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বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন (শবশিক) 

১৩৭-১৩৮ মশিশিল বাশিশযিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ 

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

মিবা প্রোন প্রশিশ্রুশি (মাঠ  র্ যাদের কার্ যালে) 

১. শিশন, শমশন ও কম যদকৌশল 

রু কল্প (Vision) :  

শিল্প সমৃদ্ধ উন্নি বাাংলাদেি গঠদে পশিদবিবান্ধব শিল্পায়ে  
 

অশিলক্ষ্ি (Mission) : 

ববশিক প্রশিদ াশগিায় সক্ষম শিদল্পি শবকাি, েক্ষ মােবসম্পে বিশি, কম মসাংস্থাে সৃশি ও োশিদ্র শেিসে  
 

 

২. প্রশিশ্রুি মিবািমূহ  

 

আঞ্চশলক কা মালয়সমূহ : 

ক্র . মিবার নাম মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোযনীে কাগয ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং  শরদশাধ  দ্ধশি মিবা  প্রোদনর 

িমেিীমা  

(কার্ যশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কম যকিযা 

(নাম,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদমইল) 

১. ৫ িলা  র্ যন্ত শশল্প 

ইউশনদটর মল-

আউট প্ল্িান 

অনুদমােন 

 

 ত্রযাশর/ 

ই-মমইদলর মাধ্যদম 

১. শনধ যাশরি  রদম আদবেন 

২. রশিন/িাোকাদলা ছশব  (সিযাশয়ি) - ৩ কশপ 

৩. নাগশরকত্ব সেেপদেি ফদ াকশপ - ৩ কশপ 

৪. শসটি কিদপাদিিে /পপৌিসভা/ইউশেয়ে পশিষে কর্তমক প্রেত্ত হালনাগাে পেড  

    লাইদসদেি ফদ াকশপ -  ৩ কশপ 

৫. যশমর বরাদ্দ দত্রর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৬.  দযশন িাটি যশ দকট ও প্রশিষ্ঠাদনর মাশলদকর অাংগীকারনামার  দটাকশ  - ৩ কশ  

৭. র্ন্ত্র াশির মকাদটশদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৮. িাইট মল-আউট প্ল্িাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৯. মমশশন মল-আউট প্ল্িাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

১০. শবশডাং এশিদমদটর  দটাকশ  - ৩ কশ  

১১. শবশডাং প্ল্িাদনর  দটাকশ -৩ কশ  

১২. যশমর মূদল্যর ২ শকশির ব্াাংক াা ট/দ -অর্ যার, 

১৩. িাংশিষ্ট শবশিক কার্ যালে িমূদহর অগ্রগামী ত্র 

 

আদবেে ফিম  প্রাশিস্থাে :  
সাংশিি শবশসক শিল্পেগিী কা মালয় 

 

৬০/- মেদক ৪,১৮৫০০/- টাকা 
(বগ যশমটার ও স্থা নাশিশিক) 

৭ আঞ্চশলক পশিচালক, 

আঞ্চশলক কা মালয়, শবশসক,  

১২৮, মশিশিল বা/এ,  ঢাকা-১০০০ 

পফাে: +৮৮-০২- ৯৫৬০৭৯৭ 

rddhaka@bscic.gov.bd 

 

আঞ্চশলক পশিচালক, 

আঞ্চশলক কা মালয়, শবশসক,  

১৭ আগ্রাবাে বা /এ , চট্টগ্রাম 

পফাে: +৮৮-০৩১-৭২০৪২২ 

rdctg@bscic.gov.bd 

 

আঞ্চশলক পশিচালক, 

আঞ্চশলক কা মালয়,  

শবশসক, সপুিা, িাজিাহী 

পফাে:+৮৮-০৭২১-৭৬১১২২ 

rdrajshahi@bscic.gov.bd 

 

আঞ্চশলক পশিচালক, 

আঞ্চশলক কা মালয়, শবশসক, 

১৯-২০, পকশডএ বা/এ, খুলো 

পফাে: +৮৮-০৪১-৭২১৭১৩ 

rdkhulna@bscic.gov.bd 
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ক্র . মিবার নাম মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোযনীে কাগয ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং  শরদশাধ  দ্ধশি মিবা  প্রোদনর 

িমেিীমা  

(কার্ যশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কম যকিযা 

(নাম,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদমইল) 

