
 

 
 

এনিজও িবষয়ক েরার (েসবা দান িত িত) িস েজ  স চাটার 
 
 

িভশনঃ  িবধাবি তেদর জ  উ ত জীবন। 
 
িমশনঃ  বেদিশক অ দান ি  ও সেবা ম বহােরর মা েম িবধাবি ত জনেগাি র আথ-সামািজক উ য়েন িনেয়ািজত এনিজওস হেক সািবক সহায়তা দান। 
 
উে ঃ  (১) বেদিশক অ দান ি  
  (২) বেদিশক অ দােনর সেবা ম বহার িনি তকরণ 
  (৩) কাযকর ক  বা বায়ন িনি তকরণ 
  (৪) িবধাবি ত জনেগাি র জ  কমসং ান ি । 



 

 

. 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় 
সময় 

েয়াজনীয় কাগজ প  
 
 

েয়াজনীয় কাগজ প  
াি ান 

িফ/চাজ  ( য খাত বা কােড 
জমা িদেত হেব  এবং কখন 

দান করেত হেব তা  
উে খসহ) 

দািয়  া  
কমকতা(কমকতার নাম, 

পদবী ও বাংলােদশ 
কাডসহ টিলেফান ন র) 

উ তন কমকতা যাহার িনকট 
আিপল করা যােব।(কমকতার 

নাম, পদবী ও বাংলােদশ 
কাডসহ টিলেফান ন র) 

০১. 
 

এনিজও 
িনব ন 
 

60 িদন দশী এনিজও িনব নঃ 
১।   এফিড-১ ফরম -৯ কিপ । 
২।    েরার ছক মাতােবক সং হার িনবাহী কিম র তািলকা ৮কিপ । 
৩।    গঠনতে র (( াথিমক িনব ন ক প  ক ক 
অ েমািদত)সত ািয়ত অ িলিপ -৬কিপ।    
৪।    ান অব অপােরশন (কম প িত ও অগােনা াম সভাপিত ক ক 

াকিরত) -৬কিপ  ।                 
৫।    সং হার কায ম িতেবদন  -৬কিপ । 
৬।    সং হার িনবাহী কিম  গঠন সং া  সাধারণ সভার কাযিববরণীর 
সত ািয়ত অ িলিপ(উপি হত সাধারন সদ েদর উপি হিতর া িরত 
তািলকাসহ -৬কিপ । 
৭।    দাতা সং হার িত িতপ  ( সং হা ধান ক ক সত ািয়ত) -
৮কিপ ।   
৮।   িনবাহী কিম র সদ েদর পাসেপাট সাইেজর ছিব ও জাতীয় 
পিরচয়পে র সত ািয়ত অ িলিপ -৬কিপ।             
৯।    াথিমক িনব নকারী ক পে র অ েমািদত িনবাহী কিম র 
তািলকা ও িনব ন সনদপে র সত ািয়ত অ িলিপ-৬কিপ।  
১০।    দশী এনিজও’র িনব েনর  জ  50,০০০/-(প াশ হাজার) টাকা 
কাড নং-১-০৩২৩-০০০০-১৮৩৬ এ জমা দান কের জারী চালােনর 
লকিপসহ ০৩(িতন)কিপ।               

১১।   সং হার সাধারণ সদ েদর নােমর তািলকা( েত ক সদে র 
া রসহ নাম, িপতা/মাতা, ামী/ ীর নাম ও কানা,জাতীয় 

পিরচয়প  ন র ) -৬কিপ  ।            
১২।    েদয় িফ এর উপর জাতীয় রাজ  বােডর িনধািরত কাড নং-১-
১১৩৩-০০৩৫-০৩১১ এ ১৫ %ভ াট বাবদ অথ জমা দান কের জারী 
চালােনর লকিপসহ-৩কিপ। 
 
িবেদশী এনিজও িনব নঃ 
1.  FD-1 Form (Signed by Chief Executive 
in Bangladesh)-9 Copies 
2. Certificate of Incorporation in the 

ক. িনব ন শাখা, এনিজও 
িবষয়ক েরা 
খ. www.ngoab.gov.bd 

দিশ এনিজও’র জ  
৫০,০০০/- টাকা এবং 
িবেদিশ এনিজও’র জ  
৯,০০০ ইউএস ডলােরর 
সমপিরমাণ বাংলােদশী 
টাকা। উ  অথ বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক 
অথবা য সকল াংক 

