
১। প্রস্তাবিত বিিন্ধি সিদের জন্য প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

(20 কর্ ম বেিস) 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র (ফরম-২২);  
(খ) তের্ ধাতরি পূরণকৃি ফরম-১;  
(গ) হালোগাদ ট্রেে লাইনেন্স এর ফন াকতপ;  

(ঘ) হালোগাদ আয়কর প্রিযয়েপনত্রর ফন াকতপ;  
(ঙ) তলতমন ে ট্রকাম্পােী হইনল ট্রমনমানরন্ডাম এন্ড 

আর্ট ধকযালে অফ এযানোতেনয়শে এেং োর্ট ধতফনক  অফ 

ইেকনপ ধানরশে এর ফন াকতপ । অংশীদাতর প্রতিষ্ঠাে 

হইনল  অংশীদাতর চুতিপনত্রর ফন াকতপ; 

(চ) কারখাোর জতমর মাতলকাো েম্পতকধি খতিয়ানের 

োর্ট ধফাইে কতপর ফন াকতপ ো ভাড়াকৃি হইনল ভাড়ার 

চুতিোমা এর ফন াকতপ;  
(ছ) েহুিল ভেে হইনল ইেতির্টউ  অফ ইতিতেয়াে ধ, 

োংলানদশ (আইইতে) এর েদস্যভুি ট্রকানো ইতিতেয়ার 

কর্তধক প্রদত্ত ভেনের উপযুিিার েেদ;  
(জ) ক্রয় পতরকল্পোর্ীে ট্রমতশোতরনজর িাতলকা 

(ট্রমতশোতরনজর োম, েংখ্যা, মূল্য);  
(ঝ) ব্াংক কর্তধক প্রদত্ত আতথ ধক স্বচ্ছলিার প্রিযয়েপনত্রর 

ফন াকতপ;  
(ঞ) স্থােীয় অথো বেনদতশক ঋণ থাতকনল ঋণ 

মঞ্জুরীপনত্রর ফন াকতপ (প্রন াজয ট্রেনত্র);  
( ) েস্ত্রতশনল্পর মাতলক ো মাতলকগনণর জািীয় 

পতরচয়পনত্রর ফন াকতপ;  
(ঠ) ১০০% বেনদতশক তেতেনয়ানগ ো ট্র ৌথ তেতেনয়ানগ 

স্থাতপি েস্ত্রতশনল্পর জন্য বেনদতশক উনযািা ো 

উনযািাগনণর পােনপা ধ এর ফন াকতপ;  
(ে) ১০০% বেনদতশক তেতেনয়ানগ ো ট্র ৌথ তেতেনয়ানগ 

স্থাতপি েস্ত্রতশনল্পর ট্রেনত্র বেনদতশক উনযািা ো 

উনযািাগনণর এেকযাশনমন্ট োর্ট ধতফনক  এর 

ফন াকতপ;  

(ঢ) ট্র ৌথ তেতেনয়ানগ স্থাতপি েস্ত্রতশনল্পর জন্য ট্র ৌথ 

তেতেনয়াগ (joint venture) েংক্রান্ত চুতিপনত্রর 

ফন াকতপ;  
(ণ) প্রন াজয ট্রেনত্র হালোগাদ ফায়ার লাইনেন্স এর 

ফন াকতপ;  

(ি) েস্ত্রতশল্প স্থাপনের অনুকূনল পতরনেশ অতর্দপ্তর কর্তধক 

প্রদত্ত অেস্থােগি ছাড়পনত্রর ফন াকতপ;  

(থ) িফতেল-1 অনু ায়ী তের্ ধাতরি তফ’ পতরনশার্ (ট্রকাে 

েং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) েংক্রান্ত ট্রেজাতর চালানের 

মূলকতপ। 

 

২। বিদ্যর্াি বিিন্ধি সিদের জন্য প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

(25 কর্ ম বেিস) 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র (ফরম-২২); 
(খ) তের্ ধাতরি পূরণকৃি ফরম-২; 
(গ) হালোগাদ ট্রেে লাইনেন্স এর ফন াকতপ;  
(ঘ) হালোগাদ আয়কর প্রিযয়েপনত্রর ফন াকতপ;  
(ঙ) তলতমন ে ট্রকাম্পােী হইনল ট্রমনমানরন্ডাম এন্ড 

আর্ট ধকযালে অফ এযানোতেনয়শে এেং োর্ট ধতফনক  অফ 

ইেকনপ ধানরশে এর ফন াকতপ। অংশীদাতর প্রতিষ্ঠাে 

হইনল অংশীদাতর চুতিপনত্রর ফন াকতপ; 
(চ) কারখাোর ভেে ো ট্রশনের অতিত্ব থাকা েংক্রান্ত 

প্রমাণক (কারখাোর োইেনোে ধ েংেতলি ছতে) থাতকনি 

হইনে; 
(ছ) কারখাোর জতমর মাতলকাো েম্পতকধি খতিয়ানের 

োর্ট ধফাইে কতপর ফন াকতপ ো ভাড়াকৃি হইনল ভাড়ার 

চুতিোমা-এর ফন াকতপ; 
(জ) েহুিল ভেে হইনল ইেতির্টউ  অফ ইতিতেয়াে ধ, 

োংলানদশ (আইইতে)-এর েদস্যভুি ট্রকানো ইতিতেয়ার 

কর্তধক প্রদত্ত ভেনের উপযুিিার েেদ; 
(ঝ) ব্াংক কর্তধক প্রদত্ত আতথ ধক স্বচ্ছলিার প্রিযয়েপনত্রর 

ফন াকতপ; 
(ঞ) স্থােীয় অথো বেনদতশক ঋণ থাতকনল ঋণ 

মঞ্জুরীপনত্রর ফন াকতপ (প্রন াজয ট্রেনত্র); 

