
 
িবএনএিসডি�উিস’র সনদপ� নবায়েনর জনয্ আেবদেনর িনয়মাবিল এবং 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 
 
িবএনএিসডি�উিস’র সােথ তািলকাভুি� সনেদর েময়াদ েশষ হওয়ার ৯০ িদন পেূবর্ সনদ 

নবায়েনর জনয্ আেবদন করেত হেব। তািলকাভুি� সনদ নবায়েনর লে�য্ �থম ে�ণীর 
েগেজেটড কমর্কতর্ া কত্র্ ক সতয্ািয়ত িন�বিণর্ত কাগজপ� বা দিললািদসহ জাতীয় কতৃর্ পে�র 
িনকট “ফরম-গ” এর মাধয্েম আেবদন (ফরম-গ বা আেবদনপ� িবএনএিসডি�উিস’র 
ওেয়বসাইট ও অিফস েথেক সং�হ করা যােব) করা যােবঃ- 
 

 দইু কিপ পাসেপাটর্  সাইেজর ছিব (বয্ি�র ে�ে�)। 
 হালনাগাদ বয্বসা পিরচালনা সং�া� ে�ড লাইেস�।  
 হালনাগাদ মূলয্ সংেযাজন কর (VAT) েরিজে�শন সািটর্ িফেকট। 
 হালনাগাদ আমদািন িনব�ন সনদপ� (আই, আর, িস) ও র�ািন িনব�ন সনদপ�         

(ই, আর, িস) [ শধুমা� আমদািনকারক ও র�ািনকারকেদর জনয্ ] 
 ফায়ার সািভর্ স ও িসিভল িডেফ� কত্র্ ক ফায়ার সািটর্ িফেকট। 
 তািলকাভুি�র সনদ ন�র, সনদ �াি�র তািরখ ও েময়াদকাল (ফেটাকিপ সংযুি�)। 
 আেবদনকারীর সবর্েশষ ২ (দুই) বৎসেরর কাযর্ স�াদন �িতেবদন (দইু ��)। 
 তািলকাভুি� সনদ নবায়েনর জনয্ ৩০০.০০ (িতনশত টাকা মা�), স�য়ী িহসাব 
ন�র ০১১১৫-৩৪৫০২৮৬৭, েসানালী বয্াংক, ঢাকা েসনািনবাস কেপর্ােরট শাখা, 
বাংলােদশ “জাতীয় কতৃর্ প�ঃ িসডি�উিস তািলকাভুি�করণ ফা�” বরাবর বয্াংক 
�াফট বা েপ-অডর্ ার করেত হেব। 

 আেবদনকারীর িবরে� েকান েফৗজদারী, অথর্ ঋণ সং�া� বা অনয্ েকান মামলা 
িবদয্মান থািকেল উহার িব�ািরত িববরণ। 

 আেবদনকারী ইেতাপূেবর্ েকান মামলায় আদালত কত্র্ ক দ��া� হইয়া থািকেল উহার 

িব�ািরত িববরণ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাংলােদশ জাতীয় কতৃর্ প�, রাসায়িনক অ� কনেভনশন 

(িবএনিসডি�উিস) 

