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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বস্ত্র অধিেপ্তর 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় 

ধবটিএমধস ভবন (১০ম তলা) 

7-9, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫। 

www.dot.gov.bd 

 

সসবা প্রোন প্রধতশ্রুধত (Citizen’s Charter)  
১। ধভশন ও ধমশন 

রূপকল্প (Vision) 

 বস্ত্র ধশল্প খাতদক ধনরাপে, শধিশালী এবাং প্রধতদ াধগতা সক্ষম বস্ত্র খাত।  

             

অধভলক্ষয (Mission) 

 বস্ত্র কাধরগধর ধশক্ষার হার বৃধি এবাং বস্ত্র ধশল্পদক সহায়তার মাদেদম বস্ত্র খাদত অগ্রগধত সািন। 

২. প্রধতশ্রুত সসবাসমূহ:    

২.১) নাগধরক সসবাাঃ  

ক্রমি

কেং 

য়সবার োি য়সবা প্রদাটের 

পদ্ধমি 

প্রটোজেীে কাগজপত্র ও প্রামিস্থাে 

 

য়সবামূল্য এবং 

পমরটর্াধ পদ্ধমি 

(যমদ থাটক) 

য়সবা প্রদাটে 

সটব শাচ্চ 

সিেসীিা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা 

(নার্, পদবী, ফ ান নম্বর ও ইমর্ইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1. প্রস্তাধবত 

ধনবন্ধন 

সাংধিষ্ট সসবার 

জন্য স্বয়াংসম্পূণ ণ 

আদবেন ওয়ান 

স্টপ সাধভ ণস 

সসন্টাদর োধখল। 

আদবেন ও 

পধরেশ ণন 

প্রধতদবেন 

প ণাদলাচনা কদর 

ধসিান্ত প্রোন। 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র 

 েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে স্টপ সাতভ িস ককন্দ্র) তেতিমালা,  

২০২১ এর েমুো ফরম-২2); 

(খ) তেি িাতরি পূরণকৃি েস্ত্রতিল্প 

 (তেেন্ধে ও ওয়াে স্টপ সাতভ িস ককন্দ্র) তেতিমালা,  

২০২১ এর ফরম-১; 

(গ) হালোগাদ কেে লাইনসন্স-এর ফন াকতপ; 

(ঘ) হালোগাদ আয়কর প্রিযয়েপনত্রর ফন াকতপ; 

    (ঙ) তলতমন ে ককাম্পােী হইনল কমনমানরন্ডাম এন্ড 

র্ট ি অ্যার্ট িকযাল অ্ফ এযানসাতসনয়িে এেং সার্ট িতফনক  অ্ফ 

অ্ ইেকনপ িানরিে- এর ফন াকতপ । অ্ংিীদাতর 

    প্রতিষ্ঠাে হইনল অ্ংিীদাতর চুতিপনত্রর ফন াকতপ; 

েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে 

ও ওয়াে স্টপ 

সাতভ িস ককন্দ্র) 

তেতিমালা, ২০২১ 

এর িফতসল-1 

অ্নুযায়ী তেি িাতরি 

তফ’ 

মহাপধরচালক, বস্ত্র 

অধিেপ্তর বরাবর 

মূটল্যর  য়েজারী 

চালাে য়কাড (১-

৪১৩১-০০০১-

২০ 

কি শমদবস 

জনাব রাজু আহমর্দ 

উপপয়রচালক (অয়র্য়রক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা (ওিান স্টপ সায়ভ মস 

ফসন্টার) 

য় াে: ০২৫৫০১৩৯২৭ 

ই-য়িইল rajuahamed.te@gmail.com 

 

http://www.dot.gov.bd/
mailto:rajuahamed.te@gmail.com
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ক্রমি

কেং 

য়সবার োি য়সবা প্রদাটের 

পদ্ধমি 

প্রটোজেীে কাগজপত্র ও প্রামিস্থাে 

 

য়সবামূল্য এবং 

পমরটর্াধ পদ্ধমি 

(যমদ থাটক) 

য়সবা প্রদাটে 

সটব শাচ্চ 

সিেসীিা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা 

(নার্, পদবী, ফ ান নম্বর ও ইমর্ইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(চ) কারখাোর জতমর মাতলকাো সম্পতকিি  

খতিয়ানের সার্ট িফাইে কতপর ফন াকতপ ো ভাড়াকৃি হইনল 

 ভাড়ার চুতিোমা- এর ফন াকতপ; 

(ছ) েহুিল ভেে হইনল ইেতস্টর্টউ  অ্ফ  

ইতিতেয়াস ি, োংলানদি (আইইতে)-এর সদস্যভূি 

 ককাে ইতিতেয়ার কর্তিক প্রদত্ত ভেনের উপযুিিার 

 সেদ; 

(জ) ক্রয় পধরকল্পনািীন কমতিোতরনজর িাতলকা  

(কমতিোতরনজর োম, সংখ্যা, মূল্য); 

(ঝ) ব্াংক কর্তিক প্রদত্ত আতথ িক স্বচ্ছলিার  

প্রিযয়েপনত্রর ফন াকতপ; 

(ঞ) স্থানীয় অথবা ববদেধশক ঋণ থাধকদল ঋণ মঞ্জুরীপদের  

ফদটাকধপ (প্রদ াজয সক্ষদে); 

(ট) বস্ত্র ধশদল্পর মাধলক বা মাধলকগদণর জাতীয় পধরচয়পদের  

ফদটাকধপ; 

(ঠ) ১০০% ববদেধশক ধবধনদয়াগ বা স ৌথ ধবধনদয়াদগ স্থাধপত বস্ত্র 

ধশদল্পর জন্য ববদেধশক উদযািা বা উদযািাগদণর পাসদপাট ণ এর  

ফদটাকধপ; 

(ড) ১০০% ববদেধশক ধবধনদয়াগ বা স ৌথ ধবধনদয়াদগ  

স্থাধপত বস্ত্র 

ধশদল্পর জন্য ববদেধশক উদযািা বা উদযািাগদণর এনকযাশদমন্ট 

সাটি ণধফদকট এর ফদটাকধপ; 

(ঢ) স ৌথ ধবধনদয়াদগ স্থাধপত বস্ত্রধশদল্পর জন্য স ৌথ ধবধনদয়াগ  

(joint venture) সাংক্রান্ত চুধিপদের ফদটাকধপ; 

(ণ) প্রনযাজয কেনত্র হালোগাদ ফায়ার লাইনসন্স- 

এর ফন াকতপ;    

(ি) েস্ত্রতিল্প স্থাপনের অ্নুকূনল পতরনেি অ্তিদপ্তর  

কর্তিক প্রদত্ত অ্েস্থােগি ছাড়পনত্রর ফন াকতপ। ; 

(থ) িফতসল-1 অ্নুযায়ী তেি িাতরি তফ’ পতরনিাি (নকাে েং-1-৪১ 

31-0001-1816) সংক্রান্ত কেজাতর চালানের মূলকতপ। 

১৮১৬) (ক) 

ধবধনদয়াগ ১ টাকা 

সথদক 1০ সকাটি 

টাকা হদল 

5000/- 

(খ)ধবধনদয়াগ 10 

সকাটি টাকা সথদক 

25 সকাটি টাকা 

হদল 10,000/- 

টাকা 

(গ)ধবধনদয়াগ 25 

সকাটি  টাকা সথদক 

50 সকাটি টাকা 

হদল 25,000/-  

টাকা (ঘ)ধবধনদয়াগ 

50 সকাটি টাকা 

সথদক 100 সকাটি 

টাকা হদল 

50,000/- টাকা 

(ঙ)ধবধনদয়াগ 100 

সকাটি টাকার  

অধিক হদল- 

1,00,000/- টাকা 

জমা ধেদত হদব। 
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ক্রমি

কেং 

য়সবার োি য়সবা প্রদাটের 

পদ্ধমি 

প্রটোজেীে কাগজপত্র ও প্রামিস্থাে 

 

য়সবামূল্য এবং 

পমরটর্াধ পদ্ধমি 

(যমদ থাটক) 

য়সবা প্রদাটে 

সটব শাচ্চ 

সিেসীিা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা 

(নার্, পদবী, ফ ান নম্বর ও ইমর্ইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 (ধবাঃ দ্রাঃ আদবেনপদের সধহত সাংক্ি ফদটাকধপলিধল প্রধতঠানাদনর 

ব্যবস্থাপনা পধরচালক বা ব্যবস্থাপনা অাংশীোর বা স্বত্বাধিকারী 

বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তণপক্ষ কর্তণক সতযাধয়ত হইদত হইদব)। 

২. য়বদ্যর্ান 

য়নবন্ধন 

সাংধিষ্ট সসবার 

জন্য স্বয়াংসম্পূণ ণ 

আদবেন ওয়ান 

স্টপ সাধভ ণস 

সসন্টাদর োধখল। 

আদবেন ও 

পধরেশ ণন 

প্রধতদবেন 

প ণাদলাচনা কদর 

ধসিান্ত প্রোন। 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র েস্ত্রতিল্প  

(তেেন্ধে ও ওয়াে স্টপ সাতভ িস ককন্দ্র) তেতিমালা, 

 ২০২১ (েমুো ফরম-২2); 

(খ) তেি িাতরি পূরণকৃি েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে স্টপ সাতভ িস 

ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ ফরম-২; 

(গ) হালোগাদ কেে লাইনসন্স-এর ফন াকতপ; 

(ঘ) হালোগাদ আয়কর প্রিযয়েপনত্রর ফন াকতপ; 

(    (ঙ)  তলতমন ে ককাম্পােী হইনল কমনমানরন্ডাম এন্ড 

র্ট ি অ্যার্ট িকযাল অ্ফ এযানসাতসনয়িে এেং সার্ট িতফনক  অ্ফ 

অ্ ইেকনপ িানরিে- এর ফন াকতপ । অ্ংিীদাতর 

প্রতিষ্ঠাে হইনল অ্ংিীদাতর চুতিপনত্রর ফন াকতপ; 

(চ) কারখাোর ভেে ো কিনের অ্তিত্ব থাকা সংক্রান্ত প্রমাণক 

(কারখাোর সাইেনোে ি সংেতলি ছতে) থাতকনি হইনে; 

ছ) কারখাোর জতমর মাতলকাো সম্পতকিি  

খতিয়ানের সার্ট িফাইে কতপর ফন াকতপ ো ভাড়াকৃি হইনল 

 ভাড়ার চুতিোমা- এর ফন াকতপ; 

জ) েহুিল ভেে হইনল ইেতস্টর্টউ  অ্ফ ইতিতেয়াস ি, োংলানদি 

(আইইতে)-এর সদস্যভূি ককাে ইতিতেয়ার কর্তিক প্রদত্ত ভেনের 

উপযুিিার সেদ; 

(ঝ) ব্াংক কর্তিক প্রদত্ত আতথ িক স্বচ্ছলিার প্রিযয়েপনত্রর ফন াকতপ; 

ঞ) স্থানীয় অথবা ববদেধশক ঋণ থাধকদল ঋণ মঞ্জুরীপদের  

ফদটাকধপ (প্রদ াজয সক্ষদে); 

ট) বস্ত্র ধশদল্পর মাধলক বা মাধলকগদণর জাতীয় পধরচয়পদের  

ফদটাকধপ; 

(ঠ) ১০০% ববদেধশক ধবধনদয়াগ বা স ৌথ ধবধনদয়াদগ স্থাধপত বস্ত্র 

ধশদল্পর জন্য ববদেধশক উদযািা বা উদযািাগদণর পাসদপাট ণ এর  

েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে 

ও ওয়াে স্টপ 

সাতভ িস ককন্দ্র) 

তেতিমালা, ২০২১ 

এর িফতসল-1 

অ্নুযায়ী তেি িাতরি 

তফ’ 

মহাপধরচালক, বস্ত্র 

অধিেপ্তর বরাবর 

মূটল্যর  য়েজারী 

চালাে য়কাড (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) (ক) 

ধবধনদয়াগ ১ টাকা 

সথদক 1০ সকাটি 

টাকা হদল 

5000/- 

(খ)ধবধনদয়াগ 10 

সকাটি টাকা সথদক 

25 সকাটি টাকা 

হদল 10,000/- 

টাকা 

(গ)ধবধনদয়াগ 25 

সকাটি  টাকা সথদক 

50 সকাটি টাকা 

হদল 25,000/-  

২০ কর্ ম 

য়দবস 

জনাব রাজু আহমর্দ 

উপপয়রচালক (অয়র্য়রক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা (ওিান স্টপ সায়ভ মস 

ফসন্টার) 

য় াে: ০২৫৫০১৩৯২৭ 

ই-য়িইল rajuahamed.te@gmail.com 

 

mailto:rajuahamed.te@gmail.com
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ক্রমি

কেং 

য়সবার োি য়সবা প্রদাটের 

পদ্ধমি 

প্রটোজেীে কাগজপত্র ও প্রামিস্থাে 

 

য়সবামূল্য এবং 

পমরটর্াধ পদ্ধমি 

(যমদ থাটক) 

য়সবা প্রদাটে 

সটব শাচ্চ 

সিেসীিা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা 

(নার্, পদবী, ফ ান নম্বর ও ইমর্ইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ফদটাকধপ; 

ড) ১০০% ববদেধশক ধবধনদয়াগ বা স ৌথ ধবধনদয়াদগ স্থাধপত বস্ত্র 

ধশদল্পর জন্য ববদেধশক উদযািা বা উদযািাগদণর এনকযাশদমন্ট 

সাটি ণধফদকট এর ফদটাকধপ; 

ঢ) স ৌথ ধবধনদয়াদগ স্থাধপত বস্ত্রধশদল্পর জন্য স ৌথ ধবধনদয়াগ  

(joint venture) সাংক্রান্ত চুধিপদের ফদটাকধপ; 

(ণ) স্থােীয়ভানে ক্রয়কৃি কমতিোরীনজর িাতলকা 

 (প্রতিষ্ঠানের প্যানে); 

ক্রতম

ক েং 

সমধশদনর 

নাম 

কমতিনের 

সংখ্যা 

 

মূল্য ভাউচার 

েম্বর 

 

ভযাট 

পধরদশাদির 

নম্বর ও 

তাধরখ 

(ফদটাকধপ 

সাংক্ি করুন 

(ি) আমদাতেকৃি কমতিোরীনজর িাতলকা (ব্াংনকর 

 প্যানে ব্াংক কর্তিক প্রিযতয়ি); 

 

ক্রধমক 

নাং 

 

সমধশদনর 

নাম 

 

সমধশদনর 

সাংখ্যা 

 

এলতস েং 

ও িাতরখ 

(ফদটাকধপ 

সাংক্ি 

করুন  

ইনভদয়জ নাং 

ও তাধরখ 

(ফদটাকধপ 

সাংক্ি করুন 

এলতস 

মূল্য 

 

(থ) কলকারখাো ও প্রতিষ্ঠাে পতরদি িে অ্তিদপ্তর  কর্তিক  

অ্নুনমাতদি কল-আউ  প্লাে ও ফযাক্টরী লাইনসন্স-এর ফন াকতপ; 

(ে) হালোগাদ ফায়ার লাইনসন্স-এর ফন াকতপ;  

(ি) পতরনেিগি ছাড়পনত্রর ফন াকতপ;   

(ন) িফতসল-1 অ্নুযায়ী তেি িাতরি তফ’ পতরনিাি (নকাে েং-1-

৪১31-0001-1816) সংক্রান্ত কেজাতর চালানের মূলকতপ। 

 

(ধবাঃ দ্রাঃ আদবেনপদের সধহত সাংক্ি ফদটাকধপলিধল প্রধতঠানাদনর 

  

 