( ) েস্ত্রতশনল্পর মাতলক ো মাতলকগনণর জািীয় 

পতরচয়পনত্রর ফন াকতপ; 
(ঠ) ১০০% বেনদতশক তেতেনয়ানগ ো ট্র ৌথ তেতেনয়ানগ 

স্থাতপি েস্ত্রতশনল্পর জন্য বেনদতশক উনযািা ো 

উনযািাগনণর পােনপা ধ এর ফন াকতপ; 
(ে) ১০০% বেনদতশক তেতেনয়ানগ ো ট্র ৌথ তেতেনয়ানগ 

স্থাতপি েস্ত্রতশনল্পর ট্রেনত্র বেনদতশক উনযািা ো 

উনযািাগনণর এেকযাশনমন্ট োর্ট ধতফনক  এর 

ফন াকতপ;  
(ঢ) ট্র ৌথ তেতেনয়ানগ স্থাতপি েস্ত্রতশনল্পর  জন্য ট্র ৌথ 

তেতেনয়াগ (joint venture) েংক্রান্ত চুতিপনত্রর 

েিযাতয়ি ফন াকতপ; 
(ণ) স্থােীয়ভানে ক্রয়কৃি ট্রমতশোতরনজর িাতলকা 

(প্রতিষ্ঠানের প্যানে); 

ক্রবর্ক 

িং 

মর্বিদির 

িার্ 

মর্বিদির 

সংখ্যা 

মূল্য ভাউচার িম্বর 

(ি) আমদাতেকৃি ট্রমতশোতরনজর িাতলকা (ব্াংনকর 

প্যানে ব্াংক কর্তধক প্রিযতয়ি); 

ক্রবর্ক 

িং 

মর্বিদির 

িার্ 

মর্বিদির 

সংখ্যা 

এলতে েং ও 

িাতরখ  

ইেভনয়ে েং 

ও িাতরখ 

এলতে 

মূল্য 

(ফদ াকবপ 

সংযুক্ত 

করুি) 

(ফদ াকবপ 

সংযুক্ত 

করুি) 

 

(থ) কলকারখাো ও প্রতিষ্ঠাে পতরদশ ধে অতর্দপ্তর কর্তধক 

অনুনমাতদি ট্রল-আউ  প্ল্যাে ও ফযাক্টতর লাইনেন্স-এর 

ফন াকতপ; 
(দ) হালোগাদ ফায়ার লাইনেন্স-এর ফন াকতপ; 
(র্) পতরনেশগি ছাড়পনত্রর ফন াকতপ; 
(ে) িফতেল-1 অনু ায়ী তের্ ধাতরি তফ’ পতরনশার্ (ট্রকাে 

েং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) েংক্রান্ত ট্রেজাতর চালানের 

মূলকতপ। 

 

৩। প্রস্তাবিত বিিন্ধি িিায়দির জন্য প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র (১৫ কর্ ম বেিস) 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র (ফরম-২2);  
(খ) পূরণকৃি ফরম-৩;  
(গ) হালোগাদ ট্রেে লাইনেন্স- এর ফন াকতপ;  
(ঘ) হালোগাদ আয়কর প্রিযয়েপনত্রর ফন াকতপ;  
(ঙ) তলতমন ে ট্রকাম্পােী হইনল ট্রমনমানরন্ডাম এন্ড 

আর্ট ধকযালে অফ এযানোতেনয়শে এেং োর্ট ধতফনক  অফ 

ইেকনপ ধানরশে এর ফন াকতপ । অংশীদাতর প্রতিষ্ঠাে 

হইনল অংশীদাতর চুতিপনত্রর ফন াকতপ; 

(চ) কারখাোর জতমর মাতলকাো েম্পতকধি খতিয়ানের 

োর্ট ধফাইে কতপর ফন াকতপ ো ভাড়াকৃি হইনল ভাড়ার 

চুতিোমা এর ফন াকতপ; 

(ছ) েহুিল ভেে হইনল ইেতির্টউ  অফ ইতিতেয়াে ধ, 

োংলানদশ (আইইতে) এর েদস্যভুি ট্রকানো ইতিতেয়ার 

কর্তধক প্রদত্ত ভেনের উপযুিিার েেদ; 

(জ) ট্রমতশোতরনজর িাতলকা (ট্রমতশোতরনজর োম, 

েংখ্যা, মূল্য); 

(ঝ) ব্াংক কর্তধক প্রদত্ত আতথ ধক স্বচ্ছলিার প্রিযয়েপনত্রর 

ফন াকতপ; 

(ঞ) প্রন াজয ট্রেনত্র হালোগাদ ফায়ার লাইনেন্স এর 

ফন াকতপ; 

( ) েস্ত্রতশল্প স্থাপনের অনুকূনল পতরনেশ অতর্দপ্তর কর্তধক 

প্রদত্ত অেস্থােগি ছাড়পনত্রর ফন াকতপ; 

(ঠ) িফতেল-1 অনু ায়ী তের্ ধাতরি তফ’ পতরনশার্ (ট্রকাে 

েং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) েংক্রান্ত ট্রেজাতর চালানের 

মূলকতপ। 

 

৪। বিদ্যর্াি বিিন্ধি িিায়দির জন্য প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র (১৫ কর্ ম বেিস) 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র (ফরম-২২);  

(খ) পূরণকৃি ফরম-৪;  
(গ) হালোগাদ ট্রেে লাইনেন্স- এর ফন াকতপ;  
(ঘ) হালোগাদ আয়কর প্রিযয়েপনত্রর ফন াকতপ;  
(ঙ) কারখাোর জতমর মাতলকাো েম্পতকধি খতিয়ানের 

োর্ট ধফাইে কতপর ফন াকতপ ো ভাড়াকৃি হইনল ভাড়ার 

চুতিোমা-এর ফন াকতপ; 
(চ) স্থােীয়ভানে ক্রয়কৃি ট্রমতশোতরনজর িাতলকা 

(প্রতিষ্ঠানের প্যানে); 

(ছ) আমদাতেকৃি ট্রমতশোতরনজর িাতলকা (ব্াংনকর 

প্যানে ব্াংক কর্তধক প্রিযতয়ি); 

(জ) কলকারখাো ও প্রতিষ্ঠাে পতরদশ ধে অতর্দপ্তর কর্তধক 

অনুনমাতদি ট্রল-আউ  প্ল্যাে ও ফযাক্টতর লাইনেন্স- এর 

ফন াকতপ; 
(ঝ) েহুিল ভেে হইনল ইেতির্টউ  অফ ইতিতেয়াে ধ, 

োংলানদশ (আইইতে)-এর েদস্যভুি ট্রকানো ইতিতেয়ার 

কর্তধক প্রদত্ত ভেনের উপযুিিার েেদ; 
(ঞ) হালোগাদ ফায়ার লাইনেন্স-এর ফন াকতপ;   
( ) ব্াংক কর্তধক প্রদত্ত আতথ ধক স্বচ্ছলিার প্রিযয়েপনত্রর 

