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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
বাংলােদশ হাই- টক পাক ক প  
ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ 

 
াপন 

তািরখঃ..............., ১৪.. ব া / ............, ২০১৮ ি া । 
 
           Gm, Avi, I bs ..... AvBb/2018- Iqvb ÷c mvwf©m AvBb, 2018 (2018 m†bi 10 bs AvBb) Gi 

aviv-11 G cÖ̀ Ë ¶gZve†j, miKvi wbgœiƒc wewagvjv cÖYqb Kwij, h_vt-  

1| wewagvjvi bvg, cÖeZ©b I cÖ†qvM|- (1) GB wewagvjv Iqvb ÷c mvwf©m (evsjv†`k nvB-†UK cvK© KZ©„cÿ) 

wewagvjv, 2018 নােম অিভিহত হইেব।  

(2) Bnv Awej†¤̂ Kvh©Ki nB†e|  

(3) Bnv mKj †kÖwYi nvB-†UK cvK©-G mKj cÖKvi †mev cÖ̀ v†bi †¶†Î cÖ†hvR¨ nB†e|  

2| msÁv: welq evcÖm†½i cwicš’x wKQy bv _vwK†j, GB wewagvjvq-  

(1) ÒnvB-†UK cvK© Ó A_© evsjv†`k nvB-†UK cvK© KZ©„cÿ AvBb, 2010 (2010 m†bi 8 bs AvBb) (2014 

m†bi 9bs AvBb KZ©„K ms†kvwaZ)-Gi aviv 2(6)-Gi Aaxb msÁvwqZ cvK©mg~n;  

(2) ÒnvB-†UK cvK© †W†fjcviÓ ev Ò†W†fjcviÓ A_© evsjv†`k nvB-†UK cvK© KZ©„cÿ AvBb, 2010 (2010 

m†bi 8 bs AvBb) (2014 m†bi 9bs AvBb KZ©„K ms†kvwaZ)-Gi aviv 2(3)-G msÁvwqZ  nvB-†UK cvK © 

†W†fjcvi Bnvi AšÍf©~³ nB†e ; 

(3) ÒnvB-†UK cvK©-G emevmKvixÓ A_© nvB-†UK cvK©-G emev†mi Rb¨ wewagvjv cÖ̀ Ë AbygwZcÖvß †Kvb 

e¨w³ ev cÖwZôvb;  

(4) ÒnvB-†UK cvK© e¨enviKvixÓ A_© nvB-†UK cvK© e¨env†ii Rb¨ AbygwZcÖvß †Kvb e¨w³ ev cÖwZôvb;  

(5) ÒAvBbÓ A_© Iqvb ÷c mvwf©m AvBb, 2018 (2018 m†bi 10 bs AvBb); 

(6) Ò†K› «̀xq Iqvb ÷c mvwf©m KZ©…c¶Ó A_© AvB†bi aviv 4 Gi Dc-aviv (1) G DwjøwLZ †K› «̀xq Iqvb ÷c 

mvwf©m KZ©…c¶;  

(7) ÒAv†e`bKvixÓ A_© †Kvb †W†fjcvi, wkí BDwbU, wkí BDwb†U wewb†qvMKvix, cÖwZôvb, we†`kx Kg©x, 

nvB-†UK cvK© -G emevmKvix I  nvB†UK cvK© -G †mev cÖ̀ vbKvix Ges †W†fjcvi, wkí BDwb†U wewb†qvMKvix 

ev cÖwZôv†bi mv†_ †Kvb Pyw³, Aaxb Pyw³ ev Ab¨ †Kvbiƒc e¨e ’̄vax‡b Kg©iZ †Kvb e¨w³ ev cÖwZôvb whwb ev hvnv 

†Kvb †mev MÖn†Yi Rb¨ †K› «̀xq ev AvÂwjK Iqvb ÷c mvwf©m KZ…©cÿ ev AvÂwjK Iqvb ÷c mvwf©m †K†› ª̀ 

Av†e`bcÎ `vwLj Kwiqv†Qb; 



(8) ÒAv†e`bcÎÓ A_© †Kvb †mevi Rb¨ †K› «̀xq ev AvÂwjK Iqvb ÷c mvwf©m KZ…©cÿ `vwLjK…Z 

Av†e`bcÎ;   

(9) ÒD†`¨v³vÓ A_© nvB-†UK cvK©-G wkí, evwbwR¨K, †mev g~jK ¯’vcbv I Z_¨ cÖhyw³ Dbœqb, cwiPvjbv I 

cÖmv†ii D†`¨vM MÖn†Yi Rb¨ †`kx ev we†`kx †h †Kvb e¨w³ ev cÖwZôvb, Askx`vix, dvg© ev Ab¨ †h †Kvb ¯’vcbv 

I Bnvi AšÍf©y³ nB†e;  

(10) Iqvb ÷c mvwf©m †cvU©vj ev “OSS Portal” A_© evsjv†`k nvB†UK cvK© KZ©„cÿ (BHTPA)-Gi 

website G mwbœ†ewkZ OSS Portal; 

(11) ÒKZ©…c¶Ó A_© evsjv†`k nvB-†UK cvK© KZ©„cÿ AvBb, 2010 (2010 m†bi 8 bs AvBb) (2014 m†bi 

9bs AvBb KZ©„K ms†kvwaZ)-Gi aviv 3-Gi Aaxb cÖwZwôZ evsjv†`k nvB-†UK cvK© KZ©…c¶, hvnvi Bs†iRx 

mswÿßiƒc nB†e BHTPA;  

(12) ÒAvÂwjK Iqvb ÷c †K› «̀Ó A_© AvBb Gi aviv 5 Gi Dc-aviv (1) G DwjøwLZ AvÂwjK Iqvb ÷c 

mvwf©m †K› «̀; 

 (13)  Òwewb†qvMKvixÓ A_© evsjv†`k nvB-†UK cvK© KZ©„cÿ wewagvjv, 2015-Gi wewa 2(13)-G msÁvwqZ 

†Kvb e¨w³ ev c«wZôvb;  

(14) ÒZcwkjÓ A_© Iqvb ÷c mvwf©m AvBb, 2018 (2018 m†bi 10 bs AvBb)-Gi aviv 2(4) G DwjøwLZ 

†K› «̀xq Iqvb ÷c mvwf©m KZ©…c†¶i ZvwjKv (Zcwkj-K), †mev, myweav, cÖ†Yv`bv, jvB†mÝ, AbygwZ, QvocÎ ev 

cviwgU cÖ̀ vbKvix ms¯’v mg~†ni ev KZ©…c†¶i ZvwjKv Ges †mevmg~†ni ZvwjKv (Zcwkj-L;) Ges AÎ wewagvjvi 

Av†jv†K KZ©„cÿKZ©„K cÖbxZ Zcwkjmg~n| 

(15) ÒmgqmxgvÓ A_© evsjv†`k nvB-†UK cvK© KZ©„cÿ KZ…©K wbav©wiZ †mev cÖ̀ v†bi Rb¨ mgqmxgv†K 

†evSv†e;  

(16) ÒcÖwZôvbÓ A_© evsjv†`k nvB-†UK cvK© KZ©„cÿ wewagvjv, 2015-Gi wewa 2(9)-G msÁvwqZ †Kvb 

cÖwZôvb;  

