
কী সেবা কীভাবব পাববন- 
ক্রমিক 
নং 

সেবার নাি সেবা প্রদান দ্ধমি প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এবং প্রামিস্থান সেবার িূল্য 
এবং মরয় াধ 

দ্ধমি 

সেবা প্রদায়নর 
েিয়েীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কিকিত া 

১ বুজ শ্রেণীভূক্ত 
শলল্প প্রশতষ্ঠান  
প্রকল্পল্পর 
পশরল্পবলগত 
ছাড়পত্র  
নবায়ন অল্পবদন 
শনষ্পপশিকরণ 

নাআল্পন পশরল্পবলগত 
ছাড়পত্র/নবায়ন অল্পবদন 
শনষ্পশিকরণ 
(http://ecc.doe.gov.bd
) 

শনর্ধাশরত ফরল্পম নাআল্পন অল্পবদন, 
প্রাশিস্থানঃ পশরল্পবল শর্দিল্পরর ল্পয়বাআট 
(www.doe.gov.bd) 
পশরল্পবল ংরক্ষণ শবশর্মাা ১৯৯৭ নুযায়ী প্রল্পয়াজনীয় 
তথয কাগজপত্র 

পশরল্পবল 
ংরক্ষণ 
শবশর্মাা, 
১৯৯৭ 
এর তফশ-
১৩ 
(ংল্পলাশর্ত 
২০১০) 
নুাল্পর 
প্রকল্পল্পর 
মূর্ন নুযায়ী 
শনর্ধাশরত 
ছাড়পত্র/ 
নবায়ন শফ 
(শ্রেজারী 
চাাল্পনর 
মার্যল্পম 
প্রল্পদয়) 

প্রল্পয়াজনীয় 
ক কাগজপত্র 
প্রাশি াল্পপল্পক্ষ 
০৭(াত) 
কাযধশদব 

উপ-পশরচাক 
পশরল্পবল শর্দির 
মুন্সীগঞ্জ শ্রজা কাযধায়, 
মুন্সীগঞ্জ। 
শ্রটশল্পফানঃ ০২-৭৬২০৭৪২ 
আল্পমআ: 
munshiganj@doe.gov.bd 

২ কমা-ক 
শ্রেণীভূক্ত শলল্প 
প্রশতষ্ঠান  
প্রকল্পল্পর 
বস্থানগত 
ছাড়পত্র  
নবায়ন অল্পবদন 
শনষ্পশিকরণ 
 

নাআল্পন বস্থানগত 
ছাড়পত্র/ নবায়ন অল্পবদন 
শনষ্পশিকরণ 
(http://ecc.doe.gov.bd
) 
 

 
 

 
ঐ 

 

 
ঐ 

প্রল্পয়াজনীয় 
ক কাগজপত্র 
প্রাশি াল্পপল্পক্ষ 
১৫(পল্পনল্পরা) 
কাযধশদব 

 
ঐ 



৩ কমা-ক 
শ্রেণীভূক্ত শলল্প 
প্রশতষ্ঠান  
প্রকল্পল্পর 
পশরল্পবলগত 
ছাড়পত্র  
নবায়ন অল্পবদন 
শনষ্পশিকরণ 
 

নাআল্পন পশরল্পবলগত 
ছাড়পত্র/ নবায়ন অল্পবদন 
শনষ্পশিকরণ 
(http://ecc.doe.gov.bd
) 
 

 
 

 
ঐ 

 

 
ঐ 

প্রল্পয়াজনীয় 
ক কাগজপত্র 
প্রাশি াল্পপল্পক্ষ 
০৭ (াত) 
কাযধশদব 

 
ঐ 
 

৪ কমা-খ 
শ্রেণীভূক্ত শলল্প 
প্রশতষ্ঠান  
প্রকল্পল্পর 
বস্থানগত 
ছাড়পত্র  
নবায়ন অল্পবদন 
শনষ্পশিকরণ 

প্রাি অল্পবদন  ংশলস্নষ্ট 
তথয কাগজপত্র শবশর্ 
শ্রমাতাল্পবক নশথভুক্ত কল্পর 
পরবতী কাযধাল্পথধ ঢাকা 
ঞ্চ কাযধাল্পয় গ্রায়ণ 
এবং ঢাকা ঞ্চ কাযধায় 
কতৃধ ক গৃীত শদ্ধাল্পমত্মর 
অল্পাল্পক ছাড়পত্র  
নবায়ন অল্পবদন 
শনস্পশিকরণ 

 
ঐ 

 

 
ঐ 

প্রল্পয়াজনীয় 
ক কাগজপত্র 
প্রাশি াল্পপল্পক্ষ 
১৫(পল্পনল্পরা) 
কাযধশদবল্পর 
মল্পর্য প্রাি 
অল্পবদন 
নশথভুক্ত কল্পর 
ঢাকা ঞ্চ 
কাযধাল্পয় 
শ্রপ্ররণ। 

