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 ইহনাহিশন নহলি যশোনরং যপ্রাগ্রার্ ১৯ 

 কর্ মকিমা-কর্ মিারীহদর দক্ষিা বৃৃ্নিমূলক কা মির্ ১৯ 

 িািীে যশাক নদবস পালন ২০ 

 কহরানাকাহল কা মির্ ২০ 



 

 
5 

 

‘মুনিববষ ম’ ও ‘স্বাধীনিার সুবণ মিেতী’ উপলহক্ষয গৃেীি কা মির্  

 অনলাইহন র্ট মহিি/িািম ননবন্ধন সার্ট মনফহকট প্রদান ২১ 

 Incorporation Certificate ও Registration 

Certificate এ মুনিববহষ মর যলাহিা ব্যবোর 
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মুখবন্ধ 

সব মকাহলর সব মহেষ্ঠ বাঙানল স্বাধীনিার র্োন স্থপনি িানির নপিা বঙ্গবন্ধু যশখ মুনিবুর রের্াহনর স্বপ্ন নছল 

ক্ষুধা দানরদ্র্যমুক্ত, সুখী সমৃি যসানার বাংলা িড়ার। িানির নপিার এই উন্নেন দশ মন বাস্তবােহন িার য াগ্য 

উত্তরসূরী িণপ্রিািন্ত্রী বাংলাহদশ সরকাহরর র্াননীে প্রধানর্ন্ত্রী যশখ োনসনা সরকার প্রনিশ্রুনিবি। এই লহক্ষয 

‘নিনিটাল বাংলাহদশ নবননর্ মাহণ প্রধানর্ন্ত্রী কর্তমক য ানষি দূরদশী রূপকল্প অনু ােী ২০২১ সাহলর র্হে র্ের্ 

আহের যদশ, ২০৩০ সাহলর র্হে এসনিনি অিমন, ২০৪১ সাহলর র্হে উন্নি যদশ এবং ২১০০ সাহলর র্হে 

বাংলাহদশহক একর্ট ননরাপদ ব-দ্বীপ নেহসহব প্রনিষ্ঠা করার লক্ষয পূরহণ অন্যান্য র্ন্ত্রণালে ও নবিাহির ন্যাে এ 

দপ্তর ননরলসিাহব কাি কহর  াহে।  এ পনরদপ্তহরর সকল যসবা অনলাইহন সম্পন্ন করার লহক্ষয ২০০৯ সহন 

কা মির্ গ্রেণ কহর। পনরদপ্তরর্ট ২০১০ সাহল নরটান ম ফাইনলংসে স্বেংনিেিাহব নাহর্র ছাড়পত্র, সার্ট মফাইি 

কনপ প্রদান, অনলাইন ননবন্ধন, অনলাইন ব্যাংনকং ও যর্াবাইল ব্যাংনকং এর র্ােহর্ নফস আদােসে নিনিটাল 

স্বাক্ষর িালু কহরহছ। এখন যসবা গ্রনেিািণ অনলাইহন আহবদন কহর িার আহবদহনর অবস্থান অনলাইহন ট্রানকং 

করার পাশাপানশ ইহর্ইহল িানেি সার্ট মফাইি কনপ যপহে  াহেন। নকন্তু যসবা গ্রনেিাহদর অনলাইন প্রনিো 

সম্পমহক পনরপূণ ম ধারণা না থাকার ফহল অত্র দপ্তহরর নিনিটাল প্রোহসর শিিাি সুফল গ্রেন করহি পারহছন 

না। বাংলার িণিহনর কানিি যিৌরবানিি বষ ম ‘মুনিববষ ম’ উপলহক্ষয এ পনরদপ্তর েহি গ্রােক সাধারণহক প্রহদে 

যসবা আহরা সেি ও গ্রােকবান্ধব করার কা মির্ গ্রেণ করা েহেহছ। এ লহক্ষয গ্রােক সাধারহণর যকাম্পানন িঠন 

ও পরবিী কা মির্ সম্পহকম সহিিন করহি অত্র দপ্তহর সিা আহ্বান করা েে। গ্রােক সাধারণ ননহিরাই  াহি 

সেহি আরহিএসনসর যসবাসমূে গ্রেণ করহি পাহর, যস লহক্ষয িানির নপিা বঙ্গবন্ধু যশখ মুনিবুর রের্াহনর 

িন্মশিবানষ মকীর প্রথর্ নদবহস একর্ট যসবাবুক প্রকাশ করা েে। উহেখ্য,  নবশ্বব্যাংক কর্তমক ২০১৯ সাহল প্রণীি 

‘ইি অব ডুইং নবিহনস’ নরহপাহট ম বাংলাহদহশর অবস্থান ১৭৬ যথহক ৮ ধাপ এনিহে ১৬৮ এ উন্নীিকরহণ এ 

পনরদপ্তহরর যুিাতকারী কা মির্গুহলা প্রিযক্ষ অংশীদার। এই প্রকাশনা উহযাক্তাহদর ব্যবসা আরম্ভকরণ 

(Starting a Business) এ সোেক েহব এবং নবহদনশ নবহনাহোিকারীহদর র্হে ইনিবািক প্রিাব 

সৃনষ্ করহব বহল র্হন কনর। 

 

 

 

 

 

যশখ যশাহেবুল আলর্ এননিনস 

ননবন্ধক (অনিনরক্ত সনিব) 
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পটভনর্ 

িারিীে উপর্োহদহশ নির্টশ শাসনার্হল য ৌথমূলধন ব্যবসার প্রসাহরর লহক্ষয ১৯১৩ সহন যকাম্পানন আইহনর 

আওিাে কলকািাে এ প্রনিষ্ঠানর্ট স্থানপি েে। িারি নবিনক্তর পর প্রথহর্ য ৌথমূলধন যকাম্পানন ও 

ফার্ মসমূহের পনরদপ্তর িট্টগ্রাহর্ স্থাপন করা েহলও পরবিীহি  ১৯৬২ সাহল পনরদপ্তরর্ট ঢাকাে স্থানাতনরি েে। 

১৯৭১ সাহল যদশ স্বাধীন েওোর পর ব্যবসা বানণহিযর সম্প্রসারহণর পনরহপ্রনক্ষহি পরবিীহি িট্টগ্রার্, খুলনা ও 

রািশােীহি নবিািীে দপ্তর স্থাপন করা েে। মুক্ত বািার অথ মনীনিহি িািীে উন্নেহন ব্যবসা বানণহিযর গুরুত্ব 

বহুগুণ বৃনি পাওোে বাংলাহদহশ ব্যবসা বানণহিযর প্রসার ও অথ মনীনির নবননর্ মাহণ য ৌথমূলধন যকাম্পানন ও 

ফার্ মসমূহের পনরদপ্তর গুরুত্বপূণ ম ভনর্কা পালন কহর িহলহছ। 

 

পনরদপ্তরর্ট িণপ্রিািন্ত্রী বাংলাহদশ সরকাহরর র্াননীে প্রধানর্ন্ত্রী যশখ োনসনা য ানষি রূপকল্প ২০২১ এর 

