
 

বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ 

বিবন্ধি ও সহা তা ববদেবশক বশল্প অবিশাখা 

2.2) প্রাবতষ্ঠাবিক সসবা 

ক্রম সসবার িাম সসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদ াজিী  কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থাি সসবার মূল্য এবাং পবরদশাি পদ্ধবত সসবা প্রোদির 

সম সীমা 

োব ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ (িাম , 

পেবব , স াি িম্বর ও ইদমইল) 

(1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7) 

1) সবসরকারী বশল্প বিবন্ধি ( 

স ৌথ বববিদ াগ এবাং 

100% ববদেবশ) 

ওএসএস (ও াি 

স্টপ সাবভসৃ) 

পদ্ধবতদত 

(1) অিলাইিবভবিক  রম  থা থভাদব পূরণসহ আদবেি; 

(2) সার্টবৃ দকট অব ইিকদপাৃদরশি; 

(3) বশল্পখাত উদেখ পূবকৃ কারখািার ঠিকািা  সেড লাইদসন্স; 

(4) সকাম্পািীর িাদম র্টআইএি সার্টবৃ দকট; 

(5) স্থািী /আমোবিতব্য  ন্ত্রপাবতর তাবলকা (ক্রবমক িাং,  ন্ত্রপাবতর িাম, 

এইচএস সকাড, পবরমাণ/সাংখ্যা ও মূল্য বমবল ি টাকা ; 

(6) এিকযাশদমন্ট সার্টবৃ দকট; 

(7) জাতী  বশল্পিীবত 2016 অনু া ী বি বন্ত্রত বশল্পখাত হদল সাংবিষ্ট 

মন্ত্রণাল /অবিেির হদত অিাপবি; 

(8) ব্যাাংদকর মাধ্যদম ব  জমাোি; 

প্রাবিস্থািঃ 

বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ- ওদ ব সাইট www.bida.gov.bd 

(বব.দ্র: োবখলকৃত সকল কাগজপত্র আদবেিকারী প্রবতষ্ঠাদির সচ ারম্যাি/ ব্যবস্থাপিা 

পবরচালক/কাবি ম্যাদিজার কর্তকৃ সতযাব ত হদত হদব)       

 

বববিদ াদগর  পবরমাণ 

টাঃ 1-10 সকার্ট প নৃ্ত 5,000/- 

টাঃ 10-25 সকার্ট প নৃ্ত 10,000/- 

টাঃ 25-50 সকার্ট প নৃ্ত 25,000/- 

টাঃ 50-100 সকার্ট প নৃ্ত 

50,000/- 

টাঃ 100 সকার্টর উদবৃ 

1,00,000/- 

 

বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি 

কর্তপৃক্ষ বরাবর সপ-অডাৃর/সচক 

অিলাইদি পবরদশাি করা  াদব। 

 

03 বেি (সকল 

কাগজপত্র োবখল 

স্বাদপদক্ষ) 

শাহ সমাহাম্মে মাহবুব, 

পবরচালক (উপসবচব), 

স াি-55007225। 

2) এডহক বশল্প আইআরবস ম্যানুদ ল ও 

ওএসএস (ও াি 

স্টপ সাবভসৃ) 

প্রবক্র ািীি 

(1) সকাম্পািীর সলটার প্যাদড মহাপবরচালক, বিবন্ধি ও সহা তা ববদেবশক 

বশল্প, বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ, ঢাকা বরাবর 

সচ ারম্যাি/ব্যবস্থপিা পবরচালক কর্তকৃ স্বাক্ষবরত আদবেি; 

(2) বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃদক্ষর বিবন্ধি পদত্রর  দটাকবপ; 

(3) বিিাৃবরত  রম  থা থভাদব পূরণপূবকৃ ; 

(4) ইিকদপাৃদরশি সিদের  দটাকবপ; 

(5) প্রবতষ্ঠাদির আ কর সিদের  দপাকবপ; 

(6) বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃদক্ষর বিবন্ধিপত্র অনু া ী পণ্য বভবিক 

কাঁচামাদলর তাবলকা ; 

(7) কারখািার ঠিকািা  সেড লাইদসদন্সর কবপ; 

(8)  া ার লাইদসদন্সর কবপ; 

(9) পবরদবশগত ছাড়পদত্রর কবপ; 

(10) সচম্বার/এদসাবসদ শদির সেস্যপদের কবপ; 

(11) প্রবতষ্ঠাদির সলটার প্যাদড স্থাবপত/ আমোবিতব্য  ন্ত্রপাবতর তাবলক(ক্রবমক 

িাং,  ন্ত্রপাবতর িাম,  পবরমাণ ও মুল্যসহ তাবলকা 

(12) সেজারী চালাদির মুলকবপ। 

(13)  ন্ত্রপাবত আমোবির স্বপদক্ষ এলবস, ইিভদ স, ববএল, প্যাবকাং বলস্ট, ও 

অন্যান্য বশবপাং ডকুদমন্ট। 

 

প্রাবিস্থািঃ 

বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ- ওদ ব সাইট www.bida.gov.bd 

(বব.দ্র: োবখলকৃত সকল কাগজপত্র প্রবতষ্ঠাদির সচ ারম্যাি/ব্যবস্থাপিা পবরচালক/ 

কাবি ম্যাদিজার কর্তকৃ সতযাব ত হদত হদব)     

বাবষকৃ সমাট আমোবির সদবাৃচ্চ 

মূল্যসীমার বভবিদত প্রাথবমক 

বিবন্ধি ব  ৫,০০০/- হদত 

৬০,০০০/-প নৃ্ত এবাং বাবষকৃ িবা ি 

ব  ৩,০০০/- হদত ৩০,০০০/- প নৃ্ত। 

(িারা-৯, আমোবি িীবত আদেশ 

2015-2018) 

 

সেজারী চালাি বহসাব খাত িাং-

1/1731/0001/1801. সত 

পবরদশাি করদত হদব। 

 

30 বেি (সকল 

কাগজপত্র োবখল 

স্বাদপদক্ষ) 