 
ঐ 
 

৫ কমা-খ 
শ্রেণীভূক্ত শলল্প 
প্রশতষ্ঠান  
প্রকল্পল্পর 
পশরল্পবলগত 
ছাড়পত্র  
নবায়ন অল্পবদন 
শনষ্পশিকরণ 

 
ঐ 

 

 
ঐ 

 

 
ঐ 

প্রল্পয়াজনীয় 
ক কাগজপত্র 
প্রাশি াল্পপল্পক্ষ 
১০(দল) 
কাযধশদবল্পর 
মল্পর্য প্রাি 
অল্পবদন 
নশথভুক্ত কল্পর 
ঢাকা ঞ্চ 
কাযধাল্পয় শ্রপ্ররণ 

 
ঐ 
 

৬ া শ্রেণীভূক্ত প্রাি অল্পবদন  ংশলস্নষ্ট   প্রল্পয়াজনীয়  



শলল্প প্রশতষ্ঠান  
প্রকল্পল্পর 
বস্থানগত 
ছাড়পত্র  
নবায়ন অল্পবদন 
শনষ্পশিকরণ 

তথয কাগজপত্র শবশর্ 
শ্রমাতাল্পবক নশথভুক্ত কল্পর 
পরবতী কাযধাল্পথধ দর 
দিরস্থ পশরল্পবলগত ছাড়পত্র 
শবয়ক কশমটিল্পত গ্রায়ণ 
এবং তঃপর ছাড়পত্র 
শবয়ক কশমটি কতৃধ ক 
গৃীত শদ্ধাল্পমত্মর অল্পাল্পক 
ছাড়পল্পত্রর অল্পবদন 
শনষ্পশিকরণ 

ঐ 
 

ঐ ক কাগজপত্র 
প্রাশি াল্পপল্পক্ষ 
২৫(পঁশচল) 
কাযধশদবল্পর 
মল্পর্য প্রাি 
অল্পবদন 
নশথভুক্ত কল্পর 
দর দিরস্থ 
পশরল্পবলগত 
ছাড়পত্র শবয়ক 
কশমটিল্পত 
শ্রপ্ররণ। 
 

ঐ 
 

৭ া শ্রেণীভূক্ত 
শলল্প প্রশতষ্ঠান  
প্রকল্পল্পর 
বস্থানগত 
ছাড়পত্র নবায়ন 
অল্পবদন 
শনস্পশিকরণ 

প্রাি অল্পবদন  ংশলস্নষ্ট 
তথয কাগজপত্র শবশর্ 
শ্রমাতাল্পবক নশথভুক্ত কল্পর 
পরবতী কাযধাল্পথধ ঢাকা 
ঞ্চ কাযধাল্পয় গ্রায়ণ 
এবং তঃপর ঢাকা ঞ্চ 
কাযধায় কতৃধ ক গৃীত 
শদ্ধাল্পমত্মর অল্পাল্পক 
নাআল্পন নবায়ন অল্পবদন 
শনষ্পশিকরণ 

 
ঐ 

 

 
ঐ 

প্রল্পয়াজনীয় 
ক কাগজপত্র 
প্রাশি াল্পপল্পক্ষ 
১৫(পল্পনল্পরা) 
শদল্পনর মল্পর্য 
প্রাি অল্পবদন 
নশথভুক্ত কল্পর 
ঢাকা ঞ্চ 
কাযধাল্পয় শ্রপ্ররণ 

 
ঐ 
 

৮ আঅআএ নুল্পমাদন 
ংক্রামত্ম অল্পবদন 
শনস্পশিকরণ 
 

নুল্পমাশদত কাযধপশরশর্র 
(TOR) শভশিল্পত 
দাশখকৃত পশরল্পবলগত 
প্রভাব মীক্ষা (EIA) 
প্রশতল্পবদন পরবতী কাযধাল্পথধ 
দর দিরস্থ পশরল্পবলগত 
ছাড়পত্র শবয়ক কশমটিল্পত 
গ্রায়ণ এবং কশমটি কতৃধ ক 

 
ঐ 

 
শবনামূল্পয 

প্রল্পয়াজনীয় 
ক কাগজপত্র 
প্রাশি াল্পপল্পক্ষ 
১৫(পল্পনর) 
শদল্পনর মল্পর্য 
প্রাি অল্পবদন 
নশথভুক্ত কল্পর 
ঢাকা ঞ্চ 

 
ঐ 



গৃীত শদ্ধাল্পমত্মর অল্পাল্পক 
নাআল্পন EIA নুল্পমাদন 
ংক্রামত্ম অল্পবদন 
শনষ্পশিকরণ 

