা 

০১৮৫৮৫৮৫২৮২ 

dsboard@bscic.gov.bd 

৮. কে টকিটা/কে টচারীদের েন্য আশর্থ টক 

অনুোন 

(শচশকৎিা) 

কে টকিটা/কে টচারীর  োশখলকৃি আদবেন 

িশচব, শবশিক মবাে ট শাখা প্রধাদনর শনকট 

মপ্ররণ করদল িা মেশেকযাল অশ িার কর্তটক 

শনশিিকরদণর  র শনধ টাশরি িাশলকাে 

অন্তভু টক্ত করা হে। অবদশদষ “আশর্থ টক শবদশষ 

অনুোন িহশবল” এর িিা আদোেদনর 

োধ্যদে চূড়ান্ত িাশলকা শনধ টারণ কদর িা 

শবশিক ওদেবিাইদট প্রকাশ করা হে। 

চূড়ান্তিাদব শনব টাশচি ব্যশক্তগণদক শহিাব 

শবিাগ মর্থদক বরাদ্দকৃি অর্থ ট মপ্ররণ করা হে। 

 

১. িাো কাগদে িশচব বরাবর আদবেন 

২. শচশকৎিদকর প্রিযেন  

   (প্রদ ােয মক্ষ্দত্র)/প্রোণক 

শবনামূদল্য ২০ 

 (অশ ি 

আদেদশর  র 

মর্থদক) 

তমাহািে বেরুল হায়োর 

ঊরৃ্ধ্তন সমন্বয় কমকৃতাৃ,মবাে ট শাখা 

০১৮৫৮৫৮৫২৮২ 

dsboard@bscic.gov.bd 

৯. কে টকিটা/কে টচারীদের েন্য আশর্থ টক 

অনুোন 

(কন্যার শববাহ) 

কে টকিটা/কে টচারীর  োশখলকৃি আদবেন 

িশচব, শবশিক মবাে ট শাখা প্রধাদনর শনকট 

মপ্ররণ করদল িা শনশিিকরদণর  র 

শনধ টাশরি িাশলকাে অন্তভু টক্ত করা হে। 

অবদশদষ “আশর্থ টক শবদশষ অনুোন িহশবল” 

এর িিা আদোেদনর োধ্যদে চূড়ান্ত িাশলকা 

শনধ টারণ কদর িা শবশিক ওদেবিাইদট প্রকাশ 

করা হে। চূড়ান্তিাদব শনব টাশচি ব্যশক্তগণদক 

শহিাব শবিাগ মর্থদক বরাদ্দকৃি অর্থ ট মপ্ররণ 

করা হে। 

 

১. িাো কাগদে িশচব বরাবর আদবেন 

২. কাশবননাোর িিযাশেি কশ   

   (প্রদ ােয মক্ষ্দত্র)/প্রোণক 

শবনামূদল্য ৩০ তমাহািে বেরুল হায়োর 

ঊরৃ্ধ্তন সমন্বয় কমকৃতাৃ,মবাে ট শাখা 

০১৮৫৮৫৮৫২৮২ 

dsboard@bscic.gov.bd 
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ক্র . মিবার নাে মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং 

 শরদশাধ  দ্ধশি 

মিবা  প্রোদনর 

িেেিীো  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কে টকিটা 

(নাে,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১০. ববদেশশক প্রশশক্ষ্দণর েন্য 

েদনানেন প্রোন 

অর্থবা ব্যবস্থাকরণ 

মন্ত্রনালদয়র পদের চাশহো তমাতাদবক 

মদনানয়নদর্াগ্য প্রশশিণাথীর প্রস্তাব 

সুপাশরশসহ তপ্ররদণর ব্যবস্থা এবাং মদনানীত 

প্রশশিণাথীর শজও এদন্ডাস ৃ করা অথবা 

শবশধশবধান তমাতাদবক দবদেশশক প্রশশিণ 

আদয়াজনকারী প্রশতষ্ঠান শনবাৃচন ও কমকৃতাৃ 

মদনানয়দনর অনুদমােন গ্রহণ, শজও জারী 

এবাং অাংশগ্রহদণর ব্যবস্থা করা হয়। 

১. েীবন বৃিান্ত ও ২ নাং বাছাই কশমটি িরম 

(র্থার্থভাদব পূরণকৃত); 

