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খড়া 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকক্ষ 

তথ্য ও টমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ 

প্রজ্ঞান 

তাক্তযখঃ..............., ১৪.. ফঙ্গাব্দ/ ............, ২০১৮ ক্তিস্টাব্দ। 

 

এ, আয, ও নাং...... আইন/২০১৮।- ওয়ান স্ট াক্তব ক আইন, ২০১৮ (২০১৮ দনয ১০ নাং আইন) এয ধাযা ১১ -এ 

প্রদত্ত ক্ষভতাফদর, যকায ক্তনম্নরূ ক্তফক্তধভারা প্রণয়ন কক্তযর, মথাঃ- 

 

১।  ক্তদযানাভ, প্রফতকন ও প্রদয়াগ।- (১) এই ক্তফক্তধভারা ওয়ান স্ট াক্তব ক (ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকক্ষ) 

ক্তফক্তধভারা, ২০১৮ নাদভ অক্তবক্তত ইদফ।  

 

(২)  ইা অক্তফরদে কাম ককয ইদফ। 

 

(৩)  ইা কর টেক্তণয াই-টটক াকক-এ কর প্রকায টফা প্রদাদনয টক্ষদে প্রদমাজয ইদফ। 

 

২।  াংজ্ঞা।- (১)  ক্তফলয় ফা প্রদঙ্গয ক্তযন্থী ক্তকছু না থাক্তকদর, এই ক্তফক্তধভারায়-  

 

(ক) “আইন” অথ ক ওয়ান স্ট াক্তব ক আইন, ২০১৮ (২০১৮ দনয ১০ নাং আইন); 

(খ) “আঞ্চক্তরক ওয়ান স্ট াক্তব ক টকন্দ্র” অথ ক ক্তফক্তধভারায ক্তফক্তধ ৫-এ উক্তিক্তখত আঞ্চক্তরক ওয়ান স্ট                          

াক্তব ক টকন্দ্র; 

(গ) “আদফদনকাযী” অথ ক টকান টফায জন্য আদফদনকাযী টকান ব্যক্তি ফা প্রক্ততষ্ঠান; 

(ঘ) “আদফদনে” অথ ক টকান টফায জন্য টকন্দ্রীয় ওয়ান স্ট াক্তব ক কর্তকক্ষ ফা আঞ্চক্তরক ওয়ান স্ট 

াক্তব ক টকন্দ্র ফযাফয দাক্তখরকৃত আদফদনে;   

(ঙ) “উদযািা” অথ ক তথ্য প্রযুক্তিয উন্নয়ন, ক্তযচারনা ও প্রাদয ক্তফক্তনদয়াদগ আগ্রী টদী ফা ক্তফদদী 

টমদকান ব্যক্তি ফা প্রক্ততষ্ঠান;  

(চ) “ওএএ” ফা “OSS” অথ ক ওয়ান স্ট াক্তব ক ফা One Stop Service; 

(ছ) “ওয়ান স্ট াক্তব ক টাট কার” ফা “OSS Portal” অথ ক ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকক্ষ                                  

(BHTPA)- এয website -এ ক্তন্নদফক্তত OSS Portal; 

(জ) “টকন্দ্রীয় ওয়ান স্ট াক্তব ক কর্তকক্ষ” অথ ক ক্তফক্তধ ৩-এ উক্তিক্তখত টকন্দ্রীয় ওয়ান স্ট াক্তব ক 

কর্তকক্ষ; 

(ঝ) “টডদবরায” অথ ক ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকক্ষ আইন, ২০১০ (াংদাক্তধত ২০১৪)-এয ধাযা 

২(৩)-এ াংজ্ঞাক্তয়ত াই-টটক াকক টডদবরায; 

(ঞ) “তপক্তর” অথ ক এই ক্তফক্তধভারায তপক্তর; 

(ট) “ক্তফক্তধভারা” অথ ক ওয়ান স্ট াক্তব ক (ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকক্ষ) ক্তফক্তধভারা, ২০১৮; 

(ঠ) “ক্তফক্তনদয়াগকাযী” অথ ক ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকক্ষ ক্তফক্তধভারা, ২০১৫-এয ক্তফক্তধ ২(১৩)-এ                

াংজ্ঞাক্তয়ত টকান ব্যক্তি ফা প্রক্ততষ্ঠান;          
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(ড) “ভয়ীভা” অথ ক তপক্তর- এ উক্তিক্তখত টফা প্রদাদনয জন্য ক্তনধ কাক্তযত ভয়ীভাদক টফাঝাদফ; 

(ঢ) “টফা” অথ ক তপক্তর- এ উক্তিক্তখত টফা;  

(ণ) “টফা প্রদানকাযী াংস্থা ফা কর্তকক্ষ” অথ ক তপক্তর-এ উক্তিক্তখত াংস্থা ফা কর্তকক্ষ; 

(ত) “াই-টটক াকক” অথ ক ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকক্ষ আইন, ২০১০ (াংদাক্তধত ২০১৪) -এয              

ধাযা ২(৬)-এয অধীন াংজ্ঞাক্তয়ত াককভ; 

(থ) “াই-টটক াকক ব্যফাযকাযী” অথ ক াই-টটক াকক ব্যফাদযয জন্য অনুভক্ততপ্রাপ্ত টকান ব্যক্তি ফা               

প্রক্ততষ্ঠান; 

(২)  এই ক্তফক্তধভারায় ব্যফহৃত টম কর ব্দ ফা অক্তবব্যক্তিয াংজ্ঞা টদওয়া য় নাই ট কর ব্দ ফা অক্তবব্যক্তি আইদন 

টম অদথ ক ব্যফহৃত ইয়াদছ ট অথ ক প্রদমাজয ইদফ।  

 

৩।  টকন্দ্রীয় ওয়ান স্ট াক্তব ক কর্তকক্ষ গঠন, ক্ষভতা, কাম কাফরী, ইতযাক্তদ।- (১) ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদক্ষয 

টকন্দ্রীয় ওয়ান স্ট াক্তব ক কর্তকক্ষ ক্তনম্নবাদফ গঠিত ইদফ: 

 

(ক) ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদক্ষয ব্যফস্থানা ক্তযচারক …………… প্রধান ক্তনফ কাী 

(খ) তথ্য ও টমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাদগয একজন প্রক্ততক্তনক্তধ ………………. দস্য 

(গ) ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদক্ষয একজন ক্তযচারক……………… দস্য 

(ঘ) াংক্তিষ্ট টফা প্রদানকাযী াংস্থা ফা কর্তকক্ষভদয টপাকার দয়ন্ট……… দস্য 

(ঙ) ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদক্ষয ব্যফস্থানা ক্তযচারক কর্তকক ভদনানীত প্রক্ততক্তনক্তধ…. দস্য ক্তচফ 

 

 (২)  টকন্দ্রীয় ওয়ান স্ট াক্তব ক কর্তকক্ষ ক্তনম্নফক্তণ কত কাম কাফরী ম্পাদন কক্তযদফ, মথাঃ- 

(ক) আদফদনে দাক্তখর ও আদফদন াংক্তিষ্ট প্রদয়াজনীয় তথ্য, অক্ততক্তযি তথ্য ও দক্তররোক্তদ প্রদাদনয 

জন্য ইচ্ছুক টকান ব্যক্তিদক প্রদয়াজনীয় যাভ ক ও ায়তা প্রদান;  

(খ) প্রদমাজয ক্তপ আদায় াদদক্ষ ক্তনধ কাক্তযত ভদয়য ভদে আদফদনকাযী কর্তকক চাক্তত এই ক্তফক্তধভারায 

তপক্তদর উক্তিক্তখত টফা প্রদান ক্তনক্তিতকযণ;  

(গ) টফা প্রদাদনয টক্ষদে াংক্তিষ্ট কাম কাক্তদ ক্তনক্তদ কষ্ট ভদয়য ভদে ম্পাদদনয রদক্ষয াংক্তিষ্ট টফা 

প্রদানকাযী াংস্থা ফা প্রক্ততষ্ঠান ফা কর্তকদক্ষয ক্তত ভন্বয়াধন;   