২. শশল্পনগরীদি 

অবশস্থি শশল্প 

ইউশনদটর খাি 

 শরবিযন 

 ত্রযাশর/ 

ই-মমইদলর মাধ্যদম 

১. সাংশিি শিল্প কািখাোি প্যাদড / সাো কাগদজ আদবেে 

২. রশিন/িাোকাদলা ছশব  (সিযাশয়ি) - ৩ কশপ 

৩. নাগশরকত্ব সেেপদেি ফদ াকশপ - ৩ কশপ 

৪. শসটিকিদপাদিিে /পপৌিসভা/ইউশেয়ে পশিষে কর্তমক প্রেত্ত হালোগাে  

    পেড লাইদসদেি ফদ াকশপ -  ৩ কশপ 

৫. র্ন্ত্র াশির মকাদটশদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৬. িাইট মল-আউট প্ল্িাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৭. মমশশন মল-আউট প্ল্িাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৮. শবশডাং এশিদমদটর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৯. শবশডাং প্ল্িাদনর  দটাকশ -৩ কশ  

১০. যশমর মূদল্যর ২ শকশির ব্াাংক াা ট/ ম -অর্ যাদরর  দটাকশ -৩ কশ   

      (মূলকশ িহ) 

প্রদর্াযি নে ৫ আঞ্চশলক পশিচালক, 

আঞ্চশলক কা মালয়, শবশসক,  

১২৮, মশিশিল বা/এ,  ঢাকা-১০০০ 

পফাে: +৮৮-০২- ৯৫৬০৭৯৭ 

rddhaka@bscic.gov.bd 

 
আঞ্চশলক পশিচালক, 

আঞ্চশলক কা মালয়, শবশসক,  

১৭ আগ্রাবাে বা /এ , চট্টগ্রাম 

পফাে: +৮৮-০৩১-৭২০৪২২ 

rdctg@bscic.gov.bd 

 
আঞ্চশলক পশিচালক, 

আঞ্চশলক কা মালয়,  

শবশসক, সপুিা, িাজিাহী 

পফাে:+৮৮-০৭২১-৭৬১১২২ 

rdrajshahi@bscic.gov.bd 

 
আঞ্চশলক পশিচালক, 

আঞ্চশলক কা মালয়, শবশসক, 

১৯-২০, পকশডএ বা/এ, খুলো 

পফাে: +৮৮-০৪১-৭২১৭১৩ 

rdkhulna@bscic.gov.bd 
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শবশসক পজলা কা মালয়সমূহ: 

 

ক্র . মিবার নাম মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোযনীে কাগয ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং  শরদশাধ  দ্ধশি মিবা  প্রোদনর 

িমেিীমা  

(কার্ যশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কম যকিযা 

(নাম,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদমইল) 

১. প্রদযক্ট মপ্রা াইল 

িরবরাহ 

িরািশর/র্াকদর্াদগ/ 

ই-মমইদল আদবেনকারীর শনকট 

মপ্ররি 

১. শনধ যাশরি  রদম আদবেন 

 

আদবেে ফিম  প্রাশিস্থাে  

িাংশিষ্ট শবশিক মযলা কার্ যালে 

প্রদর্াযি নে ৫ িাংশিষ্ট শবশিক মযলা কার্ যালে প্রধান 

(ম ান নম্বর ও ইদমইল 

www.bscic.gov.bd 

এ  াওো র্াদব) 
 

২. প্রিাশবি মাইদক্রা 

শশদল্পর শনবন্ধন 

 ত্রযাশর/ই-মমইদলর মাধ্যদম  

 

১. শনধ যাশরি  রদম আদবেন 
২.িশিে/সাোকাদলা ছশব (সিযাশয়ি) - ২ কশপ 
৩. োগশিকদেি সেেপদেি ফদ াকশপ - ২ কশপ 

৪. জািীয় পশিচয়পদেি ফদ াকশপ - ২ কশপ 

৫. শসটি কিদপাদিিে/পপৌিসভা/ইউশেয়ে পশিষে কর্তমক  

    প্রেত্ত হালোগাে পেড লাইদসদেি ফদ াকশপ- ২ কশপ 

৬.  ন্ত্রপাশিি িাশলকা-২ কশপ 

৭. কাঁচামাদলি িাশলকা-২ কশপ 

 

আদবেে ফিম  প্রাশিস্থাে  

িাংশিষ্ট শবশিক মযলা কার্ যালে 
 

ক) ২৫,০০,০০১/- হদি ৪০,০০,০০০/- টাকা  র্ যন্ত শ -৮০০/- 

 

খ) ৪০,০০,০০১/- হদি ৭৫,০০,০০০/-  র্ যন্ত শ  - ১২০০/-  
 

(পসবাি মূদেি সাদে সিকাি কর্তমক  

শের্ মাশিি হাদি  ভযা  যুক্ত হদব) 

৩  িাংশিষ্ট শবশিক মযলা কার্ যালে প্রধান 

(দ ান নম্বর ও ইদমইল 

www.bscic.gov.bd 

এ  াওো র্াদব) 

৩. প্রিাশবি কুটির শশদল্পর 

শনবন্ধন 

 ত্রযাশর/ 

ই-মমইদলর মাধ্যদম  

 