টাকা (ঘ)ধবধনদয়াগ 

50 সকাটি টাকা 

সথদক 100 সকাটি 

টাকা হদল 

50,000/- টাকা 

(ঙ)ধবধনদয়াগ 100 

সকাটি টাকার  

অধিক হদল- 

1,00,000/- টাকা 

জমা ধেদত হদব। 
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ক্রমি

কেং 

য়সবার োি য়সবা প্রদাটের 

পদ্ধমি 

প্রটোজেীে কাগজপত্র ও প্রামিস্থাে 

 

য়সবামূল্য এবং 

পমরটর্াধ পদ্ধমি 

(যমদ থাটক) 

য়সবা প্রদাটে 

সটব শাচ্চ 

সিেসীিা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা 

(নার্, পদবী, ফ ান নম্বর ও ইমর্ইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ব্যবস্থাপনা পধরচালক বা ব্যবস্থাপনা অাংশীোর বা স্বত্বাধিকারী  

বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তণপক্ষ কর্তণক সতযাধয়ত হইদত হইদব)। 

৩. প্রস্তায়বর্ 

য়নবন্ধন 

নবািন  

সাংধিষ্ট সসবার 

জন্য স্বয়াংসম্পূণ ণ 

আদবেন ওয়ান 

স্টপ সাধভ ণস 

সসন্টাদর োধখল। 

আদবেন ও 

পধরেশ ণন 

প্রধতদবেন 

প ণাদলাচনা কদর 

ধসিান্ত প্রোন। 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র েস্ত্রতিল্প  

(তেেন্ধে ও ওয়াে স্টপ সাতভ িস ককন্দ্র) তেতিমালা, 

 ২০২১ (েমুো ফরম-২2);  

(খ) তেি িাতরি পূরণকৃি েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে স্টপ  

সাতভ িস ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ ফরম-3; 

(গ) হালোগাদ কেে লাইনসন্স-এর ফন াকতপ; 

(ঘ) হালোগাদ আয়কর প্রিযয়েপনত্রর ফন াকতপ; 

(ঙ) তলতমন ে ককাম্পােী হইনল কমনমানরন্ডাম এন্ড 

র্ট ি অ্যার্ট িকযাল অ্ফ এযানসাতসনয়িে এেং সার্ট িতফনক  অ্ফ 

অ্ ইেকনপ িানরিে- এর ফন াকতপ । অ্ংিীদাতর প্রতিষ্ঠাে হইনল 

অ্ংিীদাতর চুতিপনত্রর ফন াকতপ; 

(চ) কারখাোর জতমর মাতলকাো সম্পতকিি  

খতিয়ানের সার্ট িফাইে কতপর ফন াকতপ ো ভাড়াকৃি হইনল 

ভাড়ার চুতিোমা এর ফন াকতপ; 

(ছ) েহুিল ভেে হইনল ইেতস্টর্টউ  অ্ফ  

ইতিতেয়াস ি, োংলানদি (আইইতে)-এর সদস্যভূি 

 ককাে ইতিতেয়ার কর্তিক প্রদত্ত ভেনের উপযুিিার 

 সেদ; 

(জ) কমতিোতরনজর িাতলকা  

(কমতিোতরনজর োম, সংখ্যা, মূল্য); 

(ঝ) ব্াংক কর্তিক প্রদত্ত আতথ িক স্বচ্ছলিার  

প্রিযয়েপনত্রর ফন াকতপ; 

(ঞ) প্রনযাজয কেনত্র হালোগাদ ফায়ার লাইনসন্স- 

এর ফন াকতপ; 

 

 

 

 

েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে 

ও ওয়াে স্টপ 

সাতভ িস ককন্দ্র) 

তেতিমালা, ২০২১ 

এর িফতসল-1 

অ্নুযায়ী তেি িাতরি 

তফ’ 

িহাপমরচালক, বস্ত্র 

অমধদির বরাবর 

১,০০০/- োকা 

মূটল্যর  য়েজারী 

চালাে য়কাড (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উক্ত 

পমরিাণ োকা 

জিা প্রদাে 

করটবে। 

১৫ কর্ ম 

য়দবস 

জনাব রাজু আহমর্দ 

উপপয়রচালক (অয়র্য়রক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা (ওিান স্টপ সায়ভ মস 

ফসন্টার) 

য় াে: ০২৫৫০১৩৯২৭ 

ই-য়িইল rajuahamed.te@gmail.com 
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ক্রমি

কেং 

য়সবার োি য়সবা প্রদাটের 

পদ্ধমি 

প্রটোজেীে কাগজপত্র ও প্রামিস্থাে 

 

য়সবামূল্য এবং 

পমরটর্াধ পদ্ধমি 

(যমদ থাটক) 

য়সবা প্রদাটে 

সটব শাচ্চ 

সিেসীিা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা 

(নার্, পদবী, ফ ান নম্বর ও ইমর্ইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

( ) েস্ত্রতিল্প স্থাপনের অ্নুকূনল পতরনেি অ্তিদপ্তর  

কর্তিক প্রদত্ত অ্েস্থােগি ছাড়পনত্রর ফন াকতপ। ; 

(ঠ) িফতসল-1 অ্নুযায়ী তেি িাতরি তফ’ পতরনিাি (নকাে েং- 

1-৪১31-0001-1816) সংক্রান্ত কেজাতর চালানের মূলকতপ। 

(ধবাঃ দ্রাঃ আদবেনপদের সধহত সাংক্ি ফদটাকধপলিধল 

 প্রধতঠানাদনর ব্যবস্থাপনা পধরচালক বা ব্যবস্থাপনা অাংশীোর 

 বা স্বত্বাধিকারী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তণপক্ষ কর্তণক সতযাধয়ত  

হইদত হইদব)। 

৪. মবদ্যিাে 

মেবন্ধে 

েবােে 

সাংধিষ্ট সসবার 

জন্য স্বয়াংসম্পূণ ণ 

আদবেন ওয়ান 

স্টপ সাধভ ণস 

সসন্টাদর োধখল। 

আদবেন ও 

পধরেশ ণন 

প্রধতদবেন 

প ণাদলাচনা কদর 

ধসিান্ত প্রোন। 

ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে 

স্টপ সাতভ িস ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ (েমুো ফরম-২2);  

(খ) তেি িাতরি পূরণকৃি েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে স্টপ 

 সাতভ িস ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ ফরম-৪; 

গ) হালোগাদ কেে লাইনসন্স- এর ফন াকতপ; 

(ঘ) হালোগাদ আয়কর প্রিযয়েপনত্রর ফন াকতপ; 

ঙ) কারখাোর জতমর মাতলকাো সম্পতকিি খতিয়ানের  

সার্ট িফাইে কতপর ফন াকতপ ো ভাড়াকৃি হইনল ভাড়ার 

 চুতিোমা-এর ফন াকতপ  

(চ) স্থােীয়ভানে ক্রয়কৃি কমতিোরীনজর িাতলকা 

 (প্রতিষ্ঠানের প্যানে); 

ক্রতম

ক েং 

সমধশদনর 

নাম 

কমতিনের 

সংখ্যা 

 

মূল্য ভাউচার 

েম্বর 

 

ভযাট 

পধরদশাদির 

নম্বর ও 

তাধরখ 

(ফদটাকধপ 

সাংক্ি 

করুন 

ছ) আমদাতেকৃি কমতিোরীনজর িাতলকা (ব্াংনকর 

 প্যানে ব্াংক কর্তিক প্রিযতয়ি); 

 

েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে 

ও ওয়াে স্টপ 

সাতভ িস ককন্দ্র) 

তেতিমালা, ২০২১ 

এর িফতসল-1 

অ্নুযায়ী তেি িাতরি 

তফ’ 

িহাপমরচালক, বস্ত্র 

অমধদির বরাবর 

১,০০০/- োকা 

মূটল্যর  য়েজারী 

চালাে য়কাড (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উক্ত 

পমরিাণ োকা 

জিা প্রদাে 

করটবে।  

১৫ কর্ ম 

য়দবস 

জনাব রাজু আহমর্দ 

উপপয়রচালক (অয়র্য়রক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা (ওিান স্টপ সায়ভ মস 

ফসন্টার) 

য় াে: ০২৫৫০১৩৯২৭ 

ই-য়িইল rajuahamed.te@gmail.com 
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ক্রমি

কেং 

য়সবার োি য়সবা প্রদাটের 

পদ্ধমি 

প্রটোজেীে কাগজপত্র ও প্রামিস্থাে 

 

য়সবামূল্য এবং 

পমরটর্াধ পদ্ধমি 

(যমদ থাটক) 

য়সবা প্রদাটে 

সটব শাচ্চ 

সিেসীিা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা 

(নার্, পদবী, ফ ান নম্বর ও ইমর্ইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্রধমক 

নাং 

 

সমধশদন

র নাম 

 

সমধশদন

র 

সাংখ্যা 

 

এলতস েং 

ও িাতরখ 

(ফদটাকধপ 

সাংক্ি 

করুন  

ইনভদয়জ 

নাং ও 

তাধরখ 

(ফদটাকধপ 

সাংক্ি 

করুন 

এলতস 

মূল্য 

 

(জ) কলকারখাো ও প্রতিষ্ঠাে পতরদি িে অ্তিদপ্তর কর্তিক 

 অ্নুনমাতদি কল-আউ  প্লযাে ও ফযাক্টরী লাইনসন্স-এর 

 ফন াকতপ; 

(ঝ) েহুিল ভেে হইনল ইেতস্টর্টউ  অ্ফ ইতিতেয়াস ি,  

োংলানদি (আইইতে)-এর সদস্যভূি ককাে ইতিতেয়ার  

কর্তিক প্রদত্ত ভেনের উপযুিিার সেদ; 

(ঞ) হালোগাদ ফায়ার লাইনসন্স-এর ফন াকতপ; 

( ) ব্াংক কর্তিক প্রদত্ত আতথ িক স্বচ্ছলিার প্রিযয়েপনত্রর 

 ফন াকতপ; 

(ঠ) পধরদবশগত ছাড়পদের ফদটাকধপ; 

(ে) িফতসল-1 অ্নুযায়ী তেি িাতরি তফ’ পতরনিাি (নকাে েং-1-

৪১ 

31-0001-1816) সংক্রান্ত কেজাতর চালানের মূলকতপ। 

(ধবাঃ দ্রাঃ আদবেনপদের সধহত সাংক্ি ফদটাকধপলিধল প্রধতঠানাদনর 

ব্যবস্থাপনা পধরচালক বা ব্যবস্থাপনা অাংশীোর বা স্বত্বাধিকারী 

বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তণপক্ষ কর্তণক সতযাধয়ত হইদত হইদব)। 

 

৫. য়নবন্ধন সনদ 

সংম াধন 

সাংধিষ্ট সসবার 

জন্য স্বয়াংসম্পূণ ণ 

আদবেন ওয়ান 

স্টপ সাধভ ণস 

সসন্টাদর োধখল। 

আদবেন ও 

পধরেশ ণন 

প্রধতদবেন 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে 

স্টপ সাতভ িস ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ (েমুো ফরম-২2);  

(খ) তেি িাতরি পূরণকৃি েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে  

স্টপ সাতভ িস ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ ফরম-৫; 

(গ) সেনদর ফন াকতপ (সকল সাংদশািনীসহ); 

(ঘ) কারখাোয় সংস্থাতপি যন্ত্রপাতির িাতলকা; 

(ঙ) পতরচালো পর্ িনদর সভার কায িতেেরণী;  

(চ) িফতসল-1 অ্নুযায়ী তেি িাতরি তফ’ পতরনিাি (নকাে েং-1-৪১ 

েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে 

ও ওয়াে স্টপ 

সাতভ িস ককন্দ্র) 

তেতিমালা, ২০২১ 

এর িফতসল-1 

অ্নুযায়ী তেি িাতরি 

তফ’ পতরনিাি 

(নকাে েং-1-৪১ 

১৫ কর্ ম 

য়দবস 

জনাব রাজু আহমর্দ 

উপপয়রচালক (অয়র্য়রক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা (ওিান স্টপ সায়ভ মস 

ফসন্টার) 

য় াে: ০২৫৫০১৩৯২৭ 

ই-য়িইল rajuahamed.te@gmail.com 

 

mailto:rajuahamed.te@gmail.com
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ক্রমি

কেং 

য়সবার োি য়সবা প্রদাটের 

পদ্ধমি 

প্রটোজেীে কাগজপত্র ও প্রামিস্থাে 

 

য়সবামূল্য এবং 

পমরটর্াধ পদ্ধমি 

(যমদ থাটক) 

য়সবা প্রদাটে 

সটব শাচ্চ 

সিেসীিা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা 

(নার্, পদবী, ফ ান নম্বর ও ইমর্ইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

প ণাদলাচনা কদর 

ধসিান্ত প্রোন। 

31-0001-1816) সংক্রান্ত কেজাতর চালানের মূলকতপ। 

(ছ) সেদ সংনিািে সংক্রান্ত প্রমাণক (প্রনয়াজনে আলাদা কাগনজ 

উনেখ করা যাইনে);  

১  

২  

৩  

৪  

৫  

 

 
 

31-0001-1816) 

সংক্রান্ত কেজাতর 

চালানের মূলকতপ। 

 

৬. ডুমিটকে 

সেদ 

ইস্যুকরণ 

সাংধিষ্ট সসবার 

জন্য স্বয়াংসম্পূণ ণ 

আদবেন ওয়ান 

স্টপ সাধভ ণস 

সসন্টাদর োধখল। 

আদবেন 

প ণাদলাচনা কদর 

ধসিান্ত প্রোন। 

ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে 

স্টপ সাতভ িস ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ (েমুো ফরম-২2);  

(খ) তেি িাতরি পূরণকৃি েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে 

 স্টপ সাতভ িস ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ ফরম-৬; 

(গ) সেনদর ফন াকতপ ( ধে থাদক); 

(ঘ) পতরচালো পর্ িনদর সভার কায িতেেরণী (প্রনযাজয কেনত্র); 

(ঙ) সািারণ োনয়তরর ফন াকতপ;  

(চ) িফতসল-1 অ্নুযায়ী তেি িাতরি তফ’ পতরনিাি (নকাে েং- 

1-৪১ 

31-0001-1816) সংক্রান্ত কেজাতর চালানের মূলকতপ। 

(ধবাঃ দ্রাঃ আদবেনপদের সধহত সাংক্ি ফদটাকধপলিধল 

 প্রধতঠানাদনর ব্যবস্থাপনা পধরচালক বা ব্যবস্থাপনা অাংশীোর বা  

স্বত্বাধিকারী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তণপক্ষ কর্তণক সতযাধয়ত হইদত  

হইদব)। 
 

েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে 

ও ওয়াে স্টপ 

সাতভ িস ককন্দ্র) 

তেতিমালা, ২০২১ 

এর িফতসল-1 

অ্নুযায়ী তেি িাতরি 

তফ’ 

িহাপমরচালক, বস্ত্র 

অমধদির বরাবর 

২,০০০/- োকা 

মূটল্যর  য়েজারী 

চালাে য়কাড (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উক্ত 

পমরিাণ োকা 

জিা প্রদাে 

করটবে।  

০৭ কর্ ম 

য়দবস 

জনাব রাজু আহমর্দ 

উপপয়রচালক (অয়র্য়রক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা (ওিান স্টপ সায়ভ মস 

ফসন্টার) 

য় াে: ০২৫৫০১৩৯২৭ 

ই-য়িইল rajuahamed.te@gmail.com 

mailto:rajuahamed.te@gmail.com
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ক্রমি

কেং 

য়সবার োি য়সবা প্রদাটের 

পদ্ধমি 

প্রটোজেীে কাগজপত্র ও প্রামিস্থাে 

 