(ঘ) আঞ্চক্তরক ওয়ান স্ট াক্তব ক টকদন্দ্রয কাম কাফরী ক্তনয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাফধান ও ক্তযফীক্ষণ; 

(ঙ) টপাকার দয়ন্ট কভ ককতকা কর্তকক প্রদত্ত টফা ফা আদফদনে ক্তনষ্পক্তত্ত াংক্রান্ত ক্তবন্নতয টকান ক্তদ্ধান্ত 

ফা যাভ ক থাক্তকদর তাা তাৎক্ষক্তণকবাদফ আদফদনকাযী ফযাফয টপ্রযণ; 

(চ) টপাকার দয়ন্ট কর্তকক প্রদত্ত ক্তদ্ধাদন্তয ক্তফলদয় আদফদনকাযী পুনক্তফ কদফচনায আদফদন দাক্তখর কক্তযদর, 

উা টপাকার দয়ন্ট ফযাফয টপ্রযণ; 

(ছ) াই-টটক াদকক ক্তফক্তনদয়াগকাযী          প্র            /প্র      -এয ক্তফক্তনদয়াগকাযীগণদক   

            ভেস্থতা (mediatory) টফা প্রদান; 

(জ) াই-টটক াকক ভদয উন্নয়ন, ক্তযচারনা, যক্ষণাদফক্ষণ মাফতীয় কর কাম কক্রভ ত্বযাক্তন্বত কযায 

রদক্ষয দ্রুততায ক্তত প্রদয়াজনীয় পযভ, ক্তনদদ কনা ও প্রাক্তনক ায়তা প্রদান; 
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(ঝ) টফা প্রদানকাযী াংস্থা যুক্তিাংগত কাযণ ব্যক্ততত ক্তনধ কাক্তযত ভদয়য ভদে টফা প্রদান কক্তযদত ব্যথ ক 

ইদর প্রাক্তনক ক্তদ্ধান্ত গ্রণ; 

(ঞ) ক্তফক্তধ ৩ (২) (ঝ)-এয অধীন গৃীত ক্তদ্ধাদন্তয ফাস্তফায়ন অগ্রগক্তত ম কাদরাচনাকযণ;  

(ট) আইন -এয উদেশ্য পূযণকদে, ক্তনধ কাক্তযত ভয়ীভা অক্তযফক্ততকত যাক্তখয়া, টফাপ্রদানকাযী 

কর্তকক্ষ/াংস্থাভদয ক্তত আদরাচনাক্রদভ টফা প্রদান কাম কক্রদভয প্রক্ততটি স্তদযয ভয় ক্তফবাজন;  

(ঠ) ওএএ টকন্দ্র এফাং আঞ্চক্তরক ওয়ান স্ট াক্তব ক টকন্দ্র টফা প্রদাদনয Standard Operating 

Procedure (SOP) ক্তনধ কাযণ এফাং ভদয় ভদয় উি SOP ম কাদরাচনাপূফ কক উাদত প্রদয়াজনীয় 

ক্তযফতকন ও াংদাধন; এফাং 

  (ড)    ইা ছাড়াও ভদয় ভদয় উদ্ভূত ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদক্ষয টফা াংক্তিষ্ট দাক্তয়ত্ব ারন। 

(৩)  ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদক্ষয ব্যফস্থানা ক্তযচারক ভদয় ভদয় প্রদত্ত অক্তপ আদদ দ্বাযা টকন্দ্রীয় ওয়ান 

স্ট াক্তব ক কর্তকক্ষদক প্রদয়াজদন অক্ততক্তযি দাক্তয়ত্ব প্রদান কক্তযদত াক্তযদফন; এফাং  

(৩)  ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদক্ষয কভ কচাযীগদণয ভে ইদত ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদক্ষয ব্যফস্থানা 

ক্তযচারক কর্তকক ভদনানীত প্রক্ততক্তনক্তধ/প্রক্ততক্তনক্তধগণ দ্বাযা টকন্দ্রীয় ওয়ান স্ট াক্তব ক কাম কারয় ক্তযচাক্তরত ইদফ।    

 

৪।  ওয়ান স্ট াক্তব ক টকন্দ্র।-  (১) টকন্দ্রীয় ওয়ান স্ট াক্তব ক কর্তকক্ষদক ক্তনক্তদ কষ্ট ভদয়য ভদে ওয়ান স্ট াক্তব ক 

কাম কক্রদভ ায়তা প্রদান এফাং প্রাক্তথ কত টফা প্রদাদনয রদক্ষয একটি ওয়ান স্ট াক্তব ক টকন্দ্র থাক্তকদফ; এফাং 

 

(২) ওয়ান স্ট াক্তব ক টকন্দ্র টকন্দ্রীয় ওয়ান স্ট াক্তব ক কর্তকক্ষ কর্তকক ক্তনধ কাক্তযত দাক্তয়ত্ব ারন কক্তযদফ। 

 

৫।  আঞ্চক্তরক ওয়ান স্ট াক্তব ক টকন্দ্র গঠন, ক্ষভতা, কাম কাফরী, ইতযাক্তদ।- 
 

 (১)  ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদক্ষয াখা কাম কারয় অথফা প্রদতযক াদকক টফা প্রদাদনয জন্য একটি আঞ্চক্তরক 

ওয়ান স্ট াক্তব ক টকন্দ্র থাক্তকদফ। মাা ক্তনম্নবাদফ গঠিত ইদফ, মথাঃ-  

 

(K) াংক্তিষ্ট াকক ফা াখা কাম কারদয়য দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ককতকা …………… টচয়াযম্যান 

আহ্বায়ক 

(খ) তথ্য ও টমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাদগয ভদনানীত একজন প্রক্ততক্তনক্তধ ……………. দস্য 

(গ) াংক্তিষ্ট টফা প্রদানকাযী াংস্থা ফা কর্তকক্ষভদয টপাকার দয়ন্ট……… দস্য 

(ঘ) ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদক্ষয ভদনানীত উযুি একজন কভ ককতকা…. দস্য ক্তচফ 

 

    

তদফ তক থাদক টম, টকান ক্তনক্তদ কষ্ট াই-টটক াকক-এয জন্য আঞ্চক্তরক ওয়ান স্ট াক্তব ক টকন্দ্র গঠিত না ওয়া ম কন্ত টকন্দ্রীয় ওয়ান 

স্ট াক্তব ক কর্তকক্ষ উি াই-টটক াকক -এয টফা প্রদান ক্তফলয়ক মাফতীয় দাক্তয়ত্ব ারন কক্তযদফ;  

 

(২)  আঞ্চক্তরক ওয়ান স্ট াক্তব ক টকন্দ্র টফা ও সুক্তফধা প্রদাদনয টক্ষদে টকন্দ্রীয় ওয়ান স্ট াক্তব ক কর্তকদক্ষয অনুরূ 

দাক্তয়ত্ব ারন কক্তযদফ;এফাং 

 

(৩) ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকক্ষ ভদয় ভদয় অক্তপ আদদ দ্বাযা আঞ্চক্তরক ওয়ান স্ট াক্তব ক টকন্দ্রদক 

অক্ততক্তযি দাক্তয়ত্ব প্রদান কক্তযদত াক্তযদফ। 
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৬।  টপাকার দয়ন্ট ক্তনধ কাযণ, ক্ষভতায়ন ও কাম কাফরী ।- (১) টকন্দ্রীয় ওয়ান স্ট াক্তব ক কর্তকদক্ষয চাক্তদা অনুমায়ী 

াংক্তিষ্ট টফা প্রদানকাযী াংস্থা ফা কর্তকক্ষ ক্তনজ াংস্থায উযুি কভ কচাযী/কভ কচাযীগণদক মথাক্তনয়দভ টপাকার দয়ন্ট ক্তনধ কাযণ 

কক্তযদফ এফাং ক্তনজ াংস্থায দক্ষ টফা প্রদান াংক্রান্ত মাফতীয় কাম ক ম্পাদদনয পূণ ক ক্ষভতা প্রদান কক্তযদফ। টপাকার দয়ন্ট ক্তনধ কাযণ 