২. শবগি ১ (এক) বছদরর শবদেশ ভ্রেদণর  

    শববরণী; 

৩. স্ব স্ব কর্তট দক্ষ্র সু াশরশিহ প্রিাব; 

৪. টিন িাটি টশ দকট (প্রদ ােয মক্ষ্দত্র); 

৫. িাংশিি আদবেনকারীর অনু শস্থশিদি  

    শবকল্প োশেত্ব   ালনকারী; অর্থবা 

৬. প্রশশক্ষ্ণ আদোেনকারী প্রশিষ্ঠাদনর  

    িাংশিি েকুদেন্টি। 

 

প্রাশিস্থান: শবশিক প্রধান কা টালদের প্রশশক্ষ্ণ 

শাখা ও স্ব উদযাদগ িাংগৃহীি। 

 

শবনামূদল্য 

অর্থবা প্রদ ােয 

মক্ষ্দত্র ববদেশশক 

প্রশশক্ষ্ণ 

আদোেনকারী 

প্রশিষ্ঠাদনর চাশহো 

মোিাদবক অর্থ ট 

 শরদশাধ 

১০ অথবা ৩০ তকৌশশক সরকার/ পুলক কুমার তেব 

প্রশশক্ষ্ণ কে টকিটা, প্রশশক্ষ্ণ শাখা 

+৮৮০২২২৩৩৮৮৯৪৬ 

trainingsection.bscic@gmail.com 

১১. শবশসক কমকৃতাৃদের জন্য  

িাউদন্ডশন তকাস ৃ

প্রশশিণাথী বাছাইপূবকৃ কর্তপৃদির 

অনুদমােন সাদপদি অশিস আদেশ জারীর 

মাধ্যদম এবাং শসশিউল অনুর্ায়ী প্রশশিণ 

প্রোন করা হয়। 

 

প্রদর্াজয  নয় শবনামূদল্য ২১ প্রদকৌ: তমা: শশিকুল আলম 

অধ্যি 

শবশিক মেশনাং ইনশস্টটিউে (িাদবক শিটি) 

+৮৮-০২-৮৯৩৩৬৬১ 

shafiqul.alam16@gmail.com 

 

১২. শবশিক এর কে টকিটা/ কে টচারীদের 

েন্য মেশীে ইনহাউি প্রশশক্ষ্দণর 

আদোেন 

প্রশশিণাথী বাছাই সাদপদি কর্তপৃদির শনকে 

মদনানয়দনর জন্য প্রস্তাব তপশ করা, মশিউল 

প্রণয়ন, শরদসাস ৃপাসনৃ শনবাৃচন এবাং সাংশিষ্ট 

প্রশশিণ আদয়াজদনর শনশমত্ত বাদজদের 

োিশরক অনুদমােন গ্রহণ, মদনানয়দনর 

অশিস আদেশ জারীর ব্যবস্থাকরণ এবাং 

শসশিউল অনুর্ায়ী প্রশশিণ আদয়াজন করা 

হয়। 

১. িাংশিি শবিাগ/ শাখা হদি প্রাি  

    চাশহো ত্র 

২. এশ এ চুশক্তর লক্ষ্যোত্রা 

৩. েন্ত্রণালদের শনদে টশনা ত্র 

অর্থ ট েন্ত্রণালদের অর্থ ট 

শবিাদগর োরীকৃি 

শবশধ অনুিাদর  

ইনহাউি প্রশশক্ষ্দণর 

ব্যে শনব টাহ 

এশ এ চুশক্তর  

প্রশশক্ষ্দণর ধরণ 

ও প্রশশক্ষ্ণ 

শাখার মকাি ট 

কযাদলন্ডার 

অনু ােী  

তকৌশশক সরকার/ পুলক কুমার তেব 

প্রশশক্ষ্ণ কে টকিটা, প্রশশক্ষ্ণ শাখা 

+৮৮০২২২৩৩৮৮৯৪৬ 

trainingsection.bscic@gmail.com 
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ক্র . মিবার নাে মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং 

