
 

বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন (শবশিক) 

আঞ্চশলক কার্ যালয়, খুলনা 

 

 সিবা প্রোন প্রশিশ্রুশি (শিটিদেন চার্ যার )  

কার্ যালদয়র নাম : শবশিক আঞ্চশলক কার্ যালয়, খুলনা । 

ক্রশমক 

নাং 

সিবার নাম সিবার প্রোন  দ্ধশি প্রদয়ােনীয় কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান সিবার মূল্য ও 

 শরদশাধ 

 দ্ধশি 

সিবা প্রোদনর 

িময়িীমা 

(কার্ যশেবি)) 

োশয়ত্বপ্রাি কম যকিযা (নাম  েবী, স ান নম্বর ও ই-

সমইল) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

 

১। 

প্রদেক্ট সপ্রা াইল 

প্রণয়ন ও িরবরাহ 

 

উদযাক্তার আদবেদনর 

সপ্রশিদি প্রদেক্ট সপ্রা াইল 

প্রণয়ন কদর উ যযুক্ত 

কর্তয দির অনুদমােন 

িাদ দি উদযাক্তাদক 

িরািশর িরবরাহ করা হয়।  

১. প্রদেক্ট সপ্রা াইল প্রাশির েন্য উদযাক্তার আদবেন  

২. িাো কাগদে/সকাম্পাশনর প্যাদে প্রদেক্টটির িাংশিি শববরণ 

 

প্রাশিস্থান: 

প্রদর্ােয নয় 

 

শবনা মূদল্য ১৫ এ শব এম আবদুর রহমান 

শবদশষজ্ঞ  

শবশিক আঞ্চশলক কার্ যালয়, খুলনা 

০১৭১৫-৩৪৮৫৫১,  

rdkhulna@bscic.gov.bd 

 

২। 

শব নন িম্ভাব্যিা 

িমীিা প্রশিদবেন 

প্রণয়ন 

 

উদযাক্তার চাশহো অনুর্াশয় 

শব নন িম্ভাব্যিা িমীিা 

প্রনয়ন এবাং িরবারাহকরণ 
 

১. শনধ যাশরি  রম্যাদর্ আদবেন  

২. শশল্প কারখানার প্রকল্প প্রস্তাবনা 

 

প্রাশিস্থান:  

১. বিবিক আঞ্চশলক কার্ যালয়, খুলনা 

২. িংবিষ্ট বিবিক জেলা কার্ যালয় 

৩. শব ণন শবভাগ, শবশিক, ঢাকা 

 

১০,০০০/- 

(েশ হাোর 

র্াকা) 

 

 শরদশাধ 

 দ্ধশি: 

নগে/ ব্যাাংক 

ড্রা র্/ স -

অে যাদরর 

মাধ্যদম 

 

১৫ 

এ শব এম আবদুর রহমান 

শবদশষজ্ঞ 

শবশিক আঞ্চশলক কার্ যালয়, খুলনা 

০১৭১৫-৩৪৮৫৫১, 

rdkhulna@bscic.gov.bd 

৩। িাব সিক্টর ষ্টাশে 

প্রণয়ন ও িরবরাহ 

 

উদযাক্তার চাশহোর সপ্রশিদি 

সকান খাদির উ -খাদির 

শশল্পস্থা দনর িম্ভবনার 

প্রশিদবেন প্রণয়ন কদর 

উ যযুক্ত কর্তয দির 

অনুদমােন িাদ দি 

উদযাক্তাদক িরািশর 

িরবরাহ করা হয়। 

 

িাব-সিক্টর স্টাশে প্রাশির েন্য উদযাক্তার  আদবেন 

      

প্রাশিস্থান: 

প্রদর্ােয নয় 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শবনা মূদল্য ৩০ এ শব এম আবদুর রহমান 

শবদশষজ্ঞ  

শবশিক আঞ্চশলক কার্ যালয়, খুলনা 

০১৭১৫-৩৪৮৫৫১,  

rdkhulna@bscic.gov.bd 

mailto:rdkhulna@bscic.gov.bd
mailto:rdkhulna@bscic.gov.bd
mailto:rdkhulna@bscic.gov.bd


ক্রশমক 

নাং 

সিবার নাম সিবার প্রোন  দ্ধশি প্রদয়ােনীয় কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান সিবার মূল্য ও 

