
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

য ৌথমূলধন যকাম্পানন ও ফার্ মসমূদের পনরেপ্তর 

 

নবষয়ঃ ইতঃপূদব ম বাস্তবানয়ত উদ্ভাবনী ধারণা, সেনজকৃত ও নিনজটাইজকৃত যসবার িাটাদবজ। 

 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্রনর্ক 

নাং 

ইতঃপূদব ম বাস্তবানয়ত উদ্ভাবনী ধারণা, 

সেনজকৃত ও নিনজটাইজকৃত 

যসবাা্/আইনিয়ার নার্ 

যসবাা্/আইনিয়ার সাংনিপ্ত নববরণ যসবাা্/আইনিয়াটি 

কা মকর আদে 

নক-না/ না 

থাকদল কারণ 

যসবা 

গ্রেীতাগণ 

প্রতযানশত 

ফলাফল 

পাদে নক-না 

যসবার নলাংক র্ন্তব্য 

০১. সাংঘস্মারক ও সাংঘনবনধর সাবস্ক্রাইবার 

পাতায় েনব সাংযুক্তকরন 

সাংঘস্মারক ও সাংঘনবনধর 

সাবস্ক্রাইবার পাতায় 

যশয়ারদোল্ডারগদণর স্বাির এর 

পাশাপানশ েনব সাংযুক্ত কদর যসটার 

স্ক্যান কনপ অনলাইদনর আপদলাি 

করদত েয়। ফদল যশয়ার েস্তান্তদরর 

সর্য় েস্তান্তরকারীদক সনাক্তকরণ 

সেজ েয়। গত ২০/১২/২০১৮ 

তানরদে নজও জারী করা েয়। 

েযাঁ েযাঁ Rjsc LAN System 

(app.roc.gov.bd) 

 

০২. স্বয়াংনক্রয় পদ্ধনতদত সাটি মফাইি কনপ 

প্রোন 

আদবেনকারী অনলাইদন সাটি মফাইি 

কনপর জন্য আদবেন কদর নফ প্রোন 

করদল প্রদ াজয যিদে 

স্বয়াংনক্রয়ভাদব নিনজটাল স্বািনরত 

েযাঁ েযাঁ Rjsc LAN System 

(app.roc.gov.bd) 

 



কনপ আদবেনকারীর ই-দর্ইল 

যপ্রনরত েয়। গত ২৪/০২/২০২০ 

তানরদে নজও জারী করা েয়। 

০৩. পাট মনারশীপ ফার্ ম ননবন্ধদনর যিদে 

চুনক্তনার্ার োি মকনপ োনেল রনেতকরণ। 

পাট মনারশীপ ফার্ ম ননবন্ধদনর যিদে 

আরদজএসনস’র ওদয়বসাইদট 

যরনজদেশন ফরর্  থা থভাদব 

পূরণ, চুনক্তনার্ার োি মকনপ স্ক্যান 

কদর অনলাইদন োনেল এবাং 

প্রদয়াজনীয় নফ ব্যাাংদক জর্া করদলই 

আদবেদনর কাজ সম্পন্ন েদয়  ায়। 

চুনক্তনার্ার োি মকনপ এ েপ্তদর োনেল 

করার প্রদয়াজন েয় না। গত 

৩০/০৯/২০২০ তানরদে পনরপে জারী 

করা েয়। 

েযাঁ েযাঁ Rjsc LAN System 

(app.roc.gov.bd) 

 

০৪. বন্ধদকর নববরণী বা চাজম ননবন্ধন 

সাটি মনফদকট ইদলকট্রননক স্বািদরর 

র্াধ্যদর্ গ্রােদকর ই -যর্ইদল যপ্ররণ।  

বন্ধদকর নববরণী (Mortgage)  