য়সবামূল্য এবং 

পমরটর্াধ পদ্ধমি 

(যমদ থাটক) 

য়সবা প্রদাটে 

সটব শাচ্চ 

সিেসীিা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা 

(নার্, পদবী, ফ ান নম্বর ও ইমর্ইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৭. বস্ত্র মর্ল্প 

স্থাপটে 

অোপমিপত্র 

সাংধিষ্ট সসবার 

জন্য স্বয়াংসম্পূণ ণ 

আদবেন ওয়ান 

স্টপ সাধভ ণস 

সসন্টাদর োধখল। 

আদবেন 

প ণাদলাচনা কদর 

ধসিান্ত প্রোন। 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে  

স্টপ সাতভ িস ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ (েমুো ফরম-২2); 

(খ) তেি িাতরি পূরণকৃি েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে স্টপ  

সাতভ িস ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ ফরম-৭;  

( অ্তিদপ্তনরর ওনয়েসাই  ো 

 ওয়াে স্টপ সাতভ িস এর কেক্স হইনি ফম ির্ট ‘তেোমূনল্য’ পাওয়া 

 যাইনে); 

 

(গ) হালোগাদ কেে লাইনসন্স-এর ফন াকতপ; 

(ঘ) হালোগাদ আয়কর প্রিযয়েপনত্রর ফন াকতপ; 

    (ঙ) তলতমন ে ককাম্পােী হইনল কমনমানরন্ডাম এন্ড 

র্ট ি অ্যার্ট িকযাল অ্ফ এযানসাতসনয়িে এেং সার্ট িতফনক  অ্ফ 

অ্ ইেকনপ িানরিে- এর ফন াকতপ । অ্ংিীদাতর 

    প্রতিষ্ঠাে হইনল অ্ংিীদাতর চুতিপনত্রর ফন াকতপ; 

(চ) কারখাোর জতমর মাতলকাো সম্পতকিি  

খতিয়ানের সার্ট িফাইে কতপর ফন াকতপ ো ভাড়াকৃি হইনল 

 ভাড়ার চুতিোমা- এর ফন াকতপ; 

(ছ) উনযািার প্যানে তিল্প উনযািানদর োম ঠিকাো, পদেী ও  

জািীয়িার তেেরণ; 

(জ) আমোধনতব্য বা সাংস্থানতব্য কমতিোতরনজর িাতলকা; 

(ঝ) ব্াংক কর্তিক প্রদত্ত আতথ িক স্বচ্ছলিার  

প্রিযয়েপনত্রর ফন াকতপ; 

(ঞ) িফতসল-1 অ্নুযায়ী তেি িাতরি তফ’ পতরনিাি (নকাে েং-1-৪১ 

31-0001-1816) সংক্রান্ত কেজাতর চালানের মূলকতপ। 

(ঞ) স্থানীয় অথবা ববদেধশক ঋণ থাধকদল ঋণ মঞ্জুরীপদের  

ফদটাকধপ (প্রদ াজয সক্ষদে); 

(ট) ১০০% ববদেধশক ধবধনদয়াগ বা স ৌথ ধবধনদয়াদগ স্থাধপত বস্ত্র 

ধশদল্পর জন্য ববদেধশক উদযািা বা উদযািাগদণর এনকযাশদমন্ট 

সাটি ণধফদকট এর ফদটাকধপ; 

(ঠ) ববদেধশক উদযািা বা কম ণচারীর সক্ষদে পাসদপাট ণ; 

েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে 

ও ওয়াে স্টপ 

সাতভ িস ককন্দ্র) 

তেতিমালা, ২০২১ 

এর িফতসল-1 

অ্নুযায়ী তেি িাতরি 

তফ’  

িহাপমরচালক, বস্ত্র 

অমধদির বরাবর 

১,০০০/- োকা 

মূটল্যর  য়েজারী 

চালাে য়কাড (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উক্ত 

পমরিাণ োকা 

জিা প্রদাে 

করটবে।  

০৩ কর্ ম 

য়দবস 

জনাব রাজু আহমর্দ 

উপপয়রচালক (অয়র্য়রক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা (ওিান স্টপ সায়ভ মস 

ফসন্টার) 

য় াে: ০২৫৫০১৩৯২৭ 

ই-য়িইল rajuahamed.te@gmail.com 

mailto:rajuahamed.te@gmail.com
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ক্রমি

কেং 

য়সবার োি য়সবা প্রদাটের 

পদ্ধমি 

প্রটোজেীে কাগজপত্র ও প্রামিস্থাে 

 

য়সবামূল্য এবং 

পমরটর্াধ পদ্ধমি 

(যমদ থাটক) 

য়সবা প্রদাটে 

সটব শাচ্চ 

সিেসীিা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা 

(নার্, পদবী, ফ ান নম্বর ও ইমর্ইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ড) স ৌথ ধবধনদয়াদগ স্থাধপত বস্ত্রধশদল্পর জন্য স ৌথ ধবধনদয়াগ  

(joint venture) সাংক্রান্ত চুধিপদের ফদটাকধপ; 

(ঠ) িফতসল-1 অ্নুযায়ী তেি িাতরি তফ’ পতরনিাি (নকাে েং-1-৪১ 

31-0001-1816) সংক্রান্ত কেজাতর চালানের মূলকতপ। 

 

(ধবাঃ দ্রাঃ আদবেনপদের সধহত সাংক্ি ফদটাকধপলিধল 

 প্রধতঠানাদনর ব্যবস্থাপনা পধরচালক বা ব্যবস্থাপনা অাংশীোর 

 বা স্বত্বাধিকারী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তণপক্ষ কর্তণক সতযাধয়ত  

হইদত হইদব)। 

   
 

৮. বাধয়াং হাউজ 

ধনবন্ধন 

সাংধিষ্ট সসবার 

জন্য স্বয়াংসম্পূণ ণ 

আদবেন ওয়ান 

স্টপ সাধভ ণস 

সসন্টাদর োধখল। 

আদবেন ও 

পধরেশ ণন 

প্রধতদবেন 

প ণাদলাচনা কদর 

ধসিান্ত প্রোন। 

ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে 

স্টপ সাতভ িস ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ (ফরম-২২); 

খ) তেি িাতরি পূরণকৃি েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে স্টপ সাতভ িস 

ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ ফরম (অ্তিদপ্তনরর ওনয়েসাই  ো 

ওয়াে স্টপ সাতভ িস এর কেক্স হইনি ফম ির্ট ‘তেোমূনল্য’ পাওয়া 

যাইনে); 

গ) হালনাগাে সেড লাইদসন্স এর ফদটাকধপ; 

ঘ) হালনাগাে আয়কর প্রতযয়নপদের ফদটাকধপ; 

(চ) সম্ভাব্য বারসধরক টান ণওভার; 

(ছ) সাংধিষ্ট বাধণধজযক সাংগঠদনর সেস্য পদের সনেপদের 

সতযাধয়ত কধপ;  

(জ) ব্যাাংক কর্তণক প্রেত্ত আধথ ণক স্বচ্ছলতার প্রতযয়নপদের 

ফদটাকধপ; 

(ঝ) অধফস ভাড়ার চুধিপদের ফদটাকধপ; 

(ঞ) উদযািাগদণর জাতীয় পধরচয় পদের কধপ এবাং ধবদেধশ 

উদযািা বা কম ণকতণা বা কম ণচারীদের সক্ষদে পাসদপাদট ণর কধপ; 

(ট) তফধসল-1 অনু ায়ী ধনি ণাধরত ধফ’ পধরদশাি (ককাে েং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬) সাংক্রান্ত সেজারী চালাদনর মূলকধপ। 

(ঠ) িফতসল-1 অ্নুযায়ী তেি িাতরি তফ’ পতরনিাি (নকাে েং-1-

৪১31-0001-1816) সংক্রান্ত কেজাতর চালানের মূলকতপ। 

েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে 

ও ওয়াে স্টপ 

সাতভ িস ককন্দ্র) 

তেতিমালা, ২০২১ 

এর িফতসল-1 

অ্নুযায়ী তেি িাতরি 

তফ’ 

িহাপমরচালক, বস্ত্র 

অমধদির বরাবর 

২০,০০০/- োকা 

মূটল্যর  য়েজারী 

চালাে য়কাড (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উক্ত 

পমরিাণ োকা 

জিা প্রদাে 

করটবে। 

২০ 

কম ণধেবস 

জনাব রাজু আহমর্দ 

উপপয়রচালক (অয়র্য়রক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা (ওিান স্টপ সায়ভ মস 

ফসন্টার) 

য় াে: ০২৫৫০১৩৯২৭ 

ই-য়িইল rajuahamed.te@gmail.com 



 ওয়েবসাইটে প্রদর্ শটের জন্য 

 

Page 11 of 31 

 

ক্রমি

কেং 

য়সবার োি য়সবা প্রদাটের 

পদ্ধমি 

প্রটোজেীে কাগজপত্র ও প্রামিস্থাে 

 

য়সবামূল্য এবং 

পমরটর্াধ পদ্ধমি 

(যমদ থাটক) 

য়সবা প্রদাটে 

সটব শাচ্চ 

সিেসীিা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা 

(নার্, পদবী, ফ ান নম্বর ও ইমর্ইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ঠ) ১০০% বেনদতিক তেতেনয়ানগ ো কযৌথ তেতেনয়ানগ স্থাতপি 

েস্ত্রতিনল্পর কেনত্র বেনদতিক উনযািা ো উনযািাগনণর 

এেকযািনমন্ট সার্ট িতফনক  -এর ফন াকতপ; 

(ে) কযৌথ তেতেনয়ানগ স্থাতপি েস্ত্রতিনল্পর  জন্য কযৌথ  

তেতেনয়াগ (joint venture) সংক্রান্ত চুতিপনত্রর 

 সিযাতয়ি ফন াকতপ; 

 

(ধবাঃ দ্রাঃ আদবেনপদের সধহত সাংক্ি ফদটাকধপলিধল 

 প্রধতঠানাদনর ব্যবস্থাপনা পধরচালক বা ব্যবস্থাপনা অাংশীোর 

 বা স্বত্বাধিকারী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তণপক্ষ কর্তণক সতযাধয়ত  

হইদত হইদব)। 

৯. বাধয়াং হাউজ 

ধনবন্ধন 

নবায়ন 

সাংধিষ্ট সসবার 

জন্য স্বয়াংসম্পূণ ণ 

আদবেন ওয়ান 

স্টপ সাধভ ণস 

সসন্টাদর োধখল। 

আদবেন ও 

পধরেশ ণন 

প্রধতদবেন 

প ণাদলাচনা কদর 

ধসিান্ত প্রোন। 

ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে 

স্টপ সাতভ িস ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ (ফরম-২২); 

খ) তেি িাতরি পূরণকৃি েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে স্টপ সাতভ িস 

ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ ফরম-৯ (অ্তিদপ্তনরর ওনয়েসাই  ো 

ওয়াে স্টপ সাতভ িস এর কেক্স হইনি ফম ির্ট ‘তেোমূনল্য’ পাওয়া 

যাইনে); 

গ) হালনাগাে সেড লাইদসন্স এর ফদটাকধপ; 

ঘ) হালনাগাে আয়কর প্রতযয়নপদের ফদটাকধপ; 

(ঙ) সব ণদশষ ২ (দুই) বারসধরক টান ণওভার ধববরণী (ব্যাাংদকর 

প্যাদড); 

(চ) সাংধিষ্ট বাধণধজযক সাংগঠদনর সেস্য পদের সনেপদের 

সতযাধয়ত কধপ;  

(ছ) ব্যাাংক কর্তণক প্রেত্ত আধথ ণক স্বচ্ছলতার প্রতযয়নপদের 

ফদটাকধপ; 

(জ) অধফস ভাড়ার চুধিপদের ফদটাকধপ; 

(ঝ) জাতীয় পধরচয় পদের ফদটাকধপ বা পাসদপাদট ণর কধপ 

(ধবদেধশ উদযািাদের জন্য); 

(ট) ১০০% বেনদতিক তেতেনয়ানগ ো কযৌথ তেতেনয়ানগ স্থাতপি 

েস্ত্রতিনল্পর কেনত্র বেনদতিক উনযািা ো উনযািাগনণর 

েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে 

ও ওয়াে স্টপ 

সাতভ িস ককন্দ্র) 

তেতিমালা, ২০২১ 

এর িফতসল-1 

অ্নুযায়ী তেি িাতরি 

তফ’ 

িহাপমরচালক, বস্ত্র 

অমধদির বরাবর 

৫,০০০/- োকা 

মূটল্যর  য়েজারী 

চালাে য়কাড (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উক্ত 

পমরিাণ োকা 

জিা প্রদাে 

করটবে। 

১৫ কর্ ম 

য়দবস 

জনাব রাজু আহমর্দ 

উপপয়রচালক (অয়র্য়রক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা (ওিান স্টপ সায়ভ মস 

ফসন্টার) 

য় াে: ০২৫৫০১৩৯২৭ 

ই-য়িইল rajuahamed.te@gmail.com 
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ক্রমি

কেং 

য়সবার োি য়সবা প্রদাটের 

পদ্ধমি 

প্রটোজেীে কাগজপত্র ও প্রামিস্থাে 

 

য়সবামূল্য এবং 

পমরটর্াধ পদ্ধমি 

(যমদ থাটক) 

য়সবা প্রদাটে 

সটব শাচ্চ 

সিেসীিা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা 

(নার্, পদবী, ফ ান নম্বর ও ইমর্ইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

এেকযািনমন্ট সার্ট িতফনক  -এর ফন াকতপ; 

(ঠ) কযৌথ তেতেনয়ানগ স্থাতপি েস্ত্রতিনল্পর  জন্য কযৌথ  

তেতেনয়াগ (joint venture) সংক্রান্ত চুতিপনত্রর 

 সিযাতয়ি ফন াকতপ; 

(ে) তফধসল-1 অনু ায়ী ধনি ণাধরত ধফ’ পধরদশাি (ককাে েং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬) সাংক্রান্ত সেজারী চালাদনর মূলকধপ। 

(ঠ) িফতসল-1 অ্নুযায়ী তেি িাতরি তফ’ পতরনিাি (নকাে েং-1-

৪১ 

31-0001-1816) সংক্রান্ত কেজাতর চালানের মূলকতপ। 

 

(ধবাঃ দ্রাঃ আদবেনপদের সধহত সাংক্ি ফদটাকধপলিধল 

 প্রধতঠানাদনর ব্যবস্থাপনা পধরচালক বা ব্যবস্থাপনা অাংশীোর 

 বা স্বত্বাধিকারী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তণপক্ষ কর্তণক সতযাধয়ত  

হইদত হইদব)। 

১০. ১র্ এডহক 

ইন্ডায়িিাল 

ইর্মপার্ ম 

ফরয়জমে ন 

সার্ট ময় মকর্ 

(য় ল্প আই 

আর য়স) 

জারীর 

সুপায়র  

সাংধিষ্ট সসবার 

জন্য স্বয়াংসম্পূণ ণ 

আদবেন ওয়ান 

স্টপ সাধভ ণস 

সসন্টাদর োধখল। 

আদবেন ও 

পধরেশ ণন 

প্রধতদবেন 

প ণাদলাচনা কদর 

ধসিান্ত প্রোন। 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র; েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে 

স্টপ সাতভ িস ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ (েমুো ফরম-২2); 

খ) তেি িাতরি পূরণকৃি েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে স্টপ সাতভ িস 

ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ ফরম-10 ( অ্তিদপ্তনরর ওনয়েসাই  ো 