 শরদশাধ 

 দ্ধশি 

সিবা প্রোদনর 

িময়িীমা 

(কার্ যশেবি)) 

োশয়ত্বপ্রাি কম যকিযা (নাম  েবী, স ান নম্বর ও ই-

সমইল) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

৪। শশল্প ইউশনদর্র সল-

আউর্ প্ল্যান 

অনুদমােন 
 

শশল্পনগরী সেদক শশল্প 

িহায়ক সকদের মাধ্যদম প্রাি 

শশল্প ইউশনদর্র সল-আউর্ 

প্ল্যান অনুদমােদনর শবষদয় 

শিদ্ধান্ত প্রোন। 
 

১. শনধ যাশরি  রদম আদবেন 

২. রশিন ছশব (িিযাশয়ি)-০৩ কশ  

৩. নাগশরকত্ব িনে দত্রর  দর্াকশ -০৩ কশ  

৪. োিীয়  শরচয় দত্রর  দর্াকশ -০৩ কশ  

৫. শিটি করদ াদরশন/স ৌরিভা/ইউশনয়ন  শরষে কর্তযক প্রেত্ত 

হালনাগাে সেে লাইদিদের  দর্াকশ -০৩ কশ  

৬. েশম বরাদ্দ দত্রর   দর্াকশ -০৩ কশ  

৭.  দেশন িাটি যশ দকর্ ও প্রশিষ্ঠাদনর মাশলদকর অাংগীকারনামার 

 দর্াকশ -০৩ কশ  

৮. র্ন্ত্র াশি সকাদর্শদনর  দর্াকশ -০৩ কশ  

৯. িাইর্ সল-আউর্ প্ল্াদনর  দর্াকশ -০৩ কশ  

১০. সমশশন সল-আউর্ প্ল্াদনর  দর্াকশ -০৩ কশ  

১১. শবশডাং এশস্টদমদর্র  দর্াকশ -০৩ কশ  

১২. শবশডাং প্ল্াদনর  দর্াকশ -০৩ কশ  

১৩. েশমর মূদল্যর ২শকশস্তর ব্যাাংক ড্রা র্/স -অে যার 

১৪. িাংশিষ্ট শবশিক কার্ যালয়িমূদহর অগ্রায়ণ  ত্র 

আদবেন  রম  প্রাশিস্থান: 

িাংশিষ্ট শবশিক শশল্পনগরী কার্ যালয় 

৬০/-(ষার্ 

র্াকা) সেদক 

৪,১৮,৫০০/- 

(চার লি 

আঠার হাোর 

 াঁচশি র্াকা) 

[বগ যশমর্ার ও 

স্থা না 

শভশত্তক] 

 

 

 শরদশাধ 

 দ্ধশি: 

িাংশিষ্ট 

শশল্পনগরীর 

ব্যাাংক শহিাদব 

প্রোন 

১৫ শপ্রয়াাংকা িরকার 

শনব যাহী প্রদকৌশলী (ভারপ্রাি) 

আঞ্চশলক কার্ যালয়, শবশিক, খুলনা 

০১৬৭৩০৩৯৯২৩ 

+৮৮-০৪১-৭২১৭১৩০ 

rdkhulna@bscic.gov.bd 

৫। শশল্পনগরীদি 

অবশস্থি 

শশশল্পইউশনদর্র নাম 

 শরবিযন 
 

শশল্পনগরী সেদক সেলা 

কার্ যালয় এর মাধ্যদম প্রাি  

শশল্প ইউশনদর্র নাম  শরবিযন 

প্রস্তাদবর শবষদয় শিদ্ধান্ত 

প্রোন। 

 