শাহ সমাহাম্মে মাহবুব, 

পবরচালক (উপসবচব), 

স াি-55007225। 

3) 2  এডহক বশল্প ম্যানুদ ল ও  (1) সকাম্পািীর সলটার প্যাদড মহাপবরচালক, বিবন্ধি ও সহা তা ববদেবশক ববিামূদল্য 30 বেি (সকল শাহ সমাহাম্মে মাহবুব, 

http://www.bida.gov.bd/
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ক্রম সসবার িাম সসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদ াজিী  কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থাি সসবার মূল্য এবাং পবরদশাি পদ্ধবত সসবা প্রোদির 

সম সীমা 

োব ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ (িাম , 

পেবব , স াি িম্বর ও ইদমইল) 

(1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7) 

আইআরবস (এডহক 

আমোবিস্বদত্বর 70% 

ব্যবহার িা হদল 2  

এডহক প্রদ াজয) 

ওএসএস (ও াি 

স্টপ 

সাবভসৃ)প্রবক্র ািীি 

বশল্প, বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ, ঢাকা বরাবর 

সচ ারম্যাি/ব্যবস্থপিা পবরচালক কর্তকৃ স্বাক্ষবরত আদবেি; 

(2) বশল্প প্রবতষ্ঠাদির বিবন্ধি পদত্রর কবপ;  

(3) এডহক সুপাবরশপদত্রর কবপ; 

(4) বলদ ি ব্যাাংক কর্তকৃ আমোবির বববরণী (কাঁচামাল/খুচরা  ন্ত্রাাংশ); 

(5) ববক্র /রিাবির বববরণী; 

(6) কারখািার ঠিকািা  সেড লাইদসদন্সর কবপ; 

(7)  া ার লাইদসদন্সর কবপ; 

(8) পবরদবশগত ছাড়পদত্রর কবপ; 

(9) সচম্বার/এদসাবসদ শদির সেস্যপদের কবপ; 

(10) প্রবতষ্ঠাদির সলটার প্যাদড স্থাবপত/ আমোবিতব্য  ন্ত্রপাবতর তাবলকা 

(ক্রবমক িাং,  ন্ত্রপাবতর িাম,  পবরমাণ ও মুল্যসহ তাবলকা) 

প্রাবিস্থািঃ 

বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ- ওদ ব সাইট www.bida.gov.bd 

(বব.দ্র: োবখলকৃত সকল কাগজপত্র প্রবতষ্ঠাদির সচ ারম্যাি/ব্যবস্থাপিা পবরচালক/ 

কাবি ম্যাদিজার কর্তকৃ সতযাব ত হদত হদব)       
 

কাগজপত্র োবখল 

স্বাদপদক্ষ) 

পবরচালক (উপসবচব), 

স াি-55007225। 

4) 3  এডহক বশল্প 

আইআরবস (এডহক 

আমোবিস্বদত্বর 70% 

ব্যবহার িা হদল 3  

এডহক প্রদ াজয) 

ম্যানুদ ল ও 

ওএসএস (ও াি 

স্টপ সাবভসৃ) 

প্রবক্র ািীি 

(1) সকাম্পািীর সলটার প্যাদড মহাপবরচালক, বিবন্ধি ও সহা তা ববদেবশক 

বশল্প, বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ, ঢাকা বরাবর 

সচ ারম্যাি/ব্যবস্থপিা পবরচালক কর্তকৃ স্বাক্ষবরত আদবেি; 

(2) বশল্প প্রবতষ্ঠাদির বিবন্ধি পদত্রর কবপ;   

(3) এডহক ও ২  এডহক সুপাবরশপদত্রর কবপ; 

(4) বলদ ি ব্যাাংক কর্তকৃ আমোবির বববরণী (কাঁচামাল/খুচরা  ন্ত্রাাংশ); 

(5) ববক্র /রিাবির বববরণী; 

(6) কারখািার ঠিকািা   সেড লাইদসদন্সর কবপ; 

(7)  া ার লাইদসদন্সর কবপ; 

(8) পবরদবশগত ছাড়পদত্রর কবপ; 

(9) সচম্বার/এদসাবসদ শদির সেস্যপদের কবপ; 

(10) প্রবতষ্ঠাদির সলটার প্যাদড স্থাবপত/ আমোবিতব্য  ন্ত্রপাবতর তাবলক 

(ক্রবমক িাং,  ন্ত্রপাবতর িাম, পবরমাণ ও মুল্যসহ তাবলকা 

প্রাবিস্থািঃ 

বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ- ওদ ব সাইট www.bida.gov.bd 

 

(বব.দ্র: োবখলকৃত সকল কাগজপত্র প্রবতষ্ঠাদির সচ ারম্যাি/ব্যবস্থাপিা পবরচালক/ 

কাবি ম্যাদিজার কর্তকৃ সতযাব ত হদত হদব)       
 

ববিামূদল্য 30 বেি (সকল 

কাগজপত্র োবখল 

স্বাদপদক্ষ) 

শাহ সমাহাম্মে মাহবুব, 

পবরচালক (উপসবচব), 

স াি-55007225। 

5) বি বমত বশল্প আইআরবস 

(এডহক আমোবিস্বদত্বর 

70% এর ব্যবহাদরর 

সক্ষদত্র) 

ম্যানুদ ল ও 

ওএসএস (ও াি 

স্টপ সাবভসৃ) 

প্রবক্র ািীি 

(1) সকাম্পািীর সলটার প্যাদড মহাপবরচালক, বিবন্ধি ও সহা তা ববদেবশক 

বশল্প, বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ, ঢাকা বরাবর 

সচ ারম্যাি/ব্যবস্থপিা পবরচালক কর্তকৃ স্বাক্ষবরত আদবেি; 

(2) বশল্প প্রবতষ্ঠাদির বিবন্ধি পদত্রর কবপ;  

(3) এডহক, ২  এডহক ও ৩  এডহক সুপাবরশপদত্রর কবপ; 

(4) বলদ ি ব্যাাংক কর্তকৃ আমোবির বববরণী (কাঁচামাল/খুচরা  ন্ত্রাাংশ); 

(5) ববক্র /রিাবির বববরণী; 

(6) কারখািার ঠিকািা  সেড লাইদসদন্সর কবপ; 

ববিামূদল্য 30 বেি (সকল 

কাগজপত্র োবখল 

স্বাদপদক্ষ) 

শাহ সমাহাম্মে মাহবুব, 

পবরচালক (উপসবচব), 

স াি-55007225। 
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ক্রম সসবার িাম সসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদ াজিী  কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থাি সসবার মূল্য এবাং পবরদশাি পদ্ধবত সসবা প্রোদির 