নিনিটাল বাংলাহদশ নবনন মর্াহণ নবনিন্ন ধরহণর কা মির্ গ্রেণ ও বাস্তবােন কহর িহলহছ। ননবন্ধন প্রনিো দ্রুিিার 

সাহথ সম্পহন্নর িন্য ও এ প্রনিোে স্বেিা আনহি িানুোনর, ২০০৯ সন েহি অত্র দপ্তর স্বেংনিে পিনি 

প্রবিমহনর র্ােহর্ নানামুখী কা মির্ শুরু কহর। এসকল কর্ মসূনি বাস্তবােহন ননধ মারণ করা েে নবনিন্ন যর্োনদ 

লক্ষয,  া এহন যদে যুিাতকারী সাফল্য ও গ্রােক যসবাে য াি কহর নিন্ন র্াত্রা। পনরদপ্তরর্ট বিমর্াহন (১) 

অনলাইহন যকাম্পাননর নাহর্র ছাড়পত্র, (২) ননবন্ধন, (৩) নরটান ম দানখল, (৪) ননিস্ব সািমার ব্যবোর কহর LAN 

অযানিহকশন এর র্ােহর্ ননবন্ধন, (৫) নরটাণ ম যরকি মভক্তকরণ, (৬) অনলাইন ব্যাংনকং ও যর্াবাইল ব্যাংনকং 

এর র্ােহর্ নফস আদােসে নিনিটাল স্বাক্ষর িালু কহরহছ। সহব মাপনর িি বছহর নাহর্র ছাড়পত্র, ননবন্ধহনর 

আহবদন দানখল ও নফ ির্াকরণ এ নিনর্ট পিনিহক একীভি কহর একর্ট পিনিহি রূপাতর করা েহেহছ। এ 

সকল যুিাতকারী যসবা পিনি প্রিলহনর ফহল পনরদপ্তরর্টহক নিনিটাল প্রনিোে যসবা প্রদাহনর নদক যথহক প্রথর্ 

নিনিটাল অনফস নেহসহব যদহশ ও নবহদহশ পনরনিনি কহর তুলহছ। ফহল বাংলাহদহশর ব্যবসা শুরুর প্রনিো 

নবশ্বর্াহন উন্নীি েহেহছ।  

 

তিেনঃ তিতজটাল পদ্ধতিদি শকাম্পাতন শরতজদেেন/তনবন্ধন এবাং তনবন্ধন পরবিী শসবা কার্ যক্রম তবশ্বমাদন 

উন্নীিকরণ। 

  

তমেনঃ পর্ যায়ক্রদম শপপারদলস অতিদস রূপান্তদরর লদযে অনলাইন শসবা প্রোন পদ্ধতি সহতজকরণ, 

আধুতনকীকরণ, যুদগাপদর্াগীকরণ ও ব্যবসা বান্ধব পতরদবে সৃতির মাধ্যদম জািীয় উন্নয়দন অবোন রাখা। 
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আরহিএসনসর কা মাবলীাঃ  

আরহিএসনস যকাম্পানন, অংশীদারী ফার্ ম, যসাসাইর্ট ও যট্রি অি মানাইহিশন ননবন্ধন প্রদান কহর এবং ননম্নবনণ মি 

প্রহ ািয আইহনর নবনধ যর্ািাহবক দানখলকৃি নবনিন্ন নরটাণ মসমূে পরীক্ষা-ননরীক্ষাপূব মক যরকি মভনক্ত নননিি 

কহর।  

 (ক) যকাম্পানন আইন, ১৯৯৪ (সব মহশষ ২০২০ সাহল সংহশানধি) অনু ােী যকাম্পানন ননবন্ধন, নবনধবি 

নরটাণ মসমূে যরকি মভক্তকরণ ও সার্ট মফাইি কনপ প্রদান। 

 (খ) যট্রি অি মানাইহিশন অনি মন্যান্স, ১৯৬১ অনু ােী বানণিয সংিঠন ননবন্ধন ও সংনিষ্ কািিপত্র 

যরকি মভুনক্তকরণ। 

 (ি) যসাসাইর্টি যরনিহেশন অযাক্ট, ১৮৬০ অনু ােী যসাসাইর্ট, ট্রাস্ট ও ফাউহিশন ননবন্ধন ও সংনিষ্ 

কািিপত্র যরকি মভুনক্তকরণ। 

 ( ) অংশীদারী কারবার আইন, ১৯৩২ অনু ােী অংশীদারী ফার্ ম ননবন্ধন ও সংনিষ্ কািিপত্র 

যরকি মভুনক্তকরণ। 

 

সাাংগঠতনক কাঠাদমা 

 
তনবন্ধক আরদজএসতসর প্রধান। তনবন্ধদকর পরপরই একজন অতিতরক্ত তনবন্ধক এবাং ঢাকা কা মালহে দুইিন 

উপ-ননবন্ধক ও চট্টগ্রাদম একজন কদর উপ-তনবন্ধক রদয়দেন। এোড়া ঢাকাযি ৩ জন এবাং চট্টগ্রাম, খুলনা ও 

রাজোহীদি একজন কদর সহকারী তনবন্ধক রদয়দেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজোহীর তবিাগীয় কার্ যালয় 

গুদলা তনবন্ধদকর প্রোসতনক িত্ত্বাবধাশন পতরচাতলি হয়। বিযমান আরদজএসতসর প্রাতিষ্ঠাতনক কাঠাদমাদি ৮১ 

জন কম যকিযা-কম যচারী তবতিন্ন স্তদর কম যরি আদেন। 
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আরজএসতসর অনুদমাতেি জনবল 
 

 

আরহিএসনস’র যসবাসমূে 

আরহিএসনস পাবনলক, প্রাইহিট ও নবহদশী যকাম্পানন, বানণিয সংিঠন, অংশীদানর ফার্ ম, যসাসাইর্টযক 

আইনানুি যবশ নকছু যসবা প্রদান কহর থাহক। সরকাহরর নবনিন্ন গুরুত্বপূণ ম প্রনিষ্ঠানহক িানেি িথ্য প্রদান কহর 

র্ানন লিানরং, রািস্ব আদাে, দুনীনি প্রনিহরাহধ অবদান রাখহছ। ননহম্ন আরহিএসনসর যসবা সমূহের সংনক্ষপ্ত 

নববরণ তুহল ধরা েহলা। 

 

(ক) ননবন্ধন প্রনিো (Registration) 

উহযাক্তািণ ননবন্ধহনর িন্য ননধ মানরি ফরহর্ RJSC বরাবর আহবদন কহরন এবং প্রহ ািয আইহনর শিম পূরণ 

ও ননধ মানরি নফ, িযাট ও আেকর পনরহশাধ সাহপহক্ষ আরহিএসনস ননবন্ধনপত্র প্রদান কহর থাহক। 

 ১. পাবনলক যকাম্পানন ননবন্ধন; 

 ২. প্রাইহিট যকাম্পানন ননবন্ধন; 

 ৩. এক ব্যনক্তর যকাম্পানন ননবন্ধন; 

 ৪. নবহদহশ ননবনন্ধি যকাম্পাননর নলোহিা/িাঞ্চ অনফস ননবন্ধন; 