ওয়াে স্টপ সাতভ িস এর কেক্স হইনি ফম ির্ট ‘তেোমূনল্য’ পাওয়া 

যাইনে); 

(গ) চালানের ফন াকতপ-৩র্ট; 

(ঘ) আমদােীিব্ কাঁচামানলর H.S Code সহ িাতলকা; 

(ঙ) আমদাতেকৃি ো ক্রয়কৃি কমতিোরীনজর িাতলকা তেম্নতলতখি 

ছনক দাতখল কতরনি হইনে। (ব্াংনকর প্যানে ব্াংক কর্তিক 

প্রিযয়েকৃি); 

ক্রঃ 

েং 

কমতিনে

র োম 

সং

খ্যা 

এলতস েং 

ও িাতরখ 

ইেভনয়স

েং 

ও িাতরখ 

এলধস  

মূল্য 

 

 

এলতস 

মূল্য 

 

 

েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে 

ও ওয়াে স্টপ 

সাতভ িস ককন্দ্র) 

তেতিমালা, ২০২১ 

এর িফতসল-1 

অ্নুযায়ী তেি িাতরি 

তফ’ 

িহাপমরচালক, বস্ত্র 

অমধদির বরাবর 

১,০০০/- োকা 

মূটল্যর  য়েজারী 

চালাে য়কাড (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উক্ত 

পমরিাণ োকা 

জিা প্রদাে 

১২  কর্ ম 

য়দবস 

জনাব রাজু আহমর্দ 

উপপয়রচালক (অয়র্য়রক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা (ওিান স্টপ সায়ভ মস 

ফসন্টার) 

য় াে: ০২৫৫০১৩৯২৭ 

ই-য়িইল rajuahamed.te@gmail.com 

 

mailto:rajuahamed.te@gmail.com
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ক্রমি

কেং 

য়সবার োি য়সবা প্রদাটের 

পদ্ধমি 

প্রটোজেীে কাগজপত্র ও প্রামিস্থাে 

 

য়সবামূল্য এবং 

পমরটর্াধ পদ্ধমি 

(যমদ থাটক) 

য়সবা প্রদাটে 

সটব শাচ্চ 

সিেসীিা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা 

(নার্, পদবী, ফ ান নম্বর ও ইমর্ইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

চ) স্থােীয়ভানে ক্রয়কৃি কমতিোরীনজর িাতলকা তেম্নরুনপ 

প্রতিষ্ঠানের প্যানে দাতখল কতরনি হইনে; 

ক্রঃ 

েং 

কমতিনের 

োম  

সং

খ্যা 

মূল্য ক্রয় রধশে নম্বর ক্রয় রতিদ 

েম্বর 

 

(ছ) কলকারখাো ও প্রতিষ্ঠাে পতরদি িে অ্তিদপ্তর  কর্তিক 

অ্নুনমাতদি কল-আউ  প্লাে ও ফযাক্টরী লাইনসন্স-এর ফন াকতপ; 

(জ) েহুিল ভেে হইনল ইেতস্টর্টউ  অ্ফ ইতিতেয়াস ি োংলানদি 

(আইইতে)-এর সদস্যভুি ককাে ইতিতেয়ার কর্তিক প্রদত্ত ভেনের 

উপযুিিার সেদ; 

ঝ) হালোগাদ ফায়ার লাইনসন্স-এর ফন াকতপ; 

তেেন্ধনের ফন াকতপ; 

(ট) তফধসল-1 অনু ায়ী ধনি ণাধরত ধফ’ পধরদশাি (ককাে েং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬) সাংক্রান্ত  সেজারী চালাদনর মূলকধপ। 

(ঠ) িফতসল-1 অ্নুযায়ী তেি িাতরি তফ’ পতরনিাি (নকাে েং-1-

৪১ 

31-0001-1816) সংক্রান্ত কেজাতর চালানের মূলকতপ। 

 

(ধবাঃ দ্রাঃ আদবেনপদের সধহত সাংক্ি ফদটাকধপলিধল 

 প্রধতঠানাদনর ব্যবস্থাপনা পধরচালক বা ব্যবস্থাপনা অাংশীোর 

 বা স্বত্বাধিকারী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তণপক্ষ কর্তণক সতযাধয়ত  

হইদত হইদব)। 

 

করটবে। 

১১. ২ি বা ৩ে 

ইন্ডায়িিাল 

ইর্মপার্ ম 

ফরয়জমে ন 

সার্ট ময় মকর্ 

(য় ল্প আই 

আর য়স) 

সাংধিষ্ট সসবার 

জন্য স্বয়াংসম্পূণ ণ 

আদবেন ওয়ান 

স্টপ সাধভ ণস 

সসন্টাদর োধখল। 

আদবেন 

প ণাদলাচনা কদর 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে 

স্টপ সাতভ িস ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ (েমুো ফরম-২2); 

(খ) তেি িাতরি পূরণকৃি েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে স্টপ সাতভ িস 

ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ ফরম-11 ( অ্তিদপ্তনরর ওনয়েসাই  ো 

ওয়াে স্টপ সাতভ িস এর কেক্স হইনি ফম ির্ট ‘তেোমূনল্য’ পাওয়া 

যাইনে); 

(গ) কাঁচামাল আমদাতে ো কতরনল ব্াংনকর প্রিযয়েপত্র; 

েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে 

ও ওয়াে স্টপ 

সাতভ িস ককন্দ্র) 

তেতিমালা, ২০২১ 

এর িফতসল-1 

অ্নুযায়ী তেি িাতরি 

তফ’ 

১২  কর্ ম 

য়দবস 

জনাব রাজু আহমর্দ 

উপপয়রচালক (অয়র্য়রক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা (ওিান স্টপ সায়ভ মস 

ফসন্টার) 

য় াে: ০২৫৫০১৩৯২৭ 

ই-য়িইল rajuahamed.te@gmail.com 

ও  

mailto:rajuahamed.te@gmail.com
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ক্রমি

কেং 

য়সবার োি য়সবা প্রদাটের 

পদ্ধমি 

প্রটোজেীে কাগজপত্র ও প্রামিস্থাে 

 

য়সবামূল্য এবং 

পমরটর্াধ পদ্ধমি 

(যমদ থাটক) 

য়সবা প্রদাটে 

সটব শাচ্চ 

সিেসীিা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা 

(নার্, পদবী, ফ ান নম্বর ও ইমর্ইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জারীর 

সুপায়র  

ধসিান্ত প্রোন। (ঘ) এে াইন লনমন্ট কপপারসহ এেহক আই আর তস 

সুপাতরিপনত্রর ফন াকতপ; 

(ঙ) আমদাতে তেেন্ধে প্রিযয়েপনত্রর ফন াকতপ;  

(চ)আমদাতে সেদ েোয়ে েই-এর ফন াকতপ; 

(ছ) ব্াংক কর্তিক প্রদত্ত আতথ িক স্বচ্ছলিার প্রিযয়েপনত্রর 

ফন াকতপ; 

(জ) কলকারখাো ও প্রতিষ্ঠাে পতরদি িে অ্তিদপ্তর  কর্তিক 

অ্নুনমাতদি কল-আউ  প্লাে ও ফযাক্টরী লাইনসন্স-এর ফন াকতপ; 

(ঝ) েহুিল ভেে হইনল ইেতস্টর্টউ  অ্ফ ইতিতেয়াস ি োংলানদি 

(আইইতে)-এর সদস্যভুি ককাে ইতিতেয়ার কর্তিক প্রদত্ত ভেনের 

উপযুিিার সেদ; 

(ঞ) হালোগাদ ফায়ার লাইনসন্স-এর ফন াকতপ; 

 ) হালোগাদ কেে লাইনসন্স-এর ফন াকতপ; 

ঠ) আমদাতেকৃি ো ক্রয়কৃি কমতিোরীনজর িাতলকা তেম্নতলতখি 

ছনক দাতখল কতরনি হইনে (ব্াংনক প্যানে ব্াংক কর্তিক 

প্রিযয়েকৃি); 

ক্রঃ 

েং 

কমতিনের 

োম 

সং

খ্যা 

এলতস 

েং ও 

িাতরখ 

ইেভনয়স 

েং ও 

িাতরখ 

এলমস 

মূল্য 

      

 

ে)  স্থােীয়ভানে ক্রয়কৃি কমতিোরীনজর িাতলকা  তেনম্নাি ছনক 

কারখাোর প্যানে দাতখল কতরনি হইনে। 

 

ক্রঃ 

েং 

কমতিনের 

োম  

কমতি

কের 

সংখ্যা 

মূল্য ক্রয় রতিদ 

েম্বর 

 

(ঢ) তফধসল-1 অনু ায়ী ধনি ণাধরত ধফ’ পধরদশাি (ককাে েং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬) সাংক্রান্ত  সেজারী চালাদনর মূলকধপ। 

(ঠ) িফতসল-1 অ্নুযায়ী তেি িাতরি তফ’ পতরনিাি (নকাে েং-1-

িহাপমরচালক, বস্ত্র 

অমধদির বরাবর 

১,০০০/- োকা 

মূটল্যর  য়েজারী 

চালাে য়কাড (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উক্ত 

পমরিাণ োকা 

জিা প্রদাে 

করটবে। 

সাংধিষ্ট উপপধরচালক 
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ক্রমি

কেং 

য়সবার োি য়সবা প্রদাটের 

পদ্ধমি 

প্রটোজেীে কাগজপত্র ও প্রামিস্থাে 

 

য়সবামূল্য এবং 

পমরটর্াধ পদ্ধমি 

(যমদ থাটক) 

য়সবা প্রদাটে 

সটব শাচ্চ 

সিেসীিা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা 

(নার্, পদবী, ফ ান নম্বর ও ইমর্ইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪১ 

31-0001-1816) সংক্রান্ত কেজাতর চালানের মূলকতপ। 

 

(ধবাঃ দ্রাঃ আদবেনপদের সধহত সাংক্ি ফদটাকধপলিধল 

 প্রধতঠানাদনর ব্যবস্থাপনা পধরচালক বা ব্যবস্থাপনা অাংশীোর 

 বা স্বত্বাধিকারী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তণপক্ষ কর্তণক সতযাধয়ত  

হইদত হইদব)। 

 

১২. ইন্ডায়িিাল 

ইর্মপার্ ম 

ফরয়জমে ন 

সার্ট ময় মকর্ 

(য় ল্প আই 

আর য়স) 

য়নিয়র্র্ 

করমের  

সুপায়র   

সাংধিষ্ট সসবার 

জন্য স্বয়াংসম্পূণ ণ 

আদবেন ওয়ান 

স্টপ সাধভ ণস 

সসন্টাদর োধখল। 

আদবেন ও 

পধরেশ ণন 

প্রধতদবেন 

প ণাদলাচনা কদর 

ধসিান্ত প্রোন। 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে 

স্টপ সাতভ িস ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ (েমুো ফরম-২2); 

(খ) তেি িাতরি পূরণকৃি েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে স্টপ সাতভ িস 

ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ ফরম-12 ( অ্তিদপ্তনরর ওনয়েসাই  ো 

ওয়াে স্টপ সাতভ িস এর কেক্স হইনি ফম ির্ট ‘তেোমূনল্য’ পাওয়া 

যাইনে); 

(গ) এে াইন লনমন্ট কপপারসহ এেহক আইআরতস 

সুপাতরিপনত্রর ফন াকতপ; 

(ঘ) আমদাতে তেেন্ধে প্রিযয়েপনত্রর ফন াকতপ; 

(ঙ )আমদাতে সেদ েোয়ে েই এর ফন াকতপ; 

(চ) ব্াংক কর্তিক প্রদত্ত আতথ িক স্বচ্ছলিার প্রিযয়েপনত্রর 

ফন াকতপ; 

ছ)  কারখাোয় সংস্থাতপি কমতিোতরনজর তেেরণ তেনম্নাি ছনক 

কারখাোর প্যানে দাতখল কতরনি হইনে; 

 

(জ) কির্ ৬ (ছয়) মানসর আমদােীকৃি কাঁচামানলর পতরমাণ ও 

মূল্য তেম্নতলতখি ছনক দাতখল কতরনি হইনে। (ব্াংনকর প্যানে 

ব্াংকার কর্তিক সিযাতয়ি);  

 

ক্রঃ েং কমতিোরীনজর োম সংখ্যা 

েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে 

ও ওয়াে স্টপ 

সাতভ িস ককন্দ্র) 

তেতিমালা, ২০২১ 

এর িফতসল-1 

অ্নুযায়ী তেি িাতরি 

তফ’ 

িহাপমরচালক, বস্ত্র 

অমধদির বরাবর 

১,০০০/- োকা 

মূটল্যর  য়েজারী 

চালাে য়কাড (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উক্ত 

পমরিাণ োকা 

জিা প্রদাে 

করয়বে। 

১২  কর্ ম 

য়দবস 

জনাব রাজু আহমর্দ 

উপপয়রচালক (অয়র্য়রক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা (ওিান স্টপ সায়ভ মস 

ফসন্টার) 

য় াে: ০২৫৫০১৩৯২৭ 

ই-য়িইল rajuahamed.te@gmail.com 
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ক্রমি

কেং 

য়সবার োি য়সবা প্রদাটের 

পদ্ধমি 

প্রটোজেীে কাগজপত্র ও প্রামিস্থাে 

 

য়সবামূল্য এবং 

পমরটর্াধ পদ্ধমি 

(যমদ থাটক) 

য়সবা প্রদাটে 

সটব শাচ্চ 

সিেসীিা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা 

(নার্, পদবী, ফ ান নম্বর ও ইমর্ইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ঝ) এলতস এেং তেল অ্ে এতি এর সে কাগজপনত্রর ফন াকতপ; 

(ঞ) তপ.আর.তস এর ফন াকতপ ; 

( ) এেহক এর আমদাতেস্বত্ব কমািানেক আমদাতেকৃি 

কাঁচামানলর পতরমাণ ও িিকরা হার কারখাোর প্যানে দাতখল 

কতরনি হইনে; 

ঠ) তফধসল-1 অনু ায়ী ধনি ণাধরত ধফ’ পধরদশাি (ককাে েং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬) সাংক্রান্ত সেজারী চালাদনর মূলকধপ 

(ঠ) িফতসল-1 অ্নুযায়ী তেি িাতরি তফ’ পতরনিাি (নকাে েং-1-

৪১ 

31-0001-1816) সংক্রান্ত কেজাতর চালানের মূলকতপ। 

 

(ধবাঃ দ্রাঃ আদবেনপদের সধহত সাংক্ি ফদটাকধপলিধল 

 প্রধতঠানাদনর ব্যবস্থাপনা পধরচালক বা ব্যবস্থাপনা অাংশীোর 

 বা স্বত্বাধিকারী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তণপক্ষ কর্তণক সতযাধয়ত  

হইদত হইদব)। 

 

ক্রঃ 

েং 

এলতস েং 

 ও িাতরখ 

কাঁচামা

কলর 

োম 

H.S 

CODE 

মূল্য 

 

তেল অ্ে 

এতি েং 

ও 

িাতরখ 

মূল্য 

 

তেল অ্ে 

এতি েং 

ও িাতরখ 

১৩. ইন্ডায়েিাল  

ইনমপার্ ম 

ফরয়জমে ন 

সার্ট ময় মকর্ 

(আই আর 

য়স) আর্দায়ন 

স্বত্ব 

পয়রবর্মমনর 

আমবদন  

সাংধিষ্ট সসবার 

জন্য স্বয়াংসম্পূণ ণ 

আদবেন ওয়ান 

স্টপ সাধভ ণস 

সসন্টাদর োধখল। 

আদবেন ও 

পধরেশ ণন 

প্রধতদবেন 

প ণাদলাচনা কদর 

ধসিান্ত প্রোন। 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে 

স্টপ সাতভ িস ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ (েমুো ফরম-২2); 