 শরদশাধ  দ্ধশি 

মিবা  প্রোদনর 

িেেিীো  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কে টকিটা 

(নাে,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৩. শবশিক এর 

কে টকিটা/কে টচারীদের 

েন্য মেশীে স্থানীে 

শবশিন্ন প্রশশক্ষ্ণ প্রশিষ্ঠান 

কর্তটক আদোশেি 

প্রশশক্ষ্দণ েদনানেন প্রোন 

আদয়াজনকারী প্রশতষ্ঠাদনর 

পদের শসশিউল অনুর্ায়ী 

প্রশশিণাথীর মদনানয়দনর 

োিশরক অনুদমােন ও 

মদনানীত প্রশশিণাথীদক 

অবশহতকরদণর মাধ্যদম র্থা 

সমদয় অাংশগ্রহণ করাদনা 

এবাং শবশধ তমাতাদবক 

প্রশশিণ আদয়াজনকারী 

প্রশতষ্ঠানদক শবল 

পশরদশাদধর ব্যবস্থা করা 

হয়। 

১. িাংশিি শবিাগ/ শাখা হদি প্রাি চাশহো ত্র  

২. স্থানীে শবশিন্ন প্রশশক্ষ্ণ আদোেনকারী প্রশিষ্ঠাদনর  

    ত্র ও মকাি ট শিশেউল  

প্রশশক্ষ্ণ 

আদোেনকারী 

প্রশিষ্ঠাদনর চাশহো 

মোিাদবক অর্থ ট 

 শরদশাধ 

প্রশশক্ষ্ণ 

আদোেনকারী 

প্রশিষ্ঠাদনর মকাি ট 

শিশেউল অনু ােী  

তকৌশশক সরকার/ পুলক কুমার তেব 

প্রশশক্ষ্ণ কে টকিটা, প্রশশক্ষ্ণ শাখা 

+৮৮০২২২৩৩৮৮৯৪৬ 

trainingsection.bscic@gmail.c

om 

১৪. 

 

বশহ:বাাংলাদেশ ছুটি 

েঞ্জুরী 

আদবেন প্রাশির পর 

শবশধশবধান অনুসাদর 

প্রদয়াজনীয় োিশরক 

অনুদমােন গ্রহণ এবাং 

প্রদর্াজয তিদে শজও জারী 

অথবা জারীকৃত শজও এর 

এদন্ডাসদৃমদন্টর ব্যবস্থা করা 

এবাং সাংশিষ্টদের শনকে 

তপৌছাদনা হয়। 

১. শনধ টাশরি  রদে আদবেন ত্র 

২.  র্থা র্থ কর্তট ক্ষ্ কর্তটক প্রেি ছুটির প্রাপ্যিা িনে 

৩. শবগি ১ (এক) বছদরর শবদেশ ভ্রেদণর শববরণী 

৪. আশথকৃ স্বচ্ছলতার সনে 

৫. টিন সােীশিদকে 

৬. আদবেনকারীর অনুপশস্থদত োশয়ে পালনকারীর প্রতযয়ন বা সনে 

৭. হজ্ব গমদণচ্ছুদের তিদে শনবন্ধন িরম ও োকা জমার রশশে 

৮. শচশকৎসার তিদে শচশকৎসা িাংশিি কাগে ত্র 

৯. কাউদক ি রিিী শহদিদব শনদি চাইদল িার  শরচে ত্র 

 

প্রাশিস্থান : শবশসক প্রধান কার্াৃলদয়র প্রশশিণ শাখা ও স্ব উদযাদগ িাংগৃহীি। 

 

শবনামূদল্য ২০ তকৌশশক সরকার/ পুলক কুমার তেব 

প্রশশক্ষ্ণ কে টকিটা, প্রশশক্ষ্ণ শাখা 

+৮৮০২২২৩৩৮৮৯৪৬ 

trainingsection.bscic@gmail.

com 

১৫. অশ শিোল  ািদ াদট টর 

এনওশি প্রোন 

এনওশি োশর ও 

শবশিদকর ওদেবিাইদট 

আ দলাে করা হে। 

১.  আদবেন ত্র  

২.  ািদ াট ট  রে-২ মিট 

৩.  র্থা র্থ কর্তট ক্ষ্ কর্তটক প্রেি ছুটির প্রাপ্যিা িনে-২ মিট (প্রদ ােয মক্ষ্দত্র)  

৪. োিীে  শরচে  ত্র/েন্ম শনবন্ধন িনে-২ মিট  

 
 

