
২. প্রতিশ্রুি সেবােমূহ  

২.১ নাগতিক সেবা  

ক্রম সেবাি নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি 
প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র 

এবং প্রাতিস্থান 

সেবাি মূল্য এবং 

পতিয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা   

(পদতব, স ান নম্বি ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। ১

dir.rili@bida.gov.bd   

            dd.rili@bida.gov.bd 

         ad.rili@bida.gov.bd 

২.২ প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা  

ক্রম সেবাি নাম 
সেবা প্রদান 

পদ্ধতি 
প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান 

সেবাি মূল্য এবং পতিয় াধ 

পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা (নাম, 

পদতব, স ান নম্বি ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। স্থানীয় তবতনয়য়াগ ত ল্প প্রকল্প তনবন্ধন 

ওয়ান স্টপ োতভ মে 

 

প্রতিষ্ঠায়নি ধিণ অনুযায়ী প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র তভন্ন 

তভন্ন হয়। 

https://bidaquickserv.org/ 

তবতনয়য়ায়গি পতিমায়ণি উপি 

সেবা মূয়ল্যি হাি তভন্ন তভন্ন 

হয়। 

¨ 

৩

িাি অনুপতস্থতিয়ি 

পতিচালক (

) 

dir.rili@bida.gov.bd

২। ত ল্প প্রকয়ল্পি তনবন্ধনপত্র েংয় াধন ম্যানুয়াল 

১ .  তনবন্ধনপয়ত্রি কতপ (েব ময় ষ েংয় াধনীেহ) 

২.   চাতহি েংয় াধনীি তবপিীয়ি কাগজপত্র 
একহাজাি টাকা মাত্র, সপ-

অর্ মায়িি মাধ্যয়ম 

 

৩। 
আমদাতনকৃি যন্ত্রপাতি ছাড়কিয়ণি 

জন্য প্রিযয়নপত্র  
ম্যানুয়াল 

১. তনবন্ধনপয়ত্রি কতপ (েব ময় ষ েংয় াধনীেহ) 

২. আমদাতনকৃি যন্ত্রপাতিি তবপিীয়ি এলতে কতপ 

৩. আমদাতনকৃি যন্ত্রপাতিি তবপিীয়ি , 

Commercial Invoice I Packing List

 কতপ 

  

১ 

৪। 
এর্হক ত ল্প আইআিতে জাতিি 

ম্যানুয়াল 
১. তনধ মাতিি আয়বদন  িম 

২. তনবন্ধনপয়ত্রি কতপ 

mailto:dd.rili@bida.gov.bd
mailto:ad.rili@bida.gov.bd


সুপাতি   ৩. TIN েনদপত্র 

৪. সের্ লাইয়েন্স (কািখানাি তবপিীয়ি) 

৫. েংতিষ্ট এয়োতেয়য় ন েনদপত্র 

৬.ব্াংক েলয়ভতন্স  

৭.  ায়াি লাইয়েন্স  

৮. পতিয়ব  ছাড়পত্র 

৯. প্রাইয়ভট তল: সকাম্পাতনি সেয়ত্র ইনকয়প মায়ি ন ও 

সময়মায়িন্ডাম 

১০. অং ীদাতি ত ল্প হয়ল অং ীদাতি চুতিপত্র 

১১. আমদাতনকৃি যন্ত্রপাতিি এলতে কতপ এবং স্থানীয় 

যন্ত্রপাতিি সেয়ত্র ক্রয় ভাউচাি  

১২. আইআিতে ত  বাবদ 

সেজাতি 

চালায়নি মূলকতপ। 

 

