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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শশল্প মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন (শবশিক) 

আঞ্চশলক কার্ যালয়, চট্টগ্রাম 

শবশসক ভবন (৩য় তলা), ১৭ আগ্রাবাে বা/এ, চট্টগ্রাম 

ওদেবিাইট: www.bscic.chittagongdiv.gov.bd  
 

সিবা প্রোন প্রশিশ্রুশি (শিটিদেন ি চাট টার) 

১. শিশন ও শিশন : 

রূ কল্প (Vision) :  

শশল্প িমৃদ্ধ উন্নি বাাংলাদেশ গঠদন  শরদবশবান্ধব শশল্পােন 
 

অশিলক্ষ্য (Mission) : 

ববশিক প্রশিদ াশগিাে িক্ষ্ি শশদল্পর শবকাশ, েক্ষ্ িানবিম্পে বিশর, কি টিাংস্থান সৃশি ও োশরদ্রয শনরিন 

 

২. প্রশিশ্রুি সিবািমূহ  

২.১) নাগশরক সিবা: 

ক্র . সিবার নাি সিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান সিবার মূল্য এবাং 

 শরদশাধ  দ্ধশি 

সিবা  প্রোদনর িিেিীিা  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি,  েশব, স ান নম্বর ও ইদিইল) 

  ১. প্রদেক্ট সপ্রা াইল প্রণয়ন ও িরবরাহ উদযাক্তার আদবেদনর প্রপ্রশিদত প্রদেক্ট 

সপ্রা াইল প্রণয়ন কদর  উপযুক্ত 

কর্তযপদির অনুদমােন সাদপদি 

উদযাক্তাদক সরাসশর সরবরাহ করা হয়।  

 

১. প্রদেক্ট সপ্রা াইল প্রাশির জন্য 

উদযাক্তার আদবেন 

২. িাো কাগদে/ সকাম্পাশনর প্যাদে 

প্রদেক্টটির িাংশক্ষ্ি শববরণ 

 

 

  

শবনামূদল্য ১৫ চট্টগ্রাম ও শসদলট শবভাদগর শবশসক প্রজলা 

কার্ যালয়সমূদহর মদনানীত কম যকতযা  ও 

শবশসক প্রজলা কার্ যালয় প্রধান 

(দ ান নম্বর ও ইদিইল www.bscic.gov.bd,  

www.bscic.chittagongdiv.gov.bd /সাংশিষ্ট 

শবশসক কার্ যালদয়র ওদয়বসাইদট  াওো  াদব) 
 

জনাব প্রকাশহনুর আক্তার 

শবদশষজ্ঞ 

বিবিক আঞ্চবিক কার্ যািয়, চট্টগ্রাম 

প্রমাবাইল নাং: ০১৭১২-৮০২১৭২ 

spl2rdoctg@bscic.gov.bd  

 

জনাব প্রমাোঃ প্ররাকন উশিন 

শবদশষজ্ঞ 

বিবিক আঞ্চবিক কার্ যািয়, চট্টগ্রাম 

প্রমাবাইল নাং: ০১৭৩২-৬৮৫৫৮৬ 

spl4rdoctg@bscic.gov.bd 
 

http://www.bscic.chittagongdiv.gov.bd/
http://www.bscic.gov.bd/
http://www.bscic.chittagongdiv.gov.bd/
mailto:spl2rdoctg@bscic.gov.bd
mailto:spl4rdoctg@bscic.gov.bd
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ক্র . সিবার নাি সিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং 

প্রাশিস্থান 

সিবার মূল্য এবাং  শরদশাধ 

 দ্ধশি 

সিবা  প্রোদনর িিেিীিা  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি,  েশব, স ান নম্বর ও ইদিইল) 

২. সাব-প্রসক্টর স্টাশি প্রণয়ন ও সরবরাহ উদযাক্তার চাশহোর প্রপ্রশিদত প্রকান 

খাদতর উপ-খাদতর শশল্প স্থাপদনর 

সম্ভাবনার প্রশতদবেন প্রণয়ন কদর  

উপযুক্ত কর্তযপদির অনুদমােন সাদপদি 

উদযাক্তাদক সরাসশর সরবরাহ করা হয়।  

 

 

 

সাব-প্রসক্টর স্টাশি প্রাশির জন্য 

উদযাক্তার আদবেন 

 

 

শবনামূদে ৩০  চট্টগ্রাম, প্রনায়াখালী,  কুশমল্লা ও শসদলট শবশসক প্রজলা 

কার্ যালয়সমূদহর মদনানীত কম যকতযা  ও 

শবশসক প্রজলা কার্ যালয় প্রধান 

(দ ান নম্বর ও ইদিইল www.bscic.gov.bd,  

www.bscic.chittagongdiv.gov.bd /সাংশিষ্ট 

শবশসক কার্ যালদয়র ওদয়বসাইদট  াওো  াদব) 

  

জনাব প্রকাশহনুর আক্তার 

শবদশষজ্ঞ 

বিবিক আঞ্চবিক কার্ যািয়, চট্টগ্রাম 

প্রমাবাইল নাং: ০১৭১২-৮০২১৭২ 

spl2rdoctg@bscic.gov.bd  

 

জনাব প্রমাোঃ প্ররাকন উশিন 

শবদশষজ্ঞ 

বিবিক আঞ্চবিক কার্ যািয়, চট্টগ্রাম 

প্রমাবাইল নাং: ০১৭৩২-৬৮৫৫৮৬ 

spl4rdoctg@bscic.gov.bd 

৩. প্রস্তাশবত (নতুন)/শবযমান কুটির  

শশদল্পর শনবন্ধন 

www.ossbscic.gov.bd    

ওদয়বদপাট যাদল উদযাক্তার আদবেদনর 

প্রপ্রশিদত, সাংশিষ্ট শবশসক কম যকতযার 

অনুদমােন সাদপদি এবাং শনশে যষ্ট 

আদবেন শি পশরদশাদধর মাধ্যদম 

আদবেনকারীর শনজ ওদয়ব অযাকাউন্ট/ 

ইদমইদল শনবন্ধন সনে প্রোন করা হয়। 

১. জাতীয় পশরচয়পদের কশপ 

২. শসটি করদপাদরশন/প্রপৌরসভা/ 

ইউশনয়ন পশরষে কর্তযক প্রেত্ত 

প্রেি লাইদসন্স (শবযমান শশদল্পর 

জন্য আবশিক) 

৩. সাো কাগদজ/প্রকাম্পাশনর 

প্যাদি শশদল্প উৎপাশেত পদের 

শববরণ, পশরমান, মূে 

(বাৎসশরক),শশদল্প ব্যবহৃত 

কাঁচািাদলর শববরণ, পশরমান, 

মূে (বাৎসশরক), শবশনদয়াদগর 

শববরণ (র্ন্ত্রপাশত ও চলশত 

মূলধন) 

৪. সাম্প্রশতক প্রতালা পাসদপাট য 

সাইদজর রশিন  ছশব-  ১ কশপ 

৫. ইদমইল আইশি ও স্বাির 

২৪০.৬২/- 

(দুইশত চশল্লশ টাকা বাষশট্ট 

পয়সা) 

প্রমাবাইল ব্যাাংশকাং শসদস্টম 

(রদকট, শবকাশ, নগে), শভসা 

কাি য, মাস্টার কাি য  

৩  চট্টগ্রাম ও শসদলট শবভাদগর শবশসক প্রজলা 

কার্ যালয়সমূদহর মদনানীত কম যকতযা  ও 

শবশসক প্রজলা কার্ যালয় প্রধান 

(দ ান নম্বর ও ইদিইল www.bscic.gov.bd,  

www.bscic.chittagongdiv.gov.bd /সাংশিষ্ট 

শবশসক কার্ যালদয়র ওদয়বসাইদট  াওো  াদব) 

 

জনাব প্রমাোঃ প্ররাকন উশিন 

শবদশষজ্ঞ 

বিবিক আঞ্চবিক কার্ যািয়, চট্টগ্রাম 

প্রমাবাইল নাং: ০১৭৩২-৬৮৫৫৮৬ 

spl4rdoctg@bscic.gov.bd 

 
জনাব মুহাম্মে নুরুল আবছার  

উপব্যবস্থাপক  

বিবিক আঞ্চবিক কার্ যািয়, চট্টগ্রাম 

প্রমাবাইল নাং: ০১৮১৫-৪০৭৬৩৩ 

dmrdoctg@bscic.gov.bd 
 

http://www.bscic.gov.bd/
http://www.bscic.chittagongdiv.gov.bd/
mailto:spl2rdoctg@bscic.gov.bd
mailto:spl4rdoctg@bscic.gov.bd
http://www.ossbscic.gov.bd/
http://www.bscic.gov.bd/
http://www.bscic.chittagongdiv.gov.bd/
mailto:spl4rdoctg@bscic.gov.bd
mailto:dmrdoctg@bscic.gov.bd
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ক্র . সিবার নাি সিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান সিবার মূল্য এবাং  শরদশাধ 

 দ্ধশি 

সিবা  প্রোদনর িিেিীিা  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি,  েশব, স ান নম্বর ও ইদিইল) 

৪. প্রস্তাশবত (নতুন)/শবযমান 

মাইদরা শশদল্পর শনবন্ধন 

 

 

www.ossbscic.gov.bd 

ওদয়বদপাট যাদল উদযাক্তার 

আদবেদনর প্রপ্রশিদত, সাংশিষ্ট 

শবশসক কম যকতযার অনুদমােন 

সাদপদি এবাং শনশে যষ্ট আদবেন 

শি পশরদশাদধর মাধ্যদম 

আদবেনকারীর শনজ ওদয়ব 

অযাকাউন্ট/ ইদমইদল শনবন্ধন 

সনে প্রোন করা হয়। 

১. জাতীয় পশরচয়পদের কশপ 

২. শসটি করদপাদরশন/প্রপৌরসভা/ ইউশনয়ন 

পশরষে কর্তযক প্রেত্ত প্রেি লাইদসন্স (শবযমান 

শশদল্পর জন্য আবশিক) 

৩. সাো কাগদজ/প্রকাম্পাশনর প্যাদি শশদল্প 

উৎপাশেত পদের শববরণ, পশরমান, মূে 

(বাৎসশরক),শশদল্প ব্যবহৃত কাঁচািাদলর শববরণ, 

পশরমান, মূে (বাৎসশরক), শবশনদয়াদগর শববরণ 

(র্ন্ত্রপাশত ও চলশত মূলধন) 

৪. সাম্প্রশতক প্রতালা পাসদপাট য সাইদজর রশিন  

ছশব-  ১ কশপ 

৫. ইদমইল আইশি ও স্বাির 

           ৭০৩.৩৭/- 

(সাতশত শতন টাকা সায়শেশ 

পয়সা) 

প্রমাবাইল ব্যাাংশকাং শসদস্টম 

(রদকট, শবকাশ, নগে), শভসা 

কাি য, মাস্টার কাি য 

৩  চট্টগ্রাম ও শসদলট শবভাদগর শবশসক প্রজলা 

কার্ যালয়সমূদহর মদনানীত কম যকতযা  ও 

শবশসক প্রজলা কার্ যালয় প্রধান 

(দ ান নম্বর ও ইদিইল www.bscic.gov.bd,  

www.bscic.chittagongdiv.gov.bd /সাংশিষ্ট 

শবশসক কার্ যালদয়র ওদয়বসাইদট  াওো  াদব) 
 