 ৫. বানণিয সংিঠন ননবন্ধন; 

 ৬. যসাসাইর্ট ননবন্ধন; 

দপ্তরওোরী িনবহলর যেণী নবন্যাস ও পনরসংখ্যানাঃ 

দপ্তর  ১র্ যেণী ২ে যেণী ৩ে যেণী ৪থ ম যেণী যর্াট 

ঢাকা 

অনুহর্ানদি ১১ ১৩ ২২ ৭ ৫৩ 

নবযর্ান ১০ ১০ ১৯ ৭ ৪৬ 

শূন্য ১ ৩ ৩ ০ ৭ 

রািশােী 

অনুহর্ানদি ১ ২ ৪ ২ ৯ 

নবযর্ান ১ ০ ৩ ০ ৪ 

শূন্য ০ ২ ১ ২ ৫ 

িট্টগ্রার্ 

অনুহর্ানদি ২ ২ ৪ ২ ১০ 

নবযর্ান ১ ১ ৩ ২ ৭ 

শূন্য ১ ১ ১ ০ ৩ 

খুলনা 

অনুহর্ানদি ১ ২ ৪ ২ ৯ 

নবযর্ান ১ ১ ২ ১ ৫ 

শূন্য ০ ১ ২ ১ ৪ 

যর্াট অনুহর্ানদি ১৫ ১৯ ৩৪ ১৩ ৮১ 

 নবযর্ান ১৩ ১২ ২৭ ১০ ৬২ 

 শুন্য ০২ ০৭ ০৭ ০৩ ১৯ 
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 ৭. অংশীদানর ফার্ ম ননবন্ধন; 

 ৮. গ্যারানন্টদ্বারা সীনর্িদাে যকাম্পানন ননবন্ধন; 

            

                          যটনবলাঃ আরহিএসনস কর্তমক নবিি ৫ (পাঁি) বছহরর ননবন্ধহনর িথ্যাঃ- 

অর্ যবের শকাম্পাতন শসাসাইটি পাট যনারতেপ িাম য শেি অগ যানাইদজেন শকাম্পাতন (২৮ 

ধারা) 

 শমাট প্রতিষ্ঠান 

 ২০১৬-২০১৭ ৭,২২০ ৩৬১ ১,৬২১ ২২ ০   ৯,২২৪ 

 ২০১৭-২০১৮ ৭,৬২৯ ৩০৬ ১,৮৩৩ ১৮ ০   ৯,৭৮৬ 

 ২০১৮-২০১৯ ৬,৯৪৫ ২২৯ ১,৭৪০ ২১ ১   ৮,৯৩৬ 

 ২০১৯-২০২০ ৯,০১০ ২৫০ ১,৮২৭ ১৬ ৭   ১১,১১০ 

  ২০২০-২০২১ ১২১২৫ ৩১৭ ২৩৫৯ ১৮ ৭   ১৪,৮২৬ 

 

 

 

 

০ ২,০০০ ৪,০০০ ৬,০০০ ৮,০০০ ১০,০০০ ১২,০০০ ১৪,০০০ ১৬,০০০

২০১৬-২০১৭

২০১৭-২০১৮

২০১৮-২০১৯

২০১৯-২০২০

২০২০-২০২১

ম োট প্রতিষ্ঠোন ম োম্পোতন (২৮ ধোরো) মেড অর্গোনোইজেশন পোটগ নোরতশপ ফো গ মসোসোইটি ম োম্পোতন
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যটনবলাঃ প্রনিষ্ঠাহনর প্রকৃনি অনুসাহর আরদজএসতস'র তনবন্ধদনর পতরসাংখ্যান: 

 

ক্রঃনাং            প্রতিষ্ঠাদনর প্রকৃতি ১৯৪৭ শর্দক ১৯৭১ ১৯৮২ পর্ যন্ত ২০০৯ পর্ যন্ত   জুন , ২০২১ পর্ যন্ত 

১.          পাবতলক তলতমদটি শকাম্পাতন ১,৪৪৫ ১,৭৮২ ২,৮২০   ৩,৫৮৭ 

২.          প্রাইদিট তলতমদটি শকাম্পাতন ২,৩২২ ৭,৮১৩ ৮২,৩৪৩   ১,৮৬,৮২৫ 

৩.  তবদেেী শকাম্পাতন ৩২১ ৩৮৪ ৫৩১   ৯৭৪ 

৪.  অাংেীোরী িাম য ১৬,৯১৭ ২৭,৯০১ ৩৫,৫৮২   ৫১৩৩২ 

৫.  শেি অগ যানাইদজেন ৪৭ ১৪২ ৭৩৭    ১,১৪৩ 

৬. শসাসাইটি ৫৫৬ ৯২৭ ১০,৬৪০   ১৫২৫৩ 

 

শমাট:                 ২১,৬০৮ ১,৩৮,৯৪৯ ১,৩২,৬৫৩    ২,৫৯,১১৪ 

 

 

 

 

১,
৪৪
৫

২,
৩
২২

৩
২১

১৬
,৯
১৭

৪৭ ৫৫
৬

১,
৭৮

২ ৭,
৮
১৩

৩
৮
৪

২৭
,৯
০১

১৪
২

৯২
৭২,
৮
২০

৮
২,
৩
৪৩

৫৩
১

৩
৫,
৫৮

২

৭৩
৭

১০
,৬
৪০

৩
,৫
৮
৭

0 ৯৭
৪

৫১
৩
৩
২

১,
১৪
৩

১৫
২৫
৩

পো ব তি  তি ত জটড 
ম োম্পো তন

প্রো ই জেট তি ত জটড 
ম োম্পো তন

তব জেশী  ম োম্পো তন অংশী েো রী  ফো  গ মেড 
অর্গো নো ই জেশন

মসোসো ইটি

১৯৪৭ মেজ  ১৯৭১ ১৯৮২ পর্গন্ত ২০০৯ পর্গন্ত েনু , ২০২১ পর্গন্ত
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(খ) নরটান ম ফাইনলং (Return Filing) 

ননবনন্ধি প্রনিষ্ঠানসমূেহক আইহনর আহলাহক  থা থ ফরহর্ ও ননধ মানরি সর্হে নরটান ম ফাইল RJSC বরাবর 

দানখল করহি েে। আরহিএসনস দানখলকৃি নরটাণ ম  ািাই বাছাই কহর যরকি মভক্তকরণ ও যরকি ম সংরক্ষণ কহর 