৫। 
২য় এর্হক ত ল্প আইআিতে জাতিি 

সুপাতি  
 

 তনবন্ধনপয়ত্রি কতপ 

২.  এর্হক সুপাতি পয়ত্রি কতপ 

৩.  আইআিতে’ি কতপ 

৪.   হালনাগাদ TIN  

৫.   হালনাগাদ সের্ লাইয়েন্স 

৬.   হালনাগাদ  ায়াি লাইয়েন্স 

৭. তলয়য়ন ব্াংক কর্তমক এর্হক আইআিতে        

ব্বহায়িি  তবষয়য় 

প্রিযয়নপত্র।  

খা  

২ 

৬। 
৩য় এর্হক ত ল্প আইআিতে জাতিি 

সুপাতি  
 

১. তনবন্ধনপয়ত্রি কতপ  

২. ১ম ও ২য় এর্হক সুপাতি পয়ত্রি কতপ 

৩.  আইআিতে’ি কতপ 

৪. হালনাগাদ TIN 

৫. হালনাগাদ সের্ লাইয়েন্স  

৬. হালনাগাদ  ায়াি লাইয়েন্স 

৭. হালনাগাদ পতিয়ব  ছাড়পত্র 

৮. তলয়য়ন ব্াংক কর্তমক এর্হক আইআিতে 

ব্বহায়িি  তবষয়য় প্রিযয়নপত্র। 

৭। তনয়তমি ত ল্প আইআিতে জাতিি  ১. তনবন্ধনপয়ত্রি কতপ 



সুপাতি /  ২. এর্হক সুপাতি পয়ত্রি কতপ 

৩. আইআিতে’ি কতপ 

৪. হালনাগাদ TIN 

৫.হালনাগাদ সের্ লাইয়েন্স 

৬.হালনাগাদ  ায়াি লাইয়েন্স 

৭. হালনাগাদ পতিয়ব  ছাড়পত্র 

৮.তলয়য়ন ব্াংক কর্তমক এর্হক আইআিতে’ি 

তবপিীয়ি কাঁচামাল আমদাতনি তববিণী এবং 

িিাতনমুখী ত য়ল্পি সেয়ত্র িিাতন তববিণ  

৯. স্থানীয় তবপণন ত য়ল্পি জন্য তলয়য়ন ব্াংক কর্তমক 

কাঁচামাল আমদাতনি তববিণী এবং প্রতিষ্ঠায়নি 

সলর্ািয়হর্ প্যায়র্ উৎপাদন ও ভযাট তববিণ  

৮। 

৯। 

ত ত 

উয়যািায়দি তবতনয়য়াগ েংক্রান্ত 

তবতভন্ন ধিয়নি পিাম ম প্রদান।
 

২.৩) অভযন্তিীণ সেবা  

ক্রম সেবাি নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবাি মূল্য এবং 

পতিয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা  

(পদতব, স ান নম্বি ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। পতলতে এর্য়ভায়কতে/  

পতিচালক (

) 

dir.rili@bida.gov.bd

২। মহান জািীয় েংেয়দি চাতহদা 

সমািায়বক তবতনয়য়াগ েংক্রান্ত তবতভন্ন 

িথ্য েিবিাহ।  

৩। দািতিক আয়দয়  তবতভন্ন ধিয়নি 

কম মেম্পাদন 



৪। তচ

 

৩) আওিাধীন দিি/েংস্থা/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেমূয়হি তেটিয়জনে চাট মাি তলঙ্ক আকায়ি যুি কিয়ি হয়ব।  

৪) আপনাি (সেবা গ্রহীিাি) কায়ছ আমায়দি (সেবা প্রদানকািীি) প্রিযা া  

ক্রতমক প্রতিশ্রুি/কাতিি সেবা প্রাতিি লয়েয কিণীয় 

১। স্বয়ংেম্পূণ ম আয়বদন জমা প্রদান 

২। যথাযথ প্রতক্রয়ায় প্রয়য়াজনীয় ত ে পতিয় াধ কিা 

৩। প্রয়যাজয সেয়ত্র সমাবাইল সময়েজ/ইয়মইয়লি তনয়দ ম না অনুেিণ কিা 

৪। োোয়িি জন্য ধায ম িাতিয়খ তনধ মাতিি েময়য়ি পূয়ব মই উপতস্থি থাকা  

৫। অনাবশ্যক স ান/িদতবি না কিা 
 

বি:দ্র: যে সকল কারণে সাধারেত যকান আণিদনপত্র িাবতল হয় বকিংিা যসিা প্রদান সম্ভি না হয় যসসি কারেসমূহ বিণেষেপূি বক েথােথভাণি ফরম/ছক পূরে করণত হণি। এণেণত্র বকছু বকছু বিষয় সকল প্রবতষ্ঠাণনর জন্য 

একই রকম হণত পাণর এিিং বকছু বিষয় আলাদা হণত পাণর। এছাড়া সরকার কর্তবক সমণয় সমণয় আইন দ্বারা বনধ বাবরত যে সকল কাগজপত্রাবদ যসিা প্রাবির সময় জমা যদয়ার বিধান রণয়ণছ যস সকল কাগজপত্রাবদ অিশ্যই 

জমা বদণত হণি।  

৫) সকান নাগতিক মন্ত্রণালয়/তবভাগ হয়ি সকান কাতিি সেবা না সপয়ল বা সেবা প্রাতিয়ি অেন্তুষ্ট হয়ল পয মায়ক্রয়ম তিতন সকান কম মকিমাি তনকট এবং তকভায়ব সযাগায়যাগ কিয়বন িা অতভয়যাগ প্রতিকাি 

ব্বস্থাপনা (GRS)-এ তনম্নরূপভায়ব উয়েখ কিয়ি হয়ব।  

ক্রম কখন সযাগায়যাগ কিয়বন কাি েয়ে সযাগায়যাগ কিয়বন সযাগায়যায়গি ঠিকানা  তনষ্পতিি েময়েীমা 

১। দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা েমাধান তদয়ি ব্থ ম হয়ল অতভয়যাগ তনষ্পতি কম মকিমা (অতনক) 

নাম ও পদতব:  

স ান:  

ইয়মইল: 

ওয়য়ব: www.grs.gov.bd 

তিন মাে 

২। 
অতভয়যাগ তনষ্পতি কম মকিমা তনতদ মষ্ট েময়য় েমাধান তদয়ি ব্থ ম 

হয়ল 
আতপল কম মকিমা 

নাম ও পদতব:  

স ান:  

ইয়মইল: 

ওয়য়ব: www.grs.gov.bd 

এক মাে 

৩। আতপল কম মকিমা তনতদ মষ্ট েময়য় েমাধান তদয়ি ব্থ ম হয়ল  
মতন্ত্রপতিষদ তবভায়গি অতভয়যাগ 

ব্বস্থাপনাি সেল 
মতন্ত্রপতিষদ তবভাগ তিন মাে 

 

 


