
সিটিজেন চার্ টার 

িাধারণ শাখা 

মাঠ পর্ যায়ে  সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি (তেটিয়েনে চার্ যার)- 2022 এর নতুন ফরয়মর্ নমুনা ছক 

ক্রতমক 

নম্বর 
সেবার নাম সেবা প্রদায়ন 

েয়ব যাচ্চ েমে  
প্রয়োেনীে কাগেপত্র প্রয়োেনীে কাগেপত্র/ আয়বদন 

ফরম প্রাতিস্থান 
সেবামূল্য এবং 

পতরয় াধ পদ্ধতি 

(র্তদ থায়ক) 

 াখার নামেহ 

দাতেত্বপ্রাি কম যকিযার  

( পদতব,  রুম নং, 

সেলা/ উপয়েলার সকাড 

 অতফতেোল সর্তলয়ফান ও  

ই-সমইল 

উর্ধ্যিন কম যকিযার , পদতব সেলা/উপয়েলা 

সকাডেহ 

অতফতেোল সর্তলয়ফান ও  

ই-সমইল   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
01 ছাপাখানা 

েংরক্ষয়ের 

স াষোপত্র 

অনুয়মাদন 

 

 

 

 

 

 

 

১০ (দ )  
কম যতদবে 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১) োদা কাগয়ে আয়বদন করয়ি হয়ব। আয়বদয়ন  

পূে যাঙ্গ নাম, ঠিকানা ও সমাবাইল নম্বর উয়েখ করয়ি 

হয়ব।  

২) োিীে পতরচেপত্র/নাগতরকত্ব েনদপয়ত্রর 

েিযাতেি ফয়র্াকতপ।  

৩) তপ্রতটং সমত ন ক্রে েংক্রান্ত কাগেপয়ত্রর  মূল/ 

েিযাতেি ফয়র্াকতপ।  

৪) ছাপাখানা েংরক্ষেস্থয়লর মাতলকানা/ভাড়া 

েংক্রান্ত দতলল দস্তায়বয়ের েিযাতেি ফয়র্াকতপ।  

৫) ৩০০/- র্াকার নন-জুতডত োল স্ট্যায়ে 

স াষোপত্র। 

১) সকার্ যতফ ও নন-জুতডত োল 

স্ট্যাে  অনুয়মাতদি স্ট্যাে 

ভযান্ডায়রর তনকর্ হয়ি পাওো 

র্ায়ব।  

২) অন্যান্য কাগেপত্রাতদ 

আয়বদনকারীয়ক আয়বদয়নর 

োয়থ েংযুক্ত করয়ি হয়ব।  

১। ২০/-র্াকার সকার্ য 

তফ 

২। ৩০০/- র্াকার নন-

জুতডত োল স্ট্যায়ে 

‘ক’ ফরয়ম স াষো 

প্রদান করয়ি হয়ব। 

 

োধারে  াখা 

েহকারী  কতম নার 

সেলা প্র ােয়কর 

কার্ যালে, কুতিো। 

সেলা সকাড-৭০০০ 

 রুম নম্বর-২০৬ 

সফান : ০২৪-৭৭৭৮২৩১১ 

dckushtia.gsec@ 

gmail.com 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

সেলা সকাড-৭০০০ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইল : dckushtia@ mopa.gov.bd 

ও 
অতিতরক্ত সেলা প্র ােক (োতব যক), কুতিো 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

 adcgkushtia@mopa.gov.bd 
 

 
0২ দদতনক/ 

োিাতহক 

পতত্রকা 

প্রকায় র 

ছাড়পত্র 

প্রদান 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৫ (পয়নর)  

কম যতদবে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১) স্থানীেভায়ব প্রস্তুিকৃি আয়বদন ফরয়ম আয়বদন 

করয়ি হয়ব। আয়বদয়ন  পূে যাঙ্গ নাম, ঠিকানা ও 

সমাবাইল নম্বর উয়েখ করয়ি হয়ব। 

২) স্থানীে ইউতপ সচোরম্যান/য়পৌরেভা সমের কর্তযক 

প্রদত্ত নাগতরকত্ব েনদপয়ত্রর েিযাতেি ফয়র্াকতপ। 

৩) আয়বদনকারী তনয়ে মুদ্রাকর না হয়ল ছাপাখানার 

স্বত্বাতধকারীর োয়থ েোতদি চুতক্তপয়ত্রর মূল 

কতপ/েিযাতেি ফয়র্াকতপ। 

৪) তেতভল োেযন কর্তযক প্রদত্ত স্বাস্থযগি েনদপয়ত্রর 

মূলকতপ।  

৫) তবগি ৬ মায়ের ব্াংক সস্ট্র্য়মটেহ আতথ যক 

স্বচ্ছলিার েনদপয়ত্রর মূলকতপ। 

৬) ত ক্ষাগি সর্াগ্যিা/োংবাতদকিাে পর্ যাি 

প্রত ক্ষে বা অতভজ্ঞিার েনদপয়ত্রর  েিযাতেি 

ফয়র্াকতপ। 

৭) ৩০০/- র্াকার নন-জুতডত োল স্ট্যায়ে 

স াষোপত্র। 

১) স্থানীেভায়ব ছাপায়না 

আয়বদন ফরয়ম  

ক) সেলা প্র ােয়কর 

কার্ যালয়ের ওয়েব োইর্ 

www.kushtia.gov.bd  

খ) সেলা প্র ােয়কর 

কার্ যালয়ের োধারে  াখা হয়ি 

পাওো র্ায়ব।  

২) সকার্ যতফ  অনুয়মাতদি 

স্ট্যাে ভযান্ডায়রর তনকর্ 

পাওো র্ায়ব। 

৩) অন্যান্য কাগেপত্রাতদ 

আয়বদনকারীয়ক তনে দাতেয়ত্ব 

েংগ্রহপূব যক আয়বদয়নর োয়থ 

েংযুক্ত করয়ি হয়ব। 

 