প্রাশিস্থান : শবশসক প্রধান কার্াৃলদয়র প্রশশিণ শাখা ও স্ব উদযাদগ িাংগৃহীি। 

শবনামূদল্য ১০ 

 

তকৌশশক সরকার/ পুলক কুমার তেব 

প্রশশক্ষ্ণ কে টকিটা, প্রশশক্ষ্ণ শাখা 

+৮৮০২২২৩৩৮৮৯৪৬ 

trainingsection.bscic@gmail.

com 

 

 

mailto:trainingsection.bscic@gmail.com
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ক্র . মিবার নাে মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং 

 শরদশাধ  দ্ধশি 

মিবা  প্রোদনর 

িেেিীো  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কে টকিটা 

(নাে,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৬. 

 

কে টকিটা/ 

কে টচারীদের চূড়ান্ত  াওনা/ 

গ্রযাচুইটি  শরদশাধ 

আদবেদনর মপ্রশক্ষ্দি শবশধ 

তমাতাদবক গ্রাচুযশয়টি প্রাপ্য শকনা 

প্রশাসন শাখা কর্তকৃ শনশ্চয়তা 

প্রাশি ও অশিে শবভাদগর মতামত 

সাদপদি গ্রাচুযশয়টি শহসাব কদর 

প্রাপ্য অথ ৃপ্রোন করা হয়। 

১. প্রসাশন শবভাগ কর্তকৃ তপ্রশরত ব্যশক্তগত নশথ 

 

প্রাশিস্থানোঃ প্রশাসন শবভাগ 

শবনামূদল্য ২৫ তমাোঃ মারুি হাসান 

উপশনয়ন্ত্রক (ভা.) 

০১৯১২১০৪৩২০ 

controller@bscic.gov.bd 

mrfhassan@hotmail.com 

 

১৭. 

 

কে টকিটা/ 

কে টচারীদের িশবষ্যৎ 

িহশবদলর চুড়ান্ত  

মেনা- াওনা শনষ্পশি 

 

আদবেদনর মপ্রশক্ষ্দি প্রশািন শাখা 

হদি নশর্থ উ স্থাশ ি হদল 

শিোদরে প্রাশি িাদ দক্ষ্ চূড়ান্ত 

তেনা-পাওনা শহসাব কদর তা 

অশিে শবভাগ কর্তকৃ শনরীিা ও 

মতামত গ্রহণপূবকৃ োশস্ট তবাি ৃএর 

সুপাশরশ গ্রহণ কদর  কর্তপৃদির 

অনুদমােন তমাতাদবক তচক প্রোন 

করা হয়। 

১. সাো কাগদজ আদবেন 

২. ব্যশক্তগি নশর্থ 

 

প্রাশিস্থানোঃ প্রশাসন শবভাগ। 

শবনামূদল্য ৭ তারানা জাহান তাশনয়া 

উপ-শনয়ন্ত্রক (িান্ড) 

০১৮২৫৩৮৭৭২২ 

evatarana@yahoo.com 

১৮. কে টকিটা/কে টচারীদের গৃহ 

শনে টাণ অশগ্রে ঋণ প্রোন 

 

আদবেদনর মপ্রশক্ষ্দি উ করণ 

শাখা তথদক প্রাি মঞ্জুরী তাশলকা 

তমাতাদবক শহসাব শাখা হদত ঋণ 

গ্রশহতাদক ঋণ প্রোন করা হয়। 

১.মঞ্জুরীপে 

 

প্রাশিস্থানোঃ উপকরণ শাখা 

শবনামূদল্য ৭ তমাোঃ মারুি হাসান 

উপশনয়ন্ত্রক (ভা.) 

০১৯১২১০৪৩২০ 

controller@bscic.gov.bd 

mrfhassan@hotmail.com 

১৯. কে টকিটা/ কে টচারীদের 

মোটর িাইদকল/দোটরগাড়ী 

অশগ্রে ঋণ প্রোন 

 

আদবেদনর মপ্রশক্ষ্দি উ করণ 

শাখা তথদক প্রাি মঞ্জুরী তাশলকা 

তমাতাদবক শহসাব শাখা ঋণ 

গ্রশহতাদক ঋণ প্রোন করা হয়। 

১. মঞ্জুরীপে 

 

প্রাশিস্থানোঃ উপকরণ শাখা 

শবনামূদল্য ৭ তমাোঃ মারুি হাসান 

উপশনয়ন্ত্রক (ভা.) 