সম সীমা 

োব ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ (িাম , 

পেবব , স াি িম্বর ও ইদমইল) 

(1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7) 

(7)  া ার লাইদসদন্সর  দটাকবপ; 

(8) পবরদবশগত ছাড়পদত্রর কবপ; 

(9) সচম্বার/এদসাবসদ শদির সেস্যপদের কবপ; 

(10) প্রবতষ্ঠাদির সলটারদহড প্যাদড স্থাবপত/ আমোবিতব্য  ন্ত্রপাবতর তাবলক 

(ক্রবমক িাং,  ন্ত্রপাবতর িাম,  পবরমাণ ও মুল্যসহ তাবলকা 

প্রাবিস্থািঃ 

বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ- ওদ ব সাইট www.bida.gov.bd 

(বব.দ্র: োবখলকৃত সকল কাগজপত্র প্রবতষ্ঠাদির সচ ারম্যাি/ব্যবস্থাপিা পবরচালক/ 

কাবি ম্যাদিজার কর্তকৃ সতযাব ত হদত হদব)   
     

6) ইমদপাৃট পারবমট সুপাবরশ 

(আইবপ) 

ম্যানুদ ল ও 

ওএসএস (ও াি 

স্টপ সাবভসৃ) 

প্রবক্র ািীি 

(1) সকাম্পািীর প্যাদড মহাপবরচালক, বিবন্ধি ও সহা তা ববদেবশক বশল্প, 

বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ, প্লট িাং-ই-6/বব, আগারগাঁও, সশর-ই-

বাাংলা িগর, ঢাকা-1207 বরাবর আদবেি; 

(2) বশল্প প্রবতষ্ঠাদির বিবন্ধি পদত্রর কবপ;   

(3) কমাবশ ৃাল ইিভদ স (মূলকবপ ও  দটাকবপসহ একদসট) 

(4) ববল অব সলবডাং/এ ার ওদ  ববল/কিসাইিবদমন্ট সিাট (মূলকবপ ও 

 দটাকবপসহ একদসট) 

(5) প্যাবকাং বলস্ট (মূলকবপ ও  দটাকবপসহ একদসট) 

(6) সার্টবৃ দকট অব অরবজি (মূলকবপ ও  দটাকবপসহ একদসট) 

(7) সাদভ ৃবরদপাৃট (ব্যবহৃত  ন্ত্রপাবতর সক্ষদত্র) 

 

প্রাবিস্থািঃ 

বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ- ওদ ব সাইট www.bida.gov.bd 

 

(বব.দ্র: োবখলকৃত সকল কাগজপত্র প্রবতষ্ঠাদির সচ ারম্যাি/ব্যবস্থাপিা পবরচালক/ 

কাবি ম্যাদিজার কর্তকৃ সতযাব ত হদত হদব)      

  

ববিামূদল্য 03 বেি (সকল 

কাগজপত্র োবখল 

স্বাদপদক্ষ 

শাহ সমাহাম্মে মাহবুব, 

পবরচালক (উপসবচব), 

স াি-55007225। 

7)  ন্ত্রপাবত ছাড়করণ 

প্রতয ি পত্র 

ম্যানুদ ল ও 

ওএসএস (ও াি 

স্টপ সাবভসৃ) 

প্রবক্র ািীি 

(1) সকাম্পািীর প্যাদড মহাপবরচালক, বিবন্ধি ও সহা তা ববদেবশক বশল্প, 

বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ, প্লট িাং-ই-6/বব, আগারগাঁও, সশর-ই-

বাাংলা িগর, ঢাকা-1207 বরাবর আদবেি; 

(2) বশল্প প্রবতষ্ঠাদির বিবন্ধি পদত্রর কবপ;   

(3) এলবসর কবপ (ব্যাাংক কর্তকৃ সতযাব ত;  

(4) সার্টবৃ দকট অব অরবজি (মূলকবপ ও  দটাকবপসহ একদসট); 

(5) কমাবশ ৃাল ইিভদ স (মূলকবপ ও  দটাকবপসহ একদসট); 

(6) ববল অব সলবডাং/এ ার ওদ  ববল/কিসাইিবদমন্ট সিাট (মূলকবপ ও 

 দটাকবপসহ একদসট); 

(7) প্যাবকাং বলস্ট (মূলকবপ ও  দটাকবপসহ একদসট); 

(8) সার্টবৃ দকট অব অরবজি (মূলকবপ ও  দটাকবপসহ একদসট); 

(9) সাদভ ৃবরদপাৃট (ব্যবহৃত  ন্ত্রপাবতর সক্ষদত্র); 

 

প্রাবিস্থািঃ 

বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ- ওদ ব সাইট www.bida.gov.bd 

 

(বব.দ্র: োবখলকৃত সকল কাগজপত্র প্রবতষ্ঠাদির সচ ারম্যাি/ব্যবস্থাপিা পবরচালক/ 

ববিামূদল্য 03 বেি (সকল 

কাগজপত্র োবখল 

স্বাদপদক্ষ 

 

http://www.bida.gov.bd/
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ক্রম সসবার িাম সসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদ াজিী  কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থাি সসবার মূল্য এবাং পবরদশাি পদ্ধবত সসবা প্রোদির 

সম সীমা 

োব ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ (িাম , 

পেবব , স াি িম্বর ও ইদমইল) 

(1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7) 

কাবি ম্যাদিজার কর্তকৃ সতযাব ত হদত হদব)   

     

8) বিবন্ধি পদত্রর  ন্ত্রপাবত ও 

অন্যান্য সাংদশািি 

ম্যানুদ ল ও 

ওএসএস (ও াি 

স্টপ 

সাবভসৃ)প্রবক্র ািীি 

(1) সকাম্পািীর প্যাদড মহাপবরচালক, বিবন্ধি ও সহা তা ববদেবশক বশল্প, 

বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ, প্লট িাং-ই-6/বব, আগারগাঁও, সশর-ই-

বাাংলা িগর, ঢাকা-1207 বরাবর আদবেি; 

(2) বশল্প প্রবতষ্ঠাদির বিবন্ধি পদত্রর কবপ;  

(3) সাংদশািিীর স্বপদক্ষ সকাম্পািীর সবাড ৃসরজুদলশি; 