 

 

 

 

 

 

১। ২০/-র্াকার সকার্ য 

তফ  

২। ৩০০/- র্াকার নন- 

জুতডত োল স্ট্যায়ে 

‘ক’ ফরয়ম স াষো 

প্রদান করয়ি হয়ব। 

 

োধারে  াখা 

েহকারী  কতম নার 

সেলা প্র ােয়কর 

কার্ যালে, কুতিো। 

সেলা সকাড-৭০০০ 

 রুম নম্বর-২০৬ 

সফান : ০২৪-৭৭৭৮২৩১১ 

dckushtia.gsec@ 

gmail.com 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

সেলা সকাড-৭০০০ 

সফান : 024-77782300 

সমাবা : 01730473623 
ই-সমইল : dckushtia@ mopa.gov.bd 

ও 
অতিতরক্ত সেলা প্র ােক (োতব যক), কুতিো 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

 adcgkushtia@mopa.gov.bd 
 

 

ক্রতমকনম্বর সেবার নাম সেবা প্রদায়ন 

েয়ব যাচ্চ েমে  
প্রয়োেনীে কাগেপত্র প্রয়োেনীে কাগেপত্র/ আয়বদন 

ফরম প্রাতি স্থান 
সেবামূল্য এবং 

পতরয় াধ পদ্ধতি 

(র্তদ থায়ক) 

 াখার নামেহ 

দাতেত্বপ্রাি কম যকিযার 

( পদতব,  রুম নম্বর, 

সেলা/ উপয়েলার সকাড 

অতফতেোল সর্তলয়ফান ও 

ই-সমইল 

উর্ধ্যিন কম যকিযার , পদতব সেলা/উপয়েলা 

সকাডেহ 

অতফতেোল সর্তলয়ফান ও  

ই-সমইল   

http://www.kushtia.gov.bd/


0৩ এনতেও 

কার্ যক্রম 

েেতকযি 

প্রিযেন 

 

 

 

 

 

১০ (দ ) 

কম যতদবে 

 

 

 

 

 

 

 

 

১) েংতিি এনতেও'র তনেম্ব প্যায়ড আয়বদন করয়ি 

হয়ব। 

২) এনতেও তবষেক ব্যযয়রার প্রকল্প অনুয়মাদন পয়ত্রর 

ফয়র্াকতপ। 

৩) েংতিি প্রকয়ল্পর এফতড-৬ এর কতপ। 

১) সকার্ যতফ অনুয়মাতদি স্ট্যাে 

ভযান্ডায়রর তনকর্ হয়ি পাওো 

র্ায়ব।  

২) অন্যান্য কাগেপত্রাতদ 

আয়বদনকারীয়ক তনে দাতেয়ত্ব 

েংগ্রহপূব যক আয়বদয়নর োয়থ 

েংযুক্ত করয়ি হয়ব। 

২০/-র্াকার সকার্ য তফ  

 

োধারে  াখা 

েহকারী  কতম নার 

সেলা প্র ােয়কর 

কার্ যালে, কুতিো। 

সেলা সকাড-৭০০০ 

 রুম নম্বর-২০৬ 

সফান : ০২৪-৭৭৭৮২৩১১ 

dckushtia.gsec@ 

gmail.com 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

সেলা সকাড-৭০০০ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইল : dckushtia@ mopa.gov.bd 

ও 
অতিতরক্ত সেলা প্র ােক (োতব যক), কুতিো 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

 adcgkushtia@mopa.gov.bd 
 

 0৪ প্রবােীয়দর 

অতভয়র্াগ  

তনষ্পতত্ত  

 

 

 

 

 

 

 

৭ (োি)  

কম যতদবে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১) োদা কাগয়ে আয়বদন করয়ি হয়ব। 

Av‡e`bKvixi bvg I c~Y© wVKvbv m¤^wjZ †gvevBj 

b¤^i। 

২) স্থানীে ইউতপ সচোরম্যান/য়পৌরেভা সমের কর্তযক 

প্রদত্ত নাগতরকত্ব েনদপয়ত্রর েিযাতেি ফয়র্াকতপ।  

৩) োিীে পতরচে পয়ত্রর ফয়র্াকতপ 

৪) অতভয়র্ায়গর তবষয়ে আয়বদয়ন সুস্পি বে যনা 

থাকয়ি হয়ব।  

৫) পােয়পায়র্ যর েিযাতেি ফয়র্াকতপ দাতখল করয়ি 

হয়ব। 

১) সকার্ যতফ অনুয়মাতদি স্ট্যাে 

ভযান্ডায়রর তনকর্ হয়ি পাওো 

র্ায়ব।  

২) নাগতরকত্ব েনদ  স্থানীে 

ইউতনেন পতরষদ/য়পৌরেভা 

হয়ি েংগ্রহ করয়ি হয়ব।  

৩) অন্যান্য কাগেপত্রাতদ 

আয়বদনকারীয়ক আয়বদয়নর 

োয়থ েংযুক্ত করয়ি হয়ব। 

 

 

 

 

২০/-র্াকার সকার্ য তফ  

 

োধারে  াখা 

প্রবােী কল্যাে 

সেলা প্র ােয়কর 

কার্ যালে, কুতিো। 

সেলা সকাড-৭০০০ 

 রুম নম্বর-২০৬ 

সফান : ০২৪-৭৭৭৮২৩১১ 

dckushtia.gsec@ 

gmail.com 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

সেলা সকাড-৭০০০ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইল : dckushtia@ mopa.gov.bd 