(খ) তেি িাতরি পূরণকৃি েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে স্টপ সাতভ িস 

ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ ফরম-1৩ ( অ্তিদপ্তনরর ওনয়েসাই  ো 

ওয়াে স্টপ সাতভ িস এর কেক্স হইনি ফম ির্ট ‘তেোমূনল্য’ পাওয়া 

যাইনে); 

(গ) এে াইন লনমন্ট কপপারসহ এেহক আইআরতস 

সুপাতরিপনত্রর ফন াকতপ; 

(ঘ) আমদাতে সেদ েোয়ে েই এর ফন াকতপ; 

(ঙ ) ব্াংক কর্তিক প্রদত্ত আতথ িক স্বচ্ছলিার প্রিযয়েপনত্রর 

েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে 

ও ওয়াে স্টপ 

সাতভ িস ককন্দ্র) 

তেতিমালা, ২০২১ 

এর িফতসল-1 

অ্নুযায়ী তেি িাতরি 

তফ’ 

িহাপমরচালক, বস্ত্র 

অমধদির বরাবর 

১,০০০/- োকা 

১২ 

কর্ ময়দবস 

জনাব রাজু আহমর্দ 

উপপয়রচালক (অয়র্য়রক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা (ওিান স্টপ সায়ভ মস 

ফসন্টার) 

য় াে: ০২৫৫০১৩৯২৭ 

ই-য়িইল rajuahamed.te@gmail.com 
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ক্রমি

কেং 

য়সবার োি য়সবা প্রদাটের 

পদ্ধমি 

প্রটোজেীে কাগজপত্র ও প্রামিস্থাে 

 

য়সবামূল্য এবং 

পমরটর্াধ পদ্ধমি 

(যমদ থাটক) 

য়সবা প্রদাটে 

সটব শাচ্চ 

সিেসীিা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা 

(নার্, পদবী, ফ ান নম্বর ও ইমর্ইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ফন াকতপ; 

 (চ) কির্ ৬ (ছয়) মাস/১ বছদরর আমদােীকৃি কাঁচামানলর 

পতরমাণ ও মূল্য তেম্নতলতখি ছনক দাতখল কতরনি হইনে। 

(ব্াংনকর প্যানে ব্াংকার কর্তিক সিযাতয়ি);  

 

(ছ) এলতস এেং তেল অ্ে এতি এর সে কাগজপনত্রর ফন াকতপ; 

(জ) তপ.আর.তস এর ফন াকতপ ; 

(ঝ) আয়কর প্রিযয়েপনত্রর ফন াকতপ; 

(ঞ) তলনয়ে ব্াংক পতরেিিে হনল পূনে ির ব্াংনকর অ্োপতত্ত 

(প্রনযাজয কেনত্র); 

( ) হালোগাদ ফায়ার লাইনসন্স-এর ফন াকতপ (উৎপাদে শুরুর 

পূনে ি দাতখল কতরনি হইনে); 

ঠ) তফধসল-1 অনু ায়ী ধনি ণাধরত ধফ’ পধরদশাি (ককাে েং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬) সাংক্রান্ত সেজারী চালাদনর মূলকধপ 

(ঠ) িফতসল-1 অ্নুযায়ী তেি িাতরি তফ’ পতরনিাি (নকাে েং-1-

৪১ 

31-0001-1816) সংক্রান্ত কেজাতর চালানের মূলকতপ। 

 

(ধবাঃ দ্রাঃ আদবেনপদের সধহত সাংক্ি ফদটাকধপলিধল 

 প্রধতঠানাদনর ব্যবস্থাপনা পধরচালক বা ব্যবস্থাপনা অাংশীোর 

 বা স্বত্বাধিকারী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তণপক্ষ কর্তণক সতযাধয়ত  

হইদত হইদব)। 

 

ক্রঃ 

েং 

এলতস েং 

 ও িাতরখ 

কাঁচামা

কলর 

োম 

H.S 

CODE 

মূল্য 

 

তেল অ্ে 

এতি েং 

ও 

িাতরখ 

মূল্য 

 

তেল অ্ে 

এতি েং 

ও িাতরখ 

মূটল্যর  য়েজারী 

চালাে য়কাড (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উক্ত 

পমরিাণ োকা 

জিা প্রদাে 

করটবে। 
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ক্রমি

কেং 

য়সবার োি য়সবা প্রদাটের 

পদ্ধমি 

প্রটোজেীে কাগজপত্র ও প্রামিস্থাে 

 

য়সবামূল্য এবং 

পমরটর্াধ পদ্ধমি 

(যমদ থাটক) 

য়সবা প্রদাটে 

সটব শাচ্চ 

সিেসীিা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা 

(নার্, পদবী, ফ ান নম্বর ও ইমর্ইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৪.  ইর্মপার্ ম 

পারয়র্র্ 

(আই য়প)  

জামরর 

স্যপামরর্ 

সাংধিষ্ট সসবার 

জন্য স্বয়াংসম্পূণ ণ 

আদবেন ওয়ান 

স্টপ সাধভ ণস 

সসন্টাদর োধখল। 

আদবেন 

প ণাদলাচনা কদর 

ধসিান্ত প্রোন। 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র; েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে 

স্টপ সাতভ িস ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ (েমুো ফরম-২2); 

(খ) তেি িাতরি পূরণকৃি েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে স্টপ সাতভ িস 

ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ ফরম-14 ( অ্তিদপ্তনরর ওনয়েসাই  ো 

ওয়াে স্টপ সাতভ িস এর কেক্স হইনি ফম ির্ট ‘তেোমূনল্য’ পাওয়া 

যাইনে); 

(গ) কপ্রা-ফরমা ইেভনয়স(তপ আই) - এর ফন াকতপ; 

(ঘ) ইেভনয়জ- এর ফন াকতপ ;   

(ঙ) প্যাতকং তলষ্ট - এর ফন াকতপ; 

(চ) তেল অ্ে কলতেং - এর ফন াকতপ; 

(ছ) প্রতিষ্ঠানের তেজস্ব প্যানে কমতিোরীজ/যন্ত্রাংনির িাতলকা ৩ 

কতপ; 

জ) তফধসল-1 অনু ায়ী ধনি ণাধরত ধফ’ পধরদশাি (ককাে েং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬) সাংক্রান্ত সেজারী চালাদনর মূলকধপ। 

(ঠ) িফতসল-1 অ্নুযায়ী তেি িাতরি তফ’ পতরনিাি (নকাে েং-1-

৪১ 

31-0001-1816) সংক্রান্ত কেজাতর চালানের মূলকতপ। 

 

(ধবাঃ দ্রাঃ আদবেনপদের সধহত সাংক্ি ফদটাকধপলিধল 

 প্রধতঠানাদনর ব্যবস্থাপনা পধরচালক বা ব্যবস্থাপনা অাংশীোর 

 বা স্বত্বাধিকারী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তণপক্ষ কর্তণক সতযাধয়ত  

হইদত হইদব)। 

 

েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে 

ও ওয়াে স্টপ 

সাতভ িস ককন্দ্র) 

তেতিমালা, ২০২১ 

এর িফতসল-1 

অ্নুযায়ী তেি িাতরি 

তফ’ 

িহাপমরচালক, বস্ত্র 

অমধদির বরাবর 

১,০০০/- োকা 

মূটল্যর  য়েজারী 

চালাে য়কাড (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উক্ত 

পমরিাণ োকা 

জিা প্রদাে 

করটবে। 

৩   কর্ ম 

য়দবস 

জনাব রাজু আহমর্দ 

উপপয়রচালক (অয়র্য়রক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা (ওিান স্টপ সায়ভ মস 

ফসন্টার) 

য় াে: ০২৫৫০১৩৯২৭ 

ই-য়িইল rajuahamed.te@gmail.com 

১৫. ফর্য় ন 

ছাড়করমের 

সুপায়র  

সাংধিষ্ট সসবার 

জন্য স্বয়াংসম্পূণ ণ 

আদবেন ওয়ান 

স্টপ সাধভ ণস 

সসন্টাদর োধখল। 

আদবেন 

প ণাদলাচনা কদর 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র; েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে 

স্টপ সাতভ িস ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ (েমুো ফরম-২2); 

(খ) তেি িাতরি পূরণকৃি েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে স্টপ সাতভ িস 

ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ ফরম-15 ( অ্তিদপ্তনরর ওনয়েসাই  ো 

ওয়াে স্টপ সাতভ িস এর কেক্স হইনি ফম ির্ট ‘তেোমূনল্য’ পাওয়া 

যাইনে); 

(গ) কপ্রা-ফরমা ইেভনয়স(তপ আই) - এর ফন াকতপ (ব্াংক 

েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে 

ও ওয়াে স্টপ 

সাতভ িস ককন্দ্র) 

তেতিমালা, ২০২১ 

এর িফতসল-1 

অ্নুযায়ী তেি িাতরি 

তফ’ 

৩  কর্ ম 

য়দবস 

জনাব রাজু আহমর্দ 

উপপয়রচালক (অয়র্য়রক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা (ওিান স্টপ সায়ভ মস 

ফসন্টার) 

য় াে: ০২৫৫০১৩৯২৭ 

ই-য়িইল rajuahamed.te@gmail.com 
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ক্রমি

কেং 

য়সবার োি য়সবা প্রদাটের 

পদ্ধমি 

প্রটোজেীে কাগজপত্র ও প্রামিস্থাে 

 

য়সবামূল্য এবং 

পমরটর্াধ পদ্ধমি 

(যমদ থাটক) 

য়সবা প্রদাটে 

সটব শাচ্চ 

সিেসীিা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা 

(নার্, পদবী, ফ ান নম্বর ও ইমর্ইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ধসিান্ত প্রোন। কর্তিক সিযাতয়ি); 

(ঘ) এলতস - এর ফন াকতপ (ব্াংক কর্তিক সিযাতয়ি) ; 

(ঙ) তপএসআই - এর ফন াকতপ (েয়লানরর কেনত্র); 

(চ) ইেভনয়স- এর ফন াকতপ (ব্াংক কর্তিক সিযাতয়ি); 

(ছ) প্যাতকং তলষ্ট - এর ফন াকতপ (ব্াংক কর্তিক সিযাতয়ি) ; 

(জ) তেল অ্ে কলতেং - এর ফন াকতপ (ব্াংক কর্তিক সিযাতয়ি); 

(ঝ) সংতিষ্ট সতমতির প্রিযয়েপত্র - এর ফন াকতপ (সরাসতর 

ক ক্স াইল কমতিোরীজ ো হইনল) ; 

(ঞ) প্রতিষ্ঠানের তেজস্ব প্যানে কমতিোরীজ বা যন্ত্রাংনির 

িাতলকা ৩ কতপ ; 

ট) তফধসল-1 অনু ায়ী ধনি ণাধরত ধফ’ পধরদশাি (ককাে েং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬) সাংক্রান্ত সেজারী চালাদনর মূলকধপ। 

(ঠ) িফতসল-1 অ্নুযায়ী তেি িাতরি তফ’ পতরনিাি (নকাে েং-1-

৪১ 

31-0001-1816) সংক্রান্ত কেজাতর চালানের মূলকতপ। 

 

(ধবাঃ দ্রাঃ আদবেনপদের সধহত সাংক্ি ফদটাকধপলিধল 

 প্রধতঠানাদনর ব্যবস্থাপনা পধরচালক বা ব্যবস্থাপনা অাংশীোর 

 বা স্বত্বাধিকারী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তণপক্ষ কর্তণক সতযাধয়ত  

হইদত হইদব)। 

িহাপমরচালক, বস্ত্র 

অমধদির বরাবর 

১,০০০/- োকা 

মূটল্যর  য়েজারী 

চালাে য়কাড (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উক্ত 

পমরিাণ োকা 

জিা প্রদাে 

করটবে। 

১৬. ধবদেধশ 

নাগধরকদের 

ওয়াকণ 

পারধমট 

সুপাধরদশর 

জন্য জন্য 

সাংধিষ্ট সসবার 

জন্য স্বয়াংসম্পূণ ণ 

আদবেন ওয়ান 

স্টপ সাধভ ণস 

সসন্টাদর োধখল। 

আদবেন 

প ণাদলাচনা কদর 

ধসিান্ত প্রোন। 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র; েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে 

স্টপ সাতভ িস ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ (েমুো ফরম-২2); 

(খ) তেি িাতরি পূরণকৃি েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে স্টপ সাতভ িস 

ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ ফরম-16 ( অ্তিদপ্তনরর ওনয়েসাই  ো 

ওয়াে স্টপ সাতভ িস এর কেক্স হইনি ফম ির্ট‘তেোমূনল্য’ পাওয়া 

যাইনে); 

(গ) তলতমন ে ককাম্পােী হইনল কমনমানরন্ডাম এন্ড আর্ট িকযালস 

অ্ফ এযানসাতসনয়িে এেং সার্ট িতফনক  অ্ফ ইেকনপ িানরিে- এর 

ফন াকতপ । অ্ংিীদাতর প্রতিষ্ঠাে হইনল অ্ংিীদাতর চুতিপনত্রর 

ফন াকতপ; 

েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে 

ও ওয়াে স্টপ 

সাতভ িস ককন্দ্র) 

তেতিমালা, ২০২১ 

এর িফতসল-1 

অ্নুযায়ী তেি িাতরি 

তফ’ 

িহাপমরচালক, বস্ত্র 

অমধদির বরাবর 

১,০০০/- োকা 

০৭ 

কি শমদবস 

জনাব রাজু আহমর্দ 

উপপয়রচালক (অয়র্য়রক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা (ওিান স্টপ সায়ভ মস 

ফসন্টার) 

য় াে: ০২৫৫০১৩৯২৭ 

ই-য়িইল rajuahamed.te@gmail.com 
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ক্রমি

কেং 

য়সবার োি য়সবা প্রদাটের 

পদ্ধমি 

প্রটোজেীে কাগজপত্র ও প্রামিস্থাে 

 

য়সবামূল্য এবং 

পমরটর্াধ পদ্ধমি 

(যমদ থাটক) 

য়সবা প্রদাটে 

সটব শাচ্চ 

সিেসীিা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা 

(নার্, পদবী, ফ ান নম্বর ও ইমর্ইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ঘ) সেনদর ফন াকতপ; 

(ঙ) পধরচালন প ণদের সভার কা ণধববরণীর কতপ (উি 

কা ণধববরণীকে আনেদেকারীর োম, পদেী, কম িানুমতি প্রাপ্ত 

সুতেিাতদ ইিযাতদ উনেখ থাতকনি হইনে);   

(চ) তেনয়াগপত্র ো চুতিপনত্রর ফন াকতপ; 

(ছ তভসা সম্বতলি পূণ িাঙ্গ পাসনপান ির ফন াকতপ; 

(জ) তেনদিী োগতরনকর তিোগি ও কপিাগি কযাগ্যিা এেং 

অ্তভজ্ঞিা সেদপনত্রর ফন াকতপ (ইংনরজীনি); 

(ঝ) তেনয়াগ তেজ্ঞতপ্তর ফন াকতপ ( জািীয় বদতেক/ওনয়ে সাই ); 

(ঞ) ইনিাপূনে ি স্থােীয় ককাে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যনম কম িানুমতি গ্রহণ 

করা হইনল উহা োতিনলর ফন াকতপ, তরতলজ অ্ে িানরর 

ফন াকতপ, আয়কর পতরনিানির প্রিযয়েপনত্রর ফন াকতপ; 

ট) তফধসল-1 অনু ায়ী ধনি ণাধরত ধফ’ পধরদশাি (ককাে েং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬) সাংক্রান্ত সেজারী চালাদনর মূলকধপ। 