  

জনাব প্রমাোঃ প্ররাকন উশিন 

শবদশষজ্ঞ 

বিবিক আঞ্চবিক কার্ যািয়, চট্টগ্রাম 

প্রমাবাইল নাং: ০১৭৩২-৬৮৫৫৮৬ 

spl4rdoctg@bscic.gov.bd 

 
জনাব মুহাম্মে নুরুল আবছার  

উপব্যবস্থাপক  

বিবিক আঞ্চবিক কার্ যািয়, চট্টগ্রাম 

প্রমাবাইল নাং: ০১৮১৫-৪০৭৬৩৩ 

dmrdoctg@bscic.gov.bd 
৫. প্রস্তাশবত (নতুন)/শবযমান ক্ষুদ্র 

শশদল্পর শনবন্ধন 

www.ossbscic.gov.bd 

ওদয়বদপাট যাদল উদযাক্তার 

আদবেদনর প্রপ্রশিদত, সাংশিষ্ট 

শবশসক কম যকতযার অনুদমােন 

সাদপদি এবাং শনশে যষ্ট আদবেন 

শি পশরদশাদধর মাধ্যদম 

আদবেনকারীর শনজ ওদয়ব 

অযাকাউন্ট/ ইদমইদল শনবন্ধন 

সনে প্রোন করা হয়। 

১. জাতীয় পশরচয়পদের কশপ 

২. শসটি করদপাদরশন/প্রপৌরসভা/ ইউশনয়ন 

পশরষে কর্তযক প্রেত্ত প্রেি লাইদসন্স (শবযমান 

শশদল্পর জন্য আবশিক) 

৩. সাো কাগদজ/প্রকাম্পাশনর প্যাদি শশদল্প 

উৎপাশেত পদের শববরণ, পশরমান, মূে 

(বাৎসশরক),শশদল্প ব্যবহৃত কাঁচািাদলর শববরণ, 

পশরমান, মূে (বাৎসশরক), শবশনদয়াদগর শববরণ 

(র্ন্ত্রপাশত ও চলশত মূলধন) 

৪. সাম্প্রশতক প্রতালা পাসদপাট য সাইদজর রশিন  

ছশব-  ১ কশপ 

৫. ইদমইল আইশি ও স্বাির 

১২৮৫.১৩/-(বারশ পঁচাশশ 

টাকা প্রতর পয়সা) 

প্রমাবাইল ব্যাাংশকাং শসদস্টম 

(রদকট, শবকাশ, নগে), শভসা 

কাি য, মাস্টার কাি য 

৩  চট্টগ্রাম ও শসদলট শবভাদগর শবশসক প্রজলা 

কার্ যালয়সমূদহর মদনানীত কম যকতযা  ও 

শবশসক প্রজলা কার্ যালয় প্রধান 

(দ ান নম্বর ও ইদিইল www.bscic.gov.bd,  

www.bscic.chittagongdiv.gov.bd /সাংশিষ্ট 

শবশসক কার্ যালদয়র ওদয়বসাইদট  াওো  াদব) 
 

  

জনাব প্রমাোঃ প্ররাকন উশিন 

শবদশষজ্ঞ 

বিবিক আঞ্চবিক কার্ যািয়, চট্টগ্রাম 

প্রমাবাইল নাং: ০১৭৩২-৬৮৫৫৮৬ 

spl4rdoctg@bscic.gov.bd 

 
জনাব মুহাম্মে নুরুল আবছার  

উপব্যবস্থাপক  

বিবিক আঞ্চবিক কার্ যািয়, চট্টগ্রাম 

প্রমাবাইল নাং: ০১৮১৫-৪০৭৬৩৩ 

dmrdoctg@bscic.gov.bd 

http://www.ossbscic.gov.bd/
http://www.bscic.gov.bd/
http://www.bscic.chittagongdiv.gov.bd/
mailto:spl4rdoctg@bscic.gov.bd
mailto:dmrdoctg@bscic.gov.bd
http://www.ossbscic.gov.bd/
http://www.bscic.gov.bd/
http://www.bscic.chittagongdiv.gov.bd/
mailto:spl4rdoctg@bscic.gov.bd
mailto:dmrdoctg@bscic.gov.bd
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ক্র . সিবার নাি সিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান সিবার মূল্য এবাং  শরদশাধ 

 দ্ধশি 

সিবা  প্রোদনর িিেিীিা  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি,  েশব, স ান নম্বর ও ইদিইল) 

৬. প্রস্তাশবত (নতুন)/শবযমান 

মাঝাশর শশদল্পর শনবন্ধন 

www.ossbscic.gov.bd 

ওদয়বদপাট যাদল উদযাক্তার 

আদবেদনর প্রপ্রশিদত, সাংশিষ্ট 

শবশসক কম যকতযার অনুদমােন 

সাদপদি এবাং শনশে যষ্ট আদবেন শি 

পশরদশাদধর মাধ্যদম 

আদবেনকারীর শনজ ওদয়ব 

অযাকাউন্ট/ ইদমইদল শনবন্ধন সনে 

প্রোন করা হয়। 

১. জাতীয় পশরচয়পদের কশপ 

২. শসটি করদপাদরশন/প্রপৌরসভা/ ইউশনয়ন 

পশরষে কর্তযক প্রেত্ত প্রেি লাইদসন্স (শবযমান 

শশদল্পর জন্য আবশিক) 

৩. সাো কাগদজ/প্রকাম্পাশনর প্যাদি শশদল্প 

উৎপাশেত পদের শববরণ, পশরমান, মূে 

(বাৎসশরক),শশদল্প ব্যবহৃত কাঁচািাদলর 

শববরণ, পশরমান, মূে (বাৎসশরক), 

শবশনদয়াদগর শববরণ (র্ন্ত্রপাশত ও চলশত 

মূলধন) 

৪. সাম্প্রশতক প্রতালা পাসদপাট য সাইদজর 

রশিন  ছশব-  ১ কশপ 

৫. ইদমইল আইশি ও স্বাির 

           ২৬২২.৪২/- 

(দুই হজার ছয়শ বাইশ টাকা 

শবয়াশল্লশ পয়সা) 

প্রমাবাইল ব্যাাংশকাং শসদস্টম 

(রদকট, শবকাশ, নগে), শভসা 

কাি য, মাস্টার কাি য 

৩  চট্টগ্রাম ও শসদলট শবভাদগর শবশসক প্রজলা 

কার্ যালয়সমূদহর মদনানীত কম যকতযা  ও 

শবশসক প্রজলা কার্ যালয় প্রধান 

(দ ান নম্বর ও ইদিইল www.bscic.gov.bd,  

www.bscic.chittagongdiv.gov.bd /সাংশিষ্ট 

শবশসক কার্ যালদয়র ওপ্রয়বসাইদট  াওো  াদব) 
 

  

জনাব প্রমাোঃ প্ররাকন উশিন 

শবদশষজ্ঞ 

বিবিক আঞ্চবিক কার্ যািয়, চট্টগ্রাম 

প্রমাবাইল নাং: ০১৭৩২-৬৮৫৫৮৬ 

spl4rdoctg@bscic.gov.bd 

 
জনাব মুহাম্মে নুরুল আবছার  

উপব্যবস্থাপক  

বিবিক আঞ্চবিক কার্ যািয়, চট্টগ্রাম 

প্রমাবাইল নাং: ০১৮১৫-৪০৭৬৩৩ 

dmrdoctg@bscic.gov.bd 

৭. প্রস্তাশবত (নতুন)/শবযমান বৃহৎ 

শশদল্পর শনবন্ধন 

www.ossbscic.gov.bd 

ওদয়বদপাট যাদল উদযাক্তার 

আদবেদনর প্রপ্রশিদত, সাংশিষ্ট 

শবশসক কম যকতযার অনুদমােন 

সাদপদি এবাং শনশে যষ্ট আদবেন শি 

পশরদশাদধর মাধ্যদম 

আদবেনকারীর শনজ ওদয়ব 

অযাকাউন্ট/ ইদমইদল শনবন্ধন সনে 

প্রোন করা হয়। 

১. জাতীয় পশরচয়পদের কশপ 

২. শসটি করদপাদরশন/প্রপৌরসভা/ ইউশনয়ন 

পশরষে কর্তযক প্রেত্ত প্রেি লাইদসন্স (শবযমান 

শশদল্পর জন্য আবশিক) 

৩. সাো কাগদজ/প্রকাম্পাশনর প্যাদি শশদল্প 

উৎপাশেত পদের শববরণ, পশরমান, মূে 

(বাৎসশরক),শশদল্প ব্যবহৃত কাঁচািাদলর 

শববরণ, পশরমান, মূে (বাৎসশরক), 

শবশনদয়াদগর শববরণ (র্ন্ত্রপাশত ও চলশত 

মূলধন) 

৪. সাম্প্রশতক প্রতালা পাসদপাট য সাইদজর 

রশিন  ছশব-  ১ কশপ 

৫. ইদমইল আইশি ও স্বাির 

৩৭৯৩.৬৯/- 

(শতন হাজার সাতশ 

শতরানব্বই টাকা ঊনসত্তর 

পয়সা) 

প্রমাবাইল ব্যাাংশকাং শসদস্টম 

(রদকট, শবকাশ, নগে), শভসা 

কাি য, মাস্টার কাি য 

৩  চট্টগ্রাম ও শসদলট শবভাদগর শবশসক প্রজলা 

কার্ যালয়সমূদহর মদনানীত কম যকতযা  ও 

শবশসক প্রজলা কার্ যালয় প্রধান 

(দ ান নম্বর ও ইদিইল www.bscic.gov.bd,  

www.bscic.chittagongdiv.gov.bd /সাংশিষ্ট 

শবশসক কার্ যালদয়র ওদয়বসাইদট  াওো  াদব) 
 

  

জনাব প্রমাোঃ প্ররাকন উশিন 

শবদশষজ্ঞ 

বিবিক আঞ্চবিক কার্ যািয়, চট্টগ্রাম 

প্রমাবাইল নাং: ০১৭৩২-৬৮৫৫৮৬ 

spl4rdoctg@bscic.gov.bd 

 
জনাব মুহাম্মে নুরুল আবছার  

উপব্যবস্থাপক  

বিবিক আঞ্চবিক কার্ যািয়, চট্টগ্রাম 

প্রমাবাইল নাং: ০১৮১৫-৪০৭৬৩৩ 

dmrdoctg@bscic.gov.bd 

http://www.ossbscic.gov.bd/
http://www.bscic.gov.bd/
http://www.bscic.chittagongdiv.gov.bd/
mailto:spl4rdoctg@bscic.gov.bd
mailto:dmrdoctg@bscic.gov.bd
http://www.ossbscic.gov.bd/
http://www.bscic.gov.bd/
http://www.bscic.chittagongdiv.gov.bd/
mailto:spl4rdoctg@bscic.gov.bd
mailto:dmrdoctg@bscic.gov.bd
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ক্র . সিবার নাি সিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান সিবার মূল্য এবাং  শরদশাধ 

 দ্ধশি 

সিবা  প্রোদনর িিেিীিা  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি,  েশব, স ান নম্বর ও ইদিইল) 