ও ক্তযফতকন  াংক্রান্ত তথ্য  টকন্দ্রীয় ওয়ান স্ট াক্তব ক কর্তকক্ষদক অফক্তত কক্তযদফ।  

 

(২)  টপাকার দয়ন্ট এয কাম কাফরী ইদফ ক্তনম্নরূ, মথা:-   

 

(ক) ওয়ান স্ট াক্তব ক কাম কারয় ইদত টপ্রক্তযত আদফদনে গ্রণ; 

(খ) আদফদনে যীক্ষাক্রদভ আদফদনে ক্তনষ্পক্তত্তয জন্য টকান অক্ততক্তযি তথ্য ফা দক্তররোক্তদয 

প্রদয়াজন থাক্তকদর, আদফদনকাযীয ক্তনকট চাক্তদাে টপ্রযদণয জন্য ওয়ান স্ট াক্তব ক কাম কারদয় 

টপ্রযণ;  

(গ) আদফদনে, ায়ক তথ্য, দক্তররে, অক্ততক্তযি তথ্য (মক্তদ থাদক), আদফদনকাযীয ক্তনজস্ব প্রতযয়ন, 

টকন্দ্রীয় ওয়ান স্ট াক্তব ক কর্তকক্ষ ফা আঞ্চক্তরক ওয়ান স্ট াক্তব ক টকদন্দ্রয যাভ ক (মক্তদ থাদক) 

এফাং আনুলক্তঙ্গক কর ক্তফলয়াক্তদ ক্তফদফচনায় গ্রণ কক্তযয়া তপক্তদর উক্তিক্তখত ক্তনধ কাক্তযত ভদয়য ভদে 

টফা প্রদাদনয আদফদনে ভঞ্জুয ফা ক্তবন্নরূদ ক্তনষ্পক্তত্তকযণ;  

(ঘ) ওয়ান স্ট াক্তব ক টন্টাদযয ভােদভ পুনক্তফ কদফচনায আদফদন টপ্রক্তযত ইদর, আদফদনকাযীয 

পুনক্তফ কদফচনায আদফদন াংক্তিষ্ট তথ্য ও দক্তররোক্তদয আদরাদক আদফদনে তপক্তদর ক্তনধ কাক্তযত 

ভয়ীভায ভদে পুনক্তফ কদফচনা; 

(ঙ) আদফদনে ক্তনষ্পক্তত্তদত অাযগ ইদর, তাায কাযণ অাযগতায ক্তফলয় আদফদনকাযী ক্তনজ 

ক্তনয়ন্ত্রণকাযী প্রক্ততষ্ঠান এফাং টকন্দ্রীয় ওয়ান স্ট াক্তব ক কর্তকক্ষ ফা প্রদমাজয টক্ষদে আঞ্চক্তরক ওয়ান 

স্ট াক্তব ক টকন্দ্রদক তপক্তদর উক্তিক্তখত ক্তনধ কাক্তযত ভদয়য ভদে অফক্ততকযণ;  

(চ) আদফদনে তপক্তদর উক্তিক্তখত ক্তনধ কাক্তযত ভদয়য ভদে ক্তনষ্পক্তত্তয জন্য কর আনুলক্তঙ্গক কাম ক 

ম্পাদন; 

(ছ) কাক্তযগক্তয ত্রুটিয কাযদণ টফা প্রদাদনয টক্ষদে টকান ফাধায মু্মখীন ইদর তাৎক্ষক্তণকবাদফ তাা 

টকন্দ্রীয় ওয়ান স্ট াক্তব ক কর্তকদক্ষয ক্তনকট অফক্ততকযণ; 

(জ) ক্তনয়ন্ত্রণকাযী কর্তকক্ষ ফা াংস্থায যাভ ক গ্রণপূফ কক আদফদন ক্তনষ্পক্তত্তকযণ;  

(ঝ) কাযণ উদিখপূফ কক আদফদন নাভঞ্জুযকযণ; এফাং 

(ঞ) অনুদভাক্তদত টফা, সুক্তফধা, প্রদণাদনা, রাইদন্স, অনুভক্তত, ছাড়ে, াযক্তভট, ইতযাক্তদ টম টকান আদদ 

আদফদনকাযী ফযাফয টপ্রযণ এফাং নাভঞ্জুয ইদর তাা আদফদনকাযীদক অফক্ততকযণ।  

তদফ তক থাদক টম, আদফদনে অনরাইদন দাক্তখর না ইয়া থাক্তকদর, অনুদভাক্তদত টফা, সুক্তফধা, প্রদণাদনা, রাইদন্স, 

অনুভক্তত, ছাড়ে, াযক্তভট, ইতযাক্তদ টম টকান আদদ ফা আদফদন নাভঞ্জুয ইদর টই টক্ষদে নাভঞ্জুয আদদ এয ভৄক্তিত (াড ক) 

কক্ত ওএএ টকদন্দ্র টপ্রযণ কক্তযদফন। 

 

৭।  টডদবরায, ক্তফক্তনদয়াগকাযীগদণয টযক্তজদেন।- ওয়ান স্ট াক্তব কদয ভােদভ আদফদনে দাক্তখর কক্তযদত ইচ্ছুক 

টডদবরায, ক্তফক্তনদয়াগকাযীগনদক ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকক্ষ -এয OSS Portal-এ টযক্তজদেন ম্পন্ন কক্তযদত ইদফ। 

 

৮।  আদফদনেভদয অফস্থা ম্পক্তককত তথ্য ারনাগাদ ও াংযক্ষণ।- ওয়ান স্ট াক্তব ক টন্টাযভদয প্রক্ততটি 

আদফদনদেয ারনাগাদ অফস্থা, আদফদনে ভঞ্জুয অথফা ক্তবন্নরূদ ক্তনষ্পক্তত্ত এফাং টফা প্রদান াংক্রান্ত মাফতীয় ক্তফলদয়য 
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ারনাগাদ তথ্যাক্তদ OSS Portal এ াংযক্তক্ষত থাক্তকদফ। OSS Portal এয অনুক্তস্থক্ততদত প্রক্ততটি আদফদনদেয ারনাগাদ অফস্থা, 

আদফদনে ভঞ্জুয অথফা ক্তবন্নরূদ ক্তনষ্পক্তত্ত এফাং টফাপ্রদান াংক্রান্ত মাফতীয় ক্তফলদয়য ারনাগাদ তথ্যাক্তদ কর্তকদক্ষয  ওদয়ফাইট 

-এ upload কক্তযদত ইদফ। 

 

৯।  ওয়ান স্ট াক্তব ক টাট কার স্থান।- ওয়ান স্ট াক্তব ক প্রদাদনয উদেদশ্য ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকক্ষ ক্তনজস্ব 

অদটাদভন দ্ধক্ততদত ওয়ান স্ট াক্তব ক টাট কার স্থান কক্তযদত াক্তযদফ। 

 

১০।  আদফদন পযভ ও অন্যান্য পযভ প্রণয়ন ও জরবযকযণ।-  

(১)  ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকক্ষ আদফদন পযভ এফাং প্রদয়াজনীয় অন্যান্য পযভ প্রণয়ন কক্তযদফ; 

(২)  টকন্দ্রীয় ওয়ান স্ট াক্তব ক কর্তকক্ষ টফা প্রদানকাযী াংস্থায াদথ যাভ কক্রদভ ক্তফযভান পযভভ 

প্রদয়াজনীয় ক্তযভাজকন কক্তযদত াক্তযদফ; এফাং 

(৩)  প্রদতযক ওয়ান স্ট াক্তব ক টকন্দ্র প্রদয়াজনীয় কর প্রকায পযভ ভজুদ যাক্তখদফ এফাং াংক্তিষ্টদদয 

জন্য জরবযতা ক্তনক্তিত কক্তযদফ। 

 

১১।  আদফদনে দাক্তখর।- (১) আদফদনকাযীদক ক্তনধ কাক্তযত ইদরক্ট্রক্তনক পযদভ (ম্ভাব্য টক্ষদে ক্তডক্তজটার স্বাক্ষয যুি কদয)  