ফন াকতপ;  
(ঠ) পতরনেশগি ছাড়পনত্রর ফন াকতপ; 
(ে) িফতেল-1 অনু ায়ী তের্ ধাতরি তফ’ পতরনশার্ (ট্রকাে 

েং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) েংক্রান্ত ট্রেজাতর চালানের 

মূলকতপ। 

 

৫। বিিন্ধি সংদিাধদির জন্য প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র (১৫ 

কর্ ম বেিস) 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র (ফম ধ-22); 
(খ) পূরণকৃি ফরম-৫;  
(গ) েেনদর ফন াকতপ (েকল েংনশার্েীেহ); 
(ঘ) কারখাোয় েংস্থাতপি  ন্ত্রপাতির িাতলকা; 
(ঙ) পতরচালো পর্ ধনদর েভার কা ধতেেরণী; 
(চ) িফতেল-1 অনু ায়ী তের্ ধাতরি তফ’ পতরনশার্ (ট্রকাে 

েং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) েংক্রান্ত ট্রেজাতর চালানের 

মূলকতপ; 

(ছ) েেদ েংনশার্ে েংক্রান্ত প্রমাণক  

(প্রনয়াজনে আলাদা কাগনজ উনেখ করা  াইনে) ; 

১ 

২ 

৩ 

 

 

৬। ডুবিদক  সিদের জন্য প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র  



(১৫ কর্ ম বেিস) 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র (ফম ধ-২২); 
(খ) পূরণকৃি ফরম-৬;  
(গ) সিদে ফদ াকবপ (যবে থাদক); 

(ঘ) পবরচালিা পর্ মদের সভার কাযবিিরণী (প্রদযাজয 

মেদত্র); 

(ঙ) সাধারণ ডাদয়বরর ফদ াকবপ; 

(চ) িফতেল-1 অনু ায়ী তের্ ধাতরি তফ’ পতরনশার্ (ট্রকাে 

েং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) েংক্রান্ত ট্রেজাতর চালানের 

মূলকতপ; 

 

৭। অিাপবির জন্য প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র  

(১0 কর্ ম বেিস) 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র (ফরম-২2); 
(খ) তের্ ধাতরি পূরণকৃি ফরম-৭ (অতর্দপ্তনরর ওনয়েোই  

ো ওয়াে িপ োতভ ধে এর ট্রেস্ক হইনি ফম ধর্ট ‘তেোমূনল্য’ 

পাওয়া  াইনে); 
(গ) হালোগাদ ট্রেে লাইনেন্স-এর ফন াকতপ; 
(ঘ) হালোগাদ আয়কর প্রিযয়েপনত্রর ফন াকতপ;    
(ঙ) তলতমন ে ট্রকাম্পােী হইনল ট্রমনমানরন্ডাম এন্ড 

আর্ট ধকযালে অফ এযানোতেনয়শে এেং োর্ট ধতফনক  অফ 

ইেকনপ ধানরশে- এর ফন াকতপ । অংশীদাতর প্রতিষ্ঠাে 

হইনল অংশীদাতর চুতিপনত্রর ফন াকতপ; 
(চ) কারখাোর জতমর মাতলকাো েম্পতকধি খতিয়ানের 

োর্ট ধফাইে কতপর ফন াকতপ ো ভাড়াকৃি হইনল ভাড়ার 

চুতিোমা- এর ফন াকতপ;  
(ছ) উনযিার প্যানে তশল্প উনযািানদর োম ঠিকাো, 

পদেী ও জািীয়িার তেেরণ;  
(জ) আমদাতেিব্ ো েংস্থােিব্ ট্রমতশোতরনজর 

িাতলকা;  
(ঝ) ব্াংক কর্তধক প্রদত্ত আতথ ধক স্বচ্ছলিার প্রিযয়েপনত্রর 

ফন াকতপ;  
(ঞ) িফতেল-1 অনু ায়ী তের্ ধাতরি তফ’ পতরনশার্ (ট্রকাে 

েং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) েংক্রান্ত ট্রেজাতর চালানের 

মূলকতপ; 

( ) 100% বেনদতশক তেতেনয়াগ ো ট্র ৌথ তেতেনয়ানগর 

ট্রেনত্র তেনদতশ উনযািা ো উনযািাগনণর ইেকযাশনমন্ট 

োর্ট ধতফনক ;   

(ঠ) বেনদতশক উনযািা ো কম ধচারীর ট্রেনত্র পােনপা ধ;  
(ে) ট্র ৌথ তেতেনয়াগ (joint venture) হইনল ট্র ৌথ 

তেতেনয়াগ চুতিপনত্রর ফন াকতপ। 
 

৮। িাবয়ং হাউজ বিিন্ধদির জন্য প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

(20 কর্ ম বেিস) 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র (ফরম-২2); 
(খ) তের্ ধাতরি পূরণকৃি ফরম-৮ (অতর্দপ্তনরর 

ওনয়েোই / ওয়ােিপ োতভ ধে এর ট্রেস্ক হইনি ফম ধর্ট 

‘তেোমূনল্য’ পাওয়া  াইনে); 
(গ) হালোগাদ ট্রেে লাইনেন্স-এর ফন াকতপ;  

(ঘ) হালোগাদ আয়কর প্রিযয়েপনত্রর ফন াকতপ;    
(ঙ) তলতমন ে ট্রকাম্পােী হইনল ট্রমনমানরন্ডাম এন্ড 

আর্ট ধকযালে অফ এযানোতেনয়শে এেং োর্ট ধতফনক  অফ 

ইেকনপ ধানরশে- এর ফন াকতপ । অংশীদাতর প্রতিষ্ঠাে 

হইনল অংশীদাতর চুতিপনত্রর ফন াকতপ; 
(চ) েম্ভাব্ োরেতরক  াে ধওভার;   
(ছ) েংতিষ্ট োতণতজযক েংগঠনের েদস্য পনদর 