(ঠ) িফতসল-1 অ্নুযায়ী তেি িাতরি তফ’ পতরনিাি (নকাে েং-1-

৪১ 

31-0001-1816) সংক্রান্ত কেজাতর চালানের মূলকতপ। 

 

(ধবাঃ দ্রাঃ আদবেনপদের সধহত সাংক্ি ফদটাকধপলিধল 

 প্রধতঠানাদনর ব্যবস্থাপনা পধরচালক বা ব্যবস্থাপনা অাংশীোর 

 বা স্বত্বাধিকারী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তণপক্ষ কর্তণক সতযাধয়ত  

হইদত হইদব)। 

মূটল্যর  য়েজারী 

চালাে য়কাড (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উক্ত 

পমরিাণ োকা 

জিা প্রদাে 

করটবে। 

১৭. ধবদেধশ 

নাগধরকদের 

ধভসা প্রাধপ্তর 

সুপাধরশ 

সাংধিষ্ট সসবার 

জন্য স্বয়াংসম্পূণ ণ 

আদবেন ওয়ান 

স্টপ সাধভ ণস 

সসন্টাদর োধখল। 

আদবেন 

প ণাদলাচনা কদর 

ধসিান্ত প্রোন। 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র; েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে 

স্টপ সাতভ িস ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ (েমুো ফরম-২2); 

(খ) তেি িাতরি পূরণকৃি েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে স্টপ সাতভ িস 

ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ ফরম-1৭ ( অ্তিদপ্তনরর ওনয়েসাই  ো 

ওয়াে স্টপ সাতভ িস এর কেক্স হইনি ফম ির্ট‘তেোমূনল্য’ পাওয়া 

যাইনে); 

(গ) তলতমন ে ককাম্পােী হইনল কমনমানরন্ডাম এন্ড আর্ট িকযালস 

অ্ফ এযানসাতসনয়িে এেং সার্ট িতফনক  অ্ফ ইেকনপ িানরিে- এর 

েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে 

ও ওয়াে স্টপ 

সাতভ িস ককন্দ্র) 

তেতিমালা, ২০২১ 

এর িফতসল-1 

অ্নুযায়ী তেি িাতরি 

তফ’ 

িহাপমরচালক, বস্ত্র 

০৭ 

কি শমদবস 

জনাব রাজু আহমর্দ 

উপপয়রচালক (অয়র্য়রক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা (ওিান স্টপ সায়ভ মস 

ফসন্টার) 

য় াে: ০২৫৫০১৩৯২৭ 

ই-য়িইল rajuahamed.te@gmail.com 
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ক্রমি

কেং 

য়সবার োি য়সবা প্রদাটের 

পদ্ধমি 

প্রটোজেীে কাগজপত্র ও প্রামিস্থাে 

 

য়সবামূল্য এবং 

পমরটর্াধ পদ্ধমি 

(যমদ থাটক) 

য়সবা প্রদাটে 

সটব শাচ্চ 

সিেসীিা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা 

(নার্, পদবী, ফ ান নম্বর ও ইমর্ইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ফন াকতপ । অ্ংিীদাতর প্রতিষ্ঠাে হইনল অ্ংিীদাতর চুতিপনত্রর 

ফন াকতপ; 

ঘ) সেনদর ফন াকতপ; 

(ঙ) পধরচালন প ণদের সভার কা ণধববরণীর কতপ (উি 

কা ণধববরণীকে আনেদেকারীর োম, পদেী, কম িানুমতি প্রাপ্ত 

সুতেিাতদ ইিযাতদ উনেখ থাতকনি হইনে);   

(চ) তেনয়াগপত্র ো চুতিপনত্রর ফন াকতপ; 

ছ) তফধসল-1 অনু ায়ী ধনি ণাধরত ধফ’ পধরদশাি (ককাে েং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬) সাংক্রান্ত সেজারী চালাদনর মূলকধপ। 

(ঠ) িফতসল-1 অ্নুযায়ী তেি িাতরি তফ’ পতরনিাি (নকাে েং-1-

৪১ 

31-0001-1816) সংক্রান্ত কেজাতর চালানের মূলকতপ। 

 

(ধবাঃ দ্রাঃ আদবেনপদের সধহত সাংক্ি ফদটাকধপলিধল 

 প্রধতঠানাদনর ব্যবস্থাপনা পধরচালক বা ব্যবস্থাপনা অাংশীোর 

 বা স্বত্বাধিকারী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তণপক্ষ কর্তণক সতযাধয়ত  

হইদত হইদব)। 

অমধদির বরাবর 

১,০০০/- োকা 

মূটল্যর  য়েজারী 

চালাে য়কাড (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উক্ত 

পমরিাণ োকা 

জিা প্রদাে 

করটবে। 

১৮. সডফাড ণ 

সপদমন্ট 

সুপাধরশ  

সাংধিষ্ট সসবার 

জন্য স্বয়াংসম্পূণ ণ 

আদবেন ওয়ান 

স্টপ সাধভ ণস 

সসন্টাদর োধখল। 

আদবেন 

প ণাদলাচনা কদর 

ধসিান্ত প্রোন। 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র; েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে 

স্টপ সাতভ িস ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ (েমুো ফরম-২২); 

খ) তেি িাতরি পূরণকৃি েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে স্টপ সাতভ িস 

ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ ফরম-18 ( অ্তিদপ্তনরর ওনয়েসাই  ো 

ওয়াে স্টপ সাতভ িস এর কেক্স হইনি ফম ির্ট‘তেোমূনল্য’ পাওয়া 

যাইনে); 

(গ) তপআই ো কসলস কণ্ট্রাক ো ইেনেন্ট-এর সিযাতয়ি 

ফন াকতপ;   

(ঘ) এলতসর  ফন াকতপ (প্রনযাজয কেনত্র) ; 

(ঙ) পধরচালন প ণদের সভার কা ণধববরণীর কতপ; 

(চ) ব্াংক অ্োপতত্তপনত্রর ফন াকতপ;; 

ছ) ব্াংক কর্তিক প্রদত্ত আতথ িক স্বচ্ছলিার প্রিযয়েপনত্রর 

ফন াকতপ;    

েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে 

ও ওয়াে স্টপ 

সাতভ িস ককন্দ্র) 

তেতিমালা, ২০২১ 

এর িফতসল-1 

অ্নুযায়ী তেি িাতরি 

তফ’ 

িহাপমরচালক, বস্ত্র 

অমধদির বরাবর 

১,০০০/- োকা 

মূটল্যর  য়েজারী 

চালাে য়কাড (১-

৪১৩১-০০০১-

১০ 

কি শমদবস 

জনাব রাজু আহমর্দ 

উপপয়রচালক (অয়র্য়রক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা (ওিান স্টপ সায়ভ মস 

ফসন্টার) 

য় াে: ০২৫৫০১৩৯২৭ 

ই-য়িইল rajuahamed.te@gmail.com 
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ক্রমি

কেং 

য়সবার োি য়সবা প্রদাটের 

পদ্ধমি 

প্রটোজেীে কাগজপত্র ও প্রামিস্থাে 

 

য়সবামূল্য এবং 

পমরটর্াধ পদ্ধমি 

(যমদ থাটক) 

য়সবা প্রদাটে 

সটব শাচ্চ 

সিেসীিা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা 

(নার্, পদবী, ফ ান নম্বর ও ইমর্ইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(জ) আমদােীিব্ কমতিনের িাতলকা-এর কতপ; 

(ঝ) তফধসল-1 অনু ায়ী ধনি ণাধরত ধফ’ পধরদশাি (ককাে েং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬) সাংক্রান্ত সেজারী চালাদনর মূলকধপ। 

(ঠ) িফতসল-1 অ্নুযায়ী তেি িাতরি তফ’ পতরনিাি (নকাে েং-1-

৪১ 

31-0001-1816) সংক্রান্ত কেজাতর চালানের মূলকতপ। 

 

(ধবাঃ দ্রাঃ আদবেনপদের সধহত সাংক্ি ফদটাকধপলিধল 

 প্রধতঠানাদনর ব্যবস্থাপনা পধরচালক বা ব্যবস্থাপনা অাংশীোর 

 বা স্বত্বাধিকারী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তণপক্ষ কর্তণক সতযাধয়ত  

হইদত হইদব)। 

১৮১৬) এ উক্ত 

পমরিাণ োকা 

জিা প্রদাে 

করটবে। 

১৯. ববদেধশক 

ঋদণর 

অনাপধত্তপে 

সাংধিষ্ট সসবার 

জন্য স্বয়াংসম্পূণ ণ 

আদবেন ওয়ান 

স্টপ সাধভ ণস 

সসন্টাদর োধখল। 

আদবেন 

প ণাদলাচনা কদর 

ধসিান্ত প্রোন। 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র; েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে 

স্টপ সাতভ িস ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ (েমুো ফরম-২2); 

(খ) তেি িাতরি পূরণকৃি েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে স্টপ সাতভ িস 

ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ ফরম-19 (অ্তিদপ্তনরর ওনয়েসাই  ো 

ওয়াে স্টপ সাতভ িস এর কেক্স হইনি ফম ির্ট ‘তেোমূনল্য’ পাওয়া 

যাইনে); 

(গ) ঋণ অ্নুনমাদনের কতপ /তপআই/তেক্রয় চুতিপত্র (ব্াংক 

কর্তিক সিযাতয়ি); 

(ঘ) পধরচালন প ণদের সভার কা ণধববরণী; 

(চ) ব্াংক অ্োপতত্ত পনত্রর ফন াকতপ; 

ছ) ব্াংক কর্তিক প্রদত্ত আতথ িক স্বচ্ছলিার প্রিযয়েপনত্রর 

ফন াকতপ;    

(চ) আমদােীিব্ কমতিনের িাতলকা; 

(জ) তফধসল-1 অনু ায়ী ধনি ণাধরত ধফ’ পধরদশাি (ককাে েং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬) সাংক্রান্ত সেজারী চালাদনর মূলকধপ। 

(ঠ) িফতসল-1 অ্নুযায়ী তেি িাতরি তফ’ পতরনিাি (নকাে েং-1-

৪১ 

31-0001-1816) সংক্রান্ত কেজাতর চালানের মূলকতপ। 

 

েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে 

ও ওয়াে স্টপ 

সাতভ িস ককন্দ্র) 

তেতিমালা, ২০২১ 

এর িফতসল-1 

অ্নুযায়ী তেি িাতরি 

তফ’ 

িহাপমরচালক, বস্ত্র 

অমধদির বরাবর 

১,০০০/- োকা 

মূটল্যর  য়েজারী 

চালাে য়কাড (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উক্ত 

পমরিাণ োকা 

জিা প্রদাে 

করটবে। 

১০ 

কি শমদবস 

জনাব রাজু আহমর্দ 

উপপয়রচালক (অয়র্য়রক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা (ওিান স্টপ সায়ভ মস 

ফসন্টার) 

য় াে: ০২৫৫০১৩৯২৭ 

ই-য়িইল rajuahamed.te@gmail.com 
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ক্রমি

কেং 

য়সবার োি য়সবা প্রদাটের 

পদ্ধমি 

প্রটোজেীে কাগজপত্র ও প্রামিস্থাে 

 

য়সবামূল্য এবং 

পমরটর্াধ পদ্ধমি 

(যমদ থাটক) 

য়সবা প্রদাটে 

সটব শাচ্চ 

সিেসীিা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা 

(নার্, পদবী, ফ ান নম্বর ও ইমর্ইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ধবাঃ দ্রাঃ আদবেনপদের সধহত সাংক্ি ফদটাকধপলিধল 

 প্রধতঠানাদনর ব্যবস্থাপনা পধরচালক বা ব্যবস্থাপনা অাংশীোর 

 বা স্বত্বাধিকারী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তণপক্ষ কর্তণক সতযাধয়ত  

হইদত হইদব)। 

২০. কদপাধজট 

সনে 

সাংধিষ্ট সসবার 

জন্য স্বয়াংসম্পূণ ণ 

আদবেন ওয়ান 

স্টপ সাধভ ণস 

সসন্টাদর োধখল। 

আদবেন ও 

পধরেশ ণন 

প্রধতদবেন 

প ণাদলাচনা কদর 

ধসিান্ত প্রোন।  

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র; েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে 

স্টপ সাতভ িস ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ (েমুো ফরম-২২); 

খ) তেি িাতরি পূরণকৃি েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে স্টপ সাতভ িস 

ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ ফরম-২০ ( অ্তিদপ্তনরর ওনয়েসাই  ো 

ওয়াে স্টপ সাতভ িস এর কেক্স হইনি ফম ির্ট ‘তেোমূনল্য’ পাওয়া 

যাইনে); 

(গ) সেদ ও সেদ সংনিািনের ফন াকতপ (যতদ থানক); 

ঘ) কারখাোয় সংস্থাতপি কমতিোরীনজর িাতলকা; 

(ঙ) পধরচালন প ণদের সভার কা ণধববরণী; 

(চ) হালোগাদ কেে লাইনসনন্স-এর ফন াকতপ; 

(ছ) হালোগাদ ফায়ার লাইনসন্স-এর ফন াকতপ; 

জ) তফধসল-1 অনু ায়ী ধনি ণাধরত ধফ’ পধরদশাি (ককাে েং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬) সাংক্রান্ত সেজারী চালাদনর মূলকধপ। 

(ঠ) িফতসল-1 অ্নুযায়ী তেি িাতরি তফ’ পতরনিাি (নকাে েং-1-

৪১ 

31-0001-1816) সংক্রান্ত কেজাতর চালানের মূলকতপ। 

 

(ধবাঃ দ্রাঃ আদবেনপদের সধহত সাংক্ি ফদটাকধপলিধল 

 প্রধতঠানাদনর ব্যবস্থাপনা পধরচালক বা ব্যবস্থাপনা অাংশীোর 

 বা স্বত্বাধিকারী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তণপক্ষ কর্তণক সতযাধয়ত  

হইদত হইদব)। 

েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে 

ও ওয়াে স্টপ 

সাতভ িস ককন্দ্র) 

তেতিমালা, ২০২১ 

এর িফতসল-1 

অ্নুযায়ী তেি িাতরি 

তফ’ 

িহাপমরচালক, বস্ত্র 

অমধদির বরাবর 

১,০০০/- োকা 

মূটল্যর  য়েজারী 

চালাে য়কাড (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উক্ত 

পমরিাণ োকা 

জিা প্রদাে 

করটবে। 

১০ 

কি শমদবস 

জনাব রাজু আহমর্দ 

উপপয়রচালক (অয়র্য়রক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা (ওিান স্টপ সায়ভ মস ফসন্টার) 

য় াে: ০২৫৫০১৩৯২৭ 

ই-য়িইল rajuahamed.te@gmail.com 

২১. বন্ড 

লাইদসদন্স 

এইচ এস 

সকাড 

সাংদ াজদনর 

সাংধিষ্ট সসবার 

জন্য স্বয়াংসম্পূণ ণ 

আদবেন ওয়ান 

স্টপ সাধভ ণস 

সসন্টাদর োধখল। 

ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র; েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে 

স্টপ সাতভ িস ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ (েমুো ফরম-২২); 

খ) তেি িাতরি পূরণকৃি েস্ত্রতিল্প (তেেন্ধে ও ওয়াে স্টপ সাতভ িস 

ককন্দ্র) তেতিমালা, ২০২১ ফরম-২১ ( অ্তিদপ্তনরর ওনয়েসাই  ো 

ওয়াে স্টপ সাতভ িস এর কেক্স হইনি ফম ির্ট ‘তেোমূনল্য’ পাওয়া 

তেতিমালা, ২০২১ 

এর িফতসল-1 

অ্নুযায়ী তেি িাতরি 

তফ’ 