৮. কুটির/ মাইদরা/ ক্ষুদ্র/ মাঝাশর/ 

বৃহৎ শশদল্পর  

শনবন্ধন (নবায়ন) 

ossbscic.gov.bd 

ওদয়বদপাট যাদল উদযাক্তার 

আদবেদনর প্রপ্রশিদত, সাংশিষ্ট 

শবশসক কম যকতযার অনুদমােন 

সাদপদি এবাং শনশে যষ্ট আদবেন শি 

পশরদশাদধর মাধ্যদম 

আদবেনকারীর শনজ ওদয়ব 

অযাকাউন্ট/ ইদমইদল শনবন্ধন সনে 

প্রোন করা হয়। 

১.  শসটি করপ্রপাদরশন/প্রপৌরসভা/ ইউশনয়ন 

পশরষে কর্তযক প্রেত্ত হালনাগােকৃত প্রেি 

লাইদসন্স  

২. ইউটিশলটি (শবদুযৎ/গ্যাস/প্রটশলদিান 

ইতযাশে) শবদলর কশপ   

 

১২০.৩১/- 

(একশ শবশ টাকা একশেশ 

পয়সা) 

প্রমাবাইল ব্যাাংশকাং শসদস্টম 

(রদকট, শবকাশ, নগে), শভসা 

কাি য, মাস্টার কাি য 

৩ চট্টগ্রাম ও শসদলট শবভাদগর শবশসক প্রজলা 

কার্ যালয়সমূদহর মদনানীত কম যকতযা  ও 

শবশসক প্রজলা কার্ যালয় প্রধান 

(দ ান নম্বর ও ইদিইল www.bscic.gov.bd,  

www.bscic.chittagongdiv.gov.bd /সাংশিষ্ট 

শবশসক কার্ যালদয়র ওদয়বসাইদট  াওো  াদব) 
 

জনাব প্রকাশহনুর আক্তার 

শবদশষজ্ঞ 

বিবিক আঞ্চবিক কার্ যািয়, চট্টগ্রাম 

প্রমাবাইল নাং: ০১৭১২-৮০২১৭২ 

spl2rdoctg@bscic.gov.bd  
  

জনাব প্রমাোঃ প্ররাকন উশিন 

শবদশষজ্ঞ 

বিবিক আঞ্চবিক কার্ যািয়, চট্টগ্রাম 

প্রমাবাইল নাং: ০১৭৩২-৬৮৫৫৮৬ 

spl4rdoctg@bscic.gov.bd 

 
জনাব মুহাম্মে নুরুল আবছার  

উপব্যবস্থাপক  

বিবিক আঞ্চবিক কার্ যািয়, চট্টগ্রাম 

প্রমাবাইল নাং: ০১৮১৫-৪০৭৬৩৩ 

dmrdoctg@bscic.gov.bd 

 

 

http://www.bscic.gov.bd/
http://www.bscic.chittagongdiv.gov.bd/
mailto:spl2rdoctg@bscic.gov.bd
mailto:spl4rdoctg@bscic.gov.bd
mailto:dmrdoctg@bscic.gov.bd
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ক্র . সিবার নাি সিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান সিবার মূল্য এবাং 

 শরদশাধ  দ্ধশি 

সিবা  প্রোদনর িিেিীিা  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি,  েশব, স ান নম্বর ও ইদিইল) 

৯. শবশিদকর িত্ত্বাবধাদন কুটির 

শশদল্প  

ঋণ সিবা প্রোন 

 

উদযাক্তার আদবেদনর প্রপ্রশিদত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপে র্াচাই 

বাছাইপূব যক  উপযুক্ত কর্তযপদির 

অনুদমােন সাদপদি উদযাক্তার 

ব্যাাংক অযাকাউন্ট এ প্রোন করা 

হয়।  

 

 

১. শনধ যাশরত িরদম আদবেন 

২. রশিন ছশব (সতযাশয়ত) - ২ কশপ 

৩. নাগশরকদের সনেপদের িদটাকশপ - ২ কশপ 

৪. জাতীয় পশরচয়পদের িদটাকশপ - ২ কশপ 

৫. শসটি করদপাদরশন/প্রপৌরসভা/ইউশনয়ন পশরষে 

কর্তযকপ্রেত্ত  

    হালনাগাে প্রেি লাইদসদন্সর িদটাকশপ- ২ কশপ 

৬. জশমর পরচার িদটাকশপ-২ কশপ 

৭.  প্রল-আউট প্লাদনর িদটাকশপ- ২ কশপ 

৮.  র্ন্ত্রপাশতর প্রকাদটশদনর িদটাকশপ- ২ কশপ 

৯. খাজনার হালনাগাে পশরদশাদধর রশশদের 

িদটাকশপ- ২ কশপ 

১০. ব্যশক্তগত জাশমনোদরর তথ্য- ২ কশপ 

 

আদবেন িরম  প্রাশিস্থান  :  িাংশিি শবশিক সেলা 

কা টালে 
 

৫০০/- 

( াঁচশি টাকা) 

 

২০ 

চট্টগ্রাম ও শসদলট শবভাদগর শবশসক প্রজলা 

কার্ যালয়সমূদহর মদনানীত কম যকতযা  ও 

শবশসক প্রজলা কার্ যালয় প্রধান 

 

(দ ান নম্বর ও ইদিইল www.bscic.gov.bd, 

www.bscic.chittagongdiv.gov.bd /সাংশিষ্ট 

শবশসক কার্ যালদয়র ওদয়বসাইদট  াওো  াদব) 

 

১০. শবশিদকর িত্ত্বাবধাদন ক্ষুদ্র শশদল্প  

ঋণ সিবা প্রোন 

 

উদযাক্তার আদবেদনর প্রপ্রশিদত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপে র্াচাই 

বাছাইপূব যক  উপযুক্ত কর্তযপদির 

অনুদমােন সাদপদি উদযাক্তার 

ব্যাাংক অযাকাউন্ট এ প্রোন করা 

হয়।  

 

১. শনধ যাশরত িরদম আদবেন 

২. রশিন ছশব (সতযাশয়ত) - ২ কশপ 

৩. নাগশরকদের সনেপদের িদটাকশপ - ২ কশপ 

৪. জাতীয় পশরচয়পদের িদটাকশপ - ২ কশপ 

৫. শসটি করদপাদরশন/প্রপৌরসভা/ইউশনয়ন পশরষে 

কর্তযকপ্রেত্ত  

    হালনাগাে প্রেি লাইদসদন্সর িদটাকশপ- ২ কশপ 

৬. জশমর পরচার িদটাকশপ-২ কশপ 

৭. প্রল-আউট প্লাদনর িদটাকশপ- ২ কশপ 

৮. র্ন্ত্রপাশতর প্রকাদটশদনর িদটাকশপ- ২ কশপ 

৯. খাজনার হালনাগাে পশরদশাদধর রশশদের 

িদটাকশপ- ২ কশপ 

১০. ব্যশক্তগত জাশমনোদরর তথ্য- ২ কশপ 

 

আদবেন িরম  প্রাশিস্থান  :  িাংশিি শবশিক সেলা 

কা টালে 

৫০০/- 

( াঁচশি টাকা) 

২০ 

চট্টগ্রাম ও শসদলট শবভাদগর শবশসক প্রজলা 

কার্ যালয়সমূদহর মদনানীত কম যকতযা  ও 

শবশসক প্রজলা কার্ যালয় প্রধান 

 

(দ ান নম্বর ও ইদিইল www.bscic.gov.bd, 

www.bscic.chittagongdiv.gov.bd /সাংশিষ্ট 

শবশসক কার্ যালদয়র ওদয়বসাইদট  াওো  াদব) 

 

 

 

http://www.bscic.gov.bd/
http://www.bscic.chittagongdiv.gov.bd/
http://www.bscic.gov.bd/
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ক্র . সিবার নাি সিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান সিবার মূল্য এবাং 

 শরদশাধ  দ্ধশি 

সিবা  প্রোদনর  

িিেিীিা  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি,  েশব, স ান নম্বর ও ইদিইল) 

১১. শবশিদকর িত্ত্বাবধাদন 

লবণচাষীদের 

ঋণ সিবা প্রোন 

 

উদযাক্তার আদবেদনর 

প্রপ্রশিদত প্রদয়াজনীয় 

কাগজপে র্াচাই 

বাছাইপূব যক  উপযুক্ত 

কর্তযপদির অনুদমােন 

সাদপদি উদযাক্তার ব্যাাংক 

অযাকাউন্ট এ প্রোন করা 

হয়।  

 

১. শনধ যাশরত িরদম আদবেন 

২. রশিন ছশব (সতযাশয়ত) - ২ কশপ 

৩. নাগশরকদের সনেপদের িদটাকশপ - ২ কশপ 

৪. জাতীয় পশরচয়পদের িদটাকশপ - ২ কশপ 

৫. জশমর পরচার িদটাকশপ-২ কশপ 

৬. খাজনার হালনাগাে পশরদশাদধর রশশদের িদটাকশপ- ২ কশপ 

৭. ব্যশক্তগত জাশমনোদরর তথ্য- ২ কশপ 

 

আদবেন িরম  প্রাশিস্থান  :  লবণ শশদল্পর উন্নয়ন কার্ যালয়,   

                      শবশসক, কক্সবাজার 

 

৫০০/- 

( াঁচশি টাকা) 

২০ জনাব প্রমা: জাির ইকবাল ভ ূঁইয়া 

উপমহাব্যবস্থাপক  

লবণ শশদল্পর উন্নয়ন কার্ যালয়, শবশসক, কক্সবাজার 

প্রমাবাইল নাং : ০১৭১০-৪৮০৫৬৪ 

প্রিান (অশিস) : ০৩৪১-৬৩৫৪০ 

ই-প্রমইল : 

saltcoxsbazar@bscic.gov.bd  

 

১২. শশল্প সাংরান্ত সাধারণ এবাং 

প্রযুশক্তগত তথ্য সরবরাহ 

উদযাক্তার আদবেদনর 

প্রপ্রশিদত উপযুক্ত 

কর্তযপদির অনুদমােন 

সাদপদি শশল্প সাংরান্ত 

সাধারণ ও প্রযুশক্তগত তথ্য 

সরাসশর/ই-প্রমইদল 

সরবরাহ করা হয়।  

১. শশল্প সাংরান্ত সাধারণ এবাং প্রযুশক্তগত তথ্য প্রাশির জন্য 

আদবেন 

শবনামূদল্য ৫ চট্টগ্রাম ও শসদলট শবভাদগর শবশসক প্রজলা 

কার্ যালয়সমূদহর মদনানীত কম যকতযা  ও 

শবশসক প্রজলা কার্ যালয় প্রধান 

(দ ান নম্বর ও ইদিইল www.bscic.gov.bd, 

www.bscic.chittagongdiv.gov.bd /সাংশিষ্ট 

শবশসক কার্ যালদয়র ওদয়বসাইদট  াওো  াদব) 
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ক্র . সিবার নাি সিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান সিবার মূল্য এবাং  শরদশাধ  দ্ধশি সিবা  প্রোদনর  

িিেিীিা  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি,  েশব, স ান নম্বর ও ইদিইল) 

১৩. 

