
 

সম্প্রসারণ বিভাগ 

 

বিবসকের বিবভন্ন সসিা ও ফরম এর সি বকেষ মূল্য/হার: 

 

 শিল্পের ‘ই’ শিবন্ধি প্রাশির জন্য সাশভ িস ও গভি িল্পেন্ট শি সমূহ: 

ক্রশেক শিল্পের ধরণ শবশিল্প াল্পগর পশরোণ শি এর পশরোণ 

01 কুটির শিে ০১ টাকা থেল্পক ১০ লক্ষ টাকা পর্ িন্ত ২৪০.৬২ 

02 োইল্পক্রা শিে ১০ লক্ষ ০১টাকা থেল্পক ৭৫ লক্ষ টাকা পর্ িন্ত ৭০৩.৩৭ 

03 ক্ষুদ্র শিে ৭৫ লক্ষ ০১ টাকা থেল্পক ১৫ থকাটি টাকা পর্ িন্ত ১,২৮৫.১৩ 

04 োঝাশর শিে ১৫ থকাটি ০১ টাকা থেল্পক ৫০ থকাটি টাকা পর্ িন্ত ২,৬২২.৪২ 

05 বৃহৎ শিে ৫০ থকাটি টাকার ঊল্পধি ৩,৭৯৩.৬৯ 
 

*সরোবর বফ ছাড়া িাড়বি সোন বফ নয়। 

 

 বেল্প বনিন্ধকনর জন্য প্রকয়াজনীয় োগজপত্রাবি: 
 

০১। পাসকপার্ ব সাইকজর ০১ (এে) েবপ রবিন ছবি। 

০২। সভার্ার আইবি োকি বর (ফকর্ােবপ) 

০৩। সেি লাইকসকের (ফকর্ােবপ) 

০৪। োরখানা/ঘর ভাড়ার চুবিপত্র/বনজস্ব হকল জায়গার িবলকলর (ফকর্ােবপ) 

০৫। যন্ত্রপাবির নাম, পবরমাণ, মূল্য। 

০৬। উৎপাবিি পকের নাম, পবরমাণ, মূল্য (িাৎসবরে) 

০৭। োঁচামাকলর নাম, পবরমাণ, মূল্য (িাৎসবরে) 

০৮। চলবি মূলধন। 

০৯। জনিকলর সংখ্যা (নারী ও পুরুষ) 

 

 িিবমাকন বিবসে ওয়ান স্টপ সাবভ বকসর আওিায় উকযািা ঘকর িকসই বনকজর বেল্প প্রবিষ্ঠাকনর 

বনিন্ধন সপকি পাকরন। সসকেকি, ossbscic.gov.bd ওকয়িসাইকর্ প্রকিে েকর বনজস্ব ই-সমইল নম্বর 

ব্যিহার েকর সাইন আপ েরকি হকি। 

 ছবি ন্যােনাল আইবি ও অন্যান্য োগজপত্রাবি স্ক্যান েকর আপকলাি েরকি হকি। 

 ফরকমর মূল্য ও বনিন্ধন বফ সমািাইল ব্যাংবেং িা ব্যাংে োকি বর মাধ্যকম পবরকোধ েরা যাকি। 

 

 প্রকয়াজনীয় সসিা সপকি সযাগাকযাগ: সম্প্রসারণ োখা, বেল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিভাগ, বিবসে, ঢাো। 

  



 

 বেল্প োঁচামাল আমিাবনর (আইআরবস) সুপাবরে প্রাবির জন্য প্রকয়াজনীয় োগজপত্র: 

1. প্রকসবসং বফস প্রিাকনর রবেি। 

2. জবম/িালানকোঠার মাবলোনা/ভাড়ার উপযুি প্রমাণপকত্রর সিযাবয়ি েবপ। (আকিিন পত্র ০৩ েবপ) 

3. জবম/িালানকোঠার মাবলোনা/ভাড়ার উপযুি প্রমাণপত্র। 

4. যন্ত্রপাবির িাবলো, নাম, পবরমাণ, মূল্য (লে র্াোয়) (সািা োগকজ বেংিা প্যাকি স্বাের বিকিবেে 

যন্ত্রপাবি হকল এলবস েবপ, প্রফরমা, ইনভকয়স েবপ ব্যাংে েম বেিবা ের্তবে সিযাবয়ি। 

5. োরখানার হালনাগািকৃি সকনর সেি লাইকসে। 

6. উকযািার জািীয়িার সনিপত্র। 

7. ঋকণ স্থাবপি োরখানার জন্য ঋণ মঞ্জুরীপকত্রর ফকর্ােবপ। 

8. আকিিনোরীর পাসকপার্ ব সাইকজর ছবি- ০৩ েবপ। 

9. সংবিষ্ট ব্যাংে সলকভবে সনিপত্র। 

10. বলবমকর্ি সোম্পাবনর সেকত্র সমকমাকরন্ডাম এন্ড আর্ট বেযালস এন্ড একসাবসকয়েকনর সনকির অংেীিাবরকের 