থাহক। নরটান ম ফাইনলং এ নবিন্ন ধরহনর নরটান ম দানখল েহে থাহক, য র্নাঃ 

ননবনন্ধি যকাম্পাননসমূহের নরটান ম:- 

 ১. বানষ মক নরটান ম 

 ২. পনরিালক পনরবিমন সংিাত নরটান ম 

 ৩. যকাম্পাননর যশোর বরাদ্দকরণ নরটান ম 

 ৪. অনুহর্ানদি মূলধন বৃনির নরটান ম 

 ৫. যশোরমূল্য পনরবিমন সংিাত নরটান ম 

 ৬. যকাম্পাননর র্ট মহিি ননবন্ধন 

 ৭. যশোর েস্তাতর সংিাত নরটান ম 

 ৮. নার্ পনরবিমন সংিাত নরটান ম 

 ৯. সং  স্মারক ও সং নবনধ সংহশাধন সংিাত নরটান ম 

 ১০. অনফস ঠিকানা পনরবিমন সংিাত নরটান ম 

          ১১. এছাড়া যকাম্পানন আইহন বনণ মি য হকাহনা নরটাণ ম 

          ১২. উইনিং আপ সংিাত নরটাণ ম 

          ১৩. স্ট্রাইক অফ সংিাত নরটাণ ম 

          ১৪.  তবতবধ 

অংশীদানর ফাহর্ মর দানখলকৃি নরটান মসমূে:- 

 ১. অংশীদানর দনলল পুণ মিঠন নরটান ম 

 ২. অংশীদানর চুনক্ত বানিলকরণ নরটান ম 

 

যসাসাইর্টর দানখলকৃি নরটান মসমূে:- 

 ১. বানষ মক নরটান ম 

 ২. নার্ পনরবিমন সংিাত নরটান ম 

 ৩. সং  স্মারক ও সং নবনধ সংহশাধন সংিাত নরটান ম 

 ৪. অনফস ঠিকানা পনরবিমন সংিাত নরটান ম 

          ৫. কনর্র্ট পনরবিমন সংিাত নরটাণ ম। 

 

নবহদশী যকাম্পাননর নরটান মসমূে:- 

 ১. পনরিালহকর পনরবিমন সংিাত নরটাণ ম 

 ২. নার্ পনরবিমন সংিাত নরটান ম (নবহদহশ পনরবনিমি) 

 ৩. সং  স্মারক ও সং নবনধ সংহশাধন সংিাত নরটান ম (নবহদহশ পনরবনিমি) 

 ৪. অনফস ঠিকানা পনরবিমন সংিাত নরটান ম 
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           ৫. নলোহিা/িাঞ্চ অনফস পনরবিমন সংিাত নরটাণ ম। 

 

বানণিয সংিঠহনর দানখকৃি নরটান মসমূে:- 

 ১. বানষ মক নরটান ম 

 ২. পনরিালক পনরবিমন সংিাত নরটান ম 

 ৩. নার্ পনরবিমন সংিাত নরটান ম 

 ৪. সং  স্মারক ও সং নবনধ সংহশাধন সংিাত নরটান ম 

 ৫. অনফস ঠিকানা পনরবিমন সংিাত নরটান ম 

  

(ি) প্রিযানেি অনুনলনপ প্রদান (Issuance of certified copies) 

যকান প্রনিষ্ঠাহনর যরকহি মর প্রিযানেি অনুনলনপর িন্য য  যকান ব্যনক্ত বা প্রনিষ্ঠান আহবদন করহি পাহরন। 

আইন ধারা উহেখকরণ এরূপ আহবদহনর যক্ষহত্র ননধ মানরি নফ প্রদান সাহপহক্ষ আরহিএসনস সংনিষ্ প্রনিষ্ঠাহনর 

অিীি যরকহি মর প্রিযানেি অনুনলনপ প্রদান কহর থাহক। িহব লাি ও ক্ষনির নেসাব শুধুর্াত্র ঐ প্রনিষ্ঠাহনর 

সাহথ সংনিষ্ অনুহর্ানদি ব্যনক্তর কাহছই প্রকাশ করা েে। 

  

( ) উইনিং আপ (Winding up) 

 নদ যকাহনা প্রনিষ্ঠান যস্বোে, পাওনাদাহরর অথবা আদালহির আহদহশ উইনিং আপ সংিাত নবনধবি নরটাণ ম 

এ দপ্তহর দানখল কহর, আরহিএসনস িা যরকি মভক্ত কহর।  

 

(ঙ) স্ট্রাক অফ (Struck off) 

 নদ যকান ননবনন্ধি যকাম্পানন নননিে (Defunct) বা আর িলর্ান না থাহক িহব আরহিএসনস যকাম্পানন 

আইন ১৯৯৪ এর ৩৪৬ ধারা যর্ািাহবক প্রহোিনীে আইনানুি ব্যবস্থা গ্রেণ যশহষ উক্ত যকাম্পাননর নার্ ননবন্ধন 

বই যথহক যকহট যদে। উহেখ্য যকাম্পাননর নার্ যকহট যদওো েহলও যকাম্পাননর যদনা-পাওনা অবসান েে না। 

 

আরদজএসতস'র রাজস্ব আয় 

আরহিএসনস সরকাহরর কর ব্যিীি রািস্ব আদাহের একর্ট অন্যির্ প্রনিষ্ঠান। প্রনিষ্ঠানর্ট নবিি ০৫ (পাঁি) 

বছহরর রািস্ব আদাহের নিত্র ননম্নরূপাঃ- 

অর্ যবের নন-ট্যাক্স রাজস্ব (টাকা) স্ট্োম্প তিউটি (টাকা) িোট (টাকা)        শমাট (টাকা) 

২০১৬-২০১৭ ১৪৫,১৭,৫৪,০৪২.৬৫ ৬৬,৮৯,৮১,৪৯৯.৭২ 

 

২১২,০৭,৩৫,৫৪২.৩৭ 

২০১৭-২০১৮ ১৬৯,২৬,৩০,৪৫৫.৪০ ৫৬,২০,৫৬,৭২৮.২৪ ১২,৫০,২২,১০৬.১৯ ২৩৭,৯৭,০৬,২৮৯.৮৩ 

২০১৮-২০১৯ ১৬১,২২,২০,৯৩৩.০০ ২১৮,৬২,৭৩,৩৬৩.৪০ ২৪,১০,০৬,৪০৪.৯১ ৪০৩,৯৫,০০,৭০১.৩১ 

২০১৯-২০২০ ৯৫,৫৬,৩৯,১০০.৫০ ৭৩,০৯,৩৪,১৪৫.৬৮ ১৪,৩৩,৭৫,৩৩০.৮১ ১৮২,৯৯,৪৮,৫৭৬.৯৯ 
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২০২০-২০২১ (৩০ 

জুন ২০২১) 

১,৪৪৭,১৮৫,১৪৭.৪৭ ৪৮৬,৩৭৩,৬৬১.২৮ ২১৬,৯৪৪,৪৭০.৬৩ ২,১৫০,৫০৩,২৭৯.৩৮ 

 

 

২০২০-২১ অথ মবছহরর কা মাবনল 

নিনিটাল বাংলাহদশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়দন, উন্নেহনর যরাল র্হিহল অংশীদার েহি এবং নবননহোি বান্ধব 

ব্যবসাে পনরহবশ সৃনষ্হি এ পতরেপ্তরটি নাহর্র ছাড়পত্রসে ননবন্ধন এবং ননবন্ধন পরবিী নরটান ম সংিাত নবনিন্ন 

কা মিম নিনিটাল পিনিহি সম্পন্ন কহর আসহছ। উহেখ্য য  ‘Ease of Doing Business’ এর 

‘Starting a Business’ সূচদক উন্নয়দনর লদযে প্রস্তাতবি শকাম্পাতনর নাদমর োড়পত্র, তনবন্ধদনর আদবেন 