ও 
অতিতরক্ত সেলা প্র ােক (োতব যক), কুতিো 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

 adcgkushtia@mopa.gov.bd 
 

 
0৫ প্রবােীয়দর 

অতভয়র্াগ 

গ্রহে ও  

তনষ্পতত্ত 

কার্ যক্রম 

 

 

 

 

 

৭ (োি) 

কম যতদবে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ১) োদা কাগয়ে আয়বদন করয়ি হয়ব। 

আয়বদনকারীর নাম ও পূে য ঠিকানা েম্বতলি 

সমাবাইল নম্বর।  

২) স্থানীে ইউতপ সচোরম্যান/য়পৌরেভা সমের কর্তযক 

প্রদত্ত নাগতরকত্ব েনদপয়ত্রর েিযাতেি ফয়র্াকতপ।  

৩) অতভয়র্ায়গর তবষয়ে আয়বদয়ন সুস্পি বে যনা 

থাকয়ি হয়ব।  

৪) পােয়পায়র্ যর েিযাতেি ফয়র্াকতপ দাতখল করয়ি 

হয়ব। 

১) সকার্ যতফ অনুয়মাতদি স্ট্যাে 

ভযান্ডায়রর তনকর্ হয়ি পাওো 

র্ায়ব।  

২) নাগতরকত্ব েনদ  স্থানীে 

ইউতনেন পতরষদ/য়পৌরেভা 

হয়ি েংগ্রহ করয়ি হয়ব।  

৩) অন্যান্য কাগেপত্রাতদ 

আয়বদনকারীয়ক আয়বদয়নর 

োয়থ েংযুক্ত করয়ি হয়ব। 

 

 

 

 

২০/- র্াকার সকার্ য তফ  

 

েহকারী কতম নার 

প্রবােী কল্যাে  াখা 

সেলা প্র ােয়কর 

কার্ যালে, কুতিো 

সেলা সকাড-৭০০০ 

 রুম নম্বর-২০৬ 

সফান : ০২৪-৭৭৭৮২৩১১ 

dckushtia.gsec@ 

gmail.com 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

সেলা সকাড-৭০০০ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইল : dckushtia@ mopa.gov.bd 

ও 
অতিতরক্ত সেলা প্র ােক (োতব যক), কুতিো 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

 adcgkushtia@mopa.gov.bd 

 

০৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z_¨ 

AwaKvi 

AvBb-

2009  এর 

আওিাে 

েনগয়ের 

চাতহি িথ্য 

প্রদান 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০ (তব ) 

কম যতদবে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১) সনধ টাসরত ফরজে আজেদন করজত হজে। 

২) আজেদনকারীর নাে ঠিকানা, ফযাক্স নম্বর এবং ই-

সমইল ঠিকানা উয়েখ করয়ি হয়ব।  

৩) সর্ িয়থ্যর েন্য অনুয়রাধ করা হয়েয়ছ উহার 

তনর্ভ যল ও স্পি বে যনা থাকয়ি হয়ব। 

৪) অনুয়রাধকৃি িয়থ্যর অবস্থান তনে যয়ের েন্য 

প্রয়োেনীে িথ্যাবলী েংয়র্ােন করয়ি হয়ব। 

৫) সকান পদ্ধতিয়ি িথ্য পাইয়ি আগ্রহী উহার বে যনা 

করয়ি হয়ব। 

 

১) সেলা প্র ােয়কর 

কার্ যালয়ের ওয়েব োইর্ 

www. kushtia.gov.bd 

২) সেলা প্র ােয়কর 

কার্ যালয়ের োধারে  াখা 

৩) উপয়েলা তনব যাহী 

অতফোয়রর কার্ যালে (েকল) 

 

 

১) এ-৪ ও এ-৩ মায়পর 

কাগয়ের সক্ষয়ত্র প্রতি 

পৃষ্ঠা ২/- র্াকা হায়র 

এবং িদূর্ধ্য োইয়ের 

কাগয়ের সক্ষয়ত্র প্রকৃি 

মূল্য।  

২) আয়বদনকারী কর্তযক 

তডস্ক, তেতড ইিযাতদ 

েরবরায়হর সক্ষয়ত্র 

তবনামূয়ল্য।  

৩) িথ্য েরবরাহকারী 

কর্তযক তডস্ক, তেতড 

ইিযাতদ েরবরায়হর 

সক্ষয়ত্র উহার প্রকৃি 

মূল্য।  

োধারে  াখা 

েহকারী  কতম নার 

সেলা প্র ােয়কর 

কার্ যালে, কুতিো। 

সেলা সকাড-৭০০০ 

 রুম নম্বর-২০৬ 

সফান : ০২৪-৭৭৭৮২৩১১ 

dckushtia.gsec@ 

gmail.com 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

সেলা সকাড-৭০০০ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইল : dckushtia@ mopa.gov.bd 

ও 
অতিতরক্ত সেলা প্র ােক (োতব যক), কুতিো 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

 adcgkushtia@mopa.gov.bd 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:adcgkushtia@mopa.gov.bd


০৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দববাতহক 

অবস্থা 

েংক্রান্ত েনদ 

প্রদান 

 

 

 

 

 

 

 

১০ (দ ) 

কার্ যতদবে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১) োদা কাগয়ে আয়বদন করয়ি হয়ব। 