 

ক্ষুদ্র শশদল্পর িাব-কন্ট্রাশক্টাং 

িাশলকাভুক্তকরদণর প্রস্তাব 

প্রধান কা টালদে সপ্ররণ 

উদযাক্তার আদবেদনর 

প্রপ্রশিদত আদবেনপে 

র্াচাই বাছাই ও কারখানা 

পশরেশ যনপূব যক উপযুক্ত 

কর্তযপদির অনুদমাশেত 

তাশলকাভুশক্তপে সাংশিষ্ট 

উদযাক্তাদক 

সরাসশর/িাকদর্াদগ/ 

ই-প্রমইদল সরবরাহ করা 

হয়।  

১. সকাম্পাশনর প্যাদে আদবেন 

২. কারখানার ঠিকানায় হালনাগাে প্রস্তুতকারক প্রেি  

    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 শলশমদটি  

    শকনা এই মদম য েশলল-পোশে এর সতযাশয়ত কশপ 

৫. কারখানার ঠিকানায় শবশসদকর শনবন্ধন পদের  

    সতযাশয়ত কশপ 

৬. অন্ততোঃ ২ (দুই) বছদরর অশস্তেশীলতার প্রমাণাশে 

    (প্রমাণক শহদসদব দুই বছর পূদব যর প্রেি লাইদসন্স/  

    শবশসক শনবন্ধন পে/রয়কারী প্রশতষ্ঠাদনর কার্ যাদেশ  

    পদের সতযাশয়ত কশপ)। 

৭. ক) শবগত ২ বছদর প্রস্তুতকৃত দ্রব্যাশে এবাং   

         রয়কারী/ব্যবসায়ী সাংস্থাসমূদহর নাম 

    খ) কাশরগরী শনভযর জটিল/আমোশন শবকল্প র্ন্ত্রাাংশ  

         তাশলকাভুশক্তর প্রিদে ব্যবহারকারীর সন্তুশষ্ট পে 

৮. কারখানাটি শনজস্ব জায়গায় স্থাশপত হদল তার  

    েশললপোশে এবাং ভাড়া জায়গায় হদল অন্ততোঃ ৫(পাচ)  

    বছদরর ভাড়ার চুশক্তপে 

৯. তাশলকাভুশক্তর জন্য শনধ যাশরত শি 

 

১০,০০,০০০/-(েশ লি) টাকা পর্ যন্ত শি 

২০০/- (দুইশত) টাকা 

 

১০,০০,০০১/- (েশ লি এক) টাকা হদত 

২৫,০০,০০০/-(পঁশচশ লি) টাকা  

পর্ যন্ত শি ৪০০/- (চারশত টাকা) 

 

২৫,০০,০০১/-(পঁশচশ লি এক) টাকা 

হদত ৫০,০০,০০০/- (পঁঞ্চাশ লি) টাকা 

পর্ যন্ত শি ৬০০/- (ছয়শত টাকা) 

 

৫০,০০,০০১/-(পঁঞ্চাশ লি এক) টাকা 

হদত ১ প্রকাটি পর্ যন্ত শি ৮০০/- (আটশত) 

 

১ প্রকাটির উদবয ১০০০/-(এক হাজার) 

টাকা  

(প্রসবার মূদের সাদথ সরকার কর্তযক  

শনধ যাশরত হাদর ভযাট যুক্ত হদব) 

৭ 

 

 

 

 

 

চট্টগ্রাম ও শসদলট শবভাদগর শবশসক প্রজলা 

কার্ যালয়সমূদহর মদনানীত কম যকতযা  ও 

শবশসক প্রজলা কার্ যালয় প্রধান 

 

(দ ান নম্বর ও ইদিইল www.bscic.gov.bd, 

www.bscic.chittagongdiv.gov.bd 

/সাংশিষ্ট শবশসক কার্ যালদয়র ওদয়বসাইদট  াওো  াদব) 
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ক্র . সিবার নাি সিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান সিবার মূল্য এবাং  শরদশাধ  দ্ধশি সিবা  প্রোদনর  

িিেিীিা  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি,  েশব, স ান নম্বর ও ইদিইল) 

১৪. নকশা ও নমুনা উন্নেন ও 

শবিরণ 

উদযাক্তার আদবেদনর প্রপ্রশিদত 

যুদগাদপাদর্াগী নকশা ও নমুনা প্রণয়ন কদর 

উপযুক্ত কর্তযপদির অনুদমােন সাদপদি 

সাংশিষ্ট উদযাক্তাদক সরাসশর /ই-প্রমইদল 

শবিরণ করা হয়।  

 

১. িাো কাগদে আদবেন  শবনামূদল্য ৩ চট্টগ্রাম ও শসদলট শবভাদগর শবশসক প্রজলা 

কার্ যালয়সমূদহর মদনানীত কম যকতযা  ও 

শবশসক প্রজলা কার্ যালয় প্রধান 

(দ ান নম্বর ও ইদিইল www.bscic.gov.bd, 

www.bscic.chittagongdiv.gov.bd /সাংশিষ্ট 

শবশসক কার্ যালদয়র ওদয়বসাইদট  াওো  াদব) 

১৫. শবপণন সমীিা/ সম্ভাব্যতা 

প্রশতদবেন সরবরাহ  

১. আদবেনপে গ্রহণ  

২. শবপণন সমীিা প্রণয়দনর তথ্য-উপাত্ত  

    সাংগ্রহ 

৩. সাংগৃহীত তথ্য- উপাত্ত শবদিষণপূব যক  

    প্রশতদবেন প্রস্তুতকরণ 

৪. অনুদমােন গ্রহণ 

৫. সাশভ যস চাজয সাংগ্রহ করা 

৬. পে জারীর মাধ্যদম সরবরাহ করা 

১. শনধ যাশরত িরম্যাদট আদবেন  

২. শশল্প কারখানার প্রকল্প প্রস্তাবনা 

 

প্রাশিস্থান:  

১. িাংশিি শবশিক আঞ্চশলক কা টালে 

২. িাংশিি শবশিক সেলা কা টালে 

৩. শবপণন শবভাগ 

 

 

১০,০০০/-  (েশ হাজার) টাকা 

নগে/ ব্যাাংক ড্রািট/ প্রপ-অি যাদরর মাধ্যদম 

১৫  

চট্টগ্রাম ও শসদলট শবভাদগর শবশসক প্রজলা 

কার্ যালয়সমূদহর মদনানীত কম যকতযা  ও 

শবশসক প্রজলা কার্ যালয় প্রধান 

(দ ান নম্বর ও ইদিইল www.bscic.gov.bd,  

www.bscic.chittagongdiv.gov.bd /সাংশিষ্ট 

শবশসক কার্ যালদয়র ওদয়বসাইদট  াওো  াদব) 
 

জনাব প্রকাশহনুর আক্তার 

শবদশষজ্ঞ 

বিবিক আঞ্চবিক কার্ যািয়, চট্টগ্রাম 

প্রমাবাইল নাং: ০১৭১২-৮০২১৭২ 

spl2rdoctg@bscic.gov.bd  

 

জনাব প্রমাোঃ প্ররাকন উশিন 

শবদশষজ্ঞ 

বিবিক আঞ্চবিক কার্ যািয়, চট্টগ্রাম 

প্রমাবাইল নাং: ০১৭৩২-৬৮৫৫৮৬ 

spl4rdoctg@bscic.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bscic.gov.bd/
http://www.bscic.chittagongdiv.gov.bd/
http://www.bscic.gov.bd/
http://www.bscic.chittagongdiv.gov.bd/
mailto:spl2rdoctg@bscic.gov.bd
mailto:spl4rdoctg@bscic.gov.bd


10 

 

 

 

 

 

 
ক্র. সিবার নাি সিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান সিবার মূল্য এবাং  শরদশাধ  দ্ধশি সিবা  প্রোদনর 

িিেিীিা  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি,  েশব, স ান নম্বর ও ইদিইল) 

১৬. প্রমলা/ উদযাক্তা হাট/ 

প্রেশ যনী/ প্ররতা-শবদরতা 

সশম্মলদন স্টল বরাি প্রোন 

১. প্রমলা আদয়াজদনর শবজ্ঞশি প্রচার 

২. উদযাক্তাদের শনকট হদত আদবেন  

    সাংগ্রহ, র্াচাই- বাছাই এবাং লটারীর  

    মাধ্যদম স্টল বরাি প্রোন 

৩. বরািপ্রাি উদযাক্তাদের শনকট হদত  

    শনধ যাশরত হাদর স্টল শি সাংগ্রহ করা 

৪. প্রমলা সাংরান্ত শবশভন্ন তথ্য-উপাত্ত  

    সাংগ্রহ, মূোয়ন ও সাংরিণ 

১. শনধ যাশরত িদম য আদবেন 

২. রশিন ছশব 

৩. জাতীয় পশরচয়পে 

৪. প্রেি লাইদসন্স 

৫. শবশসক শনবন্ধন 

 

প্রাশিস্থান: শবশসক প্রজলা কার্ যালয় 

১,৫০০/-  (এক হাজার পাঁচশত টাকা) প্রথদক 

১৫,০০০/-  (পদনর হাজার টাকা) 

[কার্ যরদমর ধরণ অনুসাদর শনধ যাশরত হাদর] 

নগে/ ব্যাাংক ড্রািট/ প্রপ-অি যাদরর মাধ্যদম 

৫ 

(আদবেন গ্রহদণর 

প্রশষ তাশরখ হদত) 

চট্টগ্রাম ও শসদলট শবভাদগর শবশসক প্রজলা 

কার্ যালয়সমূদহর মদনানীত কম যকতযা  ও 

শবশসক প্রজলা কার্ যালয় প্রধান 

 

(দ ান নম্বর ও ইদিইল 

www.bscic.gov.bd, 

www.bscic.chittagongdiv.gov.bd 

/সাংশিষ্ট শবশসক কার্ যালদয়র ওদয়বসাইদট 

 াওো  াদব) 

১৭. শবশসক অনলাইন মাদকযট 

এ উদযাক্তা শনবন্ধন 

১. অনলাইদন ও সরাসশর শবজ্ঞশি প্রচার; 

২. অনলাইন/ প্রমাবাইল/ স্বশরীদর  

    উদযাক্তাদের অনলাইন প্ররশজদেশদন  

    সহায়তাকরণ; 

৩. উদযাক্তাদের প্ররশজদেশন র্াচাই- 

   বাছাই সাদপদি এিশমন প্যাদনল প্রথদক  

    অনুদমােন প্রোন; 

৪. উদযাক্তাদের বরািকৃত শদপ পদের  

   ছশব ও তথ্য আপদলাদি সহায়তাকরণ 

১. অনলাইন শনবন্ধন িরম 

২. প্রেি লাইদসন্স 

৩. শবশসক শনবন্ধন  

৪. ট্যাক্স ও ভযাট সনে 

৫. ব্যাাংদকর তথ্য 

৬. পদের ছশব ও অন্যান্য তথ্য 

 

প্রাশিস্থান: শবশসক প্রজলা কার্ যালয় 

শবনামূদে ২ চট্টগ্রাম ও শসদলট শবভাদগর শবশসক প্রজলা 

কার্ যালয়সমূদহর মদনানীত কম যকতযা  ও 

শবশসক প্রজলা কার্ যালয় প্রধান 

 

(দ ান নম্বর ও ইদিইল 

www.bscic.gov.bd, 

www.bscic.chittagongdiv.gov.bd 

/সাংশিষ্ট শবশসক কার্ যালদয়র ওদয়বসাইদট 

 াওো  াদব)  

 

 

 

 

 
 

 

http://www.bscic.gov.bd/
http://www.bscic.chittagongdiv.gov.bd/
http://www.bscic.gov.bd/
http://www.bscic.chittagongdiv.gov.bd/
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ক্র . সিবার নাি সিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান সিবার মূল্য এবাং  শরদশাধ  দ্ধশি সিবা  প্রোদনর 

িিেিীিা  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি,  েশব, স ান নম্বর ও ইদিইল) 