এবাং তনবন্ধন তি জমাোদনর ৩টি ধাপদক একধাদপ উতন্নি কদর “একক তনবন্ধন প্রতক্রয়া (Single Process 

Registration)” চালু করা হদয়দে।  ‘Starting a Business’ সহজ করার জন্য তবিা, শবজা, হাইদটক 

পাকয এর One Stop Service  প্লাটিদম যর সাদর্ এ পতরেপ্তদরর অনলাইন তসদস্ট্মদক সাংযুক্ত করা হদয়দে। 

ব্যাাংদকর কাউন্টাদর উপতিি হদয় তি প্রোদনর অসুতবধা দূরীভুি কদর অনলাইন ব্যাাংতকাং ও শিতবট/দক্রতিট 

কাদি যর মাধ্যদম তি প্রোদনর ব্যবিা চালু করা হদয়দে। িথ্য তবতনমদয়র জন্য এনতবআর‘র ই-টিন তসদস্ট্দমর 

সাদর্  এ পতরেপ্তদরর অনলাইন তসদস্ট্মদক সাংযুক্ত করা হদয়দে। এ োড়া জািীয় তনব যাচন কতমেদনর এনআইতি 

সািযাদরর সাদর্ পতরেপ্তদরর সািযাদরর সাংযুতক্তকরদণর কাজ সম্পন্ন হদয়দে। গ্রাহকবান্ধব শসবা পদ্ধতি তনতিি 

করার লদযে আরদজএসতস তনবতন্ধি শকাম্পাতনর নাম পতরবিযদনর শযদত্র ইদলক্ট্রতনক স্বাযরযুক্ত সাটি যতিদকট 

প্রবিযন করা হদয়দে। পাোপাতে স্বয়াংতক্রয় পদ্ধতিদি ইদলক্ট্রতনক স্বাযরযুক্ত সাটি যিাইি কতপ ও মট যদগজ তনবন্ধন 

সাটি যতিদকট প্রোন করা অব্যাহি আদে। 

 

Ease of Doing Business বাস্তবায়দন সহদর্াতগিামূলক কা মির্: 

Ease of Doing Business বাস্তবােহনর র্ােহর্ ব্যবসা আরম্ভ ও পনরিালনার যক্ষহত্র সর্ে, অথ ম ও অনুসরণীে 

ধাপ (Procedure) হ্রাসকরহণর র্ােহর্ ব্যবসানেক কা মিহর্ িনিশীলিা আনেহন কা মির্ গৃেীি েহেহছ। 

Ease of Doing Business এর ননম্ননলনখি সুপানরশগুহলা য ৌথমূলধন যকাম্পানন ও ফার্ মসমূহের পনরদপ্তর 

ইহিার্হে বাস্তবােন কহরহছ: 

 

• একক পদ্ধতিদি ব্যবসায় তনবন্ধন: Ease of Doing Business’ এর ‘Starting a 

Business’ সূচদক উন্নয়দনর লদযে ০১ শিব্রুয়াতর ২০২১ নিস্টাব্দ িানরখ েহি প্রস্তাতবি 

শকাম্পাতনর নাদমর োড়পত্র, তনবন্ধদনর আদবেন এবাং তনবন্ধন তি জমাোদনর ৩টি ধাপদক 

একধাপ কদর একক পদ্ধতিদি তনবন্ধন (Single Process Registration) প্রতক্রয়া চালু করা 

হদয়দে। নাদমর োড়পত্র প্রোন, তনবন্ধদনর আদবেন োতখল ও ব্যাাংদক টাকা জমাোদনর তিনটা 

ধাদপ তনবন্ধন কাজ সম্পন্ন করার পতরবদিয উদযাক্তগণ একক পদ্ধতিদি একটি মাত্র আদবেদনর 

মাধ্যদম ব্যবসায় তনবন্ধন (Single Process Registration)  সম্পন্ন করা সম্ভব হদে। এ 

পদ্ধতিদি উদযাক্তারা ঘদর বদস শিতবট ও শক্রতিট কাি য ব্যবহার কদর তনবন্ধন আদবেদনর তিস 

প্রোন সম্ভব হদে। িদল একতেদক শর্মন উদযাক্তাদের কম যঘণ্টা সাশ্রয় হদে, অন্যতেদক সম্মাতনি 
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উদযাক্তাগণ সহদজই তনবন্ধন সনে পাদেন। এ উদযাগ বাস্তবায়দনর িদল Ease of Doing 

Business  এর Starting of a Business সূচদকর বিযমান র োাংতকাং ১৩১ শর্দক িাবল 

তিতজদট উন্নীি হদব । র্া সাতব যক সূচদক বাাংলাদেদের অগ্রগতিদি অবোন রাখদব।  

 

• শকাম্পাতন আইন সাংদোধন: শকাম্পাতন আইন -১৯৯৪ শক ২০২০ সাদল সমদয়র উপদর্াগী কদর সাংদোধন 

করা হয়। িদল; 

 একজন ব্যতক্ত একাই শকাম্পাতন তনবন্ধন করদি পারদব। িদল স্বাধীনিাদব তনদজর উদ্ভাবনী 

েতক্তদক কাদজ লাতগদয় ব্যবসা করার সুদর্াগ সৃতি হদয়দে।  

 যকাম্পাননর ৫% যশোর যোল্ডারিণ যকাম্পাননর বানষ মক সাধারণ সিাে এহিিা প্রদান করহি 

পারহবন । এহি সংখ্যালঘু যশোরহোল্ডারহদর স্বাথ ম িথা Minority Investors Interest 

নননিি করা েহেহছ। 

 যকাম্পাননর কর্ন নসহলর প্রহোিনীেিা রনেি করা েহেহছ।  

 যকাম্পানন আইহনর র্হে িথ্য প্রযুনক্ত আইন-২০০৬ এর ব্যবোর অতমভুক্ত করা েহেহছ।  

 

•  একতেদন তনবন্ধন বা ইনকদপ যাদরেন প্রোন কার্ যক্রমঃ শকাম্পাতন, অাংেীোরী ব্যবসা, বাতণজে সাংগঠন 

এবাং শসাসাইটির তনবন্ধন একতেদন সম্পন্ন করার লযে গ্রহণ করা হদয়দে । ২০২০-২১ অর্ যবেদর 

অতিমারীর মদধ্যও ১২,১২৫ টি শকাম্পাতন, ২৩৫৯ টি অাংেীোরী ব্যবসা, ১৮ টি বাতণজে সাংগঠন এবাং 

৩১৭ টি শসাসাইটি তনবন্ধন প্রোন করা হয়। এখাদন উদেখ্য শর্, তনবন্ধদণর জন্য আদবতেি শকাম্পাতনর 

৬,২১০টি শকাম্পাতনদক অর্ যাৎ প্রায় ৫১ েিাাংে শকাম্পাতনদক একতেদন তনবন্ধন প্রোন করা হদয়দে।   

 

 

তচত্রঃ তবগি ৩ অর্ যবেদর শকাম্পাতন তনবন্ধদনর তুলনামূলক তচত্র 

 

এক ব্যতক্ত শকাম্পাতন (OPC) তনবন্ধন চালুকরণ:  