(17) ÔmfvcwZÕ A_© evsjv†`k nvB-†UK cvK© KZ©…c†¶i wbe©vnx KwgwUi mfvcwZ; 

(18) ÔwewagvjvÕ A_© evsjv†`k nvB-†UK cvK© KZ©„cÿ wewagvjv, 2015 (28 wW†m¤̂i, 2015Bs Zvwi†L cÖbxZ 

Gm, Avi, I bs 380-AvBb/2015); 

(19) ÒmiKviÓ A_© MYcÖRvZš¿x evsjv†`k miKvi; 

(20) Ò†mevÓ A_© Iqvb ÷c mvwf©m AvBb, 2018 (2018 m†bi 10 bs AvBb) Gi Zcwkj-L G D†jøwLZ 

†Kvb †mev Ges evsjv†`k  nvB-†UK cvK© KZ©„cÿ AvBb, 2010 (2010 m†bi 8 bs AvBb), bxwZ, wewagvjv Ges  

nvB-†UK cvK©  cÖwZôv, cwiPvjbv, msi¶b I cÖmv†ii Rb¨ cÖ†hvR¨ Ab¨vb¨ AvBb I wewa-weavb Abyhvqx অ  
িবিধমালার তপিশেল উি িখত কান সবা।  

(2১) Ô†mev cÖ̀ vbKvix ms¯’vÕ A_© AvBb Gi ÔZcwkj-LÕ-G D†jøwLZ ms¯’v ev KZ©…c¶|   



(22)  “ওএসএস” বা “OSS” অথ ওয়ান প সািভস বা One Stop Service . 

(২৩)   “ েড ” অথ অনলাইেন সবা াি র আেবদনপ  দািখেল কান প সম ার স ুখীন হইেল/পরামেশর 
েয়াজন হইেল, ক ীয় ওয়ান প সািভস কে  দািয় া  য ড  হইেত সবা দান করা হইেব তাহােকই 
ঝাইেব; 

(২৪)   “ পেম  গটওেয়” অথ িবিনেয়াগকারীগণ যসকল সবা হেণর জ  িফ অনলাইেন জমা দােন িনরাপদ বাধ 
কিরেবন তাহেকই ঝাইেব;  

3| †K› «̀xq Iqvb ÷c mvwf©m KZ©…c¶ MVb, ÿgZv, Kvh©vejx, BZ¨vw`|- (1) mKj †k«Yxi nvB-†UK cv†K© mKj 

cÖKvi †mev cÖ̀ v†bi Rb¨ KZ©…c†¶i GKwU †K›`«xq Iqvb ÷c mvwf©m KZ©…c¶ _vwK†e| evsjv†`k nvB-†UK cvK© 

KZ©„c†ÿi †K› «̀xq Iqvb ÷c mvwf©m KZ©…c¶ wbgœewY©Ziƒ†c MwVZ nB†e,  

h_vt-   

    evsjv†`k nvB-†UK cvK© KZ©…c†¶i  e¨e¯’vcbv  cwiPvjK ............................ cÖavb wbe©vnx  

     mswkøó †mev cÖ̀ vbKvix ms¯’v KZ©„K g†bvbxZ †dvKvj c†q›U ........................... m`m¨  

     evsjv†`k nvB-†UK cvK© KZ©…c†¶i e¨e¯’vcbv cwiPvjK KZ…©K g†bvbxZ cÖwZwbwa........... m`m¨ mwPe 

(2) †K› «̀xq Iqvb ÷c mvwf©m KZ©…c¶ wbgœewb©Z Kvh©vejx m¤úv`b Kwi†e, h_vt-  

 (K) AbjvBb Av†e`bcÎ `vwLj I Av†e`b mswkøó cÖ†qvRbxq Z_¨, AwZwi³ Z_¨ I `wjj KvMRvw` cÖ`v†bi 

Rb¨ B”QzK †Kvb e¨w³†K cÖ†qvRbxq civgk© I mnvqZv cÖ̀ vb; (Z‡e AbjvBb wm‡÷‡g †Kvb e¨Zq MwV‡j, B”QzK 

†h‡Kvb e¨w³ d«›U‡W¯‹ nB‡Z cÖ‡qvRbxq cigk© I mnvqZv MÖnY Kwi‡Z cvwi‡eb)| 

(L) আেবদনকারী ক ক চািহত অ  িবিধমালার উি িখত সবা, েযাজ  wd Av`vq mv†c†¶ wba©vwiZ mg†qi g†a¨ 

cÖ̀ v†bi welq wbwðZKiY, Z†e evsjv†`k nvB-†UK cvK© KZ„©cÿ mgq mgq wd-Gi nvi cybtwba©viY Kwi†Z 

cvwi†e; 

(M) †mev cÖ̀ v†bi †¶†Î mswkøó Kvh©vw` wbw ©̀ó mg†qi g†a¨ m¤úv`†bi j†¶¨ mswkøó †mev cÖ̀ vbKvix ms¯’v ev 

cÖwZôvb ev KZ©…c†¶i mwnZ mgš̂qmvab;  

(N) AvÂwjK Iqvb ÷c mvwf©m কে র Kvh©vejx wbqš¿Y, ZË¡veavb I cwiex¶b Ges Iqvb ÷c mvwf©m 

AvBb, 2018 (2018 m†bi 10 bs AvBb)-Gi Zcwkj-ÔLÕ-G DwjøwLZ GK ev GKvwaK †mevi Rb¨ `vwLjK…Z 

Av†e`bcÎ MÖnY;  

(O) †mev cÖvwßi Rb¨ Av†e`bcÎ cÖv_wgKfv†e cix¶vµ†g Av†e`bcÎwU cÖwµqvKiY;  

(P) Av†e`bcÎ wb¯úwËi Rb¨ mswkøó Kg©KZ©v †K cÖ†qvRbxq civgk© cÖ̀ vb;  

(Q) †dvKvj c†q›U Kg©KZ©v KZ©…K cÖ̀ Ë †mev ev Av†e`bcÎ wb¯úwË msµvšÍ wfbœZi †Kvb wm×všÍ ev civgk© 

_vwK†j Zvnv Av†e`bKvix eivei †cÖiY;  



(R) †dvKvj c†q›U KZ©…K cÖ`Ë wm×v†šÍi wel†q Av†e`bKvix cybt we†ePbvi Av†e`b `vwLj Kwi†j, Zvnv 

†dvKvj c†q›U eivei †cÖiY;  

(S) AbjvBb myweav we`¨gvb _vwK†j mKj Av†e`bcÎ AbjvB†b cÖwµqvKiY Ges Av†e`bcÎ mg~†ni 

AMÖMwZ ch©†e¶b Ges Dchy³ KZ©…c¶ I †dvKvj c†q‡›Ui mwnZ †hvMv†hvM;  

(T) nvB-†UK cv†K© wewb†qvMKvix ev wewb‡qvMKvixMb †K ga¨¯’Zv †mev cÖ̀ vb;  

(U) nvB-†UK cvK©mg~†ni Dbœqb, cwiPvjbv, i¶Yv†e¶Y, cÖkvmb Ges wbqš¿Y Zivwš̂Z Kivi j†¶¨ ª̀æZZvi 

mwnZ mKj nvB-†UK cvK© wewb†qvMKvix†`i†K cÖ†hvR¨ dig, wb† ©̀kbv I cÖkvmwbK mnvqZv cÖ̀ vb;  