১. উদযাক্তার আদবেন ত্র 

২. বরাদ্দ  দত্রর  দর্াকশ  

৩.  দেশন  দত্রর  দর্াকশ  

৪. সরশেশিকৃি ইোরা েশলদলর  দর্াকশ  

৫. বরাদদ্দর  র র্িবার হস্তান্তর হদয়দছ িার প্রমাণক ও পূদব য 

হস্তান্তর হদয় োকদল হস্তান্তর শ   শরদশাদধর রশশে 

৬. অনুদমাশেি সল-আউর্ প্ল্াদনর কশ  

৭. োিীয়  শরচয় ত্র ও আয়কর িনে ত্র 

৮. সেে লাইদিদের কশ   

৯. শবশিদকর শনবন্ধন 

১০. হালনাগাে শবশভন্ন  াওনা  শরদশাদধর রশশে 

১১. মামলা িাংক্রান্ত িাংশিষ্ট উদযাক্তার প্রিযয়ন 

 ত্র/অাংগীকারনামা 

১২. ব্যাাংক ঋণ  োকদল/পূদব য শনদয় োকদল ব্যাাংক ঋণ  শরদশাধ 

িাদ দি িাংশিষ্ট ব্যাাংক এর অনা শত্ত ত্র, শেে অব শরদেমশদনর 

কশ  ও NOC  

১৩. শবজ্ঞ আইন উ দেষ্টা কর্তযক সভদর্েকৃি খিড়া ইোরা েশলল 

(েশমর মূল্য+ স্থা না মূল্য উদেখিহ) 

১৪. ৩০০/- র্াকার নন জুশেশশয়াল স্টযাদম্প  অাংগীকারনামা: 

শবশিক  ষ যে 

কর্তযক 

শনধ যাশরি শ  

 

০৫ কম যশেবি কৃষ্ণ  ে মশেক 

শবদশষজ্ঞ -০২ 

আঞ্চশলক কার্ যালয়, শবশিক, খুলনা 

০১৭১৪৯৯০৪৯৮ 

+৮৮-০৪১-৭২১৭১৩০ 

rdkhulna@bscic.gov.bd 

mailto:rdkhulna@bscic.gov.bd
mailto:rdkhulna@bscic.gov.bd


         ক.  াওনা  শরদশাধ িাংক্রান্ত, মামলা, ব্যাাংক ঋণ সনই 

িাংক্রান্ত 

         খ. গ্রহীিা শবশিদকর শনয়ম সমন চলদবন িাংক্রান্ত 

         গ. গ্রহীিা  শরদবদশর সকান িশি করদবন না িাংক্রান্ত 

         ঘ. শনধ যাশরি িমদয়র মদধ্য পুনরায় হস্তান্তর না করা 

িাংক্রান্ত 

         উ. শনধ যাশরি িমদয়র মদধ্য উৎ ােদন র্াওয়া িাংক্রান্ত 

১৫. অাংশীোশর কারবার বা শলশমদর্ে সকাম্পাশনর সিদত্র িভার 

সরজুদলশন (সনার্ারাইেে) 

১৬. অাংশীোশরত্ব চুশক্তনামা েশলল (অাংশীোশর প্রশিষ্ঠাদনর সিদত্র) 

১৭. আটি যকযাল অব সমদমাোঃ-(শলশমদর্ে সকাম্পাশনর েন্য প্রদর্ােয) 

১৮. হালনাগাে  রম-১২(শলশমদর্ে সকাম্পাশনর েন্য প্রদর্ােয) 

১৯. ইোরা স্বদত্বর মূল মশলক মারা সগদল ওয়াশরশান িনে, নাম 

োশরকরণ  ত্র ও মৃত্যয িনদের কশ  

২০. উদযাক্তার  ািদ ার্ য িাইদের রশিন ছশব 

কাগে ত্র প্রাশিস্থান: 

িাংশিষ্ট শবশিক শশল্পনগরী কার্ যালয় 

৬। শশল্পনগরদি অবশস্থি 

শশশল্পইউশনদর্র খাি 

 শরবিযন 
 

শশল্পনগরী সেদক সেলা 

কার্ যালয় এর মাধ্যদম প্রাি 

শশল্প ইউশনদর্র খাি 

 শরবিযন প্রস্তাদবর শবষদয় 

শিদ্ধান্ত প্রোন। 

১. উদযাক্তার আদবেন ত্র 

২. বরাদ্দ  দত্রর  দর্াকশ  

৩.  দেশন  দত্রর  দর্াকশ  

৪. অনুদমাশেি সল-আউর্ প্ল্াদনর কশ  

৫. োিীয়  শরচয় ত্র ও আয়কর িনে ত্র 

৬. সেে লাইদিদের কশ   

৭. খাি  শরবিযদনর েন্য  শত্রকার শবজ্ঞশি (োিীয় ও স্থানীয়) ও 

শবজ্ঞশির  অনুকূদল আইনেীবীর প্রিযয়ন  ত্র 

৮. প্রকল্প িার ত্র (প্রদেক্ট সপ্রা াইল) (ঔষধ শশল্প হদল ঔষধ 

প্রশািদনর লাইদিেিহ) 