আয়বদনকারীর নাম ও পূে য ঠিকানা েম্বতলি 

সমাবাইল নম্বর।  

২) সর্ ব্তক্তর েন্য প্রিযেনপত্র চাওো হয়চ্ছ িার 

পােয়পায়র্ যর েিযাতেি ফয়র্াকতপ 

৩) স্থানীে ইউতপ সচোরম্যান/য়পৌরেভা সমের কর্তযক 

প্রদত্ত নাগতরকত্ব েনদপয়ত্রর মূল কতপ/েিযাতেি 

ফয়র্াকতপ।  

৪) স্থানীে ইউতপ সচোরম্যান/য়পৌরেভা সমের কর্তযক 

প্রদত্ত েংতিি ব্তক্তর দববাতহক অবস্থার েনদপয়ত্রর 

মূল কতপ। 

৫) আয়বদনকারী কর্তযক  তবজ্ঞ জুতডত োল 

ম্যাতেয়ের্/ সনার্ারী পাবতলয়কর েম্মুয়খ েোতদি 

েংতিি ব্তক্তর দববাতহক অবস্থা েংক্রান্ত 

হলফনামার মূলকতপ।  

 ১) সেলা প্র ােয়কর 

কার্ যালয়ের ওয়েব োইর্ 

www. kushtia.gov.bd 

২) সেলা প্র ােয়কর 

কার্ যালয়ের োধারে  াখা 

২) সকার্ যতফ/নন-জুতডত োল 

স্ট্যাে অনুয়মাতদি স্ট্যাে 

ভযান্ডায়রর তনকর্ হয়ি পাওো 

র্ায়ব।  

 

 

১) ২০/-র্াকার সকার্ য 

তফ  

২) তনধ যতরি তফ-৫০০/-

র্াকা েমার সেোরী 

চালায়নর মূলকতপ 

আয়বদয়নর োয়থ 

েংযুক্ত করয়ি হয়ব।  

র্াকা েমার সকাড নং- 

১-২২০১-০০০১- 

২৬৮১।  

োধারে  াখা 

েহকারী  কতম নার 

সেলা প্র ােয়কর 

কার্ যালে, কুতিো। 

সেলা সকাড-৭০০০ 

 রুম নম্বর-২০৬ 

সফান : ০২৪-৭৭৭৮২৩১১ 

dckushtia.gsec@ 

gmail.com 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

সেলা সকাড-৭০০০ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইল : dckushtia@ mopa.gov.bd 

ও 
অতিতরক্ত সেলা প্র ােক (োতব যক), কুতিো 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

 adcgkushtia@mopa.gov.bd 
 
 
 
 
 
 
 

 

০৮ মৃি বীর 

মুতক্তয়র্াদ্ধার 

দাফন 

কাফয়নর 

অনুদান 

 

 

 

 

 

 

িাৎক্ষতেক 

 

 

 

 

 

 

 

 

১) েংতিি উপয়েলা তনব যাহী অতফোর বরাবর োদা 

কাগয়ে আয়বদন করয়ি হয়ব।  

২) মুতক্তয়র্াদ্ধার েনদপয়ত্রর ফয়র্াকতপ (প্রথম সেতের 

সগয়েয়র্ড কম যকিযা কর্তযক েিযাতেি)। 

৩) মৃি বীর মুতক্তয়র্াদ্ধার মৃতুয েনয়দর ফয়র্াকতপ 

(প্রথম সেতের সগয়েয়র্ড কম যকিযা কর্তযক েিযাতেি)। 

৪) প্রোি মুতক্তয়র্াদ্ধার দাফয়নর ফাইল ছতব ১ কতপ।  

 

 

 

 

১) মুতুয েনদ স্থানীে ইউতনেন 

পতরষদ/য়পৌরেভা/েংতিি 

হােপািাল হয়ি েংগ্রহ করয়ি 

হয়ব।  

২) অন্যান্য কাগেপত্রাতদ 

আয়বদনকারীয়ক আয়বদয়নর 

োয়থ েংযুক্ত করয়ি হয়ব। 

তবনামূয়ল্য েংতিি উপয়েলা তনব যাহী 

অতফোর  

সেলা প্র ােক, কুতিো 

সেলা সকাড-৭০০০ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইল : dckushtia@ mopa.gov.bd 

ও 
অতিতরক্ত সেলা প্র ােক (োতব যক), কুতিো 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : ০১৭১৩০৪৭৩৬২৩ 

 adcgkushtia@mopa.gov.bd 
 

 

০৯ বীর 

মুতক্তয়র্াদ্ধা 

সদরনাম 

েংয় াধয়নর 

প্রস্তাব সপ্ররে 

 

 

 

 

 

 

২০ (তব ) 

কার্ যতদবে 

 

 

 

 

 

 

 

 

১) েংতিি উপয়েলা তনব যাহী অতফোর বরাবর োদা 

কাগয়ে আয়বদন করয়ি হয়ব। 

২) বীর মুতক্তয়র্াদ্ধার নাম েম্বতলি সগয়েয়র্র  কতপ/ 

মুতক্তবািযা পতত্রকার নায়মর িাতলকা/োমতেক 

েনদপয়ত্রর েিযাতেি কতপ। 

৩) নাম েংয় াধয়নর তবষয়ে স্পি বে যনা থাকয়ি 

হয়ব। 

আয়বদনকারীয়ক প্রয়োেনীে 

কাগেপত্রাতদ আয়বদয়নর োয়থ 

েংযুক্ত করয়ি হয়ব। 

তবনামূয়ল্য েংতিি উপয়েলা তনব যাহী 

অতফোর 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

সেলা সকাড-৭০০০ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইল : dckushtia@ mopa.gov.bd 

ও 
অতিতরক্ত সেলা প্র ােক (োতব যক), কুতিো 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

 adcgkushtia@mopa.gov.bd 
 

 

১০ বীর 

মুতক্তয়র্াদ্ধায়দর 

সগয়ের্ র্ভল-

ভ্রাতন্ত 

েংয় াধন 

তবষয়ে 

মিামি 

প্রদান 

 

 

২০ (তব ) 

কার্ যতদবে 

 

 

 

 

 

 

 