(V)    †mev cÖ`vbKvix ms¯’v hyw³ msMZ কারণ e¨wZZ wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ †mev cÖ`vb Kwi‡Z e¨_© nB‡j 

†K› ª̀xq Iqvb ÷c mvwf©m KZ…©cÿ †hiƒc Dchy³ we‡ePbv Kwi‡e †miƒc wm×všÍ cÖ`vb Kwi‡e Ges †m Abyhvqx 

mswkøó ms¯’v D³ wm×všÍ ev¯Íevqb Kwi‡e; 

(W)    Dcwewa 3 (2) (V) Gi Aaxb M„nxZ wm×v‡šÍi ev Í̄evqb AMÖMwZ ch©v‡jvPbvKiY; 

(X)    cÖavb wbe©vnx KZ…©K cÖ‡qvR‡b †h‡Kvb ms¯’vi ‡Kvb Dchy³ Kg©KZ©v‡K †K› ª̀xq KZ…©cÿ Gi m`m¨ wn‡m‡e 

†Kv-AÞ KiY Ges wewa (16) Gi Aaxb AbywôZ †Kvb mfvq AskMÖn‡Yi Avgš¿Y Rvbv‡bv; 

(b)    cÖ‡qvR‡b AvÂwjK Iqvb ÷c mvwf©m †K‡› ª̀i ÿgZv cÖ‡qvM; 

(Z)    Av†e`bcÎ cÖwµqvKiY I wba©vwiZ mg†qi g†a¨ Av†e`bcÎ wb¯úwËi †¶†Î cÖ†qvRb GBiƒc Ab¨vb¨ 

hveZxq Kvh©vw` m¤úv`b;  

(থ)   আইন এর উে  রণকে , িনধািরত সময়সীমা অপিরবিতত রািখয়া, সবা দানকারী ক প /সং াস েহর 
সিহত আেলাচনা েম সবা দান কায েমর িত  েরর সময় িবভাজন; এবং 

(দ)        ওএসএস ক  এবং আ িলক ওয়ান প ক  সবা দােনর Standard Operating Procedure 
(SOP) িনধারণ এবং সমেয় সমেয় উ  SOP পযােলাচনা বক উহােত েয়াজনীয় পিরবতন ও সংেশাধন। 

(3)  KZ©…c¶ cÖ†qvRbxq Awdm †¯úm, miÄvgvw` Ges Rbejmn †K› «̀xq Iqvb ÷c mvwf©m KZ©…c†¶i Kvh©vjq 

¯’vcb Kwi†e|  

(4) KZ©…c†¶i e¨e¯’vcbv cwiPvjK KZ©…K cÖ`Ë Awdm Av‡`k Øviv †K› «̀xq Ges Iqvb ÷c mvwf©m Kvh©vj†qi 

Kvh©vejx, `vwqZ¡ I KZ©e¨ wba©vwiZ nB†e|  

(5) KZ©„c‡ÿi e¨e¯’vcbv cwiPvjK KZ©„K g‡bvbxZ cÖwZwbwa Øviv †K› «̀xq Iqvb ÷c mvwf©m Kvh©vjq cwiPvwjZ 

nB†e|  

(6) KZ©„c‡ÿi e¨e¯’vcbv cwiPvjK KZ©„K g‡bvbxZ cÖwZwbwa Iqvb ÷c mvwf©m Kvh©vj†qi ‰`bw›`b e¨e¯’vcbv, 

Rbejmn Ab¨vb¨ Kvh©vejx ZË¡veavb I wbqš¿Y Kwi†e Ges wbqwgZ Iqvb ÷c mvwf©m Kvh©vj†qi Kvh©vw` m¤ú†K© 

KZ©…c†¶i e¨e¯’vcbv cwiPvj†Ki wbKU cÖwZ†e`b `vwLj Kwi†e|  



৪। ওয়ান প সািভস ক ।– (১) বাংলােদশ হাই- টক পাক ক প  এর কাযালেয় েয়াজনীয় অিফস স, 
সর ামািদ এবং জনবলসহ ক ীয় ওয়ান প সািভস ক পে র এক  ওএসএস ক  থািকেব, যাহা ক ীয় ওয়ান 

প সািভস ক পে র িনয় ণ ও ত াবধােন ক ীয় ওয়ান প সািভস ক প  এবং িবেশেষ আ িলক ওয়ান 
প সািভস ক  এর ওয়ান প সািভস দান সং া  দািয়  পালন কিরেব। 

(২)   ওয়ান প সািভস দান িবষয়ক সবাস হ দােনর িবধােথ ক প  ওএএস কে  এবং  িবেশেষ 
আ িলক ওয়ান প সািভস কে   ড  াপন কিরেত পািরেব। 

(৩)   ওএসএস ক  সবা দান সং া  কাযাবিল স াদেনর ে  ক ীয় ওয়ান প সািভস ক প  ক ক 
িনধািরত SOP অ সরণ কিরেব। 

(৪)    ওএসএস ক  িন বিণত কাযাবিল স াদন কিরেব, যথা:-  

 (ক) আেবদনপ  দািখল ও েয়াজনীয় ত , দিলল-কাগজািদ, ইত ািদ স েক আেবদনকারীগণেক পরামশ ও 
শাসিনক সহায়তা দান;  

 (খ) সংি  সবার জ  আেবদনকারীগেণর িনকট হইেত িফস হণ এবং সংি  সবা দানকারী 
ক প /সং ার অ েল জমা দান; 

(গ) চকিল  অ যায়ী আেবদনপ  বা ন:িবেবচনার আেবদন হণ এবং সংি  ফাকাল পেয়  বরাবর রণ 
ও সম য় সাধন; এবং 

(ঘ) ফাকাল পেয়  ক ক অ েমািদত সবা, িবধা, েণাদনা, লাইেস , অ মিত, ছাড়প  বা পারিমট, বা 
নাম র আেদশ এর ি ত (হাড) কিপ ওএসএস কে  িরত হইেল তাহা আেবদনকারী বরাবর রণ। 

৫| AvÂwjK Iqvb ÷c †K› «̀ MVb, ÿgZv, Kvh©vejx, BZ¨vw`-  

(1)  cÖ‡Z¨K cv‡K© †mev cÖ̀ v‡bi Rb¨ GKwU AvÂwjK Iqvb ÷c mvwf©m †K› ª̀ _vwK‡e| hvnv wb¤œiƒ‡c  MwVZ 

nB‡e, h_vt- 

(K)  সংি  পাক এর দািয় া  কমকতা                                - চয়ার ান 

(খ)    সংি  সবা দানকারী সং া বা ক পে র একজন উপ  ফাকাল পেয়      -সদ  

(গ)    ক পে র মেনানীত উপ  একজন কমকতা                -সদ  সিচব 

Z†e kZ© _v†K †h, †Kvb wbw ©̀ó nvB-†UK cvK©-Gi Rb¨ AvÂwjK Iqvb ÷c mvwf©m †K› «̀ MwVZ bv nIqv ch©šÍ 