েেদপনত্রর েিযাতয়ি কতপ; 
(জ) ব্াংক কর্তধক প্রদত্ত আতথ ধক স্বচ্ছলিার প্রিযয়েপনত্রর 

ফন াকতপ;  
(ঝ) অতফে ভাড়ার চুতিপনত্রর ফন াকতপ; 
(ঞ) উনযািাগনের জািীয় পতরচয় পনত্রর কতপ এেং 

তেনদতশ উনযািা ো কম ধকিধা ো কম ধচারীনদর ট্রেনত্র 

পােনপান ধর কতপ;   
( )  িফতেল-1 অনু ায়ী তের্ ধাতরি তফ’ পতরনশার্ (ট্রকাে 

েং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) েংক্রান্ত ট্রেজাতর চালানের 

মূলকতপ; 
(ঠ) ১০০% বেনদতশক তেতেনয়ানগ ো ট্র ৌথ তেতেনয়ানগ 

স্থাতপি েস্ত্রতশনল্পর ট্রেনত্র বেনদতশক উনযািা ো 

উনযািাগনণর এেকযাশনমন্ট োর্ট ধতফনক  এর 

ফন াকতপ;  
(ে) ট্র ৌথ তেতেনয়ানগ স্থাতপি েস্ত্রতশনল্পর  জন্য ট্র ৌথ 

তেতেনয়াগ (joint venture)  েংক্রান্ত চুতিপনত্রর 

েিযাতয়ি ফন াকতপ। 
 

৯। িাবয়ং হাউজ বিিন্ধি িিায়দির জন্য প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র (১৫ কর্ ম বেিস) 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র (ফরম-২0); 
(খ) তের্ ধাতরি পূরণকৃি ফরম-৯ (অতর্দপ্তনরর ওনয়েোই  

ো ওয়াে িপ োতভ ধে এর ট্রেস্ক হইনি ফম ধর্ট ‘তেোমূনল্য’ 

পাওয়া  াইনে); 
(গ) হালোগাদ ট্রেে লাইনেন্স-এর ফন াকতপ; 

(ঘ) হালোগাদ আয়কর প্রিযয়েপনত্রর ফন াকতপ;  
(ঙ)  েে ধনশর্ ২ (দুই) েরেনরর োরেতরক  াে ধওভার 

তেেরণী (ব্াংনকর প্যানে); 

(চ) েংতিষ্ট োতণতজযক েংগঠনের েদস্য পনদর 

েেদপনত্রর ফন াকতপ;  
(ছ) ব্াংক কর্তধক প্রদত্ত আতথ ধক স্বচ্ছলিার প্রিযয়েপনত্রর 

ফন াকতপ;  
(জ) ব্াংক কর্তধক প্রদত্ত আতথ ধক স্বচ্ছলিার প্রিযয়েপনত্রর 

ফন াকতপ;  
(ঝ) অতফে ভাড়ার চুতিপনত্রর ফন াকতপ;  
(ঞ) জািীয় পতরচয় পনত্রর ফন াকতপ ো পােনপান ধর 

ফন াকতপ (তেনদতশ উনযািানদর জন্য); 
( ) ১০০% বেনদতশক তেতেনয়ানগ ো ট্র ৌথ তেতেনয়ানগ 

স্থাতপি েস্ত্রতশনল্পর জন্য বেনদতশক উনযািা ো 

উনযািাগনণর ও কারখাোর োনম ইেকযাশনমন্ট 

োর্ট ধতফনক ; 
(ঠ) ট্র ৌথ তেতেনয়ানগ স্থাতপি েস্ত্রতশনল্পর জন্য ট্র ৌথ 

তেতেনয়াগ (joint venture)  েংক্রান্ত চুতিপনত্রর 

েিযাতয়ি ফন াকতপ; 
(ে) িফতেল-1 অনু ায়ী তের্ ধাতরি তফ’ পতরনশার্ (ট্রকাে 

েং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) েংক্রান্ত ট্রেজাতর চালানের 

মূলকতপ। 
 

১০। 1ম এেহক ইন্ড্রাতিয়াল ইমনপা ধ ট্ররতজনিশে 

োর্ট ধতফনক  (তশল্প আই আর তে) জারীর সুপাতরনশর জন্য 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র (১৫ কর্ ম বেিস) 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র; (ফরম-22); 

(খ) তের্ ধাতরি পূরণকৃি ফরম-১০ (অতর্দপ্তনরর 

ওনয়েোই  ো ওয়াে িপ োতভ ধে এর ট্রেস্ক হইনি ফম ধর্ট 

‘তেোমূনল্য’ পাওয়া  াইনে); 
(গ) চালানের ফন াকতপ-৩র্ট;  
(ঘ) আমদাতেিব্ কাঁচামানলর এইচ এে ট্রকাে েহ 

িাতলকা; 
(ঙ) আমদাতেকৃি ো ক্রয়কৃি ট্রমতশোতরনজর িাতলকা 

তেম্নতলতখি ছনক দাতখল কতরনি হইনে। (ব্াংনকর প্যানে 

ব্াংক কর্তধক প্রিযয়েকৃি); 

ক্রবর্ক 

িং 

মর্বিদির 

িার্ 

মর্বিদির 

সংখ্যা 

এলতে 

েং ও 

িাতরখ  

 

ইেভনয়ে 

েং ও 

িাতরখ  

এলতে 

মূল্য 

(চ) স্থােীয়ভানে ক্রয়কৃি ট্রমতশোতরনজর িাতলকা 

তেম্নরূনপ প্রতিষ্ঠানের প্যানে দাতখল কতরনি হইনে; 

ক্রবর্ক িং মর্বিদির িার্ সংখ্যা মূল্য ক্রয় রবিে িম্বর 

 

(ছ) কলকারখাো ও প্রতিষ্ঠাে পতরদশ ধে অতর্দপ্তর কর্তধক 

অনুনমাতদি ট্রল-আউ  প্ল্াে ও ফযাক্টতর লাইনেন্স-এর 

ফন াকতপ;  
(জ) েহুিল ভেে হইনল ইেতির্টউ  অফ ইতিতেয়াে ধ 

োংলানদশ (আইইতে)-এর েদস্যভুি ট্রকানো ইতিতেয়ার 

কর্তধক প্রদত্ত ভেনের উপযুিিার েেদ; 
(ঝ) হালোগাদ ফায়ার লাইনেন্স-এর ফন াকতপ; 
(ঞ) তেেন্ধনের ফন াকতপ; 
( ) িফতেল-1 অনু ায়ী তের্ ধাতরি তফ’ পতরনশার্ (ট্রকাে 