শকাম্পানী আইন (তিিীয় সাংদোধনী) ২০২০ এ বহুল প্রিোতেি এক ব্যতক্তর শকাম্পাতন (OPC) প্রবিযন করা 

হদয়দে। শকাম্পানী আইন অনুর্ায়ী পতরেপ্তর কর্তযক এক ব্যাতক্তর শকাম্পাতন তনবন্ধদনর জন্য সকল প্রতক্রয়া সম্পন্ন 

৬৯৪৫

৯০১০

১২১২৫

০

২০০০

৪০০০

৬০০০

৮০০০

১০০০০

১২০০০

১৪০০০

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১

ননবনন্ধি যকাম্পাননর সংখ্যা



 

 
17 

 

করা হদয়দে। বহুল আকাতিি ‘এক ব্যাতক্তর শকাম্পাতন’ প্রবিযন তবশ্বব্যাাংক কর্তযক প্রণীি Ease of Doing 

Business’ এর ‘Starting a Business’ সূচদক উন্নয়দনর জন্য একটি গুরুত্বপূণ য ভূতমকা পালন করদব। 

 

নিনিও যপাট মাল িালুকরণ: 

যসবাগ্রেীিাহদর যসবা গ্রেণ সেি করহণর লহক্ষয একক পিনিহি ননবন্ধন প্রনিো ননহে একর্ট র্টউহটানরোল 

নিনিও তিরী করা েহেহছ এবং িা ওহেবসাইহট আপহলাি করা েহেহছ। ফহল যসবাগ্রেীিারা র্টউহটানরোল যদহখ 

সেহিই একক পিনিহি যকাম্পানন ননবন্ধন করহি পারহবন। একই সাহথ নিনিও র্টউহটানরোলর্ট 

যসবাগ্রেীিাহদর যসবা প্রানপ্ত একনদহক য র্ন সেিির করহব, অন্যনদহক িা িাহদর সর্ে ও অহথ মর সােেও 

করহব। 

 

ওয়ান স্ট্প সাতিযস বাস্তবায়দন শবপজার সাদর্ সমদ ািা স্মারক স্বাযর:  

ইতপদজি এ অবতিি তবতনদয়াগকারীদের জন্য এ পতরেপ্তর সাংতিি অনলাইন শসবা ওয়ান স্ট্প সাতিযস শপাট যাদলর 

মাধ্যদম প্রাতপ্তর লদযে শর্ৌর্মূলধন শকাম্পাতন ও িাম যসমূদহর পতরেপ্তর এবাং বাাংলাদেে রপ্তাতন প্রতক্রয়াকরণ 

এলাকা কর্তযপয (শবপজা) এর মদধ্য ২৩ শম ২০২১ িাতরদখ একটি সমদ ািা স্মারক স্বাযতরি হয়। িদল 

ইতপদজি তবতনদয়াগকারীদের ওয়ান স্ট্প সাতিযস গ্রহদণর পর্ সুগম হদয়দে।  

   

 

 

তচত্র: ওয়ান স্ট্প সাতি যস বাস্তবায়দন আরদজএসতস ও শবপজার মাদ  সমদ ািা স্মারক স্বাযর 

আকযাইি ম্যাহনিহর্ন্ট নসহস্টর্ িালুকরণ: 

পুরহনা যরকি মসমূে নিনিটাল ফরম্যাহট সংরক্ষহণর িন্য আকমাইি ম্যাহনিহর্ন্ট নসহস্টর্ িালু করা েহেহছ।  ার 

র্ােহর্ প্রাে ৮০ লক্ষ ম্যানুোল যরকি মকৃি িকুহর্ন্ট  স্ক্যান কহর সািমাহর সংরক্ষণ করা েহেহছ। ফহল িানেি 

িথ্য িাৎক্ষনণকিাহব সরবরাে করা সম্ভব েহব। 
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যসবা সপ্তাে পালন: 

“উহযাক্তাহদর নবহশষ নদন, যসবা সপ্তাহের সুহ াি ননন” এই যলািানহক সার্হন যরহখ পনবত্র ঈদুল নফির-২০২১ 

উপলহক্ষয নবহশষ যসবা সপ্তাে পালন করা েে। ৩০ যশ এনপ্রল যথহক ০৬হর্ ২০২১ প মত যসবা গ্রেীিাহদর নূন্যির্ 

সর্হে যসবা প্রদান নননিি করা েে।   

 

যসবাগ্রেীিাহদর সদচিনিা বৃনিমূলক কা মির্: 

যসবাগ্রেীিাহদর সহিিনিা বৃনিহি য ৌথমূলধন যকাম্পানন ও ফার্ মসমূহের পনরদপ্তর ২০২০-২১ অথ মবছহর নবনিন্ন 

কা মির্ বাস্তবােন কহরহছ: 

• অাংেীজদনর সযমিা বৃতদ্ধমূলক সিা: আরদজএসতস ২০০৯ সাল শর্দকই শসবাগ্রহীিাদের অনলাইদন 

শসবা প্রোন কদর আসদে। িথ্য প্রযুতক্তর তনিে নতুন উদ্ভাবদনর সাদর্ িাল তমতলদয় এ পতরেপ্তর িার 

অনলাইন শসবাদক তনয়তমি হালনাগাে কদর আসদে। আরদজএসতসর অনলাইন শসবা এবাং শকাম্পাতন 

আইন ১৯৯৪ এর তবতিন্ন সাংদোধনী তনদয় শসবাগ্রহীিা এবাং অাংেীজনদের তনদয় ২০২০-২০২১ 

অর্ যবেদর তবগি ২৪ শসদেম্বর ২০২০, ২৪ তিদসম্বর ২০২০, ২২ মাচ য ২০২১ এবাং ২১ জুন ২০২১ 

তিস্ট্াব্দ িাতরদখ শমাট ৪টি অাংেীজদনর সযমিা বৃতদ্ধমূলক সিার আদয়াজন করা হয়। 
 

• শসবা প্রোন প্রতিশ্রুতি তবষদয় শসবা গ্রহীিাদের অবতহিকরণ সিা:  জািীয় শুদ্ধাচার শকৌেল 

পতরকল্পনার অাংে তহদসদব এ েপ্তদরর শসবা প্রোন প্রতিশ্রুতি তনয়তমিিাদব হালনাগােকরণ এবাং 

বাস্তবায়ন করা হদে। হালনাগােকৃৃ্ি শসবা প্রোন প্রতিশ্রুতি পতরেপ্তদরর ওদয়বসাইট এবাং অতিদস 

প্রদবে মুদখ তিতজটাল শবাদি য প্রেে যন করা হদে। শসবা, শসবার মান, শসবার সময়, শসবার জন্য প্রদর্াজে 

তি, শসবার োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকিযা ির্া শসবা প্রোন প্রতিশ্রুতি সম্পদকয শসবা গ্রহীিাদের সদচিন করদি 

গি ২১ শসদেম্বর ২০২০, ২৪ তিদসম্বর ২০২০, ২২ মাচ য ২০২১ এবাং ২১ জুন ২০২১ তিস্ট্াব্দ  িাতরদখ 