১৮. ক্ষুদ্র ও কুটির শশদল্পর 

কাঁচািাল আিোশনর 

েন্য সু াশরশ 

(আইআরশি) প্রধান 

কা টালদে সপ্ররণ 

উদযাক্তার আদবেদনর 

প্রপ্রশিদত উপযুক্ত 

কর্তযপদির অনুদমােন 

সাদপদি উদযাক্তাদক 

সরাসশর সরবরাহ করা 

হয়।  

 

১. শনধ টাশরি  রদি আদবেন ও প্রদিশিাং শ   শরদশাদধর রশশে 

২. রশিন ছশব  (সতযাশয়ত) - ২ কশপ 

৩. জাতীয় পশরচয়  দত্রর   দটাকশ - ২ কশ   

৪. শসটি করদপাদরশন/প্রপৌরসভা/ ইউশনয়ন পশরষে কর্তযক প্রেত্ত  

    হালনাগাে প্রেি লাইদসদন্সর িদটাকশপ -  ২ কশপ 

৫. হালনাগাে আেকর িনে দত্রর  দটাকশ -২ কশ  

৬. হালনাগাে ব্াাংক প্রিযেন  দত্রর   দটাকশ - ২ কশ   

    (মূল কশ িহ) 

৭. শবশিদকর শনবন্ধদনর  দটাকশ - ২ কশ  

৮. কারখানাে উৎ াশেি  দের শববরনী, স্থাণীে ও    

    আিোশনিব্ কাঁচািাদলর শববরণী (এইচ,এি সকাে িহ),  

    স্থাশ ি ও আিোশনিব্  ন্ত্র াশির শববরণী 

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

১০. হালনাগাে  াোর লাইদিদের  দটাকশ - ২ কশ  

১১.  শরদবশ অশধেিদরর িনে  দত্রর   দটাকশ - ২ কশ   

১২. সকাম্পাশনর সক্ষ্দত্র সিদিাদরন্ডাি-এর  দটাকশ  - ২ কশ  

১৩. কারখানা িাড়ার চুশক্তনািা বা েশলদলর  দটাকশ -২ কশ  

১,০০,০০০/- (এক লি) টাকা পর্ যন্ত শি ৭৫০/- 

(সাতশত পঁঞ্চাশ) টাকা 

 

১,০০,০০১/-(এক লি এক) টাকা হদত ৫,০০,০০০/- 

(পাঁচ লি) টাকা পর্ যন্ত শি ১১২৫/- (এগাদরাশ পঁশচশ) 

টাকা 

 

৫,০০,০০১/-(পাঁচ লি এক) টাকা হদত 

১৫,০০,০০০/- (পদনর লি) টাকা পর্ যন্ত শি ১৫০০/-

(পদনরশ) টাকা 

 

১৫,০০,০০১/-(পদনর লি এক) টাকা হদত 

৫০,০০,০০০/-(পঁঞ্চাশ লি) টাকা পর্ যন্ত শি ১৮০০/-

(আঠাদরাশ) টাকা 

 

৫০,০০,০০১/-(পঁঞ্চাশ লি এক) টাকা হদত 

১,০০,০০,০০০/-(এক প্রকাটি) টাকা পর্ যন্ত শি 

২২৫০/-(বাইশশ পঁঞ্চাশ) টাকা 

 

১,০০,০০,০০১/- (এক প্রকাটি এক) টাকা এর উদধয 

৩০০০/- (শতন হাজার)টাকা 

 

(প্রসবার মূদের সাদথ সরকার কর্তযক শনধ যাশরত হাদর 

১৫% ভযাট যুক্ত হদব) 

৭ চট্টগ্রাম ও শসদলট শবভাদগর শবশসক প্রজলা 

কার্ যালয়সমূদহর মদনানীত কম যকতযা  ও 

শবশসক প্রজলা কার্ যালয় প্রধান 

 

(দ ান নম্বর ও ইদিইল 

www.bscic.gov.bd,  

www.bscic.chittagongdiv.gov.bd 

/সাংশিষ্ট শবশসক কার্ যালদয়র ওদয়বসাইদট 

 াওো  াদব) 

 

  

 

 

http://www.bscic.gov.bd/
http://www.bscic.chittagongdiv.gov.bd/
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ক্র . সিবার নাি সিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান সিবার মূল্য এবাং  শরদশাধ 

 দ্ধশি 

সিবা  প্রোদনর িিেিীিা  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি,  েশব, স ান নম্বর ও ইদিইল) 

১৯. প্লট বরাদ্দ প্রোন প্রকাশশি শবজ্ঞশির সপ্রশক্ষ্দি প্রাি 

আদবেন সেলা প্লট বরাদ্দ কশিটি 

কর্তটক প্লট বরাদ্দ নীশিিালার 

আদলাদক  াচাই-বাছাই করিঃ 

স াগ্য প্রার্থীর অনুকূদল বরাদ্দ ত্র 

ইস্যযর িাধ্যদি প্লট বরাদ্দ প্রোন 

 

১. শনধ টাশরি  রদি আদবেন 

২. রশিন ছশব (সতযাশয়ত) - ৩ কশপ 

৩. নাগশরকত্ব সনেপদের িদটাকশপ - ৩ কশপ 

৪. জাতীয় পশরচয়পদের িদটাকশপ - ২ কশপ 

৫. শসটি করদপাদরশন /প্রপৌরসভা/ইউশনয়ন পশরষে কর্তযক প্রেত্ত  

    হালনাগাে প্রেি লাইদসদন্সর িদটাকশপ -  ৩ কশপ 

৬.  ন্ত্র াশির সকাদটশদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৭. সল-আউট প্লযাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৮. েশির মূদল্যর ২ শকশস্তর ব্াাংক ড্রা ট/দ -অে টার 

আদবেন িরম  প্রাশিস্থান  

িাংশিি শবশিক শশল্পনগরী কার্ যালয় ও www.bscic.gov.bd  

েশির মূদল্যর ২ শকশস্তর 

(ব্াাংক ড্রা ট/দ -অে টার) 

এর িাধ্যদি 

(দিাট মূদল্যর ১/৫ অাংশ)) 

৬০  

চট্টগ্রাম ও শসদলট শবভাদগর সাংশিষ্ট শশল্পনগরী 

কম যকতযা  

 ও 

শবশসক প্রজলা কার্ যালয় প্রধান 

 
(দ ান নম্বর ও ইদিইল www.bscic.gov.bd,  

www.bscic.chittagongdiv.gov.bd /সাংশিষ্ট 

শবশসক কার্ যালদয়র ওদয়বসাইদট  াওো  াদব) 

 

২০. প্লদটর হস্তান্তর 

অনুদিােন 

উদযাক্তার স্থানীে কা টালদে 

আদবেন এবাং স্থানীে 

কা টালদের আদবেদনর সপ্রশক্ষ্দি 

 র্থা র্থ নীশি অনুিরণ করিঃ 

প্রধান কা টালে হদি 

অনুদিােদনর িাধ্যদি প্লদটর 

হস্তান্তর করা হয়। 

১. সাংশিষ্ট শশল্প কারখানার প্যাদি/সাো কাগদজ আদবেন 

২. বরাদ্দ ত্র-১ কশ  

৩. োউন-স দিন্ট েিা োদনর রশিে-১ কশ  

 

শবনামূদে ২ চট্টগ্রাম ও শসদলট শবভাদগর সাংশিষ্ট শশল্পনগরী 

কম যকতযা  

 

 (দ ান নম্বর ও ইদিইল www.bscic.gov.bd,  

www.bscic.chittagongdiv.gov.bd /সাংশিষ্ট 

শবশসক কার্ যালদয়র ওদয়বসাইদট  াওো  াদব) 

২১. শলে শেে িম্পােন উদযাক্তার আদবেদনর প্রপ্রশিদত 

 র্থা র্থ শনেি অনুিরণ করিঃ 

উপযুক্ত কর্তযপদির অনুদমােন 

এবাং িম্পূণ ট েশির শকশস্ত 

 শরদশাধ িাদ দক্ষ্ শলে শেে  

িম্পােন করা হয়। 

 

১. শনধ টাশরি  রদি আদবেন  

২. রশিন ছশব  (সতযাশয়ত) - ৩ কশপ 

৩. নাগশরকত্ব সনেপদের িদটাকশপ - ৩ কশপ 

৪. জাতীয় পশরচয়পদের িদটাকশপ - ২ কশপ 

৫. শসটি করদপাদরশন /প্রপৌরসভা/ইউশনয়ন পশরষে কর্তযক প্রেত্ত  

    হালনাগাে প্রেি লাইদসদন্সর িদটাকশপ -  ৩ কশপ 

৬.  ন্ত্র াশির সকাদটশদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৭. িাইট সল-আউট প্লযাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৮. সিশশন সল-আউট প্লযাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৯. শবশডাং এশিদিদটর  দটাকশ  - ৩ কশ  

১০. শলে শেে  রি পূরণপূব টক  দটাকশ  - ৩ কশ  

১১. শল. সকাম্পাশন হদল ম্যাদিাদরন্ডাি ও সরজুদলশন েিা প্রোন 

আদবেন িরম  প্রাশিস্থান  

িাংশিি শবশিক শশল্পনগরী কার্ যালয় ও www.bscic.gov.bd  

১০,০০০/-  

(েশ হাজার টাকা) 

এক প্রসট লীজশিি বই এর 

মূে  

৫  চট্টগ্রাম ও শসদলট শবভাদগর সাংশিষ্ট শশল্পনগরী 

কম যকতযা  

  

 
(দ ান নম্বর ও ইদিইল www.bscic.gov.bd,  

www.bscic.chittagongdiv.gov.bd /সাংশিষ্ট 

শবশসক কার্ যালদয়র ওদয়বসাইদট  াওো  াদব) 

 

 

http://www.bscic.gov.bd/
http://www.bscic.gov.bd/
http://www.bscic.chittagongdiv.gov.bd/
http://www.bscic.gov.bd/
http://www.bscic.chittagongdiv.gov.bd/
http://www.bscic.gov.bd/
http://www.bscic.gov.bd/
http://www.bscic.chittagongdiv.gov.bd/
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ক্র . সিবার নাি সিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান সিবার মূল্য এবাং  শরদশাধ 

 দ্ধশি 

সিবা প্রোদনর 

িিেিীিা  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি,  েশব, স ান নম্বর ও ইদিইল) 

২২. 

