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ফাাংরাদদ ক্ষুদ্র ও কুটিয শল্প কযদাদযন (শফশক) 

১৩৭-১৩৮ ভশতশঝর ফাশণশজিক এরাকা, ঢাকা-১০০০ 

ই-মভইর : info@bscic.gov.bd; ওদেফাইট : www.bscic.gov.bd 
 

 

মফা প্রদান প্রশত     
   

 

কাম যারদেয নাভ : wewmK †Uªwbs Bbw÷wUDU (mv‡eK w¯‹wU), evwo # 24/G, †ivW # 13/G, †m±i # 06, DËiv g‡Wj UvDb, XvKv-1230 
 

ক্র . মফায নাভ মফা প্রদান দ্ধশত প্রদোজনীে কাগজত্র এফাং প্রাশিস্থান মফায মূল্য এফাং শযদাধ 

দ্ধশত 

মফা  প্রদাদনয 

ভেীভা  

(কাম যশদফ) 

দাশেত্বপ্রাি কভ যকতযা 

 

1. cÖwkÿY (cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg)                       

                  

                     

           ।          

           

                   

                      

                     

                  

                     

                     

      । 

   ,                                

                  /                       

      

                 ’          

           Kiv nq।       

                       | 

   

K)  wk‡ív‡`¨v³v Dbœqb Abyl`               :             

      :                 

          : ০১৫৩৪২৭৮১৫৫ 

       : edp.sciti.bscic@gmail.com 

(1) D‡`¨v³v Dbœqb  cÖwkÿY                       

                  

                     

           ।          

           

                   

                      

                     

                  

                     

                     

      । 

   ,                                

                  /                       

      

         ৫০০/-      1৫০০/- 5 কাম যশদফ 

(2) D‡`¨v³v Dbœqb  cÖwkÿY (bvix)  5 কাম যশদফ 
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L)  mvaviY e¨e ’̄vcbv Abyl`               :                     

      :                  

          : ০১৭১৬৭৮৩৯৫৪ 

 -      : forhadapilot@gmail.com 

(1) Awdm e¨e¯’vcbv                       

                  

                     

           ।          

           

                   

                      

                     

                  

                     

                     

      । 

   ,                                

                  /                       

      

         ১০০০/-      

২০০০/-  

5 কাম যশদফ 

(2) wnDg¨vb wi‡mvm© g¨v‡bR‡g›U 5 কাম যশদফ 

(3) e¨e¯’vcbv Z_¨ c×wZ 5 কাম যশদফ 

M)  wkí e¨e ’̄vcbv Abyl`               :                     

      :                  

          : ০১৮৪৩৮৬০৭৫০ 

 -      : mimiruet88@gmail.com 

(1)                                               

                  

                     

           ।          

           

                   

                       

                     

                  

                     

                     

      । 

   ,                                

                  /                       

      

         ১০০০/-      1৫০০/- 5 কাম যশদফ 

(2) BÛvwóªqvj Kgcøv‡qÝ g¨v‡bR‡g›U 5 কাম যশদফ 

(3)                              5 কাম যশদফ 

N)  A_© e¨e¯’vcbv Abyl`               :                     

      :                  

          : ০১৭১৬৭৮৩৯৫৪ 

 -      : forhadapilot@gmail.com 

(1) bZzb e¨emvq A_©vqb      ,                                

                  /                       

      

         ১০০০/-      ২0০০/- 5 কাম যশদফ 

(2) A_© e¨e¯’vcbv/dvBbvbwmqvj          
 

5 কাম যশদফ 

(৩) eyKwKwcs GÛ GKvDw›Us 
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 O)  wecYb e¨e ’̄vcbv Abyl`                               

                           

            ০১৯৬০৬৭৬৮৬৫ 

 -      : 

nasrin.usha@gmail.com 

(1) G·‡cvU© gv‡K©wUs                       

                      

                      

      ।          

           

                   

                      

                     

                  

                     

                     

      । 

   ,                                

                  /                       

      

         ১০০০/-      ২0০০/- 5 কাম যশদফ 

(2) B-Kgvm© GÛ AbjvBb gv‡K©wUs 5 কাম যশদফ 

(3) eªvwÛs Ges               evRv‡i weµ‡qi 

†KŠkj 

 5 কাম যশদফ 

2. wewmK কভ যকতযা‡`i Rb¨ dvD‡Ûkb †Kvm© mivmwi                        21 কাম যশদফ               :                      

      :       

          :  :  ০২-৮৯৩৩৬৬১ 

 -     :  shafiqul.alam16@gmail.com

  

3. প্রস্তাশফত কুটিয/ভাইদক্রা/ক্ষুদ্র/ভাঝাশয শদল্পয  শনফন্ধন অনরাইন  ১. শনধ যাশযত পযদভ আদফদন 