১. শনধ যাশরি  রদম আদবেন 
২.িশিে/সাোকাদলা ছশব (সিযাশয়ি)  - ২ কশপ 
৩. োগশিকদেি সেেপদেি ফদ াকশপ – ২ কশপ 

৪. জািীয় পশিচয়পদেি ফদ াকশপ – ২ কশপ 

৫. শসটি কিদপাদিিে/পপৌিসভা/ইউশেয়ে পশিষে কর্তমক 

প্রেত্ত  

    হালোগাে পেড লাইদসদেি ফদ াকশপ- ২ কশপ 

৬.  ন্ত্রপাশিি িাশলকা-২ কশপ 

৭. কাঁচামাদলি িাশলকা-২ কশপ 

আদবেে ফিম  প্রাশিস্থাে 

িাংশিষ্ট শবশিক মযলা কার্ যালে 

ক) ১০০/- হদি ১,০০,০০০/- টাকা  র্ যন্ত শ  – ১৫০/-  

 

খ) ১,০০,০০১/- হদি ২৫,০০,০০০/-  র্ যন্ত শ  – ৫০০/- 

 

 

(পসবাি মূদেি সাদে সিকাি কর্তমক  

শের্ মাশিি হাদি ভযা  যুক্ত হদব) 

৩  িাংশিষ্ট শবশিক মযলা কার্ যালে প্রধান 

(দ ান নম্বর ও ইদমইল 

www.bscic.gov.bd 

এ  াওো র্াদব) 
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ক্র . মিবার নাম মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোযনীে কাগয ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং  শরদশাধ  দ্ধশি মিবা  প্রোদনর 

িমেিীমা  

(কার্ যশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কম যকিযা 

(নাম,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদমইল) 

৪. প্রিাশবি ক্ষুদ্র 

শশদল্পর শনবন্ধন 

 ত্রযাশর/ 

ই-মমইদলর মাধ্যদম  

 

১. শনধ যাশরি  রদম আদবেন 
২.িশিে/সাোকাদলা ছশব (সিযাশয়ি)  - ২ কশপ 
৩. োগশিকদেি সেেপদেি ফদ াকশপ – ২ কশপ 

৪. জািীয় পশিচয়পদেি ফদ াকশপ – ২ কশপ 

৫. শসটি কিদপাদিিে/পপৌিসভা/ইউশেয়ে পশিষে কর্তমকপ্রেত্ত  

    হালোগাে পেড লাইদসদেি ফদ াকশপ- ২ কশপ 

৬.  ন্ত্রপাশিি িাশলকা-২ কশপ 

৭. কাঁচামাদলি িাশলকা-২ কশপ 

আদবেে ফিম  প্রাশিস্থাে 

িাংশিষ্ট শবশিক মযলা কার্ যালে 
 

ক) ৭৫,০০,০০১/- হদি ১,০০,০০,০০০/- টাকা  র্ যন্ত শ -১৫০০/-  

 

 

খ) ১,০০,০০,০০১/- হদি ৫,০০,০০,০০০/-  র্ যন্ত শ  - ২৫০০/-  

 

 

গ) ৫,০০,০০,০০১/- হদি ১৫,০০,০০,০০০/-  র্ যন্ত শ  - ৩০০০/- 
 

(পসবাি মূদেি সাদে সিকাি কর্তমক  

শের্ মাশিি হাদি ভযা  যুক্ত হদব) 

৩  িাংশিষ্ট শবশিক মযলা কার্ যালে প্রধান 

(দ ান নম্বর ও ইদমইল 

www.bscic.gov.bd 

এ  াওো র্াদব) 

৫. প্রিাশবি মািাশর 

শশদল্পর শনবন্ধন 

 ত্রযাশর/ 

ই-মমইদলর মাধ্যদম  

 

১. শনধ যাশরি  রদম আদবেন 
২.িশিে/সাোকাদলা ছশব (সিযাশয়ি) - ২ কশপ 
৩. োগশিকদেি সেেপদেি ফদ াকশপ - ২ কশপ 

৪. জািীয় পশিচয়পদেি ফদ াকশপ - ২ কশপ 

৫. শসটি কিদপাদিিে/পপৌিসভা/ইউশেয়ে পশিষে কর্তমকপ্রেত্ত  

    হালোগাে পেড লাইদসদেি ফদ াকশপ- ২ কশপ 

৬.  ন্ত্রপাশিি িাশলকা-২ কশপ 

৭. কাঁচামাদলি িাশলকা-২ কশপ 

আদবেে ফিম  প্রাশিস্থাে 

িাংশিষ্ট শবশিক মযলা কার্ যালে 

১৫,০০,০০,০০১/- হদি ৫০,০০,০০,০০০/- বা  

িদুদ্ধয  র্ যন্ত শ  - ৪০০০/-  

 

(পসবাি মূদেি সাদে সিকাি কর্তমক শের্ মাশিি হাদি  

ভযা  যুক্ত হদব) 