(4) স্থািী /আমোবিতব্য  ন্ত্রপাবতর তাবলকা (ক্রবমক িাং,  ন্ত্রপাবতর িাম, 

এইচএস সকাড, সাংখ্যা ও মুল্য বমবল ি টাকা ; 

(5) ব  বাবে সপ-অডাৃর; 

 

প্রাবিস্থািঃ 

বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ- ওদ ব সাইট www.bida.gov.bd 

 

(বব.দ্র: োবখলকৃত সকল কাগজপত্র প্রবতষ্ঠাদির সচ ারম্যাি/ব্যবস্থাপিা পবরচালক/ 

কাবি ম্যাদিজার কর্তকৃ সতযাব ত হদত হদব)       

সপ-অডাৃর 1,000/- (বাাংলাদেশ 

বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ বরাবর) 

03 বেি (সকল 

কাগজপত্র োবখল 

স্বাদপদক্ষ 

শাহ সমাহাম্মে মাহবুব, 

পবরচালক (উপসবচব), 

স াি-55007225। 

9) পবরচালক মন্ডলীর  

পবরবতিৃ/ সাংদশািি 

ম্যানুদ ল ও 

ওএসএস (ও াি 

স্টপ 

সাবভসৃ)প্রবক্র ািীি 

(1) সকাম্পািীর প্যাদড মহাপবরচালক, বিবন্ধি ও সহা তা ববদেবশক বশল্প, 

বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ, প্লট িাং-ই-6/বব, আগারগাঁও, সশর-ই-

বাাংলা িগর, ঢাকা-1207 বরাবর আদবেি; 

(2) বশল্প প্রবতষ্ঠাদির বিবন্ধি পদত্রর কবপ;   

(3) সাংদশািিীর স্বপদক্ষ সকাম্পািীর সবাড ৃসরজুদলশি; 

(4) সরবজস্ট্রার অব জদ ি স্টক কর্তকৃ অনুদমাবেত  রম-117,  রম-12,  রম-

15 এবাং বসবডউল-10 (প্রদ াজয সক্ষদত্র); 

(5) ব  বাবে সপ-অডাৃর। 

 

প্রাবিস্থািঃ 

বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ- ওদ ব সাইট www.bida.gov.bd 

 

(বব.দ্র: োবখলকৃত সকল কাগজপত্র প্রবতষ্ঠাদির সচ ারম্যাি/ব্যবস্থাপিা পবরচালক/ 

কাবি ম্যাদিজার কর্তকৃ সতযাব ত হদত হদব)       

 

সপ-অডাৃর 1,000/- (বাাংলাদেশ 

বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ বরাবর) 

03 বেি (সকল 

কাগজপত্র োবখল 

স্বাদপদক্ষ 

শাহ সমাহাম্মে মাহবুব, 

পবরচালক (উপসবচব), 

স াি-55007225। 

10) অব স ও কারখািার 

ঠিকািা পবরবতিৃ/ 

সাংদশািি 

ম্যানুদ ল ও 

ওএসএস (ও াি 

স্টপ সাবভসৃ) 

প্রবক্র ািীি 

(1) সকাম্পািীর প্যাদড মহাপবরচালক, বিবন্ধি ও সহা তা ববদেবশক বশল্প, 

বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ, প্লট িাং-ই-6/বব, আগারগাঁও, সশর-ই-

বাাংলা িগর, ঢাকা-1207 বরাবর আদবেি; 

(2) বশল্প প্রবতষ্ঠাদির বিবন্ধি পদত্রর কবপ;  

(3) সাংদশািিীর স্বপদক্ষ সকাম্পািীর সবাড ৃসরজুদলশি; 

(4) অব স ঠিকািা পবরবতদৃির জন্য সরবজস্ট্রার অব জদ ি স্টক কর্তকৃ 

অনুদমাবেত  রম-06; 

(5) ভাড়ার চুবিপত্র/জবমর েবলল ; 

(6) ব  বাবে সপ-অডাৃর। 

 

 

সপ-অডাৃর 1,000/- (বাাংলাদেশ 

বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ বরাবর) 

03 বেি (সকল 

কাগজপত্র োবখল 

স্বাদপদক্ষ 

শাহ সমাহাম্মে মাহবুব, 

পবরচালক (উপসবচব), 

স াি-55007225। 
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ক্রম সসবার িাম সসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদ াজিী  কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থাি সসবার মূল্য এবাং পবরদশাি পদ্ধবত সসবা প্রোদির 

সম সীমা 

োব ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ (িাম , 

পেবব , স াি িম্বর ও ইদমইল) 

(1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7) 

প্রাবিস্থািঃ 

বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ- ওদ ব সাইট www.bida.gov.bd 

 

(বব.দ্র: োবখলকৃত সকল কাগজপত্র প্রবতষ্ঠাদির সচ ারম্যাি/ব্যবস্থাপিা পবরচালক/ 

কাবি ম্যাদিজার কর্তকৃ সতযাব ত হদত হদব)   

     

11) সকাম্পািীর িাম পবরবতিৃ/ 

সাংদশািি 

ম্যানুদ ল ও 

ওএসএস (ও াি 

স্টপ সাবভসৃ) 

পবদ্ধতদত 

1. সকাম্পািীর প্যাদড মহাপবরচালক, বিবন্ধি ও সহা তা ববদেবশক বশল্প, 

বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ, প্লট িাং-ই-6/বব, আগারগাঁও, সশর-ই-

বাাংলা িগর, ঢাকা-1207 বরাবর আদবেি; 

2. বশল্প প্রবতষ্ঠাদির বিবন্ধি পদত্রর কবপ;  

3. সাংদশািিীর স্বপদক্ষ সকাম্পািীর সবাড ৃসরজুদলশি; 

4. সরবজস্ট্রার অব জদ ি স্টক কর্তকৃ িাম পবরবতদৃির সার্টবৃ দকট (প্রদ াজয 

সক্ষদত্র); 

5. ব  বাবে সপ-অডাৃর। 

 

প্রাবিস্থািঃ 

বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ- ওদ ব সাইট www.bida.gov.bd 

 

(বব.দ্র: োবখলকৃত সকল কাগজপত্র প্রবতষ্ঠাদির সচ ারম্যাি/ব্যবস্থাপিা পবরচালক/ 

কাবি ম্যাদিজার কর্তকৃ সতযাব ত হদত হদব)   

     