OSS Portal -এ ফা টক্ষেভদত ভৄক্তিত পযদভ (াড ককক্ত) আদফদনে দাক্তখর কক্তযদত ইদফ এফাং প্রদয়াজদন কাগজ/দক্তররাক্তদয 

ভরকক্ত প্রদ কন কক্তযদত ইদফ; এফাং 

 

(২)  আদফদনে ক্তনষ্পক্তত্তয সুক্তফধাদথ ক আদফদনকাযীদক কর্তকক্ষ ও টফা প্রদানকাযী াংস্থা কর্তকক ক্তনধ কাক্তযত কর প্রকায 

তথ্য ও দক্তররাক্তদ আদফদনদেয ক্তত দাক্তখর কক্তযদত ইদফ।  

 

তদফ তক থাদক টম, টকান কাযদণ টকাদনা দক্তরর ফা তথ্য দাক্তখর কযা ম্ভফ না ইদর ক্তফক্তধ ১২ অনুমায়ী স্ব-প্রতযয়দন 

ব্যাখ্যা এফাং দক্তরর দাক্তখর কক্তযফায অঙ্গীকায প্রদান কক্তযদত ইদফ।  

 

১২।  আদফদনকাযীয স্ব-প্রতযয়ন (Self-Certification)।- আদফদনকাযী কর্তকক আদফদনে দাক্তখরকাদর টকান ক্তফদল 

তথ্য ফা দক্তররোক্তদ দাক্তখর কযা ম্ভফ না ইদর, টই টক্ষদে আদফদনকাযীদক তাায স্ব-প্রতযয়দন উায অাযগতায কাযণ 

উদিখপূফ কক উি তথ্য ফা দক্তররোক্তদ টপাকার দয়ন্ট কর্তকক ক্তনক্তদ কষ্টকৃত ভদয়য ভদে দাক্তখর কক্তযদফন ভদভ ক ক্তরক্তখত 

অঙ্গীকাযনাভা প্রদান কক্তযদত ইদফ। ক্তনক্তদ কষ্টকৃত ভদয়য ভদে দাক্তখর কক্তযদত ব্যথ ক ইদর, তাায আদফদনে টকন্দ্রীয় ওয়ান স্ট 

াক্তব ক কর্তকক্ষ ফা আঞ্চক্তরক ওয়ান স্ট াক্তব ক টকন্দ্র ফাক্ততর কক্তযদত াক্তযদফ। 

 

১৩।  ক্তপ আদায়।- (১) ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকক্ষ তদকর্তকক প্রদদয় প্রক্ততটি টফায ক্তফক্তযদত  ক্তপ ক্তনধ কাযণ 

কক্তযদফ। উি ক্তপ আদফদনকাযীয ক্তনকট ইদত আদায় টমাগ্য ইদফ। 

 

             (২)  প্রক্ততটি ওয়ান স্ট াক্তব ক কাম কারয় াংক্তিষ্ট টফা প্রদানকাযী াংস্থা ফা প্রক্ততষ্ঠাদনয দক্ষ ব্যক্তি ফা াংস্থা ফা 

প্রক্ততষ্ঠান -এয ক্তনকট ইদত ক্তনধ কাক্তযত ক্তপ আদায় কক্তযয়া াংক্তিষ্ট টফা প্রদানকাযী াংস্থা ফা প্রক্ততষ্ঠাদনয অনুকূদর ক্তফক্তধভদত জভা 

প্রদান কক্তযদফ। 

 

১৪।  বা।- (১) টকন্দ্রীয় ওয়ান স্ট াক্তব ক কর্তকক্ষ ফা, টক্ষেভত, আঞ্চক্তরক ওয়ান স্ট াক্তব ক টকন্দ্র, ভয় ভয় বা 

আহ্বান কক্তযয়া আদফদনেভদয ারনাগাদ অফস্থা ম কাদরাচনা কক্তযদফ এফাং দ্রুত কাম কক্রভ গ্রদণয রদক্ষয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ 

কক্তযদফ; 

 

(২)  উ-ক্তফক্তধ (১) -এয উদেশ্য পূযণকদে, টকন্দ্রীয় ওয়ান স্ট াক্তব ক কর্তকদক্ষয প্রধান ক্তনফ কাী ফা টক্ষেভত, আঞ্চক্তরক 

ওয়ান স্ট াক্তব ক টকদন্দ্রয আহ্বায়ক টম টকান ভদয় বা আহ্বান কক্তযদত াক্তযদফন; এফাং 
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            (৩)  আদফদনদেয ক্তফলয়ফস্তুয আদরাদক াংক্তিষ্ট টফা প্রদানকাযী াংস্থা ফা কর্তকদক্ষয ভদনানীত টপাকার দয়ন্ট -এয 

উক্তস্থক্তত াদদক্ষ ক্তদ্ধান্ত গ্রণ কক্তযদত ইদফ।  

(৪)  এক-র্ততীয়াাং দদস্যয উক্তস্থক্ততদত বায টকাযাভ পূণ ক ইদফ। 

 

   

১৫।  পুনক্তফ কদফচনায আদফদন।- (১) টকান আদদ দ্বাযা াংক্ষুব্ধ টকান আদফদনকাযী উি আদদ প্রাক্তপ্তয ৩০ (ক্তে) ক্তদদনয 

ভদে, আঞ্চক্তরক ওয়ান স্ট াক্তব ক টকন্দ্র -এয টক্ষদে টকন্দ্রীয় ওয়ান স্ট াক্তব ক কর্তকদক্ষয প্রধান ক্তনফ কাী -এয ক্তনকট এফাং 

টকন্দ্রীয় ওয়ান স্ট াক্তব ক কর্তকক্ষ -এয টক্ষদে ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকদক্ষয ব্যফস্থানা ক্তযচারক -এয ক্তনকট 

পুনক্তফ কদফচনায আদফদন দাক্তখর কক্তযদত াক্তযদফ; এফাং 

  

           (২)  উ-ধাযা (১) এ মাা ক্তকছুই থাকুক না টকন, টকান আদফদনকাযীদক টকফর তাায ভর আদফদনে ফা পুনক্তফ কদফচনায 

আদফদন খাক্তযজ ইফায কাযদণ নতুন বাদফ ভর আদফদনে দাক্তখর কযা ইদত ক্তফযত যাখা মাইদফ না। 

১৬।  অসুক্তফধা দূযীকযণ।- এই ক্তফক্তধক্তভারায প্রদয়াগ, ফাস্তফায়ন ইতযাক্তদ টকাদনা ক্তফলদয় টকাদনা জটিরতা ফা অসুক্তফধা টদখা 

ক্তদদর উা দূযীকযদণয জন্য ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকক্ষ আইনী কাঠাদভা অনুযণপূফ কক প্রদয়াজনীয় উদযাগ গ্রণ কক্তযদফ 

এফাং ভদয় ভদয় ক্তযে জাযীয ভােদভ ক্তফক্তধভারায টকাদনা স্পক্তষ্টকযণ ফা ব্যাখ্যা প্রদান কযা মাইদফ।  

১৭।  াংদাধন, ক্তযভাজকন, ক্তযফধ কন ইতযাক্তদ।-  এই ক্তফক্তধভারায় টকানরূ াংদমাজন, ক্তফদয়াজন, াংদাধন, ক্তযফধ কন, 

ক্তযভাজকদনয প্রদয়াজন ইদর যকায কর্তকক টগদজট প্রজ্ঞাদনয ভােদভ তাা ম্পাদন কযা মাইদফ।   

(২) টফা প্রদানকাযী প্রক্ততষ্ঠান/কর্তকক্ষ এয ক্তত আদরাচনাক্রদভ তপক্তদর উক্তিক্তখত টফা, টফা প্রদাদনয দ্ধক্তত এফাং 

টফা প্রদাদনয ক্তনধ কাক্তযত ভয়ীভা পুনঃক্তনধ কাযণ কযা মাইদফ। 

১৮।  ভরাঠ এফাং ইাংদযক্তজ াঠ।- এই ক্তফক্তধভারায ভরাঠ ফাাংরাদত ইদফ এফাং যকায, যাক্তয টগদজদট প্রজ্ঞান 