৩  িাংশিষ্ট শবশিক মযলা কার্ যালে প্রধান 

(দ ান নম্বর ও ইদমইল 

www.bscic.gov.bd 

এ  াওো র্াদব) 

৬. শবদ্যমান মাইদক্রা 

শশদল্পর শনবন্ধন 

 ত্রযাশর/ 

ই-মমইদলর মাধ্যদম  

 

১. শনধ যাশরি  রদম আদবেন 
২.িশিে/সাোকাদলা ছশব (সিযাশয়ি) - ২ কশপ 
৩. োগশিকদেি সেেপদেি ফদ াকশপ - ২ কশপ 

৪. জািীয় পশিচয়পদেি ফদ াকশপ - ২ কশপ 

৫. শসটি কিদপাদিিে/পপৌিসভা/ইউশেয়ে পশিষে কর্তমকপ্রেত্ত  

    হালোগাে পেড লাইদসদেি ফদ াকশপ- ২ কশপ 

৬.  ন্ত্রপাশিি িাশলকা-২ কশপ 

৭. কাঁচামাদলি িাশলকা-২ কশপ 

আদবেে ফিম প্রাশিস্থাে 

িাংশিষ্ট শবশিক মযলা কার্ যালে 

ক) ২৫,০০,০০১/- হদি ৪০,০০,০০০/- টাকা  র্ যন্ত শ  - ৮০০/-  

 

খ) ৪০,০০,০০১/- হদি ৭৫,০০,০০০/-  র্ যন্ত শ  - ১২০০/-  

 

(পসবাি মূদেি সাদে সিকাি কর্তমক শের্ মাশিি হাদি  

ভযা  যুক্ত হদব) 

৩ িাংশিষ্ট শবশিক মযলা কার্ যালে প্রধান 

(ম ান নম্বর ও ইদমইল  

www.bscic.gov.bd 

এ  াওো র্াদব) 
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ক্র . মিবার নাম মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোযনীে কাগয ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং  শরদশাধ  দ্ধশি মিবা  প্রোদনর 

িমেিীমা  

(কার্ যশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কম যকিযা 

(নাম,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদমইল) 

৭. শবদ্যমান কুটির 

শশদল্পর শনবন্ধন 

 ত্রযাশর/ 

ই-মমইদলর মাধ্যদম  

 

১. শনধ যাশরি  রদম আদবেন 
২.িশিে/সাোকাদলা ছশব (সিযাশয়ি) - ২ কশপ 
৩. োগশিকদেি সেেপদেি ফদ াকশপ - ২ কশপ 

৪. জািীয় পশিচয়পদেি ফদ াকশপ - ২ কশপ 

৫. শসটি কিদপাদিিে/পপৌিসভা/ইউশেয়ে পশিষে কর্তমকপ্রেত্ত  

    হালোগাে পেড লাইদসদেি ফদ াকশপ- ২ কশপ 

৬.  ন্ত্রপাশিি িাশলকা-২ কশপ 

৭. কাঁচামাদলি িাশলকা-২ কশপ 

আদবেে ফিম  প্রাশিস্থাে 

িাংশিষ্ট শবশিক মযলা কার্ যালে 

 

ক) ১০০/- হদি ১,০০,০০০/- টাকা  র্ যন্ত শ  - ১৫০/-  

 

খ) ১,০০,০০১/- হদি ২৫,০০,০০০/-  র্ যন্ত শ  - ৫০০/-  

 

(পসবাি মূদেি সাদে সিকাি কর্তমক  

শের্ মাশিি হাদি ভযা  যুক্ত হদব) 

৩ িাংশিষ্ট শবশিক মযলা কার্ যালে প্রধান 

(ম ান নম্বর ও ইদমইল  

www.bscic.gov.bd 

এ  াওো র্াদব) 

৮. শবদ্যমান ক্ষুদ্র 

শশদল্পর শনবন্ধন 

 ত্রযাশর/ 

ই-মমইদলর মাধ্যদম  

 

১. শনধ যাশরি  রদম আদবেন 
২.িশিে/সাোকাদলা ছশব (সিযাশয়ি) - ২ কশপ 
৩. োগশিকদেি সেেপদেি ফদ াকশপ - ২ কশপ 

৪. জািীয় পশিচয়পদেি ফদ াকশপ - ২ কশপ 

৫. শসটি কিদপাদিিে/পপৌিসভা/ইউশেয়ে পশিষে কর্তমক প্রেত্ত  

    হালোগাে পেড লাইদসদেি ফদ াকশপ- ২ কশপ 

৬.  ন্ত্রপাশিি িাশলকা-২ কশপ 

৭. কাঁচামাদলি িাশলকা-২ কশপ 

আদবেে ফিম  প্রাশিস্থাে 

িাংশিষ্ট শবশিক মযলা কার্ যালে 

ক) ৭৫,০০,০০১/- হদি ১,০০,০০,০০০/- টাকা  র্ যন্ত শ -১৫০০/-  

 