সপ-অডাৃর 1,000/- (বাাংলাদেশ 

বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ বরাবর) 

03 বেি (সকল 

কাগজপত্র োবখল 

স্বাদপদক্ষ 

শাহ সমাহাম্মে মাহবুব, 

পবরচালক (উপসবচব), 

স াি-55007225। 

12) ববহমুখৃী প্রতযাবাসি ( 

র যালর্ট ব , কাবরগবর 

সহা তা ব , কাবরগবর 

প্রজ্ঞাি ব , ফ্রাঞ্চাইবজ ব ) 

ম্যানু াল ও 

ওএসএস (ও াি 

স্টপ সাবভসৃ) 

পবদ্ধতদত  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃদক্ষর (ববডা) বিবাৃহী সচ ারম্যাি/পবরচালক 

(ইন্টারন্যাশিাল ইিদভষ্টদমন্ট প্রদমাশি) এর বরাবর সকাম্পািীর সলটার প্যাদড 

প্রবতষ্ঠাদির সচ ারম্যাি/ব্যাবস্থাপিা পবরচালক/প্রবতষ্ঠাি কর্তকৃ োব ত্বপ্রাি 

প্রবতবিবির স্বাক্ষবরত আদবেি/অিলাইদি; 

 বশল্প প্রবতষ্ঠাদির বিবন্ধি পদত্রর কবপ; 

 র যালর্ট ব / কাবরগবর সহা তা ব /কাবরগবর প্রজ্ঞাি ব /ফ্রাঞ্চাইবজ ব  

ববহমুখৃী প্রতযাবাসি সাংক্রান্ত চুবিপত্র োবখল; 

 ব্যবস্থাপিা পবরচালক/সপ্রাপ্রাইটার  কর্তকৃ স্বাক্ষবরত ববডার বিিাৃবরত  রম 

 থা থভাদব পূরণপূবকৃ োবখল; 

 চুবি অনু া ী ববদেবশ সসবাোিকারী প্রবতষ্ঠাদির িাম, পবরদশাবিতব্য বছর ও 

অদথরৃ পবরমাণ উদেখপূবকৃ সবাদডরৃ পবরচালকবৃদের স্বাক্ষবরত সবাড ৃ

সরজুদলশি; 

 প্রবতষ্ঠাির্ট বাবণবজযক উৎপােদি সগদল সস সক্ষদত্র লাভ এবাং ক্ষবত উদেখপূবকৃ 

বাবষকৃ অবডট প্রবতদবেি োবখল। প্রবতষ্ঠাির্ট বাস্তবা িািীি হদল সস সক্ষদত্র 

আমোবিকৃত সমবশিাবরদজর বসএন্ডএ  মূদল্যর ববল অব এবি োবখল; 

 সাংবিষ্ট সাদকৃদলর সডপুর্ট কবমশিার কর্তকৃ স্বাক্ষবরত আ কর সিে, অবডট 

 াম ৃকর্তকৃ অবডটস ৃসিে, আ কর বরটাদণরৃ সার্ট ৃাইড কবপ োবখল; 

 সমদমাদরন্ডাম এন্ড আর্টদৃকলস অব এদসাবসদ শি এবাং ইিকদপাৃদরশি সিে 

োবখল; 

 প্রতযাবাসি ব  এর ববপরীদত অদথরৃ পবরমাণ উদেখপূবকৃ ইিভদ স োবখল; 

  ববদেবশক আ  সাংক্রান্ত ব্যাাংক ডকুদমন্ট (প্রদ াজয সক্ষদত্র) োবখল  

 সপদটন্ট, বডজাইি ও সেডমাকৃস অবিেির কর্তকৃ প্রেি সপদটন্ট রাইটস/সেড 

মাকৃ / ব্রান্ডদিম এর সতযাব ত সিে োবখল। 

 প্রতযাবাসি অনুদমােি ব  এর 

পবরমাণ; 

১. টাকা ১০ লক্ষ প নৃ্ত ব -৫০০০/-

(পাঁচ হাজার টাকা) 

২. টাকা ১০ লক্ষ এক সথদক টাকা 

৫০  লক্ষ প নৃ্ত ব -১০,০০০/- (েশ 

হাজার) টাকা; 

৩. টাকা ৫০ লক্ষ এক সথদক ০১ 

সকার্ট প নৃ্ত ব - ৫০,০০০ (পঞ্চাশ 

হাজার) 

৪. টাকা ০১ সকার্ট এক সথদক ০৫ 

সকার্ট প নৃ্ত ব - ১,০০,০০০(এক 

লক্ষ) 

৫. টাকা ০৫ সকাট এক সথদক ১০ 

সকার্ট প নৃ্ত ব - ২,০০,০০০ (দুই 

লক্ষ) 

টাকা 

৬. টাকা ১০ সকার্ট এর উদব ৃব - 

৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা।  

২৮ বেি ( 

প্রদ াজিী  সকল 

কাগজপত্র োবখল 

সাদপদক্ষ) 

শাহ সমাহাম্মে মাহবুব 

পবরচালক  (উপসবচব) 

স াি-৫৫০০৭২২৫ 

http://www.bida.gov.bd/
http://www.bida.gov.bd/


 

ক্রম সসবার িাম সসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদ াজিী  কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থাি সসবার মূল্য এবাং পবরদশাি পদ্ধবত সসবা প্রোদির 

সম সীমা 

োব ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ (িাম , 

পেবব , স াি িম্বর ও ইদমইল) 

(1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রাবিস্থািঃ 

বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ- ওদ ব সাইট www.bida.gov.bd 

 

(বব.দ্র: োবখলকৃত সকল কাগজপত্র প্রবতষ্ঠাদির সচ ারম্যাি/ব্যবস্থাপিা 

পবরচালক/ কাবি ম্যাদিজার কর্তকৃ সতযাব ত হদত হদব)       

 

13) বপআই-বভসার সুপাবরশ       ওএসএস (ও াি 

স্টপ সাবভসৃ) 

পবদ্ধতদত 

1. বশল্প প্রবতষ্ঠাদির বিবন্ধি পদত্রর কবপ;   

2. সমদমাদরন্ডাম এন্ড আর্টকৃযাল অব এদসাবসদ শদির কবপ; 

3. পবরচালক মন্ডলীর সভার বসদ্ধাদন্তর কবপ;    