েং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) েংক্রান্ত ট্রেজাতর চালানের 

মূলকতপ। 

 

১১। ২য় ও ৩য় এেহক ইন্ড্রাতিয়াল ইমনপা ধ ট্ররতজনিশে 

োর্ট ধতফনক  (তশল্প আই আর তে) জারীর সুপাতরনশর জন্য 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র (১৫ কর্ ম বেিস) 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র (ফরম-২2); 
(খ) তের্ ধাতরি পূরণকৃি ফরম-১১ (অতর্দপ্তনরর 

ওনয়েোই  ো ওয়াে িপ োতভ ধে এর ট্রেস্ক হইনি ফম ধর্ট 

‘তেোমূনল্য’ পাওয়া  াইনে); 
(গ) কাঁচামাল আমদাতে ো কতরনল ব্াংনকর প্রিযয়েপত্র;  
(ঘ) এে াইন লনমন্ট ট্রপপারেহ এেহক আই আর তে 

সুপাতরশপনত্রর ফন াকতপ;  
(ঙ) আমদাতে তেেন্ধে প্রিযয়েপনত্রর ফন াকতপ;  

(চ) আমদাতে েেদ েোয়ে েই-এর ফন াকতপ;  
(ছ) ব্াংক কর্তধক প্রদত্ত আতথ ধক স্বচ্ছলিার প্রিযয়েপনত্রর 

ফন াকতপ; 
(জ) কলকারখাো ও প্রতিষ্ঠাে পতরদশ ধে অতর্দপ্তর কর্তধক 

অনুনমাতদি ট্রল-আউ  প্ল্াে ও ফযাক্টতর লাইনেন্স-এর 

ফন াকতপ; 
(ঝ) েহুিল ভেে হইনল ইেতির্টউ  অফ ইতিতেয়াে ধ 

োংলানদশ (আইইতে)-এর েদস্যভুি ট্রকানো ইতিতেয়ার 

কর্তধক প্রদত্ত ভেনের উপযুিিার েেদ; 
(ঞ) হালোগাদ ফায়ার লাইনেন্স-এর ফন াকতপ; 
( ) হালোগাদ ট্রেে লাইনেন্স-এর ফন াকতপ;  
(ঠ) আমদাতেকৃি ো ক্রয়কৃি ট্রমতশোতরনজর িাতলকা 

তেম্নতলতখি ছনক দাতখল কতরনি হইনে (ব্াংনক প্যানে 

ব্াংক কর্তধক প্রিযয়েকৃি); 

ক্রবর্ক 

িং 

মর্বিদির 

িার্ 

মর্বিদির 

সংখ্যা 

এলতে 

েং ও 

িাতরখ  

ইেভনয়ে 

েং ও 

িাতরখ  

এলতে 

মূল্য 

(ে) স্থােীয়ভানে ক্রয়কৃি ট্রমতশোতরনজর িাতলকা 

তেনম্নাি ছনক কারখাোর প্যানে দাতখল কতরনি হইনে। 



ক্রবর্ক িং মর্বিদির িার্  সংখ্যা মূল্য ক্রয় রবিে 

িম্বর 

 

(ঢ) িফতেল-1 অনু ায়ী তের্ ধাতরি তফ’ পতরনশার্ (ট্রকাে 

েং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) েংক্রান্ত ট্রেজাতর চালানের 

মূলকতপ। 

 

১২। ইন্ড্রাতিয়াল ইমনপা ধ ট্ররতজনিশে োর্ট ধতফনক  (তশল্প 

আই আর তে) তেয়তমি করনণর সুপাতরনশর জন্য 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র (১৫ কর্ ম বেিস) 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র (ফরম-২2); 

(খ) তের্ ধাতরি পূরণকৃি ফরম-১২ (অতর্দপ্তনরর 

ওনয়েোই  ো ওয়াে িপ োতভ ধে এর ট্রেস্ক হইনি ফম ধর্ট 

‘তেোমূনল্য’ পাওয়া  াইনে); 
(গ) এে াইন লনমন্ট ট্রপপারেহ এেহক আইআরতে 

সুপাতরশপনত্রর ফন াকতপ;  
(ঘ) আমদাতে তেেন্ধে প্রিযয়েপনত্রর ফন াকতপ; 
(ঙ) আমদাতে েেদ েোয়ে েই এর ফন াকতপ; 
(চ) ব্াংক কর্তধক প্রদত্ত আতথ ধক স্বচ্ছলিার প্রিযয়েপনত্রর 

ফন াকতপ; 
(ছ) কারখাোয় েংস্থাতপি ট্রমতশোতরনজর তেেরণ 

তেনম্নাি ছনক কারখাোর প্যানে দাতখল কতরনি হইনে; 

ক্রবর্ক িং মর্বিদির িার্ মর্বিদির সংখ্যা 

 

(জ) ট্রশর্ ৬ (ছয়) মানের আমদাতেকৃি কাঁচামানলর 

পতরমাণ ও মূল্য তেম্নতলতখি ছনক দাতখল কতরনি হইনে। 

(ব্াংনকর প্যানে ব্াংকার কর্তধক েিযাতয়ি); 

ক্রবর্ক 

িং 

এলতে 

েং ও 

িাতরখ  

কাচাঁর্াদলর 

িার্ 

এইচ 

এে 

ট্রকাে 

মূল্য তেল অে 

এতি েং 

ও 

িাতরখ 

(ঝ) এলতে এেং তেল অে এতি এর েে কাগজপনত্রর 

ফন াকতপ;  
(ঞ) তপ.আর.তে এর ফন াকতপ ;  
( ) এেহক এর আমদাতেস্বত্ব ট্রমািানেক আমদাতেকৃি 

কাঁচামানলর পতরমাণ ও শিকরা হার কারখাোর প্যানে 

দাতখল কতরনি হইনে;  

(ঠ) িফতেল-1 অনু ায়ী তের্ ধাতরি তফ’ পতরনশার্ (ট্রকাে 

েং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) েংক্রান্ত ট্রেজাতর চালানের 