 

৬ িলা   টন্ত শশল্প 

ইউশনদটর সল-আউট 

প্লযান অনুদিােন 

 

উদযাক্তার স্থানীে 

কা টালদে আদবেন 

এবাং স্থানীে 

কা টালদের আদবেদনর 

সপ্রশক্ষ্দি  র্থা র্থ শনেি 

অনুিরণ পূব টক 

আঞ্চশলক কা টালে 

হদি অনুদিােন প্রোন 

করা হে। 

১. শনধ টাশরি  রদি আদবেন 

২. রশিন ছশব  (সতযাশয়ত) - ৩ কশপ 

৩. নাগশরকত্ব সনেপদের িদটাকশপ - ৩ কশপ 

৪. জাতীয় পশরচয়পদের িদটাকশপ - ৩ কশপ 

৫. শসটি করদপাদরশন /প্রপৌরসভা/ইউশনয়ন পশরষে কর্তযক প্রেত্ত হালনাগাে প্রেি  

    লাইদসদন্সর িদটাকশপ -  ৩ কশপ 

৬. েশির বরাদ্দ দত্রর  দটাকশ  - ৩ কশ  

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

৮.  ন্ত্র াশির সকাদটশদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৯. িাইট সল-আউট প্লযাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

১০. সিশশন সল-আউট প্লযাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

১১. শবশডাং এশিদিদটর  দটাকশ  - ৩ কশ  

১২. শবশডাং প্লযাদনর  দটাকশ -৬ কশ  

১৩. েশির মূদল্যর ২ শকশস্তর ব্াাংক ড্রা ট/দ -অে টার, 

১৪. িাংশিি শবশিক কা টালে িমূদহর অগ্রগািী ত্র 

 

আদবেন িরম  প্রাশিস্থান :  

সাংশিষ্ট শবশসক শশল্পনগরী কার্ যালয় 
 

৬০/- (ষাট) সর্থদক 

৪, ১৮৫০০/- (চার লক্ষ্ 

আঠাদরা হাোর 

 াঁচশি)টাকা 

( বগ টশিটার ও 

স্থা নাশিশিক) 

১৫  

জনাি অবিউি ইিিাম 

িহকারী প্রককৌশিী 

শবশসক আঞ্চবিক কার্ যািয়, চট্টগ্রাম 

০১৭৭৭-৩৬৮৯০৩ 

aerdoctg@bscic.gov.bd 
 
  
 
 

২৩. শশল্পনগরীদি 

অবশস্থি শশল্প 

ইউশনদটর খাি 

 শরবিটন 

উদযাক্তার আদবেদনর 

প্রপ্রশিদত  র্থা র্থ শনেি 

অনুিরণ পূব টক উপযুক্ত 

কর্তযপদির 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 িদটাকশপ - ৩ কশপ 

৪. জাতীয় পশরচয়পদের িদটাকশপ - ৩ কশপ 

৫. শসটিকরদপাদরশন /প্রপৌরসভা/ইউশনয়ন পশরষে কর্তযক প্রেত্ত হালনাগাে  

    প্রেি লাইদসদন্সর িদটাকশপ -  ৩ কশপ 

৬.  ন্ত্র াশির সকাদটশদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৭. িাইট সল-আউট প্লযাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৮. সিশশন সল-আউট প্লযাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৯. শবশডাং এশিদিদটর  দটাকশ  - ৩ কশ  

১০. শবশডাং প্লযাদনর  দটাকশ -৩ কশ  

১১. েশির মূদল্যর ২ শকশস্তর ব্াাংক ড্রা ট/ স -অে টাদরর  দটাকশ -৩ কশ   

      (মূলকশ িহ) 

শবনামূদে ৫  

 জনাব প্রকাশহনুর আক্তার 

শবদশষজ্ঞ 

শবশসক আঞ্চশলক কার্ যালয়, চট্টগ্রাম 

প্রমাবাইল নাং: ০১৭১২-৮০২১৭২ 

spl2rdoctg@bscic.gov.bd 

 

জনাব প্রমাোঃ প্ররাকন উশিন 

শবদশষজ্ঞ 

শবশসক আঞ্চশলক কার্ যালয়, চট্টগ্রাম 

প্রমাবাইল নাং: ০১৭৩২-৬৮৫৫৮৬ 

spl4rdoctg@bscic.gov.bd 

 

 

 

mailto:aerdoctg@bscic.gov.bd
mailto:spl2rdoctg@bscic.gov.bd
mailto:spl4rdoctg@bscic.gov.bd


14 

 

 

 

 
ক্র . সিবার নাি সিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান সিবার মূল্য এবাং 

 শরদশাধ  দ্ধশি 

সিবা  প্রোদনর 

িিেিীিা  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি,  েশব, স ান নম্বর ও ইদিইল) 

২৪. শশল্পনগরীদি 

অবশস্থি শশল্প 

ইউশনদটর নাি 

 শরবিটন 

উদযাক্তার আদবেদনর 

প্রপ্রশিদত  র্থা র্থ শনেি 

অনুিরণ পূব টক উপযুক্ত 

কর্তযপদির অনুদমােন 

সাদপদি শশল্প 

ইউশনদটর নাি 

 শরবিটন করা হয়।  

 

১. সাংশিষ্ট শশল্প কারখানার প্যাদি / সাো কাগদজ আদবেন 

২. রশিন ছশব  (সতযাশয়ত) - ৩ কশপ 

৩. নাগশরকত্ব সনেপদের িদটাকশপ - ৩ কশপ 

৪. জাতীয় পশরচয়পদের িদটাকশপ - ৩ কশপ 

৫. শসটিকরদপাদরশন /প্রপৌরসভা/ইউশনয়ন পশরষে কর্তযক প্রেত্ত হালনাগাে প্রেি  

    লাইদসদন্সর িদটাকশপ -  ৩ কশপ 

৬.  ন্ত্র াশির সকাদটশদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৭. িাইট সল-আউট প্লযাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৮. সিশশন সল-আউট প্লযাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৯. শবশডাং এশিদিদটর  দটাকশ  - ৩ কশ  

১০. শবশডাং প্লযাদনর  দটাকশ -৩ কশ  

১১. েশির মূদল্যর ২ শকশস্তর ব্াাংক ড্রা ট/দ -অে টাদরর  দটাকশ -৩ কশ  (মূলকশ িহ) 

 

শবনামূদে ৫ চট্টগ্রাম ও শসদলট শবভাদগর সাংশিষ্ট  

 শবশসক প্রজলা কার্ যালয় প্রধান  

 
(দ ান নম্বর ও ইদিইল  
www.bscic.gov.bd,  

www.bscic.chittagongdiv.gov.bd /সাংশিষ্ট 

শবশসক কার্ যালদয়র ওদয়বসাইদট  াওো  াদব) 

 

২৫. শশল্পনগরীর প্লট 

ব্াাংদক োেবদ্ধ রাখা 

িাংক্রান্ত অনা শি ত্র 

প্রোন 

উদযাক্তার আদবেদনর 

প্রপ্রশিদত  র্থা র্থ শনেি 

অনুিরণ পূব টক উপযুক্ত 

কর্তযপদির অনুদমােন 

সাদপদি উদযাক্তাদক 

প্রোন করা হয়।  

 

১. সাংশিষ্ট শশল্প কারখানার প্যাদি / সাো কাগদজ আদবেন 

২. রশিন ছশব  (সতযাশয়ত) - ৩ কশপ 

৩. নাগশরকত্ব সনেপদের িদটাকশপ - ৩ কশপ 

৪. জাতীয় পশরচয়পদের িদটাকশপ - ৩ কশপ 

৫. শসটিকরদপাদরশন /প্রপৌরসভা/ইউশনয়ন পশরষে কর্তযক প্রেত্ত হালনাগাে  

   প্রেি লাইদসদন্সর িদটাকশপ -  ৩ কশপ 

৬.  ন্ত্র াশির সকাদটশদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৭. কারখানা িবদনর সল-আউট প্লযান 

৮. িাইট সল-আউট প্লযাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৯. সিশশন সল-আউট প্লযাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

১০. শবশডাং এশিদিদটর  দটাকশ  - ৩ কশ  

১১. শবশডাং প্লযাদনর  দটাকশ -৩ কশ  

১২. েশির মূদল্যর ২ শকশস্তর ব্াাংক ড্রা ট/দ -অে টাদরর  দটাকশ -৩ কশ  (মূলকশ িহ) 

১৩. লীেশেদের কশ  

১৪. ব্াাংদকর NOC-র েন্য চাশহো ত্র 

১৫. িকল প্রকার সেনা  শরদশাধ হদেদছ িদি ট শশল্পনগরী কি টকিটার প্রিযেন ত্র   

শবনামূদে ৫ চট্টগ্রাম ও শসদলট শবভাদগর সাংশিষ্ট শশল্পনগরী 

কম যকতযা  

 ও 

শবশসক প্রজলা কার্ যালয় প্রধান 

(দ ান নম্বর ও ইদিইল www.bscic.gov.bd,  

www.bscic.chittagongdiv.gov.bd 

/সাংশিষ্ট শবশসক কার্ যালদয়র ওদয়বসাইদট  াওো  াদব) 

 

 

 

http://www.bscic.gov.bd/
http://www.bscic.chittagongdiv.gov.bd/
http://www.bscic.gov.bd/
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ক্র . সিবার নাি সিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান সিবার মূল্য এবাং  

 শরদশাধ  দ্ধশি 

সিবা  প্রোদনর 

িিেিীিা  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি,  েশব, স ান নম্বর ও ইদিইল) 

২৬. শশল্প প্লদটর 

ইোরাস্বদত্বর 

িাশলকানাে 

উিরাশধকারসুদত্র 

আইনগি 

ওোশরদশর নাি 

স্থলাশিশষক্তকরণ  

সিের /দচোরম্যান কর্তটক প্রেি 

মৃত্যয িনে প্রাশির  র  র্থা র্থ 

কর্তট দক্ষ্র অনুদিােন িাদ দক্ষ্ 

 ত্রোশরর িাধ্যদি 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. সরশেশিকৃি অাংশীোরী েশলল ( আইনগি ওোশরশ একাশধক হদল)  

৩. রশিন ছশব  (িিযাশেি) - ৩ কশ   

৪. নাগশরকত্ব িনে দত্রর  দটাকশ  - ৩ কশ    

৫. জাতীয় পশরচয়পদের িদটাকশপ - ৩ কশপ 

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

   সেে লাইদিদের  দটাকশ  -  ৩ কশ  

৭. প্লট বরাদ্দ দত্রর অনুশলশ - ৩ কশ   

৮. সিশশন সল-আউট প্লযাদনর  দটাকশ  - ৩ কশ  

৯. শবশডাং এশিদিদটর  দটাকশ  - ৩ কশ  

১০. শলে শেে  রদির  দটাকশ  - ৩ কশ  

১১. কারখানা িবদনর সল-আউট প্লযান 

শবনামূদে ৭  

চট্টগ্রাম ও শসদলট শবভাদগর সাংশিষ্ট শশল্পনগরী 

কম যকতযা 

ও 

শবশসক প্রজলা কার্ যালয় প্রধান 

(দ ান নম্বর ও ইদিইল 

www.bscic.gov.bd, 

www.bscic.chittagongdiv.gov.bd 

/সাংশিষ্ট শবশসক কার্ যালদয়র ওদয়বসাইদট  াওো 

 াদব) 

২৭. িথ্য অশধকার 

আইদনর আওিাে 

শবশিক িম্পশকটি 

িথ্য িরবরাহ 

আদবেন ত্র প্রাশি িাদ দক্ষ্ িথ্য 

অশধকার আইন অনুিরন পূব টক 

 র্থা র্থ কর্তট দক্ষ্র অনুদিােনক্রদি 

 ত্রোশর/ 

ই-সিইদলর িাধ্যদি িরবরাহ করা  

১. শনধ টাশরি  রদি আদবেন 

 

আদবেন িরম প্রাশিস্থান: 

েনিাংদ াগ শাখা ও শবশিদকর ওদেবিাইট 

 

িথ্য অশধকার আইন 

২০০৯ এ বশণ টি িরকাশর 

শ /দেোশর চালাদনর 

িাধ্যদি  শরদশাধদ াগ্য 

২০ 

 

(৩য় পদির 

সম্পৃক্ততায় 

৩০) 