৯. হালনাগাে শবশভন্ন  াওনা  শরদশাদধর রশশে 

১০. ব্যাাংক ঋণ  োকদল/পূদব য শনদয় োকদল ব্যাাংক ঋণ  শরদশাধ 

িাদ দি িাংশিষ্ট ব্যাাংক এর অনা শত্ত ত্র, শেে অব শরদেমশদনর 

কশ  ও NOC  

১১. ৩০০/- র্াকার নন জুশেশশয়াল স্টযাদম্প  অাংগীকারনামা: 

         ক.  াওনা  শরদশাধ িাংক্রান্ত, মামলা, ব্যাাংক ঋণ সনই 

িাংক্রান্ত 

         খ. গ্রহীিা শবশিদকর শনয়ম সমন চলদবন িাংক্রান্ত 

         গ. গ্রহীিা  শরদবদশর সকান িশি করদবন না িাংক্রান্ত 

         ঘ. শনধ যাশরি িমদয়র মদধ্য পুনরায় হস্তান্তর না করা 

         উ. শনধ যাশরি িমদয়র মদধ্য উৎ ােদন র্াওয়া িাংক্রান্ত 

১২. উদযাক্তার  ািদ ার্ য িাইদের রশিন ছশব 

১৩। শবশিদকর শনবন্ধন 

১৪। শশল্পনগরী কম যকিযার  শরেশ যন প্রশিদবেন ও প্রিযয়ন 

কাগে ত্র প্রাশিস্থান: 

িাংশিষ্ট শবশিক শশল্পনগরী কার্ যালয় 

শবনামূদল্য ০৫ কৃষ্ণ  ে মশেক 

শবদশষজ্ঞ -০২ 

আঞ্চশলক কার্ যালয়, শবশিক, খুলনা 

০১৭১৪৯৯০৪৯৮  

+৮৮-০৪১-৭২১৭১৩০ 

rdkhulna@bscic.gov.bd 

mailto:rdkhulna@bscic.gov.bd


ক্রশমক 

নাং 

সিবার নাম সিবার প্রোন  দ্ধশি প্রদয়ােনীয় কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান সিবার মূল্য ও 

 শরদশাধ 

 দ্ধশি 

সিবা প্রোদনর 

িময়িীমা 

(কার্ যশেবি)) 

োশয়ত্বপ্রাি কম যকিযা (নাম  েবী, স ান নম্বর ও ই-

সমইল) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

৭। শশল্পনগরীদি 

অবশস্থি 

শশল্পইউশনদর্র 

ইোরাস্বত্ব হস্তান্তর 

 

ইোরাস্বত্ব হস্তান্তরকারী ও 

গ্রহণকারীর িাংশিষ্ট শশল্পনগরী 

কার্ যালদয়র আদবেদনর 

সপ্রশিদি র্োর্ে শনয়ম 

অনুিরণপূব যক সচয়ারম্যান, 

শবশিদকর অনুদমােন 

িাদ দি  ত্রোশর ও ই-

সমইদলর মাধ্যদম প্রোন করা 

হয় 

 

১. োিা ও গ্রহীিার আদবেন ত্র 

২. বরাদ্দ  দত্রর  দর্াকশ । 

৩.  দেশন  দত্রর  দর্াকশ  

৪. সরশেশিকৃি ইোরা েশলদলর  দর্াকশ  

৫. বরাদদ্দর  র র্িবার হস্তান্তর হদয়দছ িার প্রমাণক ও পূদব য 

হস্তান্তর হদয় োকদল হস্তান্তর শ   শরদশাদধর রশশে 

৬.অনুদমাশেি সল-আউর্ প্ল্াদনর কশ  

৭. োিীয়  শরচয় ত্র ও আয়কর িনে ত্র (োিা ও গ্রহীিা 

উভদয়র) 

৮. সেে লাইদিদের কশ  (গ্রহীিা) 

৯. হস্তান্তর িম্পশকযি  শত্রকার শবজ্ঞশি (োিীয় ও স্থানীয়) ও 

শবজ্ঞশির অনুকূদল আইনেীশবর প্রিযয়ন  ত্র 

১০. প্রস্তাশবি প্রশিষ্ঠাদনর প্রকল্প িার ত্র (প্রদেক্ট সপ্রা াইল) 