ননবন্ধদনর যিদে বন্ধক বা চাজম 

সৃনিকারী আনথ মক 

প্রনতষ্ঠান/দকাম্পানন কর্তমক ননধ মানরত 

ফরর্ পূরণ কদর অনলাইদন োনেদলর 

পাশাপানশ োি মকনপদত পিগদণর 

স্বািরাদন্ত উোর মূলকনপ এবাংবন্ধক 

বা চাজম সৃনিকারী েনলদলর ফদটাকনপ 

সতযায়ন কদর এ েপ্তদর োনেল করদত 

েয়। োনেলকৃত কাগজানে পরীিাদন্ত 

সঠিক পাওয়া যগদল বন্ধদকর নববরণী 

(Mortgage) বা চাজম 

ননবন্ধদনর পর গ্রােকগণ ই-মেইমে 

নিনজটাল স্বািরযুক্ত সাটি মনফদকট 

েযাঁ েযাঁ Rjsc LAN System 

(app.roc.gov.bd) 

 



প্রাপ্ত েদবন। গত ৩০/১২/২০২০ 

তানরদে পনরপে জারী করা েয়। 

০৫. একক পদ্ধনতদত যকাম্পানন ননবন্ধন এই পদ্ধনতদত নবদ্যর্ান ননবন্ধন 

প্রনক্রয়ার নাদর্র োড়পে গ্রেন, 

ননবন্ধদনর আদবেন ও নফস প্রোন এই 

নতনটি পদ্ধনতর কা মক্রর্ পৃথক পৃথক 

ভাদব না েদয় একটি পদ্ধনতদত সম্পন্ন 

হয়। গত ২১/০১/২০২১ তানরদে 

পনরপে জারী করা েয়। 

েযাঁ েযাঁ Rjsc LAN System 

(app.roc.gov.bd) 

 

০৬. ননবনন্ধত যকাম্পাননর নার্ পনরবতমদনর 

সাটি মনফদকট ইদলকট্রননক স্বািদরর 

র্াধ্যদর্ গ্রােদকর ই -যর্ইদল যপ্ররণ।  

ননবনন্ধত যকাম্পাননর নার্ 

পনরবতমদনর যিদে যকাম্পাননর 

নবদশষ নসদ্ধাদন্তর নবপরীদত নবনধ 

যর্াতাদবক ফরর্ VIII, সাংঘস্মারক 

ও সাংঘনবনধ  থা থভাদব োনেদলর 

পর পরীিাদন্ত সঠিক পাওয়া যগদল এ 

েপ্তর েদত যকাম্পাননর নার্ 

পনরবতমদনর সাটি মনফদকট 

ইদলকট্রননক স্বািদরর র্াধ্যদর্ 

আদবেনকারীর ই -যর্ ইদল সরাসনর 

যপ্ররণ করা েদে। গত ৩০/১২/২০২০ 

তানরদে পনরপে জারী করা েয়। 

েযাঁ েযাঁ Rjsc LAN System 

(app.roc.gov.bd) 

 

০৭. স্বয়াংনক্রয় পদ্ধনতদত র্দিল সাংঘনবনধ 

(Article of Association) 

ও র্দিল সাংঘস্মারক 

(Memorandum of 

Association) প্রনয়ন   

এই উদদ্যাদগ যকাম্পানন গঠদনর 

উদদ্যাক্তাগণ খুব সেদজই 

আরদজএসনস’র ই-যসবা ওদয়বসাইট 

যথদক ননধ মানরত সাব মজনীন 

ফরম্যাদটর সোয়তা ননদয় MoA 

এবাং AoA ততনর করদত পারদব। 

েযাঁ েযাঁ Rjsc LAN System 

(app.roc.gov.bd) 

 