০১৯১২১০৪৩২০ 

controller@bscic.gov.bd 

mrfhassan@hotmail.com 

২০. আঞ্চশলক/দেলা/শশল্পনগরী 

কা টালদে  

কে টরি 

কে টকিটা/কে টচারীদের  

শবশিন্ন ধরদনর অশগ্রে েঞ্জুরী 

আদবেদনর মপ্রশক্ষ্দি ( র্থা র্থ 

কর্তট দক্ষ্র োধ্যদে)  র্থা র্থ 

শনেদে িাংশিি কা টালদের 

অনুকূদল  ত্র োশরকরণ করা হে। 

১. প্রশািশনক  ত্র োশর  

২. শহিাব শাখার শহিাব শববরণী 

শবনামূদে ৫ সাংশিষ্ট আঞ্চশলক কার্াৃলদয় মদনানীত কমকৃতাৃ ও 

শবশসক তজলা কার্াৃলয় প্রধান 

(দ ান নম্বর ও ইদেইল www.bscic.gov.bd 

/সাংশিষ্ট শবশসক কার্াৃলদয়র ওদয়বসাইদে  াওো 

 াদব) 

http://www.bscic.gov.bd/
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ক্র . মিবার নাে মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং 

 শরদশাধ  দ্ধশি 

মিবা  প্রোদনর 

িেেিীো  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কে টকিটা 

(নাে,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২১. প্রধান কা টালদে  

কে টরি কে টকিটা/ 

কে টচারীদের  

শবশিন্ন ধরদনর অশগ্রে েঞ্জুরী 

িাংশিি স্ব স্ব শাখা/শবিাদগর 

কাদের েন্য অশগ্রে গ্রহদণর 

প্রদোেদন কর্তট দক্ষ্র আশর্থ টক ও 

প্রশািশনক অনুদোেন িাদ দক্ষ্ স্ব 

স্ব শাখা/শবিাদগর িাংশিি 

কে টকিটার নাদে অশগ্রে প্রোদনর 

সু াশরদশর মপ্রশক্ষ্দি শহিাব শাখা 

অশগ্রে েঞ্জুর  কদর। 

১. কর্তট দক্ষ্র আশর্থ টক ও প্রশািশনক অনুদোেন  ত্র 

এবাং অশগ্রে প্রোদনর সু াশরশ ত্র 

শবনামূদে ৫ তমাোঃ মারুি হাসান 

উপশনয়ন্ত্রক (ভা.) 

০১৯১২১০৪৩২০ 

controller@bscic.gov.bd 

mrfhassan@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

৩) আপনার (তসবা গ্রহীতার) কাদছ আমাদের (তসবা প্রোনকারীর) প্রতযাশা 
 

ক্র. প্রশিশ্রুি/ কাশিি মিবা প্রাশির লদক্ষ্য করণীে 

১. স্বোংিম্পূণ ট আদবেন েো প্রোন 

২.  র্থা র্থ প্রশক্রোে প্রদোেনীে শ ি  শরদশাধ করা 

৩. প্রদ ােয মক্ষ্দত্র মোবাইল মেদিে/ইদেইদলর শনদে টশনা অনুিরণ করা 

৪. িাক্ষ্াদির েন্য ধা ট িাশরদখ শনধ টাশরি িেদের পূদব টই উ শস্থি র্থাকা 

৫. অনাবশ্যক ম ান/িেশবর না করা  
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৪) অশভদর্াগ ব্যবস্থাপনা পধশত (GRS)  

প্রধান কার্াৃলদয়র জন্য: 

ক্র. কখন ম াগাদ াগ করদবন কার সদি ম াগাদ াগ করদবন ম াগাদ াদগর  ঠিকানা শনষ্পশির িেেিীো 

১. োশেত্বপ্রাি কে টকিটা িোধান শেদি ব্যর্থ ট হদল অশিদ াগ শনষ্পশি কে টকিটা (অশনক) নাে ও  েশব : জনাব িামলী নবী, সশচব, শবশসক 