জনাব প্রমাোঃ প্ররাকন উশিন 

শবদশষজ্ঞ 

শবশসক আঞ্চশলক কার্ যালয়, চট্টগ্রাম 

প্রমাবাইল নাং: ০১৭৩২-৬৮৫৫৮৬ 

spl4rdoctg@bscic.gov.bd 

 

২৮. অশভদর্াগ শনষ্পশত্ত অশিযুক্ত/োশেত্ব প্রাি কি টকিটাদক 

সিবা প্রোদনর আদেশ প্রোন অর্থবা 

িেন্ত কি টকিটা শনদোদগর িাধ্যদি 

প্রকৃি ঘটনা উৎঘাটন কদর 

অশিদ াগ শনষ্পশি অর্থবা শবিাগীে 

ব্বস্থা গ্রহণ করা হয়। । 

১. পেদর্াদগ/ইদমইদল/GRS সিটওয়যাদরর  

মাধ্যদম অশভদর্াগ োশখল 

শবনামূদে ৩০ 

প্রমা: প্রমাতাহার প্রহাদসন 

আঞ্চবিক পশরচালক 

বিবিক আঞ্চবিক কার্ যািয়, চট্টগ্রাম 

প্রমাবাইল নাং: ০১৮১৭-৭১৭১১৭ 

rdctg@bscic.gov.bd 

 

http://www.bscic.gov.bd/
http://www.bscic.chittagongdiv.gov.bd/
mailto:spl4rdoctg@bscic.gov.bd
mailto:rdctg@bscic.gov.bd
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ক্র . সিবার নাি সিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান সিবার মূল্য এবাং  

 শরদশাধ  দ্ধশি 

সিবা  প্রোদনর 

িিেিীিা  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি,  েশব, স ান নম্বর ও ইদিইল) 

২৯. উদযাক্তা উন্নয়ন  প্রশশিণ দেশনক সাংবােপদে এবাং ওদয়বসাইদট 

প্রকাশশত শবজ্ঞাপদনর আদলাদক প্রাি 

আদবেনকারীদের আদবেন র্াচাই বাছাই 

পূব যক প্রর্াগ্য আদবেনকারীদের সরাসশর 

ইনশস্টটিউদট এদস অথবা অনলাইদন 

প্রশশিণ প্রকাদস য অাংশ গ্রহদণর সুদর্াগ 

প্রোন করা হয়। 

১. সাো কাগদজ/প্রশতষ্ঠাদনর শনধ যাশরত িরদম 

আদবেন 

২. প্রশশিণাথীর সব যদশষ শশিাগত প্রর্াগ্যতার 

সনেপে 

৩. প্রশশিণাথীর নাগশরকে সনেপে ও 

৪. প্রশশিণাথীর ছশব 

১০০/- (একশত) টাকা 5 চট্টগ্রাম ও শসদলট শবভাদগর শবশসক প্রজলা 

কার্ যালয়সমূদহর মদনানীত কম যকতযা  ও 

শবশসক প্রজলা কার্ যালয় প্রধান 

(দ ান নম্বর ও ইদিইল www.bscic.gov.bd,  

www.bscic.chittagongdiv.gov.bd /সাংশিষ্ট 

শবশসক কার্ যালদয়র ওদয়বসাইদট  াওো  াদব) 

 

৩০. উদযাক্তা উন্নয়ন  প্রশশিণ 

(নারী) 

দেশনক সাংবােপদে এবাং ওদয়বসাইদট 

প্রকাশশত শবজ্ঞাপদনর আদলাদক প্রাি 

আদবেনকারীদের আদবেন র্াচাই বাছাই 

পূব যক প্রর্াগ্য আদবেনকারীদের সরাসশর 

ইনশস্টটিউদট এদস অথবা অনলাইদন 

প্রশশিণ প্রকাদস য অাংশ গ্রহদণর সুদর্াগ 

প্রোন করা হয়। 

১. সাো কাগদজ/প্রশতষ্ঠাদনর শনধ যাশরত িরদম 

আদবেন 

২. প্রশশিণাথীর সব যদশষ শশিাগত প্রর্াগ্যতার 

সনেপে 

৩. প্রশশিণাথীর নাগশরকে সনেপে ও 

৪. প্রশশিণাথীর ছশব 

১০০/- (একশত) টাকা 5 চট্টগ্রাম ও শসদলট শবভাদগর শবশসক প্রজলা 

কার্ যালয়সমূদহর মদনানীত কম যকতযা  ও 

শবশসক প্রজলা কার্ যালয় প্রধান 

(দ ান নম্বর ও ইদিইল www.bscic.gov.bd,  

www.bscic.chittagongdiv.gov.bd /সাংশিষ্ট 

শবশসক কার্ যালদয়র ওদয়বসাইদট  াওো  াদব) 

 

৩১. েিতা উন্নয়ন প্রশশিণ 

(কশম্পউটার অশিস এশপ্লদকশন 

এন্ড হাি যওয়ার প্রমইন্টযাদনন্স, 

গ্রাশিক্স শিজাইন এন্ড শভশিও 

এশিটিাং, প্রমাবাইল প্রিান 

শরদপয়াশরাং, প্ররশিজাদরশন এন্ড 

এয়যারকশন্ডশনার শরদপয়াশরাং, 

ব্লক ও বাটিক শপ্রশন্টাং, শিটিাং 

কাম প্রমশশন শপ প্রযাশক্টদসস 

এন্ড ওদয়লশডাং, ফুি প্রদসশসাং, 

হস্তশশল্প পে দতশর প্রশশিণ)  

দেশনক সাংবােপদে এবাং ওদয়বসাইদট 

প্রকাশশত শবজ্ঞাপদনর আদলাদক প্রাি 

আদবেনকারীদের আদবেন র্াচাই বাছাই 

পূব যক প্রর্াগ্য আদবেনকারীদের সরাসশর 

ইনশস্টটিউদট এদস অথবা অনলাইদন 

প্রশশিণ প্রকাদস য অাংশ গ্রহদণর সুদর্াগ 

প্রোন করা হয়। 

১. সাো কাগদজ/প্রশতষ্ঠাদনর শনধ যাশরত িরদম 

আদবেন 

২. প্রশশিণাথীর সব যদশষ শশিাগত প্রর্াগ্যতার 

সনেপে 

৩. প্রশশিণাথীর নাগশরকে সনেপে ও 

৪. প্রশশিণাথীর ছশব 

৫০০/- (পাঁচশত) প্রথদক 

১৫০০/- (পদনর শত) টাকা 

২ প্রথদক ৬ মাস কুশমল্লা, ব্রাহ্মণবাশড়য়া, প্রনায়াখালী, প্রিনী ও শসদলট 

শবশসক প্রজলা কার্ যালয়সমূদহর মদনানীত কম যকতযা  

ও 

শবশসক প্রজলা কার্ যালয় প্রধান 

(দ ান নম্বর ও ইদিইল 

www.bscic.gov.bd,  

www.bscic.chittagongdiv.gov.bd 

/সাংশিষ্ট শবশসক কার্ যালদয়র ওদয়বসাইদট  াওো  াদব) 

 

 

http://www.bscic.gov.bd/
http://www.bscic.chittagongdiv.gov.bd/
http://www.bscic.gov.bd/
http://www.bscic.chittagongdiv.gov.bd/
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ক্র . সিবার নাি সিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান সিবার মূল্য এবাং  

 শরদশাধ  দ্ধশি 

সিবা  প্রোদনর 

িিেিীিা  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি,  েশব, স ান নম্বর ও ইদিইল) 

৩২. েিতা উন্নয়ন প্রশশিণ 

(কশম্পউটার অশিস এশপ্লদকশন 

এন্ড হাি যওয়ার প্রমইন্টযাদনন্স, 

গ্রাশিক্স শিজাইন এন্ড শভশিও 

এশিটিাং, প্রমাবাইল প্রিান 

শরদপয়াশরাং, প্ররশিজাদরশন এন্ড 

এয়যারকশন্ডশনার শরদপয়াশরাং, 

ব্লক ও বাটিক শপ্রশন্টাং, শিটিাং 

কাম প্রমশশন শপ প্রযাশক্টদসস এন্ড 

ওদয়লশডাং, ফুি প্রদসশসাং, 

হস্তশশল্প পে দতশর প্রশশিণ)  

দেশনক সাংবােপদে এবাং 

ওদয়বসাইদট প্রকাশশত 

শবজ্ঞাপদনর আদলাদক প্রাি 

আদবেনকারীদের আদবেন 

র্াচাই বাছাই পূব যক প্রর্াগ্য 

আদবেনকারীদের সরাসশর 

ইনশস্টটিউদট এদস অথবা 

অনলাইদন প্রশশিণ প্রকাদস য 

অাংশ গ্রহদণর সুদর্াগ প্রোন 

করা হয়। 

১. সাো কাগদজ/প্রশতষ্ঠাদনর শনধ যাশরত িরদম আদবেন 

২. প্রশশিণাথীর সব যদশষ শশিাগত প্রর্াগ্যতার সনেপে 

৩. প্রশশিণাথীর নাগশরকে সনেপে ও 

৪. প্রশশিণাথীর ছশব 

৫০০/- (পাঁচশত) প্রথদক 

1৫০০/- (পদনরশত) টাকা 

২ প্রথদক ৬ মাস কুশমল্লা, ব্রাহ্মণবাশড়য়া, প্রনায়াখালী, প্রিনী ও শসদলট 

শবশসক প্রজলা কার্ যালয়সমূদহর মদনানীত কম যকতযা  

ও 

শবশসক প্রজলা কার্ যালয় প্রধান 

(দ ান নম্বর ও ইদিইল www.bscic.gov.bd,  

www.bscic.chittagongdiv.gov.bd /সাংশিষ্ট 

শবশসক কার্ যালদয়র ওদয়বসাইদট  াওো  াদব) 

 

৩৩. প্রমৌচাষীদের উন্নয়দন  প্রশশিণ দেশনক সাংবােপদে এবাং 

ওদয়বসাইদট প্রকাশশত 

শবজ্ঞাপদনর আদলাদক প্রাি 

আদবেনকারীদের আদবেন 

র্াচাই বাছাই পূব যক প্রর্াগ্য 

আদবেনকারীদের সরাসশর 

ইনশস্টটিউদট এদস অথবা 

অনলাইদন প্রশশিণ প্রকাদস য 

অাংশ গ্রহদণর সুদর্াগ প্রোন 

করা হয়। 

১. সাো কাগদজ/প্রশতষ্ঠাদনর শনধ যাশরত িরদম আদবেন 

২. প্রশশিণাথীর সব যদশষ শশিাগত প্রর্াগ্যতার সনেপে 

৩. প্রশশিণাথীর নাগশরকে সনেপে ও 

৪. প্রশশিণাথীর ছশব 

শবনামূদে  5 জনাব প্রমাহাম্মে মুনাদয়ম ওয়াদয়ছ 

সম্প্রসারণ কম যকতযা (ভাোঃ) 

প্রমৌমাশছ পালন কম যসূশচ, শবশসক, বাগমারা, 

লালমাই, কুশমল্লা 

প্রমাবাইল নাং : ০১৭১৬৪৩৬৯৯৯ 

ই-প্রমইল : m.waaes@gmail.com 

 

 

জনাব প্রমা: প্রতািাজ্জল প্রহাদসন 

সম্প্রসারণ কম যকতযা (অ. ো.) 