১) েংতিি উপয়েলা তনব যাহী অতফোর বরাবর োদা 

কাগয়ে আয়বদন করয়ি হয়ব। 

২) বীর মুতক্তয়র্াদ্ধার নাম েম্বতলি সগয়ের্ 

কতপ/মুতক্তবািযা পতত্রকার নায়মর িাতলকা/োমতেক 

েনদপয়ত্রর েিযাতেি কতপ। 

৩) র্ভল-ভ্রাতন্ত েংয় াধয়নর তবষয়ে স্পি বে যনা 

থাকয়ি হয়ব। 

 

আয়বদনকারীয়ক প্রয়োেনীে 

কাগেপত্রাতদ আয়বদয়নর োয়থ 

েংযুক্ত করয়ি হয়ব। 

তবনামূয়ল্য েংতিি উপয়েলা তনব যাহী 

অতফোর 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

সেলা সকাড-৭০০০ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইল : dckushtia@ mopa.gov.bd 

ও 
অতিতরক্ত সেলা প্র ােক (োতব যক), কুতিো 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

 adcgkushtia@mopa.gov.bd 

 

mailto:adcgkushtia@mopa.gov.bd
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১১ বীর 

মুতক্তয়র্াদ্ধায়দর 

ভািা প্রাতির 

স্থান পতরবিযন 

েংক্রান্ত 

মিামি 

 

 

 

 

 

২০ (তব ) 

কার্ যতদবে 

 

 

 

 

 

 

১) েংতিি উপয়েলা তনব যাহী অতফোর বরাবর োদা 

কাগয়ে আয়বদন করয়ি হয়ব। 

২) বীর মুতক্তয়র্াদ্ধার নাম েম্বতলি সগয়ের্ 

কতপ/মুতক্তবািযা পতত্রকার নায়মর িাতলকা/োমতেক 

েনদপয়ত্রর েিযাতেি কতপ।  

৩) ভািার স্থান পতরবিযয়নর তবষয়ে স্পি বে যনা থাকয়ি 

হয়ব। 

আয়বদনকারীয়ক প্রয়োেনীে 

কাগেপত্রাতদ আয়বদয়নর োয়থ 

েংযুক্ত করয়ি হয়ব। 

তবনামূয়ল্য েংতিি উপয়েলা তনব যাহী 

অতফোর 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

সেলা সকাড-৭০০০ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইল : dckushtia@ mopa.gov.bd 

ও 
অতিতরক্ত সেলা প্র ােক (োতব যক), কুতিো 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

 adcgkushtia@mopa.gov.bd 

১২ র্াত্রা/য়মলার 

অনুমতি 

প্রদান 

 

 

 

 

 

 

 

১০ (দ ) 

কম যতদবে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১)  র্াত্রা দয়লর নাম েম্বতলি কাগয়ে আয়বদন 

করয়ি হয়ব।  

২)  বাংলায়দ  ত ল্পকলা একায়ডতম হয়ি র্াত্রা দয়লর 

লাইয়েন্স হালনাগাদ নবােয়নর েিযাতেি ফয়র্াকতপ।  

 

আয়বদনকারী প্রতিষ্ঠায়নর 

প্রয়োেনীে কাগেপত্রাতদ 

আয়বদয়নর োয়থ েংযুক্ত 

করয়ি হয়ব। 

২০/- র্াকার সকার্ যতফ  

 

োধারে  াখা 

েহকারী  কতম নার 

সেলা প্র ােয়কর 

কার্ যালে, কুতিো। 

সেলা সকাড-৭০০০ 

 রুম নম্বর-২০৬ 

সফান : ০২৪-৭৭৭৮২৩১১ 

dckushtia.gsec@ 

gmail.com 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

সেলা সকাড-৭০০০ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইল : dckushtia@ mopa.gov.bd 

ও 
অতিতরক্ত সেলা প্র ােক (োতব যক), কুতিো 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

 adcgkushtia@mopa.gov.bd 
 
 
 
 
 
 
 

 

১৩ ক্ষুদ্র নৃ-

সগাতষ্ঠর 

েনদপত্র 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 (োি) 

কম যতদবে 

 

 

 

 

১) োদা কাগয়ে আয়বদন করয়ি হয়ব।  

২) নাগতরকত্ব েনদ/োিীে পতরচেপয়ত্রর েিযাতেি 

ফয়র্াকতপ।  

৩) স্থানীে ক্ষুদ্র নৃ-সগাতষ্ঠ েতমতি কর্তযক প্রদত্ত 

েনদপয়ত্রর মূলকতপ।  

১) নাগতরকত্ব েনদ  স্থানীে 

ইউতনেন পতরষদ/য়পৌরেভা 

হয়ি েংগ্রহ করয়ি হয়ব।  

২) স্থানীে ক্ষুদ্র নৃ-সগাতষ্ঠ েতমতি 

হয়ি প্রিযেনপত্র েংগ্রহ করয়ি 

হয়ব। 

২০/- র্াকার সকার্ যতফ  

 

োধারে  াখা 

েহকারী  কতম নার 

সেলা প্র ােয়কর 

কার্ যালে, কুতিো। 

সেলা সকাড-৭০০০ 

 রুম নম্বর-২০৬ 

সফান : ০২৪-৭৭৭৮২৩১১ 

dckushtia.gsec@ 

gmail.com 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

সেলা সকাড-৭০০০ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইল : dckushtia@ mopa.gov.bd 

ও 
অতিতরক্ত সেলা প্র ােক (োতব যক), কুতিো 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

 adcgkushtia@mopa.gov.bd 
 
 
 
 
 
 
 

 

১৪ মেতেদ 

মতিয়রর 

অনুকূয়ল ধম য 

মন্ত্রোলে/ 

মাননীে 

মন্ত্রীর 

সস্বচ্ছাধীন 

িহতবল 

েংক্রান্ত 

 