িহাপমরচালক, বস্ত্র 

১২ কি শ 

মদবস 

জনাব রাজু আহমর্দ 

উপপয়রচালক (অয়র্য়রক্ত দায়িত্ব) 

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা (ওিান স্টপ সায়ভ মস 

ফসন্টার) 

য় াে: ০২৫৫০১৩৯২৭ 
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ক্রমি

কেং 

য়সবার োি য়সবা প্রদাটের 

পদ্ধমি 

প্রটোজেীে কাগজপত্র ও প্রামিস্থাে 

 

য়সবামূল্য এবং 

পমরটর্াধ পদ্ধমি 

(যমদ থাটক) 

য়সবা প্রদাটে 

সটব শাচ্চ 

সিেসীিা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মা 

(নার্, পদবী, ফ ান নম্বর ও ইমর্ইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সুপাধরশ আদবেন 

প ণাদলাচনা কদর 

ধসিান্ত প্রোন। 

যাইনে); 

(গ) বন্ড লাইদসদন্সর ফদটাকধপ; 

(ঘ) এইচ. এস সকাডসহ কাঁচামাদলর তাধলকা; 

(ঙ) এনটাইদটলদমন্ট সপপারসহ এডহক বা ধনয়ধমত আই আর ধস 

সুপাধরশপদের ফদটাকধপ; 

(চ) আমোধন ধনবন্ধন সনে এর ফদটাকধপ (আই আর ধস পাস 

বইসহ); 

(ছ) রপ্তাধন ধনবন্ধন সনে এর ফদটাকধপ ( ইআরধস); 

(জ) ব্যাাংক কর্তণক প্রেত্ত আধথ ণক স্বচ্ছলতার প্রতযয়নপদের 

ফদটাকধপ;  

(ঝ) আয়কর প্রতযয়নপদের ফদটাকধপ; 

(ঞ) তফধসল-1 অনু ায়ী ধনি ণাধরত ধফ’ পধরদশাি (ককাে েং-১-

৪১৩১-০০০১-১৮১৬) সাংক্রান্ত সেজারী চালাদনর মূলকধপ। 

(ঠ) িফতসল-1 অ্নুযায়ী তেি িাতরি তফ’ পতরনিাি (নকাে েং-1-

৪১ 

31-0001-1816) সংক্রান্ত কেজাতর চালানের মূলকতপ। 

 

(ধবাঃ দ্রাঃ আদবেনপদের সধহত সাংক্ি ফদটাকধপলিধল 

 প্রধতঠানাদনর ব্যবস্থাপনা পধরচালক বা ব্যবস্থাপনা অাংশীোর 

 বা স্বত্বাধিকারী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তণপক্ষ কর্তণক সতযাধয়ত  

হইদত হইদব)। 

 

অমধদির বরাবর 

১,০০০/- োকা 

মূটল্যর  য়েজারী 

চালাে য়কাড (১-

৪১৩১-০০০১-

১৮১৬) এ উক্ত 

পমরিাণ োকা 

জিা প্রদাে 

করটবে। 

ই-য়িইল rajuahamed.te@gmail.com 
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২.২) প্রামিষ্ঠামেক য়সবা 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্রমি

কেং 

য়সবার োি য়সবা প্রদাটের পদ্ধমি প্রটোজেীে কাগজপত্র 

ও প্রামিস্থাে 

 

য়সবামূল্য এবং 

পমরটর্াধ পদ্ধমি (যমদ 

থাটক) 

য়সবা প্রদাটে সটব শাচ্চ 

সিেসীিা 

দামেত্বপ্রাি কি শকিশা (োি,পদমব, য় াে  েম্বর ও 

ইটিইল) 

১. কি শচারীটদর বদমল সংক্রান্ত 

কায শাবলী 

জেস্বাটথ শ সংমিষ্ট 

প্রমিষ্ঠাে/র্াখার 

চামহদা পত্র 

মবো মূটল্য প্রস্তাব পাওোর পর ০৭ 

(সাি)  কি শমদবস 

জনাব সমাাঃ সাইফুর রহমান 

উপপধরচালক (প্রশাসন) (অ:ো:) 

রুম নাং-০৯ 

সফানাঃ ০২৮১৮৯০১৪ 

ই-সমইলাঃ saifurmurad@yahoo.com 

২. কি শকিশাটদর বামষ শক 

য়গাপেীে অনুটবদে সংগ্রহ 

ও সংরক্ষণ 

চাকুরী সংক্রান্ত সািমগ্রক 

মবষে মূল্যােে কটর  বামষ শক 

য়গাপেীে অনুটবদে য়দো হে 

বামষ শক য়গাপেীে 

অনুটবদে  রি, 

সংমিষ্ট প্রমিষ্ঠাটের 

য়টার 

মবো মূটল্য দামখটলর পর ৩০ (মত্রর্) 

কি শমদবস 

জনাব সমাাঃ সাইফুর  রহমান 

উপপধরচালক (প্রশাসন) (অ:ো:) 

রুম নাং-০৯ 

সফানাঃ ০২৮১৮৯০১৪ 

ই-সমইলাঃ saifurmurad@yahoo.com 

৩.  কি শচারীটদর বামষ শক 

য়গাপেীে অনুটবদে সংগ্রহ 

ও সংক্রান্ত সংক্রান্ত যাবিীে 

কায শাবলী 

চাকুরী সংক্রান্ত সািমগ্রক 

মবষে মূল্যােে কটর  বামষ শক 

য়গাপেীে অনুটবদে য়দো হে 

বামষ শক য়গাপেীে 

অনুটবদে  রি, 

সংমিষ্ট প্রমিষ্ঠাটের 

য়টার 

মবো মূটল্য দামখটলর পর  ৩০ 

(মত্রর্) কি শমদবস 

 

জনাব সমাাঃ সাইফুর  রহমান 

উপপধরচালক (প্রশাসন) (অ:ো:) 

রুম নাং-০৯ 

সফানাঃ ০২৮১৮৯০১৪ 

ই-সমইলাঃ saifurmurad@yahoo.com 

 

৪ পয়রচালন বামজর্ প্রাক্কলন ও 

প্রমেপে প্রস্তুর্ বা সংম াধন 

পূব মবর্ী অর্ মবছমরর র্মে প্রাপ্ত 

চায়হদার ফপ্রয়েমর্ 

 

অর্ ম র্ন্ত্রোলি, বস্ত্র ও 

পার্ র্ন্ত্রোলি এবং 

বস্ত্র অয়ধদপ্তমরর 

আওর্াধীন কার্ মালি 

/প্রয়র্ষ্ঠানসমূহ 

অনলাইন এবং পমের 

র্ােমর্ 

য়বনামূমে জনাব এ.ফক.এর্. রায়জবুর রহর্ান 

উপপয়রচালক (অর্ ম)  

রুর্ নং-১০ 

ফ ানঃ০২৫৫০১৩২০২ 

ই-ফর্ইল-

textiledepartment01@gmail.com 

৫ পয়রচালন বামজর্ য়বভাজন বামজর্ বরাদ্দ প্রায়প্তর পর য়ে  

কর্ ময়দবমসর র্মে অর্বা বায়ষ মক 

কর্ মসম্পাদন চুয়ক্ত অনুর্ায়ি 

অর্ ম র্ন্ত্রোলি, বস্ত্র ও 

পার্ র্ন্ত্রোলি এবং 

বস্ত্র অয়ধদপ্তমরর 

আওর্াধীন কার্ মালি 

/প্রয়র্ষ্ঠানসমূহ 

অনলাইন এবং পমের 

র্ােমর্ 

য়বনামূমে জনাব এ.ফক.এর্. রায়জবুর রহর্ান 

উপপয়রচালক (অর্ ম)  

রুর্ নং-১০ 

ফ ানঃ০২৫৫০১৩২০২ 

ই-ফর্ইল-

mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্রমি

কেং 

য়সবার োি য়সবা প্রদাটের পদ্ধমি প্রটোজেীে কাগজপত্র 

ও প্রামিস্থাে 

 

য়সবামূল্য এবং 

পমরটর্াধ পদ্ধমি (যমদ 

থাটক) 

য়সবা প্রদাটে সটব শাচ্চ 

সিেসীিা 

দামেত্বপ্রাি কি শকিশা (োি,পদমব, য় াে  েম্বর ও 

ইটিইল) 

textiledepartment01@gmail.com 

 

৬ পয়রচালন  বামজর্ এর ব্যি 

য়ববরেী 

অর্ মবছমরর র্মে এবং প্রাপ্ত 

পমের সর্িসীর্া অনুর্ািী প্রয়র্ 

র্ামসর ৫ কর্ ম য়দবমসর র্মে 

 

অর্ ম র্ন্ত্রোলি, বস্ত্র ও 

পার্ র্ন্ত্রোলি এবং 

বস্ত্র অয়ধদপ্তমরর 

আওর্াধীন কার্ মালি 

/প্রয়র্ষ্ঠানসমূহ 

অনলাইন এবং পমের 

র্ােমর্ 

য়বনামূমে জনাব এ.ফক.এর্. রায়জবুর রহর্ান 

উপপয়রচালক (অর্ ম)  

রুর্ নং-১০ 

ফ ানঃ০২৫৫০১৩২০২ 

ই-ফর্ইল-

textiledepartment01@gmail.com 

 

৭ বাটজে বাস্তবােে ও 

পমরকল্পো প্রণেে 

বাটজে বরাদ্দ প্রামির মত্রর্ 

কি শমদবটসর িটে বা বামষ শক 

কি শসম্পাদে চুমক্ত অনুযামে 

 

অর্ ম র্ন্ত্রোলি, বস্ত্র ও 

পার্ র্ন্ত্রোলি এবং 

বস্ত্র অয়ধদপ্তমরর 

আওর্াধীন কার্ মালি 

/প্রয়র্ষ্ঠানসমূহ 

অনলাইন এবং পমের 

র্ােমর্ 

য়বনামূমে জনাব এ.ফক.এর্. রায়জবুর রহর্ান 

উপপয়রচালক (অর্ ম)  

রুর্ নং-১০ 

ফ ানঃ০২৫৫০১৩২০২ 

ই-ফর্ইল-

textiledepartment01@gmail.com 

 

৮ বামষ শক ক্রে পমরকল্পো প্রণেে বাটজে বরাদ্দ প্রামির মত্রর্ 

কি শমদবটসর িটে বা বামষ শক 

কি শসম্পাদে চুমক্ত অনুযামে 

 

 অনলাইন এবং পমের 

র্ােমর্ 

য়বনামূমে জনাব এ.ফক.এর্. রায়জবুর রহর্ান 

উপপয়রচালক (অর্ ম)  

রুর্ নং-১০ 

ফ ানঃ০২৫৫০১৩২০২ 

ই-ফর্ইল-

textiledepartment01@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
mailto:ই-মেইল-textiledepartment01@gmail.com
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২.৩ অ্ভযন্তরীণ কসো  

 

ক্রতমক 

েং 

কসোর োম কসো প্রদাে পদ্ধতি প্রনয়াজেীয় কাগজপত্র এেং প্রাতপ্তস্থাে কসোমূল্য এেং 

পতরনিাি পদ্ধতি 

কসো প্রদানে সনে িাচ্চ 

সময়সীমা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিা (োম, 

পদেী, কফাে েম্বর ও ইনমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ য়পের্ে ও 

আনুটিামষক িঞ্জুরী 

আটবদে পাওোর 

পর য়পের্ে িঞ্জুরী 

আটদর্ জামর করা। 

ক) আটবদে 

খ) মেধ শামরি য়পের্ে  রি ২.১ (সংটযাজেী-৪) 

(পামরবামরক য়পের্টের য়ক্ষটত্র  রি েং-২.২ 

সংটযাজেী-০৫) 

গ) ইএলমপমস (সংটযাজেী-১) 

ঘ) উিরামধকার য়ঘাষণাপত্র (সংটযাজেী-০২) 

ঙ) েমুো স্বাক্ষর ও পাঁচ আঙ্গুটলর ছাপ (সংটযাজেী-০৫) 

চ) ো-দাবী সেদ পত্র (সংটযাজেী-০৮) 

ছ) অবসর আটদটর্র কমপ 

জ) চাকমর বমহ (৩ে ও ৪থ শ য়েমণর কি শচারীটদর য়ক্ষটত্র) 

ঝ) চাকমরর মববরণী (১ি ও ২ে য়েমণর য়ক্ষটত্র) 

ঞ) চাকমর স্থােীকরটণর/মেেমিি করটণর আটদর্ 

ে) পােটপাে শ সাইটজর ০৪ (চার) কমপ ছমব 

ঠ) জািীে পমরচে পত্র। 

ড) মৃত্যু সেদ (পামরবামরক য়পের্টের য়ক্ষটত্র) 

ঢ) উিরামধকার সেদপত্র ও অমিিাবক িটোেেে 

(পামরবামরক য়পের্টের য়ক্ষটত্র) 

ণ) েে-ম্যামরজ সেদপত্র (পামরবামরক য়পের্টের য়ক্ষটত্র) 

কুাডার কি শকিশাটদর য়ক্ষটত্র ০৪ য়সে ও েে-কুাডার 

কি শকিশা/কি শচারীটদর য়ক্ষটত্র ০৩ য়সে জিা মদটি হটব। 

মবোমূটল্য 

 

২০ (মবর্) কি শ মদবস জনাব সমাাঃ সাইফুর  রহমান 

উপপধরচালক (প্রশাসন)(অ:ো:) 

রুম নাং-০৯ 

সফানাঃ ০২৮১৮৯০১৪ 

ই-সমইলাঃ 

saifurmurad@yahoo.com 

 

২ 

অবসর-উির ছুটি 

(ছুটি েগদােেসহ) 

Public 

Servants 

(retirement) 

Act, 1974 
অনুযােী মেস্পমি 

কটর সরকামর 

আটদর্ জামর করা। 

ক) ছুটি ও ছুটি েগদােটের আটবদে 

খ) এস,এস,মস সেদপত্র 

গ) প্রধাে মহসাব রক্ষণ কি শকিশা কর্তশক প্রদি ছুটি 

প্রাপ্যিার সেদ। 

 (বাংলাটদর্  রি েম্বর-২৩৯৫ য়গটজটেড কি শকিশাটদর 

য়ক্ষটত্র ) 

ঘ) ছুটির মহসাব মলমপবদ্ধসহ চাকমর বমহ (েে-য়গটজটেড 

মবোমূটল্য আটবদে প্রামির 

(যথাযথ 

কাগজপত্রসহ) ২৫ 

(পমচর্) 

কি শমদবটসর িটে 

জনাব সমাাঃ সাইফুর  রহমান 

উপপধরচালক (প্রশাসন) (অ:ো:) 

রুম নাং-০৯ 

সফানাঃ ০২৮১৮৯০১৪ 

ই-সমইলাঃ 

saifurmurad@yahoo.com 
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ক্রতমক 

েং 

কসোর োম কসো প্রদাে পদ্ধতি প্রনয়াজেীয় কাগজপত্র এেং প্রাতপ্তস্থাে কসোমূল্য এেং 

পতরনিাি পদ্ধতি 

কসো প্রদানে সনে িাচ্চ 

সময়সীমা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিা (োম, 

পদেী, কফাে েম্বর ও ইনমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

কি শচারীর য়ক্ষটত্র) 