খ) ১,০০,০০,০০১/- হদি ৫,০০,০০,০০০/-  র্ যন্ত শ  - ২৫০০/-  

 

গ) ৫,০০,০০,০০১/- হদি ১৫,০০,০০,০০০/-  র্ যন্ত শ  - ৩০০০/-  
 

(পসবাি মূদেি সাদে সিকাি কর্তমক  

শের্ মাশিি হাদি ভযা  যুক্ত হদব) 

৩ িাংশিষ্ট শবশিক মযলা কার্ যালে প্রধান 

(ম ান নম্বর ও ইদমইল  

www.bscic.gov.bd 

এ  াওো র্াদব) 

৯. শবদ্যমান মািাশর 

শশদল্পর শনবন্ধন 

 ত্রযাশর/ 

ই-মমইদলর মাধ্যদম  

 

১. শনধ যাশরি  রদম আদবেন 
২. িশিে/সাোকাদলা ছশব (সিযাশয়ি) - ২ কশপ 
৩. োগশিকদেি সেেপদেি ফদ াকশপ - ২ কশপ 

৪. জািীয় পশিচয়পদেি ফদ াকশপ - ২ কশপ 

৫. শসটি কিদপাদিিে/পপৌিসভা/ইউশেয়ে পশিষে কর্তমকপ্রেত্ত  

    হালোগাে পেড লাইদসদেি ফদ াকশপ- ২ কশপ 

৬.  ন্ত্রপাশিি িাশলকা-২ কশপ 

৭. কাঁচামাদলি িাশলকা-২ কশপ 

আদবেে ফিম  প্রাশিস্থাে  :  িাংশিষ্ট শবশিক মযলা কার্ যালে 

১৫,০০,০০,০০১/- হদি ৫০,০০,০০,০০০/- বা 
িদুদ্ধয  র্ যন্ত শ  - ৪০০০/- 

 

(পসবাি মূদেি সাদে সিকাি কর্তমক শের্ মাশিি হাদি ভযা  যুক্ত 

হদব) 

৩ িাংশিষ্ট শবশিক মযলা কার্ যালে প্রধান 

(ম ান নম্বর ও ইদমইল  

www.bscic.gov.bd 

এ  াওো র্াদব) 
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ক্র . মিবার নাম মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোযনীে কাগয ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং  শরদশাধ  দ্ধশি মিবা  প্রোদনর 

িমেিীমা  

(কার্ যশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কম যকিযা 

(নাম,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদমইল) 

১০. শবশিদকর 

িত্ত্বাবধাদন কুটির 

শশদল্প  

ঋি মিবা প্রোন 

 

 ত্রযাশর/ 

ই-মমইদলর মাধ্যদম  

 

১. শের্ মাশিি ফিদম আদবেে 

২.িশিে/সাোকাদলা ছশব (সিযাশয়ি) - ২ কশপ 
৩. োগশিকদেি সেেপদেি ফদ াকশপ - ২ কশপ 

৪. জািীয় পশিচয়পদেি ফদ াকশপ - ২ কশপ 

৫. শসটি কিদপাদিিে/পপৌিসভা/ইউশেয়ে পশিষে কর্তমকপ্রেত্ত  

    হালোগাে পেড লাইদসদেি ফদ াকশপ- ২ কশপ 

৬. জশমি পিচাি ফদ াকশপ-২ কশপ 

৭.  পল-আউ  প্লাদেি ফদ াকশপ- ২ কশপ 

৮.   ন্ত্রপাশিি পকাদ িদেি ফদ াকশপ- ২ কশপ 

৯. খাজোি হালোগাে পশিদিাদর্ি িশিদেি ফদ াকশপ- ২ কশপ 

১০. ব্যশক্তগি জাশমেোদিি িথ্য- ২ কশপ 

আদবেে ফিম  প্রাশিস্থাে  :  িাংশিষ্ট শবশিক মযলা কার্ যালে 
 

১০০/- 

 

২০ িাংশিষ্ট শবশিক মযলা কার্ যালে প্রধান 

(ম ান নম্বর ও ইদমইল  

www.bscic.gov.bd 

এ  াওো র্াদব) 

১১. শবশিদকর 

িত্ত্বাবধাদন ক্ষুদ্র 

শশদল্প  

ঋি মিবা প্রোন 

 

 ত্রযাশর/ 

ই-মমইদলর মাধ্যদম  

 