কাযধাল্পয়র 
শ্রপ্ররণ। 

৯ া শ্রেণীভুক্ত 
শলল্প প্রশতষ্ঠান  
প্রকল্পল্পর 
পশরল্পবলগত 
ছাড়পল্পত্রর 
অল্পবদন  
শনস্পশিকরণ 
 

প্রাি অল্পবদন  ংশলস্নষ্ট 
তথয কাগজপত্র শবশর্ 
শ্রমাতাল্পবক নশথভুক্ত কল্পর 
পরবতী কাযধাল্পথধ দর 
দিরস্থ পশরল্পবলগত ছাড়পত্র 
শবয়ক কশমটিল্পত গ্রায়ণ 
এবং কশমটি কতৃধ ক গৃীত 
শদ্ধাল্পমত্মর অল্পাল্পক 
নাআল্পন পশরল্পবলগত 
ছাড়পল্পত্রর অল্পবদন 
শনস্পশিকরণ 
 

 
ঐ 

 
ঐ 

প্রল্পয়াজনীয় 
ক কাগজপত্র 
প্রাশি াল্পপল্পক্ষ 
১৫(পল্পনল্পরা) 
কাযধশদবল্পর 
মল্পর্য প্রাি 
অল্পবদন 
নশথভুক্ত কল্পর 
ঢাকা ঞ্চ 
কাযধাল্পয় শ্রপ্ররণ 

 
ঐ 

১০ া শ্রেণীভুক্ত 
শলল্প প্রশতষ্ঠান  
প্রকল্পল্পর 
পশরল্পবলগত 
ছাড়পত্র নবায়ল্পনর 
অল্পবদন  
শনস্পশিকরণ 
 

প্রাি অল্পবদন  ংশলস্নষ্ট 
তথয কাগজপত্র শবশর্ 
শ্রমাতাল্পবক নশথভুক্ত কল্পর 
পরবতী কাযধাল্পথধ ঢাকা 
ঞ্চ কাযধাল্পয় গ্রায়ণ 
এবং তঃপর ঢাকা ঞ্চ 
কাযধায় কতৃধ ক গৃীত 
শদ্ধাল্পমত্মর অল্পাল্পক 
নাআল্পন নবায়ন অল্পবদন 
শনস্পশিকরণ 
 

 
ঐ 

 
ঐ 

প্রল্পয়াজনীয় 
ক কাগজপত্র 
প্রাশি াল্পপল্পক্ষ 
১৫(পল্পনল্পরা) 
কাযধশদবল্পর 
মল্পর্য প্রাি 
অল্পবদন 
নশথভুক্ত কল্পর 
ঢাকা ঞ্চ 
কাযধাল্পয় শ্রপ্ররণ 

 
ঐ 

১১ শজল্পরা শিচাজধ  
পশরকল্পনা 
নুল্পমাদন 
ংক্রামত্ম অল্পবদন 

দাশখকৃত শজল্পরা শিচাজধ  
পশরকল্পনা নশথভুক্ত কল্পর 
পরবতী কাযধাল্পথধ দর 
দিরস্থ পশরল্পবলগত ছাড়পত্র 

 
ঐ 

 
শবনামূল্পয 

প্রল্পয়াজনীয় 
ক কাগজপত্র 
প্রাশি াল্পপল্পক্ষ 
১৫(পল্পনর) 

 
ঐ 



শনস্পশিকরণ শবয়ক কশমটিল্পত গ্রায়ণ 
এবং কশমটি কতৃধ ক গৃীত 
শদ্ধাল্পমত্মর অল্পাল্পক 
নাআল্পন শজল্পরা শিচাজধ  
পশরকল্পনা নুল্পমাদন 
ংক্রামত্ম অল্পবদন 
শনস্পশিকরণ 

শদল্পনর মল্পর্য 
প্রাি অল্পবদন 
নশথভুক্ত কল্পর 
দর দিরস্থ 
পশরল্পবলগত 
ছাড়পত্র শবয়ক 
কশমটিল্পত শ্রপ্ররণ 
 

১২ তথয শর্কার 
অআল্পন তথয প্রদান 
 

পল্পত্রর মার্যল্পম তথয প্রদান  শনর্ধাশরত ফরম অল্পবদন। 
 শ্রেজারী চাাল্পনর কশপ (প্রল্পযাজয শ্রক্ষল্পত্র) 

রকাশর শবশর্ 
শ্রমাতাল্পবক 

২০(শবল) শদন ঐ 

১৩ গণশুনানীর 
অল্পয়াজন 
 

জনার্ারল্পণর শভল্পযাগমূ 
রাশর গ্রণ 

শশখত অল্পবদন শবনামূল্পয ০৭(াত) শদন ঐ 

 