ম ান  : +৮৮-০২-২২৩৩৫১০০৪ 

মোবাইল  : ০১৮১৯-১৩৬০৯৪ 

ইদেইল  : secretary@bscic.gov.bd 

ওদেব  : www.bscic.gov.bd 

 

৩০ কা টশেবি 

 

২. অশিদ াগ শনষ্পশি কে টকিটা শনশে টি িেদে 

িোধান শেদি ব্যর্থ ট হদল 

আশ ল কে টকিটা নাে ও  েশব : জনাব তমাহািে সালাউশদ্দন, যুগ্ম সশচব, শশল্প মন্ত্রণালয় 

ম ান  : +৮৮-০২-২২৩৩৫৫৭১৬ 

মোবাইল  : ০১৫৫২৪১০০১৩ 

ইদেইল  : jsdr@moind.gov.bd 

ওদেব  : www.moind.gov.bd 

২০ কা টশেবি 

 

৩. আশ ল কে টকিটা শনশে টি িেদে িোধান শেদি 

ব্যর্থ ট হদল 

েশন্ত্র শরষে শবিাদগর অশিদ াগ ব্যবস্থা না মিল েশন্ত্র শরষে শবিাগ ৬০ কা টশেবি 

 

 

আঞ্চশলক কার্াৃলদয়র জন্য: 

ক্র. কখন ম াগাদ াগ করদবন কার সদি ম াগাদ াগ করদবন ম াগাদ াদগর  ঠিকানা শনষ্পশির িেেিীো 

১. োশেত্বপ্রাি কে টকিটা িোধান শেদি ব্যর্থ ট হদল অশিদ াগ শনষ্পশি কে টকিটা (অশনক)  েশব:  সাংশিষ্ট আঞ্চশলক পশরচালক  

(সাংশিষ্ট আঞ্চশলক কার্াৃলদয়র ওদয়বসাইদে  াওো  াদব) 

৩০ কা টশেবি 

 

২. অশিদ াগ শনষ্পশি কে টকিটা শনশে টি িেদে 

িোধান শেদি ব্যর্থ ট হদল 

আশ ল কে টকিটা নাে ও  েশব : জনাব িামলী নবী, সশচব, শবশসক 

ম ান  : +৮৮-০২-২২৩৩৫১০০৪ 

মোবাইল  : ০১৮১৯-১৩৬০৯৪ 

ইদেইল  : secretary@bscic.gov.bd 

ওদেব  : www.bscic.gov.bd 

২০ কা টশেবি 

 

৩. আশ ল কে টকিটা শনশে টি িেদে িোধান শেদি 

ব্যর্থ ট হদল 

আশ ল কে টকিটা (শশল্প েন্ত্রণালদের অশনক) নাে ও  েশব : জনাব তমাহািে সালাউশদ্দন, যুগ্ম সশচব, শশল্প মন্ত্রণালয় 

ম ান  : +৮৮-০২-২২৩৩৫৫৭১৬ 

মোবাইল  : ০১৫৫২৪১০০১৩ 

ইদেইল  : jsdr@moind.gov.bd 

ওদেব  : www.moind.gov.bd 

২০ কা টশেবি 

 

৪. আশ ল কে টকিটা (শশল্প েন্ত্রণালদের অশনক) 

শনশে টি িেদে িোধান শেদি ব্যর্থ ট হদল 

েশন্ত্র শরষে শবিাদগর অশিদ াগ ব্যবস্থা না মিল েশন্ত্র শরষে শবিাগ ৬০ কা টশেবি 
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শবশসক তেশনাং ইনশস্টটিউে এর জন্য: 

ক্র. কখন ম াগাদ াগ করদবন কার সদি ম াগাদ াগ করদবন ম াগাদ াদগর  ঠিকানা শনষ্পশির িেেিীো 

১. োশেত্বপ্রাি কে টকিটা িোধান শেদি ব্যর্থ ট হদল অশিদ াগ শনষ্পশি কে টকিটা (অশনক) নাে ও  েশব : প্রদকৌ: তমা: শশিকুল আলম, অধ্যি  

তিান    : +৮৮-০২-৮৯৩৩৬৬১  

ইদেইল : shafiqul.alam16@gmail.com 
 

৩০ কা টশেবি 

 