07 (সাত)  

কম যতদবে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১) েংতিি মেতেদ/মতিয়রর প্যায়ড 

েভাপতি/োধারে েোদক কর্তযক আয়বদন করয়ি 

হয়ব।  

২) তনব যাহী কতমটির েভার তেদ্ধান্ত েম্বতলি 

কার্ যতববরেী দাতখল করয়ি হয়ব।  

৩) আয়বদনকারীর োিীে পতরচেপয়ত্রর েিযাতেি 

ফয়র্াকতপ।  

৪) আয়বদনকারীর পােয়পার্ য োইয়ের ১ কতপ 

েিযাতেি ছতব।   

আয়বদনকারীয়ক প্রয়োেনীে 

কাগেপত্রাতদ আয়বদয়নর োয়থ 

েংযুক্ত করয়ি হয়ব। 

webvg~‡j¨ োধারে  াখা 

েহকারী  কতম নার 

সেলা প্র ােয়কর 

কার্ যালে, কুতিো। 

সেলা সকাড-৭০০০ 

 রুম নম্বর-২০৬ 

সফান : ০২৪-৭৭৭৮২৩১১ 

dckushtia.gsec@ 

gmail.com 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

সেলা সকাড-৭০০০ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইল : dckushtia@ mopa.gov.bd 

ও 
অতিতরক্ত সেলা প্র ােক (োতব যক), কুতিো 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

 adcgkushtia@mopa.gov.bd 
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সিটিজেন চার্ টার 

ননোরত শাখা 

 

ক্রতমক 

নম্বর 

সেবার নাম সেবা প্রদায়নর 

েয়ব যাচ্চ েমে 

 

  

প্রয়োেনীে কাগেপত্র প্রয়োেনীে 

কাগেপত্র/ 

আয়বদন ফরম 

প্রাতিস্থান 

সেবামূল্য 

এবং 

পতরয় াধ 

পদ্ধতি (র্তদ 

থায়ক) 

 াখার নামেহ দাতেত্বপ্রাি কম যকিযার 

পদতব, রুম নম্বর, সেলা/উপয়েলার 

সকাড, অতফতেোল সর্তলয়ফান ও 

ইয়মইল   

উর্ধ্িযন কম যকিযার পদতব, 

 রুম নম্বর, সেলা/উপয়েলার সকাডেহ 

অতফতেোল সর্তলয়ফান ও ইয়মইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. ৪থ য সেতের কম যচারীয়দর সপন ন  

(চাকুয়রর তনয়ের অবের 

গ্রহয়ের সক্ষয়ত্র) 

০১ মাে ১। তনধ যাতরি সপন ন ফরম ২.১ এ 

কমপয়ক্ষ ১মাে পূয়ব য আয়বদন 

করয়ি হয়ব 

২।চাকতর বই/চাকতর তববরেী 

৩। েিযাতেি ছতব ৪ কতপ 

৪। তপআরএল এ গময়নর মঞ্জুরী 

আয়দ   

৫। প্রিযাত ি স ষ সবিন পত্র  

৬। অিম সেতে পায় র েনদ 

৭। না-দাবী প্রিযেনপত্র 

৮। নমুনা স্বাক্ষর ও হায়ির পাঁচ 

আঙ্গুয়লর ছাপ-৩কতপ 

৯। প্রািব্ সপন য়নর দবধ 

উত্তরাতধকার স াষো পত্র-৩কতপ 

সপন ন ফরম 

সেলা 

প্র ােয়কর 

কার্ যালয়ের 

েংস্থাপন  াখাে 

পাওো র্ায়ব।  

অন্যান্য 

কাগেপত্রাতদ 

আয়বদনকারীয়ক 

আয়বদয়নর 

োয়থ েংযুক্ত 

করয়ি হয়ব।  

তবনা মূয়ল্য  ায়হদ আরমান 

সনোরি সডপুটি কায়লক্টর, 

কুতিো 

রুম নম্বর-২০৩ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮02477782316 

সমাবাইল নম্বর : 

০১৭৩৪-৫০০৬০০ 

ই-সমইল 

dckushtia.nezarat@gmail.com 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা প্র ােক, 

(োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

২. ৪থ য সেতের কম যচারীয়দর 

পাতরবাতরক সপন ন 

(সপন নমঞ্জুতরর পূয়ব যই 

সপন নায়রর মৃতুয হয়ল) 

০১ মাে ১। তনধ যাতরি সপন ন ফরম ২.১ এ 

আয়বদন করয়ি হয়ব 

২।চাকতর বই/চাকতর তববরেী 

৩। েিযাতেি ছতব ৪ কতপ 

৪। তপআরএল এ গময়নর মঞ্জুরী 

আয়দ  (প্রয়র্ােয সক্ষয়ত্র)  

৫। প্রিযাত ি স ষ সবিন পত্র  

৬। উত্তরাতধকার েনদপত্র ও নন 

ম্যাতরে েনদ-৩ কতপ 

৭। নমুনা স্বাক্ষর ও হায়ির পাঁচ 

আঙ্গুয়লর ছাপ-৩কতপ 

৮। অতভভাবক ময়নানেন এবং 

অবের ভািা ও আনুয়িাতষক 

উয়ত্তালন করার ক্ষমিা অপ যে 

েনদ-৩কতপ 

সপন ন ফরম 

সেলা 

প্র ােয়কর 

কার্ যালয়ের 

েংস্থাপন  াখাে 

পাওো র্ায়ব।  

অন্যান্য 

কাগেপত্রাতদ 

আয়বদনকারীয়ক 

আয়বদয়নর 

োয়থ েংযুক্ত 

করয়ি হয়ব।  

তবনা মূয়ল্য  ায়হদ আরমান 

সনোরি সডপুটি কায়লক্টর, 

কুতিো 

রুম নম্বর-২০৩ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮02477782316 

সমাবাইল নম্বর : 

