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সফা প্রদান প্রনতশ্রুনত (নটিদজন চার্ টায) 

  

১.  নবন ও নভন 

  

নবন: (Vission) ভাদকানি মুি ফাাংরাদদ গড়া। 

  

নভন: (Mission) সদদ ভাদকদ্রদব্যয অব্যফায ও অবফধ াচাযদযাদধ এনদপা টদভন্ট ও আইনী কাম টক্রভ সজাযদায , ভাদকনফদযাধী 

গণদচতনতা সৃনি এফাং ভাদকািদদয নচনকৎা ও পুনফ টান 

নননিতকযদণয ভাধ্যদভ ম টায়ক্রদভ সদদ ভাদদকয অব্যফায কনভদয় আনা। 

  

২.  প্রনতশ্রুত সফামূ 

 ২.১) নাগনযক সফা: 

  

ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রানপ্ত স্থান 
সফামূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

(কভ টনদফ) 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ,  দনফ, সপান 

ও ই-ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ নাযদকাটিক ড্রাগ  

আভদানী, ভজুদ ও 

াইকাযী নফক্রদয়য 

রাইদন্স প্রদান। 

  

ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন প্রানপ্তয 

য সজরা/ 

নফবাগীয় কভ টকতটায 

তদন্ত প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুুয 

অনুদভাদন। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন ( ডাউনদরাড )। 

২) ঔলধ প্রান অনধদপ্তয কর্তটক সুানয। 

৩)  প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ সেড রাইদন্স কন। 

৪)  ড্রাগ ম্যানুপুাকচানযাং রাইদদন্সয ারনাগাদ 

কন। 

৫)  জনভয দনরর/বাড়ায চুনিত্র কন। 

৬) প্রনতষ্ঠাদনয নকা কন। 

৭)  প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ  আভদানন ননফন্ধনত্র 

কন। 

৮) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ আয়কয প্রতুয়ন ত্র 

কন। 

৯) পায়ায ানব ট ও ননবর নডদপন্স এয 

ারনাগাদ নদত্র কন। 

১০) নযদফ অনধদপ্তদযয ছাড়ত্র কন। 

১১) আদফদনকাযী ম্পদকট পুনর সবনযনপদকন 

নযদার্ ট কন। 

১২) প্রনতষ্ঠানটিয মন্ত্রানতয তানরকা কন। 

১৩) প্রনতষ্ঠানটিয কভ টচাযীদদয তানরকা কন। 

১৪) প্রনতষ্ঠানটিদত ননদয়ানজত পাভ টানি/ 

সকনভিদদয জীফন বৃত্তান্ত, ননদয়াগত্র ও নদত্র 

কন। 

১৫) ঔলধ উৎাদদনয এদনক্সাদযয ারনাগাদ 

কন। 

১৬) াংনিি সজরা ও নফবাগীয়  কাম টারদয়য 

সুানয ত্র। 

 

২০,০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-

১০০১ সত সেজাযী 

চারাদনয ভাধ্যদভ 

ফাাংরাদদ ব্যাাংক/ 

সানারী ব্যাাংদক  জভা 

প্রদান। 

৪৫ নদন জনাফ সখ মুাম্মদ 

খাদরদুর কনযভ 

কাযী নযচারক 

(নচনকৎা ও 

পুন টফান) 

সপান : +৮৮০২-

৮৩৯১২১৮ 

ইদভইর: adtr

@dnc.gov.

bd 

http://www.dnc.gov.bd/
http://www.dnc.gov.bd/site/forms/891140f9-7855-4bb3-b675-52bf5d5d77db/%E0%A7%A7-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80-%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A7%A7%E0%A5%A4
mailto:adtr@dnc.gov.bd
mailto:adtr@dnc.gov.bd
mailto:adtr@dnc.gov.bd
mailto:adtr@dnc.gov.bd


ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রানপ্ত স্থান 
সফামূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

(কভ টনদফ) 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ,  দনফ, সপান 

ও ই-ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২ নাযদকাটিক ড্রাগ  

যপ্তানী, ভজুদ ও 

াইকাযী নফক্রদয়য 

রাইদন্স প্রদান। 

  

ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন প্রানপ্তয 

য সজরা/ 

নফবাগীয় কভ টকতটায 

তদন্ত প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুুয 

অনুদভাদন। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন ( ডাউনদরাড )। 

২) ঔলধ প্রান অনধদপ্তয কর্তটক সুানয ত্র। 

৩)  প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ সেড রাইদন্স কন। 

৪)  ড্রাগ ম্যানুপুাকচানযাং রাইদদন্সয ারনাগাদ 

কন। 

৫)  জনভয দনরর/বাড়ায চুনিত্র। 

6) প্রনতষ্ঠাদনয নকা কন। 

৭)  প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ  যপ্তানন ননফন্ধন ত্র। 

৯) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ আয়কয প্রতুয়ন ত্র। 

১০) পায়ায ানব ট ও ননবর নডদপন্স এয 

ারনাগাদ নদত্র। 

১১) নযদফ অনধদপ্তদযয ছাড়ত্র। 

১২) আদফদনকাযী ম্পদকট পুনর সবনযনপদকন 

নযদার্ ট। 

১৩) প্রনতষ্ঠানটিয মন্ত্রানতয তানরকা। 

১৪) প্রনতষ্ঠানটিয কভ টচাযীদদয তানরকা। 

১৫) প্রনতষ্ঠানটিদত ননদয়ানজত পাভ টানি/ 

সকনভিদদয জীফন বৃত্তান্ত, ননদয়াগত্র ও নদত্র। 

১৬) ঔলধ উৎাদদনয এদনক্সাদযয ারনাগাদ 

কন। 

১৭) াংনিি সজরা ও নফবাগীয় কাম টারদয়য 

সুানয ত্র। 

২০,০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

৪৫ নদন জনাফ সখ মুাম্মদ 

খাদরদুর কনযভ 

কাযী নযচারক 

(নচনকৎা ও 

পুন টফান) 

সপান : +৮৮০২-

৮৩৯১২১৮ 

ইদভইর: adtr

@dnc.gov.

bd 

৩ নাযদকাটিক ড্রাগ 

উৎাদন/প্রনক্রয়াজা

তকযণ , ভজুদ ও 

াইকাযী নফক্রয় 

রাইদন্স প্রদান। 

  

াংনিি প্রনতষ্ঠান 

কর্তটক ননধ টানযত 

পযদভ আদফদন 

প্রানপ্তয য সজরা/ 

নফবাগীয় কভ টকতটায 

তদন্ত প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুুয 

অনুদভাদন। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন (ডাউনদরাড)। 

২) ঔলধ প্রান অনধদপ্তয কর্তটক সুানয ত্র। 

৩)  প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ সেড রাইদন্স কন। 

৪)  ড্রাগ ম্যানুপুাকচানযাং রাইদদন্সয ারনাগাদ 

কন। 

৫)  জনভয দনরর/বাড়ায চুনিদত্রয কন। 

৬) প্রনতষ্ঠাদনয নকা কন। 

৭)  প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ  আভদানন ননফন্ধন 

ত্র। 

৮) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ আয়কয প্রতুয়ন ত্র। 

৯) পায়ায ানব ট ও ননবর নডদপন্স এয 

ারনাগাদ নদত্র। 

১০) নযদফ অনধদপ্তদযয ছাড়ত্র। 

১১) আদফদনকাযী ম্পদকট পুনর সবনযনপদকন 

নযদার্ ট। 

১২) প্রনতষ্ঠানটিয মন্ত্রানতয তানরকা। 

১৩) প্রনতষ্ঠানটিয কভ টচাযীদদয তানরকা। 

১৪) প্রনতষ্ঠানটিদত ননদয়ানজত পাভ টানি/ 

সকনভিদদয জীফন বৃত্তান্ত, ননদয়াগত্র ও নদত্র। 

১৫) ঔলধ উৎাদদনয এদনক্সাদযয ারনাগাদ 

কন। 

১৬) াংনিি সজরা ও নফবাগীয় কাম টারদয়য 

সুানয ত্র। 

২০,০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

৪৫ নদন জনাফ সখ মুাম্মদ 

খাদরদুর কনযভ 

কাযী নযচারক 

(নচনকৎা ও 

পুন টফান) 

সপান : +৮৮০২-

৮৩৯১২১৮ 

ইদভইর: adtr

@dnc.gov.

bd 

http://www.dnc.gov.bd/site/forms/891140f9-7855-4bb3-b675-52bf5d5d77db/%E0%A7%A7-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80-%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A7%A7%E0%A5%A4
mailto:adtr@dnc.gov.bd
mailto:adtr@dnc.gov.bd
mailto:adtr@dnc.gov.bd
mailto:adtr@dnc.gov.bd
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ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রানপ্ত স্থান 
সফামূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

(কভ টনদফ) 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ,  দনফ, সপান 

ও ই-ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪ নাযদকাটিক ড্রাগ 

ভজুদ ও াইকাযী 

নফক্রয় রাইদন্স 

(উৎাদনকাযী ও 

অন্যান্য াইকাযী 

নফদক্রতা) প্রদান। 

  

ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন প্রানপ্তয 

য সজরা/ 

নফবাগীয় কভ টকতটায 

তদন্ত প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুুয 

অনুদভাদন। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন। 

২) ঔলধ প্রান অনধদপ্তয কর্তটক সুানয ত্র। 

৩)  প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ সেড রাইদন্স এয 

কন।   

৪)  ড্রাগ ম্যানুপুাকচানযাং রাইদদন্সয ারনাগাদ 

কন। 

৫) জনভয দনরর/বাড়ায চুনিত্র। 

6) প্রনতষ্ঠাদনয নকা কন। 

৭) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ আয়কয প্রতুয়ন ত্র। 

৮) পায়ায ানব ট ও ননবর নডদপন্স এয 

ারনাগাদ নদত্র। 

৯) নযদফ অনধদপ্তদযয ছাড়ত্র। 

১০) আদফদনকাযী ম্পদকট পুনর সবনযনপদকন 

নযদার্ ট। 

১১) প্রনতষ্ঠানটিয মন্ত্রানতয তানরকা। 

১২) প্রনতষ্ঠানটিয কভ টচাযীদদয তানরকা। 

১৩) প্রনতষ্ঠানটিদত ননদয়ানজত পাভ টানি/ 

সকনভিদদয জীফন বৃত্তান্ত, ননদয়াগত্র ও নদত্র। 

১৪) ঔলধ উৎাদদনয এদনক্সাদযয ারনাগাদ 

কন। 

১৫) াংনিি সজরা ও নফবাগীয় কাম টারদয়য 

সুানয ত্র। 

১০,০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

৪৫ নদন জনাফ সখ মুাম্মদ 

খাদরদুর কনযভ 

কাযী নযচারক 

(নচনকৎা ও 

পুন টফান) 

সপান : +৮৮০২-

৮৩৯১২১৮ 

ইদভইর: adtr

@dnc.gov.

bd 

৫ নাযদকাটিক ড্রাগ 

ভজুদ ও খুচযা 

নফক্রদয়য রাইদন্স ( 

পাদভ টী) প্রদান। 

  

ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন প্রানপ্তয 

য সজরা/ 

নফবাগীয় কভ টকতটায 

তদন্ত প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুুয 

অনুদভাদন। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন (ডাউনদরাড)। 

২) ারনাগাদ সেড রাইদন্স কন। 

৩) ারনাগাদ ড্রাগ রাইদন্স কন। 

৪) ারনাগাদ আয়কয নযদাদধয প্রতুয়নত্র। 

৫) পাভ টানদিয জীফন বৃত্তান্ত, নদত্র/প্রতুয়নত্র 

ও ননদয়াগত্র। 

৬) সদাকাসন ননদয়ানজত কভ টচাযীদদয তানরকা।  

৭) সদাকান বাড়ায চুনিত্র/জনভয দনরদরয 

ছায়ানরন। 

৮) প্রনতষ্ঠাদনয খড়া ভাননচত্র কন।  

৯) আদফদনকাযী ম্পদকট পুনর সবনযনপদকন 

নযদার্ ট কন। 

১০) াংনিি সজরা ও নফবাগীয় কাম টারদয়য 

সুানয ত্র। 

ভানগদযয সক্ষদত্র 

১২০০/- ও অন্যান্য 

এরাকায জন্য ১০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

৪৫ নদন জনাফ সখ মুাম্মদ 

খাদরদুর কনযভ 

কাযী নযচারক 

(নচনকৎা ও 

পুন টফান) 

সপান : +৮৮০২-

৮৩৯১২১৮ 

ইদভইর: adtr

@dnc.gov.

bd 

৬ নাযদকাটিক ড্রাগ 

ব্যফাদযয াযনভর্ 

প্রদান। 

  

ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন প্রানপ্তয 

য সজরা/ 

নফবাগীয় কভ টকতটায 

তদন্ত প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুুয 

অনুদভাদন। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন (ডাউনদরাড)। 

২) ারনাগাদ সেড রাইদন্স কন। 

৩) ারনাগাদ নিননক রাইদন্স কন। 

৪) ারনাগাদ আয়কয নযদাদধয প্রতুয়নত্র। 

৫) পায়ায ানব ট ও ননবর নডদপন্স রাইদন্স 

কন। 

৬) াাতার/নিননক বাড়ায চুনিত্র/জনভয 

দনরর। 

ভানগদযয সক্ষদত্র 

১২০০/- ও অন্যান্য 

এরাকায জন্য ১০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

৪৫ নদন জনাফ সখ মুাম্মদ 

খাদরদুর কনযভ 

কাযী নযচারক 

(নচনকৎা ও 

পুন টফান) 

সপান : +৮৮০২-

৮৩৯১২১৮ 

ইদভইর: adtr

@dnc.gov.

mailto:adtr@dnc.gov.bd
mailto:adtr@dnc.gov.bd
mailto:adtr@dnc.gov.bd
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ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রানপ্ত স্থান 
সফামূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

(কভ টনদফ) 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ,  দনফ, সপান 

ও ই-ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৭) াাতার/নিননদক ননদয়ানজত ডািাযদদয 

তানরকা (সযনজ: নম্বয) ও তাদদয ননদয়াগত্র, 

সমাগদানত্র ও নক্ষাগত সমাগ্যতায নদত্র । 

৮) াাতার/নিননদক ননদয়ানজত 

কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয তানরকা। 

৯) ভাদকদ্রব্য ননয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এয ধাযা ১৪ 

সভাতাদফক (তদন্ত কভ টকভ টকতটায  সুস্পি 

ভতাভত) প্রনতদফদন । 

১০) াাতার/নিননদক নফগত ০৬(ছয়) ভাদয 

অাদযদনয াংখ্যা াংক্রান্ত নফফযণ। 

১১) ) াংনিি সভদো উ অঞ্চর/সজরা কাম টারয় ও 

নফবাগীয় কাম টারদয়য  সুানয ত্র। 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। bd 

৭ নল্প প্রনতষ্ঠানমূদ 

ব্যফাদযয জন্য 

সযকটিপাইড 

নস্পনযর্/ 

এুাফনরউর্ 

এুারদকার/ 

ইথাইর 

এুারদকার/ স্ট্রাং 

এুারদকার (এইচ 

এ সকাড -২২০৭) 

আভদানন, যপ্তানন ও 

ভজুদ যাখায 

রাইদন্স প্রদান। 

  

ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন প্রানপ্তয 

য সজরা/ 

নফবাগীয় কভ টকতটায 

তদন্ত প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুুয 

অনুদভাদন। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন (ডাউনদরাড)। 

২) ারনাগাদ সেড রাইদদন্সয কন। 

৩)  ারনাগাদ সভয়াদদয আভদানন ননফন্ধনত্র। 

৪) ারনাগাদ আয়কয নযদাদধয প্রতুয়নত্র। 

৫) পায়ায ও ননবর নডদপন্স রাইদন্স কন। 

৬) নফদফাযক রাইদন্স কন। 

৭) নযদফ অনধদপ্তদযয ছাড়ত্র কন। 

৮) ণ্য প্রস্তুদতয সযনন কন। 

৯) নফদলজ্ঞ সকনভি এয াটি টনপদকর্, ননদয়াগ 

ত্র ও সমাগদান ত্র। 

১০ ) প্রনতষ্ঠাদনয খড়া ভাননচত্র কন। 

১১)  জনভয দনরর/ঘয বাড়ায চুনিত্র।   

১২)  প্রনতষ্ঠানটিদত ননদয়ানজত 

কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয তানরকা 

১৩) প্রনতষ্ঠানটিয মন্ত্রানতয তানরকা। 

১৪) আদফদনকাযী ম্পদকট পুনর প্রনতদফদন। 

১৫)াংনিি সজরা ও নফবাগীয় কাম টারদয়য 

সুানয কন। 

ফানল টক ৫০০০ নরর্ায 

ম টন্ত ১0000/-, 

ফানল টক ১0000 নরর্ায 

ম টন্ত ১৫000/-ও 

ফানল টক ১0000 নরর্ায 

এয উর্ধ্ট ২০০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

৮৫ নদন জনাফ সখ মুাম্মদ 

খাদরদুর কনযভ 

কাযী নযচারক 

(নচনকৎা ও 

পুন টফান) 

সপান : +৮৮০২-

৮৩৯১২১৮ 

ইদভইর: adtr

@dnc.gov.

bd 

৮ সযকটিপাইড 

নস্পনযর্/ 

এুাফনরউর্ 

এুারদকার/ 

ইথাইর 

এুারদকার/ স্ট্রাং 

এুারদকার (এইচ 

এ সকাড -২২০৭) 

ভজুদ ও ব্যফাদযয 

াযনভর্ প্রদান। 

ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন প্রানপ্তয 

য সজরা/ 

নফবাগীয় কভ টকতটায 

তদন্ত প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুুয 

অনুদভাদন। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন। 

২) ারনাগাদ সেড রাইদদন্সয কন।  

৩) ারনাগাদ আয়কয নযদাদধয প্রতুয়নত্র। 

৪) পায়ায ও ননবর নডদপন্স রাইদদন্সয কন। 

৫) নফদফাযক রাইদদন্সয কন। 

৬) নযদফ অনধদপ্তদযয ছাড়দত্রয কন। 

৭) ণ্য প্রস্তুদতয সযনন 

৮) নফদলজ্ঞ সকনভি এয াটি টনপদকর্, ননদয়াগ 

ত্র ও সমাগদান ত্র 

৯ ) প্রনতষ্ঠাদনয খড়া ভাননচত্র কন। 

১০)  জনভয দনরর/ঘয বাড়ায চুনিত্র কন  

১১)  প্রনতষ্ঠানটিদত ননদয়ানজত 

কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয তানরকা 

১২) প্রনতষ্ঠানটিয মন্ত্রানতয তানরকা। 

১৩) আদফদনকাযী ম্পদকট পুনর প্রনতদফদন 

৫০০ নরর্ায ম টন্ত 

৪000/-, ১000 নরর্ায 

ম টন্ত ৬০00/- ও 

১000 নরর্ায উদর্ধ্ট 

৪০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

৪৫ নদন জনাফ সখ মুাম্মদ 

খাদরদুর কনযভ 

কাযী নযচারক 

(নচনকৎা ও 

পুন টফান) 