মূলকতপ। 
 

১৩। ইন্ড্রাতিয়াল ইমনপা ধ ট্ররতজনিশে োর্ট ধতফনক  

(তশল্প আই আর তে) এর আমদােী স্বত্ত পতরেিধনের জন্য 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র (১৫ কর্ ম বেিস) 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র; (ফরম-২2); 
(খ) তের্ ধাতরি পূরণকৃি ফরম-১৩ (অতর্দপ্তনরর 

ওনয়েোই  ো ওয়াে িপ োতভ ধে এর ট্রেস্ক হইনি ফম ধর্ট 

‘তেোমূনল্য’ পাওয়া  াইনে); 
(গ) এে াইন লনমন্ট ট্রপপারেহ এেহক আইআরতে 

সুপাতরশপনত্রর ফন াকতপ; 
(ঘ) আমদাতে েেদ েোয়ে েই-এর ফন াকতপ; 

(ঙ) ব্াংক কর্তধক প্রদত্ত আতথ ধক স্বচ্ছলিার প্রিযয়েপনত্রর 

ফন াকতপ;   
(চ) ট্রশর্ ৬ (ছয়) মাে/ ১ েছনরর আমদাতেকৃি 

কাঁচামানলর পতরমাণ ও মূল্য তেম্নতলতখি ছনক দাতখল 

কতরনি হইনে। (ব্াংনকর প্যানে ব্াংকার কর্তধক 

েিযাতয়ি); 

ক্রবর্ক 

িং 

এলতে 

েং ও 

িাতরখ  

কাচাঁর্াদলর 

িার্ 

এইচ 

এে 

ট্রকাে 

মূল্য তেল অে 

এতি েং 

ও িাতরখ 

(ছ) এলতে এেং তেল অে এতি এর েে কাগজপত্র; 

(জ) তপ.আর.তে কতপ; 
(ঝ)  আয়কর প্রিযয়েপনত্রর ফন াকতপ;  
(ঞ) তলনয়ে ব্াংক পতরেিধে হনল পূনে ধর ব্াংনকর 

অোপতত্ত (প্রন াজয ট্রেনত্র); 
( ) হালোগাদ ফায়ার লাইনেন্স-এর ফন াকতপ (উরপাদে 

শুরুর পূনে ধ দাতখল কতরনি হইনে); 
(ঠ) িফতেল-1 অনু ায়ী তের্ ধাতরি তফ’ পতরনশার্ (ট্রকাে 

েং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) েংক্রান্ত ট্রেজাতর চালানের 

মূলকতপ। 

 

১৪। ইমনপা ধ পারতম  (আই তপ) জাতরর সুপাতরনশর জন্য 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র (7 কর্ ম বেিস) 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র; (ফরম-২2); 
(খ) তের্ ধাতরি পূরণকৃি ফরম-১৪ (অতর্দপ্তনরর 

ওনয়েোই  ো ওয়াে িপ োতভ ধে এর ট্রেস্ক হইনি ফম ধর্ট 

‘তেোমূনল্য’ পাওয়া  াইনে); 
(গ) ট্রপ্রা-ফরমা ইেভনয়ে (তপ আই) এর ফন াকতপ;  
(ঘ) ইেভনয়জ- এর ফন াকতপ;   
(ঙ) প্যাতকং তলষ্ট  এর ফন াকতপ; 
(চ) তেল অে ট্রলতেং এর ফন াকতপ;  
(ছ) প্রতিষ্ঠানের তেজস্ব প্যানে ট্রমতশোতরজ/ ন্ত্রাংনশর 

িাতলকা ৩ কতপ; 

(জ) িফতেল-1 অনু ায়ী তের্ ধাতরি তফ’ পতরনশার্ (ট্রকাে 

েং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) েংক্রান্ত ট্রেজাতর চালানের 

মূলকতপ। 

 

১৫। ট্রমতশে ছাড়করনণর সুপাতরনশর জন্য প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র (3 কর্ ম বেিস) 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র; (ফরম-২2); 

(খ) তের্ ধাতরি পূরণকৃি ফরম-১৫ (অতর্দপ্তনরর 

ওনয়েোই  ো ওয়াে িপ োতভ ধে এর ট্রেস্ক হইনি ফম ধর্ট 

‘তেোমূনল্য’ পাওয়া  াইনে); 
(গ) ট্রপ্রা-ফরমা ইেভনয়ে (তপ আই) - এর ফন াকতপ 

(ব্াংক কর্তধক েিযাতয়ি); 

(ঘ) এলতে এর ফন াকতপ (ব্াংক কর্তধক েিযাতয়ি); 
(ঙ) তপএেআই  এর ফন াকতপ (েয়লানরর ট্রেনত্র);  
(চ) ইেভনয়ে এর ফন াকতপ (ব্াংক কর্তধক েিযাতয়ি);  
(ছ) প্যাতকং তলষ্ট এর ফন াকতপ (ব্াংক কর্তধক 

েিযাতয়ি); 
(জ) তেল অে ট্রলতেং এর ফন াকতপ (ব্াংক কর্তধক 

েিযাতয়ি); 
(ঝ) েংতিষ্ট েতমতির প্রিযয়েপত্র এর ফন াকতপ 

(েরােতর ট্র ক্স াইল ট্রমতশোতরজ ো হইনল); 

(ঞ) প্রতিষ্ঠানের তেজস্ব প্যানে ট্রমতশোতরজ ো  ন্ত্রাংনশর 

িাতলকা ৩ কতপ; 

( ) িফতেল-1 অনু ায়ী তের্ ধাতরি তফ’ পতরনশার্ (ট্রকাে 

েং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) েংক্রান্ত ট্রেজাতর চালানের 

মূলকতপ। 

 

১৬। তেনদতশ োগতরকনদর ওয়াকধ পারতম -এর 

সুপাতরনশর জন্য প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র (১৫ কর্ ম বেিস) 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র; (ফরম-২2); 
(খ) তের্ ধাতরি পূরণকৃি ফরম-১৬ (অতর্দপ্তনরর 