দ্বাযা, ইাংদযক্তজদত অনুক্তদত উায একটি ক্তনব কযদমাগ্য াঠ (Authentic English Text) প্রকা কক্তযদফঃ 

তদফ তক থাদক টম, ফাাংরা ও ইাংদযক্তজ াদঠয ভদে ক্তফদযাদধয টক্ষদে ফাাংরা াঠ প্রাধান্য াইদফ। 
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তপক্তর 

(ক্তফক্তধ ২ (১) -এয দপা ড,ঢ এফাংণ ) 

টফায নাভ, টফা প্রদানকাযী াংস্থা ফা কর্তকক্ষ এফাং ক্তনধ কাক্তযত ভয় -এয তাক্তরকা 

 
ক্রক্তভক  

নাং 

 

টফায নাভ 
টফা প্রদানকাযী প্রক্ততষ্ঠান/ 

কর্তকক্ষ 

*ক্তনধ কাক্তযত 

ভয় 

(কভ কক্তদফ) 

১ ছাড়ে:  

ফাাংরাদদ াই-টটক াকক 

কর্তকক্ষ 

 

(ক)ক্তফক্তনদয়াগ প্রস্তাফ/প্রকে ক্তনফন্ধন ৭ 

(খ)ক্তফক্তনদয়াগ প্রস্তাফ/প্রকে ছাড়ে ৭ 

(গ) ক্তনফন্ধন/ছাড়ে নফায়ন ফা াংদাধনী ৩ 

২ (ক) টকাম্পাক্তন ক্তনফন্ধন: 

টমৌথ ভরধন টকাম্পাক্তন ও 

পাভ কভদয ক্তনফন্ধদকয 

কাম কারয় 

 

ক.১ নাদভয ছাড়ে ১ 

ক.২ টকাম্পাক্তন ক্তনফন্ধন (াটি কক্তপদকন অফ ইনকদ কাদযন) ৭ 

ক.৩ টভদভাদযন্ডাভ অফ এযাদাক্তদয়ন ৭ 

ক.৪ আক্্তট কদকর অফ এযাদাক্তদয়ন ৭ 

ক.৫ টয়ায ট্রান্সপায/ক্তযফতকন ও টয়ায টাল্ডায ক্তযফতকন  ৭ 

ক.৬ ক্তযচারক ক্তযফতকন ৭ 

ক.৭ অনুদভাক্তদত ভরধন বৃক্তদ্ধকযণ -এয ফন্টন ৩ 

ক.৮ ক্তযদাক্তধত ভরধন বৃক্তদ্ধকযণ ৭ 

ক.৯ ফন্ধকী ক্তফফযণী ক্তনফন্ধন ৭ 

ক.১০ টকাম্পাক্তন অফায়ন/অফলুক্তপ্ত ৭ 

(খ) টকাম্পানীয ভরধন বৃক্তদ্ধকযণ অনুদভাদন ও অন্যান্য ক্তক্তকউক্তযটিজ ইসুয 

অনুদভাদনঃ 

ফাাংরাদদ ক্তক্তকউক্তযটিজ 

অযান্ড  একদচঞ্জ কক্তভন 

 

খ.১ প্রাইদবট ক্তরঃ টকাম্পানীয ভরধন বৃক্তদ্ধকযণ (১০ টকাটি ফা উায উদদ্ধক) 

অনুদভাদন 
৬০ 

খ.২ াফক্তরক ক্তরঃ টকাম্পানীয ভরধন বৃক্তদ্ধকযণ (১ টকাটি টাকায উদদ্ধক) 

অনুদভাদন 
৬০ 

খ.৩ গণপ্রস্তাফ (IPO) ব্যতীত ফন্ড, ক্তডদফঞ্চায ফা অন্য টকান ঋণ ে ইসুযয 

ভােদভ অথ ক উদত্তারন অনুদভাদন 
৭ 

খ.৪ গণপ্রস্তাদফয (IPO) ভােদভ টকাম্পানীয টয়ায ইসুয ফা ফন্ড, ক্তডদফঞ্চায 

ইসুযয ভােদভ অথ ক উদত্তারন অনুদভাদন 
৬০ 

৩ ক্তনফাী ও অক্তনফাক্তী ক্তবা:   

(ক)ক্তবায সুাক্তয: ফাাংরাদদ াই-টটক াকক 

কর্তকক্ষ 
২ 

ক.১  B ক্তবা 

াংক্তিষ্ট ফাাংরাদদ ক্তভন 

 

১০ 

ক.২ প্রাথক্তভক E ক্তবা ১০ 

ক.৩ প্রাথক্তভক FE ক্তবা ১০ 

ক.৪ প্রাথক্তভক E1 ক্তবা ১০ 

ক.৫ প্রাথক্তভক PI ক্তবা ১০ 

ক.৬ প্রাথক্তভক FPI ক্তবা  ১০ 

ক.৭ প্রাথক্তভক A3 ক্তবা ১০ 

ক.৮ আগভনী ক্তবা (VoA) 
আন্তজকাক্ততক ক্তফভানফন্দয ও 

স্থরফন্দয ভদয ইক্তভদগ্রন 

কর্তকক্ষ 

তাৎক্ষক্তনক 

(আগাভ 

তথ্য প্রাক্তপ্ত 

স্বাদদক্ষ) 
(খ) ক্তবায টভয়াদ ফক্তধ কতকযণ সুাক্তয: ফাাংরাদদ াই-টটক াকক 

কর্তকক্ষ 
 

খ.১ E ক্তবা 
ফক্তযাগভন ও াদাট ক 

অক্তধদপ্তয 

 

৩ 

খ.২ E1 ক্তবা ৩ 

খ.৩ PI ক্তবা ৩ 

খ.৪ A3 ক্তবা ৩ 
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ক্রক্তভক  

নাং 

 

টফায নাভ 
টফা প্রদানকাযী প্রক্ততষ্ঠান/ 

কর্তকক্ষ 

*ক্তনধ কাক্তযত 

ভয় 

(কভ কক্তদফ) 

খ.৫  B ক্তবা ৩ 
খ.৬ FE ক্তবা ৩ 
খ.৭ FPI ক্তবা ৩ 
(গ) টেণী ক্তযফতকন ক্তবায টভয়াদ বৃক্তদ্ধকযণ সুযক্ষা ও টফা ক্তফবাগ ৭ 

(ঘ) ক্তবায জন্য টস্পার ব্রাঞ্চ (এক্তফ)’য প্রক্ততদফদন দাক্তখর 
টস্পার ব্রাঞ্চ (এক্তফ) 

২১ 

(ঙ) ক্তনযাত্তা ছাড়দেয জন্য এক্তফ’য প্রক্ততদফদন দাক্তখর ৪৫ 

(চ) ক্তনযাত্তা ছাড়দেয জন্য এনএআই-এয প্রক্ততদফদন দাক্তখর এনএআই ৩০ /৪৫ 

(ছ) ক্তবায জন্য ক্তক্তকউক্তযটি ক্তিয়াদযন্স ইসুযকযণ  সুযক্ষা ও টফা ক্তফবাগ ৩ 

৪ 

 

ওয়াকক াযক্তভট প্রদান: 
ফাাংরাদদ াই-টটক াকক 

কর্তকক্ষ 

 

(ক) ওয়াকক াযক্তভট ইসুযকযণ ৯ 

(খ) ওয়াকক াযক্তভদটয টভয়াদ ফক্তধ কতকযণ ৯ 

(গ) ক্তনযাত্তা াংক্রান্ত ছাড়ে  সুযক্ষা টফা ক্তফবাগ, স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয়। 
২১ 

৫ টফযকাযী াকক টঘালণা ফাাংরাদদ াই-টটক াকক 

কর্তকক্ষ, 
৩০ 

৬ (ক) াককভদয অবযন্তদয ভূক্তভ ফযাে 

ফাাংরাদদ াই-টটক াকক 

কর্তকক্ষ 

 

 

 