শমাট ৪ টি শসবা প্রোন প্রতিশ্রুতি তবষদয় অবতহিকরণ সিা অনুতষ্ঠি হদয়দে। 

• অতিদর্াগ প্রতিকার ব্যবিা তবষদয় শসবা গ্রহীিা-অাংেীজনদের অবতহিকরণ সিা: অতিদর্াগ 

প্রতিকার ব্যবিার অাংে তহদসদব এ পতরেপ্তদর অতিদর্াগ তনষ্পতিকারী কম যকিযা এবাং তবকল্প অতিদর্াগ 

তনষ্পতিকারী কম যকিযা তনদয়াগ করা হদয়দে। প্রতি মাদসই অতিদর্াগ প্রতিকার ব্যবিায় এ সাংক্রান্ত 

প্রতিদবেন মন্তণালয় শপ্ররণ করা হদে। অতিদর্াগ প্রতিকার ব্যবিা তবষদয় গি ২১ শসদেম্বর ২০২০, 

২৪ তিদসম্বর ২০২০, ২২ মাচ য ২০২১ এবাং ২১ জুন ২০২১ তিস্ট্াব্দ িাতরদখ শমাট ৪টি অতিদর্াগ 

প্রতিকার ব্যবিাপনা তবষদয় মিতবতনময় সিা অনুতষ্ঠি হদয়দে। উক্ত সিায় শসবা প্রিোেীদের শসবা 

প্রাতপ্তদি শকাদনা সমস্যা হদল শসই সম্পযদক অতিদর্াগ শপ্ররদণর ব্যবিা সম্পযদক অবতহি করা হদয়দে। 

উদেখ্য শসবা প্রিোেীদের শসবা তবষদয় শকান অতিদর্াগ, পরামে য/মিামি র্াকদল িা তনতব যদে প্রোদনর 

লদযে অতিদর্াগ মিামি/পরামে য বক্স িাপন করা হদয়দে।  

• শুদ্ধাচার/উিম চচ যার তবষদয় অাংেীজনদের সদঙ্গ মিতবতনময় সিা: বাতষ যক কম যসম্পােন চুতক্ত ২০২০-

২১ এর এম ১.২ লযে অনুর্ায়ী পতরেপ্তদরর দেনতিন কাদজ প্রচতলি এবাং প্রদয়াগকৃৃ্ি শুদ্ধাচার ও 

উিমচচ যার তবষদয় অাংেীজনদের সাদর্ তনয়তমি িাদবই মিতবতনময় সিার আদয়াজন করা হয়।  

২০২০-২১ অর্ যবেদর  ০৮ শসদেম্বর ২০২০, ০১ তিদসম্বর ২০২০, ২২ মাচ য ২০২১, ২১ জুন ২০২১ 

তিস্ট্াব্দ িাতরদখ শুদ্ধাচার ও উিমচচ যার তবষদয় অাংেীজনদের সাদর্ শমাট ৪ টি মিতবতনময় সিা 

অনুতষ্ঠি হয়। 
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ইদনাদিেন নদলজ শেয়াতরাং শপ্রাগ্রামঃ 

সরকাতর কম যচারীদের েযিা বৃতদ্ধর মাধ্যদম নাগতরক শসবা সহতজকরণ ও সুোসন সুসাংহিকরদণ জনপ্রোসদন 

উদ্ভাবন চচ যার ভূতমকা গুরুত্বপূণ য। উদ্ভাবকিহণর শেদে নশক্ষা সফর/প্রনশক্ষণ /নহলি যশোনরং  যপ্রাগ্রাহর্ যপ্ররণ এর 

উহদ্দহে আরহিএসনসর কর্ মকিমাহদর ননহে ০৬ যথহক ০৭ র্াি ম, ২০২১ নিস্টাব্দ একর্ট নহলি যশোনরং যপ্রাগ্রাহর্র 

আহোিন করা েে ।এই যপ্রাগ্রাহর্র প্রধান উদেশ্যসমূহ  হল : কম যকিযাগণ এদক অপদরর সাদর্ তমর্তিয়ার 

মাধ্যদম এই কম যসূতচর মধ্যতেদয় িাদের অতজযি জ্ঞান শেয়ার এর মধ্য তেদয় বাস্তব কম যদযদত্র শর্ন কাদজ লাগাদি 

পাদর িা শবর কদর তনদয় আসা । তকছু িাল অনুেীলন এবাং উদ্ভাবন ,দসবা সহজীকরণ সম্পতকযি পাঠ তনদয় 

আদলাচনা করা ।সদব যাপতর উক্ত যপ্রাগ্রাহর্র র্ে নদহে কর্ মকিমািণ উদ্ভাবন-চচ যায় অতিজ্ঞিার ধারাবাতহকিা এবাং 

গিীরিা অজযন করদব ।  

 

 

েতবঃ আরদজএসতস কম যকিযাদের অাংেগ্রহদণ নদলজ শেয়াতরাং শপ্রাগ্রাম 

 

কম যকিযা-কম যচারীদের েযিা বৃৃ্নিমূলক কা মির্াঃ 

কম যকিযা-কম যচারীদের েযিা বৃনিহি য ৌথমূলধন যকাম্পানন ও ফার্ মসমূহের পনরদপ্তর ২০২০-২১ অথ মবছহর 

নবনিন্ন কা মির্ বাস্তবােন কহরহছ। এসর্হে বানষ মক কর্ মসম্পাদন চুনক্ত, িািীে শুিািার যকৌশল পনরকল্পনা, 

িািীে শুিািার ধারণা নবষেক প্রনশক্ষণ, যসবা সেিীকরণ প্রনিো এবং উদ্ভাবন কর্ মপনরকল্পনার অংশ নেহসহব 

পনরদপ্তহরর কর্ মকিমা/কর্ মিারীহদর দক্ষিার উন্নেহন ২০২০-২১ অথ মবছহর ১২ র্ট ইন-োউি প্রনশক্ষহণর আহোিন 

করা েহেহছ। কর্ মকিমা/কর্ মিারীহদর দাপ্তনরক দক্ষিা বৃনির িন্য ২০২০-২১ অথ ম বছহর প্রনশক্ষহণর িথ্যানদ 

ননম্নরূপ : 
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কর্ মকিমা/কর্ মিারীহদর প্রনশক্ষহণর র্াসনিনত্তক নববরণ (িন ন্টা) 

যেণী জুলাই আিস্ট যসহেম্বর অহক্টাবর নহিম্বর নিহসম্বর িানু যফব্রু র্াি ম এনপ্রল যর্ জুন যর্াট 

১র্ ০ ০ 
১৮ ৩৬ ৪৪ ৭৮ ৩৬ ৩৬ ৩০ ০ 

১

৮ 
৭৮ ৩৭৪ 

২ে ০ ০ 
৮৮ ৮৮ ২২ ১১২ ২৬ ১৪২ ২১২ ০ 

৬

৮ 
১৯৪ ৯৫২ 

৩ে ০ ০ 
৯৮ ৭৬ ৭৮ ৩২০ ৭৬ ২৯০ 

২৬

০ 
০ 

৭

৮ 

২৯

০ 

১৫৬

৬ 

৪থ ম ০ ০ 
১৪ ৪২ ১৪ ৪২ ১৪ ৪২ ১৪ ০ 

২

৮ 

৪৯ ২৫৯ 

 সব মহর্াট ৩১৫১ 

 

