
ডিডিটাল সেবার উদ্ভাবন প্রকল্প ছক 

১। সেবার ডিররানাম: টিও লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য ন্াসের ছাড়পসের আসেদন্ ফরে েংগ্রহ ও িমা 
প্রদান। 

২। সেবার েংপ্তিি ডববরণ:  

োংলাসদসে প্তেদযোন্ প্তেপ্তিন্ন োপ্তিজয েংগঠন্ প্তেসেষত: চেম্বার অে কোেস এন্ড ইন্ডাপ্তি এেং চদে 
প্তিপ্তিক প্তেপ্তিন্ন এসোপ্তেসেেন্ বাডণিয মন্ত্রণালয় হরত লাইরেন্স গ্রহণ করর তাসদর কার্সক্রে পপ্তরোলন্া কসর থাসক। 
টিও লাইরেন্স প্রাডির পূরবে মন্ত্রণালয় হরত নারমর ছাড়পত্র গ্রহরণর িনয আরবদন কররত হয়। নারমর ছাড়পত্র 
গ্রহরণর িনয আরবদন ফরম েংগ্রহ করর র্থার্থিাসে পূরি কসর োপ্তিজয েংগঠসন্র েংপ্তিষ্ট োখাে জো প্রদান্ 
করসত হে। 

৩। ডবদযমান পদ্ধডত 
বতে মারন নারমর ছাড়পত্র গ্রহরণর িনয ফরম েংগ্রহ কররত আরবদনকারীরক অথবা তার মরনানীত প্রডতডনডিরক 

মন্ত্রণালরয় েিরীরর আেরত হয় এবং প্ররয়ািনীয় তথযেহ আরবদন পূরণ করর িমা প্রদান করার িনয পুনরায় 
মন্ত্রণালরয় আেরত হয়। আরবদন ফরম েংগ্রহ করা এবং িমা প্রদারনর িনয আরবদনকারী/সেবা গ্রহণকারীরক ০২ 
(দু্ই) ডদন/োর েডিবালরয় প্ররবি কররত হয়। প্তেশ্বেযাপী কসরান্া িাইরাসের প্রিাসে েপ্তেোলসে প্রসেে েীপ্তেত থাকাে 
আরবদনকারী/সেবা গ্রহণকারীর জন্য আসেদন্ ফরে েংগ্রহ ও জো প্রদান্ করা অতযন্ত পীড়াদােক। 

৪। ডবদযমান পদ্ধডতচত চেোর েেেযা: 

েযানু্োল পদ্ধপ্ততসত বতে মারন আসেদন্ ফরে েংগ্রহ ও জো প্রদান্ করসত হে। এর ফরল সেবাগ্রহীতার েময় 
সেপন হয়, যাতায়াত কররত হয় ও যাতায়ারত অথে বযয় হয়। 

৫। প্রস্তাডবত পদ্ধডত 
টিও লাইরেন্স প্রাডির িনয নারমর ছাড়পত্র গ্রহরণর আরবদন ফরম বাডণিয মন্ত্রণালরয়র ওসেেোইট হসত 

ডাউন্সলাড কসর র্থার্থিাসে পূরি কসর োপ্তিজয েংগঠসন্র েংপ্তিষ্ট োখার দািপ্তরক ই-চেইসল চপ্ররি করসেন্। 
চকাম্পাপ্তন্ আইন্, ১৯৯৪-এর ২৮ ধারাে আসেদন্কারীগি to1@mincom.gov.bd এেং োপ্তিজয েংগঠন্ অধযাসদে 
১৯৬১-এর ৩(২) ধারাে আসেদন্কারীগি to2@mincom.gov.bd েরাের আসেদন্ ই-চেইসল চপ্ররি কসর 
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পপ্তরোলক, োপ্তিজয েংগঠন্, োপ্তিজয েন্ত্রিালসের দািপ্তরক ই-চেইসল (director.dto@mincom.gov.bd) কপ্তপ 
চপ্ররি করসেন্। 

৪। প্রতযাডিত ফলাফল 

সেবা গ্রহণকারীরক েডিবালরয়/মন্ত্রণালরয় আেরত হরব না, ফরল আরবদরনর িনয তার যাতায়ারতর কষ্ট, েময় 
ও বযয় োশ্রয় হরব। ঘরর বা কমেস্থরল বরেই টিও লাইরেন্স প্রাডির িনয নারমর ছাড়পত্র গ্রহরণর আরবদন কররত 
পাররব। বতে মান কডিি-১৯ পডরডস্থডতরত স্বাস্থয ঝুুঁ ডক এড়ারত, িনেমাগম পডরহারর োপ্তিজয েন্ত্রিালসের এই প্তডপ্তজটাল 
চেোটি জন্গসির হেরাপ্তন্ লাঘে কসর েযেোপ্তেক েম্প্রীপ্তত েৃপ্তদ্ধ ও োপ্তিজয েম্প্রোরসি ইপ্ততোেক িূপ্তেকা রাখসে এেং 
মডন্ত্রপডরষদ ডবিাগ কততে ক ডনরদে ডিত বাডষেক কমেেম্পাদন িুডির লেযমাত্রা অিে রন েেম হরব। 

৫। প্তডপ্তজটাল সেবা পাইলটিং এর স্থান: বাণিজ্য সংগঠন অনুণবভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রিালয়  

৬। প্তডপ্তজটাল সেবা (পাইলটিং) োস্তোেন্কারী: োপ্তিজয েংগঠসন্র েংপ্তিষ্ট োখার (টিও-১ ও টিও-২) 
কমেকতে া ও কমেিারী। পপ্তরোলক, োপ্তিজয েংগঠন্ প্তডপ্তজটাল চেোর কার্ক্রস ে েপ্তন্টপ্তরং করসেন্। প্রপ্তত োসে 
েপ্তেে, োপ্তিজয েন্ত্রিালে েরাের প্রপ্ততসেদন্ উপস্থাপন্ করা হসে। 

৭। বাস্তবায়ন কাল: িানুয়াডর ২০২১ সথরক িলমান। 

৮। প্তরসোেস: প্রসোজন্ চন্ই। 

 

 
সেয়দা নাডহদা হাডববা 

উপেডিব 
বাডণিয মন্ত্রণালয় 
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