িবএনএিসডি�উিস’র পিরিচিত 
 

১৯৯২ সােলর ০৩ েসে��র সুইজারলয্াে�র েজেনভায় রাসায়িনক অ� কনেভনশন 
(িসডি�উিস) গৃিহত হয় এবং ১৩ জানুয়াির ১৯৯৩ সােল এিট �া�েরর জনয্ উ�ু� করা হয়। 
১৪ জানুয়াির ১৯৯৩ সােল বাংলােদশ িসডি�উিসেত �া�র কের এবং ২৫ এি�ল ১৯৯৭ সােল 
কনেভনশনিট অনুেমাদন কের। কনেভনশনিট জাতীয় পযর্ােয় বা�বায়ন এবং ওিপিসডি�উ’র 
বাংলােদশ মুখপা� িহেসেব ভূিমকা পালেনর জনয্ গিঠত হয় বাংলােদশ জাতীয় কতৃর্ প�, 
রাসায়িনক অ� কনেভনশন (িবএনএিসডি�উিস)।১৯৯৩ সাল হেত ১৯৯৭ সাল পযর্� জাতীয় 
কতৃর্ প� পররা� ম�ণালেয়র অধীেন পিরচািলত হয়। অতঃপর ১৯৯৭ সাল হেত সশ� বািহনী 
িবভাগেক জাতীয় কতৃর্ পে�র দািয়�ভার �দান করা হয়। সশ� বািহনী িবভােগর ি�ি�পাল 
�াফ অিফসার জাতীয় কতৃর্ পে�র েচয়য্ারময্ান এবং একই িবভােগর অসামিরক ও সামিরক 
সংেযাগ পিরদ�েরর মহাপিরচালক জাতীয় কতৃর্ পে�র সদসয্ সিচব িহেসেব দািয়� পালন কের 
থােকন। িবিভ� ম�ণালয়, সশ� বািহনী এবং রাসায়িনক �বয্ািদ সং�া� িবষয়ািদর সােথ 
স�িকর্ ত িবিভ� গর�পূণর্ সং�ার অনুয্ণ যু�সিচব পদমযর্াদার ২০ জন সদসয্ িনেয় 
িবএনএিসডি�উিস গিঠত। বছের ১/২ বার জাতীয় কতৃর্ পে�র সাধারণ সভার মাধয্েম িবিভ� 
নীিত িনধর্ারণ ও িবএনএিসডি�উিস’র করণীয় িনধর্ারণ করা হয়। িবএনএিসডি�উিস’র নীিত 
ও িস�া�সমূহ মাঠ পযর্ােয় বা�বায়েনর জনয্ িবএনএিসডি�উিস’র একিট িনবর্াহী েসল 
রেয়েছ। িনবর্াহী েসেলর কমর্কতর্ াগণ সারােদেশ কনেভনশন ও এ স�িকর্ ত আইন ও 
িবিধমালাসমূহ বা�বায়েনর জনয্ কাজ কের থােকন। 
 
 
 
 



িবএনএিসডি�উিস’র কাযর্াবলী 
 

 এই আইেনর উে�শয্ পূরণকে�, কনেভনশেনর আওতায় যাবতীয় েযাগােযাগ 
র�াকরণ। 

 এই আইেনর যথাযথ �েয়াগ িনি�তকরণ। 
 কনেভনশেনর অধীন বাংলােদেশর ে�ে� �েযাজয্ দায়-দািয়� পালন। 
 �িতপাদন পিরিশ� অনুযায়ী বাংলােদেশর েয েকান �াপনা ও� �ান পিরদশর্েনর 
বয্ব�া �হণ।  

 কতৃর্ পে�র কাযর্াবলী সু�ুভােব স�াদেনর �েয়াজেন িনবর্াহী েসেলর কমর্কতর্ া ও 
কমর্চারীসহ সংি�� অনয্ানয্ কমর্কতর্ া ও কমর্চারীগেনর �িশ�েনর বয্ব�া �হণ। 

 রাসায়িনক অ� সং�া� িবষেয় গণসেচতনতা সৃি�র লে�য্ জাতীয় ও আ�জর্ ািতক 
েসিমনার, িসে�ািজয়াম, সে�লন ও কমর্শালা আেয়াজন ও পিরচালনা করা। 

 কনেভনশেনর সােথ স�িকর্ ত নয় এমন �শর্কাতর �াপনাসমূহ র�ায় যথাযথ 
বয্ব�া �হণ। 

 কনেভনশেনর অধীন অনয্ানয্ দায়-দািয়� পালন। 
 বাংলােদেশর �ায়ী �িতিনিধর কাযর্ালেয় িবেশষ� কমর্কতর্ া িনেয়ােগর িবষেয় 
সরকারেক পরামশর্ �দান।  

 উপির-উ� কাযর্াবলী এবং এই আইেনর অধীন অনয্ানয্ িবধােনর উে�শয্ পূরণকে� 
�েয়াজনীয় আনুষাি�ক কাযর্াবলী স�াদন। 

 
িবএনএিসডি�উিস’র আইন ও িবিধমালাসমূহ 
 

 রাসায়িনক অ� (িনিষ�করণ) আইন, ২০০৬ 
 তািলকাভুি�করণ িবিধমাল, ২০১০ 
 আমদািন নীিত আেদশ, ২০১১ 
 রাসায়িনক অ� (িনিষ�করণ) সংেশাধন আইন, ২০২১ 