৩. িার্তত্বকালীে ছুটি আটবদে পাওোর 

পর িার্তত্বকালীে 

ছুটি মবএসআর, 

পাে শ-১ এর মবমধ 

১৯৭ এবং অথ শ 

িন্ত্রণালে য়থটক 

সিটে সিটে 

জারীকৃি পমরপত্র 

অনুযােী মেস্পমি 

কটর সরকামর 

আটদর্ জামর করা। 

ক) ছুটির আটবদে 

খ) ডাক্তারী সেদপত্র। 

গ) পূব শবিী িার্তত্বকালীে ছুটি িঞ্জুটরর কমপ (প্রটযাজু 

য়ক্ষটত্র) 

(ঘ)প্রধাে মহসাব রক্ষণ কি শকিশা কর্তশক প্রদি ছুটি 

প্রাপ্যিার সেদ 

 (বাংলাটদর্  রি েম্বর-২৩৯৫ য়গটজটেড কি শকিশাটদর 

য়ক্ষটত্র) 

ঙ) পূব শবিী িার্তত্বকালীে ছুটি য়িাটগর প্রটোজেীে 

িথ্যামদ।  

মবোমূটল্য আটবদে প্রামির 

(যথাযথ 

কাগজপত্রসহ) 

০৭ (সাি) 

কি শমদবটসর িটে 

জনাব সমাাঃ সাইফুর  রহমান 

উপপধরচালক (প্রশাসন)  

(অ: ো:) 

রুম নাং-০৯ 

সফানাঃ ০২৮১৮৯০১৪ 

ই-সমইলাঃ 

saifurmurad@yahoo.com 

৪. অমজশি ছুটি 

(টদটর্র অিুন্তটর) 

আটবদে পাওোর 

পর মেধ শামরি ছুটি 

মবমধিালা, ১৯৫৯ 

অনুযােী উপযুক্ত 

কর্তশপক্ষ কর্তশক 

(আমথ শক ও 

প্রর্াসমেক ক্ষিিা 

অনুযােী) মেস্পমি 

কটর সরকামর 

আটদর্ জামর করা। 

(ক)  আটবদেপত্র। 

(খ)প্রধাে মহসাব রক্ষণ কি শকিশা কর্তশক প্রদি ছুটি 

প্রাপ্যিার সেদ 

(বাংলাটদর্  রি েম্বর-২৩৯৫ য়গটজটেড কি শকিশাটদর 

য়ক্ষটত্র )। 

গ) পূরণকৃি মেধ শামরি  রি। 

(বাংলাটদর্  রি েম্বর-৪০ েে-য়গটজটেড কি শচারীটদর 

য়ক্ষটত্র )। 

ঘ) মচমকৎসা সংক্রান্ত কাগজ পত্র। ( প্রটযাজু য়ক্ষটত্র) 

মবোমূটল্য আটবদে প্রামির 

(যথাযথ 

কাগজপত্রসহ) ১৫ 

(পটের) 

কি শমদবটসর িটে 

জনাব সমাাঃ সাইফুর  রহমান 

উপপধরচালক (প্রশাসন) (অ:ো:) 

রুম নাং-০৯ 

সফানাঃ ০২৮১৮৯০১৪ 

ই-সমইলাঃ 

saifurmurad@yahoo.com 

৫. োমন্ত মবটোদে ছুটি আটবদে পাওোর 

পর োমন্ত 

মবটোদেিািা 

মবমধিালা, ১৯৭৯ 

অনুযােী মেস্পমি 

কটর সরকামর 

আটদর্ জামর করা। 

(ক) আটবদেপত্র 

(খ) প্রধাে মহসাব রক্ষণ কি শকিশা কর্তশক 

              প্রদি ছুটি প্রাপ্যিার সেদ।(বাংলাটদর্ 

    রি েম্বর-২৩৯৫ য়গটজটেড  কি শকিশাটদর য়ক্ষটত্র ) 

(গ) পূরণকৃি মেধ শামরি  রি 

(বাংলাটদর্  রি েম্বর-৪০ েে-য়গটজটেড কি শচারীটদর 

য়ক্ষটত্র) 

(ঘ) পূব শবিী োমন্ত মবটোদে ছুটি িঞ্জুরীর জন্য আটবদে 

কমপ 

মবোমূটল্য আটবদে প্রামির 

(যথাযথ 

কাগজপত্রসহ) ১০ 

(দর্) কি শমদবটসর 

িটে 

 

জনাব সমাাঃ সাইফুর  রহমান 

উপপধরচালক (প্রশাসন) 

 (অ: ো:) 

রুম নাং-০৯ 

সফানাঃ ০২৮১৮৯০১৪ 

ই-সমইলাঃ 

saifurmurad@yahoo.com 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
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ক্রতমক 

েং 

কসোর োম কসো প্রদাে পদ্ধতি প্রনয়াজেীয় কাগজপত্র এেং প্রাতপ্তস্থাে কসোমূল্য এেং 

পতরনিাি পদ্ধতি 

কসো প্রদানে সনে িাচ্চ 

সময়সীমা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিা (োম, 

পদেী, কফাে েম্বর ও ইনমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

প্রমিস্থাে  

  ক) বস্ত্র অমধদিটরর ওটেব সাইে/ সংমিষ্ট প্রমিষ্ঠাটের 

য়টার। 

খ) মেজ কি শস্থল, চাকুরী বইটে সংরমক্ষি মহসাব মববরণী।    

৬. সাধারণ িমবষ্য িহমবল 

হটি অমগ্রি িঞ্জুরী 

আটবদে পাওোর 

পর সাধারণ িমবষ্য 

িহমবল মবমধিালা 

১৯৭৯ অনুযােী 

উপযুক্ত কর্তশপক্ষ 

কর্তশক (আমথ শক ও 

প্রর্াসমেক ক্ষিিা 

অনুযােী)সরকামর 

আটদর্ জামর করা 

হে। 

(ক) মেধ শামরি  রটি (বাংলাটদর্  রি েম্বর- ২৬৩৯)  

মচ  এুাকাউন্টস এন্ড ম ন্যান্স অম সাটরর কায শালে, বস্ত্র 

ও পাে িন্ত্রণালে। 

 (খ) সাধারণ িমবষ্য িহমবটল সব শটর্ষ জিাকৃি অটথ শর 

মহসাব মববরণী (মচ  এুাকাউন্টস এন্ড ম ন্যান্স 

অম সাটরর কায শালে, বস্ত্র ও পাে িন্ত্রণালে) 

 (মূল কমপ, িঞ্জুমর আটদর্ জারীর পর য় রিটযাগ্য)।  

 

প্রামিস্থাে (ক) বস্ত্র অমধদিটরর ওটেব সাইে/ সংমিষ্ট 

প্রমিষ্ঠাটের য়টার । 

 

(খ) মচ  এুাকাউন্টস এন্ড ম ন্যান্স অম সাটরর কায শালে, 

বস্ত্র ও পাে িন্ত্রণালে। 

মবো মূটল্য 

 

(ক) েে-য়গটজটেড 

কি শচারীটদর য়ক্ষটত্র: 

১০ (দর্) কায শমদবস 

(খ) য়গটজটেড 

কি শকিশাটদর য়ক্ষটত্র: 

১০ (দর্) কায শমদবস 

জনাব সমাাঃ সাইফুর  রহমান 

উপপধরচালক (প্রশাসন)  

(অ: ো:) 

রুম নাং-০৯ 

সফানাঃ ০২৮১৮৯০১৪ 

ই-সমইলাঃ 

saifurmurad@yahoo.com 

৭. কি শকিশা/কি শচারীটদর 

গৃহমেি শাণ ঋণ এর 

স্যপামরর্ 

উপযুক্ত কর্তশপক্ষ 

কর্তশক অনুটিাদে 

সাটপটক্ষ িঞ্জুমর 

আটদর্ জামর। 

ক) আটবদে পত্র 

খ) য়য জমিটি গৃহমেি শাণ/টিরািি করা হটব য়স জমির 

দমলল/বােোপত্র 

গ) ১৫০ োকার েে-জুমডমর্োল টুাটম্প অঙ্গীকারোিা 

মেজস্ব ব্যবস্থাপোে 

মবোমূটল্য ১৫ (পটের) 

কি শমদবস 

জনাব সমাাঃ সাইফুর  রহমান 

উপপধরচালক (প্রশাসন)  

(অ: ো:) 

রুম নাং-০৯ 

সফানাঃ ০২৮১৮৯০১৪ 

ই-সমইলাঃ 

saifurmurad@yahoo.com 

৮. কি শচারীটদর য়িােরযাে 

ক্রে এর অমগ্রি ঋণ 

স্যপামরর্  

 

 

 

উপযুক্ত কর্তশপক্ষ 

কর্তশক অনুটিাদে 

সাটপটক্ষ িঞ্জুমর 

আটদর্ জামর। 

ক) সাদা কাগটজ আটবদে; 

 (খ) আটবদেকারীর ৩০০ োকার েে- জুমডমর্োল  

মববরণী অমঙ্গকার োিা;  

(ঘ) য়িাের সাইটকল মবক্রেকারীর অমঙ্গকারোিা। 

মেজস্ব ব্যবস্থাপোে। 

মবোমূটল্য ৩ (মিে) কায শমদবস জনাব সমাাঃ সাইফুর  রহমান 

উপপধরচালক (প্রশাসন) (অ:ো:) 

রুম নাং-০৯ 

সফানাঃ ০২৮১৮৯০১৪ 

ই-সমইলাঃ 

saifurmurad@yahoo.com 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
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ক্রতমক 

েং 

কসোর োম কসো প্রদাে পদ্ধতি প্রনয়াজেীয় কাগজপত্র এেং প্রাতপ্তস্থাে কসোমূল্য এেং 

পতরনিাি পদ্ধতি 

কসো প্রদানে সনে িাচ্চ 

সময়সীমা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিা (োম, 

পদেী, কফাে েম্বর ও ইনমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৯. কি শচারীটদর 

কমম্পউোর ক্রে এর 

অমগ্রি ঋণ স্যপামরর্ 

উপযুক্ত কর্তশপক্ষ 

কর্তশক অনুটিাদে 

সাটপটক্ষ িঞ্জুমর 

আটদর্ জামর। 

(ক) সাদা কাগটজ আটবদে; 

 (খ) আটবদেকারীর ৩০০  োকার েে-জুমডমর্োল 

টুাটম্প অমঙ্গকার োিা । 

মেজস্ব ব্যবস্থাপোে। 

মবোমূটল্য 

 

৩ (মিে) কায শমদবস জনাব সমাাঃ সাইফুর  রহমান 

উপপধরচালক (প্রশাসন)(অ:ো:) 

রুম নাং-০৯ 

সফানাঃ ০২৮১৮৯০১৪ 

ই-সমইলাঃ 

saifurmurad@yahoo.com 

১০. কি শচারীটদর অনুকূটল 

বাসা বরাদ্দ এর 

স্যপামরর্  

যথাযথ কাগজপত্র 

িন্ত্রণালটে য়প্ররণ 

করা হে 

(ক) সরকারী বাসা বরাদ্দ েীমিিালা ১৯৮২ অনুযােী 

মেধ শামরি  রটি আটবদে; 

 (খ) মূল য়বিটের প্রিুেেপত্র। 

 

প্রমিস্থাে   

(ক) বস্ত্র দিটরর ওটেবসাইে 

(খ) অমধদিটরর মহসাব র্াখা 

মবোমূটল্য ১০ (দর্)  

কায শমদবটসর িটে 

আটবদে অগ্রগািী 

করা হে। 

জনাব সমাাঃ সাইফুর  রহমান 

উপপধরচালক (প্রশাসন) (অ:ো:) 

রুম নাং-০৯ 

সফানাঃ ০২৮১৮৯০১৪ 

ই-সমইলাঃ 

saifurmurad@yahoo.com 

১১. আন্তজশামিক পাটসটপাে শ 

করার লটক্ষু NOC 

প্রদাে 

য়সবা প্রিুার্ীটক 

পত্র িার ি/ই-

য়িইল-এ জামেটে 

য়দওো হে। 

ক)  যথাযথিাটব পূরণকৃি NOC  রিসহ সাদা 

কাগটজ আটবদে; 

খ) জািীে পমরচেপত্র; 

গ) জন্ম মেবন্ধে; 

প্রামিস্থাে  

পাসটপাে শ অমধদিটরর ওটেবসাইে 

মবোমূটল্য 

 

 

 

আটবদে প্রামির ১৫ 

(পটের) কি শমদবটসর 

িটে 

জনাব সমাাঃ সাইফুর  রহমান 

উপপধরচালক (প্রশাসন)(অ:ো:) 

রুম নাং-০৯ 

সফানাঃ ০২৮১৮৯০১৪ 

ই-সমইলাঃ 

saifurmurad@yahoo.com 

  

 

 

 আপনার (দসবা গ্রহীতার) কাদছ আমাদের (দসবা প্রোনকারীর) প্রতযাশা 

 

ক্রধমক নাং প্রধতশ্রুধত/কাধিত সসবা প্রাধপ্তর লদক্ষয করণীয় 

১ স্বয়াংসম্পূণ ণ আদবেন জমা প্রোন 

২  থা থ প্রধক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ধফস পধরদশাি করা 

৩ প্রদ াজয সক্ষদে সমাবাইল সমদসজ/ইদমইদলর ধনদে ণশনা অনুসরণ করা 

৪ সাক্ষাদতর জন্য িা ণ তাধরদখ ধনি ণাধরত সমদয়র পূদব ণই উপধস্থত থাকা 

৫ অনাবশ্যক সফান/তেধবর না করা 
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ধব: দ্র: স  সকল কারদণ সািারনত সকান আদবেনপে বাধতল হয় ধবাংবা সসবা প্রোন সম্ভব না হয় সসসব কারণসমূহ ধবদিষণপূব ণক  থা থভাদব ফরম/ছক পূরণ করদত হদব। এদক্ষদে ধকছু ধকছু ধবষয় 

প্রধতঠানাদনর জন্য একই রকম হদত পাদর এবাং ধকছু ধবষয় আলাো হদত পাদর। 

 

 সকান নাগধরক মন্ত্রণালয়/ধবভাগ হদত সকান কাধিত সসবা না সপদল বা সসবা প্রাধপ্তদত অসন্তুষ্ট হদল প ণায়ক্রদম ধতধন সকান কম ণকতণার ধনকট এবাং ধকভাদব স াগদ াগ করদবন তা অধভদ াগ প্রধতকার 

ব্যবস্থাপনা (GRS)-এ ধনম্নরুপভাদব উদেখ করদত হদব:- 

 

ক্রধমক 

নাং    

কখন স াগাদ াগ করদবন কার সদে স াগাদ াগ 

করদবন 

স াগাদ াদগর ঠিকানা ধনষ্পধত্তর সময়সীমা 

১ োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকতণা সমািান ধেদত 

ব্যথ ণ হদল 

অধভদ াগ ধনষ্পধত্ত 

কম ণকতণা (অধনক) 

জনাব সমাাঃ মাহফুজুর রহমান 

উপপধরচালক 

য় াে: ৯১১৩৫৪৫ 

ই-য়িইল adadmin@dot.gov.bd 

 

৩০ কা ণধেবস 

২ অধভদ াগ ধনষ্পধত্ত কম ণকতণা ধনধে ণষ্ট 

সমদয় সমািান ধেদত ব্যথ ণ হদল  

আধপল কম ণকতণা মহাপধরচালক 

বস্ত্র অধিেপ্তর, ঢাকা 

সফান: ০২-48118692 

ই-কমইল- dg@dot.gov.bd 

 

২০ কা ণধেবস 

৩ আধপল কম ণকতণা ধনধে ণষ্ট সমদয় 

সমািান ধেদত ব্যথ ণ হদল 

মধন্ত্রপধরষে ধবভাদগর 

অধভদ াগ ব্যবস্থাপনা 

সসল 

মধন্ত্রপধরষে ধবভাগ ৬০ কা ণধেবস 

 

 