†K› «̀xq Iqvb ÷c mvwf©m KZ©…c¶ D³ nvB-†UK cvK©-Gi †mev cÖ̀ vb welqK hveZxq `vwqZ¡ cvjb Kwi†e|  

(2)  AvÂwjK Iqvb ÷c mvwf©m †K› ª̀ †mev I myweav cÖ̀ v†bi †¶†Î †K› ª̀xq Iqvb ÷c mvwf©m KZ©…c†¶i Abyiæc 

`vwqZ¡ cvjb Kwi†e|  

৬| †dvKvj c†q›U wba©viY, ¶gZvqb I Kvh©vejx|- (1) AvB†bi 4(5) avivq wea„Z D†Ïk¨ c~iYK†í 

KZ©…c†¶i Pvwn`v Abyhvqx mswkøó †mev cÖ̀ vbKvix ms¯’v/ক প  ১৫ (পেনর) Kvh©w`e‡mi g‡a¨ েয়াজনীয় সং ক 
সহায়ক কমকতা/কমচারী সহেযােগ এক বা একািধক  Dchy³ †dvKvj c†q›U wba©viY Kwi‡e;  



(2) mswkøó †mev c«̀ vbKvix ms¯’v KZ©…K g†bvbxZ †dvKvj c†q›U‡K wbR ms¯’vi c†¶ †mev cÖ̀ vb msµvšÍ 

hveZxq Kvh© m¤úv`†bi Rb¨ Zvnvi ms¯’v ev KZ…©cÿ Zvnv‡K c~Y© ¶gZv cÖ̀ vb Kwi†e|  

(3) †dvKvj c†q›U Gi Kvh©vejx nB†e wbgœiƒc, h_vt-  

(K) Iqvb ÷c mvwf©m Kvh©vjq nB†Z †cÖwiZ Av†e`bcÎ MÖnY; 

(L) Av†e`bcÎ cix¶vµ†g Av†e`bcÎ wb¯úwËi Rb¨ †Kvb AwZwi³ Z_¨ ev `wjj cÎvw`i cÖ†qvRb _vwK†j, 

Av†e`bKvixi wbKU Pvwn`vcÎ ‡cÖi‡Yi Rb¨ Iqvb ÷c mvwf©m Kvh©vj†q †cÖiY Kiv;  

(M) Av†e`bcÎ, mnvqK Z_¨ I `wjjcÎvw` AwZwi³ Z_¨, hw` _v†K, Av†e`bKvixi wbR¯ ̂cÖZ¨qb, †K› «̀xq 

Iqvb ÷c mvwf©m KZ©…c¶ ev AvÂwjK Iqvb ÷c mvwf©m †K†› «̀i civgk©, hw` _v†K Ges Avbylw½K mKj welqvw` 

we†ePbvq M«nY Kwiqv †mev cÖ̀ v†bi Av†e`bcÎ gÄyi ev wfbœiƒ†c wb¯úwË Kiv;  

(N) Iqvb ÷c mvwf©m †m›Uv†ii gva¨†g cybtwe†ePbvi Av†e`b †cÖwiZ nB†j, Av†e`bKvix           

cybtwe†ePbvi Av†e`b mswkøó Z_¨ I `wjj KvMRvw`i Av†jv†K Av†e`bcÎ cybtwe†ePbv Kiv; 

(O) Av†e`bcÎ wb¯úwË†Z AcviM nB†j, Zvnvi KviYmn AcviMZvi welqwU Av‡e`bKvixmn wbR 

wbqš¿YKvix cÖwZôvb Ges †K› ª̀xq Iqvb ÷c mvwf©m KZ©…c¶ ev cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î AvÂwjK Iqvb ÷c mvwf©m †K› ª̀‡K 

AewnZ করা ; Ges 

(P)    Av†e`bcÎ wba©vwiZ mg†qi g†a¨ Z¡wiZ wb®úwËi Rb¨ mKj Avbylw½K Kvh© m¤úv`b Kiv| 

(ছ)   কািরগির র কারেণ সবা দােনর ে  কান বাধার স ুখীন হইেল তাৎ িনকভােব তাহা ক ীয় ওয়ান প 
সািভস ক পে র িনকট অবিহতকরণ। 

(জ)   ফাকাল পেয় , তপিশল এ উি িখত এবং িবিধ ৩ এর উপ-িবিধ (২) এর দফা (থ) এর অধীন িবভািজত 
সময়সীমার ত য় না ঘটাইয়া   িনয় ণকারী ক প /সং ার পরামশ হণ কিরেত পািরেবন। 

(ঝ)    যেথ  কারণ িব মান থািকেল তাহা িলিপব  কিরয়া আেবদন নাম র কিরেত পািরেবন। 

(ঞ)   অ েমািদত সবা, িবধা, েণাদনা, লাইেস , অ মিত, ছাড়প , পারিমট, ইত ািদ য ে  যাহা েয়াজন, 
আেবদনকারী বরাবর রণ কিরেবন বা আেবদন নাম র হইেল তাহা আেবদনকারীেক অবিহত কিরেবন; 

            তেব শত থােক য, আেবদনপ  অনলাইেন দািখল না হইয়া থািকেল, অ েমািদত সবা, িবধা, েণাদনা, 
লাইেস , অ মিত, ছাড়প , পারিমট, ইত ািদ য ে  যাহা েয়াজন, বা আেবদন নাম র হইেল নাম র আেদশ এর 
ি ত (হাড) কিপ ওএসএস কে  রণ কিরেবন। 

৭| wba©vwiZ mgq mxgv cÖYqb, mgq AbymiY, BZ¨vw`|- AvB†bi D†Ïk¨ c~iYK†í †¶Îwe†k†l AvÂwjK 

Iqvb ÷c mvwf©m †K› ª̀, †dvKvj c†q›U, †mev cÖ̀ vbKvix ms¯’v Ges KZ©…c¶ cÖwZwU †mev cÖ̀ v†bi †¶†Î Zcwk†j 

DwjøwLZ mgq mxgv Abymibc~e©K mgqve× Z¡wiZ cÖwµqvq †mev cÖ̀ vb wbwðZ Kwi†e|  



৮| d«›U‡W¯‹ I Bnvi Kvh©vejx|- (1) KZ©…c¶ †K› «̀xq Ges †¶Î we†k†l AvÂwjK Iqvb ÷c mvwf©m Kvh©vj†q 

d«›U†W¯‹ ¯’vcb Kwi†e| D³ d«›U †W¯‹, cÖ†qvRbxq Z_¨vw` I Dc†`k cÖ̀ v†b †hvM¨Zv m¤úbœ GKRb Kg©KZ©v বা 
Kg©Pvix Øviv cwiPvwjZ nB†e|  

(2) d«›U‡W¯‹ Gi Kvh©vejx h_vh_fv‡e m¤úv`‡bi Rb¨ KZ…©cÿ cÖ‡qvRbxq msL¨K Rbej wbhy³ Kwi‡e; 

(3) d«›U‡W¯‹ Gi Kvh©vejx nB‡e wb¤œiƒc: h_v:- 

K) AvMÖnx Av‡e`bKix‡K cÖ‡hvR¨ dig I Ab¨vb¨ KvMRcÎvw` cÖ`vb; 

L) †mev mswkøó cÖ‡qvRbxq Z_¨, mnvqZv I civgk© cÖ̀ vb; 