4. ইিকদপাৃদরশি সিে;      

5. ববদেশী বববিদ াগকারীর ছবব;             

6. পাসদপাদটরৃ কবপ ;        

7. পূদব ৃকমরৃত থাকদল (পূদবরৃ কমাৃনুমবতর কবপ, কমাৃনুমবত বাবতদলর 

কবপ, পেতযাগ পত্র, অব্যহবত পত্র এবাং আ কর পবরদশাদির প্রতয ি 

পত্র);  

8. সকাম্পাবির কাদজর িরণ;       

9. স্থািী  এবাং ববদেশী জিবদলর তাবলকা ;   

 

প্রাবিস্থাি:  

বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ এর ওদ বসাইট www.bida.gov.bd 

(বব.দ্র: োবখলকৃত সকল কাগজপত্র প্রবতষ্ঠাদির সচ ারম্যাি/ব্যবস্থাপিা পবরচালক/ 

কাবি ম্যাদিজার কর্তকৃ সতযাব ত হদত হদব)      

  

ববিামূদল্য 24ঘন্টা (1 বেি) 

 

 

 

 

 

শাহ সমাহাম্মে মাহবুব, 

পবরচালক (উপসবচব),  

স াি-55007225। 

14) ই-বভসার সুপাবরশ ওএসএস (ও াি 

স্টপ সাবভসৃ) 

পদ্ধবতদত 

1. বশল্প প্রবতষ্ঠাদির বিবন্ধি পদত্রর কবপ।  

2. সমদমাদরন্ডাম এন্ড আর্টকৃযাল অব এদসাবসদ শদির কবপ 

3. পবরচালক মন্ডলীর সভার বসদ্ধাদন্তর কবপ 

4. ইিকদপাৃদরশি সিে   

5. ববদেশী িাগবরদকর ছবব 

6. পাসদপাদটরৃ কবপ (ব্যবহৃত পৃষ্ঠাসহ) 

7. বিদ াগপত্র 

8. বিদ াগ ববজ্ঞবির কবপ  

9. বশক্ষাগত স াগ্যতার সিেপত্র 

10. অবভজ্ঞতার সিেপত্র   

11. পূদব ৃকমরৃত থাকদল ( পূদবরৃ কমাৃনুমবতর কবপ, কমাৃনুমবত বাবতদলর 

কবপ, পেতযাগ পত্র, অব্যহবত পত্র এবাং আ কর পবরদশাদির প্রতয ি পত্র) 

। 

12. সকাম্পাবির কাদজর িরি 

13. স্থািী  এবাং ববদেশী জিবদলর তাবলকা 

প্রাবিস্থাি:  

বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ এর ওদ বসাইট www.bida.gov.bd 

(বব.দ্র: োবখলকৃত সকল কাগজপত্র প্রবতষ্ঠাদির সচ ারম্যাি/ব্যবস্থাপিা পবরচালক/ 

ববিামূদল্য 24ঘন্টা  

(1 বেি) 

 

 

 

 

 

শাহ সমাহাম্মে মাহবুব, 

পবরচালক (উপসবচব),  

স াি-55007225। 

http://www.bida.gov.bd/


 

ক্রম সসবার িাম সসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদ াজিী  কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থাি সসবার মূল্য এবাং পবরদশাি পদ্ধবত সসবা প্রোদির 

সম সীমা 

োব ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ (িাম , 

পেবব , স াি িম্বর ও ইদমইল) 

(1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7) 

কাবি ম্যাদিজার কর্তকৃ সতযাব ত হদত হদব) 

 

15) ই1-বভসার সুপাবরশ ওএসএস (ও াি 

স্টপ সাবভসৃ) 

পদ্ধবতদত 

1. বশল্প প্রবতষ্ঠাদির বিবন্ধি পদত্রর কবপ।  

2. সমদমাদরন্ডাম এন্ড আর্টকৃযাল অব এদসাবসদ শদির কবপ 

3. ইিকদপাৃদরশি সিে  

4. পবরচালক মন্ডলীর সভার বসদ্ধাদন্তর কবপ 

5. ববদেশী িাগবরদকর ছবব 

6. পাসদপাদটরৃ কবপ  (ব্যবহৃত পৃষ্ঠাসহ) 

7. কাবরগরী চুবিপত্র 

8.  ন্ত্রপাবত সরবরাহকারী /সসবা প্রোিকারী প্রবতষ্ঠাদির মদিাি ি পত্র 

9.  ন্ত্রপাবত সরবরাহকারী প্রবতষ্ঠাদির সক্ষদত্র ঋণপত্র/ববল অব সলবডাং/ ববল 

অব এবি  

10. পূদব ৃকমরৃত থাকদল ( পূদবরৃ কমাৃনুমবতর কবপ, কমাৃনুমবত বাবতদলর 

কবপ, পেতযাগ পত্র, অব্যহবত পত্র এবাং আ কর পবরদশাদির প্রতয ি পত্র) 

।  

প্রাবিস্থাি:  

বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ এর ওদ বসাইট www.bida.gov.bd 

(বব.দ্র: োবখলকৃত সকল কাগজপত্র প্রবতষ্ঠাদির সচ ারম্যাি/ব্যবস্থাপিা পবরচালক/ 

কাবি ম্যাদিজার কর্তকৃ সতযাব ত হদত হদব) 

 

ববিামূদল্য 24ঘন্টা  

(1 বেি) 

 

 

 

 

 

শাহ সমাহাম্মে মাহবুব, 

পবরচালক (উপসবচব),  

স াি-55007225। 

16) িতুি কমাৃনুমবত  ওএসএস (ও াি 

স্টপ সাবভসৃ) 

পদ্ধবতদত 

1. বশল্প প্রবতষ্ঠাদির বিবন্ধি পদত্রর কবপ।  

2. সমদমাদরন্ডাম এন্ড আর্টকৃযাল অব এদসাবসদ শদির কবপ 

3. পবরচালক মন্ডলীর সভার বসদ্ধাদন্তর কবপ 

4. ইিকদপাৃদরশি সিে 

5. ববদেশী িাগবরদকর ছবব 

6. পাসদপাদটরৃ কবপ আগমদির বসলসহ।  

7. বিদ াগপত্র/ ববদেশী সক্রতা সকাম্পািীর সক্ষদত্র মদিাি ি পত্র 

8. বশক্ষাগত স াগ্যতার সিেপত্র 

9. অবভজ্ঞতার সিেপত্র 

10. বভসার সুপাবরশপত্র 

প্রাবিস্থাি:  

বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ এর ওদ বসাইট www.bida.gov.bd 

(বব.দ্র: োবখলকৃত সকল কাগজপত্র প্রবতষ্ঠাদির সচ ারম্যাি/ব্যবস্থাপিা পবরচালক/ 

কাবি ম্যাদিজার কর্তকৃ সতযাব ত হদত হদব) 

প্রদতযক ববদেবশ িাগবরদকর সক্ষদত্র 

01(এক) বছদরর জন্য 5000/- ব  

প্রোি (ওএসএস বসদষ্টদমর মাধ্যদম)  

72 ঘন্টা (3বেি)  শাহ সমাহাম্মে মাহবুব, 

পবরচালক (উপসবচব),  

স াি-55007225। 

17) কমাৃনুমবতর সম াে বৃবদ্ধ ওএসএস (ও াি 

স্টপ সাবভসৃ) 

পদ্ধবতদত 

1. বশল্প প্রবতষ্ঠাদির বিবন্ধি পদত্রর কবপ।  

2. সমদমাদরন্ডাম এন্ড আর্টকৃযাল অব এদসাবসদ শদির কবপ 

3. পবরচালক মন্ডলীর সভার বসদ্ধাদন্তর কবপ 

4. ববদেশী িাগবরদকর ছবব 

5. পাসদপাদটরৃ কবপ  

6. বিদ াগপত্র 

7. আ কর পবরদশাদির প্রতয ি পত্র 

8. িতুি কমাৃনুমবত পত্র  

প্রদতযক ববদেবশ িাগবরদকর সক্ষদত্র 

01(এক) বছদরর জন্য 5000/- ব  

প্রোি (ওএসএস বসদষ্টদমর মাধ্যদম) 

72 ঘন্টা (3বেি)  শাহ সমাহাম্মে মাহবুব, 

পবরচালক (উপসবচব),  

স াি-55007225। 



 

ক্রম সসবার িাম সসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদ াজিী  কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থাি সসবার মূল্য এবাং পবরদশাি পদ্ধবত সসবা প্রোদির 

সম সীমা 

োব ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ (িাম , 

পেবব , স াি িম্বর ও ইদমইল) 

(1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7) 

9. সবদৃশষ কমাৃনুমবত পত্র  

10. ববদেশী িাগবরদকর অনুকূদল বিরাপিা ছাড়পদত্রর কবপ  

11. স্থািী  জদিবদলর প্রবশক্ষণ তাবলকা।  

12. সবদৃশষ বছদরর উৎপােি বববরণী 

প্রাবিস্থাি:  

বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ এর ওদ বসাইট www.bida.gov.bd 

(বব.দ্র: োবখলকৃত সকল কাগজপত্র প্রবতষ্ঠাদির সচ ারম্যাি/ব্যবস্থাপিা পবরচালক/ 

কাবি ম্যাদিজার কর্তকৃ সতযাব ত হদত হদব) 

 

18) কমাৃনুমবত বাবতল  ওএসএস (ও াি 

স্টপ সাবভসৃ) 

পদ্ধবতদত 

1. পবরচালক মন্ডলীর সভার বসদ্ধাদন্তর কবপ 

2. পূদবরৃ কমাৃনুমবতর কবপ 

3. পেতযাগ পত্র 

4. অব্যাহবত পত্র 

5. আ কর পবরদশাদির প্রতয ি পত্র (সবদৃশষ কমবৃেবস উদেখপূবকৃ) 

প্রাবিস্থাি:  

বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ এর ওদ বসাইট www.bida.gov.bd 

(বব.দ্র: োবখলকৃত সকল কাগজপত্র প্রবতষ্ঠাদির সচ ারম্যাি/ব্যবস্থাপিা পবরচালক/ 

কাবি ম্যাদিজার কর্তকৃ সতযাব ত হদত হদব) 

 

ববিামূদল্য 48ঘন্টা (2 বেি) 

 

শাহ সমাহাম্মে মাহবুব, 

পবরচালক (উপসবচব),  

স াি-55007225। 

19) কমাৃনুমবত সাংদশািি ওএসএস (ও াি 

স্টপ সাবভসৃ) 

পদ্ধবতদত 

1. পুিঃবিিাৃবরত বিদ াগপত্র  

2. পবরচালক মন্ডলীর সভার বসদ্ধাদন্তর কবপ 

3. পূদবরৃ কমাৃনুমবত পদত্রর কবপ 

4. সাংদশািি সম্পকীত অন্যান্য কাগজপত্র 

প্রাবিস্থাি:  

বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ এর ওদ বসাইট www.bida.gov.bd 

(বব.দ্র: োবখলকৃত সকল কাগজপত্র প্রবতষ্ঠাদির সচ ারম্যাি/ব্যবস্থাপিা পবরচালক/ 

কাবি ম্যাদিজার কর্তকৃ সতযাব ত হদত হদব) 

 

প্রদতযক ববদেবশ িাগবরদকর সক্ষদত্র 

1000/- ব  প্রোি (ওএসএস 

বসদষ্টদমর মাধ্যদম) 

48ঘন্টা (2 বেি) 

 

শাহ সমাহাম্মে মাহবুব, 

পবরচালক (উপসবচব),  

স াি-55007225। 

20) ববদেবশক ঋণ অনুদমােি ম্যানু াল বাছাই কবমর্ট কর্তকৃ ববদেবশক ঋণ অনুদমােদির জন্য প্রদ াজিী  কাগজপদত্রর 

তাবলকাবিদেপ্রোি করা হদলাঃ 

1. সকাম্পািীর প্যাদড মহাপবরচালক, বিবন্ধি ও সহা তা ববদেবশক বশল্প, বাাংলাদেশ 

বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃক্ষ, প্লট িাং-ই-6/বব, আগারগাঁও, সশর-ই-বাাংলা িগর, ঢাকা-