১. শের্ মাশিি ফিদম আদবেে 

২.িশিে/সাোকাদলা ছশব (সিযাশয়ি) - ২ কশপ 
৩. োগশিকদেি সেেপদেি ফদ াকশপ - ২ কশপ 

৪. জািীয় পশিচয়পদেি ফদ াকশপ - ২ কশপ 

৫. শসটি কিদপাদিিে/পপৌিসভা/ইউশেয়ে পশিষে কর্তমকপ্রেত্ত  

    হালোগাে পেড লাইদসদেি ফদ াকশপ- ২ কশপ 

৬. জশমি পিচাি ফদ াকশপ-২ কশপ 

৭. পল-আউ  প্লাদেি ফদ াকশপ- ২ কশপ 

৮.  ন্ত্রপাশিি পকাদ িদেি ফদ াকশপ- ২ কশপ 

৯. খাজোি হালোগাে পশিদিাদর্ি িশিদেি ফদ াকশপ- ২ কশপ 

১০. ব্যশক্তগি জাশমেোদিি িথ্য- ২ কশপ 

আদবেে ফিম  প্রাশিস্থাে  :  িাংশিষ্ট শবশিক মযলা কার্ যালে 

৫০০/- ২০ িাংশিষ্ট শবশিক মযলা কার্ যালে প্রধান 

(ম ান নম্বর ও ইদমইল  

www.bscic.gov.bd 

এ  াওো র্াদব) 
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ক্র . মিবার নাম মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোযনীে কাগয ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং  শরদশাধ 

 দ্ধশি 

মিবা  প্রোদনর 

িমেিীমা  

(কার্ যশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কম যকিযা 

(নাম,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদমইল) 

১২. প্রযুশি িথ্য শবিরি িরািশর/ 

র্াকদর্াদগ/ 

ই-মমইদল 

 

১. শনধ যাশরি  রদম আদবেন 

আদবেে ফিম  প্রাশিস্থাে 

িাংশিষ্ট শবশিক মযলা কার্ যালে 

প্রদর্াযি নে ১ িাংশিষ্ট শবশিক মযলা কার্ যালে প্রধান 

(ম ান নম্বর ও ইদমইল  

www.bscic.gov.bd 

এ  াওো র্াদব) 

১৩. শশল্পনগরীদি 

অবশস্থি শশল্প 

ইউশনদটর নাম 

 শরবিযন 

 ত্রযাশর/ 

ই-মমইদলর মাধ্যদম 

১. সাংশিি শিল্প কািখাোি প্যাদড / সাো কাগদজ আদবেে 

২. রশিন/িাোকাদলা ছশব  (সিযাশয়ি) - ৩ কশপ 

৩. নাগশরকত্ব সেেপদেি ফদ াকশপ - ৩ কশপ 

৪. শসটিকিদপাদিিে /পপৌিসভা/ইউশেয়ে পশিষে কর্তমক প্রেত্ত হালোগাে পেড  

    লাইদসদেি ফদ াকশপ -  ৩ কশপ 

৫. র্ন্ত্র াশির মকাদটশদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৬. িাইট মল-আউট প্ল্িাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৭. মমশশন মল-আউট প্ল্িাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৮. শবশডাং এশিদমদটর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৯. শবশডাং প্ল্িাদনর  দটাকশ -৩ কশ  

১০. যশমর মূদল্যর ২ শকশির ব্াাংক াা ট/দ -অর্ যাদরর  দটাকশ -৩ কশ  (মূলকশ িহ) 

 

প্রদর্াযি নে ৫ িাংশিষ্ট শবশিক মযলা কার্ যালে প্রধান 

(ম ান নম্বর ও ইদমইল  

www.bscic.gov.bd 

এ  াওো র্াদব) 
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শিল্পেগিী কা মালয়সমূহ : 

 

ক্র . মিবার নাম মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোযনীে কাগয ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং  শরদশাধ  দ্ধশি মিবা  প্রোদনর 

িমেিীমা  

(কার্ যশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কম যকিযা 

(নাম,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদমইল) 

১. প্ল্ট বরাদ্দ প্রোন বরাদ্দ ত্র ইস্যির মাধ্যদম 

 

১. শনধ যাশরি  রদম আদবেন 

২. রশিন/িাোকাদলা ছশব (সিযাশয়ি) - ৩ কশপ 

৩. নাগশরকত্ব সেেপদেি ফদ াকশপ - ৩ কশপ 

৪. শসটি কিদপাদিিে /পপৌিসভা/ইউশেয়ে পশিষে কর্তমক প্রেত্ত  

    হালনাগাে পেড লাইদসদেি ফদ াকশপ -  ৩ কশপ 

৫. র্ন্ত্র াশির মকাদটশদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৬. মল-আউট প্ল্িাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৭. যশমর মূদল্যর ২ শকশির ব্াাংক াা ট/দ -অর্ যার 

 

আদবেে ফিম  প্রাশিস্থাে  

িাংশিষ্ট শবশিক শশল্পনগরী কা মালয় ও www.bscic.gov.bd 

যশমর মূদল্যর ২ শকশির ব্াাংক াা ট/দ -অর্ যার ৬০ িাংশিষ্ট শশল্পনগরী কম যকিযা 
(ম ান ও ইদমইল শবশিক ওদেবিাইট 