ওনয়েোই  ো ওয়াে িপ োতভ ধে এর ট্রেস্ক হইনি ফম ধর্ট 

‘তেোমূনল্য’ পাওয়া  াইনে); 
(গ) তলতমন ে ট্রকাম্পােী হইনল ট্রমনমানরন্ডাম এন্ড 

আর্ট ধকযালে অফ এযানোতেনয়শে এেং োর্ট ধতফনক  অফ 

ইেকনপ ধানরশে- এর ফন াকতপ। অংশীদাতর প্রতিষ্ঠাে 

হইনল অংশীদাতর চুতিপনত্রর ফন াকতপ; 
(ঘ) েেনদর ফন াকতপ;  
(ঙ) পতরচালে প ধনদর েভার কা ধতেেরণীর কতপ (উি 

কা ধতেেরণীনি আনেদেকারীর োম, পদেী, কম ধানুমতি 

প্রাপ্ত সুতের্াতদ ইিযাতদ উনেখ থাতকনি হইনে);   
(চ) তেনয়াগপত্র ো চুতিপনত্রর ফন াকতপ;  
(ছ) তভো েম্বতলি পূণ ধাঙ্গ পােনপান ধর ফন াকতপ; 

(জ) তেনদতশ োগতরনকর তশোগি ও ট্রপশাগি ট্র াগ্যিা 

এেং অতভজ্ঞিা েেদপনত্রর ফন াকতপ (ইংনরজীনি);  

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

োই );  

(ঞ) ইতিপূনে ধ স্থােীয় ট্রকানো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যনম 

কম ধানুমতি গ্রহণ করা হইনল উহা োতিনলর ফন াকতপ, 

তরতলজ অে ধানরর ফন াকতপ, আয়কর পতরনশানর্র 

প্রিযয়েপনত্রর ফন াকতপ; 

( ) িফতেল-1 অনু ায়ী তের্ ধাতরি তফ’ পতরনশার্ (ট্রকাে 

েং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) েংক্রান্ত ট্রেজাতর চালানের 

মূলকতপ। 

 

১৭। তেনদতশ োগতরকনদর তভো প্রাতপ্তর সুপাতরনশর জন্য 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র (১৫ কর্ ম বেিস) 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র; (ফরম-২2); 
(খ) তের্ ধাতরি পূরণকৃি ফরম-১৭ (অতর্দপ্তনরর 

ওনয়েোই  ো ওয়াে িপ োতভ ধে এর ট্রেস্ক হইনি ফম ধর্ট 

‘তেোমূনল্য’ পাওয়া  াইনে); 
(গ) তলতমন ে ট্রকাম্পােী হইনল ট্রমনমানরন্ডাম এন্ড 

আর্ট ধকযালে অফ এযানোতেনয়শে এেং োর্ট ধতফনক  অফ 

ইেকনপ ধানরশে- এর ফন াকতপ। অংশীদাতর প্রতিষ্ঠাে 

হইনল অংশীদাতর চুতিপনত্রর ফন াকতপ; 
(ঘ) েেনদর ফন াকতপ; 
(ঙ) পতরচালে প ধনদর েভার কা ধতেেরণীর কতপ (উি 

কা ধতেেরণীনি আনেদেকারীর োম, পদেী, কম ধানুমতি 

প্রাপ্ত সুতের্াতদ ইিযাতদ উনেখ থাতকনি হইনে);  
(চ) তেনয়াগপত্র ো চুতিপনত্রর ফন াকতপ; 
(ছ) িফতেল-1 অনু ায়ী তের্ ধাতরি তফ’ পতরনশার্ (ট্রকাে 

েং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) েংক্রান্ত ট্রেজাতর চালানের 

মূলকতপ। 

 

১৮। ট্রেফাে ধ ট্রপনমনন্টর সুপাতরনশর জন্য প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র (১৫ কর্ ম বেিস) 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র; (ফরম-২2); 

(খ) তের্ ধাতরি পূরণকৃি ফরম-১৮ (অতর্দপ্তনরর 

ওনয়েোই  ো ওয়াে িপ োতভ ধে এর ট্রেস্ক হইনি ফম ধর্ট 

‘তেোমূনল্য’ পাওয়া  াইনে); 

(গ) বপআই িা মসলস কন্ট্রাক্ট িা ইিদডন্ট এর সতযাবয়ত 

ফদ াকবপ; 

(ঘ) এল বস এর ফদ াকবপ (প্রদযাজয মেদত্র); 

(ঙ) পবরচালিা পর্ মদের সভার কাযবিিরণী; 

(চ) ব্াংক অিাপবি পদত্রর ফদ াকবপ; 



(ছ) ব্াংক কর্তধক প্রদত্ত আতথ ধক স্বচ্ছলিার প্রিযয়েপনত্রর 

ফন াকতপ; 

(জ) আর্োীতব্ মর্বিদির তাবলকা; 

(ঝ) িফতেল-1 অনু ায়ী তের্ ধাতরি তফ’ পতরনশার্ (ট্রকাে 

েং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) েংক্রান্ত ট্রেজাতর চালানের 

মূলকতপ। 

১৯। বেনদতশক ঋণ এর অোপতত্তপনত্রর জন্য প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র (১৫ কর্ ম বেিস) 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র; (ফরম-২2); 

(খ) তের্ ধাতরি পূরণকৃি ফরম-১৯ (অতর্দপ্তনরর 

ওনয়েোই  ো ওয়াে িপ োতভ ধে এর ট্রেস্ক হইনি ফম ধর্ট 

‘তেোমূনল্য’ পাওয়া  াইনে); 
(গ) ঋণ অনুনমাদনের কতপ /তপআই/তেক্রয় চুতিপত্র 

(ব্াংক কর্তধক েিযাতয়ি); 
(ঘ) পতরচালো প ধনদর েভার কা ধতেেরণী; 
(ঙ) ব্াংক অোপতত্ত পনত্রর ফন াকতপ; 
(চ) ব্াংক কর্তধক প্রদত্ত আতথ ধক স্বচ্ছলিার প্রিযয়েপনত্রর 

ফন াকতপ;    
(ছ) আমদাতেিব্ ট্রমতশনের িাতলকা; 
(জ) িফতেল-1 অনু ায়ী তের্ ধাতরি তফ’ পতরনশার্ (ট্রকাে 

েং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) েংক্রান্ত ট্রেজাতর চালানের 