(ঔষধ শশল্প হদল ঔষধ প্রশািদনর লাইদিেিহ) 

১১. হালনাগাে শবশভন্ন  াওনা  শরদশাদধর রশশে 

১২. মামলা িাংক্রান্ত িাংশিষ্ট উদযাক্তার প্রিযয়ন 

 ত্র/অাংগীকারনামা (োিা) 

১৩. ব্যাাংক ঋণ  োকদল/পূদব য শনদয় োকদল ব্যাাংক ঋণ  শরদশাধ 

িাদ দি িাংশিষ্ট ব্যাাংক এর অনা শত্ত ত্র, শেে অব শরদেমশদনর 

কশ  

১৪. শবজ্ঞআইন উ দেষ্টা কর্তযক সভদর্েকৃি খিড়া ইোরা েশলল 

(েশমর মূল্য+স্থা না মূল্য উদেখিহ) 

১৫. ৩০০/- র্াকার নন জুশেশশয়াল স্টযাদম্প অাংগীকারনামা: 

       ক. োিার  াওনা  শরদশাধ িাংক্রান্ত 

       খ. গ্রহীিা শবশিদকর শনয়ম সমদন চলদবন িাংক্রান্ত 

       গ. গ্রহীিা  শরদবদশর সকান িশি করদবন না িাংক্রান্ত 

       ঘ. শনধ যাশরি িমদয়র মদধ্য পুনরায় হস্তান্তর না করা িাংক্রান্ত 

       উ. শনধ যাশরি িমদয়র মদধ্য উৎ ােদন র্াওয়া িাংক্রান্ত 

১৬. ইোরা স্বদত্বর মূলমশলক মারা সগদল িাকদিশন িাটি যশ দকর্ 

এবাং ওয়াশরশান িনে নামোশরকরণ  ত্র ও মৃত্যয িনদের কশ  

১৭.োিা ও গ্রহীিার  ািদ ার্ য িাইদের রশিন ছশব 

১৮। স্থানীয় কার্ যালয় কর্তযক োিা এবাং গ্রহীিার শুনাশনর কার্ য ত্র 

১৯। লীে শেদের কশ ।  

কাগে ত্র প্রাশিস্থান: 

িাংশিষ্ট শবশিক শশল্পনগরী কার্ যালয় 

 

শনধ যাশরি 

েশমর মূদল্যর 

০৫% 

 

 শরদশাধ 

 দ্ধশি: 

িাংশিষ্ট 

শশল্পনগরীর 

শনধ যাশরি 

ব্যাাংক শহিাদব 

েমা প্রোন 

১৫ 

 

কৃষ্ণ  ে মশেক 

শবদশষজ্ঞ -০২ 

আঞ্চশলক কার্ যালয়, শবশিক, খুলনা 

০১৭১৪৯৯০৪৯৮  

+৮৮-০৪১-৭২১৭১৩০ 

rdkhulna@bscic.gov.bd 

mailto:rdkhulna@bscic.gov.bd


ক্রশমক 

নাং 

সিবার নাম সিবার প্রোন  দ্ধশি প্রদয়ােনীয় কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান সিবার মূল্য ও 

 শরদশাধ 

 দ্ধশি 

সিবা প্রোদনর 

িময়িীমা 

(কার্ যশেবি)) 

োশয়ত্বপ্রাি কম যকিযা (নাম  েবী, স ান নম্বর ও ই-

সমইল) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

৮। শশল্পনগরীদি 

অবশস্থি 

শশশল্পইউশনদর্র 

মাশলকানা 

িাাংগঠশনক কাঠাদমা 

 শরবিযন 
 

শশল্পনগরী সেদক সেলা 

কার্ যালয় এর মাধ্যদম প্রাি 

শশল্প ইউশনদর্র মাশলকানার 

িাাংগঠশনক কাঠাদমা 

 শরবিযন প্রস্তাদবর শবষদয় 

শিদ্ধান্ত প্রোন। 

 