০১৭৩৪-৫০০৬০০ 

ই-সমইল 

dckushtia.nezarat@gmail.com 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা প্র ােক, 

(োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 



৯। মৃতুয েনদপত্র 

১০। না-দাবী প্রিযেনপত্র-০১কতপ 

৩. ৪থ য সেতের কম যচারীয়দর 

পাতরবাতরক সপন ন 

(অবেরভািা সভাগরি অবস্থাে 

সপন ন সভাগীর মৃতুয হয়ল) 

১৫ তদন ১। তনধ যাতরি সপন ন ফরম ২.২ এ 

আয়বদন করয়ি হয়ব 

২। েিযাতেি ছতব ৪ কতপ 

৩। উত্তরাতধকার েনদপত্র ও নন 

ম্যাতরে েনদ-৩ কতপ 

৪। নমুনা স্বাক্ষর ও হায়ির পাঁচ 

আঙ্গুয়লর ছাপ-৩কতপ 

৫। অতভভাবক ময়নানেন এবং 

অবের ভািা ও আনুয়িাতষক 

উয়ত্তালন করার ক্ষমিা অপ যে 

েনদ-৩কতপ 

৬। মৃতুয েনদপত্র 

৭। তপতপও এবং তড-হাফ 

সপন ন ফরম 

সেলা 

প্র ােয়কর 

কার্ যালয়ের 

েংস্থাপন  াখাে 

পাওো র্ায়ব।  

অন্যান্য 

কাগেপত্রাতদ 

আয়বদনকারীয়ক 

আয়বদয়নর 

োয়থ েংযুক্ত 

করয়ি হয়ব।  

তবনা মূয়ল্য  ায়হদ আরমান 

সনোরি সডপুটি কায়লক্টর, 

কুতিো 

রুম নম্বর-২০৩ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮02477782316 

সমাবাইল নম্বর : 

০১৭৩৪-৫০০৬০০ 

ই-সমইল 

dckushtia.nezarat@gmail.com 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা প্র ােক, 

(োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

৪. তপ আর এল মঞ্জুর ০১ মাে চাকুয়রর বেে ৫৯ বছর পূিীয়ি 

অতেযি ছুটি পাওনা োয়পয়ক্ষ 

তপআরএলএ গময়ের আয়বদয়নর 

সপ্রতক্ষয়ি (অতেযি ছুটি সভায়গর 

আয়বদন ফরম পূরে পূব যক)। 

সেলা 

প্র ােয়কর 

কার্ যালয়ের 

েংস্থাপন  াখাে 

পাওো র্ায়ব। 

তবনা মূয়ল্য  ায়হদ আরমান 

সনোরি সডপুটি কায়লক্টর, 

কুতিো 

রুম নম্বর-২০৩ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮02477782316 

সমাবাইল নম্বর : 

০১৭৩৪-৫০০৬০০ 

ই-সমইল 

dckushtia.nezarat@gmail.com 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা প্র ােক, 

(োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

৫. অতেযি ছুটি মঞ্জুর ১৫তদন সুতনতদ যি কারে উয়েখ পূব যক 

অতেযি ছুটির তনধ যাতরি ফরয়ম 

আয়বদন করয়ি হয়ব 

(অসুস্থিােতেি কারয়ে হয়ল 

তচতকৎেয়কর েনদপত্র েংযুক্ত 

করয়ি হয়ব। 

সেলা 

প্র ােয়কর 

কার্ যালয়ের 

েংস্থাপন  াখাে 

পাওো র্ায়ব। 

তবনা মূয়ল্য  ায়হদ আরমান 

সনোরি সডপুটি কায়লক্টর, 

কুতিো 

রুম নম্বর-২০৩ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮02477782316 

সমাবাইল নম্বর : 

০১৭৩৪-৫০০৬০০ 

ই-সমইল 

dckushtia.nezarat@gmail.com 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা প্র ােক, 

(োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

৬. োতন্ত তবয়নাদন ছুটি মঞ্জুর ১৫তদন চাকতরয়ি সর্াগদায়নর িাতরখ হয়ি প্রতি তিন 

বছর পরপর োতন্ততবয়নাদন ছুটি প্রদান করা 

সেলা 

প্র ােয়কর 

তবনা মূয়ল্য  ায়হদ আরমান 

সনোরি সডপুটি কায়লক্টর, 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 



হে। পূয়ব যর মঞ্জুরকৃি ছুটির আয়বদয়নর 

িাতরখ হয়ি তিন বছর পূতিযর িাতরয়খ অতেযি 

ছুটির তনধ যাতরি ফরয়ম আয়বদন করয়ি হয়ব। 

কার্ যালয়ের 

েংস্থাপন  াখাে 

পাওো র্ায়ব। 

কুতিো 

রুম নম্বর-২০৩ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮02477782316 

সমাবাইল নম্বর : 

০১৭৩৪-৫০০৬০০ 

ই-সমইল 

dckushtia.nezarat@gmail.com 

 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা প্র ােক, 

(োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 
৭. প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর ১৫তদন মতহলা কম যকিযা/কম যচারীগেয়ক 

প্রসূতিকালীন ছুটি গ্রহয়ের সক্ষয়ত্র                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ডাক্তারী েনদপত্রেহ ৬মায়ের 

ছুটির আয়বদন করয়ি হয়ব।এ ছুটি 

েমগ্র চাকতরেীবয়ন ২বার প্রাপ্য। 

- -  ায়হদ আরমান 

সনোরি সডপুটি কায়লক্টর, 

কুতিো 

রুম নম্বর-২০৩ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮02477782316 

সমাবাইল নম্বর : 