ও এ দি  াওো র্াদব) 

২. প্ল্দটর হিান্তর 

অনুদমােন 

ভূশম েখল িনে দত্রর 

মাধ্যদম 

১. সাংশিি শিল্প কািখাোি প্যাদড/সাো কাগদজ আদবেে 

২. বরাদ্দ ত্র-১ কশ  

৩. র্াউন-ম দমন্ট যমা োদনর রশিে-১ কশ  

 

যশমর মূদল্যর ২ শকশির ব্াাংক াা ট/দ -অর্ যার ২ িাংশিষ্ট শশল্পনগরী কম যকিযা 
(ম ান ও ইদমইল শবশিক ওদেবিাইট 

ও এ দি  াওো র্াদব) 
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ক্র . মিবার নাম মিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোযনীে কাগয ত্র এবাং প্রাশিস্থান মিবার মূল্য এবাং  শরদশাধ  দ্ধশি মিবা  প্রোদনর 

িমেিীমা  

(কার্ যশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কম যকিযা 

(নাম,  েশব, ম ান নম্বর ও ইদমইল) 

৩. শলয শর্র্ িম্পােন শলয শর্র্  

যাশরর মাধ্যদম 

১. শনধ যাশরি  রদম আদবেন  

২. রশিন/িাোকাদলা ছশব  (সিযাশয়ি) - ৩ কশপ 

৩. নাগশরকত্ব সেেপদেি ফদ াকশপ - ৩ কশপ 

৪. শসটি কিদপাদিিে /পপৌিসভা/ইউশেয়ে পশিষে কর্তমক প্রেত্ত  

    হালনাগাে পেড লাইদসদেি ফদ াকশপ -  ৩ কশপ 

৫. র্ন্ত্র াশির মকাদটশদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৬. িাইট মল-আউট প্ল্িাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৭. মমশশন মল-আউট প্ল্িাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৮. শবশডাং এশিদমদটর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৯. শলয শর্র্  রদমর  দটাকশ  - ৩ কশ  

 

আদবেে ফিম  প্রাশিস্থাে  

িাংশিষ্ট শবশিক শশল্পনগরী  ও www.bscic.gov.bd 

প্রদর্াযি নে ৫  িাংশিষ্ট শশল্পনগরী কম যকিযা 
(ম ান নম্বর ও ইদমইল  

www.bscic.gov.bd 

এ  াওো র্াদব) 

৪. শশল্পনগরীর প্ল্ট 

ব্াাংদক োেবদ্ধ 

রাখা িাংক্রান্ত 

অনা শি ত্র প্রোন 

 ত্রযাশরর মাধ্যদম ১. সাংশিি শিল্প কািখাোি প্যাদড / সাো কাগদজ আদবেে 

২. রশিন/িাোকাদলা ছশব  (সিযাশয়ি) - ৩ কশপ 

৩. নাগশরকত্ব সেেপদেি ফদ াকশপ - ৩ কশপ 

৪. শসটিকিদপাদিিে /পপৌিসভা/ইউশেয়ে পশিষে কর্তমক প্রেত্ত হালোগাে  

   পেড লাইদসদেি ফদ াকশপ -  ৩ কশপ 

৫. র্ন্ত্র াশির মকাদটশদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৬. কারখানা িবদনর মল-আউট প্ল্িান 

৭. িাইট মল-আউট প্ল্িাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৮. মমশশন মল-আউট প্ল্িাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৯. শবশডাং এশিদমদটর  দটাকশ  - ৩ কশ  

১০. শবশডাং প্ল্িাদনর  দটাকশ -৩ কশ  

১১. যশমর মূদল্যর ২ শকশির ব্াাংক াা ট/দ -অর্ যাদরর  দটাকশ -৩ কশ  (মূলকশ িহ) 
 

প্রদর্াযি নে ৫ িাংশিষ্ট শশল্পনগরী কম যকিযা 
(ম ান নম্বর ও ইদমইল  

www.bscic.gov.bd 

এ  াওো র্াদব) 
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৩) অশিদর্াগ ব্বস্থা না  দ্ধশি (শযআরএি)  
 

ক্র. কখন মর্াগাদর্াগ করদবন মর্াগাদর্াদগর  ঠিকানা শনষ্পশির িমেিীমা 

১. োশেত্বপ্রাি কম যকিযার িাদে মর্াগাদর্াগ, 

শিশন িমাধান শেদি ব্ে য হদল 

শহিাব ও অে য শবিাদগর কাদযর যন্য  শরচালক ( অে য ), শবশিক, ১৩৭-১৩৮ মশিশিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।  