জারী চালান হণ কের 
এমন াংেক কাড নং ১-
০৩২৩-০০০০-১৮৩৬ এ জমা 

দান করেত হেব। 

িনব ন শাখা 
সহকারী পিরচালক-১ 
ফানঃ ৫৫০০৭৪০২ 

 

পিরচালক (িনব ন ও অিডট) 
ফানঃ ০০৮৮-০২-৫৫০০৭৩৯৭  

e-mail: dreg@ngoab.gov.bd 
 
 
 
 
 



 

. 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় 
সময় 

েয়াজনীয় কাগজ প  
 
 

েয়াজনীয় কাগজ প  
াি ান 

িফ/চাজ  ( য খাত বা কােড 
জমা িদেত হেব  এবং কখন 

দান করেত হেব তা  
উে খসহ) 

দািয়  া  
কমকতা(কমকতার নাম, 

পদবী ও বাংলােদশ 
কাডসহ টিলেফান ন র) 

উ তন কমকতা যাহার িনকট 
আিপল করা যােব।(কমকতার 

নাম, পদবী ও বাংলােদশ 
কাডসহ টিলেফান ন র) 

Country of Origin- 3 Copies 
3.  Constitution-4 Copies 
4.   Activities  Report-6  Copies 
5.   Plan of Operation (Work/Organogram)-
4 Copies 
6. Decision of the Committee/ Board to 
Open office in Bangladesh-4 Copies 
7.   Letter of Appointment of the Country 
Representative-4  Copies 
8. Copy of Treasury Chalan in support of 
depositing US$ 9,000 or Equivalent TK 
amount in the Code 1-0323-0000-1836 and 
15% Vat Code No  (1-1133-00 35  -0311)- 3  
copies. 
9. Deed of agreement Stamp of TK.300/-
with the landlord in support  of  opening 
the office in Bangladesh -3 Copies     
10. List of Executive Committee (foreign)- 
4 Copies 
11. Letter of Intent-5 Copies 
 
 

০২. িনব ন 
নবায়ন 
 

৫০ িদন  দশী এনিজও িনব ন নবায়নঃ 
ক) রণ ত এফিড-৮ ফরম; - ০২ কিপ। 
খ) ফরম-৮ মাতােবক কাযিনবাহী কিম র সদ েদর 

তািলকা; 
- ০২ কিপ। 

গ) িনবাহী কিম র সদ েদর পাসেপাট সাইেজর ছিবসহ 
জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত অ িলিপ; 

- ০২ কিপ। 

ঘ) াথিমক িনব নকারী ক পে র অ েমািদত গঠণতে র 
সত ািয়ত অ িলিপ; 

- ০২ কিপ। 

ঙ) িনব ন নবায়ন িফ জমাদােনর চালােনর লকিপসহ 
সত ািয়ত অ িলিপ; 

- ০২ কিপ। 

চ) উপি ত সাধারণ সদ েদর উপি িতর া িরত তািলকাসহ - ০২ কিপ। 

ক. িনব ন শাখা, এনিজও 
িবষয়ক েরা 
খ. www.ngoab.gov.bd 

দিশ এনিজও’র জ  
৩০,০০০/- টাকা এবং 
িবেদিশ এনিজও’র জ  
৬,০০০ ইউএস ডলােরর 
সমপিরমাণ বাংলােদশী 
টাকা। উ  অথ বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংেকর য 
শাখায় হণ কের এমন  

াংেক কাড নং ১-০৩২৩-
০০০০-১৮৩৬ এ জমা দান 

িনব ন নবায়ন শাখা 
সহকারী পিরচালক-১ 
ফানঃ ৫৫০০৭৪০২ 

 

পিরচালক (িনব ন ও অিডট) 
ফানঃ ০০৮৮-০২-৫৫০০৭৩৯৭ 

e-mail: dreg@ngoab.gov.bd 
 



 

. 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় 
সময় 

েয়াজনীয় কাগজ প  
 
 

েয়াজনীয় কাগজ প  
াি ান 

িফ/চাজ  ( য খাত বা কােড 
জমা িদেত হেব  এবং কখন 

দান করেত হেব তা  
উে খসহ) 

দািয়  া  
কমকতা(কমকতার নাম, 

পদবী ও বাংলােদশ 
কাডসহ টিলেফান ন র) 

উ তন কমকতা যাহার িনকট 
আিপল করা যােব।(কমকতার 

নাম, পদবী ও বাংলােদশ 
কাডসহ টিলেফান ন র) 