 
িবএনএিসডি�উিস’র সনদপ� যােদর জনয্ �েযাজয্ 
 
‘রাসায়িনক অ� (িনিষ�করণ) আইন, ২০০৬’ এবং ‘তািলকাভুি�করণ িবিধমাল, ২০১০’ 
েমাতােবক তফিসলভু� রাসায়িনক �েবয্র উৎপাদন, �ি�য়াজাতকরণ, অজর্ ন, বয্বহার, 
�ানা�র, আমদািন, র�ািন বা �ত� ৈজব রাসায়িনক �বয্ বা �ত� ৈজব রাসায়িনক �বয্সহ 
ফসফরাস, সালফার বা ে�ািরনযু� িবষা� রাসায়িনক �বয্ উৎপাদনকারী বা উৎপাদেনর 
সােথ স�ৃ� বয্ি�/েকা�ািনেক িবএনএিসডি�উিস’র সােথ তািলকাভুি�র বাধয্বাধকতা 
রেয়েছ।   
 

 
িবএনএিসডি�উিস’র সনদপে�র সােথ আেবদেনর িনয়মাবিল এবং �েয়াজনীয় 
কাগজপ� 
 
িবএনএিসডি�উিস’র সােথ তািলকাভুি�র লে�য্ �থম ে�ণীর েগেজেটড কমর্কতর্ া কতৃর্ ক 
সতয্ািয়ত িন�বিণর্ত কাগজপ� বা দিললািদসহ জাতীয় কতৃর্ পে�র িনকট “ফরম-ক” এর 
মাধয্েম আেবদন (ফরম-ক বা আেবদনপ� িবএনএিসডি�উিস’র ওেয়বসাইট ও অিফস েথেক 
সং�হ করা যােব) করা যােবঃ 
 

 দইু কিপ পাসেপাটর্  সাইেজর ছিব (বয্ি�র ে�ে�)। 
 জাতীয় পিরচয়প� / নাগিরক� সনদপ�। 
 বয্বসা পিরচালনা সং�া� ে�ড লাইেস�। 
 িট, আই, এন সনদপ� (Tax Identification Number (TIN) Certificate)। 
 মূলয্ সংেযাজন কর (VAT) েরিজে�শন সািটর্ িফেকট। 
 আমদািন িনব�ন সনদপ� (আই, আর, িস) ও র�ািন িনব�ন সনদপ� (ই, আর, িস) 

[শধুমা� আমদািনকারক ও র�ািনকারকেদর জনয্] 
 তািলকাভুি� সনেদর জনয্ িফ ৫০০.০০ (পাঁচশত টাকা মা�) স�য়ী িহসাব ন�র 
০১১১৫-৩৪৫০২৮৬৭, েসানালী বয্াংক, ঢাকা েসনািনবাস কেপর্ােরট শাখা, 
বাংলােদশ “জাতীয় কতৃর্ প�ঃ িসডি�উিস তািলকাভুি�করণ ফা�” বরাবর বয্াংক 
�াফট বা েপ-অডর্ ার করেত হেব। 

 তফিসলভু� রাসায়িনক �বয্ বয্বহার, উৎপাদন ইতয্ািদ িবষেয় যথাযথ কতৃর্ পে�র 
(িনজ অিফস পয্ােড েকা�ািন কতৃর্ ক �দত্ত) �তয্য়নপ�। 

 তফিসলভু� রাসায়িনক �েবয্র উৎপাদনকারী, বয্বহারকারী, �ি�য়াজাতকারী ও 
অজর্ নকারী কতৃর্ ক বয্বহৃত য�পািত ও অবকাঠােমা িবষয় স�িকর্ ত েঘাষণাপত্র। 

 বািণজয্ সংগঠন িবিধমালা, ১৯৯৪ এর িবধান অনুযায়ী আেবদনকারী েয 
এেসািসেয়শন অথবা েজলা েচ�ােরর সদসয্ েসই সংগঠেনর সদসয্ভুি�র সনদপ�  

 েকা�ানীর ে�ে�, দফ (ক) হেত দফা (ঞ) েত উে�িখত কাগজপ� ও দিললসহ 
িন�বিণর্ত দিললািদ, যথাঃ- 

 এর েমেমাের�াম অব এেসািসেয়শন এবং আিটর্ েকল অব 
এেসািসেয়শেনর এবং েরিজে�শন সািটর্ িফেকট; এবং 

 এর মািলক, েচয়ারময্ান, বয্ব�াপনা পিরচালক ও অনয্ানয্ 
পিরচালকগেণর নাগিরক� সনদপ�সহ �েতয্েকর দইু কিপ 
পাসেপাটর্  সাইেজর ছিব। 

 ফায়ার সািভর্ স ও িসিভল িডেফ� কত্র্ ক ফায়ার সািটর্ িফেকট। 
  

  
 