জািীয় শোক তেবস পালনঃ  

১৫ আগস্ট্ জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমাদনর ৪৫িম োহােি বাতষ যকী ও জািীয় শোক তেবস 

উপলদযে এ পতরেপ্তদর জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমাদনর বণ যাঢে জীবন তনদয় আদলাচনা, 

শোকসিা, ও তমলাে মাহতিদলর আদয়াজন করা হয়। 

 

কদরানাকাদল কার্ যক্রম:  

 

(i) যকানিি-১৯ এর যপ্রক্ষাপহট লকিাউন ও সাধারণ ছুর্ট িলাকালীন সর্হে সরকাহরর ননহদ মশনা 

অনু ােী সীনর্ি পনরসহর অনফস যখালা রাখা েে। এ সর্হে পনরদপ্তহরর সািমার িালু রাখা েে এবং 

গ্রােক কর্তমক নরটান ম দানখল, যকাম্পানন ননবন্ধন, নরটান ম যরকি মভুক্তকরণ, বন্ধকী নববরণী ননবন্ধন, 

সার্ট মফাইি কনপ প্রদানসে সকল প্রকার নিনিটাল যসবা প্রদান অব্যােি রাখা েে। এ ছাড়া ZOOM 

Application Platform ব্যবহাদরর র্ােহর্ সর্িে সিাসে অন্যান্য সিার আহোিন করা 

েে; 

(ii) সকল কম যকিযা ও কম যচারীদের মাস্ক ব্যবহাদর বাধ্যবাধকিা তনতিি করা হদয়দে; 

(iii) No Mask No Service নননিি করা েহেহছ; 

(iv) অতিদস েে যনার্ী প্রদবে সীতমি করণ করা হদয়দে; 

(v) শহল্প শিক্স বাস্তবায়ন করা হদয়দে। িদল স্বল্প সমদয় শসবা গ্রহীিাদের শসবা তনতিিকরণ হদয়দে। 

(vi) অতিদস প্রদবদের সময় সকল কম যকিযা, কম যচারী ও েে যনার্ীদের শেদহর িাপমাত্রা পতরমাদপর 

জন্য র্ন্ত্র িাপন করা হদয়দে; 

(vii) অতিদস প্রদবেকারীদের হোন্ড স্যাতনটাইজাদরর মাদধ্যদম হাি জীবানুমুক্ত করণপূব যক অতিদস 
প্রদবে করাদনা হদয়দে এবাং এখদনা হদে; 

(viii) কম যকিযা/কম যচারীদের তলকুইি সাবান, টয়দলট টিসু ও িোতসয়াল টিসু সরবরাহ করা হদয়দে; 

(ix) কম যকিযা/কম যচারীদের মাস্ক ও সুরযা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হদয়দে; 

(x) েে যনার্ীদের জন্য Queue management বাস্তবায়ন করা হদয়দে;  

(xi) প্রতিতেনই অতিস জীবানুমুক্তকরণ করা হদয়দে হদয়দে র্া অব্যাহি আদে;  

(xii) ২৫ বের বা িদূদ্ধয বয়স্ক সকল কম যরি কম যকিযা/কম যচারীদক সুরক্ষা অযাহপর মাধ্যদম (https:// 

www.surokkha.gov.bd/) শরতজদেেন কদর কহরানা িাইরাস (হকানিি-১৯) এর িযাকনসন 

http://www.surokkha.gov.bd/
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গ্রেহণর িন্য উদ্বুি করা েহেহছ। ফহল সকল কর্ মকিমা/কর্ মিারীহদর িযাকনসন প্রাপ্যিা নননিি করা 

েহেহছ। 

 

‘মুতজববষ য’ ও ‘স্বাধীনিার সুবণ যজয়ন্তী’ উপলদযে গৃহীি কার্ যক্রম: 

 

অনলাইদন মট যদগজ/চাজয তনবন্ধন সাটি যতিদকট প্রোন: 

মট যদগজ/চাজয তনবন্ধন কার্ যক্রমটি অনলাইদন সম্পন্ন করা হদলও তনবতন্ধি মট যদগজ/চাজয তনবন্ধন সাটি যতিদকট 

ম্যানুয়াল পদ্ধতিদি সরবারাহ করা হদিা। ই-মট যদগজ সাটি যতিদকট পদ্ধতি প্রবিযদনর িদল শসবা গ্রহীিা ঘদর বদসই 

e-mail শর্াদগ মট যদগজ/চাজয তনবন্ধন সাটি যতিদকট প্রাপ্ত হদেন। এদি শসবা গ্রহীিাদক স্ব-েরীদর অতিদস হাতজর 

হদি হদে না। দ্রুিিম সমদয় মট যদগজ/চাজয তনবন্ধন সাটি যতিদকট প্রাতপ্তর িদল শকাম্পাতনসমূদহর ব্যাাংক ও আতর্ যক 

প্রতিষ্ঠান হদি ঋদণর অর্ যপ্রাতপ্ত সহজির হদয়দে।  

 

Incorporation Certificate ও Registration Certificate এ মুতজববদষ যর শলাদগা 

ব্যবহার:  

গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাদেে সরকার ১৭ই মাচ য, ২০২০ শর্দক ১৬ তিদসম্বর,২০২১ পর্ যন্ত সময়দক মুতজববষ য তহদসদব 

শঘাষণা কদরদে। মুতজববষ য উপলদযে এই সময়কাদলর মদধ্য তনবতন্ধি সকল শকাম্পাতন, বাতণজে সাংগঠন সমূহদক 

মুতজববদষ যর শলাদগা সাংবতলি ইদলকেতনক স্বাযরযুক্ত Incorporation Certificate এবাং অাংেীোতর 

প্রতিষ্ঠান ও শসাসাইটি সমূহদক মুতজববদষ যর শলাদগা সাংবতলি ইদলকেতনক স্বাযরযুক্ত Registration 

Certificate প্রোন করা হদে।   

 

তচত্র: Incporporation Certificate এ মুতজববদষ যর শলাদগা ব্যবহার 

 

শসবা বুক প্রকাে: 

গ্রােকহদর কানিি যসবাপ্রানপ্ত নননিিকরণ, প্রহদে যসবাসমূেহক আহরা সেি ও গ্রােকবান্ধবকরহণর লহক্ষয 

যকাম্পানন িঠন ও পরবিী কা মির্ সম্পহকম গ্রােকহদর দক্ষিা বৃনি ও পরননিমরশীলিা হ্রাসকরহণর উহদ্দহে 

িানির নপিা বঙ্গবন্ধু যশখ মুনিবুর রের্াহনর িন্মশিবানষ মকীহি একর্ট যসবাবুক প্রকাশ করা েে। 
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তচত্র: আরহিএসনস কর্তমক প্রকানশি যসবা বুক 
 

 

 

আরদজএসতসর সকল শসবা অনলাইদন শপদি তিতজট করুন 

www.roc.gov.bd 

 