িনবাহী কিম  অ েমাদন সং া  সাধারণ সভার 
কাযিববরণীর সত ািয়ত অ িলিপ; 

ছ) সং ার গঠনত  পিরবতন হয়িন মেম সভাপিত এবং 
সাধারণ স াদেকর যৗথ া ের ত য়নপ ; 

- ০২ কিপ। 

জ) সং ার গঠনত  পিরবতন হেয় থাকেল িনধািরত িফসহ 
ভ াট বাবদ অথ জমাদােনর লকিপসহ তার সত ািয়ত 
অ িলিপ অথবা সং ার গঠনত  পিরবতন না হেয় থাকেল 
‘পিরবতন হয়িন’ মেম ত য়েনর অ িলিপ; 

- ০২ কিপ। 

ঝ) সং ার িবগত ১০(দশ) বছেরর অিডট িরেপাট এবং বািষক 
িতেবদেনর সত ািয়ত অ লিপ; 

- ০২ কিপ। 

ঞ) অ  কান আইেন িনবি ত হেল সংি  ক পে র 
অ েমািদত িনবাহী কিম র তািলকার সত ািয়ত অ িলিপ; 

- ০২ কিপ। 

ট) সবেশষ িনব ন/নবায়ন সনেদর সত ািয়ত অ িলিপ; - ০২ কিপ। 
ঠ) Right to Information Acti-2009-এর 

আওতায় Focal Point িনেয়াগ করত: েরােক 
অবিহতকরণ পে র অ িলিপ; 

- ০২ কিপ। 

ড) সং ার িনকট তফিশল-১ এ বিণত যেকান িফ এর উপর 
কান বেকয়া ভ াট থাকেল চালান েল জমা দােনর 
মাণক; 

- ০২ কিপ। 

ঢ) িনব নকালীন দািখল ত সাধারণ ও িনবাহী কিম র 
তািলকা এবং বতমান সাধারণ সদ  ও িনবাহী কিম র 
তািলকা; 

- ০২ কিপ। 

ণ) িবগত ১০ বছের বেদিশক অ দােন পিরচািলত কায েমর 
সংি  িববরণ (সং  ছক অ যায়ী); 

 ০২ কিপ। 

 

করেত হেব। জমা ত অেথর 
১৫% ভ াট কাড নং ১-
১১৩৩-০০৩৫-০৩১১ ত 
জমা দান কের চালােনর 
ল কিপ দািখল করেত হয়।  

   িবেদশী এনিজও িনব ন নবায়নঃ 
ক) রণ ত এফিড-৮ ফরম; - ০২ কিপ।
খ) বাড অব িডের রস/েবাড অব াি ক তািরকা (সংি  

দেমর িপস অব জাি স ক ক নাটারী ত/সত ািয়ত; 
- ০২ কিপ।

গ) সং ার বাই লজ (By laws/গঠনত  (সংি  দেশর 
িপস অব জাি স ক ক নাটারী ত/সত ািয়ত; 

- ০২ কিপ।

ঘ) িনব ন নবায়ন িফ জমাদােনর চালােনর রকিপসহ 
সত ািয়ত অ িলিপ; 

- ০২ কিপ।

ঙ) সং ার বাড অব িডের রস/েবাড অব াি জ সভার 
কাযিববরণীর (কাযিববরণীেত বাড গঠন সং া , িনব ন 
নবায়ন করার াব, গঠনত  পিরবতন সং া  িবষয়ািদ 
উে খ বক) (সংি  দেশর িপস অব জাি স ক ক 
নাটারী ত/সত ািয়ত; 

- ০২ কিপ।

চ) সং ার গঠনত  পিরবতন হেয় থাকেল িনধািরত িফসহ 
ভ াট বাবদ অথ জমাদােনর লকিপ সহ তার সত ািয়ত 

- ০২ কিপ।

    



 

. 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় 
সময় 

েয়াজনীয় কাগজ প  
 
 

েয়াজনীয় কাগজ প  
াি ান 

িফ/চাজ  ( য খাত বা কােড 
জমা িদেত হেব  এবং কখন 

দান করেত হেব তা  
উে খসহ) 

দািয়  া  
কমকতা(কমকতার নাম, 

পদবী ও বাংলােদশ 
কাডসহ টিলেফান ন র) 