M) Av‡e`bc‡Îi †PKwj÷ Abyhvqx cÖ‡hvR¨ KvMR/`wjjvw`mn Av‡e`b MÖnY; 

N) cÖ‡qvR‡b Av‡e`bKvixi m‡½ †dvKvj c‡q›U Gi mgš̂q mvab; 

O) †mev mswkøó mKj AbymÜv‡bi h_vh_ mvov cÖ̀ vb; 

৯| ¸iæZ¡c~Y© Z_¨ cÖ̀ k©b Kwievi e¨e¯’v|- KZ©…c¶ Bnvi †K› ª̀xq Ges †¶Î we†k†l AvÂwjK Iqvb ÷c 

mvwf©m Kvh©vj†qi Db¥y³ ¯’v‡b Ges Bnvi wbR¯ ̂ I†qe mvB†U Iqvb ÷c mvwf©m msµvšÍ mKj ¸iæZ¡c~b© Z_¨ 

cÖ̀ k©b Kwievi e¨e¯’v হণ Kwi†e|  

১০| †W†fjcvi, wewb†qvMKvixM‡bi †iwR†÷ªkb|- (১) Iqvb ÷c mvwf©†mi gva¨†g Av†e`bcÎ `vwLj Kwi†Z 

B”QzK †W†fjcvi, wewb†qvMKvixMb†K evsjv†`k nvB-†UK cvK© KZ©„cÿ-Gi OSS Portal ev †ÿÎ g‡Z d«›U‡W¯‹ -

G †iwR†÷«kb m¤úbœ Kwi†Z nB†e|  

(২)    রিজে শন া  সবা হীত া  ইউজার আইিড এবং পাসওয়ােডর মা েম অনলাইেন আেবদন কিরেত পািরেব। 

1১| Av†e`bcÎmg~†ni Ae¯’v m¤úwK©Z Z_¨ nvjbvMv` I msi¶Y|- Iqvb ÷c mvwf©m †m›Uvi mg~†ni cÖwZwU 

Av†e`bc†Îi nvjbvMv` Ae¯’v, Av†e`bcÎ gÄyi A_ev wfbœ iƒ†c wb¯úwË Ges †mev cÖ`vb msµvšÍ hveZxq 

wel†qi nvj bvMv` Z_¨vw` OSS Portal-G msiwÿZ _vwK‡e| OSS Portal Gi Abycw¯’wZ‡Z cÖwZwU Av†e`bc†Îi 

nvjbvMv` Ae¯’v, Av†e`bcÎ gÄyi A_ev wfbœ iƒ†c wb¯úwË Ges †mev cÖ̀ vb msµvšÍ hveZxq wel†qi nvj bvMv` 

Z_¨vw` KZ©„c‡ÿi I‡qemvB‡U-G upload Kwi†Z nB†e|   

1২| Automation System-Gi cÖPjb BZ¨vw`|- 

(1) AvB†bi D†Ïk¨ c~iYK†í evsjv†`k nvB-†UK cvK© KZ©„cÿ wbR¯ ̂Automation System ¯’vcb Kwi†e|  

(2) evsjv†`k nvB-†UK cvK© KZ©„cÿ- Gi Automation System -G †mev, myweav I cÖ†Yv`bv m¤úwK©Z mKj 

Z_¨ DcvË msiw¶Z _vwK†e hvnv wbqwgZ nvjbvMv` Kwi†Z nB†e|  

(৩)     সবা দােনর উে ে  ওএসএস পাটাল থািকেব যাহার মা েম সকল আেবদন ি য়াকরেণর ব া হণ করা 
হইেব। 

(৪)         েয়াজনীয় সকল কার ফরম ত  ও িনেদশনা ওএসএস পাটােল পাওয়া যাইেব। 

1৩। Av†e`b dig I Ab¨vb¨ dig c«Yqb I mnRjf¨KiY।- 



(1) evsjv†`k nvB-†UK cvK© KZ©„cÿ Av†e`bcÎ dig এবং েয়াজনীয় অ া  ফরম cÖYqb Kwi†e;  

(২)        ক ীয় ওয়ান প সািভস ক প  সবা দানকারী সং ার সােথ পরামশ েম িব মান ফরমস হ      
              েয়াজনীয় পিরমাজন কিরেত পািরেব; 
 

    (৩)    cÖ†Z¨K Iqvb ÷c mvwf©m ‡K› ª̀ cÖ†qvRbxq mKj cÖKvi dig gRy` ivwL†e Ges mswkøó†`i     
        Rb¨ mnRjf¨Zv wbwðZ Kwi†e|  
 
1৪| Av†e`b cÎ `vwLj|- (1) Av†e`bKvix†K wba©vwiZ B†j±«wbK di†g OSS Portal-G ev †ÿÎg‡Z 

d«›U‡W¯‹ -G gyw ª̀Z (হাড) কিপ Av†e`bcÎ `vwLj Kwi†Z nB†e তেব েয়াজেন কাগজ/দিললািদর ল কিপ দশন 
কিরেত হইেব। 

(২) Av†e`bcÎ wb¯úwËi myweav‡_© Av‡e`bKvix‡K KZ©„cÿ I ‡mev cÖ̀ vbKvix ms¯’v KZ„©K wba©vwiZ mKj 

cÖKvi Z_¨ I `wjjvw` Av†e`bc†Îi mwnZ `vwLj Kwi†Z nB†e;  

      Z†e kZ© _v†K †h, †Kvb Kvi†Y ‡Kv‡bv `wjj ev Z_¨ `vwLj Kiv m¤¢e bv nB†j wewa 1৫ Gi Dc-wewa 

(2) Abyhvqx ¯^-cÖZ¨q†b Zvnvi e¨vL¨v Ges `wjj `vwLj Kwievi A½xKvi cÖ̀ vb Kwi†Z nB†e; 

1৫| Av†e`bKvixi ¯^-cÖZ¨qb (self-certification)|- (1) Av†e`bKvix Av‡e`bপ  `vwLj Kv‡j  †Kvb 

we‡kl ত  বা `wjj-কাগজািদ `vwLj Kiv m¤¢e bv nB‡j, আেবদনকারীেক তাহার - ত য়েন উ  ত  বা দিলল-
কাগজািদর িব ামানতা রিহয়ােছ উে েখ উহা দািখল কিরেত না পারা সং া  া াসহ  উ  ত , দিলল বা কাগজ 

ফাকাল পেয়  ক ক িনধািরত সমেয়র মে  দািখল কিরেবন  g†g© িলিখত অ ীকারনামা দান কিরেত হইেব।  

(K) wZwb mKj cÖ†hvR¨ AvB†bi weavb AbymiY I gvb¨ Kwi†eb;  

(L) cÖ†qvRbxq Z_¨ I `wjjvw`†Z †Kvb NvUwZ _vwK†j Zvnv c~iY Kwi†eb;  

(M) †Kvb AwZwi³ Z_¨ ev `wjjvw` PvIqv nB†j, Zvnv `vwLj Kwi†eb; Ges  

(N) Zvnvi Av†e`bc†Î DwjøwLZ mKj Z_¨ I `vwLjK…Z `wjjvw` mwVK|  

(2) †Kvb Z_¨ ev `wjj `vwLj  Kiv m¤¢e bv nB†j, Av†e`bKvix Zvnvi ¯^-cÖZ¨q†b, `vwLj Kwi†Z bv cviv 

msµvšÍ e¨vL¨vmn ১৫ (পেনর) w`‡bi g‡a¨ `vwL†ji Rb¨ A½xKvi Kwi‡eb Ges DwjøwLZ mgqmxgvi g‡a¨ `vwLj 