১. োিা ও গ্রহীিার আদবেন ত্র 

২. বরাদ্দ  দত্রর  দর্াকশ । 

৩.  দেশন  দত্রর  দর্াকশ  

৪. সরশেশিকৃি ইোরা েশলদলর  দর্াকশ  

৫. বরাদদ্দর  র র্িবার হস্তান্তর হদয়দছ িার প্রমাণক ও পূদব য হস্তান্তর 

হদয় োকদল হস্তান্তর শ   শরদশাদধর রশশে 

৬.অনুদমাশেি সল-আউর্ প্ল্াদনর কশ  

৭. োিীয়  শরচয় ত্র ও আয়কর িনে ত্র (োিা ও গ্রহীিা উভয়ই) 

৮. সেে লাইদিদের কশ  (গ্রহীিা) 

৯. হস্তান্তর িম্পশকৃি প্রশত্রকার শবজ্ঞশি (োিীয় ও স্থানীয়) ও শবজ্ঞশির 

অনুকূদল আইনেীশবর প্রিযয়ন  ত্র 

১০. প্রস্তাশবি প্রশিষ্ঠাদনর প্রকল্প িার ত্র (প্রদেক্ট সপ্রা াইল) (ঔষধ শশল্প 

হদল ঔষধ প্রশািদনর লাইদিেিহ) 

১১. হালনাগাে শবশভন্ন  াওনা  শরদশাদধর রশশে 

১২. মামলা িাংক্রান্ত িাংশিষ্ট উদযাক্তার প্রিযয়ন 

 ত্র/অাংগীকারনামা(োিা) 

১৩. ব্যাাংক ঋণ  োকদল/পূদেৃ শনদয় োকদল ব্যাাংক ঋণ  শরদশাধ 

িাদ দি িাংশিষ্ট ব্যাাংক এর অনা শত্ত ত্র, শেে অব শরদেমশদনর কশ  

১৪. শবজ্ঞআইন উ দেষ্টা কর্তযক সভদর্েকৃি খিড়া ইোরা েশলল (েশমর 

মূল্য+ স্থা না মূল্য উদেখিহ) 

১৫. ৩০০/- র্াকার নন জুশেশশয়াল স্টযাদম্প অাংগীকারনামা: 

       ক. োিার  াওনা  শরদশাধ িাংক্রান্ত 

       খ. গ্রহীিা শবশিদকর শনয়ম সমন চলদবন িাংক্রান্ত 

       গ. গ্রহীিা  শরদবদশর সকান িশি করদবন না িাংক্রান্ত 

       ঘ. শনধ যাশরি িমদয়র মদধ্য পুনরায় হস্তান্তর না করা িাংক্রান্ত 

       উ. শনধ যাশরি িমদয়র মদধ্য উৎ ােদন র্াওয়া িাংক্রান্ত 

১৬. অাংশীোশর কারবার বা শলশমদর্ে সকাম্পাশনর সিদত্র ক্রয় বা 

শবক্রদয়র সিদত্র িভার সরজুদলশন (সনার্ারাইেে) 

১৭. অাংশীোশরত্ব চুশক্তনামা েশলল (অাংশীোরী প্রশিষ্ঠাদনর সিদত্র) 

১৮. আটি যকযাল অব সমদমাোঃ-(শলশমদর্ে সকাম্পাশনর েন্য প্রদর্ােয) 

১৯. হালনাগাে  রম-১২(শলশমদর্ে সকাম্পাশনর েন্য প্রদর্ােয) 

২০. ইোরা স্বদত্বর মূলমশলক মারা সগদল ওয়াশরশান িনে 

নামোশরকরণ  ত্র ও মৃত্যয িনদের কশ  

২১.োিা ও গ্রহীিার  ািদ ার্ য িাইদের রশিন ছশব 

কাগে ত্র প্রাশিস্থান: 

িাংশিষ্ট শবশিক শশল্পনগরী কার্ যালয়। 

 

 

 

শনধ যাশরি 

েশমর মূদল্যর 

০৫% 

 

 শরদশাধ 

 দ্ধশি: 

িাংশিষ্ট 

শশল্পনগরীর 

শনধ যাশরি 

ব্যাাংক শহিাদব 

েমা প্রোন 

১৫ কৃষ্ণ  ে মশেক 

শবদশষজ্ঞ -০২ 

আঞ্চশলক কার্ যালয়, শবশিক, খুলনা 

০১৭১৪৯৯০৪৯৮  

+৮৮-০৪১-৭২১৭১৩০ 

rdkhulna@bscic.gov.bd 

mailto:rdkhulna@bscic.gov.bd


ক্রশমক 

নাং 

সিবার নাম সিবার প্রোন  দ্ধশি প্রদয়ােনীয় কাগে ত্র এবাং প্রাশিস্থান সিবার মূল্য ও 