সপান : +৮৮০২-

৮৩৯১২১৮ 

ইদভইর: adtr

@dnc.gov.

bd 

http://dnc.gov.bd/site/forms/cccf1670-2f3e-4e1d-8620-945075616ba7/%E0%A7%AD-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A1-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9F-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%25
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ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রানপ্ত স্থান 
সফামূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

(কভ টনদফ) 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ,  দনফ, সপান 

ও ই-ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

কন। 

১৪)াংনিি সজরা ও নফবাগীয় কাম টারদয়য 

সুানয ত্র। 

৯ এুাদরাপ্যানথক ঔলধ 

নদল্প  ব্যফাদযয 

জন্য সযকটিপাইড 

নস্পনযর্, 

এুাফনরউর্ 

এুারদকার/ 

ইথাইর 

এুারদকার/ স্ট্রাং 

এুারদকার ভজুদ 

ও ব্যফাদযয 

াযনভর্ প্রদান। 

াংনিি প্রনতষ্ঠান 

কর্তটক সরর্ায সড 

প্যাদড আদফদন 

প্রানপ্তয য সজরা/ 

নফবাগীয় কভ টকতটায 

তদন্ত প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুুয 

অনুদভাদন। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন। 

২) ঔলধ প্রান অনধদপ্তদযয সুানয ত্র। 

৩) ারনাগাদ সেড রাইদদন্সয কন। 

৪) ঔলধ উৎাদদনয এদনক্সাদযয ারনাগাদ কন। 

৫)  ারনাগাদ ড্রাগ ম্যানুপুাকচায রাইদদন্সয 

কন। 

৬)  ারনাগাদ সভয়াদদয আভদানন ননফন্ধনত্র। 

৭)  প্রনতষ্ঠাদনয খড়া ভাননচত্র। 

৮) ারনাগাদ আয়কয নযদাদধয প্রতুয়নত্র। 

৯)  পায়ায ও ননবর নডদপন্স রাইদদন্সয কন। 

১০) নযদফ অনধদপ্তদযয ছাড়দত্রয কন। 

১১) আদফদনকাযী ম্পদকট পুনর প্রনতদফদন 

কন।  

১২) াংনিি সজরা ও নফবাগীয় কাম টারদয়য 

সুানয ত্র। 

ফানল টক ফযাদ্দ ১000 

নরর্ায ৪000/, ফানল টক 

ফযাদ্দ ৫০০০ নরর্ায 

ম টন্ত ৯০০০/- ও 

ফানল টক ফযাদ্দ ৫০০০ 

নরর্ায এয উদর্ধ্ট 

১০০০০/- 

নপ অনধদপ্তসযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

৪৫ নদন জনাফ সখ মুাম্মদ 

খাদরদুর কনযভ 

কাযী নযচারক 

(নচনকৎা ও 

পুন টফান) 

সপান : +৮৮০২-

৮৩৯১২১৮ 

ইদভইর: adtr

@dnc.gov.

bd 

১০ বফজ্ঞাননক গদফলণা, 

নক্ষা, নচনকৎা ও 

অন্যান্য সক্ষদত্র 

ব্যফাদযয জন্য 

সযকটিপাইড 

নস্পনযর্/ 

এুাফনরউর্ 

এুারদকার/ 

ইথাইর 

এুারদকার/ স্ট্রাং 

এুারদকার (এইচ 

এ সকাড -২২০৭) 

ভজুদ ও ব্যফাদযয 

াযনভর্ প্রদান। 

  

াংনিি প্রনতষ্ঠান 

কর্তটক সরর্ায সড 

প্যাদড আদফদন 

প্রানপ্তয য সজরা/ 

নফবাগীয় কভ টকতটায 

তদন্ত প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুুয 

অনুদভাদন। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন। 

২) ারনাগাদ সেড রাইদদন্সয কন। 

৩)  প্রনতষ্ঠাদনয খড়া ভাননচত্র কন। 

৪) ারনাগাদ আয়কয নযদাদধয প্রতুয়নত্র 

কন। 

৫)  পায়ায ও ননবর নডদপন্স রাইদদন্সয কন। 

৬) আদফদনকাযী ম্পদকট পুনর প্রনতদফদন কন। 

৭) াংনিি সজরা ও নফবাগীয় কাম টারদয়য সুানয 

ত্র।  

  

ফানল টক ফযাদ্দ ২০ 

নরর্ায ১০০০/, ফানল টক 

ফযাদ্দ ৫০০ নরর্ায 

ম টন্ত ৩০০০/-, ফানল টক 

ফযাদ্দ ৫০০ নরর্ায এয 

উদর্ধ্ট ৫০০০/-ও 

অন্যান্য ফানণনজুক 

রদক্ষু ১০০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

৪৫ নদন   

জনাফ সখ মুাম্মদ 

খাদরদুর কনযভ 

কাযী নযচারক 

(নচনকৎা ও 

পুন টফান) 

সপান : +৮৮০২-

৮৩৯১২১৮ 

ইদভইর: adtr

@dnc.gov.

bd 

১১ সানভওপ্যানথক 

ঔলধ প্রতু্মদতয 

জন্য সযকটিপাইড 

নস্পনযর্/ স্ট্রাং 

এুারদকার/ 

ইথাইর এুারদকার 

(এইচ এ সকাড -

২২০৭) আভদানন ও 

ভজুদ রাইদন্স 

প্রদান। 

  

াংনিি প্রনতষ্ঠান 

কর্তটক সরর্ায সড 

প্যাদড আদফদন 

প্রানপ্তয য সজরা/ 

নফবাগীয় কভ টকতটায 

তদন্ত প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুুয 

অনুদভাদন। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন (ডাউনদরাড)। 

২) ারনাগাদ সেড রাইদদন্সয কন। 

৩) ারনাগাদ আয়কয নযদাদধয প্রতুয়নদত্রয 

কন। 

৪)  ারনাগাদ ড্রাগ ম্যানুপুাকচায 

রাইদদন্সয(সানভও) কন। 

৫ ) প্রনতষ্ঠাদনয খড়া ভাননচত্র এয কন। 

৬)  জনভয দনরর/ ঘয বাড়ায চুনিসত্রয কন। 

৭)  প্রনতষ্ঠানটিদত ননদয়ানজত 

কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয তানরকা। 

৮) ঔলধ প্রস্ত্ত্তদতয সযনন (এদনক্সায)। 

৯) প্রনতষ্ঠানটিয মন্ত্রানতয তানরকা। 

ফানল টক ফযাদ্দ ১০০০ 

নরর্ায ৫০০০/, ফানল টক 

ফযাদ্দ ৫০০০ নরর্ায 

ম টন্ত ১০০০০/- ও 

ফানল টক ফযাদ্দ ১০০০০ 

নরর্ায ১৫০০০/- ও 

ফানল টক ফযাদ্দ ১০০০০ 

নরর্ায এয উদর্ধ্ট 

২০০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

৮৫ নদন জনাফ সখ মুাম্মদ 

খাদরদুর কনযভ 

কাযী নযচারক 

(নচনকৎা ও 

পুন টফান) 

সপান : +৮৮০২-

৮৩৯১২১৮ 

ইদভইর: adtr

@dnc.gov.

bd 
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ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রানপ্ত স্থান 
সফামূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

(কভ টনদফ) 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ,  দনফ, সপান 

ও ই-ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১০) প্রনতষ্ঠানটিয ভান ননয়ন্ত্রণ কাদজ ননদয়ানজত 

সানভও ডািায এয নদত্র। 

১১) ফানল টক চানদা ম্পদকট ঔলধ প্রান 

অনধদপ্তদযয সুানয ত্র। 

১২) আদফদনকাযী ম্পদকট পুনর প্রনতদফদদনয 

কন। 

১৩) )  পায়ায ও ননবর নডদপন্স রাইদদন্সয 

কন। 

১৪) আভদানন ননফন্ধন ত্র। 

১৫) সুগায এন্ড পৄড ইন্ডানষ্ট্রজ কদ টাদযদনয 

অনানত্তত্র। 

১৬)াংনিি সজরা ও নফবাগীয় কাম টারদয়য 

সুানয ত্র। 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

১২ সানভওপ্যানথক 

ঔলধ প্রতু্মদতয 

জন্য সযকটিপাইড 

নস্পনযর্/ স্ট্রাং 

এুারদকার/ 

ইথাইর এুারদকার 

(ইথাইর) (এইচ এ 

সকাড -২২০৭) 

াংগ্র, াংযক্ষণ , 

নযফন এফাং ঔলধ 

(ভাদায টিাংচায) 

বতযীয উাদান 

নদদফ ব্যফাদযয 

াযনভর্ প্রদান। 

  

াংনিি প্রনতষ্ঠান 

কর্তটক সরর্ায সড 

প্যাদড আদফদন 

প্রানপ্তয য সজরা/ 

নফবাগীয় কভ টকতটায 

তদন্ত প্রনতসফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুুয 

অনুদভাদন। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ/প্যাদড 

আদফদন (ডাউনদরাড)। 

2) ারনাগাদ সেড রাইদদন্সয কন। 

৩) ারনাগাদ আয়কয নযদাদধয প্রতুয়নত্র। 

৪) পায়ায রাইদদন্সয ারনাগাদ কন। 

5)  ারনাগাদ ড্রাগ ম্যানুপুাকচায 

রাইদদন্সয(সানভও) কন। 

6) প্রনতষ্ঠাদনয খড়া ভাননচদত্রয কন। 

7) জনভয দনরর/ঘয বাড়ায চুনিদত্রয দনরদরয 

কন। 

8)  প্রনতষ্ঠানটিদত ননদয়ানজত 

কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয তানরকা 

9) ঔলধ প্রস্তুদতয সযনন (এদনক্সায)। 

10) প্রনতষ্ঠানটিয মন্ত্রানতয তানরকা। 

১১) প্রনতষ্ঠানটিয ভান ননয়ন্ত্রণ কাদজ ননদয়ানজত 

সানভও ডািায এয নদত্র। 

১২) ফানল টক চানদা ম্পদকট ঔলধ প্রান 

অনধদপ্তদযয সুানয ত্র। 

১৩) আদফদনকাযী ম্পসকট পুনর প্রনতদফদদনয 

কন। 

১৪)াংনিি সজরা ও নফবাগীয় কাম টারদয়য 

সুানয ত্র।  

ফানল টক ফযাদ্দ ১০০০ 

নরর্ায ৯০০০/, ফানল টক 

ফযাদ্দ ৫০০০ নরর্ায 

ম টন্ত ১২০০০/- ও 

ফানল টক ফযাদ্দ ১০০০০ 

নরর্ায ম টন্ত ১৫০০০/- 

ফানল টক ফযাদ্দ ১০০০০ 

নরর্ায এয উদর্ধ্ট 

১৮০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

৪৫ নদন জনাফ সখ মুাম্মদ 

খাদরদুর কনযভ 

কাযী নযচারক 

(নচনকৎা ও 

পুন টফান) 

সপান : +৮৮০২-

৮৩৯১২১৮ 

ইদভইর: adtr

@dnc.gov.

bd 

১৩ সানভওপ্যানথক 

নচনকৎক কর্তটক 

ঔলধ নিকযণ 

(ডাইলুন) এয জন্য 

সযকটিপাইড 

নস্পনযর্ ভজুদ ও 

ব্যফাদযয াযনভর্ 

প্রদান। 

  

াংনিি প্রনতষ্ঠান 

কর্তটক সরর্ায সড 

প্যাদড আদফদন 

প্রানপ্তয য সজরা/ 

নফবাগীয় কভ টকতটায 

তদন্ত প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুুয 

অনুদভাদন। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ/প্যাদড 

আদফদন (ডাউনদরাড)। 

২) ারনাগাদ সেড রাইদদন্সয কন। 

৩)  ারনাগাদ আয়কয নযদাদধয প্রতুয়নত্র। 

৪) ারনাগাদ ড্রাগ রাইদন্স (সানভও) এয কন 

৫)  প্রনতষ্ঠাদনয খড়া ভাননচদত্রয কন। 

৬) জনভয দনরর/ঘয বাড়ায চুনিদত্রয।  

৭)  প্রনতষ্ঠানটিদত ননদয়ানজত কভ টকতটা/কভ টচাযীয 

তানরকা। 

৮)  প্রনতষ্ঠানটিদত ননদয়ানজত সানভও ডািাদযয 

নদত্র । 

৯) আদফদনকাযী ম্পদকট পুনর প্রনতদফদদনয 

ফানল টক ফযাদ্দ ২৫ 

নরর্ায ১০০০/, ফানল টক 

ফযাদ্দ ১০০ নরর্ায 

ম টন্ত ১৫০০/- ও 

ফানল টক ফযাদ্দ ৫০০ 

নরর্ায ম টন্ত ২০০০/- 

ফানল টক ফযাদ্দ ১০০০ 

নরর্ায ম টন্ত ৫০০০/- 

ও ফানল টক ফযাদ্দ ১০০০ 

নরর্ায এয উদর্ধ্ট 

৭০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

৪৫নদন জনাফ সখ মুাম্মদ 

খাদরদুর কনযভ 

কাযী নযচারক 

(নচনকৎা ও 

পুন টফান) 

সপান : +৮৮০২-

৮৩৯১২১৮ 

ইদভইর: adtr

@dnc.gov.

bd 
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ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রানপ্ত স্থান 
সফামূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

(কভ টনদফ) 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ,  দনফ, সপান 

ও ই-ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

কন। 

১০) াংনিি সজরা ও নফবাগীয় কাম টারদয়য 

সুানয ত্র। 

  

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

১৪ এুারদকার/ স্ট্রাং 

এুারদকার/ 

সযকটিপাইড 

নস্পনযর্ ভফনরত 

সানভওপ্যানথক 

ঔলধ াইকাযী 

নফক্রদয়য রাইদন্স 

প্রদান। 

াংনিি প্রনতষ্ঠান 

কর্তটক সরর্ায সড 

প্যাদড আদফদন 

প্রানপ্তয য সজরা/ 

নফবাগীয় কভ টকতটায 

তদন্ত প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুুয 

অনুদভাদন। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ/প্যাদড 

আদফদন (ডাউনদরাড)। 

২) ারনাগাদ সেড রাইদদন্সয কন। 

৩)  ারনাগাদ আয়কয নযদাদধয প্রতুয়নত্র। 

৪) ারনাগাদ ড্রাগ রাইদন্স (সানভও) এয কন। 

৫)  প্রনতষ্ঠাদনয খড়া ভাননচত্র। 

৬) জনভয দনরর/ ঘয বাড়ায চুনিদত্রয দনরদরয 

কন। 

৭)  প্রনতষ্ঠানটিদত ননদয়ানজত কভ টকতটা/কভ টচাযীয 

তানরকা। 

৮)  প্রনতষ্ঠানটিদত ননদয়ানজত সানভও ডািাদযয 

নদত্র । 

৯) আদফদনকাযী ম্পদকট পুনর প্রনতদফদদনয 

কন। 

১০) াংনিি সজরা ও নফবাগীয় কাম টারদয়য 

সুানয ত্র। 

৭,০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

৪৫ নদন জনাফ সখ মুাম্মদ 

খাদরদুর কনযভ 

কাযী নযচারক 

(নচনকৎা ও 

পুন টফান) 

সপান : +৮৮০২-

৮৩৯১২১৮ 

ইদভইর: adtr

@dnc.gov.

bd 

১৫ ভাদকানিয 

যাভ ট, নচনকৎা ও 

পুনফ টান সকদেয 

রাইদন্স প্রদান। 

  

ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন প্রানপ্তয 

য সজরা/ 

নফবাগীয় কভ টকতটায 

তদন্ত প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুুয 

অনুদভাদন। 

১) নফনধ ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন  (ডাউনদরাড) (স্বাক্ষযকাযীয নাভ ও 

দফী স্বাক্ষয)। 

২) ভাদকদ্রব্য ননয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এয ১৪ ধাযা 

সভাতাদফক পুনর প্রনতদফদন/তদন্তকাযী কভ টকতটায 

নফদল প্রনতদফদদনয কন। 

৩) সম বফদন প্রনতষ্ঠানটি অফনস্থত তায 

ভানরকানায স্বদক্ষ কাগজত্রঃ 

(ক) ভানরক দর মূর দনরদরয াটি টপাইড কন 

অথফা বাড়া ফানড়দত দর চুনিদত্রয উবয় পৃষ্ঠায 

পদর্াকন। 

৪) ারনাগাদ আয়কয নযদাদধয প্রতুয়ন দত্রয 

কন। 

৫) ারনাগাদ পায়ায ানব ট ও ননবর নডদপন্স 

রাইদন্স এয নদদত্রয কন। 

৬) াংনিি সজরায ননবর াজটদনয ভতাভত। 

৭) প্রনতষ্ঠানটিদত পুদযা সকদেয কাবাদযজ 

নাইর্নবন নন কুাদভযা আদছ নকনা? 