Kwi‡Z e¨_© nB‡j, Zvnvi Av‡e`bcÎ KZ©„cÿ evwZj Kwi‡Z cvwi‡e; 

(3) `wjjvw` ev Z†_¨i g†a¨ †Kvb wKQyi NvUwZ _vwK†j, Av†e`bKvixi ¯^-cÖZ¨q†b cÖ̀ Ë A½xKv‡ii †cÖw¶†Z 

Ges `wjjvw` ev Z_¨ †dvKvj c‡q›U Kg©KZ©v KZ©…K wba©vwiZ mg†qi g†a¨ `vwLj Kiv mv†c†¶ Av†e`bcÎ cÖwµqv 

Kiv hvB‡e; 

১৬| wd-Av`vq|- cÖwZwU Iqvb ÷c mvwf©m Kvh©vjq mswkøó †mev `vbKvix ms¯’v ev KZ©…c†¶i †¶†Î cÖ†hvR¨ wd 

Av`vq Kwiqv mswkøó †mev cÖ̀ vbKvix ms¯’vi AbyK~†j Rgv cÖ̀ vb Kwi‡e; 



1৭| mfv AvnŸvb|- (1) †K› «̀xq Iqvb ÷c mvwf©m KZ©…c¶ ev †¶Îwe†k†l AvÂwjK Iqvb ÷c mvwf©m †K›`« 

mgq mgq †dvKvj c‡q›U ev †dvKvj c‡q›UM‡bi mv‡_ Kvh© m¤úv`bv‡_© ev mfv Awb®úbœ Av†e`bcÎ mg~n 

wb¯úwËi cÖ†qvRbxq e¨e¯’v M«nY Kwievi Rb¨ mfv Avnevb Kwi‡e; 

(2)  mfvi wm×všÍ mswkøó mK‡ji Dci eva¨Zvg~jK nB‡e; 

1৮| AwZwi³ Z_¨, `wjj cÖf…wZ `vwLj BZ¨vw`|- (1) †Kvb Av†e`bcÎ cÖvwßi ci †dvKvj c†q›U Kg©KZ©v, 

cÖ†qvR†b, Av†e`bKvixi wbKU nB†Z AwZwi³ Z_¨ ev KvMRvw` msMÖnc~e©K `vwL†ji Rb¨ mswkøó Iqvb ÷c 

mvwf©m Kvh©vjq-†K Aby†iva Kwi†Z cvwi†e;  

(2)   Av†e`bKvix†K mswkøó Iqvb ÷c mvwf©m †m›Uvi- Gi gva¨†g †dvKvj c†q›U Kg©KZ©v KZ©…K PvwnZ 

AwZwi³ Z_¨ ev `wjj `vwLj Kwi†Z nB†e; 

১৯।       িবিনেয়াগ অ ািধকার।-  সবা দানকারী সং ার অ েল িরত পে র উপর “িবিনেয়াগ অ ািধকার” 
শ িল বহােরর মা েম ত সবা দান িনি ত করা যাইেব।  

২০| cybt we†ePbvi Av†e`b|- (1) †dvKvj c†q›U -Gi Av†`k Øviv ms¶yä †Kvb Av†e`bKvix D³ Av†`k 

c«vwßi 30 (wÎk) w`†bi g†a¨, cybt we†ePbvi Av†e`b `vwLj Kwi†Z cvwi†e; 

(2) Dc-aviv (1) G hvnv wKQyB _vKyK bv †Kb, †Kvb Av†e`bKvix †Kej Zvnvi gyj Av†e`bcÎ ev cybt 

we†ePbvi Av†e`b LvwiR nBevi Kvi†Y bZzb Kwiqv g~j Av†e`bcÎ `vwLj Kiv nB†Z বািরত nB†e bv। 

২১|    অ িবধা রীকরণ।– এই িবিধমালার েয়াগ, বা বায়ন ইত ািদ কােনা িবষেয় কােনা জ লতা বা অ িবধা 
দখা িদেল তা রীকরেণর স ণ মতা ক প  সংর ণ কিরেব। 

২২।    ms‡kvab, cwigvR©b, cwiea©b BZ¨vw`|- GB wewagvjvq †Kvbiƒc ms‡hvRb, we‡qvRb, ms‡kvab, 

cwiea©b, cwigvR©‡bi cÖ‡qvRb nB‡j Zv Kivi m¤ú~Y© ÿgZv KZ…©cÿ msiÿY Kwi‡e।  

2৩|   g~j cvV Ges Bs†iRx cvV|- GB wewagvjvi g~j cvV evsjv†Z nB†e Ges miKvi, mivmwi †M†R†U 

cÖÁvcb Øviv, Bs†iRx†Z Ab~w`Z Dnvi GKwU wbf©i†hvM¨ (Authentic English Text) cvV cÖKvk Kwi†et  

       Z†e kZ© _v†K †h, evsjv I Bs†iRx cv†Vi g†a¨ we†iv†ai †¶†Î evsjv cvV cÖvavb¨ cvB†e|  

 

 

 

 

 

 

 



Zcwkj  
(িবিধ ২ এর দফা ১৫, ২০ এবং ২১) 

সবা, িবধা ও েণাদনা, অ মিত, ছাড়প  বা পারিমট এর নাম, িনধািরত সময় এবং সবা দানকারী সং া বা ক প  এর তািলকা 
 

িমক  
নং 

 

সবার নাম সবা দানকারী িত ান/ ক প  িনধািরত 
সময় 

(কমিদবস
) 

১  ছাড়প : 

বাংলােদশ হাই- টক পাক ক প   

 
(ক) িবিনেয়াগ াব/ ক  িনব ন ৭ 
(খ) িবিনেয়াগ াব / ক  ছাড়প  ৭ 
(গ) িনব ন/ছাড়প  নবায়ন বা সংেশাধনী ৩ 

২  কা ািন িনব ন: 

যৗথ লধন কা ািন ও ফামস েহর 
িনব েকর কাযালয় 

১ 
(ক) নােমর ছাড়প  ১ 
(খ) সা িফেকশন অব  ইনকেপােরশন ৭ 
(গ) মেমাের াম এ  আিটেকলস অব এ ােসািসেয়শন ৭ 
(ঘ) শয়ার া ফার/পিরবতন ৭ 
(ঙ) শয়ার হা ার পিরবতন ৭ 
(চ) পিরচালক পিরবতন ৭ 
(ছ) অ েমািদত লধন ি করণ ৭ 

৩ িনবাসী ও অিনবািসী িভসা :   
(ক) িভসার পািরশঃ  বাংলােদশ হাই- টক পাক ক প  ২ 
ক.১  B িভসা  

বাংলােদশ তাবাসস হ, পররা  
ম ণালয় 

 