 শরদশাধ 

 দ্ধশি 

সিবা প্রোদনর 

িময়িীমা 

(কার্ যশেবি)) 

োশয়ত্বপ্রাি কম যকিযা (নাম  েবী, স ান নম্বর ও ই-

সমইল) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

৯। শশল্পনগরীর শশল্প 

ইউশনর্/ সলার ভাড়া 

প্রোন 
 

প্রাি আদবেনিমূহ অনুদমােন ০১. ভাড়া প্রদানকারী ও ভাড়া গ্রহণকারীর আবিদনপত্র (বিল্প 

প্রবিষ্ঠাবনর প্যাবে)  

০২. ভাড়া প্রদানকারী প্রবিষ্ঠাবনর িরাদ্দপবত্রর ফব াকবপ  

 
০৩

. 

ভাড়া প্রদানকারী প্রবিষ্ঠাবনর পবেিন জপপাবরর 

ফব াকবপ 

০৪.  ভাড়া প্রদানকারী প্রবিষ্ঠান ইোরাস্বত্ব হস্তান্তর হবয় 

থাকবল িার প্রমাণক   

০৫. ভাড়া প্রদানকারী ও ভাড়া গ্রহণকারীর োিীয় 

পবরচয়পবত্রর ফব াকবপ  

০৬

. 

ভাড়া প্রদানকারী প্রবিষ্ঠাবনর অনুবমাবদি জল-আউ  

প্লাবনর ফব াকবপ  

০৭. বিজ্ঞ আইন উপবদষ্টা/এেবভাবক  কর্তযক জভব ব ে 

দািা-গ্রহীিা-বিবিক বত্রপক্ষীয় ভাড়ার  চুবিনামা  দবলল  

০৮

.   

 

৩০০ র্াকার নন জুশেশশয়াল স্টযাদম্প অাংগীকারনামা :  

০১. বিবিবকর িকল বনয়মকানুন জমবন চলবিন। 

প্রবিষ্ঠানটি িাবিলকৃি িা  

     মামলাধীন নয় (োিার)  

০২. বিবিবকর িকল বনয়মকানুন জমবন চলবিন। জকান 

অবিধ পণ্য উৎপাদন  

      করবিন না (গ্রহীিার) 

 
০৯

.  

ভাড়া গ্রহণকারী প্রবিষ্ঠাবনর প্রবেক্ট জপ্রাফাইল  

১০.   বিবভন্ন পাওনা আদাবয়র রবিদ 

১১.  ভাড়া গ্রহণকারী প্রবিষ্ঠাবনর জেে লাইবিন্স  

১২. ভাড়া গ্রহণকারী প্রশিষ্ঠাদনর বিবিবকর বনিন্ধন 

১৩

.  

অংিীদাবরত্ব চুবিনামা দবলল (অংিীদারী প্রবিষ্ঠান হবল)  

১৪. িভার কার্ যবিিরণী/বরজুবলিন (বলবমব ে 

প্রবিষ্ঠান/অংিীদারী প্রবিষ্ঠান হবল)    

১৫. হালনাগাদ ফরম-১২ (বলবমব ে জকাম্পাবন হবল) 

১৬

. 

জমবমাবরন্ডাম অি আটি যবকবলর কবপ (বলবমব ে 

জকাম্পাবন হবল)  

১৭. ভাড়া প্রদানকারী প্রবিষ্ঠান ব্াংবকর বনক  দায়িদ্ধ হবল 

জিই ব্াংবকর অনাপবিপত্র     

 

  

শবশিক  ষ যে 

কর্তযক 

শনধ যাশরি শ  

১০ কম যশেবি কৃষ্ণ  ে মশেক 

শবদশষজ্ঞ -০২ 

আঞ্চশলক কার্ যালয়, শবশিক, খুলনা 

০১৭১৪৯৯০৪৯৮  

+৮৮-০৪১-৭২১৭১৩০ 

rdkhulna@bscic.gov.bd 

mailto:rdkhulna@bscic.gov.bd


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