মূলকতপ। 

 

২০। কনম্পাতজ  েেনদর জন্য প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

 (১৫ কর্ ম বেিস) 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র; (ফরম-২2); 

(খ) তের্ ধাতরি পূরণকৃি ফরম-২০ (অতর্দপ্তনরর 

ওনয়েোই  ো ওয়াে িপ োতভ ধে এর ট্রেস্ক হইনি ফম ধর্ট 

‘তেোমূনল্য’ পাওয়া  াইনে); 

(গ) েেদ ও েেদ েংনশার্নের ফন াকতপ ( তদ থনক); 
(ঘ) কারখাোয় েংস্থাতপি  ন্ত্রপাতির িাতলকা; 
(ঙ) পতরচালো পর্ ধনদর েভার কা ধতেেরণী; 

(চ) হালোগাদ ট্রেে লাইনেন্স- এর ফন াকতপ; 

(ছ) হালোগাদ ফায়ার লাইনেন্স-এর ফন াকতপ;   
(জ) িফতেল-1 অনু ায়ী তের্ ধাতরি তফ’ পতরনশার্ (ট্রকাে 

েং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) েংক্রান্ত ট্রেজাতর চালানের 

মূলকতপ; 

 

 

 

 

 

২১। েন্ড লাইনেনন্স এইচ এে ট্রকাে েংন াজনের 

সুপাতরনশর জন্য প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র (১৫ কর্ ম বেিস) 

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদেপত্র; (ফরম-২2);  
(খ) তের্ ধাতরি পূরণকৃি ফরম-২১ (অতর্দপ্তনরর 

ওনয়েোই  ো ওয়াে িপ োতভ ধে এর ট্রেস্ক হইনি ফম ধর্ট 

‘তেোমূনল্য’ পাওয়া  াইনে); 
(গ) েন্ড লাইনেন্স-এর ফন াকতপ; 
(ঘ) এইচ.এে ট্রকােেহ কাঁচামানলর িাতলকা; 
(ঙ) এে াইন লনমন্ট ট্রপপারেহ এেহক ো তেয়তমি আই 

আর তে সুপাতরশপনত্রর ফন াকতপ; 
(চ) আমদাতে তেেন্ধে েেদ-এর ফন াকতপ (আইআরতে 

পাশেই েহ); 
(ছ) রপ্তাতে তেেন্ধে েেদ-এর ফন াকতপ (ইআরতে); 
(জ) ব্াংক কর্তধক প্রদত্ত আতথ ধক স্বচ্ছলিার প্রিযয়েপনত্রর 

ফন াকতপ;   
(ঝ) আয়কর প্রিযয়েপনত্রর ফন াকতপ; 
(ঞ) িফতেল-1 অনু ায়ী তের্ ধাতরি তফ’ পতরনশার্ (ট্রকাে 

েং-১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) েংক্রান্ত ট্রেজাতর চালানের 

মূলকতপ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তফবসল-১ (মসিা বফ) 

(ক) প্রিাতেি তেেন্ধে েেদ ো তেযমাে তেেন্ধে েেনদর 

জন্য আনেদনের ট্রেনত্র 

তেতেনয়ানগর পতরমাণ তফ’র পতরমাণ 

এক  াকা হইনি দশ ট্রকার্ট 

হইনল  

৫,০০০/- (পাঁচ হাজার)  াকা  

দশ ট্রকার্ট হইনি পঁতচশ ট্রকার্ট  ১০,০০০/- (দশ হাজার) 

 াকা  

পঁতচশ ট্রকার্ট হইনি পঞ্চাশ 

ট্রকার্ট  

২৫,০০০/-(পঁতচশ হাজার) 

 াকা  

পঞ্চাশ ট্রকার্ট হইনি একশি 

ট্রকার্ট  

৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) 

 াকা  

একশি ট্রকার্ট  াকার অতর্ক  ১,০০,০০০ /- (এক লে) 

 াকা  

 

(খ)  অন্যান্য মসিার ট্রেনত্র 

তেেরণ তফ’র পতরমাণ 

  

তেেন্ধে েংনশার্ে তফ’ 

  

তেতেনয়াগ বৃতিজতেি েংনশার্েীর 

ট্রেনত্র উপনরর (ক) অনু ায়ী তফ 

তের্ ধাতরি হইনে 

তেতেনয়াগ বৃতি ব্তিি অন্যান্য 

ট্রেনত্র 1,000/- (এক হাজার)  াকা  

‘প্রিাতেি তেেন্ধে’ 

হইনি ‘তেযমাে 

তেেন্ধে’-এ রূপান্তর 

তফ’ 

1,000/-(এক হাজার)  াকা 

োতয়ং হাউজ তেেন্ধে 

তফ’  

২০,০০০/-(তেশ হাজার)  াকা 

োতয়ং হাউজ তেেন্ধে 

েোয়ে তফ’ 

5,000/- (পাঁচ হাজার)  াকা 

ডুতপ্ল্নক  তেেন্ধে েেদ 

ইসুয তফ’ 

2,000/-(দুই হাজার)  াকা 

প্রিাতেি তেেন্ধনের 

ট্রময়াদ বৃতি তফ’ 

1,000/-(এক হাজার)  াকা 

তেযমাে তেেন্ধনের 

েোয়ে তফ’ 

1,000 /-(এক হাজার)  াকা 

তেলম্ব তফ’ (প্রতি 

েরেনরর জন্য) 

1,000 /-(এক হাজার)  াকা 

অন্যান্য েকল ট্রেোর 

জন্য তফ’ 

1,000 /-(এক হাজার)  াকা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িস্ত্র অবধেপ্তদরর মপার্ক 

কর্তমপদের মসিা গ্রহদির জন্য 

প্রদয়াজিীয় কাগজপদত্রর মচকবলস্ট 

 

 

 

 

 

 

 

েস্ত্র অতর্দপ্তর 

েস্ত্র ও পা  মন্ত্রণালয় 

প্রর্াে কাh©vলয়, তের্টএমতে ভেে (১০ম িলা), ৭-৯ 

কাওরাে োজার ঢাকা-১২১৫। 
Web :  www.dot.gov.bd 

Email : onestop.dot@gmail.com 

Hot line :  +8802-48117879 
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