২.যশিন/াদাকাদরা ছশফ (তিাশেত) - ২ কশ 

৩. নাগশযকদত্বয নদদত্রয পদটাকশ - ২ কশ 

৪. জাতীে শযচেদত্রয পদটাকশ - ২ কশ 

৫. শটি কযদাদযন/দৌযবা/ইউশনেন শযলদ 

কর্তযক  

    প্রদত্ত ারনাগাদ মেড রাইদদেয পদটাকশ- 

২ কশ 

৬. মন্ত্রাশতয তাশরকা-২ কশ 

৭. কাঁচাভাদরয তাশরকা-২ কশ 

 

আদফদন পযভ  প্রাশিস্থান  

 wewmK †Uªwbs Bbw÷wUDU (mv‡eK w¯‹wU), evwo 

# 24/G, †ivW # 13/G, †m±i # 06, DËiv 

g‡Wj UvDb, XvKv-1230 

K) ১0,০০,০০০/- টাকা ম যন্ত শপ 

– ১0০/- 

L) ১0,০০,০০১/- দত 

7৫,০০,০০০/- ম যন্ত শপ – ৫০০/- 
M) 7৫,০০,০০১/- দত 

15,০০,00,০০০/- টাকা ম যন্ত শপ-

10০০/- 
 

N) 15,০০,00,০০1/-দত 

৫0,০০,00,০০০/- ম যন্ত শপ - 

২0০০/-  
O) ৫0,০০,00,০০০/- ফা  

তদুদ্ধয ম যন্ত শপ - 3০০০/-   

(মফায মূদল্যয াদথ যকায কর্তযক  

শনধ যাশযত াদয  বিাট ও শপ যুক্ত 

দফ) 

*Av‡e`b       g~j¨ 100/- 

UvKv 

১-৩ কাম যশদফ               :                     

                                  

          :   ০১৭৭৯৩৫৬৭৭৩ 

 -              

mahoquechow@gmail.com 
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4. শফদ্যভান কুটিয/ভাইদক্রা/ক্ষুদ্র/ভাঝাশয শদল্পয  শনফন্ধন অনরাইন  ১. শনধ যাশযত পযদভ আদফদন 

২.যশিন/াদাকাদরা ছশফ (তিাশেত) - ২ কশ 

৩. নাগশযকদত্বয নদদত্রয পদটাকশ - ২ কশ 

৪. জাতীে শযচেদত্রয পদটাকশ - ২ কশ 

৫. শটি কযদাদযন/দৌযবা/ইউশনেন শযলদ 

কর্তযকপ্রদত্ত  

    ারনাগাদ মেড রাইদদেয পদটাকশ- ২ 

কশ 

৬. মন্ত্রাশতয তাশরকা-২ কশ 

৭. কাঁচাভাদরয তাশরকা-২ কশ 

আদফদন পযভ  প্রাশিস্থান  

 wewmK †Uªwbs Bbw÷wUDU (mv‡eK w¯‹wU), evwo 

# 24/G, †ivW # 13/G, †m±i # 06, DËiv 

g‡Wj UvDb, XvKv-1230 

  

K) ১0,০০,০০০/- টাকা ম যন্ত শপ 

– ১0০/- 

L) ১0,০০,০০১/- দত 

7৫,০০,০০০/- ম যন্ত শপ – ৫০০/- 
M) 7৫,০০,০০১/- দত 

15,০০,00,০০০/- টাকা ম যন্ত শপ-

10০০/- 
 

N) 15,০০,00,০০1/-দত 

৫0,০০,00,০০০/- ম যন্ত শপ - 

২0০০/-  
O) ৫0,০০,00,০০০/- ফা  

তদুদ্ধয ম যন্ত শপ - 3০০০/-   

(মফায মূদল্যয াদথ যকায কর্তযক  

শনধ যাশযত াদয  বিাট ও শপ যুক্ত 

দফ) 

*Av‡e`b       g~j¨ 100/- 

UvKv 

    ১-৩ 

কাম যশদফ 

              :                     

                                  

          :   ০১৭৭৯৩৫৬৭৭৩ 

            :   

mahoquechow@gmail.com 

5. কুটিয/ভাইদক্রা/ক্ষুদ্র/ভাঝাশয শদল্পয  শনফন্ধন bevqb অনরাইন  ১. শনধ যাশযত পযদভ আদফদন 

২.যশিন/াদাকাদরা ছশফ (তিাশেত) - ২ কশ 

৩. নাগশযকদত্বয নদদত্রয পদটাকশ - ২ কশ 

৪. জাতীে শযচেদত্রয পদটাকশ - ২ কশ 

৫. শটি কযদাদযন/দৌযবা/ইউশনেন শযলদ 

কর্তযকপ্রদত্ত  

    ারনাগাদ মেড রাইদদেয পদটাকশ- ২ 

কশ 

৬. মন্ত্রাশতয তাশরকা-২ কশ 

৭. কাঁচাভাদরয তাশরকা-২ কশ 

8. c~e©eZ©x eQ‡ii শনফন্ধন c‡Îi Kwc 

আদফদন পযভ  প্রাশিস্থান  

 wewmK †Uªwbs Bbw÷wUDU (mv‡eK w¯‹wU), evwo 

# 24/G, †ivW # 13/G, †m±i # 06, DËiv 

g‡Wj UvDb, XvKv-1230 

K) ১0,০০,০০০/- টাকা ম যন্ত শপ 

– 5০/- 

L) ১0,০০,০০১/- দত 

7৫,০০,০০০/- ম যন্ত শপ – 2৫০/- 
M) 7৫,০০,০০১/- দত 

15,০০,00,০০০/- টাকা ম যন্ত শপ-

5০০/- 
 

N) 15,০০,00,০০1/-দত 

৫0,০০,00,০০০/- ম যন্ত শপ - 

10০০/-  
O) ৫0,০০,00,০০০/- ফা  

তদুদ্ধয ম যন্ত শপ - 15০০/-   

(মফায মূদল্যয াদথ যকায কর্তযক  

শনধ যাশযত াদয  বিাট ও শপ যুক্ত 

দফ) 