৫ 
ক.২  াথিমক E িভসা  ৫ 
ক.৩  াথিমক FE িভসা ৫ 
ক.৪ াথিমক E1িভসা  ৫ 
ক.৫ াথিমক PI িভসা  ৫ 
ক.৬ াথিমক FPI িভসা ৫ 
ক.৭ াথিমক A3 িভসা ৫ 
ক.৮  আগমনী িভসা (VoA) র া ও সবা িবভাগ/ শাল া  

(এসিব) 
৫ 

(খ) িভসার ময়াদ বিধতকরণ পািরশঃ   বাংলােদশ হাই- টক পাক ক প   
খ.১  E িভসা 

বিহরাগমন ও পাসেপাট অিধদ র 
 

৩ 
খ.২ E1 িভসা ৩ 
খ.৩  PI িভসা ৩ 
খ.৪  A3 িভসা ৩ 
খ.৫  B িভসা ৩ 
খ.৬ FE িভসা ৩ 
খ.৭ FPI িভসা ৩ 
(গ) ণী পিরবতনসহ িভসার ময়াদ ি করণ র া ও সবা িবভাগ ১০ 
(ঘ) িভসার জ  িনরাপ া িবষয়ক িতেবদন দািখল শাল া  (এসিব)/ এন.এস.আই ২১ 

৪ 
 

ওয়াক পারিমট দান: 
বাংলােদশ হাই- টক পাক ক প   

 
(ক) ওয়াক পারিমট ই করণ ২১ 
(খ) ওয়াক পারিমেটর ময়াদ বিধতকরণ ২১ 
(গ)িসিকউির  ি য়াের  ই করণ  র া সবা িবভাগ, রা  ম ণালয়। ২ 

৫ পাক ঘাষণা  বাংলােদশ হাই- টক পাক ক প , 
লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ 

এবং শাসিনক ম ণালয়/িবভাগ 
৩০ 

৬ (ক) পাক স েহর অভ ের িম বরা  
বাংলােদশ হাই- টক পাক ক প  

 
 
 

৩০ 
(খ) পাক স েহর অভ ের স বরা  ৩০ 
(গ) সাব ক া  দােনর অ মিত ৭ 
(ঘ) াংক ঋণ এর অনাপি প  ৩ 
(ঙ) অফেসার াংিকং লাইেস  এর অনাপি প । ৭ 



িমক  
নং 

 

সবার নাম সবা দানকারী িত ান/ ক প  িনধািরত 
সময় 

(কমিদবস
) 

৭ ড লাইেস  িস  কেপােরশন, জলা পিরষদ, 
পৗরসভা ও ইউিনয়ন পিরষদ 

৩ 

৮ (ক) িম িলজ দিলল রিজে শন িনব ন পিরদ র ও সংি  সকল সাব-
রিজি  অিফস 

৩ 
(খ) নকল সরবরাহ  ৫ 

৯ পিরেবশগত ছাড়প  

পিরেবশ অিধদ র 

 
ক. স জ  ণীর িশ  কারখানা:  
ক.১ পিরেবশগত ছাড়প  ই করণ ৭ 
ক.২ পিরেবশগত ছাড়প  নবায়ন ৭ 
খ. কমলা-ক ণীর িশ  কারখানা  
খ.১ পিরেবশগত ছাড়প  ই করণ ৭ 
খ.২ পিরেবশগত ছাড়প  নবায়ন ৭ 
গ. কমলা-খ ণীর িশ কারখানা  
গ.১ পিরেবশগত ছাড়প  ই করণ ২০ 
গ.২ পিরেবশগত ছাড়প  নবায়ন ২০ 
ঘ. লাল ণীর িশ কারখানা:  
ঘ.১ ই আই এ এর জ   ও আর অ েমাদন (পিরদশনসহ) ১৫ 
ঘ.২ ই আই এ অ েমাদন ৩০ 
ঘ.৩ পিরেবশগত ছাড়প  ই করণ ৩০ 
ঘ.৪ পিরেবশগত ছাড়প  নবায়ন ৩০ 

১০ িনমাণ পারিমট, িনমাণ ছাড়প  (ভবেনর নকশা অ েমাদন) 

বাংলােদশ হাই- টক পাক ক প  ও 
ত কােজর অ েমাদন দানকারী 

িত ানস হ 

 

(ক) িব মান িম বহার পিরক না অ েমাদন ৭ 

(খ) ভবন িনমাণ অ েমাদন ৩০ 

(গ) ড়া  পিরদশন ও অ েপি  সা িফেকট দান ৭ 

(ঘ) নকশা পিরবতেনর অ েমাদন ৭ 
(ঙ) আংিশক ভবন বহােরর অ েমাদন ৭ 

১১ (ক) ব িতক সাবে শন, ওয়ািরং সং া  ছাড়প  

িব ৎ সংেযাগ দানকারী িত ান ও 
ত কােজর অ েমাদনকারী িত ান ও 

ত কােজর অ েমাদন দানকারী 
িত ানস হ 

৩০ 

ক.১ ব িতক সাবে শন াপেনর অনাপি প  ৩ 

ক.২ সাবে শন াপেনর ান অ েমাদন ১৫ 

ক.৩ সাবে শন াপেনর ছাড়প  ১৫ 

ক.৪ বহােরর সনদ দান (পিরদশনসহ) ১৫ 

(খ) জনােরটর াপেনর অ মিত: ১৫ 

খ.১ জনােরটর আমদানী/ াপেনর অ মিত: ৫ 

খ.২ জনােরটর বহােরর সনদ ১০ 
খ.৩ জনােরটর বহােরর সনদ নবায়ন ১০ 

১২ (ক) কারখানার মিশন ল আউট নকশা অ েমাদন 
কলকারখানা ও িত ান পিরদশন 

অিধদ র 

১০ 
(খ) কারখানা বা িত ােনর লাইেস  দান ১৫ 
(গ) লাইেস  নবায়ন ও সংেশাধন ১০ 

১৩ িব ৎ সংেযাগ 
িব ৎ িবভাগ ও এর আওতাধীন িব ৎ 
িবতরণ সং াস হ, ধান ইেলি ক াল 

পিরদশক 

 
(ক) িব ৎ পিরক না অ েমাদন /অনাপি  সনদ ০৭ 

(গ) ব িতক সংেযাগ অ েমাদন ও সনদ দান ১৪ 
(ঘ) ব িতক িনরাপ া সনদ নবায়ন ১৪ 



িমক  
নং 

 

সবার নাম সবা দানকারী িত ান/ ক প  িনধািরত 
সময় 

(কমিদবস
) 

১৪ 
াস সংেযাগ 

ালানী ও খিনজ স দ িবভাগ এর 
আওতাধীন াস িবতরণ সং াস হ 

৭ 

১৫ পািন সংেযাগ ও পয়: িন াশন সংি  অ েলর ওয়াসা, িস  
কেপােরশন ও পৗরসভা 

০৭ 

১৬ টিলেফান/ টিলকম ও ই ারেনট সংেযাগ বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশনস 
কা ািন িলিমেটড/ অ া  কা ানী 

০৩ 

১৭ অি  িনেরাধ সং া  সবা ও ছাড়প  
ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  

অিধদ র 

 
(ক) অি  িনরাপ া পিরক না অ েমাদন ৩০ 
(খ) অি  িনরাপ া সনদ অ েমাদন ১৫ 
(গ) অি  িনরাপ া সনদ নবায়ন  ১৫ 