গত ১৪/০৩/২০২২ তানরদে পনরপে 

জারী করা েয়। 

০৮. অনলাইদন যরকি মকৃত ফরর্ ৪ এর 

ইদলকট্রননক স্বাির যুক্ত সাটি মফাইি কনপ 

প্রোন 

পূদব ম ফরর্-৪ সাটি মফাইি কনপ 

ম্যানুয়ানল স্বাির কদর প্রোন করা 

েত। সাটি মফাইি কনপ গ্রেণ করার 

জন্য উদদ্যাক্তাগণদক এ অনফদস 

আসার প্রদয়াজন েত। এই স্বািদরর 

এই সাংস্ক্াদরর র্াধ্যদর্ উদদ্যাক্তাগণ 

ঘদর বদসই ই-যর্ইদল অনলাইদন 

যরকি মকৃত ফরর্-৪ (অনুদর্ানেত 

যশয়ার মূলধন বৃনদ্ধ এর ইদলকট্রননক 

স্বািরযুক্ত সাটি মফাইি কনপ যপদয় 

 াদব। গত ২৬/১২/২০২১ তানরদে 

পনরপে জারী করা েয়। 

েযাঁ েযাঁ Rjsc LAN System 

(app.roc.gov.bd) 

 

০৯. যপনশন যসবা সেনজকরন অে পনরেপ্তদরর কর্ মকতমা 

কর্ মচানরদের যপনশদনর আদবেন 

প্রনক্রয়া সেনজকরন করা েয় ।পূদব ম 

নবদ্যর্ান যপনশন যসবা আদবেন 

র্ন্ত্রনালদয় অগ্রায়ন করদত ১৫টি ধাপ 

ও অনফদস বারাংবার আসার প্রদয়াজন 

েদতা। যসবাটি সেনজকরদনর ফদল 

১৫ টি ধাপ কনর্দয় ৭টি ধাদপ আনা 

েদয়দে এবাং  াতায়াত কদর্দে। 

নজও জানরর তানরেঃ২৪ জানুয়ানর 

২০২২  

েযাঁ েযাঁ অফোইন সেবা  

https://roc.gov.bd/site/sps_data/452fa64d-cf30-46c1-aabc-d4a481093cd4/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A8--


১০. যশয়ার বরাদের নববরণী (ফরর্ xv) এর 

সাটি মফাইি কনপ অনলাইদন সরবরাে  

পূদব ম যশয়ার বরাদের নববরণী 

(Form-XV)-এর সাটি মফাইি 

কনপ ম্যানুয়ানল স্বাির কদর প্রোদনর 

ব্যবস্থা চালু নেল। উক্ত সাটি মফাইি 

কনপ সাংগ্রে করার জন্য গ্রােকদক 

আরদজএসনসর অনফদস এদস তা 

সাংগ্রে করদত েদতা। এই সাংস্ক্াদরর 

র্াধ্যদর্ উদদ্যাক্তাগণ ঘদর বদসই ই-

যর্ইদলর র্াধ্যদর্ যরকি মকৃত যশয়ার 

বরাদের নববরণী (Form-XV) 

এর ইদলকট্রননক স্বািরযুক্ত 

সাটি মফাইি কনপ পাদবন। ফদল 

যসবাগ্রেীতার সর্য় ও অথ ম দুদটাই 

সাশ্রয় েদব। গত ৩০/০৬/২০২২ 

তানরদে পনরপে জারী করা েয়। 

েযাঁ েযাঁ Rjsc LAN System 

(app.roc.gov.bd) 

 

১১. নরটান ম োনেদলর সর্থ মদন প্রদয়াজনীয় 

কাগজানের তানলকা অনলাইদন প্রেশ মন 

প্রসদে 

অন্যান্য নরটান ম োনেদলর যিদে 

যসবাগ্রেীতাগণ আদবেদনর সাদথ নক 

নক েনলল বা িকুদর্ন্টস জর্া নেদত 

েদব তা সঠিকভাদব না জানার ফদল 

অসম্পূণ ম নরটান ম োনেল করদতন। 

ফদল নরটান ম যরকি মভূক্ত েওয়ার 

প্রনক্রয়াটি সর্য় সাদপি েদতা। 

বতমর্াদন সাংস্ক্াদরর ফদল  নরটান ম 

োনেদলর আদবেন করার সর্য়ই 

অনলাইদন প্রদয়াজনীয় েনলল বা 

িকুদর্ন্টস এর তানলকা প্রেনশ মত 

েদব। ফদল সেদজই যসবা গ্রেীতাগণ 

েযাঁ েযাঁ Rjsc LAN System 

(app.roc.gov.bd) 