৮) াংনিি নফনধভারায ৪(১) এয তটাফরী 

প্রনতানরত দয়দছ নকনা? নফলয়মূদয একটি 

পৃথক নফফযণ াংযুি কযদত দফ(াংযুনি -১ 

দ্রিব্য)। 

৯) সফড াংখ্যা। 

১০) াফ টক্ষননক ডািায/ডািাযদদয াংখ্যা ও 

সযনজঃ নদ ও সমাগদান দত্রয কন। 

শুধুভাত্র যাভ ট সকদ্র 

২০০০/-, ১০ সফড ম টন্ত 

৫০০০/-, ২০ সফড 

মন্ত ১০০০০/- ২০ 

সফড এয অনধক 

২০০০০/- ও পুনফ টান 

সকদেয সক্ষদত্র ১০ সফড 

১০০০০/-, ২০ সফড 

ম টন্ত  ২০০০০/-,২০ 

সফড এয অনধক দর 

৩০০০/- অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ৩-

৭৩৭৩-০০০০-

২৬৮১সত সেজাযী 

চারাদনয ভাধ্যদভ 

ফাাংরাদদ ব্যাাংক/ 

সানারী ব্যাাংদক  জভা 

প্রদান। 

৬০ নদন জনাফ সখ মুাম্মদ 

খাদরদুর কনযভ 

কাযী নযচারক 

(নচনকৎা ও 

পুন টফান) 

সপান : +৮৮০২-

৮৩৯১২১৮ 

ইদভইর: adtr

@dnc.gov.

bd 

http://dnc.gov.bd/site/forms/dab01837-47ad-4e2e-b464-7761b3af5911/%E0%A7%A7%E0%A7%A9-%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%95-%E0%A6%94%E0%A6%B7%E0%A6%A7-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%8F%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A1-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9F-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A7%A8-%E0%A7%A9%E0%A5%A4
mailto:adtr@dnc.gov.bd
mailto:adtr@dnc.gov.bd
mailto:adtr@dnc.gov.bd
mailto:adtr@dnc.gov.bd
http://dnc.gov.bd/site/forms/a4c1ec62-31df-42a8-959e-79dabfcd9b7f/%E0%A7%A7%E0%A7%AB-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A6%95%E0%A5%A4
mailto:adtr@dnc.gov.bd
mailto:adtr@dnc.gov.bd
mailto:adtr@dnc.gov.bd
mailto:adtr@dnc.gov.bd


ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রানপ্ত স্থান 
সফামূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

(কভ টনদফ) 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ,  দনফ, সপান 

ও ই-ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১১) ভদনানচনকৎদকয াংখ্যা ও সযনজঃ নদ ও 

সমাগদান দত্রয কন।  

১২) না ট ফা ওয়াড ট এয াংখ্যা, নক্ষাগত নদ ও 

সমাগদান দত্রয কন। 

১৩) সুইায এয াংখ্যা ও সমাগদান দত্রয কন।  

১৪) আদফদনকৃত সফযকানয ভাদকানি ননযাভয় 

সকদেয নবতয ও ফানদযয ছনফ (ফ টননম্ন ০৫ টি 

ছনফ)। 

১৫) আদফদদনয াদথ সযাগীদদয জন্য যফযাকৃত 

ডাদয়র্ চার্ ট। 

১৬ সযনিপাইর্ 

নস্পনযদর্য ফদন্ডড 

ণ্যাগায ও 

াইকাযী নফক্রদয়য 

রাইদন্স 

অনুদভাদন প্রদান। 

াংনিি প্রনতষ্ঠাদনয 

সরর্ায সড প্যাদড 

আদফদন প্রানপ্তয 

য সজরা/নফবাগীয় 

কভ টকতটায তদন্ত 

প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

অনুদভাদন প্রদান 

াদদক্ষ াংনিি 

সজরা কাম টারয় 

দত  ইসুু কযা 

য়। 

১) প্রনতষ্ঠাদনয আদফদন। 

২) সেড রাইদদন্সয কন। 

৩) আয়কয নদ এয কন। 

৪) প্রত্মানফত গুদাভ ঘসযয দনরদরর 

অনুনরন/বাড়ায চুনিত্র। 

৫) পায়ায ানব ট ও ননবর নডদপন্স রাইদদন্সয 

কন। 

৬) প্রনতষ্ঠানটিয সভদভাদযন্ডাভ এন্ড আটি টদকর অফ 

এদানদয়ন। 

৭) প্রস্তানফত স্থাদন রাইদন্স প্রদাদনয নফলদয় 

ওয়টাড কনভনায/ইউন সচয়াযম্যান এয 

অনানত্তত্র। 

৮) কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয তানরকা এফাং 

ননদয়াগত্র। 

৯) প্রনতষ্ঠাদনয মন্ত্রানতয তানরকা। 

১০) সযননয অনুনরন। 

১১) আদফদনকাযী ম্পদকট পুনর প্রনতদফদদনয 

কন। 

১২) াংনিি সজরা কাম টারদয়য সুানয ত্র। 

১৩) নফবাগীয় ভাদকদ্রব্য ননয়ন্ত্রণ কাম টারদয়য 

সুানয ত্র। 

৫০,০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

৬০ নদন জনাফ সখ মুাম্মদ 

খাদরদুর কনযভ 

কাযী নযচারক 

(নচনকৎা ও 

পুন টফান) 

সপান : +৮৮০২-

৮৩৯১২৮২ 

ইদভইর: adtr

@dnc.gov.

bd 

১৭ াইদকােনক 

াফস্ট্ুান্স আভদানী, 

ভজুদ ও াইকাযী 

নফক্রয় রাইদন্স 

প্রদান। 

  

ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন প্রানপ্তয 

য সজরা/ 

নফবাগীয় কভ টকতটায 

তদন্ত প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুুয 

অনুদভাদন। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন (ডাউনদরাড)। 

২) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র/াদাদর্ টয 

১ভ ৪ পৃষ্ঠায তুানয়ত কন। 

৩) দু’কন াদার্ ট াইদজয তুানয়ত ছনফ। 

৪)  সম বফদন/ঘদয প্রনতষ্ঠানটি অফনস্থত তায 

ভানরকানায স্বদক্ষ ফ টদল  প্রচানযত 

খনতয়ান/ক্রয়কৃত দর মূর ক্রয় দনরদরয অনুনরন, 

নাভজানয খনতয়াদনয কন এফাং ারন মন্তট 

ভূনভ উন্নয়ন কয নযদাদধয দানখদরয কন। 

৫) বাড়া বফদন/ঘদয অফনস্থত দর ফানড় বাড়া 

ননয়ন্ত্রণ অধ্যাদদ, ১৯৯০ অনুযদণ  চুনিত্র এফাং 

ফ টদল বাড়া নযদাদধয যনদ 

৬) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ সেড রাইদন্স কন। 

৭) াংনিি প্রনতষ্ঠাদনয নকা কন। 

৮) সগাডাউদনয খড়া ভাননচত্র কন। 

২০,০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

৬০ নদন জনাফ দীজয় 

খীা 

কাযী নযচারক 

(প্রান) 

সপান: +৮৮০২-

৮৩৯১২৯৩ 

ই-সভইর: 

adadmin@

dnc.gov.bd 

mailto:adtr@dnc.gov.bd
mailto:adtr@dnc.gov.bd
mailto:adtr@dnc.gov.bd
mailto:adtr@dnc.gov.bd
http://www.dnc.gov.bd/site/forms/891140f9-7855-4bb3-b675-52bf5d5d77db/%E0%A7%A7-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80-%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A7%A7%E0%A5%A4
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd


ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রানপ্ত স্থান 
সফামূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

(কভ টনদফ) 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ,  দনফ, সপান 

ও ই-ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৯)  প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ  আভদানন ননফন্ধন 

প্রতুয়ন ত্র। 

১০) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ আয়কয প্রতুয়ন ত্র। 

১১) পায়ায ানব ট ও ননবর নডদপন্স এয 

ারনাগাদ নদত্র 

১২) প্রনতষ্ঠানটিয ব্যাাংক রদবন্সীয নদ কন। 

১৩) সভদভাদযন্ডাভ অফ এদানদয়ন এন্ড 

আটি টদকর এদানদয়ন এয  কন (প্রদমাজু 

সক্ষদত্র)। 

১৪) আদফদনকাযী ম্পদকট পুনর সবনযনপদকন 

নযদার্র্। 

১৫) ঔলধ আভদাননকাযী প্রনতষ্ঠান দর ঔলধ 

প্রান অনধদপ্তয কর্তটক ারনাগাদ ড্রাগ 

রাইদদন্সয কন ও ঔলধ প্রান অনধদপ্তয 

কর্তটক সুানয এফাং ড্রাগ প্রান কর্তটক 

অনুদভানদত এদনক্সায ারনাগাদ নফায়ন কন। 

১৮ াইদকােনক 

াফস্ট্ুান্স যপ্তানী, 

ভজুদ ও াইকাযী 

নফক্রয় রাইদন্স 

প্রদান। 

  

ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন প্রানপ্তয 

য সজরা/ 

নফবাগীয় কভ টকতটায 

তদন্ত প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুুয 

অনুদভাদন। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন (ডাউনদরাড)। 

২) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র/াদাদর্ টয 

১ভ ৪ পৃষ্ঠায তুানয়ত অনুনরন। 

৩) দু’কন াদার্ ট াইদজয তুানয়ত ছনফ। 

৪) সম বফদন/ঘদয প্রনতষ্ঠানটি অফনস্থত তায 

ভানরকানায স্বদক্ষ ফ টদল  প্রচানযত 

খনতয়ান/ক্রয়কৃত দর মূর ক্রয় দনরদরয অনুনরন, 

নাভজানয খনতয়াদনয কন এফাং ারন মন্তট 

ভূনভ উন্নয়ন কয নযদাদধয দানখদরয কন। 

৫) বাড়া বফদন/ঘদয অফনস্থত দর ফানড় বাড়া 

ননয়ন্ত্রণ অধ্যাদদ, ১৯৯০ অনুযদণ  চুনিত্র এফাং 

ফ টদল বাড়া নযদাদধয যনদ কন। 

৬) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ সেড রাইদন্স কন। 

৭) াংনিি প্রনতষ্ঠাদনয নকা কন। 

৮) সগাডাউদনয খড়া ভাননচত্র কন। 

৯) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ  যপ্তানন ননফন্ধন ত্র। 

১০) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ আয়কয প্রতুয়ন 

ত্র    

১১) পায়ায ানব ট ও ননবর নডদপন্স এয 

ারনাগাদ নদত্র 

১২) প্রনতষ্ঠানটিয ব্যাাংক রদবন্সীয নদ 

১৩) সভদভাদযন্ডাভ অফ এদানদয়ন এন্ড 

আটি টদকর এদানদয়ন এয  কন (প্রদমাজু 

সক্ষদত্র)। 

১৪) আদফদনকাযী ম্পদকট পুনর সবনযনপদকন 

নযদার্ ট। 

১৫) ঔলধ যপ্তানীকাযক প্রনতষ্ঠান দর ঔলধ 

প্রান অনধদপ্তয কর্তক ারনাগাদ ড্রাগ 

রাইদদন্সয কন, এদনক্সায ও ঔলধ প্রান 

অনধদপ্তয কর্তক সুানয ত্র। 

২০,০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

৬০ নদন জনাফ দীজয় 

খীা 

কাযী নযচারক 

(প্রান) 

সপান: +৮৮০২-

৮৩৯১২৯৩ 

ই-সভইর: 

adadmin@

dnc.gov.bd 

http://www.dnc.gov.bd/site/forms/891140f9-7855-4bb3-b675-52bf5d5d77db/%E0%A7%A7-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80-%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A7%A7%E0%A5%A4
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd


ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রানপ্ত স্থান 
সফামূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

(কভ টনদফ) 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ,  দনফ, সপান 

ও ই-ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৯ াইদকােনক 

াফস্ট্ুান্স 

উৎাদন/  

প্রনক্রয়াজাতকযণ, 

ভজুদ ও াইকাযী 

নফক্রয় রাইদন্স 

প্রদান। 

  

ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন প্রানপ্তয 

য সজরা/ 

নফবাগীয় কভ টকতটায 

তদন্ত প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুুয 

অনুদভাদন। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন(ডাউনদরাড)। 

২) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র/াদাদর্ টয 

১ভ ৪ পৃষ্ঠায তুানয়ত অনুনরন। 

৩) দু’কন াদার্ ট াইদজয তুানয়ত ছনফ। 

৪) সম বফদন/ঘদয প্রনতষ্ঠানটি অফনস্থত তায 

ভানরকানায স্বদক্ষ ফ টদল  প্রচানযত 

খনতয়ান/ক্রয়কৃত দর মূর ক্রয় দনরদরয অনুনরন, 

নাভজানয খনতয়াদনয কন এফাং ারন মন্তট 

ভূনভ উন্নয়ন কয নযদাদধয দানখদরয কন। 

৫) বাড়া বফদন/ঘদয অফনস্থত দর ফানড় বাড়া 

ননয়ন্ত্রণ অধ্যাদদ, ১৯৯০ অনুযদণ  চুনিত্র এফাং 

ফ টদল বাড়া নযদাদধয যনদ 

৬) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ সেড রাইদন্স কন। 

৭) াংনিি প্রনতষ্ঠাদনয নকা কন। 

৮) সগাডাউদনয খড়া ভাননচত্র কন। 

৯) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ  আভদানন ননফন্ধন 

প্রতুয়ন ত্র। 

১০) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ আয়কয প্রতুয়ন ত্র। 

১১) পায়ায ানব ট ও ননবর নডদপন্স এয 

ারনাগাদ নদত্র কন। 

১২) প্রনতষ্ঠানটিয ব্যাাংক রদবন্সীয নদকন। 

১৩) সভদভাদযন্ডাভ অফ এদানদয়ন এন্ড 

আটি টদকর এদানদয়ন এয  কন (প্রদমাজু 

সক্ষদত্র)। 

১৪) আদফদনকাযী ম্পসকট পুনর সবনযনপদকন 

নযদার্ টকন। 

১৫) নল্পপ্রনতষ্ঠান দর প্রনতষ্ঠানটিয মন্ত্রানতয 

তানরকা, কাযখানায উৎাদদনয সযনন/এদনক্সায 

(ারনাগাদ নফানয়ত ও সপ্রাডাকন  সলাচার্ ট,  

প্রনতষ্ঠানটিদত কভ টযত কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয 

নফফযণ এফাং আভদাননকৃত সকনভকুার এয 

ব্যফাদযয াদথ াংনিি  কভ টকতটা/ কভ টচাযীদদয 

তানরকা ও উৎাদদনয প্রনক্রয়া , প্রনতষ্ঠানটিদত 

ননদয়ানজত পাভ টানি/সকনভিদদয জীফন বৃত্তান্ত, 

ননদয়াগত্র ও নদ এফাং 

১৬) নযদফ অনধদপ্তদযয ছাড়ত্র । 

২০,০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

৬০ নদন জনাফ দীজয় 

খীা 

কাযী নযচারক 

(প্রান) 

সপান: +৮৮০২-

৮৩৯১২৯৩ 

ই-সভইর: 

adadmin@

dnc.gov.bd 

২০ াইদকােনক 

াফস্ট্ুান্স ভজুদ ও 

াইকাযী নফক্রয় 

রাইদন্স প্রদান। 

  

  

ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন প্রানপ্তয 

য সজরা/ 

নফবাগীয় কভ টকতটায 

তদন্ত প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুুয 

অনুদভাদন। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন। 

২) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র/াদাদর্ টয 

১ভ ৪ পৃষ্ঠায তুানয়ত অনুনরন। 

৩)  দু’কন াদার্ ট াইদজয তুানয়ত ছনফ। 

৪)  সম বফদন/ঘদয প্রনতষ্ঠানটি অফনস্থত তায 

ভানরকানায স্বদক্ষ ফ টদল  প্রচানযত 

খনতয়ান/ক্রয়কৃত দর মূর ক্রয় দনরদরয অনুনরন, 

নাভজানয খনতয়াদনয কন এফাং ারন মন্তট 

ভূনভ উন্নয়ন কয নযদাদধয দানখদরয কন। 

৩,০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

৬০ নদন জনাফ দীজয় 

খীা 

কাযী নযচারক 

(প্রান) 

সপান: +৮৮০২-

৮৩৯১২৯৩ 

ই-সভইর: 

adadmin@

dnc.gov.bd 

http://www.dnc.gov.bd/site/forms/557180e4-455e-4817-b3e5-e60f705eeff5/%E0%A7%A9-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A7%AA%E0%A5%A4
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd


ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রানপ্ত স্থান 
সফামূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

(কভ টনদফ) 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ,  দনফ, সপান 

ও ই-ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৫) বফদন/ঘদয অফনস্থত দর ফানড় বাড়া ননয়ন্ত্রণ 

অধ্যাদদ, ১৯৯০ অনুযদণ  চুনিত্র এফাং 

ফ টদল বাড়া নযদাদধয যনদ 

৬) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ সেড রাইদন্স কন। 

৭)  াংনিি প্রনতষ্ঠাদনয নকা কন। 

৮)  সগাডাউদনয খড়া ভাননচত্র কন। 

৯)  প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ  আভদানন ননফন্ধন 

প্রতুয়ন ত্র। 

১০) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ আয়কয প্রতুয়ন ত্র। 

১১) পায়ায ানব ট ও ননবর নডদপন্স এয 

ারনাগাদ নদত্র। 

১২) প্রনতষ্ঠানটিয ব্যাাংক রদবন্সীয নদ। 

১৩) প্রনতষ্ঠানটি নর: সকা: দর সভদভাদযন্ডাভ অফ 

এদানদয়ন এন্ড আটি টদকর এদানদয়ন এয  

কন (প্রদমাজু সক্ষদত্র)। 

১৪)  আদফদনকাযী ম্পদকট পুনর সবনযনপদকন 

নযদার্ ট। 

১৫) নল্পপ্রনতষ্ঠান দর প্রনতষ্ঠানটিয মন্ত্রানতয 

তানরকা, কাযখানায উৎাদদনয সযনন ও 

সপ্রাডাকন সলাচার্ ট,  প্রনতষ্ঠানটিদত কভ টযত 

কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয নফফযণ এফাং আভদাননকৃত 

সকনভকুার এয ব্যফাদযয াদথ াংনিি  

কভ টকতটা/ কভ টচাযীদদয তানরকা ও উৎাদদনয 

প্রনক্রয়া , প্রনতষ্ঠানটিদত ননদয়ানজত 

পাভ টানি/সকনভিদদয জীফন বৃত্তান্ত, ননদয়াগত্র ও 

নদ। 

২১ াইদকােনক 

াফস্ট্ুান্স ভজুদ ও 

খুচযা নফক্রয় 

রাইদন্স প্রদান। 

ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন প্রানপ্তয 

য সজরা/ 

নফবাগীয় কভ টকতটায 

তদন্ত প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুুয 

অনুদভাদন। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন (ডাউনদরাড)। 

২) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র/াদাদর্ টয 

১ভ ৪ পৃষ্ঠায তুানয়ত অনুনরন। 

৩) দু’কন াদার্ ট াইদজয তুানয়ত ছনফ। 

৪)  সম বফদন/ঘদয প্রনতষ্ঠানটি অফনস্থত তায 

ভানরকানায স্বদক্ষ ফ টদল  প্রচানযত 

খনতয়ান/ক্রয়কৃত দর মূর ক্রয় দনরদরয অনুনরন, 

নাভজানয খনতয়াদনয কন এফাং ারন মন্তট 

ভূনভ উন্নয়ন কয নযদাদধয দানখদরয কন। 

৫) বাড়া বফদন/ঘদয অফনস্থত দর ফানড় বাড়া 

ননয়ন্ত্রণ অধ্যাদদ, ১৯৯০ অনুযদণ  চুনিত্র এফাং 

ফ টদল বাড়া নযদাদধয যনদ। 

৬) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ সেড রাইসন্স কন। 

৭) াংনিি প্রনতষ্ঠাদনয নকা কন। 

৮) সগাডাউদনয খড়া ভাননচত্র কন। 

৯)  প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ  আভদানন ননফন্ধন 

প্রতুয়ন ত্র। 

১০) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ আয়কয প্রতুয়ন ত্র 

কন। 

১১) পায়ায ানব ট ও ননবর নডদপন্স এয 

ভানদগযয সক্ষদত্র 

১০০০/- 

অন্যান্য এরাকায জন্য 

৫০০/- নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

৬০ নদন জনাফ দীজয় 

খীা 

কাযী নযচারক 

(প্রান) 

সপান: +৮৮০২-

৮৩৯১২৯৩ 

ই-সভইর: 

adadmin@

dnc.gov.bd 

http://www.dnc.gov.bd/site/forms/11af79d8-d692-45c2-82df-ed46c1d7fdc2/%E0%A7%AB-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A7%AC%E0%A5%A4
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd


ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রানপ্ত স্থান 
সফামূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