৩০ 

(খ) াককভদয অবযন্তদয টস্প ফযাে ৩০ 

(গ) াফ কন্ট্রাক্ট প্রদাদনয অনুভক্তত ৭ 

(ঘ) ব্যাাংক ঋণ এয অনাক্তত্তে ৩ 

(ঙ) অপদায ব্যাাংক্তকাং রাইদন্স এয অনাক্তত্ত ে ৭ 

(চ) বফদদক্তক ঋণ এয অনাক্তত্ত ে ৩ 

(ছ) বফদদক্তক ঋণ অনুদভাদন 
ফাাংরাদদ ব্যাাংক 

১৫ 

(জ) অপদায ব্যাাংক্তকাং রাইদন্স  ১৫ 

৭ টট্রড রাইদন্স ক্তটি কদ কাদযন/টজরা ক্তযলদ/ 

টৌযবা / ইউক্তনয়ন ক্তযলদ 
৩ 

৮ (ক) ভূক্তভ ক্তরজ দক্তরর টযক্তজদেন ক্তনফন্ধন ক্তযদপ্তয ও াংক্তিষ্ট 

কর াফ-টযক্তজক্তে অক্তপ 

৩ 

(খ) নকর যফযা  ৫ 

৯ ৯.১ ক্তযদফগত ছাড়ে 

ক্তযদফ অক্তধদপ্তয 

 

ক. বুজ টেণীয ক্তে কাযখানা:  

ক.১ ক্তযদফগত ছাড়ে ইসুযকযণ ৭ 

ক.২ ক্তযদফগত ছাড়ে নফায়ন ৭ 

খ. কভরা-ক টেণীয ক্তে কাযখানা  

খ.১ ক্তযদফগত ছাড়ে ইসুযকযণ ৭ 

খ.২ ক্তযদফগত ছাড়ে নফায়ন ৭ 

গ. কভরা-খ টেণীয ক্তে কাযখানা  

গ.১ ক্তযদফগত ছাড়ে ইসুযকযণ ২০ 

গ.২ ক্তযদফগত ছাড়ে নফায়ন ২০ 

ঘ. রার টেণীয ক্তেকাযখানা:  

ঘ.১ ইআইএ এয জন্য টিওআয অনুদভাদন (ক্তযদ কন) ১৫ 

ঘ.২ ইআইএ অনুদভাদন ৩০ 

ঘ.৩ ক্তযদফগত ছাড়ে ইসুযকযণ ৩০ 

ঘ.৪ ক্তযদফগত ছাড়ে নফায়ন 

 
৩০ 

৯.২  অবযন্তযীণ াক্তন টাধনাগায ক্তনভ কাণ/স্থান 

ক. াক্তন টাধনাগায স্থাদনয অনাক্তত্তে ফাাংরাদদ াই-টটক াকক 

কর্তকক্ষ 

৩ 

খ. ইআইএ-এয টিওআয অনুদভাদন 
 

১৫ 
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ক্রক্তভক  

নাং 

 

টফায নাভ 
টফা প্রদানকাযী প্রক্ততষ্ঠান/ 

কর্তকক্ষ 

*ক্তনধ কাক্তযত 

ভয় 

(কভ কক্তদফ) 

গ. ইআইএ অনুদভাদন ক্তযদফ অক্তধদপ্তয ৩০ 

ঘ. ক্তযদফগত ছাড়ে ইসুযকযণ ৩০ 

ঙ. ক্তযদফগত ছাড়ে নফায়ন ৩০ 

৯.৩ অবযন্তযীণ ফজকয ক্তযদাধনাগায (ক্তইটিক্ত) ক্তনভ কাণ/স্থান 

ক. ক্তইটিক্ত স্থাদনয অনাক্তত্তে ফাাংরাদদ াই-টটক াকক 

কর্তকক্ষ 

৩ 

খ. ইআই-এয টিওআয অনুদভাদন 

 

ক্তযদফ অক্তধদপ্তয 

১৫ 

গ. ইআইএ অনুদভাদন ৩০ 

ঘ. ক্তযদফগত ছাড়ে ইসুযকযণ ৩০ 

ঙ.ক্তযদফগত ছাড়ে নফায়ন ৩০ 

৯.৪ অবযন্তযীণ সুয়াদযজ ক্তযদাধনাগায ক্তনভ কাণ/স্থান 

ক. সুয়াদযজ ক্তযদাধনাগায স্থাদনয অনাক্তত্তে ফাাংরাদদ াই-টটক াকক 

কর্তকক্ষ 

৩ 

খ. ইআইএ এয টিওআয অনুদভাদন 

 

ক্তযদফ অক্তধদপ্তয 

১৫ 

গ. ইআইএ অনুদভাদন ৩০ 

ঘ. ক্তযদফগত ছাড়ে ইসুযকযণ ৩০ 

ঙ.ক্তযদফগত ছাড়ে নফায়ন ৩০ 

১০ ক্তনভ কাণ াযক্তভট, ক্তনভ কাণ ছাড়ে (বফদনয নকা অনুদভাদন) 

ফাাংরাদদ াই-টটক াকক 

কর্তকক্ষ ও পূতক কাদজয 

অনুদভাদন প্রদানকাযী 

প্রক্ততষ্ঠান ভ 

 

(ক) ক্তফযভান ভূক্তভ ব্যফায ক্তযকেনা অনুদভাদন 
৭ 

(খ) ক্তনভ কাণ ছাড়ে 
৩০ 

(গ) চূড়ান্ত ক্তযদ কন ও ব্যফাদযয নদ প্রদান 
৭ 

(ঘ) নকা ক্তযফতকদনয অনুদভাদন ৭ 
(ঙ) আাংক্তক বফন ব্যফাদযয অনুদভাদন ৭ 

১১ (ক) বফদ্যযক্ততক াফদস্টন, ওয়াক্তযাং াংক্রান্ত ছাড়ে 
 ৩০ 

ক.১ বফদ্যযক্ততক াফদস্টন স্থাদনয অনাক্তত্তে ফাাংরাদদ াই-টটক াকক 

কর্তকক্ষ 
৩ 

ক.২ াফদস্টন স্থাদনয প্লান অনুদভাদন 

ক্তফদ্যযৎ াংদমাগ প্রদানকাযী 

প্রক্ততষ্ঠান  

১৫ 

ক.৩ াফদস্টন স্থাদনয ছাড়ে 
১৫ 

ক.৪ ব্যফাদযয নদ প্রদান  

 

প্রধান ক্তফদ্যযৎ ক্তযদ কদকয 

দপ্তয 
১৫ 

(খ) টজনাদযটয স্থাদনয অনুভক্তত:  
১৫ 

খ.১ টজনাদযটয স্থাদনয অনুভক্তত: ফাাংরাদদ াই-টটক াকক 

কর্তকক্ষ 
৫ 

খ.২ টজনাদযটয ব্যফাদযয নদ   ১০ 

খ.৩ টজনাদযটয ব্যফাদযয নদ নফায়ন   ১০ 
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ক্রক্তভক  

নাং 

 

টফায নাভ 
টফা প্রদানকাযী প্রক্ততষ্ঠান/ 

কর্তকক্ষ 

*ক্তনধ কাক্তযত 

ভয় 

(কভ কক্তদফ) 

১২ কাযখানায/ ক্তে প্রক্ততষ্ঠাদনয রাইদন্স 

করকাযখানা ও প্রক্ততষ্ঠান 

ক্তযদ কন অক্তধদপ্তয  

 

(ক) কাযখানায ফা প্রক্ততষ্ঠাদনয টভক্তন টর আউট নকা অনুদভাদন ৪৫ 

(খ) কাযখানা ফা প্রক্ততষ্ঠাদনয রাইদন্স প্রদান  

খ.১ পূদফ ক টভক্তন টর আউট নকা অনুদভাদন টনয়া থাকদর ৩০ 

খ.২ পূদফ ক টভক্তন টর আউট নকা অনুদভাদন টনয়া না থাকদর ৪৫ 

(গ) রাইদন্স নফায়ন/াংদাধন/ম্প্রাযণ ২০ 

১৩ ক্তফদ্যযৎ াংদমাগ াংক্রান্ত  

প্রধান ক্তফদ্যযৎ ক্তযদ কদকয 

দপ্তয/ ক্তফদ্যযৎ াংদমাগকাযী 

প্রক্ততষ্ঠান 

 