উ তন কমকতা যাহার িনকট 
আিপল করা যােব।(কমকতার 

নাম, পদবী ও বাংলােদশ 
কাডসহ টিলেফান ন র) 

অ িলিপ অথবা সং ার গঠনত  পিরবতন না হেয় থাকেল 
‘পিরবতন হয়িন’ মেম ত য়ন পে র কিপ (সংি  
দমশর িপস অব জাি স ক ক নাটারী ত/সত ািয়ত); 

ছ) সং ার িবগত ১০(দশ) বছেরর অিডট িরেপাট এবং বািষক 
িতেবদেনর সত ািয়ত অ লিপ; 

- ০২ কিপ। 

জ) সং ার ল কাযালেয়র িনব নপে র (সংি  দেশর 
নাটারী ত/সত ািয়ত) অ িলিপ; 

- ০২ কিপ। 

ঝ) সবেশষ িনব ন/নবায়ন সনেদর ২  সত ািয়ত অ িলিপ; - ০২ কিপ। 
ঞ) Right to Information Acti-2009-এর 

আওতায় Focal Point িনেয়াগ করত: েরােক 
অবিহতকরণ পে র অ িলিপ; 

- ০২ কিপ। 

ট) সং ার িনকট তফিশল-১ এ বিণত যেকান িফ এর উপর 
কান বেকয়া ভ াট থাকেল চালান েল জমা দােনর 
মাণক; 

- ০২ কিপ। 

ঠ) সং ার িবগত ১০ বছের বেদিশক অ দােন পিরচািলত 
কায েমর সংি  
িববরণ; 

 ০২ কিপ। 

 
০৩. ক  

অ েমাদন ও 
অথছাড় করণ  

45িদন ক) এফিড-৬, এফিড-২ এবং দাতা সং ার িত িত প । 
১ বষ  কে র অ েমাদন ও অথছাড় একে  দান করা হেয় থােক। ব  বষ  

কে র ে  ক  অ েমাদনসহ ১ম বেষর অথছাড় দান করা হয়। 

ক. সংি  ক  শাখা, 
এনিজও িবষয়ক েরা 
খ. www.ngoab.gov.bd 

েযাজ  নয় উপপিরচালক (সাধারণ)   
উপপিরচালক(সাঃ) 
ফানঃ ০০৮৮-০২-

৫৫০০৭৩৯৯ 
e-mail: ddg@ngoab.gov.bd 

 
ক  শাখা-১ 

এসাইনেম  অিফসার  
ফানঃ ০০৮৮-

৫৫০০৭৩৯৫ 
e-mail: 
ao1@ngoab.gov.bd 
 
 

ক  শাখা- ২ 
এসাইনেম  অিফসার 
ফানঃ ৫৫০০৭৩৯৪ 

e-mail: 
ao2@ngoab.gov.bd 
 
 

ক  শাখা- ৩ 
এসাইনেম  অিফসার 

 
 
 
 
(ক) উপপিরচালক(সাঃ) 
ফানঃ 0088-02-55007399 

e-mail: ddg@ngoab.gov.bd 
 
 
খ) পিরচালক ( ক -১) 
ফানঃ ০০৮৮-০২-৫৫০০৭৪০৩ 

e-mail:  dir1@ngoab.gov.bd 
 
 
গ) পিরচালক ( ক -২) 
ফানঃ ০০৮৮-০২-৫৫০০৭৪০৪ 

e-mail:  dir2@ngoab.gov.bd 

 
 

 



 

. 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় 
সময় 

েয়াজনীয় কাগজ প  
 
 

েয়াজনীয় কাগজ প  
াি ান 

িফ/চাজ  ( য খাত বা কােড 
জমা িদেত হেব  এবং কখন 

দান করেত হেব তা  
উে খসহ) 

দািয়  া  
কমকতা(কমকতার নাম, 

পদবী ও বাংলােদশ 
কাডসহ টিলেফান ন র) 

উ তন কমকতা যাহার িনকট 
আিপল করা যােব।(কমকতার 

নাম, পদবী ও বাংলােদশ 
কাডসহ টিলেফান ন র) 

ফানঃ ০০৮৮-০২-
৫৫০০৭৩৯৮ 
e-mail: 
ao3@ngoab.gov.bd 
 
 

ক  শাখা-৪ 
এসাইনেম  অিফসার 
ফানঃ ০০৮৮-

৫৫০০৭405 
e-mail: 
ao4@ngoab.gov.bd 
 
 