 



প্রদয়াজনীয় কাগজানের তানলকা 

যেদে তা সঠিকভাদব পূরণ কদর স্বল্প 

সর্দয় ননর্ভ মলভাদব জর্া নেদত 

পারদবন। ফদল অসম্পূণ ম নরটান ম 

োনেল যরাধ েওয়ার সাদথ সাদথ 

নরটান ম যরকি মভূক্তকরণও দ্রুত 

সম্পােন করা সম্ভব েদব। ফদল 

যসবাগ্রেীতা দ্রুত যসবা পাদবন। গত 

৩০/০৬/২০২২ তানরদে পনরপে 

জারী করা েয়। 

১২ সেবাবুক প্রব বতন  আরদজএসনসর যসবা সমূদের 

নবস্তানরত বন মনা ননদয় একটি যসবাবই 

প্রনয়ন করা হয় । উক্ত বইদয় সকল 

যসবা যনয়ার জন্য প্রদয়াজনীয় 

িকুদর্ন্ট ও করনীয় নবস্তানরত নববরন 

তুদল ধরা েদব। আরদজএসনসর যসবা 

ননদত একটি সোয়ক ম্যানুয়াল ততরী 

েদব  া সব মসাধারদনর যসবা ননদত 

সেজ েদব । 

েযাঁ েযাঁ   

১৩ ইনমেন্টরর ম্যামনজমেন্ট রেমেে 

(Inventory 

Management System) 

সর্স্যা:  

-স্বশরীদর চানেোপে োনেল করদত 

েয়। 

- চানেোপে োনেদলর পর  াচাই-

বাোই করার জন্য অপ্রদয়াজনীয় 

 াতায়াত ও সর্য় ব্যয় েয়। 

েযাঁ েযাঁ 123.49.32.33/rjsc/login  



-দটাদর সাংরনিত র্ালার্ালসমূদের 

তথ্য-উপাত্ত সাংরিদনর জন্য টক 

যরনজটার ব্যবোর ঝাদর্লাপূণ ম 

-নেসাব সঠিকভাদব নলনপবদ্ধ না করা 

-সাংরনিত র্ালার্াদলর  থা থ 

তোরকী না করা  

-নবদ্যর্ান পদ্ধনতদত কাগদজর 

ব্যবোর যবনশ ও ব্যয়বহুল 

সর্াধান: 

-অনলাইদন সেদজ দ্রুততার সাদথ 

ব্যবোর করা  াদব। 

-নেসাব রাো ও তোরকী সেদজ 

সম্ভব 

-দপপালদলস পদ্ধনত 

-দকন্দ্রীয় নরদপাটি মাং 

গত ২৭/০৪/২০২২ তানরদে অনফস 

আদেশ জারী করা েয়। 

১৪ রেরিও স ার্ বাে  আরমজএেরের সেবা েমূমহর 

রবস্তাররত প্রমেে গুমো রেরিও 

টিউমর্াররয়াে আকামর ইউটিউমব 

প্রকাশ করা উমযাগ গ্রহন করা হয় ।  

Video portal-এর রেরিও 

সেমে েহমজই সে সকঊ 

আরমজএেরের সেবােমূহ েম্পমকব 

জানমত  ারমব এবং সেবাগ্রহীতারা 

 ররমেবাগুরে কীোমব  ামবন তাও 

জানমত  ারমবন। ফমে তামের তৃতীয় 

সকান ব্যরির শরণা ন্ন হমত হমব না। 

েযাঁ েযাঁ roc.portal.gov.bd/ 

site/page/c93da288-7c7b-

43f8-bf29-1dd3626fa8cf/- 

 



রনমজ রনমজই আমবেন করমত 

 ারমব। 

 