(ক)ক্তফদ্যযৎ ক্তযকেনা অনুদভাদন/অনাক্তত্ত নদ 
৭ 

(খ) বফদ্যযক্ততক াংদমাগ অনুদভাদন ও নদ প্রদান ২১ 

(গ) বফদ্যযক্ততক ক্তনযাত্তা নদ নফায়ন   ১৪ 

১৪ গ্যা াংদমাগ াংক্রান্ত জ্বারানী ও খক্তনজ ম্পদ 

ক্তফবাগ এয আওতাধীন গ্যা 

ক্তফতযণ াংস্থা ভ 

২১/৪৫ /৫৩  

১৫ াক্তন াংদমাগ ও য়: ক্তনষ্কান াংক্রান্ত াংক্তিষ্ট অঞ্চদরয ওয়াা, 

জনস্বাস্থয প্রদকৌর অক্তধদপ্তয, 

ক্তটি কদ কাদযন ও টৌযবা 

৭ 

১৬ টটক্তরদপান/দটক্তরকভ ও ইন্টাযদনট াংদমাগ াংক্রান্ত ফাাংরাদদ 

টটক্তরকক্তভউক্তনদকন 

টকাম্পাক্তন ক্তরক্তভদটড/ অন্যান্য 

টকাম্পানী 

৩ 

১৭ অক্তি ক্তনদযাধ াংক্রান্ত টফা ও ছাড়ে াংক্রান্ত 

পায়ায াক্তব ক ও ক্তক্তবর 

ক্তডদপন্স অক্তধদপ্তয 

 

(ক) পায়ায টপটি প্লযান অনুদভাদন/অনাক্তত্ত ৩০ 

(খ) পায়ায রাইদন্স  ৯০ 

(গ) পায়ায রাইদন্স নফায়ন ১৫ 

১৮ ক্তফদফাযক রাইদন্স ইসুযকযণ/নফায়ন  ক্তফদফাযক অক্তধদপ্তয ২১ 

১৯ ফয়রায াটি কক্তপদকট াংক্রান্ত 

প্রধান ফয়রায ক্তযদ কদকয 

কাম কারয় 

 

(ক) ফয়রায আভদানীয অনাক্তত্ত নদ ৩ 

(খ) ফয়রায ক্তনফন্ধন ও নদ ইসুযকযণ  ২১ 

(গ) ফয়রায নদ নফায়ন  ২১ 

(ঘ) ভাক্তরকানা (নাভ/ঠিকানা) ক্তযফতকন ১৫ 

২০ (ক)  স্টক  এক্সদচদঞ্জ  অ-তাক্তরকাভুি টকাম্পানীদত ক্তনফাী দত অক্তনফাী, 

অক্তনফাী দত ক্তনফাী এফাং অক্তনফাী দত অক্তনফাীয অনুকূদর টয়ায ইসুয/ 

স্তান্তয াংক্রান্ত ক্তফলয় অফক্ততকযণ 

ফাাংরাদদ ব্যাাংক 

১০ 

(খ) প্রক্তপট ও ক্তডক্তবদডন্ট প্রতযাফান 
১০ 

(গ)  স্টক  এক্সদচদঞ্জ  অ-তাক্তরকাভুি টকাম্পানীদত অক্তনফাী কর্তকক ধাযণকৃত 

টয়ায ক্তনফাীয ক্তনকট ক্তফক্রদয়য পদর প্রাপ্ত ক্তফক্রয়রব্ধ অথ ক এফাং টকাম্পানী 

অফলুক্তপ্তয টক্ষদে আনুাক্ততক াদয অফক্তষ্ট অথ ক ক্তফদদদ প্রতযাফান 

১৫ 

(ঘ) যয়যাক্তরটি এফাং কাক্তযগক্তয ক্তপ ফাফদ টযক্তভদটদন্সয অনুদভাদন ৭ 

(ঙ) াধাযণ প্রাক্তধকায ফক্তভূ কত কনারদটক্তন্স ক্তপ টপ্রযণ াংক্রান্ত অনুু্দভাদন 
১০ 

২১ (ক) ক্তফক্তবন্ন প্রকায প্রদণাদনা  

ফাাংরাদদ াই-টটক াকক 

কর্তকক্ষ 

১৫ 

(খ) আভদাক্তন ও যপ্তাক্তন ছাড়েঃ  

খ.১ আভদাক্তন অনুভক্ততে ১ 

খ.২ যপ্তাক্তন অনুভক্ততে ১ 

খ.৩ নভৄনা অনুদভাদন (আভদাক্তন) ১ 

খ.৪ নভৄনা অনুদভাদন (যপ্তাক্তন) ১ 

খ.৫ স্থানীয় ক্রয় অনুদভাদন ১ 
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ক্রক্তভক  

নাং 

 

টফায নাভ 
টফা প্রদানকাযী প্রক্ততষ্ঠান/ 

কর্তকক্ষ 

*ক্তনধ কাক্তযত 

ভয় 

(কভ কক্তদফ) 

খ.৬ স্থানীয় ক্তফক্রয় অনুদভাদন ২ 

খ.৭ াফ-কন্ট্রাক্ট অনুদভাদন ৩ 

(গ) কাস্টভ াংক্রান্ত ছাড়ে 

জাতীয় যাজস্ব টফাড ক 

 

৩ 

(ঘ) ফন্ড রাইদন্স ইসুযকযণ  ৩০ 

২২ 

 

(ক) টিআইএন টযক্তজদেন ১ 

(খ) বযাট টযক্তজদেন (ক্তফজদন আইদডক্তন্টক্তপদকন নাোয) ১ 

(গ) ফাক্তল কক স্টকদটক্তকাং/অক্তডট ম্পাদন ১৫ 

(ঘ) ফন্ড রাইদদন্স নতুন ণ্য কাঁচাভার ও টভক্তন ইতযাক্তদ াংদমাজন এফাং 

টয়ায টাল্ডায, ক্তরদয়ন ব্যাাংক ইতযাক্তদ ক্তফক্তবন্ন তথ্য াংদাধন 
৫ 

(ঙ) (i) কক্তভাক্তযদয়টরাইদন্সইসুয ৩০  

     (ii) কক্তভাক্তযদয়ট রাইদন্স নফায়ন ১৫ 

    (iii) কাস্টভ া ফই ইসুয ৭ 

(চ)  টাস্ট াদ কর ছাড়ে ২ 

(ছ)  ক্তব্রাং- ব্যাক ইতযাক্তদয অনুভক্তত প্রদান ২ 

(জ) ফন্ড টু ফন্ড ট্রান্সপায, ক্ত ব্যাক, টভক্তন টরান, টভক্তন টভযাভদতয 

অনুভক্তত প্রদান 
৫ 

(ঝ)  পুযাতন অথচ াদব ক ক্তযদাট ক অনুমায়ী অথ কননক্ততক আয়ুকার কভদক্ষ ১০ 

ফছয যদয়দছ এফাংব্যফায উদমাগী টভক্তনাক্তযজ প্রদয়াজনীয় শুল্ক কযাক্তদ 

ক্তযদাধ াদদক্ষ শুল্ক এরাকায় ক্তফক্রদয়য অনুভক্তত প্রদান 

৭ 

(ঞ)  উৎাদন কাদজ ব্যফায অদমাগ্য পুযাতন টভক্তনাযীজ স্ক্র্যাদ 

রুান্তযপূফ কক প্রদয়াজনীয় শুল্ক কযাক্তদ ক্তযদাধ াদদক্ষ শুল্ক এরাকায় 

ক্তফক্রদয়য অনুভক্তত প্রদান 

৭ 

(ট) আভদাক্তনকৃত উদৃ্বত্ত কাঁচাভার প্রদয়াজনীয় শুল্ক কযাক্তদ ক্তযদাধ াদদক্ষ 

শুল্ক এরাকায় ক্তফক্রদয়য অনুভক্তত প্রদান। 
৭ 

(ঠ)ফন্ধ ক্তেকাযখানা ক্তফক্তক্রয অনুভক্তত প্রদান ৩০ 

২৩ 

 