(কভ টনদফ) 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ,  দনফ, সপান 

ও ই-ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ারনাগাদ নদত্র কন। 

১২) প্রনতষ্ঠানটিয ব্যাাংক রদবন্সীয নদ কন। 

১৩)  সভদভাদযন্ডাভ অফ এদানদয়ন এন্ড 

আটি টদকর এদানদয়ন এয  কন (প্রদমাজু 

সক্ষদত্র)। 

১৪)  আদফদনকাযী ম্পদকট পুনর সবনযনপদকন 

নযদার্ ট 

২২ ভদদয আভদানন-

যপ্তানন রাইদন্স 

(ক) নফদদনভদদয 

আভদানন রাইদন্স,  

(খ) নফরানতভদদয 

যপ্তানন রাইদন্স। 

 

ননধ ধানযত পযমভ 

এফংাংনিি 

প্রনতষ্ঠান কর্তটক 

সরর্ায সড প্যাদড 

আদফদন প্রানপ্তয 

য সজরা/ 

নফবাগীয় কভ টকতটায 

তদন্ত প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুুয 

অনুদভাদন।  

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন (ডাউনদরাড)। 

২) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র / 

াদাদর্ টয ১ভ ৪ পৃষ্ঠায তুানয়ত অনুনরন। 

৩) দু’কন াদার্ ট াইদজয ছনফ 

৪) সম বফদন/ঘদয প্রনতষ্ঠানটি অফনস্থত তায 

ভানরকানা স্বদক্ষ ফ টদল  প্রচানযত 

খনতয়ান/ক্রয়কৃত দর মূর ক্রয় দনরদরয অনুনরন, 

নাভজানয খনতয়াদনয কন এফাং ার ন ম টন্ত 

ভূনভ উন্নয়ন কয নযদাদধয দানখদরয কন 

৫) বাড়া বফদন/ঘদয অফনস্থত দর ফানড় বাড়া 

ননয়ন্ত্রণ অধ্যাদদ, ১৯৯০ অনুযদণ চুনিত্র এফাং 

ফ টদল বাড়া নযদাদধয যনদ কন। 

৬) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ  সেড রাইদদন্সয 

কন। 

৭) াংনিি প্রনতষ্ঠানটিয খড়া  ভাননচত্র কন। 

৮) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ আয়কয প্রতুয়ন ত্র 

কন। 

৯) প্রনতষ্ঠানটিয সগাডাউদনয খড়া ভাননচত্র কন। 

১০) প্রনতষ্ঠানটি নরনভদর্ড দর সভদভাদযন্ডাভ অফ 

এদানদয়ন এন্ড আটি টদকর এদানদয়ন এয 

ারনাগাদ কন। 

১১) াংনিি প্রনতষ্ঠাদন নফরানত ভদদয সদাকান 

নযচারনায নফলদয় স্থানীয় ওয়াড ট কনভনায/  

সৌয সচয়াযম্যাদনয অনানত্তত্র। 

১২) ব্যাাংক রদবনন্স াটি টনপদকর্ কন। 

১৩) আদফদনকাযী ম্পদকট পুনর সবনযনপদকন 

নযদার্ ট 

১৪) স্থানীয় ভাননীয় াংদ দদেয অনানত্তত্র 

১৫) প্রনতষ্ঠানটি বাড়া ফাড়ী দর ভানরদকয 

অনানত্তত্র 

১৬) প্রনতষ্ঠানটিয আদাদ সকান নক্ষা প্রনতষ্ঠান 

ও ধভীয়ট উানারয় থাকদফ না 

১৭) প্রনতষ্ঠানটি শুল্কমুি নফনী দর কািভ ফন্ড 

কনভনাদযর্ সথদক প্রদত্ত ফদন্ডড রাইদন্স এয 

ারনাগাদ কন প্রনতষ্ঠাদনয আদফদন। 

(ক) নফদদীভদদয 

আভদানন রাইদন্স নপ: 

১,০০,০০০/- 

(খ) নফরানতভদদয 

যপ্তানন রাইদন্স নপ: 

১০,০০০/-অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

 ৪৫ নদন জনাফ দীজয় 

খীা কাযী 

নযচারক 

(প্রান) 

সপান: +৮৮০২-

৮৩৯১২৯৩ 

ই-

সভইর: adadm

in@dnc.go

v.bd 

২৩ নফরানত/ 

নফদদভদদয ব্রান্ড 

সযনজদস্ট্রন প্রদান 

(াঁচ অথ ট-ফৎদযয 

ননধ ধানযত পযমভ 

এফং াংনিি 

প্রনতষ্ঠান কর্তটক 

সরর্ায সড প্যাদড 

 ১) ফায রাইদদন্সয নফায়দনয অনুনরন। 

২) সেড রাইদদন্সয অনুনরন।  

৩) নফানয়ত সাদর্র/সযস্টুদযন্ট রাইদদন্সয 

অনুনরন। 

প্রনত ব্রান্ড নফরানত ভদ: 

২০,০০০/-, নফমদন 

ভদ: ২৫,০০০/-নপ 

অনধদপ্তদযয অথ টবননতক 

০৫ নদন জনাফ দীজয় 

খীা কাযী 

নযচারক 

(প্রান) 

http://dnc.gov.bd/site/forms/af8f8e8c-c854-4bfd-a2a7-be078db6664e/%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80-%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8-%E0%A6%8F%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A7%A8-%E0%A7%A8%E0%A7%AB%E0%A5%A4
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd


ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রানপ্ত স্থান 
সফামূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

(কভ টনদফ) 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ,  দনফ, সপান 

ও ই-ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

জন্য)। আদফদন, 

সদপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুুয 

অনুদভাদন। 

(আদফদদনয নরাংক-

 https://www.mygov.bd/servic

e/?id=BDGS-1639041398) 

সকাড ১-৭৩৭৩-

০০০০-১০০১ সত 

সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

সপান: +৮৮০২-

৮৩৯১২৯৩ 

ই-

সভইর: adadm

in@dnc.go

v.bd 

২৪ নডনস্ট্রানয 

রাইদন্স। 

ননধ ধানযত পযমভ 

এফংাংনিি 

প্রনতষ্ঠাদনয সরর্ায 

সড প্যাদড 

আদফদন প্রানপ্তয 

য সজরা/নফবাগীয় 

কভ টকতটায তদন্ত 

প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

অনুদভাদন প্রদান 

াদদক্ষ াংনিি 

সজরা কাম টারয় 

দত  ইসুু কযা 

য়। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন (ডাউনদরাড)। 

২) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র / 

াদাদর্ টয ১ভ ৪ পৃষ্ঠাযতুানয়ত অনুনরন। 

৩) দু’কন াদার্ ট াইদজয ছনফ। 

৪) সম বফদন/ঘদয প্রনতষ্ঠানটি অফনস্থত তায 

ভানরকানা স্বদক্ষ ফ টদল প্রচানযত 

খনতয়ান/ক্রয়কৃত দর মূর ক্রয় দনরদরয অনুনরন, 

নাভজানয খনতয়াদনয কন এফাং ারন ম টন্ত 

ভূনভ উন্নয়ন কয নযদাদধয দানখদরয কন। 

৫) বাড়া বফদন/ঘদয অফনস্থত দর ফানড় বাড়া 

ননয়ন্ত্রণ অধ্যাদদ, ১৯৯০অনুযদণ চুনিত্র এফাং 

ফ টদলবাড়া নযদাদধয যনদ। 

৬) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ সেড রাইদন্স (মনদ 

থাদক)। 

৭) াংনিি প্রনতষ্ঠানটিয খড়া ভাননচদত্রয কন 

৮) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ আয়কয প্রতুয়ন দত্রয 

কন। 

৯) প্রনতষ্ঠানটিয মন্ত্রানতয তানরকা। 

১০)  কাযখানায উৎাদমনয রযনন ও রপ্রাডাকন 

রলা চার্ ধ 

১১) সভদভাদযন্ডাভ অফ এদানদয়ন এন্ড 

আটি টদকর এদানদয়ন এযারনাগাদ কন। 

১২) প্রনতষ্ঠানটিদত কভ টযত কভ টকতটা/কভ টচানযদদয 

নফফযণ এফাং 

ভাদকদ্রব্য উৎাদদনয াদথ াংনিিকভ টকতটা/ 

কভ টচানযদদযতানরকাও উৎাদদনয প্রনক্রয়া। 

১৩) প্রনতষ্ঠানটিদত ননদয়ানজত 

পাভ টানি/সকনভিদদয জীফনবৃত্তান্ত,  ননদয়াগত্র ও 

নদ এফাং নযদফ অনধদপ্তদযয ছাড়দত্রয কন। 

১৪) াংনিি প্রনতষ্ঠাদন (নডনিরাযী/নব্রউয়াযী) 

নফলদয় স্থানীয় ওয়াড ট কনভনায/সৌয 

সচয়াযম্যাদনয অনানত্তত্র। 

১৫) স্থানীয় ভাননীয় াংদ দদেয অনানত্তত্র। 

১৬) ব্যাাংক রদবনন্স াটি টনপদকর্ এয কন। 

১৭) আদফদনকাযী ম্পদকট পুনর সবনযনপদকন 

নযদার্ ট এয কন। 

রাইমমেয রেমে 

১০,০০,০০০/-, 

নফায়মনয রেমে 

৫,০০,০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

৬০ নদন জনাফ দীজয় 

খীা 

কাযী নযচারক 

(প্রান) 

সপান: +৮৮০২-

৮৩৯১২৯৩ 

ই-

সভইর: adadm

in@dnc.go

v.bd 

২৫ নব্রউয়ানয রাইদন্স। ননধ ধানযত পযমভ 

এফংাংনিি 

প্রনতষ্ঠাদনয সরর্ায 

সড প্যাদড 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন (ডাউনদরাড)।   

২) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র / 

াদাদর্ টয ১ভ ৪ পৃষ্ঠায 

৫,০০,০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

৬০ নদন জনাফ দীজয় 

খীা 

কাযী নযচারক 

(প্রান) 

https://www.mygov.bd/
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
http://dnc.gov.bd/site/forms/70636d7d-ec71-4540-99d6-3bc2648f59e1/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A7%A8-%E0%A7%A9%E0%A7%A6%E0%A5%A4
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
http://dnc.gov.bd/site/forms/100beb9f-5058-47f9-97a2-a8b9e465c2e9/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8-%E0%A6%8F%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A7%A8-%E0%A7%A8%E0%A7%A7%E0%A5%A4


ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রানপ্ত স্থান 
সফামূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

(কভ টনদফ) 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ,  দনফ, সপান 

ও ই-ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

আদফদন প্রানপ্তয 

য সজরা/নফবাগীয় 

কভ টকতটায তদন্ত 

প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

অনুদভাদন প্রদান 

াদদক্ষ াংনিি 

সজরা কাম টারয় 

দত  ইসুু কযা 

য়। 

তুানয়ত অনুনরন। 

৩) দু’কন াদার্ ট াইদজয ছনফ। 

৪) সম বফদন/ঘদয প্রনতষ্ঠানটি অফনস্থত তায 

ভানরকানা স্বদক্ষ ফ টদলপ্রচানযত 

খনতয়ান/ক্রয়কৃত দর মূর ক্রয় দনরদরয অনুনরন, 

নাভজানয খনতয়াদনয কন এফাং ারনম টন্ত ভূনভ 

উন্নয়ন কযনযদাদধয দানখদরয কন। 

৫) বাড়া বফদন/ঘদয অফনস্থত দর ফানড় বাড়া 

ননয়ন্ত্রণ অধ্যাদদ, ১৯৯০ অনুযদণ চুনিত্র এফাং 

ফ টদলবাড়া নযদাদধয যনদ। 

৬) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদদেড রাইদন্স (মনদ 

থাদক)। 

৭) াংনিি প্রনতষ্ঠানটিয খড়া ভাননচদত্রয কন। 

৮) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ আয়কয প্রতুয়ন দত্রয 

কন। 

৯) প্রনতষ্ঠানটিয মন্ত্রানতয তানরকা। 

১০) কাযখানায উৎাদদনয সযনন ও সপ্রাডাকন 

সলা চার্ ট এয কন। 

১১) সভদভাদযন্ডাভ অফ এদানদয়ন এন্ড 

আটি টদকর এদানদয়ন এয ারনাগাদ কন। 

১২) প্রনতষ্ঠানটিদত কভ টযত কভ টকতটা/কভ টচানযদদয 

নফফযণ এফাং ভাদকদ্রব্যউৎাদদনয াদথ 

াংনিিকভ টকতটা/কভ টচাযীদদয 

তানরকা ও উৎাদদনয প্রনক্রয়া। 

১৩) প্রনতষ্ঠানটিসত ননদয়ানজত 

পাভ টানি/সকনভিদদয জীফনবৃত্তান্ত, 

ননদয়াগত্র ও নদ এফাং নযদফ অনধদপ্তদযয 

ছাড়ত্র। 

১৪) াংনিি প্রনতষ্ঠাদন এরদকার উৎাদন 

(নডনিরাযী/নব্রউয়াযী) নফলদয় স্থানীয় ওয়াড ট 

কনভনায/সৌয সচয়াযম্যাদনয অনানত্তত্র। 

১৫) স্থানীয় ভাননীয় াংদ দদেয অনানত্তত্র। 

১৬) ব্যাাংক রদবনন্স াটি টনপদকর্ এয কন। 

১৭) আদফদনকাযী ম্পদকট পুনর সবনযনপদকন 

নযদার্ ট এয কন। 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

সপান: +৮৮০২-

৮৩৯১২৯৩ 

ই-

সভইর: adadm

in@dnc.go

v.bd 

২৬ নফরাতী ভদদয 

ফদন্ডড ণ্যাগায 

রাইদন্স 

অনুদভাদন প্রদান। 

ব্যনি অথফা 

প্রনতষ্ঠান কর্তটক 

আদফদন প্রানপ্তয 

য সজরা/নফবাগীয় 

কভ টকতটায তদন্ত  

প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

নদ্ধান্ত াংনিি 

সজরা কাম টারয়দক 

দত্রয ভাধ্যদভ 

অফনত কযা। 

১) প্রনতষ্ঠাদনয আদফদন  (ডাউনদরাড)।  

২) সেড রাইদদন্সয কন। 

৩) আয়কয নদদয কন। 

৪) ফন্ড রাইদদন্সয কন। 

৫) প্রস্তানফত গুদাভ ঘদযয দনরদরর 

অনুনরন/বাড়ায চুনিত্র। 

৬) পায়ায ানব ট ও ননবর নডদপন্স রাইদদন্সয 

কন। 

৭) প্রনতষ্ঠানটিয সভদভাদযন্ডাভ এন্ড আটি টদকর অফ 

এদানদয়ন। 

৮) প্রস্তানফত স্থাদন রাইদন্স প্রদাদনয নফলদয় 

ওয়াড ট কনভনায/ইউন সচয়াযম্যান এয 

৫০,০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

৬০ নদন জনাফ দীজয় 

খীা 

কাযী নযচারক 

(প্রান) 

সপান: +৮৮০২-

৮৩৯১২৯৩ 

ই-

সভইর: adadm

in@dnc.go

v.bd 

mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
http://dnc.gov.bd/site/forms/5d620558-54a1-477f-b58f-c631741eff00/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80-%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%A1-%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A7%A8-%E0%A7%A8%E0%A7%A9%E0%A5%A4
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd


ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রানপ্ত স্থান 
সফামূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

(কভ টনদফ) 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ,  দনফ, সপান 

ও ই-ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

অনানত্তত্র। 

৯) কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয তানরকা এফাং 

ননদয়াগদত্রয কন। 

10) আদফদনকাযী ম্পদকট পুনর প্রনতদফদদনয 

কন। 

১১) াংনিি সজরা কাম টারদয়য সুানয ত্র। 

১২) নফবাগীয় ভাদকদ্রব্য ননয়ন্ত্রণ কাম টারদয়য 

সুানয ত্র। 

 

২৭ নফরানতভদদয 

উৎাদন ও 

প্রনক্রয়াজাতকযণ 

রাইদন্স। 

ননধ ধানযত পযমভ 

এফংব্যনি অথফা 

প্রনতষ্ঠান কর্তটক 

আদফদন প্রানপ্তয 

য সজরা/নফবাগীয় 

কভ টকতটায তদন্ত 

প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

নদ্ধান্ত াংনিি 

সজরা কাম টারয়দক 

দত্রয ভাধ্যদভ 

অফনত কযা। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন (ডাউনদরাড)।  

২) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র / 

াদাদর্ টয ১ভ ৪ পৃষ্ঠায 

তুানয়ত অনুনরন। 

৩) দু’কন াদার্ ট াইদজয ছনফ। 

৪) সম বফদন/ঘদয প্রনতষ্ঠানটি অফনস্থত তায 

ভানরকানা স্বদক্ষ ফ টদল প্রচানযত 

খনতয়ান/ক্রয়কৃত দর মূর ক্রয় দনরদরয অনুনরন, 

নাভজানয খনতয়াদনয কন এফাং ারন ম টন্ত 

ভূনভ উন্নয়ন কয নযদাদধয দানখদরয কন। 

৫) বাড়া বফদন/ঘদয অফনস্থত দর ফানড় বাড়া 

ননয়ন্ত্রণ অধ্যাদদ,১৯৯০ অনুযদণ চুনিত্র এফাং 

ফ টসলবাড়া নযদাদধয যনদদয কন।  

৬) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদদেড রাইদন্স (মনদ 

থাদক)। 

৭) াংনিি প্রনতষ্ঠানটিয খড়া ভাননচদত্রয কন। 

৮) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ আয়কয প্রতুয়ন ত্র। 

৯) প্রনতষ্ঠানটিয মন্ত্রানতয তানরকা। 

১০) কাযখানায উৎাদদনয সযনন ও সপ্রাডাকন 

সলা চার্ ট 

১১) সভদভাদযন্ডাভ অফ এদানদয়ন এন্ড 

আটি টদকর এদানদয়ন এয ারনাগাদ কন। 

১২).প্রনতষ্ঠানটিদত কভ টযত কভ টকতটা/কভ টচানযদদয 

নফফযণ এফাং  

১৩) প্রনতষ্ঠানটিদত ননদয়ানজত পাভ টানি/ 

সকনভিদদয জীফন বৃত্তান্ত, 

ননদয়াগত্র ও নদ এফাং নযদফ অনধদপ্তদযয 

ছাড়ত্র। 

১৪) াংনিি প্রনতষ্ঠাদন (নডনিরাযী/নব্রউয়াযী) 

নফলদয় স্থানীয় ওয়াড ট কনভনায/সৌয 

সচয়যম্যাদনয অনানত্তত্র। 

১৫) স্থানীয় ভাননীয় াংদ দদেয অনানত্তত্র। 

১৬) ব্যাাংক রদবনন্স াটি টনপদকর্। 

১৭) আদফদনকাযী ম্পদকট পুনর সবনযনপদকন 

নযদার্ ট। 

৫,০০,০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

৬০ নদন জনাফ দীজয় 

খীা 

কাযী নযচারক 

(প্রান) 