ক  শাখা- ৫ 
এসাইনেম  অিফসার  
e-mail: 
ao5@ngoab.gov.bd 
 

 

 

০৪। অথছাড়করণ ০৯ িদন এফিড-২,এফিড-৩, বািষক কায ম িতেবদন(ছক মাতােবক), িনরী া 
িতেবদন এবং ানীয় শাসেনর ত য়ন প  

ঐ েযাজ  নয় ঐ  
 
 
ক) উপপিরচালক(সাঃ) 
ফানঃ 0088-02-55007399 

e-mail: ddg@ngoab.gov.bd 

 
খ) পিরচালক ( ক -১) 
ফানঃ ০০৮৮-০২-৫৫০০৭৪০৩ 

e-mail:  dir1@ngoab.gov.bd 
 
গ)  পিরচালক ( ক -২) 
ফানঃ ০০৮৮-০২-৫৫০০৭৪০৪ 

e-mail:  dir2@ngoab.gov.bd 
 
 

০৫। জ ির াণ 
ক  

অ েমাদন ও 
অথছাড় করণ 

২৪ ঘ া এফিড-৭, এফিড-২ এবং দাতা সং ার িত িতপ  ঐ ঐ ঐ 

০৬। নবাসন 
ক  

অ েমাদন ও 
অথছাড়করণ 

২১ 
কাযিদবস 

এফিড-৬, এফিড-২ এবং দাতা সং ার িত িত প  ঐ ঐ ঐ 

০৭। এককালীন 
অ দান  
হেণর 

অ মিত 
 

০৭ 
কাযিদবস 

এফিস-১, এফিস-২ অথবা দাতা সং ার িত িত প । ঐ ঐ ঐ 

০8। সংেশািধত 
ক  

অ েমাদন 

৩০ 
কাযিদবস 

সংেশািধত এফিড-৬, এফিড-২ এবং দাতা সং ার িত িত প  ঐ ঐ ঐ 



 

. 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় 
সময় 

েয়াজনীয় কাগজ প  
 
 

েয়াজনীয় কাগজ প  
াি ান 

িফ/চাজ  ( য খাত বা কােড 
জমা িদেত হেব  এবং কখন 

দান করেত হেব তা  
উে খসহ) 

দািয়  া  
কমকতা(কমকতার নাম, 

পদবী ও বাংলােদশ 
কাডসহ টিলেফান ন র) 

উ তন কমকতা যাহার িনকট 
আিপল করা যােব।(কমকতার 

নাম, পদবী ও বাংলােদশ 
কাডসহ টিলেফান ন র) 

০9। িবেদশী 
িবেশষ  
/পরামশেকর 
কাযা মিত 

দান। 

৫০ 
কাযিদবস 

এফিড-৯,(ছিব, িশ াগত যা তার সনদ, পাসেপােটর কিপ , ’এন’ িভসার কিপ 
এবং িনেয়াগ পে র কিপ)-৫ সট। 

ঐ ঐ ঐ 

১0। িবেদশী 
িবেশষ / 
পরামশেকর 
কাযা মিতর 
ময়াদ বিধত 

করণ। 

১০ 
কাযিদবস 

এফিড-৯,(ছিব, িশ াগত যা তার সনদ, পাসেপােটর কিপ , ’এন’ িভসার কিপ 
এবং িনেয়াগ পে র কিপ)-৫ সট। 

ঐ ঐ ঐ 

১১। ’এন’ িভসায় 
আগমেনর 
জ  
িনেয়াগপ  
সত ািয়ত 
করণ 

১৫ 
কাযিদবস 

এফিড-৯,(ছিব, িশ াগত যা তার সনদ, পাসেপােটর কিপ এবং িনেয়াগ পে র 
কিপ)-২ সট। 

ঐ ঐ ঐ 

 

 
 
 
িজআরএস দািয় া  কমকতাঃ  

 
 
 
আর আই দািয় া  কমকতাঃ 

উপপিরচালক(সাঃ) 
ফানঃ ০০৮৮-০২-৫৫০০৭৩৯৯ 
মাবাইলঃ ০১৭১২-261727 

e-mail: ddg@ngoab.gov.bd 

উপপিরচালক(সাঃ) 
ফানঃ ০০৮৮-০২-৫৫০০৭৩৯৯ 
মাবাইলঃ ০১৭১২-261727 

e-mail: ddg@ngoab.gov.bd  
 