প্রমৌমাশছ পালন কম যসূশচ, শবশসক, দজন্তাপুর, শসদলট 

প্রমাবাইল নাং : ০১৭৩৫৬১৯৭১১ 

ই-প্রমইল : 

tofazzal98mkt@gmail.com 
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ক্র . সিবার নাি সিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান সিবার মূল্য এবাং  

 শরদশাধ  দ্ধশি 

সিবা  প্রোদনর 

িিেিীিা  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি,  েশব, স ান নম্বর ও ইদিইল) 

৩৪. লবণ চাষীদের উন্নয়দন  

প্রশশিণ  

দেশনক সাংবােপদে এবাং ওদয়বসাইদট 

প্রকাশশত শবজ্ঞাপদনর আদলাদক প্রাি 

আদবেনকারীদের আদবেন র্াচাই 

বাছাই পূব যক প্রর্াগ্য আদবেনকারীদের 

সরাসশর ইনশস্টটিউদট এদস অথবা 

অনলাইদন প্রশশিণ প্রকাদস য অাংশ 

গ্রহদণর সুদর্াগ প্রোন করা হয়। 

১. সাো কাগদজ/প্রশতষ্ঠাদনর শনধ যাশরত িরদম 

আদবেন 

২. প্রশশিণাথীর সব যদশষ শশিাগত প্রর্াগ্যতার 

সনেপে 

৩. প্রশশিণাথীর নাগশরকে সনেপে ও 

৪. প্রশশিণাথীর ছশব 

শবনামূদে ১ প্রমা: জাির ইকবাল ভ ূঁইয়া 

উপমহাব্যবস্থাপক  

লবণ শশদল্পর উন্নয়ন কার্ যালয়, শবশসক, কক্সবাজার 

প্রমাবাইল নাং : ০১৭১০-৪৮০৫৬৪ 

প্রিান (অশিস) : ০৩৪১-৬৩৫৪০ 

ই-প্রমইল :  saltcoxsbazar@bscic.gov.bd  

 

৩৫. লবণ শমলারদের উন্নয়দন  

প্রশশিণ 

দেশনক সাংবােপদে এবাং ওদয়বসাইদট 

প্রকাশশত শবজ্ঞাপদনর আদলাদক প্রাি 

আদবেনকারীদের আপ্রবেন র্াচাই 

বাছাই পূব যক প্রর্াগ্য আদবেনকারীদের 

সরাসশর ইনশস্টটিউদট এদস অথবা 

অনলাইদন প্রশশিণ প্রকাদস য অাংশ 

গ্রহদণর সুদর্াগ প্রোন করা হয়। 

১. সাো কাগদজ/প্রশতষ্ঠাদনর শনধ যাশরত িরদম 

আদবেন 

২. প্রশশিণাথীর সব যদশষ শশিাগত প্রর্াগ্যতার 

সনেপে 

৩. প্রশশিণাথীর নাগশরকত্ব সনেপে ও 

৪. প্রশশিণাথীর ছশব 

শবনামূদে ১ শবশসক প্রজলা কার্ যালয়, চট্টগ্রাম ও লবণ শশদল্পর উন্নয়ন 

কার্ যালয়, শবশসক, কক্সবাজার কার্ যালদয়র মদনানীত কম যকতযা  

ও 

কার্ যালয় প্রধান 

 

 

(দ ান নম্বর ও ইদিইল www.bscic.gov.bd,  

www.bscic.chittagongdiv.gov.bd 

/সাংশিষ্ট শবশসক কার্ যালদয়র ওদয়বসাইদট  াওো  াদব) 

 

৩৬. পাব যতয  চট্টগ্রাম অঞ্চদলর ক্ষুদ্র 

নৃ প্রগাশষ্ঠদের  েিতা দতশরদত 

শবশসক-এ  প্রশশিণ 

(তাঁত বস্ত্র বুনন, প্রপাশাক 

প্রসলাই, বাঁশ ও প্রবত, কাদঠর 

কাজ, বাটিক ছাপা, কশম্পউটার 

অশিস এশপ্লদকশন এন্ড 

ইন্টারদনট ব্রাউশজাং)  

দেশনক সাংবােপদে এবাং ওদয়বসাইদট 

প্রকাশশত শবজ্ঞাপদনর আদলাদক প্রাি 

আদবেনকারীদের আদবেন র্াচাই 

বাছাই পূব যক প্রর্াগ্য আদবেনকারীদের 

সরাসশর ইনশস্টটিউদট এদস অথবা 

অনলাইদন প্রশশিণ প্রকাদস য অাংশ 

গ্রহদণর সুদর্াগ প্রোন করা হয়। 

১. সাো কাগদজ/প্রশতষ্ঠাদনর শনধ যাশরত িরদম 

আদবেন 

২. প্রশশিণাথীর সব যদশষ শশিাগত প্রর্াগ্যতার 

সনেপে 

৩. প্রশশিণাথীর নাগশরকে সনেপে ও 

৪. প্রশশিণাথীর ছশব 

৫০০/- (পাঁচশত) 

প্রথদক 1৫০০/- 

(পদনরশত) টাকা 

২ প্রথদক ৬ মাস পাব যতয শতন শবশসক প্রজলা ও শসআইশিশপ কার্ যালদয়র 

(রািামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছশড়) মদনানীত কম যকতযা  ও 

কার্ যালয় প্রধান 

 

(দ ান নম্বর ও ইদিইল www.bscic.gov.bd,  

www.bscic.chittagongdiv.gov.bd 

/সাংশিষ্ট শবশসক কার্ যালদয়র ওদয়বসাইদট  াওো  াদব) 
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http://www.bscic.gov.bd/
http://www.bscic.chittagongdiv.gov.bd/
http://www.bscic.gov.bd/
http://www.bscic.chittagongdiv.gov.bd/


19 

 

 

 

২.২) প্রাশতষ্ঠাশনক প্রসবা: 

 

 
ক্র . সিবার নাি সিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান সিবার মূল্য এবাং 

 শরদশাধ  দ্ধশি 

সিবা  প্রোদনর 

িিেিীিা  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি,  েশব, স ান নম্বর ও ইদিইল) 

১. আঞ্চশলক/সেলা/শশল্পনগরী কা টালদে  

কি টরি কি টকিটা/কি টচারীদের  

শবশিন্ন ধরদনর ছুটি িঞ্জুরী 

আদবেদনর সপ্রশক্ষ্দি ( র্থা র্থ কর্তট দক্ষ্র 

িাধ্যদি)  র্থা র্থ শনেদি িাংশিি 

কা টালদের অনুকূদল  ত্র োশরকরণ করা 

হে। 

১. প্রশািশনক  ত্র োশর  

২. শহিাব শাখার শহিাব শববরণী 

শবনামূদে ৫ জনাব মুহাম্মে নুরুল আবছার  

উপব্যবস্থাপক  

বিবিক আঞ্চবিক কার্ যািয়, চট্টগ্রাম 

প্রমাবাইল নাং: ০১৮১৫-৪০৭৬৩৩ 

dmrdoctg@bscic.gov.bd  

 

 

২.৩) অিযন্তরীণ সিবা: 

 
ক্র . সিবার নাি সিবা প্রোন  দ্ধশি প্রদোেনীে কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান সিবার মূল্য এবাং 

 শরদশাধ  দ্ধশি 

সিবা  প্রোদনর 

িিেিীিা  

(কা টশেবি) 

োশেত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি,  েশব, স ান নম্বর ও ইদিইল) 

১. শবশিক এর 

কি টকিটা/কি টচারীদের 

েন্য সেশীে 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 প্রমাতাদবক 

প্রশশিণ আদয়াজনকারী 

প্রশতষ্ঠানদক শবল 

পশরদশাদধর ব্যবস্থা করা 

হয়। 

১। িাংশিি শবিাগ/ শাখা হদি প্রাি চাশহো ত্র  

২। স্থানীে শবশিন্ন প্রশশক্ষ্ণ আদোেনকারী প্রশিষ্ঠাদনর  

    ত্র ও সকাি ট শিশেউল  

প্রশশক্ষ্ণ 

আদোেনকারী 

প্রশিষ্ঠাদনর চাশহো 

সিািাদবক অর্থ ট 

 শরদশাধ 

প্রশশক্ষ্ণ 

আদোেনকারী 

প্রশিষ্ঠাদনর সকাি ট 

শিশেউল অনু ােী  

 

জনাব মুহাম্মে নুরুল আবছার  

উপব্যবস্থাপক  

বিবিক আঞ্চবিক কার্ যািয়, চট্টগ্রাম 

প্রমাবাইল নাং: ০১৮১৫-৪০৭৬৩৩ 

dmrdoctg@bscic.gov.bd 
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৩) আ নার (দিবা গ্রহীিার) কাদছ আিাদের (দিবা প্রোনকারীর) প্রিযাশা 
 

ক্র. প্রশিশ্রুি/ কাশিি সিবা প্রাশির লদক্ষ্য করণীে 

১. স্বোংিম্পূণ ট আদবেন েিা প্রোন 

২.  র্থা র্থ প্রশক্রোে প্রদোেনীে শ ি  শরদশাধ করা 

৩. প্রদ ােয সক্ষ্দত্র সিাবাইল সিদিে/ইদিইদলর শনদে টশনা অনুিরণ করা 

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

৫. অনাবশ্যক স ান/িেশবর না করা 

 

৪) অশভদর্াগ ব্যবস্থাপনা পধশত (GRS) 

 

আঞ্চশলক কার্ যালদয়র জন্য: 

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

১. োশেত্বপ্রাি কি টকিটা িিাধান শেদি ব্র্থ ট হদল অশিদ াগ শনষ্পশি কি টকিটা (অশনক) প্রমা: প্রমাতাহার প্রহাদসন  

আঞ্চবিক পশরচালক 

বিবিক আঞ্চবিক কার্ যািয়, চট্টগ্রাম  

প্রমাবাইল নাং: ০১৮১৭-৭১৭১১৭ 

rdctg@bscic.gov.bd 

৩০ কা টশেবি 

 

২. অশিদ াগ শনষ্পশি কি টকিটা শনশে টি িিদে 

িিাধান শেদি ব্র্থ ট হদল 

আশ ল কি টকিটা নাি ও  েশব : িামলী নবী, সশচব, শবশসক 

স ান  : +৮৮-০২-২২৩৩৫১০০৪ 

সিাবাইল  : ০১৮১৯-১৩৬০৯৪ 

ইদিইল  : secretary@bscic.gov.bd  

ওদেব  : www.bscic.gov.bd 

২০ কা টশেবি 

 

৩. আশ ল কি টকিটা শনশে টি িিদে িিাধান শেদি 

ব্র্থ ট হদল 

আশ ল কি টকিটা (শশল্প িন্ত্রণালদের অশনক) নাি ও  েশব : জনাব প্রমাহাম্মে সালাউশিন, যুগ্ম সশচব, শশল্প মন্ত্রণালয় 

স ান  : +৮৮- ০২-২২৩৩৫৫৭১৬ 

সিাবাইল  : ০১৫৫২-৪১০০১৩ 

ইদিইল  :  jsbcic@moind.gov.bd  

ওদেব  : www.moind.gov.bd 

২০ কা টশেবি 

 

৪. আশ ল কি টকিটা (শশল্প িন্ত্রণালদের অশনক) 

শনশে টি িিদে িিাধান শেদি ব্র্থ ট হদল 

িশন্ত্র শরষে শবিাদগর অশিদ াগ ব্বস্থা না সিল িশন্ত্র শরষে শবিাগ  ৬০ কা টশেবি 
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