সপান: +৮৮০২-

৮৩৯১২৯৩ 

ই-

সভইর: adadm

in@dnc.go

v.bd 

২৮ নফরানত/নফদদনভদ 

ভজুদ ও াইকাযী 

ননধ ধানযত পযমভ 

এফং ব্যনি অথফা 

1) ংনিষ্ট প্রনতষ্ঠান কর্তধক ননধ ধানযত পযমভ 

আমফদন।  

১,০০,০০০/- 

নপ অনধদপ্তমযয 
৬০ নদন 

জনাফ দীজয় 

খীা 

http://dnc.gov.bd/site/forms/1a4c6602-5806-4743-a1e1-43d8315b50af/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A4%E0%A6%B2%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A7%A8-%E0%A7%A8%E0%A7%AC-%E0%A7%A8-%E0%A7%A8%E0%A7%AD-%E0%A7%A8-%E0%A7%A8%E0%A7%AE
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd


ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রানপ্ত স্থান 
সফামূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

(কভ টনদফ) 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ,  দনফ, সপান 

ও ই-ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

নফক্রদয়য রাইদন্স। প্রনতষ্ঠান কর্তধক 

আমফদন প্রানপ্তয 

য রজরা/নফবাগীয় 

কভ ধকতধায তদন্ত 

প্রনতমফদমনয 

রপ্রনেমত প্রধান 

কাম ধারয় মত 

নদ্ধান্ত ংনিষ্ট 

রজরা কাম ধারয়মক 

মেয ভাধ্যমভ 

অফনত কযা। 

2) আমফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ে / 

ামামর্ ধয ১ভ ৪ পৃষ্ঠায  

তযানয়ত অনুনরন।  

3) দু’কন ামার্ ধ াইমজয ছনফ।  

4) রম বফমন/ঘময প্রনতষ্ঠানটি অফনিত তায 

ভানরকানা স্বমে ফ ধমল প্রচানযত 

খনতয়ান/ক্রয়কৃত মর মূর ক্রয় দনরমরয অনুনরন, 

নাভজানয খনতয়ামনয কন এফং ারন ম ধন্ত 

ভূনভ উন্নয়ন কয নযমামধয দানখমরয কন।  

5) বাড়া বফদন/ঘদয অফনস্থত দর ফানড় বাড়া 

ননয়ন্ত্রণ অধ্যাদদ,১৯৯০ অনুযদণ চুনিত্র এফাং 

ফ টদল  বাড়া নযদাদধয যনদদয কন।  

6) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ  রেড রাইমে (মনদ 

থামক)।  

7) ংনিষ্ট প্রনতষ্ঠানটিয খড়া ভাননচমেয কন।  

8) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ আয়কয প্রতযয়ন ে।  

9) প্রনতষ্ঠানটিয মন্ত্রানতয তানরকা।  

10) কাযখানায উৎাদমনয রযনন ও রপ্রাডাকন 

রলা চার্ ধ 

11) রভমভামযন্ডাভ অফ এমানময়ন এন্ড 

আটি ধমকর এমানময়ন এয ারনাগাদ কন 

(প্রমমাজয রেমে)।  

12) প্রনতষ্ঠানটিমত কভ ধযত কভ ধকতধা/কভ ধচানযমদয 

নফফযণ এফং   

ভাদকদ্রব্য  উৎাদমনয  ামথ ংনিষ্ট  কভ ধকতধা/ 

কভ ধচানযমদযতানরকাও উৎাদমনয প্রনক্রয়া।  

13) নযমফ অনধদপ্তমযয ছাড়ে।  

14) ংনিষ্ট প্রনতষ্ঠামন এরমকার উৎাদন 

(নডনষ্টরাযী/নব্রউয়াযী) নফলময় িানীয় ওয়াড ধ 

কনভনায/রৌয রচয়যম্যামনয অনানিে।  

15) িানীয় ভাননীয় ংদ দমেয অনানিে।  

16) ব্যাংক রমবনে াটি ধনপমকর্।  

17) আমফদনকাযী ম্পমকধ পুনর রবনযনপমকন 

নযমার্ ধ। 

অথ ধনননতক রকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

রত রেজাযী চারামনয 

ভাধ্যমভ ফাংরামদ 

ব্যাংক/ রানারী 

ব্যাংমক  জভা প্রদান। 

কাযী নযচারক 

(প্রান) 

রপান: +৮৮০২-

৮৩৯১২৯৩ 

রভাফা: 

০১৪০৪০৭২০১৯ 

ই-রভইর: 

adadmin@dn
c.gov.bd 

২৯ নফরানত/নফদদনভদদ

য িাফ রাইদন্স 

রাইদন্স। 

ননধ ধানযত পযমভ 

এফং ব্যনি অথফা 

প্রনতষ্ঠান কর্তধক 

আমফদন প্রানপ্তয 

য রজরা/নফবাগীয় 

কভ ধকতধায তদন্ত 

প্রনতমফদমনয 

রপ্রনেমত প্রধান 

কাম ধারয় মত 

নদ্ধান্ত ংনিষ্ট 

রজরা কাম ধারয়মক 

মেয ভাধ্যমভ 

অফনত কযা। 

1) ংনিষ্ট প্রনতষ্ঠান কর্তধক ননধ ধানযত পযমভ 

আমফদন।  

2) আমফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ে / 

ামামর্ ধয ১ভ ৪ পৃষ্ঠায  

তযানয়ত অনুনরন।  

3) দু’কন ামার্ ধ াইমজয ছনফ।  

4) রম বফমন/ঘময প্রনতষ্ঠানটি অফনিত তায 

ভানরকানা স্বমে ফ ধমল প্রচানযত 

খনতয়ান/ক্রয়কৃত মর মূর ক্রয় দনরমরয অনুনরন, 

নাভজানয খনতয়ামনয কন এফং ারন ম ধন্ত 

ভূনভ উন্নয়ন কয নযমামধয দানখমরয কন।  

5) বাড়া বফদন/ঘদয অফনস্থত দর ফানড় বাড়া 

ননয়ন্ত্রণ অধ্যাদদ,১৯৯০ অনুযদণ চুনিত্র এফাং 

২,০০,০০০/- 

নপ অনধদপ্তমযয 

অথ ধনননতক রকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

রত রেজাযী চারামনয 

ভাধ্যমভ ফাংরামদ 

ব্যাংক/ রানারী 

ব্যাংমক  জভা প্রদান। 

৬০ নদন জনাফ দীজয় 

খীা 

কাযী নযচারক 

(প্রান) 

রপান: +৮৮০২-

৮৩৯১২৯৩ 

রভাফা: 

০১৪০৪০৭২০১৯ 

ই-রভইর: 

adadmin@dn

c.gov.bd 

mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd


ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রানপ্ত স্থান 
সফামূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

(কভ টনদফ) 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ,  দনফ, সপান 

ও ই-ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ফ টদল  বাড়া নযদাদধয যনদদয কন।  

6) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ  রেড রাইমে (মনদ 

থামক)।  

7) ংনিষ্ট প্রনতষ্ঠানটিয খড়া ভাননচমেয কন।  

8) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ আয়কয প্রতযয়ন ে।  

9) প্রনতষ্ঠানটিয মন্ত্রানতয তানরকা।  

10) কাযখানায উৎাদমনয রযনন ও রপ্রাডাকন 

রলা চার্ ধ 

11) রভমভামযন্ডাভ অফ এমানময়ন এন্ড 

আটি ধমকর এমানময়ন এয ারনাগাদ কন 

(প্রমমাজয রেমে)।  

12) প্রনতষ্ঠানটিমত কভ ধযত কভ ধকতধা/কভ ধচানযমদয 

নফফযণ এফং   

ভাদকদ্রব্য  উৎাদমনয  ামথ ংনিষ্ট  কভ ধকতধা/ 

কভ ধচানযমদযতানরকাও উৎাদমনয প্রনক্রয়া।  

13) নযমফ অনধদপ্তমযয ছাড়ে।  

14) ংনিষ্ট প্রনতষ্ঠামন এরমকার উৎাদন 

(নডনষ্টরাযী/নব্রউয়াযী) নফলময় িানীয় ওয়াড ধ 

কনভনায/রৌয রচয়যম্যামনয অনানিে।  

15) িানীয় ভাননীয় ংদ দমেয অনানিে।  

16) ব্যাংক রমবনে াটি ধনপমকর্।  

17) আমফদনকাযী ম্পমকধ পুনর রবনযনপমকন 

নযমার্ ধ। 

30 নফরাতী ভদ ভজুদ ও 

খুচযা নফক্রদয়য 

রাইদন্স (অপ ) 

অনুদভাদন প্রদান। 

াংনিি প্রনতষ্ঠাদনয 

সরর্ায সড প্যাদড 

আদফদন প্রানপ্তয 

য সজরা/নফবাগীয় 

কভ টকতটায তদন্ত 

প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

নদ্ধান্ত াংনিি 

সজরা কাম টারয়দক 

দত্রয ভাধ্যদভ 

অফনত কযা। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক সরর্ায সড প্যাদড 

আদফদন (ডাউনদরাড) 

২) আদফদনকাযীয ২ কন তুানয়ত ছনফ, জাতীয় 

নযচয়ত্র/ াদাদর্ টয ১ভ ৪ পৃষ্ঠাযয তুানয়ত 

অনুনরন। 

৩) সম বফদন/ঘদয প্রনতষ্ঠানটি অফনস্থত তায 

ভানরকানায স্বদক্ষ 

বাড়া বফদন/ঘদয অফনস্থত দর ফানড় বাড়া 

ননয়ন্ত্রণ আধ্যাদদ, ১৯৯০ অনুযদণ চুনিত্র এফাং 

ফ টদল বাড়া নযদাদধয যনদ একটি ফাদযয 

জন্য ঠিকানা, অফস্থান ম্বনরত নদযানাভ এফাং 

আদফদনকাযীয নাভ, ীর সভায ও স্বাক্ষযযুি 

০৩ (নতন) কন ব্লু নপ্রন্ট নকা কন। 

৪) ারনাগাদ সেড রাইদদন্সয কন। 

৫) আয়কয প্রতুয়ণ ত্র। 

৬) ব্যাাংক রদবনন্স াটি টনপদকর্। 

৭) সম স্থাদন রাইদন্স দফ স বফদনয 

ভানরক/ফফাকাযী ব্যনিফদগ টয অনানত্ত ত্র 

৮) রাইদন্স প্রদাদনয নফলদয় ভাননীয় াংদ 

দদেয সুানয ত্র। 

৯) াংদ কাম টকয না থাকদর সভয়য/ওয়াড ট 

কনভনাদযয সুানয ত্র। 

১০) রাইদন্স প্রদাদনয নফলদয় সজরা প্রাক ও 

পুনর সুাদযয অনানত্ত ত্র। 

ভানগয, উন্নয়ন 

কর্তটক্ষ সঘানলত 

এরাকা, নযদার্ ট 

ব্যয়ফহুর এরাকা-

৩০০০০/- 

সৌয এরাকা-

২০,০০০/- 

অন্যান্য এরাকা- 

১০,০০০/- 

(নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান) 

৬০ নদন জনাফ দীজয় 

খীা 

কাযী নযচারক 

(প্রান) 

সপান: +৮৮০২-

৮৩৯১২৯৩ 

ই-

সভইর: adadm

in@dnc.go

v.bd 

http://dnc.gov.bd/site/forms/1a4c6602-5806-4743-a1e1-43d8315b50af/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A4%E0%A6%B2%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A7%A8-%E0%A7%A8%E0%A7%AC-%E0%A7%A8-%E0%A7%A8%E0%A7%AD-%E0%A7%A8-%E0%A7%A8%E0%A7%AE
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd


ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রানপ্ত স্থান 
সফামূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

(কভ টনদফ) 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ,  দনফ, সপান 

ও ই-ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১১) আদফদনকাযী নরনভদর্ড সকাম্পানী দর 

সভদভাদযন্ডাভ অফ 

এদানদয়ন এফাং আটি টদকর অফ এদানদয়ন। 

১২) ারনাগাদ অনডর্ নযদার্ ট। 

১৩) ভাদকদ্রব্য ননয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এয ১২ ধাযা 

সভাতাদফক পুনর প্রনতদফদন। 

৩১ সাদর্র সযদস্তাযা, 

সাদর্র কাভ 

সযদস্তাযা, িাফ, 

নফদনাদন সকে, 

নফভান ফন্দয, 

নযদার্ ট, নথভাকট 

ইতুানদ স্থাদন ফায এ 

নফরাতী ভদ খুচযা 

নফক্রয়/ নযদফন 

রাইদন্স 

অনুদভাদন প্রদান। 

ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন প্রানপ্তয 

য সজরা/নফবাগীয় 

কভ টকতটায তদন্ত 

প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারদয়য 

অনানত্তয প্রানপ্ত 

াদদক্ষ রাইদন্স 

ইসুুয অনুদভাদন। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন (ডাউনদরাড)। 

২) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র / 

াদাদর্ টয ১ভ ৪ পৃষ্ঠায 

তুানয়ত অনুনরন। 

৩) দু’কন াদার্ ট াইদজয ছনফ। 

৪) সম বফদন/ঘদয প্রনতষ্ঠানটি অফনস্থত তায 

ভানরকানা স্বদক্ষ ফ টদল প্রচানযত 

খনতয়ান/ক্রয়কৃত দর মূর ক্রয় দনরদরয অনুনরন, 

নাভজানয খনতয়াদনয কন এফাং ারন মন্তট 

ভূনভ উন্নয়ন কয নযদাদধয দানখরায কন। 

৫) বাড়া বফদন/ঘদয অফনস্থত দর ফানড় বাড়া 

ননয়ন্ত্রণ অধ্যাদদ, ১৯৯০ অনুযদণ চুনিত্র এফাং 

ফ টদলবাড়া নযদাদধয যনদ এয কন। 

৬) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদদেড রাইদন্স (মনদ 

থাদক)। 

৭) সগাডাউদনয খড়া ভাননচত্র (মনদ থাদক)। 

৮) একটি ফাদযয জন্য “ফায এয নাভ, ঠিকানা, 

অফস্থান ম্বনরত 

নদযানাভ এফাং আদফদনকাযীয নাভ, ীর সভায 

ও স্বাক্ষযযুি” ৩ কন খড়া  ভাননচদত্রয কন। 

৯) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ আয়কয প্রতুয়ন ত্র। 

১০) নফগত কযফদল টয আয়কয নদদয কন। 

১১) প্রনতষ্ঠানটিয জনভয দনরদরয পদর্াকন ও 

বাড়ায চুনিত্র। 

১২) সাদর্র/ সযস্টুদযন্ট/ িাফ এয প্রস্তানফত ফায 

প্রাঙ্গদনয খড়া 

ভাননচত্র নতন কন 

১৩) াংনিি প্রনতষ্ঠাদন ফায নযচারনায নফলদয় 

স্থানীয় ওয়াড ট 

কনভনায/ সৌয সচয়াযম্যাদনয অনানত্তত্র 

(াংদ কাম টকয না থাকদর)। 

১৪) স্থানীয় ভাননীয় াংদ দদেয অনানত্তত্র। 

১৫) সজরা প্রাক ও পুনর সুাদযয ভতাভত 

(প্রদমাজু সক্ষদত্র)। 

১৬) ব্যাাংক রদবনন্স াটি টনপদকর্। 

১৭) আদফদনকাযী ম্পদকট পুনর সবনযনপদকন 

নযদার্ ট। 

১৮) প্রনতষ্ঠানটিয আদাদ সকান নক্ষা প্রনতষ্ঠান 

এফাং ধভীয় 

উানারয় থাকদফ না। 

৫০,০০০/- 

(নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান) 

৬০ নদন জনাফ দীজয় 

খীা 

কাযী নযচারক 

(প্রান) 

সপান: +৮৮০২-

৮৩৯১২৯৩ 

ই-

সভইর: adadm

in@dnc.go

v.bd 

http://dnc.gov.bd/site/forms/61a99bc5-a886-49ff-b859-611ddf53d680/%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%8F-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A5%A4%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A7%AC-%E0%A7%A8
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd


ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রানপ্ত স্থান 
সফামূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

(কভ টনদফ) 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ,  দনফ, সপান 

ও ই-ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৯) প্রস্তানফত স্থাদন ফায রাইদন্স প্রদান কযা দর 

াংনিি বফন ভানরক ও বফদন 

অফস্থান/ফফা/ব্যফা নযচারনাকাযী 

ব্যনিফদগ টয অনানত্তত্র। 

২০) পায়ায নফদগ্রড ও ননবর নডদপন্স অনধদপ্তদযয 

ারনাগাদ নফানয়ত রাইদন্স। 

২১) সভদভাদযন্ডাভ অফ এদানদয়ন এন্ড 

আটি টদকর এদানদয়ন এয কন (প্রদমাজু 

সক্ষদত্র)। 

উদযাি তথ্য- 

২২) প্রনতষ্ঠানটি সাদর্র/নযদার্ ট দর ারনাগাদ 

সাদর্র রাইদন্স, নতন সথদক াঁচ তাযকা ভাদনয 

দত দফ 

প্রনতষ্ঠানটি িাফ/নাইর্ িাফ দর িাদফয 

সযনজদষ্ট্রন, াধযণ তথ্যাফরী , নুুনতভ ২০০ 

(দুইত) ভদ্যায়ী াযনভর্ধাযী এফাং িাফটিদত 

ক্রীড়া, নক্ষা, াাংস্কৃনতক ও ভাজকল্যানমূরক 

ম্পনকটত কভ টকাদন্ডয তথ্য। 

৩২ নফরাতী ভদদয সরর্ 

সিানজাং রাইদন্স 

(যাত ১০ র্ায য 

দফ টাচ্চ ২ ঘন্টা) 

অনুদভাদন প্রদান। 

ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন প্রানপ্তয 

য সজরা/নফবাগীয় 

কভ টকতটায তদন্ত 

প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

নদ্ধান্ত াংনিি 

সজরা কাম টারয়দক 

দত্রয ভাধ্যদভ 

অফনত কযা। 

 ১.ফায রাইদদন্সয নফায়দনয অনুনরন। 

 ২.সেড রাইদদন্সয অনুনরন। 

 ৩.আয়কয প্রতুয়নদত্রয কন। 

  ৪.নফানয়ত সাদর্র/সযস্টুদযন্ট রাইদদন্সয 

অনুনরন। 

আদফদন (ডাউনদরাড)। 

৫০,০০০/- 

(নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান) 

  

৪৫ নদন জনাফ দীজয় 

খীা 

কাযী নযচারক 

(প্রান) 

সপান: +৮৮০২-

৮৩৯১২৯৩ 

ই-

সভইর: adadm

in@dnc.go

v.bd 

 

 

 

৩৩ 

  

  

  

নপ্রকাযয 

সকনভকুার এয 

আভদানী, ভজুদ ও 

াইকাযী নফক্রয় 

রাইদন্স প্রদান। 

  

  

ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন প্রানপ্তয 

য সজরা/ 

নফবাগীয় কভ টকতটায 

তদন্ত প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুুয 

অনুদভাদন। 

১)  াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন (ডাউনদরাড)। 

২) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র 

/াদাদর্ টয ১ভ ৪ পৃষ্ঠায তুানয়ত অনুনরন। 

৩)  দু’কন াদার্ ট াইদজয ছনফ। 

৪)  সম বফদন/ঘদয প্রনতষ্ঠানটি অফনস্থত তায 

ভানরকানা স্বদক্ষ ফ টদল প্রচানযত 

খনতয়ান/ক্রয়কৃত দর মূর ক্রয় দনরদরয অনুনরন, 

নাভজানয খনতয়াদনয কন এফাং ারন ম টন্ত 

ভূনভ উন্নয়ন কয নযদাদধয যনদদয পদর্াকন 

কন। 

৫) বাড়া বফদন/ঘদয অফনস্থত দর ফানড় বাড়া 

ননয়ন্ত্রণ অধ্যাদদ, ১৯৯০ অনুযদণ চুনিত্র এফাং 

ফ টদল  বাড়া নযদাদধয যনদ 

৬) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ  সেড রাইদন্স কন। 

৭) াংনিি প্রনতষ্ঠাদনয সেচ ম্যাকন। 

৮) নফদফাযক অনধদপ্তদযয অনুদভানদত 

সগাডাউদনয ভাননচত্র (প্রদমাজু সক্ষদত্র)।  

২০,০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

৬০ নদন জনাফ সভা: আব্দুর 

আনরভ 

কাযী নযচারক 

(ননদযাধ নক্ষা) 

সপান: +৮৮০২-

৮৩৯১৩১৪ 

ইদভইর: adpe

@dnc.gov.

bd 

mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
mailto:adadmin@dnc.gov.bd
http://www.dnc.gov.bd/site/forms/891140f9-7855-4bb3-b675-52bf5d5d77db/%E0%A7%A7-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80-%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A7%A7%E0%A5%A4
mailto:adpe@dnc.gov.bd
mailto:adpe@dnc.gov.bd
mailto:adpe@dnc.gov.bd
mailto:adpe@dnc.gov.bd


ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রানপ্ত স্থান 
সফামূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

(কভ টনদফ) 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ,  দনফ, সপান 

ও ই-ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৯)  প্রনতষ্ঠানটিয ারনগাদ আভদানন ননফন্ধন 

প্রতুয়ন ত্র। 

১০) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ আয়কয নযদাদধয 

প্রতুয়ন ত্র। 

১১) পায়ায ানব ট ও ননবর নডদপন্স এয 

ারনাগাদ নদত্র। 

১২) নফদফাযক অনধদপ্তদযয ারনাগাদ নদ 

(প্রদমাজু সক্ষদত্র) 

১৩) প্রনতষ্ঠানটিয ব্যাাংক রদবন্সীয নদ কন। 

১৪)  সভদভাদযন্ডাভ অফ এদানদয়ন এন্ড 

আটি টদকর এদানদয়ন এয  কন (প্রদমাজু 

সক্ষদত্র)। 

১৫)  আদফদনকাযী ম্পদকট পুনর সবনযনপদকন 

নযদার্ ট কন। 

১৬) ঔলধ আভদাননকানয প্রনতষ্ঠান দর ঔলধ 

প্রান অনধদপ্তয কর্তটক ারনাগাদ ড্রাগ 

রাইদদন্সয কন ও ঔলধ প্রান অনধদপ্তয 

কর্তটক সুানয, ারনাগাদ এদনক্সায এয কন, 

সকনভদস্ট্য ননদয়াগ, সমাগদান ও নক্ষাগত 

সমাগ্যতায নদত্র।   

১৭) ম্ভাব্য নফদক্রতায তানরকা। 

১৮) নপ্রকাযয সকনভকুার ভজুদ/যক্ষণাদফক্ষণ 

কাদজ ননদয়ানজত ব্যনিয জীফন বৃত্তান্ত, 

অনবজ্ঞতায নদ এফাং নক্ষাগত সমাগ্যতায 

নদদত্রয তুানয়ত কন। 

১৯) প্রনতষ্ঠানটিদত কভ টযত কভ টকতটা/ কভ টচানযদদয 

নফফযণ 

২০) সেডভাকট নদ (প্রদমাজু সক্ষদত্র) কন। 

৩৪ নপ্রকাযয 

সকনভকুার এয 

যপ্তানী, ভজুদ ও 

াইকাযী নফক্রয় 

রাইসন্স প্রদান। 

  

ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন প্রানপ্তয 

য সজরা/ 

নফবাগীয় কভ টকতটায 

তদন্ত প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুুয 

অনুদভাদন। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন (ডাউনদরাড)। 

২) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র 

/াদাদর্ টয ১ভ ৪ পৃষ্ঠায তুানয়ত অনুনরন 

৩) দু’কন াদার্ ট াইদজয ছনফ 

৪)  সম বফদন/ঘদয প্রনতষ্ঠানটি অফনস্থত তায 

ভানরকানা স্বদক্ষ ফ টদল  প্রচানযত 

খনতয়ান/ক্রয়কৃত দর মূর ক্রয় দনরদরয অনুনরন, 

নাভজানয খনতয়াদনয কন এফাং ারন ম টন্ত 

ভূনভ উন্নয়ন কয নযদাদধয দানখদরয কন 

৫) বাড়া বফদন/ঘদয অফনস্থত দর ফানড় বাড়া 

ননয়ন্ত্রণ অধ্যাদদ, ১৯৯০ অনুযদণ ারনাগাদ 

চুনিত্র এফাং ফ টদল  বাড়া নযদাদধয যনদ 

কন। 

৬)  প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ  সেড রাইদন্স কন। 

৭)  াংনিি প্রনতষ্ঠাদনয সেচ ম্যাকন। 

৮)  প্রনতষ্ঠানটিয ারনগাদ আভদানন/যপ্তানন 

ননফন্ধন প্রতুয়ন ত্র। 

৯) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ আয়কয নযদাদধয 

২০,০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

৬০ নদন জনাফ সভা: আব্দুর 

আনরভ 

কাযী নযচারক 

(ননদযাধ নক্ষা) 

সপান: +৮৮০২-

৮৩৯১৩১৪ 

ইদভইর: adpe

@dnc.gov.

bd 

http://www.dnc.gov.bd/site/forms/891140f9-7855-4bb3-b675-52bf5d5d77db/%E0%A7%A7-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80-%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A7%A7%E0%A5%A4
mailto:adpe@dnc.gov.bd
mailto:adpe@dnc.gov.bd
mailto:adpe@dnc.gov.bd
mailto:adpe@dnc.gov.bd


ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রানপ্ত স্থান 
সফামূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

(কভ টনদফ) 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ,  দনফ, সপান 

ও ই-ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

প্রতুয়ন ত্র। 

১০) পায়ায ানব ট ও ননবর নডদপন্স এয 

ারনাগাদ নদত্র। 

১১) নফদফাযক অনধদপ্তদযয ারনাগাদ নদ 

(প্রদমাজু সক্ষদত্র)। 

১২) প্রনতষ্ঠানটিয ব্যাাংক রদবন্সীয নদ। 

১৩) সভদভাদযন্ডাভ অফ এদানদয়ন এন্ড 

আটি টদকর এদানদয়ন এয  কন (প্রদমাজু 

সক্ষদত্র) 

১৪) আদফদনকাযী ম্পদকট পুনর সবনযনপদকন 

নযদার্র্। 

১৫) ঔলধ যপ্তানীকযক প্রনতষ্ঠান দর ঔলধ 

প্রান অনধদপ্তয কর্তটক ারনাগাদ ড্রাগ 

রাইদদন্সয কন ও ঔলধ প্রান অনধদপ্তয 

কর্তটক সুানয ত্র, অনুদভানদত এদনক্সাদযয কন, 

যপ্তাননয অনুভনত ত্র।  

১৬) প্রনতষ্ঠানটিদত কভ টযত কভ টকতটা/ কভ টচানযদদয 

নফফযণ। 

১৭ ) প্রনতষ্ঠানটিদত ননদয়ানজত পাভ টানি/ 

সকনভিদদয জীফন বৃত্তান্ত, ননদয়াগত্র ও  নক্ষাগত 

সমাগ্যতায নদদয তুানয়ত কন। 

১৮) সম সদদ যপ্তানন কযা দফ স সদদয 

অনুভনতত্র। 

১৯) সেডভাকট নদ (প্রদমাজু সক্ষদত্র) । 

২০) কাযখানায রাইদন্স (প্রদমাজু সক্ষদত্র) কন। 

৩৫ নপ্রকাযয 

সকনভকুার এয 

উৎাদন 

/প্রনক্রয়াজাতকযণ, 

ভজুদ ও াইকাযী 

নফক্রয় রাইদন্স 

প্রদান। 

  

ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন প্রানপ্তয 

য সজরা/ 

নফবাগীয় কভ টকতটায 

তদন্ত প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুুয 

অনুদভাদন। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন (ডাউনদরাড)। 

২) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র 

/াদাদর্ টয ১ভ ৪ পৃষ্ঠায তুানয়ত অনুনরন। 

৩) দু’কন াদার্ ট াইদজয ছনফ। 

৪)  সম বফদন/ঘদয প্রনতষ্ঠানটি অফনস্থত তায 

ভানরকানা স্বদক্ষ ফ টদল  প্রচানযত 

খনতয়ান/ক্রয়কৃত দর মূর ক্রয় দনরদরয অনুনরন, 

নাভজানয খনতয়াদনয কন এফাং ারন ম টন্ত 

ভূনভ উন্নয়ন কয নযদাদধয দানখদরয কন। 

৫) বাড়া বফদন/ঘদয অফনস্থত দর ফানড় বাড়া 

ননয়ন্ত্রণ অধ্যাসদ, ১৯৯০ অনুযদণ ারনাগাদ 

চুনিত্র এফাং ফ টদল  বাড়া নযদাদধয যনদ। 

৬)  প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ  সেড রাইদন্স কন। 

৭)  াংনিি প্রনতষ্ঠাদনয সেচ ম্যাকন। 

৮) নফদফাযক অনধদপ্তদযয অনুদভানদত 

সগাডাউদনয ভাননচত্র (প্রদমাজু সক্ষদত্র)। 

৯)  প্রনতষ্ঠানটিয ারনগাদ আভদানন ননফন্ধন 

প্রতুয়ন ত্র। 

১০) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ আয়কয নযদাদধয 

প্রতুয়ন ত্র। 

১১) পায়ায ানব ট ও ননবর নডদপন্স এয 

২০,০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

৬০ নদন জনাফ সভা: আব্দুর 

আনরভ 

কাযী নযচারক 

(ননদযাধ নক্ষা) 

সপান: +৮৮০২-

৮৩৯১৩১৪ 

ইদভইর: adpe

@dnc.gov.

bd 

http://www.dnc.gov.bd/site/forms/557180e4-455e-4817-b3e5-e60f705eeff5/%E0%A7%A9-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A7%AA%E0%A5%A4
mailto:adpe@dnc.gov.bd
mailto:adpe@dnc.gov.bd
mailto:adpe@dnc.gov.bd
mailto:adpe@dnc.gov.bd


ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রানপ্ত স্থান 
সফামূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

(কভ টনদফ) 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ,  দনফ, সপান 

ও ই-ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ারনাগাদ নদত্র 

১২) নফদফাযক অনধদপ্তদযয ারনাগাদ নদ 

(প্রদমাজু সক্ষদত্র) 

১৩) প্রনতষ্ঠানটিয ব্যাাংক রদবন্সীয নদ। 

১৪) সভদভাদযন্ডাভ অফ এদানদয়ন এন্ড 

আটি টদকর এদানদয়ন এয  কন (প্রদমাজু 

সক্ষদত্র)। 

১৫) ব্যনি ও প্রনতষ্ঠান ম্পদকট দন্তালজনক 

পুনর সবনযনপদকন নযদার্ ট কন। 

১৬) ঔলধ উৎাদন/যপ্তাননকাযী প্রনতষ্ঠান দর 

ঔলধ প্রান অনধদপ্তয কর্তটক ারনাগাদ ড্রাগ 

রাইদদন্সয কন ও ঔলধপ্রান অনধদপ্তয কর্তটক 

সুানয, ারনাগাদ এদনক্সায। 

১৭) প্রনতষ্ঠানটিদত কভ টযত কভ টকতটা/ কভ টচানযদদয 

তানরকা 

১৮ ) প্রনতষ্ঠানটিদত ননদয়ানজত পাভ টানি/ 

সকনভিদদয জীফন বৃত্তান্ত, ননদয়াগত্র ও  নক্ষাগত 

সমাগ্যতায নদদয তুানয়ত কন। 

১৯) নযদফ অনধদপ্তদযয ারনাগাদ ছাড়ত্র 

কন। 

২০) সেডভাকট নদ (প্রদমাজু সক্ষদত্র)। 

২১) নপ্রকাযয সকনভকুার ভজুদ/যক্ষণাদফক্ষণ 

কাদজ ননদয়ানজত ব্যনিয জীফন বৃত্তান্ত, 

অনবজ্ঞতায নদ এফাং নক্ষাগত সমাগ্যতায 

নদত্র। 

২২) নপ্রকাযয সকনভকুার ব্যফাদযয 

অনুদভানদত সযনন। 

৩৬ নপ্রকাযয 

সকনভকুার এয 

আভদানীকাযক 

ব্যতীত ভজুদ ও 

াইকাযী নফক্রয় 

রাইদন্স প্রদান। 

  

ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন প্রানপ্তয 

য সজরা/ 

নফবাগীয় কভ টকতটায 

তদন্ত প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুুয 

অনুদভাদন। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন (www.dnc.gov.bd দত 

ডাউনদরাড কযা মাদফ)। 

২) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র /াদাদর্ টয 

১ভ ৪ পৃষ্ঠায তুানয়ত অনুনরন। 

৩) দু’কন াদার্ ট াইদজয ছনফ। 

৪)  বাড়া বফদন/ঘদয প্রনতষ্ঠানটি অফনস্থত তায 

ভানরকানা স্বদক্ষ ফ টদল  প্রচানযত 

খনতয়ান/ক্রয়কৃত দর মূর ক্রয় দনরদরয অনুনরন, 

নাভজানয খনতয়াদনয কন এফাং ারন ম টন্ত ভূনভ 

উন্নয়ন কয নযদাদধয কন। 

৫) বাড়া বফদন/ঘদয অফনস্থত দর ফানড় বাড়া 

ননয়ন্ত্রণ অধ্যাদদ, ১৯৯০ অনুযদণ ারনাগাদ 

চুনিত্র এফাং ফ টদল  বাড়া নযদাদধয যনদ 

কন। 

৬) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ  সেড রাইদন্স কন। 

৭) াংনিি প্রনতষ্ঠাদনয সেচ ম্যাকন। 

৮) নফদফাযক অনধদপ্তয কর্তটক অনুদভানদত 

সগাডাউদনয ভাননচত্র (প্রদমাজু সক্ষদত্র)। 

৯) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ আয়কয নযদাদধয 

প্রতুয়ন ত্র 

১০) পায়ায রাইদদন্সয ারনাগাদ কন। 

১১) নফদফাযক অনধদপ্তদযয ারনাগাদ নদ কন। 

১৫,০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

৬০ নদন জনাফ সভা: আব্দুর 

আনরভ 

কাযী নযচারক 

(ননদযাধ নক্ষা) 

সপান: +৮৮০২-

৮৩৯১৩১৪ 

ইদভইর: adpe

@dnc.gov.

bd 

http://www.dnc.gov.bd/
mailto:adpe@dnc.gov.bd
mailto:adpe@dnc.gov.bd
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ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রানপ্ত স্থান 
সফামূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

(কভ টনদফ) 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ,  দনফ, সপান 

ও ই-ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১২) প্রনতষ্ঠানটিয ব্যাাংক রদবন্সীয নদ কন। 

১৩) সভদভাদযন্ডাভ অফ এদানদয়ন এন্ড 

আটি টদকর এদানদয়ন এয  কন (প্রদমাজু 

সক্ষদত্র)। 

১৪) সেডভাকট নদ (প্রদমাজু সক্ষদত্র)। 

১৫) আদফদনকাযী ম্পদকট দন্তালজনক পুনর 

সবনযনপদকন নযদার্ ট। 

১৬) নপ্রকাযয সকনভকুার ভজুদ/যক্ষণাদফক্ষণ 

কাদজ ননদয়ানজত ব্যনিয জীফন বৃত্তান্ত, 

অনবজ্ঞতায নদ এফাং নক্ষাগত সমাগ্যতায 

নদত্র। 

১৭) ব্যনি ও প্রনতষ্ঠান ম্পদকট দন্তালজনক 

পুনর সবনযনপদকন নযদার্ ট। 

১৮) ম্ভাব্য সক্রতায তানরকা। 

৩৭ নপ্রকাযয 

সকনভকুার এয 

ভজুদ ও খুচযা 

নফক্রয় রাইদন্স 

প্রদান। 

  

ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন প্রানপ্তয 

য সজরা/ 

নফবাগীয় কভ টকতটায 

তদন্ত প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুুয 

অনুদভাদন। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন (ডাউনদরাড)। 

২) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র 

/াদাদর্ টয ১ভ ৪ পৃষ্ঠায তুানয়ত অনুনরন। 

৩) দু’কন াদার্ ট াইদজয ছনফ। 

৪)  সম বফদন/ঘদয প্রনতষ্ঠানটি অফনস্থত তায 

ভানরকানা স্বদক্ষ ফ টদল  প্রচানযত 

খনতয়ান/ক্রয়কৃত দর মূর ক্রয় দনরদরয অনুনরন, 

নাভজানয খনতয়াদনয কন এফাং ারন ম টন্ত 

ভূনভ উন্নয়ন কয নযদাদধয দানখদরয কন। 

৫)  বাড়া বফদন/ঘদয অফনস্থত দর ফানড় বাড়া 

ননয়ন্ত্রণ অধ্যাদদ, ১৯৯০ অনুযদণ ারনাগাদ 

চুনিত্র এফাং ফ টদল  বাড়া নযদাদধয যনদ। 

৬) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ  সেড রাইদন্স। 

৭) াংনিি প্রনতষ্ঠাদনয নীর নকা। 

৮) নফদফাযক অনধদপ্তয কর্তটক অনুদভানদত 

সগাডাউদনয খড়া ভাননচত্র (প্রদমাজু সক্ষদত্র)। 

৯)  প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ আয়কয নযদাদধয 

প্রতুয়ন ত্র। 

১০) পায়ায ানব ট ও ননবর নডদপন্স এয 

ারনাগাদ নদত্র। 

১১) নফদফাযক অনধদপ্তদযয ারনাগাদ নদ 

(প্রদমাজু সক্ষদত্র) 

১২) প্রনতষ্ঠানটিয ব্যাাংক রদবন্সীয নদ। 

১৩) সভদভাদযন্ডাভ অফ এদানদয়ন এন্ড 

আটি টদকর এদানদয়ন এয  কন (প্রদমাজু 

সক্ষদত্র)। 

১৫) সেডভাকট নদ (প্রদমাজু সক্ষদত্র) 