(ক) নাযদকাটিক্স রাইদন্স ইসুয 
ভাদকিব্য ক্তনয়ন্ত্রণ অক্তধদপ্তয 

১৫ 

(খ) নাযদকাটিক্স রাইদন্স নফায়ন ৭ 

২৪ 

 

কক্তযাইট টযক্তজদষ্ট্রন 
ফাাংরাদদ কক্তযাইট অক্তপ ৩০ 

২৫ ফীভা:    

(ক) ব্যক্তি জীফনফীভা কদ কাদযন ৫ 

(খ) ণ্য াধাযণ ফীভা কদ কাদযন ৫ 

২৬ আভদাক্তন-যপ্তাক্তন াংক্রান্ত সুাক্তয প্রদান ফাাংরাদদ াই-টটক াকক 

কর্তকক্ষ 
৫ 

(ক) আভদাক্তন াযক্তভট জাক্তযকযণ 

আভদাক্তন ও যপ্তাক্তন প্রধান 

ক্তনয়ন্ত্রদকয দপ্তয 

৩ 

(খ) যপ্তাক্তন াযক্তভট জাক্তযকযণ ৩ 

(গ) ফাক্তনক্তজযক আভদাক্তন ক্তনফন্ধন নদ ৩ 

(ঘ) ফাক্তনক্তজযক যপ্তাক্তন ক্তনফন্ধন নদ ৩ 

(ঙ) যপ্তাক্তন ক্তনফন্ধন নদ (ইনদডক্তন্টাং ক্তনফন্ধন নদ াক্তব ক) ৩ 

(চ) ক্তে আভদাক্তন ক্তনফন্ধন নদ ৬ 

২৭ 

 

াটি কক্তপদকট অফ অক্তযক্তজন  

(ক) কাক্তন্ট্র অফ অক্তযক্তজন (ক্তজএক্ত) ফাাংরাদদ যপ্তাক্তন উন্নয়ন 

বুযদযা/ টচোয অফ কভা ক 
৩ 

(খ) কাক্তন্ট্র অফ অক্তযক্তজন নদ (াধাযণ) টচোয অফ কভা ক ১ 

(গ) ইউটিরাইদজন াযক্তভন (ইউক্ত) জাতীয় যাজস্ব টফাড ক ৩ 

২৮ 

 

(ক) এক্তড ক্তযফদনয জন্য রাইদন্স প্রদান 

াংক্তিষ্ট টজরা প্রাদকয 

কাম কারয় 

১৫ 

(খ) এক্তড ক্তযফদনয জন্য রাইদন্স নফায়ন ৭ 

(গ) ফন্ধ/রুি টকাম্পাক্তন ক্তফক্তক্রয রদক্ষয ক্তনরাভ ক্তফক্তবন্ন টক্ষদে স্থানীয় ৩ 
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ক্রক্তভক  

নাং 

 

টফায নাভ 
টফা প্রদানকাযী প্রক্ততষ্ঠান/ 

কর্তকক্ষ 

*ক্তনধ কাক্তযত 

ভয় 

(কভ কক্তদফ) 

প্রাদনয প্রক্ততক্তনক্তধ টপ্রযণ 

২৯ (ক) ভাকক (ভানক্তচহ্ন) রাইদন্স ইসুযকযণ  ফাাংরাদদ স্টযান্ডাড ক এন্ড 

টটক্তস্টাং ইন্সটিটিউন, ক্তে 

ভন্ত্রণারয় 

২২  

৩০ (ক) টদটন্ট   

টদটন্ট ক্তডজাইন ও টট্রড 

ভাকক অক্তধদপ্তয, 

ক্তে ভন্ত্রণারয় 

১৮-২১ ভা 

(খ) ক্তডজাইন  ৬ ভা 

(নুন্যতভ) 

(খ) টট্রডভাকক  ১৫০ 

৩১ 

 

টভাফাইর টপান যান্ডদট প্রস্তুতকাযক (manufacturer) এফাং টবন্ডয 

এনক্তরস্টদভন্ট নদ 

ফাাংরাদদ টটক্তরদমাগাদমাগ 

ক্তনয়ন্ত্রণ কক্তভন 

 

(ক) কযাটাগযী ‘এ’ ৪৫ 

(খ) কযাটাগযী ‘ক্তফ’ ৩০ 

(গ) নফায়ন- কযাটাগযী ‘এ’  ২০ 

(ঘ) নফায়ন- কযাটাগযী ‘ক্তফ’ ২০ 

৩২ বফন/ স্থানা/ টাওয়ায প্রভৃক্তত উচ্চতায ছাড়ে (দতজগাঁও ক্তফভানফন্দয OLS ব্যক্ততত) টফাভক্তযক ক্তফভান চরাচর 

কর্তকক্ষ 
৩০ 

৩৩                                                       

 

               

       
৭ 

৩৪ আভদাক্তন-যপ্তাক্তনকৃত ভারাভার, কনদটইনায ও কদগ কা খারা এফাং 

কাস্টভ ছাড়কযণ 

 

টফাভক্তযক ক্তফভান 

ক্তযফন ও ম কটন 

ভন্ত্রণারয়, টনৌ ক্তযফন 

ভন্ত্রণারয়, টফাভক্তযক 

ক্তফভান চরাচর কর্তকক্ষ, 

স্থরফন্দয কর্তকক্ষ, চট্টগ্রাভ 

ফন্দয কর্তকক্ষ, ভাংরা ফন্দয 

কর্তকক্ষ, ায়যা ফন্দয 

কর্তকক্ষ 

 

২ 

৩৫ ক্তনযাত্তা ও সুযক্ষা ক্তনক্তিতকযণ 

 

াংক্তিষ্ট পুক্তর, য যাফ, 

আনায, ইন্ডাক্তেয়ার 

পুক্তর, াংক্তিষ্ট টজরা 

ম্যাক্তজদেট এফাং স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয়। 

 

তাৎক্ষক্তনক 

৩৬ ক্তডউটি ক্তি গাক্তড় টযক্তজদেন 

 

ক্তফআযটিএ 

 
২ 
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ক্রক্তভক  

নাং 

 

টফায নাভ 
টফা প্রদানকাযী প্রক্ততষ্ঠান/ 

কর্তকক্ষ 

*ক্তনধ কাক্তযত 

ভয় 

(কভ কক্তদফ) 

৩৭ 

ফাক্তনক্তজযক াংস্থায নদ 

ফাাংরাদদ কক্তম্পউটায 

ক্তভক্তত (ক্তফক্তএ), 

ফাাংরাদদ এদাক্তদয়ন অফ 

করদন্টায এন্ড আউটদাক্ত কাং 

(ফাদকা), ফাাংরাদদ 

এদাক্তদয়ন অফ 

পটওয়যায এন্ড ইনপযদভন 

াক্তব ক (টফক্ত), ই-কভা ক 

এদাক্তদয়ন অফ 

ফাাংরাদদ (ই-কযাফ) 

টচোয অফ কভা ক অন্যান্য 

প্রদমাজয প্রক্ততষ্ঠান। 

৩০ 

৩৮ ওয়ান স্ট াক্তব ক আইন, ২০১৮ (২০১৮ দনয ১০নাং আইন), ফাাংরাদদ 

াই-টটক াকক কর্তকক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ দনয ৮নাং আইন), ক্তফক্তধভারা 

অনুমায়ী অন্যান্য প্রদণাদনা ও টফা। 

ফাাংরাদদ াই-টটক াকক 

কর্তকক্ষ 
৩০ 

 

*উদিখ্য াংক্তিষ্ট ক্তফক্তধ-ক্তফধান অনুমায়ী পূণ কাঙ্গ দক্তররাক্তদ প্রাক্তপ্ত এফাং প্রদয়াজনীয় আনুষ্ঠাক্তনকতা ম্পন্ন াদদক্ষ ক্তনধ কাক্তযত ভয়ীভা 

প্রদমাজয ইদফ। 

 