সেকত্র পার্ বনারেীপ বিি (চুবি) এর ফকর্ােবপ। 

11. সোম্পাবনর িা বনজ নাকম (e-TIN) ইর্টন িা আপ-টু-সির্ ট্যাক্স পবরকোধ রবেি। 

12. প্রকযাজয সেকত্র পবরকিে এিং ফায়ার সনি আপ-টু-সির্। 

13. োঁচামাকলর মানিন্ড িা Criteria Sheet with H.S. Code   

14. বিবসে ের্তবে বেল্প বনিন্ধনপত্র (Industrial Registration Letter) 

15. োরখানার অনুকূকল সংবিষ্ট বেল্প সবমবির (Association) Up-to-date সিস্য পকির সিযাবয়ি েবপ। 

16. প্রকযাজয সেকত্র উৎপাবিি পকের মান, গুনাগুন ও ধরণ বনবিি হওয়ার জন্য BSTI, DRUGS, BSCIR 

বেংিা সংবিষ্ট িির হকি আপ-টু-সির্ সনি। 

 

প্রকসবসং বফস (সাবভ বস চাজব) 

সেবণ ১:  ১.০০ লে র্াো প বযন্ত ৭৫০/-  

সেবণ ২:  ১,০০,০০১.০০ র্াো ৫,০০,০০০.০০ প বযন্ত ১১২৫/-  

সেবণ ৩:  ৫,০০,০০১.০০ র্াো ১৫,০০,০০০.০০ প বযন্ত ১৫০০/- 

সেবণ ৪: ১৫,০০,০০১.০০ র্াো ৫০,০০,০০০.০০ প বযন্ত ১৮০০/-  

সেবণ ৫:  ৫০,০০,০০১.০০ র্াো ১,০০,০০,০০০.০০ প বযন্ত ২২৫০/-  

সেবণ ৬:  ১,০০,০০,০০০.০০ র্াো ঊকবব ৩০০০/-  

 

 

 প্রকয়াজনীয় সসিা সপকি সযাগাকযাগ: সম্প্রসারণ োখা, বেল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিভাগ, বিবসে, ঢাো। 

 

 

 

 

 

 



লিণ সসল 

 

 বেল্প বহকসকি লিণ বমকলর বনিন্ধন প্রাবির জন্য বিবসে ের্তবে সোকনা প্রোর বফ সনয়া হয়না। 

 বনিন্ধন প্রাবির জন্য প্রকয়াজনীয় োগজপত্র: 

 

০১। বনিন্ধন প্রাবির জন্য আকিিন 

০২। পাসকপার্ ব সাইকজর ০৩ (বিন) েবপ রবিন ছবি 

০৩। সভার্ার আইবি োকি বর ফকর্ােবপ 

০৪। সেি লাইকসকের ফকর্ােবপ 

০৫। োরখানা/ঘর ভাড়ার চুবিপত্র/বনজস্ব হকল জায়গার িবলকলর (ফকর্ােবপ) 

০৬। স্থাবপি যন্ত্রপাবির িাবলো 

০৭। পবরকিে অবধিিকরর ছাড়পত্র 

০৮। সচম্বার অফ েমাকস বর সার্ট ববফকের্ 

০৯। ফায়ার সাবভ বকসর লাইকসে 

১০।  সল-আউর্ প্ল্যান 

১১। প্রকজক্ট সপ্রাফাইল 

 

 সভাজয লিণ বনিন্ধন প্রাবির জন্য প্রকয়াজনীয় বফ: 
 

নতুন বনিন্ধকনর জন্য ১,০০০/- র্াো, বনিন্ধন নিায়কনর জন্য ১,০০০/- র্াো। 

 

 সভাজয লিণ বনিন্ধন প্রাবির জন্য প্রকয়াজনীয় োগজপত্র: 
 

০১। বনিন্ধন প্রাবির জন্য আকিিন 

০২। পাসকপার্ ব সাইকজর ০৩ (বিন) েবপ রবিন ছবি 

০৩।  বিবসে ের্তবে বেল্প বনিন্ধন অনুকমািকনর েবপ 

০৪। ফরম-ে (বনধ বাবরি) 

০৫। সেি লাইকসে 

০৬।  সভার্ার আইবি োকি বর েবপ 

০৭। আয়ের প্রিাকনর রবেি 

০৮। সচম্বার অফ েমাকস বর সার্ট ববফকের্ 

০৯।  এসআইবপ সমবেকনর ইেযযকরকের েবপ 

১০।  ৩০০ (বিনেি) র্াোর স্টযাকম্প অঙ্গীোরনামা 

১১। ফায়ার সাবভ বকসর লাইকসে 

১২। পবরকিে অবধিিকরর ছাড়পত্র 

১৩। ১,০০০/- (এে হাজার) র্াোর সপ-অি বার 

 

 প্রকয়াজনীয় সসিা সপকি সযাগাকযাগ: লিণ সসল, বিবসে, ঢাো। 

 

 