১৬) আদফদনকাযী ব্যনি ও প্রনতষ্ঠান ম্পদকট 

দন্তালজনক পুনর সবনযনপদকন নযদার্ ট। 

১৭) ঔলধ প্রস্তুতকাযী প্রনতষ্ঠান দর ঔলধ প্রান 

অনধদপ্তয কর্তক ারনাগাদ ড্রাগ ম্যানুপুাকচায 

রাইদদন্সয কন , ঔলধ প্রান অনধদপ্তয কর্তটক 

৩,০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

৬০ নদন জনাফ সভা: আব্দুর 

আনরভ 

কাযী নযচারক 

(ননদযাধ নক্ষা) 

সপান: +৮৮০২-

৮৩৯১৩১৪ 

ইদভইর: adpe

@dnc.gov.

bd 

http://www.dnc.gov.bd/site/forms/11af79d8-d692-45c2-82df-ed46c1d7fdc2/%E0%A7%AB-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A7%AC%E0%A5%A4
mailto:adpe@dnc.gov.bd
mailto:adpe@dnc.gov.bd
mailto:adpe@dnc.gov.bd
mailto:adpe@dnc.gov.bd


ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রানপ্ত স্থান 
সফামূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

(কভ টনদফ) 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ,  দনফ, সপান 

ও ই-ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

সুানয, ঔলধ উৎাদদনয এদনক্সাদযয ারনাগাদ 

কন। 

১৮) প্রনতষ্ঠানটিদত ননদয়ানজত পাভ টানি/ 

সকনভিদদয জীফন বৃত্তান্ত, ননদয়াগত্র ও নক্ষাগত 

সমাগ্যতায নদ ত্র। 

১৯) প্রনতষ্ঠানটিদত কভ টযত কভ টকতটা/কভ টচানযদদয 

তানরকা। 

২০) নপ্রকাযয সকনভকুার ভজুদ/যক্ষণাদফক্ষণ 

কাদজ ননদয়ানজত ব্যনিয জীফন বৃত্তান্ত, 

অনবজ্ঞতায নদ এফাং নক্ষাগত সমাগ্যতায 

নদত্র। 

২১) ম্ভাব্য সক্রতায তানরকা। 

৩৮ নপ্রকাযয 

সকনভকুার এয 

ব্যফাদযয াযনভর্ 

অনুদভাদন প্রদান। 

  

ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন প্রানপ্তয 

য সজরা/ 

নফবাগীয় কভ টকতটায 

তদন্ত প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুুয 

অনুদভাদন। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন (ডাউনদরাড)। 

২) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র 

/াদাদর্ টয ১ভ ৪ পৃষ্ঠায তুানয়ত অনুনরন। 

৩) দু’কন াদার্ ট াইদজয ছনফ 

৪) সম বফদন/ঘদয প্রনতষ্ঠানটি অফনস্থত তায 

ভানরকানা স্বদক্ষ ফ টদল  প্রচানযত 

খনতয়ান/ক্রয়কৃত দর মূর ক্রয় দনরদরয অনুনরন, 

নাভজানয খনতয়াদনয কন এফাং ারন ম টন্ত 

ভূনভ উন্নয়ন কয নযদাদধয দানখদরয কন 

৫) বাড়া বফদন/ঘদয অফনস্থত দর ফানড় বাড়া 

ননয়ন্ত্রণ অধ্যাদদ, ১৯৯০ অনুযদণ ারনাগাদ 

চুনিত্র এফাং ফ টদল বাড়া নযদাদধয যনদ 

 কন। 

৬) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ  সেড রাইদন্স কন। 

৭)  াংনিি প্রনতষ্ঠাদনয সেচ ম্যাকন। 

৮)  নফদফাযক অনধদপ্তয কর্তটক অনুদভানদত 

সগাডাউদনয ভাননচত্র (প্রদমাজু সক্ষদত্র)। 

০৯) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ আয়কয নযদাদধয 

প্রতুয়ন ত্র 

১০) পায়ায ানব ট ও ননবর নডদপন্স এয 

ারনাগাদ নদত্র 

১১) নফদফাযক অনধদপ্তদযয ারনাগাদ নদ 

 (প্রদমাজু সক্ষসত্র) 

১২) প্রনতষ্ঠানটিয ব্যাাংক রদবন্সীয নদ 

 কন। 

১৩) সভদভাদযন্ডাভ অফ এদানদয়ন এন্ড 

আটি টদকর এদানদয়ন এয  কন (প্রদমাজু 

সক্ষদত্র)। 

১৪) সেডভাকট নদ (প্রদমাজু সক্ষদত্র) কন। 

  

১৫) নযদফ অনধদপ্তদযয ারনাগাদ ছাড়ত্র। 

১৬) ব্যনি ও প্রনতষ্ঠান ম্পদকট দন্তালজনক 

পুনর সবনযনপদকন নযদার্ ট। 

১৭) নপ্রকাযয সকনভকুার ব্যফাদযয 

বৃৎ নল্প কাযখানায 

সক্ষদত্র ৫০০০/- ও ক্ষুদ্র 

নল্প কাযখানায সক্ষদত্র 

১০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

৬০ নদন জনাফ সভা: আব্দুর 

আনরভ 

কাযী নযচারক 

(ননদযাধ নক্ষা) 

সপান: +৮৮০২-

৮৩৯১৩১৪ 

ইদভইর: adpe

@dnc.gov.

bd 

http://dnc.gov.bd/site/forms/46e0940f-696a-4410-910e-fe54dc443ad6/%E0%A7%AC-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A7%AE%E0%A5%A4
mailto:adpe@dnc.gov.bd
mailto:adpe@dnc.gov.bd
mailto:adpe@dnc.gov.bd
mailto:adpe@dnc.gov.bd


ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রানপ্ত স্থান 
সফামূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

(কভ টনদফ) 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ,  দনফ, সপান 

ও ই-ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

অনুদভানদত সযনন। 

১৮) প্রনতষ্ঠানটিদত ননদয়ানজত পাভ টানি/ সকনভি 

এয জীফন বৃত্তান্ত, ননদয়াগত্র ও নক্ষাগত 

সমাগ্যতায নদ ত্র। 

৩৯ সফযকাযী 

সস্বচ্ছাদফী 

প্রনতষ্ঠাদনয ননফন্ধন 

প্রদান। 

  

  

ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন প্রানপ্তয 

য সজরা/ 

নফবাগীয় কভ টকতটায 

তদন্ত প্রনতদফদদনয 

সপ্রনক্ষদত প্রধান 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুুয 

অনুদভাদন। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন (ডাউনদরাড)। 

২) ভাজ সফা অনধদপ্তদযয ননফন্ধন নদদয 

অনুনরন/এননজও ব্যুদযায অনুভনত ত্য। 

৩) াংস্থায /প্রনতষ্ঠাদনয অনুদভানদত গঠনতন্ত্র। 

  

৪) াধাযণ নযলদ কর্তটক অনুদভানদত(াংনিি 

বায কাম টনফফযণী) াংস্থায চরভান কাম টকযী 

নযলদদয নাদভয তানরকা। 

  

৫) াধাযণ নযলদ কর্তটক অনুদভানদত (াংনিি 

বায কাম টনফফযণী) বায চরনত অথ টফৎদযয 

ফাদজর্ তানরকা। 

৬) াংস্থা কর্তটক নযচানরত নফগত ০৬ (ছয়) 

ভাদয ভাদকনফদযাধী কাম টক্রদভয আনুাাংনগক 

প্রভাণানদ প্রনতদফদন (ভা নবনত্তক)। 

৭) াংস্থায চরভান কাম টকযী নযলদদয দানয়ত্ব 

গ্রদণয ও সভয়াদ সল ওয়ায তানযখ ম্বনরত 

কাগজত্র । 

৮) প্রনতষ্ঠানটিয অদথ টয উৎ ও কভ ট এরাকা। 

৯) সজরা ভাদকদ্রব্য ননয়ন্ত্রণ ও প্রচাযণা কনভটি 

বায় এদজন্ডাভূি কযণ ও কনভটিয সুানয। 

১০) জনভয দনরর/চুনি নাভায কন। 

১১) আদফদনকাযী ব্যনি ও প্রনতষ্ঠান ম্পদকট 

পুনর সবনযনপদকন নযদার্ ট এয কন। 

সদব্যাী ২০০০/-ও 

স্থানীয় ১০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

৪৫ নদন জনাফ সভা: আব্দুর 

আনরভ 

কাযী নযচারক 

(ননদযাধ নক্ষা) 

সপান: +৮৮০২-

৮৩৯১৩১৪ 

ইদভইর: adpe

@dnc.gov.

bd 

৪০ আভদাননকৃত 

নপ্রকাযয 

সকনভকুারদয শুল্ক 

খারাদয অনানত্ত 

প্রদান। 

প্রনতষ্ঠাদনয সরর্ায 

সড প্যাদড প্রধান 

কাম টারদয় 

আদফদন। 

১) প্রনতষ্ঠাদনয প্যাদড আদফদন। 

২) ইনবদয়, প্যানকাং নরি, নফ,এর ও এরন’য 

কন (াংনিি ব্যাাংক কর্তটক তুানয়ত)। 

৩)  সেজাযী চারাদনয কন। 

শুল্ক খারাদয অনানত্ত 

নপ ১,০০০/- 

অনধদপ্তদযয অথ টবননতক 

সকাড ১-৭৩৭৩-

০০০০-১০০১ সত 

সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক জভা প্রদান। 

০৩ নদন জনাফ সভা: আব্দুর 

আনরভ 

কাযী নযচারক 

(ননদযাধ নক্ষা) 

সপান: +৮৮০২-

৮৩৯১৩১৪ 

ইদভইর: adpe

@dnc.gov.

bd 

৪১ নডদনচাড ট নস্পনযদর্য 

ভজুদ ও াইকাযী 

নফক্রদয়য রাইদন্স 

প্রদান। 

  

াংনিি প্রনতষ্ঠান 

কর্তটক সরর্ায সড 

প্যাদড আদফদন 

প্রানপ্তয য সজরা 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুু। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন (www.dnc.gov.bd দত 

ডাউনদরাড কযা মাদফ)। 

২) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র / 

াদাদর্ টয ১ভ ৪ পৃষ্ঠায তুানয়ত অনুনরন। 

৩) দু’কন াদার্ ট াইদজয ছনফ। 

৪) সম বফদন/ঘদয প্রনতষ্ঠানটি অফনস্থত তায 

ভানরকানা স্বদক্ষ ফ টদল  প্রচানযত 

খনতয়ান/ক্রয়কৃত দর মূর ক্রয় দনরদরয অনুনরন, 

১২,০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

৩০ নদন াংনিি 

সজরা/সভদটা 

কভ টকতটা 

  

http://dnc.gov.bd/site/forms/821a9e09-9edf-4098-b897-c5f5664c6b4b/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0
mailto:adpe@dnc.gov.bd
mailto:adpe@dnc.gov.bd
mailto:adpe@dnc.gov.bd
mailto:adpe@dnc.gov.bd
mailto:adpe@dnc.gov.bd
mailto:adpe@dnc.gov.bd
mailto:adpe@dnc.gov.bd
mailto:adpe@dnc.gov.bd
http://www.dnc.gov.bd/


ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রানপ্ত স্থান 
সফামূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

(কভ টনদফ) 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ,  দনফ, সপান 

ও ই-ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

নাভজানয খনতয়াদনয কন এফাং ার ন ম টন্ত 

ভূনভ উন্নয়ন কয নযদাদধয দানখরায কন। 

৫) বাড়া বফদন/ঘদয অফনস্থত দর ফানড় বাড়া 

ননয়ন্ত্রদণয কন।  অধ্যাসদ,১৯৯০ অনুযদণ 

চুনিত্র এফাং ফ টদল  বাড়া নযদাদধয যনদ 

৬) প্রনতষ্ঠানটিয সেড রাইদদন্সয কন। 

৭) আয়কয প্রতুয়ন দত্রয কন। 

৮) প্রনতষ্ঠানটিয খড়া ভাননচদত্রয কন। 

৯) প্রনতষ্ঠানটিয সগাডাউদনয  ভাননচদত্রয কন। 

১০) আদফদনকাযী ম্পদকট পুনর সবনযনপদকন 

নযদার্ ট এয কন। 

১১) ব্যাাংক রদবনন্সয কন। 

৪২ নডদনচাড ট নস্পনযদর্য 

ভজুদ ও খুচযা 

নফক্রদয়য রাইদন্স 

প্রদান। 

  

াংনিি প্রনতষ্ঠান 

কর্তটক সরর্ায সড 

প্যাদড আদফদন 

প্রানপ্তয য সজরা 

কাম টারয় দত 

রাইদন্স ইসুু। 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন (www.dnc.gov.bd দত 

ডাউনদরাড কযা মাদফ)। 

২) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র / 

াদাদর্ টয ১ভ ৪ পৃষ্ঠায তুানয়ত অনুনরন। 

৩) দু’কন াদার্ ট াইদজয ছনফ। 

৪) সম বফদন/ঘদয প্রনতষ্ঠানটি অফনস্থত তায 

ভানরকানা স্বদক্ষ ফ টদল  প্রচানযত 

খনতয়ান/ক্রয়কৃত দর মূর ক্রয় দনরদরয অনুনরন, 

নাভজানয খনতয়াদনয কন এফাং ার ন ম টন্ত 

ভূনভ উন্নয়ন কয নযদাদধয দানখরায কন। 

৫) বাড়া বফদন/ঘদয অফনস্থত দর ফানড় বাড়া 

ননয়ন্ত্রণ অধ্যাদদ,১৯৯০ অনুযদণ চুনিত্র এফাং 

ফ টদল  বাড়া নযদাদধয যনদ কন। 

৬) প্রনতষ্ঠানটিয সেড রাইদদন্সয কন। 

৭) আয়কয প্রতুয়ন দত্রয কন। 

৮) প্রনতষ্ঠানটিয খড়া ভাননচদত্রয কন। 

৯) প্রনতষ্ঠানটিয সগাডাউদনয  ভাননচদত্রয কন। 

১০) আদফদনকাযী ম্পদকট পুনর সবনযনপদকন 

নযদার্ ট এয কন। 

১১) ব্যাাংক রদবনন্সয কন। 

  

  

ভানগদযয সক্ষদত্র 

৫০০০/-অন্যান্য 

এরাকায সক্ষদত্র 

৩০০০/- 

নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান। 

৩০ নদন াংনিি 

সজরা/সভদটা 

কভ টকতটা 

  

৪৩ সম সকান ধযদন 

রাইদন্স াযনভর্ 

নফরদম্ব নফায়দনয 

নফদল 

অনুদভাদন প্রদান। 

নফরদম্বয কাযণ 

ব্যাখা াংনিি 

সজরা কাম টারদয়য 

সুানযদয 

সপ্রনক্ষদত নফরদম্ব 

নফায়দনয জনযভানা 

গ্রণপূফ টক 

অনুদভাদন সদয়া 

য়। 

--- ৩ ভা নফরদম্বয মূর 

রাইদন্স/ যনভর্ নপ 

এয অনতনযি ২৫% 

৬ ভা নফরদম্বয মূর 

রাইদন্স/ যনভর্ নপ 

এয অনতনযি ৫০% 

৬ ভাদয উদদ্ধট  

নফরদম্বয মূর 

রাইদন্স/যনভর্ নপ 

এয অনতনযি ১০০% 

(নপ অনধদপ্তদযয 

অথ টবননতক সকাড ১-

১০ নদন াংনিি 

সজরা/সভদটা 

কভ টকতটা 
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ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রানপ্ত স্থান 
সফামূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

(কভ টনদফ) 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ,  দনফ, সপান 

ও ই-ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৭৩৭৩-০০০০-১০০১ 

সত সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ 

ব্যাাংক/ সানারী 

ব্যাাংদক  জভা প্রদান) 

৪৪ ারনপউনযক এনড 

ও াইদড্রাদিানযক এ

নড আভদানন/ 

খুচযা 

নফক্রয় রাইদন্স 

এয অনানত্তত্র প্র

দান/ রাইদন্স 

নফায়দনয 

অনানত্তত্র প্রদান। 

  

অনধদপ্তদযয 

ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন প্রানপ্তয 

য উঅঞ্চর/ 

সজরা কাম টারয় 

কর্তটক তদন্ত 

প্রনতদফদন ও 

সুানয এফাং 

নফবাগীয় কাম টারয় 

কর্তটক অনুদভাদন 

১) াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন (www.dnc.gov.bd দত 

ডাউনদরাড কযা মাদফ)। 

২) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র। 

৩) দু’কন াদার্ ট াইদজয ছনফ। 

৪) সম বফদন/ঘদয প্রনতষ্ঠানটি অফনস্থত তায 

ভানরকানায স্বদক্ষ ফ টদল প্রচানযত 

খনতয়ান/ক্রয়কৃত দর মূর ক্রয় দনরদরয অনুনরন, 

নাভজানয খনতয়াদনয কন এফাং ারন ম টন্ত 

ভূনভ উন্নয়ন কয নযদাদধয দানখদরয কন। 

৫) বাড়া বফদন/ঘদয অফনস্থত দর ফানড়বাড়া 

ননয়ন্ত্রণ অধ্যাদদ, ১৯৯০ অনুযদণ চুনিত্র এফাং 

ফ টদল বাড়া নযদাদধয যনদ। 

৬) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ সেড রাইদন্স (মনদ 

থাদক)। 

৮) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ আভদানন ননফন্ধন 

প্রতুয়নদত্রয কন। 

৯) প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ আয়কয প্রতুয়নত্র। 

১০) নফদফাযক অনধদপ্তয কর্তটক অনুদভানদত 

খড়া ভাননচত্র (প্রদমাজু সক্ষদত্র)। 

১১) পায়ায ানব ট ও ননবর নডদপন্স এয 

ারনাগাদ নদদত্রয কন। 

১২) নফদফাযক অনধদপ্তদযয ারনাগাদ 

নদ(প্রদমাজু সক্ষসত্র)। 

১৩) ারনাগাদ এনড ব্যফায/নফনক্রয রাইদন্স 

(প্রদমাজু সক্ষদত্র)। 

১৪) উ-প্রধান নযদ টক (াধাযণ) কাযখানা 

প্রনতষ্ঠানমূদয রাইদদন্সয কন। 

১৫) নযদফ অনধদপ্তদযয ারনাগাদ 

ছাড়ত্র(প্রদমাজু সক্ষদত্র)। 

১৬) প্রনতষ্ঠানটিয কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয তানরকা। 

১৭) আদফদনকাযী ম্পদকট পুনর সবনযনপদকন 

নযদার্ ট। 

১৮) এ কাদজ ননদয়ানজত পাভ টানি/ সকনভি এয 

জীফন বৃত্তান্ত, ননদয়াগত্র ও নক্ষাগত সমাগ্যতায 

নদ ত্র। 

১৯) অনুদভানদত সযনন। 

২০) ম্ভাব্য সক্রতায তানরকা (প্রদমাজু সক্ষদত্র)। 

- ১৭ নদন াংনিি 

সজরা/সভদটা 

কভ টকতটা 

৪৫ রাইদন্স প্রাপ্ত 

সফযকানয 

ভাদকানি ননযাভয় 

সকদেয অনুকূদর ঠি

অনধদপ্তদযয 

ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন প্রানপ্তয 

য উঅঞ্চর/ 

১. াংনিি প্রনতষ্ঠান কর্তটক ননধ টানযত পযদভ 

আদফদন (www.dnc.gov.bd দত 

ডাউনদরাড কযা মাদফ)। 

২. সম বফদন/ঘদয প্রনতষ্ঠানটি অফনস্থত তায 

- ৩০ নদন াংনিি 

সজরা/সভদটা 

কভ টকতটা 
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ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রানপ্ত স্থান 
সফামূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