*Av‡e`b       g~j¨ 100/- 

UvKv  

    ১-৩ 

কাম যশদফ 

              :                     

                                  

          :   ০১৭৭৯৩৫৬৭৭৩ 

            :  

mahoquechow@gmail.com 
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৩) অশবদমাগ         e¨e¯’v (শজআযএ)  

 

ক্র. কখন মমাগাদমাগ কযদফন         মমাগাদমাগ কযদফন মমাগাদমাদগয  ঠিকানা শনষ্পশত্তয ভেীভা 

১. দাশেত্বপ্রাি কভ যকতযা ভাধান শদদত ব্যথ য দর অশবদমাগ শনষ্পশত্ত কভ যকতযা (অশনক) নাভ ও দশফ :                            

        : +৮৮-০২-৮৯৩৩৬৬১  

ইদভইর : shafiqul.alam16@gmail.com 

 

৩০ কাম যশদফ 
 

২. অশবদমাগ শনষ্পশত্ত কভ যকতযা শনশদ যষ্ট ভ 

মে ভাধান শদদত ব্যথ য দর 

আশর কভ যকতযা নাভ ও দশফ :                 ,             

মপান  : +৮৮-০২-২২৩৩৫১০০৪ 

মভাফাইর  : ০১৭১২-৮৯৮৩১৩ 

ইদভইর  : secretary@bscic.gov.bd 

ওদেফ  : www.bscic.gov.bd 

২০ কাম যশদফ 
 

৩. আশর কভ যকতযা শনশদ যষ্ট ভদে ভাধান শদদত 

ব্যথ য দর 

আশর কভ যকতযা (শল্প ভন্ত্রণারদেয অশনক) নাভ ও দশফ :                      ,        ,            

মপান  : +৮৮-০২-২২৩৩৫৫৭১৬ 

মভাফাইর  : ০১৫৫২৪১০০১৩ 

ইদভইর  : jsdr@moind.gov.bd 

ওদেফ  : www.moind.gov.bd 

২০ কাম যশদফ 
 

৪. আশর কভ যকতযা (শল্প ভন্ত্রণারদেয অশনক) 

শনশদ যষ্ট ভদে ভাধান শদদত ব্যথ য দর 

ভশন্ত্রশযলদ শফবাদগয অশবদমাগ ব্যফস্থানা মর ভশন্ত্রশযলদ শফবাগ ৬০ কাম যশদফ 
 

 

 

 
 

৪) আনায কাদছ আভাদদয প্রতিাা 
 

ক্র. প্রশতশ্রুত/ কাশিত  মফা প্রাশিয রদযি কযণীে 

১. আনায শল্প াংক্রান্ত মম মকান প্রদোজদন শফশদকয মম মকান কাম যারদেয  াদথ অফশ্যই  আশন মমাগাদমাগ কযদফন । 

২. আনাদক  কাশিত মফা প্রদাদনয জন্য শফশদকয কর কাম যারে ফ যদা প্রস্তুত। 

৩. মফা গ্রদণয জন্য মকান শপ এয প্রদোজন ে তাদর ঠিক ভাধ্যদভ প্রদোজনীে শপ শযদাধ কযদফন । 

৪. মকান শফদল প্রদোজদন কর্তযদযয াযাদতয প্রদোজন মদখা শদদর অফশ্যই পূদফ য মটশরদপাদন শনশিত দে অশপদ আদফন । 

৫. শফশদকয মকান কাম যারে আনাদক মফা প্রদাদন ব্যথ য দর শটিদজন চাট যাদয উদেশখত উর্ধ্যতন কর্তযযদক অফশ্যই মটশরদপাদন, প্রদোজদন াযাদত অফশত কযদফন । প্রদোজদন উক্ত মফা প্রাশিয জন্য াদা কাগদজ ফা 

শফশদকয শনধ যাশযত পযদভ আনায প্রদোজনীে তথ্য (কাশিত মফায নাভ, শক অজুাত মদশখদে মফা সুশফধা দত ফশিত কযা দেদছ, মভাফাইর নান্বায ও মমাগাদমাদগয  ঠিকানা) আদছ শকনা তা শনশিত দে অশবদমাগত্রটি 

জভা মদদফন। 

৬. আনায দমাশগতাে মদ দ্রুত শল্পােদনয শদদক এশগদে মাদফ । 

 

 