1207 বরাবর আদবেি 

2.  থা থভাদব পূরণকৃত বিিাৃবরত আদবেিপত্র। 

3. বাাংলাদেদশর স ৌথ মূলিি সকাম্পাবির বিবন্ধদকর ইসুযকৃত সার্টবৃ দকট অব 

ইিকদপাৃদরশি ও সার্টবৃ দকট অব কদমন্সদমদন্টর কবপ। 

4. সকাম্পাবির সমমর যান্ডাম ও আর্টদৃকল অব এদসাবসদ শি এর সার্ট ৃাইড কবপ। 

5. অনুদমাবেত মূলিি, পবরদশাবিত মূলিি ও অাংবশোবরদত্বর কাঠাদমার প্রমািক বহদসদব 

স ৌথ মূলিি সকাম্পাবির বিবন্ধদকর ইসুযকৃত আপ-টু-সডট Form-X, Form-

XII ও Form-XV. এখাদি উদেখ্য স , অনুদমাবেত মূলিদির কমপদক্ষ ৩০% 

পবরদশাবিত মূলিি থাকদত হদব। 

6. প্রস্তাববত ববদেবশক ঋণ/দড াড ৃ সপদমদন্টর বববরিী অন্তর্ভবৃিকরি সাদপদক্ষ সডট-

(১) টাকা এক সকার্ট প নৃ্ত 

৫,০০০/- 

(২) টাকা এক সকার্ট এক হদত পাঁচ 

সকার্ট প নৃ্ত ১০,০০০/- 

(৩) টাকা পাঁচ সকার্ট এক হদত েশ 

সকার্ট প নৃ্ত ২০,০০০/- 

(৪) টাকা েশ সকার্ট এক হদত 

পবচশ সকার্ট প নৃ্ত ৫০,০০০/- 

(৫) টাকা পবচশ সকার্ট এক হদত 

তদুি ৃপ নৃ্ত ১,০০,০০০/- 

 

বাছাই কবমর্টদত ববদেবশক ঋণ 

বাছাই কবমর্টর 

সভা হও া 

সাদপদক্ষ নুন্যতম 

১৫ বেি 

১)এ. র্ট. এম. আহসাি 

হাবীব, যুগ্ম পবরচালক 

(বাাংলাদেশ ব্যাাংক) 

২)সমাঃ সাইদ দুল ইসলাম,  

যুগ্ম পবরচালক (বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক)  

 

স ািঃ ৫৫০০৭২৩৫ 



 

ক্রম সসবার িাম সসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদ াজিী  কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থাি সসবার মূল্য এবাং পবরদশাি পদ্ধবত সসবা প্রোদির 

সম সীমা 

োব ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ (িাম , 

পেবব , স াি িম্বর ও ইদমইল) 

(1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7) 

ইকুইর্টর হার কমপদক্ষ ৭০:৩০ বহাল সরদখ বাাংলাদেশ বববিদ াগ উন্ন ি কর্তপৃদক্ষর 

সবদৃশষ বিবন্ধদির কবপসহ অন্যান্য সকল কবপ। 

7. দু’পদক্ষর মদধ্য সম্পােিকৃত টাম ৃশীট/ঋণ চুবিপত্র/ সড াড ৃচুবিপত্র। 

8. প্রস্তাববত ববদেবশক ঋণ/দড াড ৃসপদমন্ট সম্পবকৃত সকাম্পাবির সবাড ৃসরজুদলশদির 

কবপ। 

9. ববস্তাবরত বিিৃাসহ আপ-টু-সডট ব বজবববলর্ট বরদপাট।ৃ 

10. সকাম্পাবির ইন্টারিাল সরট অব বরটাি ৃ(আইআরআর), সব্রক ইদভি এিালাইবসস, সপ-

ব্যাক বপবর ড, প্রকদল্পর সডট-ইকুইর্ট সরবশও, সবজ সকস ও সসিবসর্টবভর্ট সকস (৫% 

উৎপােি খরচ বৃবদ্ধ, ৫% ববক্র  হ্রাস) উভদ র সক্ষদত্রই সডট সাবভসৃ কভাদরজ সরবশও 

এিালাইবসস উদেখপূবকৃ অন্যান্য ববস্তাবরত বিিৃাসহ আপ-টু-সডট ব ন্যাবন্স াল 

এিালাইবসস। 

11. সবদৃশষ বছদরর অবডদটড ব্যাদলন্স শীট। উদেখ্য স , প্রস্তাববত ঋদির পবরমািসহ উি 

ব্যাদলন্স শীদটর সডট-ইকুইর্টর হার কমপদক্ষ ৭০:৩০ হদত হদব। 

12. সকাম্পাবির আপ-টু-সডট সক্রবডট সরর্টাং বরদপাদটরৃ কবপ। 

13. ববদেবশক ঋদণর উদেশ্য  াচাইপূবকৃ িবমদিদটড ব্যাাংক কর্তকৃ ঋণ ইউর্টলাইদজশি 

সার্টবৃ দকট (প্রমািক বহদসদব ব্যাাংক কর্তকৃ প্রতযাব ত সপ্রা- মাৃ ইিভদ স, ববল অব 

সলবডাং, এলবস কবপ ইতযাবে) । 

14. পূদব ৃ ববদেবশক ঋণ গ্রহি কদর থাকদল তার অনুদমােদির কবপসহ উি ববদেবশক 

ঋদণর সকল সলিদেি, ব্যবহার, বদক ার পবরমাি উদেখপূবকৃ ব্যাাংক কর্তকৃ ইসুযকৃত 

সার্টবৃ দকট। 

15. িবমদিদটড ব্যাাংক হদত সকাম্পাবি ও তার স্পন্সর/পবরচালকদের জন্য প্রেি বসআইবব 

সার্টবৃ দকট। উি বসআইবব সার্টবৃ দকদট সাবচাৃং তাবরখ এবাং সকাম্পাবি ও তার 

স্পন্সর/পবরচালকদের বসআইববর স্টযাটাস উদেখ থাকদত হদব। 

16. বাাংলাদেশ ব্যাাংক হদত আপ-টু-সডট বসআইবব সাংগ্রহ করার জন্য 

স্পন্সর/পবরচালকদের আন্ডার সটবকাংসহ  থা থভাদব পূরিকৃত বসআইবব 

ইিকু যাবর মসৃমূহ। 

17. স্পন্সর/পবরচালকদের বৃিান্ত। 

18. পবরদবশ ছাড়পত্র/এিওবস। 

অনুদমাবেত হদল সপ-অডাৃদরর 

মাধ্যদম পবরদশাি করদত হদব। 

 