(কভ টনদফ) 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ,  দনফ, সপান 

ও ই-ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

কানা স্থানান্তদযয 

অনুভনত প্রদান। 

সজরা কাম টারয় 

কর্তটক তদন্ত 

প্রনতদফদন ও 

সুানয এফাং 

নফবাগীয় কাম টারয় 

কর্তটক অনুদভাদন 

ভানরকানায স্বদক্ষ ফ টদল প্রচানযত 

খনতয়ান/ক্রয়কৃত দর মূর ক্রয় দনরদরয অনুনরন, 

নাভজানয খনতয়াদনয কন এফাং ারন ম টন্ত 

ভূনভ উন্নয়ন কয নযদাদধয দানখদরয কন। 

৩. বাড়া বফদন/ঘদয অফনস্থত দর ফানড়বাড়া 

ননয়ন্ত্রণ অধ্যাদদ, ১৯৯০ অনুযদণ চুনিত্র এফাং 

ফ টদল বাড়া নযদাদধয যনদদয কন। 

৪. প্রনতষ্ঠানটিয ারনাগাদ সেড রাইদন্স (মনদ 

থাদক)। 

৫. প্রনতষ্ঠানটিয খড়া ভাননচদত্রয কন। 

৬. পায়ায ানব ট ও ননবর নডদপন্স এয 

ারনাগাদ নদদত্রয কন। 

 

 

 ২.২) প্রানতষ্ঠাননক সফা: 

                   

ক্রনভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

এফাং প্রানপ্ত 

স্থান 

সফামূল্য 

এফাং 

নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ, দনফ, সপান ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ জাতীয় াংদদয প্রদনাত্তয 

প্রণয়ন ও াংদীয় দানয়ত্ব 

াংক্রান্ত 

যানয - - ীভাফদ্ধ 

ভদয়য ভদধ্য 

জনাফ দীজয় খীা 

কাযী নযচারক (প্রান) 

সপান: +৮৮০২-৮৩৯১২৯৩ 

ই-সভইর: adadmin@dnc.gov.bd 

২ চাকুযী এফাং রাইদন্স াংক্রান্ত 

নফনবন্ন ধযদণয ভাভরা ভকদ্দভা 

এফাং আীর ননষ্পনত্তকযণ 

যানয - - আইদনয 

ফাধ্যফাধকতা 

জনাফ দীজয় খীা 

কাযী নযচারক (প্রান) 

সপান: +৮৮০২-৮৩৯১২৯৩ 

ই-সভইর: adadmin@dnc.gov.bd 

৩ নফনবন্ন আন্তজটানতক ও আঞ্চনরক 

াংস্থা ও কর্তটদক্ষয দঙ্গ 

সমাগাদমাগ ও তথ্য নফননভয় 

যানয/ 

অনরাইন 

- - প্রদমাজু সক্ষদত্র জনাফ দীজয় খীা 

কাযী নযচারক (প্রান) 

সপান: +৮৮০২-৮৩৯১২৯৩ 

ই-সভইর: adadmin@dnc.gov.bd 

৪ সদদয অবুন্তদয নফনবন্ন াংস্থা 

কর্তটক অনধদপ্তদযয সমাগাদমাগ 

ও ভাদক ননয়ন্ত্রণ কাম টক্রদভ 

ানফ টক ভন্বয় াধন 

যানয/ 

অনরাইন 

- - প্রদমাজু সক্ষদত্র জনাফ দীজয় খীা 

কাযী নযচারক (প্রান) 

সপান: +৮৮০২-৮৩৯১২৯৩ 

ই-সভইর: adadmin@dnc.gov.bd 

৫ ভন্ত্রণারয় অন্যান্য যকানয 

াংস্থা সথদক সকান নফলদয় 

চানত ভতাভত। 

সস্ট্কদাল্ডায াংস্থা 

দত তথ্য 

াংগ্রকযণ। 

- - ত্র প্রানপ্তয 

২০-৩০নদন। 

জনাফ দীজয় খীা 

কাযী নযচারক (প্রান) 

সপান: +৮৮০২-৮৩৯১২৯৩ 

ই-সভইর: adadmin@dnc.gov.bd 

৬ ভন্ত্রণারয়/অন্যান্য যকাযী 

প্রনতষ্ঠান সথদক অবফধ ভাদক 

ব্যফায়ীদদয নফরুদদ্ধ প্রাপ্ত 

অনবদমাগ। 

সম সজরায ভাদক 

ব্যফায়ীদদয 

নফরুদদ্ধ অনবদমাগ 

াওয়া মাদফ স 

সজরায ভাদক 

ননয়ন্ত্রণ কাম টারদয় 

- - ত্র প্রানপ্তয 

৩০-৪৫ নদন। 

জনাফ সভা: ফজলুয যভান 

উনযচারক (অাদযনস্) 

সপান: +৮৮০২-৮৩৯২৩৩৮ 

ইদভইর: adoperation@dnc.gov.

bd 
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ক্রনভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

এফাং প্রানপ্ত 

স্থান 

সফামূল্য 

এফাং 

নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ, দনফ, সপান ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ত্র সপ্রযণপূফ টক 

আইনানুগ ব্যফস্থা 

গ্রদণয 

অনুদযাধকযণ । 

৭ ভাদক াংক্রান্ত জানতাংঘ, াকট, 

করদম্বা প্ল্ুান  কর 

আন্তজানতটক, আঞ্চনরক ও 

বফদদনক াংস্থায াদথ 

সমাগাদমাগ, তথ্য নফননভয় ও 

কাদজয ভন্বয় াধন। 

ত্র, ইদভইর ও  

পুাক্স ভাযপত 

সমাগাদমাদগয 

ভাধ্যদভ। 

এছাড়াও   নি-

ানক্ষক বফঠক 

অনুষ্ঠান, 

আন্তজটানতক বা, 

সনভনাদযয 

আদয়াজন। 

- - ০৫-১০ 

নদন(ইদভইর 

এয সক্ষদত্র)। 

জনাফ সভা: ফজলুয যভান 

উনযচারক (অাদযনস্) 

সপান: +৮৮০২-৮৩৯২৩৩৮ 

ইদভইর: adoperation@dnc.gov.

bd 

৮ ভাদকানি যাভ ট, নচনকৎা 

ও পুনফ টান সকেমূ 

নযদ টন, তত্বাফধান এফাং 

এদদয কাদজয ভন্বয়। 

যানয - প্রদমাজু 

নয় 

চরভান প্রনক্রয়া জনাফ সখ মুাম্মদ খাদরদুর কনযভ 

কাযী নযচারক (নচনকৎা ও পুন টফান) 

সপান : +৮৮০২-৮৩৯১২৮২ 

ইদভইর: adtr@dnc.gov.bd 

৯ ভাদকানি যাভ ট, নচনকৎা 

ও পুনফ টান কাদজ ননদয়ানজত 

সাজীফীদদয প্রনক্ষণ ও 

দক্ষতায উন্নয়ন। 

যানয - প্রদমাজু 

নয় 

চরভান প্রনক্রয়া জনাফ সখ মুাম্মদ খাদরদুর কনযভ 

কাযী নযচারক (নচনকৎা ও পুন টফান) 

সপান : +৮৮০২-৮৩৯১২৮২ 

ইদভইর: adtr@dnc.gov.bd 

১০ সদদয অবুন্তদয যকানয/ 

সফযকানয কর ম টাদয় 

ভাদকানি যাভ ট, নচনকৎা 

ও পুনফ টান াংক্রান্ত। 

যানয - প্রদমাজু 

নয় 

চরভান প্রনক্রয়া জনাফ সখ মুাম্মদ খাদরদুর কনযভ 

কাযী নযচারক (নচনকৎা ও পুন টফান) 

সপান : +৮৮০২-৮৩৯১২৮২ 

ইদভইর: adtr@dnc.gov.bd 

  

 

২.৩) অবুন্তযীণ সফা: 

  

ক্রনভ

ক 
সফায নাভ 

সফা 

প্রদান 

দ্ধনত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রানপ্ত স্থান 

সফামূল্য 

এফাং 

নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ, দনফ, সপান ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ কভ টকতটা কভ টচাযীদদয 

ননদয়াগ ও দদান্ননত 

াংক্রান্ত 

যানয - - প্রদমাজু সক্ষদত্র জনাফ দীজয় খীা 

কাযী নযচারক (প্রান) 

সপান: +৮৮০২-৮৩৯১২৯৩ 

ই-

সভইর: adadmin@dnc.gov.

bd 

২ াাংগঠননক কাঠাদভা প্রণয়ন, 

নযফতটন ও নযফধ টনকযণ 

যানয - - প্রদমাজু সক্ষদত্র 

  

জনাফ দীজয় খীা 

কাযী নযচারক (প্রান) 

সপান: +৮৮০২-৮৩৯১২৯৩ 

ই-

সভইর: adadmin@dnc.gov.

bd 
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ক্রনভ

ক 
সফায নাভ 

সফা 

প্রদান 

দ্ধনত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রানপ্ত স্থান 

সফামূল্য 

এফাং 

নযদাধ 

দ্ধনত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ, দনফ, সপান ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩ ফানল টক সগানীয় প্রনতদফদন 

াংযক্ষণ 

যানয - - প্রানপ্ত াদদক্ষ জনাফ দীজয় খীা 

কাযী নযচারক (প্রান) 

সপান: +৮৮০২-৮৩৯১২৯৩ 

ই-

সভইর: adadmin@dnc.gov.

bd 

৪ অনধদপ্তদযয কভ টকতটা-

কভ টচাযীদদয নফরুদদ্ধ 

নফবাগীয় ানস্তমুরক ব্যফস্থা 

ও ফদরী াংক্রান্ত 

যানয - - যকানয 

কভ টচাযী 

(শৃ ও আ) 

নফনধভারা, 

২০১৮ 

নাভ: জনাফ কানপয়া আরভ 

দনফ: কাযী নযচারক (প্রান-২) 

সপান: +৮৮০২-৮৩৯১২৯৫ 

ই-

সভইর: adadmin@dnc.gov.

bd 

৫ নফনবন্ন ধযদণয অনবদমাদগয 

তদন্ত ও ননষ্পনত্ত 

যানয উদযাি কর তথ্যানদয 

স্বদক্ষ প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র ও ননদদ টনা 

ভাদকদ্রব্য ননয়ন্ত্রণ 

অনধদপ্তদযয 

Website: www.d

nc.gov.bd দত 

াওয়া মাদফ। 

 

- প্রদমাজু সক্ষদত্র নাভ: জনাফ কানপয়া আরভ 

দনফ: কাযী নযচারক (প্রান-২) 

সপান: +৮৮০২-৮৩৯১২৯৫ 

ই-

সভইর: adadmin@dnc.gov.

bd 

৬ অনধদপ্তদযয াজ-যঞ্জাভ, 

মন্ত্রানত, রনজনস্ট্ক ইতুানদ 

ক্রয়, সভযাভত ও ব্যফস্থানা 

াংক্রান্ত 

যানয - - প্রদমাজু সক্ষদত্র নাভ : জনাফ যাহুর সন 

কাযী নযচারক (কভন ানব ট) 

সপান : +৮৮০২-৮৩৯২৩২৫ 

ইদভইর: adcs@dnc.gov.bd 

৭ ভাঠ ম টাদয়য অনপ মূ 

নযদ টদনয কাম টক্রভ 

তত্ত্বাফধান াংক্রান্ত 

যানয - - ভানক/ 

বত্রভানক 

নাভ : জনাফ যাহুর সন 

কাযী নযচারক (কভন ানব ট) 

সপান : +৮৮০২-৮৩৯২৩২৫ 

ইদভইর: adcs@dnc.gov.bd 

৮ অনধদপ্তদযয ফাদজর্ প্রণয়ন, 

ফাদজর্ ফযাদ্দ এফাং আয় 

ব্যদয়য নাফ াংক্রান্ত 

যানয - - ১৮০ নদন জনাফ তানযক সভাাম্মদ ভঈনুর ইরাভ 

কাযী নযচারক (অথ ট ও নাফ) 

সপান : +৮৮০২-৪৮৩২২১৯৫ 

ইদভইর: adfin@dnc.gov.bd 

৯ অনধদপ্তদযয কভ টকতটা-

কভ টচাযীদদয সফতন, বাতা, 

অফয এফাং নফনবন্ন অনগ্রভ 

ঋণ প্রদান 

যানয - - প্রদমাজু সক্ষদত্র জনাফ তানযক সভাাম্মদ ভঈনুর ইরাভ 

কাযী নযচারক (অথ ট ও নাফ) 

সপান : +৮৮০২-৪৮৩২২১৯৫ 

ইদভইর: adfin@dnc.gov.bd 

১০ স্থাফয-অস্থাফয ম্পনত্তয 

যক্ষণাদফক্ষন, ব্যফস্থানা ও 

ননষ্পনত্তকযণ 

যানয - - প্রদমাজু সক্ষদত্র জনাফ তানযক সভাাম্মদ ভঈনুর ইরাভ 

কাযী নযচারক (অথ ট ও নাফ) 

সপান : +৮৮০২-৪৮৩২২১৯৫ 

ইদভইর: adfin@dnc.gov.bd 

১১ অনধদপ্তদযয কনম্পউর্ায 

সদরয দানয়ত্ব ারন 

অনরাইন - - প্রদতু নাভ: িীদজন চে সগা 

দনফ: কাযী সপ্রাগ্রাভায 

সপান: +88০২-৮৩৯২১৫৪ 

ইদভইর: ap@dnc.gov.bd 

 

৩) আনায কাদছ আভাদদয প্রতুাা:  
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ক্রনভক প্রনতশ্রুনত/কানিত সফা প্রানপ্তয রদক্ষু কযণীয় 

১ ত্রুটিমুি এফাং স্বয়াংম্পূণ ট আদফদন াংনিি কাম টারদয় জভা প্রদান। 

২ মথামথ প্রনক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় নপ নযদাধ কযা। 

৩ াক্ষাদতয জন্য ননধ টানযত ভদয়য পূদফ টই উনস্থত থাকা। 

৪ ঠিক ঠিকানা প্রদান। 

৫ আদফদকাযীয নাভ, ঠিকানা, সভাফাইর নম্বয, ই-সভইর এদড্র স্পস্ট্ কদয উদেখ কযা। 

৬ ননধ টানযত ভদয়য ভদধ্য সপ্রযণ কযা।  

 

৪) অনবদমাগ প্রনতকায ব্যফস্থা (GRS):  

 

ক্র: নাং কখন সমাগাদমাগ 

কযদফন 

কায দঙ্গ 

সমাগাদমাগ কযদফন 

সমাগাদমাদগয ঠিকানা ননষ্পনত্তয 

ভয়ীভা 

১ দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

ভাধান নদদত না 

াযদর। 

অনবদমাগ ননষ্পনত্ত 

কভ টকতটা 

(অননক) 

জনাফ সভা: ভাসুদ সাদন 

নযচারক (নচনকৎা ও পুনফ টান) 

সভাফাইর নাং: +৮৮০১৪০৪০৭২০০৭ 

সপান নাং: +৮৮০২-২২৬৬৬৪৪০৪ 

ই-সভইর: dirtr@dnc.gov.bd 

৩০ (নত্র) 

কাম টনদফ 

২ অনবদমাগ ননষ্পনত্ত 

কভ টকতটা নননদ টি ভদয় 

ভাধান নদদত না 

াযদর। 

আনর কভ টকতটা জনাফ পাযজানা ননদ্দকা 

উনচফ (ফাদজর্-২ াখা) 

সুযক্ষা সফা নফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

সভাফাইর নাং: +৮৮০১৭৩১৫৪১৩৯০ 

সপান নাং: +৮৮০২-৫৫১০১১৪৭ 

ই-সভইর: budget2@ssd.gov.bd 

২০ (নফ) 

কাম টনদফ 

৩ আনর কভ টকতটা 

নননদ টি ভদয় ভাধান 

নদদত না াযদর। 

ভনন্ত্রনযলদ 

নফবাদগয অনবদমাগ 

ব্যফস্থানা সর  

অনবদমাগ গ্রণ সকে ৫নাং সগইর্, ফাাংরাদদ 

নচফারয়, ঢাকা।  

৬০ (লার্) 

কাম টনদফ 

 

 

অনধদপ্তদযয নফবাগীয় ও সভদো কাম টারদয়য নটিদজন চার্ টায এয নরাংকমূ: 

ক্রভ কাম টারদয়য নাভ নরাংক ভন্তব্য 

1.  নফবাগীয় কাম টারয়, ঢাকা (ডাউনদরাড)  

2.  নফবাগীয় কাম টারয়, চটগ্রাভ (ডাউনদরাড)  

3.  নফবাগীয় কাম টারয়, ভয়ভননাং (ডাউনদরাড)  

4.  নফবাগীয় কাম টারয়, নদরর্ (ডাউনদরাড)  

5.  নফবাগীয় কাম টারয়, যাজাী (ডাউনদরাড)  

6.  নফবাগীয় কাম টারয়, যাংপুয (ডাউনদরাড)  

7.  নফবাগীয় কাম টারয়, খুরনা (ডাউনদরাড)  

8.  নফবাগীয় কাম টারয়, ফনযার (ডাউনদরাড)  

9.  ঢাকা সভদো: (উত্তয) কাম টারয়, ঢাকা (ডাউনদরাড)  

10.  ঢাকা সভদো: (দনক্ষণ) কাম টারয়, ঢাকা (ডাউনদরাড)  

11.  চটগ্রাভ সভদো: (উত্তয) কাম টারয়, চটগ্রাভ (ডাউনদরাড)  

12.  চটগ্রাভ সভদো: (দনক্ষণ) কাম টারয়, চটগ্রাভ (ডাউনদরাড)  

 

 

http://dnc.chittagongdiv.gov.bd/bn/site/page/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-2
http://dnc.mymensinghdiv.gov.bd/bn/site/page/mFAV-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://dnc.sylhetdiv.gov.bd/bn/site/page/wU7b-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://dnc.rajshahidiv.gov.bd/bn/site/page/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://dnc.rangpurdiv.gov.bd/site/page/11d08988-1960-11e7-83d4-286ed488c766/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0--
http://dnc.khulnadiv.gov.bd/site/page/186d7a88-1d24-11e7-8f57-286ed488c766/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-
http://dncnorth.dhaka.gov.bd/bn/site/page/Citizen-Charter
http://dncnorth.chittagong.gov.bd/bn/site/page/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://dncsouth.chittagong.gov.bd/bn/site/page/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-1