২. অশিদ াগ শনষ্পশি কে টকিটা শনশে টি িেদে 

িোধান শেদি ব্যর্থ ট হদল 

আশ ল কে টকিটা নাে ও  েশব : জনাব িামলী নবী, সশচব, শবশসক 

ম ান  : +৮৮-০২-২২৩৩৫১০০৪ 

মোবাইল  : ০১৮১৯-১৩৬০৯৪ 

ইদেইল  : secretary@bscic.gov.bd 

ওদেব  : www.bscic.gov.bd 

২০ কা টশেবি 

 

৩. আশ ল কে টকিটা শনশে টি িেদে িোধান শেদি 

ব্যর্থ ট হদল 

আশ ল কে টকিটা (শশল্প েন্ত্রণালদের অশনক) নাে ও  েশব : জনাব তমাহািে সালাউশদ্দন, যুগ্ম সশচব, শশল্প মন্ত্রণালয় 

ম ান  : +৮৮-০২-২২৩৩৫৫৭১৬ 

মোবাইল  : ০১৫৫২৪১০০১৩ 

ইদেইল  : jsdr@moind.gov.bd 

ওদেব  : www.moind.gov.bd 

২০ কা টশেবি 

 

৪. আশ ল কে টকিটা (শশল্প েন্ত্রণালদের অশনক) 

শনশে টি িেদে িোধান শেদি ব্যর্থ ট হদল 

েশন্ত্র শরষে শবিাদগর অশিদ াগ ব্যবস্থা না মিল েশন্ত্র শরষে শবিাগ ৬০ কা টশেবি 

 

 

তজলা কার্াৃলদয়র জন্য: 

ক্র. কখন ম াগাদ াগ করদবন কার সদি ম াগাদ াগ করদবন ম াগাদ াদগর  ঠিকানা শনষ্পশির িেেিীো 

১. োশেত্বপ্রাি কে টকিটা িোধান শেদি ব্যর্থ ট হদল অশিদ াগ শনষ্পশি কে টকিটা (অশনক)  েশব: সাংশিষ্ট তজলা কার্াৃলয় প্রধান 

(সাংশিষ্ট তজলা কার্াৃলদয়র ওদয়বসাইদে  াওো  াদব) 

৩০ কা টশেবি 

 

২. অশিদ াগ শনষ্পশি কে টকিটা শনশে টি িেদে 

িোধান শেদি ব্যর্থ ট হদল 

আশ ল কে টকিটা  েশব: সাংশিষ্ট আঞ্চশলক পশরচালক 

সাংশিষ্ট আঞ্চশলক কার্াৃলদয়র ওদয়বসাইদে  াওো  াদব) 

২০ কা টশেবি 

 

৩. অশিদ াগ শনষ্পশি কে টকিটা শনশে টি িেদে 

িোধান শেদি ব্যর্থ ট হদল 

আশ ল কে টকিটা (শবশিদকর অশনক) নাে ও  েশব : জনাব িামলী নবী, সশচব, শবশসক 

ম ান  : +৮৮-০২-২২৩৩৫১০০৪ 

মোবাইল  : ০১৮১৯-১৩৬০৯৪ 

ইদেইল  : secretary@bscic.gov.bd 

ওদেব  : www.bscic.gov.bd 

২০ কা টশেবি 

 

৪. আশ ল কে টকিটা (শবশিদকর অশনক) শনশে টি 

িেদে িোধান শেদি ব্যর্থ ট হদল 

আশ ল কে টকিটা (শশল্প েন্ত্রণালদের অশনক) নাে ও  েশব : জনাব তমাহািে সালাউশদ্দন, যুগ্ম সশচব, শশল্প মন্ত্রণালয় 

ম ান  : +৮৮-০২-২২৩৩৫৫৭১৬ 

মোবাইল  : ০১৫৫২৪১০০১৩ 

ইদেইল  : jsdr@moind.gov.bd 

ওদেব  : www.moind.gov.bd 

২০ কা টশেবি 

 

৫. আশ ল কে টকিটা (শশল্প েন্ত্রণালদের অশনক) 

শনশে টি িেদে িোধান শেদি ব্যর্থ ট হদল 

েশন্ত্র শরষে শবিাদগর অশিদ াগ ব্যবস্থা না মিল েশন্ত্র শরষে শবিাগ ৬০ কা টশেবি 

 

 