১৮ িবে ারক লাইেস  িবে ারক অিধদ র ২১ 

১৯ বয়লার সা িফেকট 

ধান বয়লার পিরদশেকর কাযালয় 

 
(ক) বয়লার আমদানীর অনাপি  সনদ ২ 
(খ) বয়লার সনদ ই করণ ২১ 
(গ) বয়লার সনদ নবায়ন ২১ 

২০ িডিভেড ,  
রিমেট  ও ক ািপটাল এর ত াবাসন 

বাংলােদশ াংক, িসিকউির  একেচ  
কিমশন 

 

(ক) বেদিশক ঋেণর অনাপি  সনদ ৩ 
(খ) বেদিশক ঋণ অ েমাদন ১৫ 
(গ) বািহ ক রিমেটে র রয় ািল  অ েমাদন এবং কািরগির িফ (যাি ক 
ে  ৬% এর বশী হেল) অ েমাদন 

০৭ 

২১ (ক) িবিভ  কার েণাদনা 

বাংলােদশ হাই- টক পাক ক প  

১৫ 
(খ) আমদািন ও র ািন ছাড়প ঃ  
খ.১ আমদািন অ মিত প  ১ 
খ.২ র ািন অ মিত প  ১ 
খ.৩ ন না অ েমাদন (আমদািন) ১ 
খ.৪ ন না অ েমাদন (র ািন) ১ 
খ.৫ ানীয় য় অ েমাদন ১ 
খ.৬ ানীয় িব য় অ েমাদন ২ 
খ.৭ সাব ক া  অ েমাদন ৩ 
(গ) কা মস সং া  ছাড়প ঃ 

জাতীয় রাজ  বাড 
 

১ 
(ঘ) ব  লাইেস  ই করণ ২২ 

২২ (ক)  আই এন রিজে শন ১ 
(খ) ভ াট রিজে শন ১ 
(গ) িবজেনস আইেডি িফেকশন না ার ১ 
(ঘ) বািষক ক টিকং/অিডট স াদন ৭ 
(ঙ) ব  লাইেসে  ন ন প  ক চামাল ও মিশন  ইত ািদ সংেযাজন এবং 
শয়ারেহা ার, িলেয়ন াংক ইত ািদসহ িবিভ  ত  সংেশাধন 

৩ 

(চ) (i) কিমশািরেয়ট লাইেস  ই    ১৫ 
    (ii) কিমশািরেয়ট লাইেস  নবায়ন ৭ 
    (iii) কা মস পাস বই ই  ৭ 
(ছ) পা  পােসল ছাড়প  ২ 
(জ) ি ং- াক ইত ািদর অ মিত দান ২ 
(ঝ)  ব   ব  া ফার, িশপ াক, মিশন লান, মিশন মরামেতর 
অ মিত দান 

৩ 

(ঞ) রাতন অথচ সােভ িরেপাট অ যায়ী অথৈনিতক আ কাল কমপে  ১০ 
বছর রেয়েছ এবং বহার উপেযাগী মিশনািরজ েয়াজনীয় করািদ 
পিরেশাধ সােপে   এলাকায় িব েয়র অ মিত দান 

৭ 

 (ট)  উৎপাদন কােজ বহার অেযা  রাতন মিশনারীজ ােপ ৭ 



িমক  
নং 

 

সবার নাম সবা দানকারী িত ান/ ক প  িনধািরত 
সময় 

(কমিদবস
) 

পা র বক েয়াজনীয় করািদ পিরেশাধ সােপে   এলাকায় িব েয়র 
অ মিত দান 
(ঠ) আমদািন ত উ ৃ  ক চামাল েয়াজনীয করািদ পিরেশাধ সােপে  

 এলাকায় িব েয়র অ মিত দান। 
৭ 

(ড) ব  িশ  কারখানা িবি র অ মিত দান ১৫ 
২৩ (ক) নারেকা  লাইেস  ই   মাদক  িনয় ণ অিধদ র ১৫ 

(খ) নারেকা  লাইেস  নবায়ন ৭ 
২৪ 
 

কিপ রাইট রিজে শন জাতীয় াগার (কিপ রাইট িবভাগ), 
সাং িতক িবষয়ক ম ণালয় 

- 

২৫ বীমা:    
(ক) ি  জীবন বীমা কেপােরশন, অথ ম ণালয় - 
(খ) প  সাধারণ বীমা কেপােরশন, অথ ম ণালয় - 

২৬ িশ  আইআরিস পািরশ দান বাংলােদশ হাই- টক পাক ক প  ০১ 
(ক) আমদািন পারিমট জািরকরণ 

আমদািন ও র ািন ধান িনয় েকর 
দ র 

০৩ 
(খ) র ািন পারিমট জািরকরণ ০৩ 
(গ) বািনিজ ক আমদািন িনব ন সনদ ০৩ 
(ঘ) বািনিজ ক  র ািন িনব ন সনদ ০৩ 
(ঙ) ইনেডি ং িনব ন সনদপ   ০৩ 
(চ) িশ  আমদািন িনব ন সনদ ০৫ 

২৭ 
 

সা িফেকট অব অিরিজন 
বাংলােদশ র ািন উ য়ন েরা, বািণজ  

ম ণালয় 

 
(ক) কাি  অব অিরিজন (িজএসিপ এর জ ) ৩ 

(খ) কাি  অব অিরিজন সনদ (সাধারণ) ১ 
২৮ (ক) এিসড পিরবহেনর জ  লাইেস  দান 

সংি  জলা শাসেকর কাযালয় 

১৫ 
(খ) এিসড পিরবহেনর জ  লাইেস  নবায়ন ৭ 
(গ) ব /  কা ািন িবি র লে  িনলামসহ িবিভ  ে  ানীয় 

শাসেনর িতিনিধ রণ 
৩ 

২৯ পািন ও বজ  শাধনাগার াপেনর অ মিত বাংলােদশ হাই- টক পাক ক প  ও 
পিরেবশ অিধদ র 

১৫ 

৩০ (ক) মাক লাইেস   ই করণ বাংলােদশ া াডস এ  টি ং 
ই উশন, িশ  ম ণালয় 

২২ 

(খ) পেট  িডজাইন রিজে শন  পেট  িডজাইন ও ড মাকস 
অিধদ র, 

িশ  ম ণালয় 

৩০ 

(খ) ড মাকস রিজে শন   ৩০ 
৩১ 

বািনিজ ক সং ার সনদ 

বাংলােদশ কি উটার সিমিত 
(িবিসএস), বাংলােদশ এেসািসেয়শন অব 
কলেস ার এ  আউটেসািসং (বাে া), 

বাংলােদশ এেসািসেয়শন অব 
সফটওয় ার এ  ইনফরেমশন সািভস 
( বিসস), চ ার অব কমাসসহ অ া  

েযাজ  িত ান। 

৩০ 

৩২ বািনিজ ক কায েমর অ মিতপ  বাংলােদশ হাই- টক পাক ক প  ৩ 

৩৩ ওয়ান প সািভস আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ১০ নং আইন), বাংলােদশ 
হাই- টক পাক ক প  আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৮ নং আইন), িবিধমালা   
অ যায়ী অ া  েণাদনা ও সবা । 

বাংলােদশ হাই- টক পাক ক প  ৩০ 

 