ম ান: +৮৮-০২-৯৫৬৫৬১৩, ই-মমইল: dirfinance@bscic.gov.bd 

১০ কম যশেবি 
 

 শরকল্পনা শবিাদগর কাদযর যন্য  শরচালক ( শরকল্পনা ও উন্নেন), শবশিক, ১৩৭-১৩৮ মশিশিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।  

ম ান: +৮৮-০২-৯৫৫৩৪৮৫, ই-মমইল: dirplanning@bscic.gov.bd 

১০ কম যশেবি 
 

উন্নেন ও িম্প্রিারি শবিাদগর কাদযর যন্য  শরচালক ( উন্নেন ও িম্প্রিারি), শবশিক, ১৩৭-১৩৮ মশিশিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

ম ান: +৮৮-০২-৯৫৫৭৯১৭ ই-মমইল : dirpne@bscic.gov.bd 

১০ কম যশেবি 
 

প্রকল্প ব্বস্থা না ও বািবােন এবাং পুরদকৌশল শবিাদগর কাদযর যন্য  শরচালক (প্রকল্প), শবশিক, ১৩৭-১৩৮ মশিশিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

ম ান: +৮৮-০২-৯৫৫৩৪৬৬, ই-মমইল: dirproject@bscic.gov.bd 
১০ কম যশেবি 

 

শব িন শবিাগ ও নকশা মকন্দ্র শবিাদগর কাদযর যন্য  শরচালক (শব িন ও নকশা ), শবশিক, ১৩৭-১৩৮ মশিশিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।  

ম ান: +৮৮-০২-৯৫৫৩৪৮৭, ই-মমইল: dirmarketing@bscic.gov.bd 

১০ কম যশেবি 
 

এমআইএি শবিাগ ও প্রযুশি শবিাদগর কাদযর যন্য   শরচালক (প্রযুশি), শবশিক, ১৩৭-১৩৮ মশিশিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। 
ম ান: +৮৮-০২-৯৫৫৩৭১৪, ই-মমইল: dirtechnology@bscic.gov.bd 

১০ কম যশেবি 
 

প্রশািন শবিাদগর কাদযর যন্য  িশচব, শবশিক, ১৩৭-১৩৮ মশিশিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। 
ম ান: +৮৮-০২-৯৫৫৩৪৯০, ই-মমইল : secretary@bscic.gov.bd 

১০ কম যশেবি 
 

২. শযআরএি ম াকাল  দেন্ট কম যকিযা 

শনশে যষ্ট িমদে িমাধান শেদি ব্ে য হদল 

মচোরম্যান, শবশিক, ১৩৭/১৩৮, মশিশিল  বাশনশযিক এলাকা, ঢাকা -১০০০ । 
ম ানঃ ম ান: +৮৮-০২-৯৫৬৫৬১২, ইদমইলঃ chairman@bscic.gob.bd, ওদেবিাইট : www.bscic.gov.bd 

১০ কম যশেবি 
 

 

৪) আ নার কাদছ আমাদের প্রিিাশা 
 

ক্র. প্রশিশ্রুি/ কাশিি  মিবা প্রাশির লদক্ষ্ি করিীে 

১. আ নার শশল্প িাংক্রান্ত মর্ মকান প্রদোযদন শবশিদকর মর্ মকান কার্ যালদের  িাদে অবযই ই  আ শন মর্াগাদর্াগ করদবন । 

২. আ নাদক  কাশিি মিবা প্রোদনর যন্য শবশিদকর িকল কার্ যালে িব যো প্রস্তুি। 

৩. মিবা গ্রহদির যন্য মকান শ  এর প্রদোযন হে িাহদল িঠিক মাধ্যদম প্রদোযনীে শ   শরদশাধ করদবন । 

৪. মকান শবদশষ প্রদোযদন কর্তয দক্ষ্র িাক্ষ্াদির প্রদোযন মেখা শেদল অবযই ই পূদব য মটশলদ াদন শনশিি হদে অশ দি আিদবন । 

৫. শবশিদকর মকান কার্ যালে আ নাদক মিবা প্রোদন ব্ে য হদল শিটিদযন চাট যাদর উদেশখি উর্ধ্যিন কর্তয ক্ষ্দক অবযই ই মটশলদ াদন, প্রদোযদন িাক্ষ্াদি অবশহি করদবন । প্রদোযদন উি মিবা প্রাশির যন্য িাো কাগদয বা শবশিদকর 

শনধ যাশরি  রদম আ নার প্রদোযনীে িথ্য (কাশিি মিবার নাম, শক অজুহাি মেশখদে মিবা সুশবধা হদি বশিি করা হদেদছ, মমাবাইল নান্বার ও মর্াগাদর্াদগর  ঠিকানা) আদছ শকনা িা শনশিি হদে অশিদর্াগ ত্রটি যমা মেদবন। 

৬. আ নার িহদর্াশগিাে মেশ দ্রুি শশল্পােদনর শেদক এশগদে র্াদব । 
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