০১৭৩৪-৫০০৬০০ 

ই-সমইল 

dckushtia.nezarat@gmail.com 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.g 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা প্র ােক, 

(োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

৮. চাকতর স্থােীকরে ১মাে কমপয়ক্ষ ০২ বছর চাকতরকাল 

পূে য হয়ল চাকতর স্থােীকরয়ের 

েন্য  প্রয়োেনীে কাগেপত্রেহ 

আয়বদন করয়ি হয়ব। 

আয়বদনকারী 

তনয়ে 

প্রয়োেনীে 

কাগেপত্রাতদ 

েংযুক্ত কয়র 

আয়বদন 

করয়বন।  

তবনা মূয়ল্য  ায়হদ আরমান 

সনোরি সডপুটি কায়লক্টর, 

কুতিো 

রুম নম্বর-২০৩ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮02477782316 

সমাবাইল নম্বর : 

০১৭৩৪-৫০০৬০০ 

ই-সমইল 

dckushtia.nezarat@gmail.com 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা প্র ােক, 

(োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

৯. ৪থ য সেেীর কম যচারীয়দর োধারে 

ভতবষ্য িহতবল হয়ি অতগ্রম 

মঞ্জুর 

০৭ তদন তনধ যাতরি ফরয়ম (বাংলায়দ  

ফরম নং- ২৬৩৯) 

োধারে ভতবষ্য িহতবল তহোয়ব 

েমাকৃি র্াকার তহোব তিপ 

েংযুক্ত কয়র আয়বদন করয়ি 

হয়ব। 

 

আয়বদনকারী 

তনয়ে 

প্রয়োেনীে 

কাগেপত্রাতদ 

েংযুক্ত কয়র 

আয়বদন 

করয়বন।  

তবনা মূয়ল্য  ায়হদ আরমান 

সনোরি সডপুটি কায়লক্টর, 

কুতিো 

রুম নম্বর-২০৩ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮02477782316 

সমাবাইল নম্বর : 

০১৭৩৪-৫০০৬০০ 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা প্র ােক, 

(োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 



ই-সমইল 

dckushtia.nezarat@gmail.com 

 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 
 

 

 

 

 

সনোরি সডপুটি কায়লক্টর 

কুতিো। 

 ০৭১-৬২৩১২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

সসটিজেন চার্ টার 

ট্রেোরী ও স্ট্যাম্প শাখা 

ক্রমি

ক নং 

সেবার 

নাি 

সেবা প্রদানন 

েনব বাচ্চ েিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র/আনবদন 

ফরি প্রামির স্থান 

সেবামূল্য এবং পমরন াধ 

পদ্ধমি 

 (যমদ থানক) 

 াখার নািেহ দাময়ত্বপ্রাি কি বকিবা 

পদবী, রুি নম্বর, সজলা/উপনজলা 

সকাড, অমফমেয়াল সেমলনফান ও ই-

সিইল  

উর্ধ্বিন কি বকিবার পদবী, রুি নম্বর, 

সজলা/উপনজলা সকাডেহ অমফমেয়াল 

সেমলনফান ও ই-সিইল  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১) স্ট্যাম্প 

সেন্ডার 

লাইনেন্স 

প্রদান 

৩০ কি ব মদবে ১)  ২০/- োকার সকাে ব মফেহ সজলা প্র ােক, কুমিয়া 

বরাবর 

     আনবদন করনি হনব। 

২)  ৩ কমপ পােনপাে ব োইনজর েিযাময়ি ছমব  (ইউমপ 

     সেয়ারম্যান/নগনজনেড কি বকিবা)  

৩)  জািীয় পমরেয় পনত্রর েিযাময়ি কমপ  

৪)  ন্যযনিি ২০,০০০/=(মব  হাজার) োকা থাকনি হনব  

     এবং ব্াংনকর সলননদননর কাগজ (ব্াংক ম্যাননজার 

     কর্তবক স্বাক্ষমরি) 

৫)  ন্যযনিি এেএেমে/েিিাননর ম ক্ষাগি সযাগ্যিার 

     েিযাময়ি েনদ 

৬)  ব্বো স্থাননর সদাকান োড়া বা চুমিপনত্রর 

কাগজপত্র 

আনবদন ফরি সেজামর স্ট্যাম্প 

 াখায় পাওয়া যানব। 

www.kushtia.gov.bd 

  www.forms.gov.bd 

েঠিক িদনের পর 

সোনালী ব্াংক, প্রধান  াখা, 

কুমিয়ায় ৭৫০/= োকা 

োলাননর িাধ্যনি জিা মদনি 

হনব। 

োলাননর সকাড নং- 

 ১- ১১০১- ০০০১- ১৮৫৪ 

এবং ১৫% েযাে বাবদ ১১৩/- 

োকা সোনালী ব্াংক প্রধান 

 াখায় োলাননর িাধ্যনি জিা 

মদনি হনব। 

োলাননর সকাড নং- 

েযাে-১-১১৩৩-০০০০-০৩১১  

সেজামর অমফোর 

কুমিয়া। 

রুি নম্বর-১১৬ 

সিাবা: +৮৮০১৭34500600 

ই-সিইল-

treasury.kushtia@gm

ail.com 

 

           ১)  সজলা প্র ােক 

কুমিয়া। 

সফান : 02477782300 

সিাবা: +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৪১ 

dckushtia@mopa.gov.b

d 

 

২) অমিমরি সজলা প্র ােক (োমব বক) 

কুমিয়া। 

সফান 02477782303 

সিাবা: +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩ 

sharmin30th@gmail.com 

 

২) স্ট্যাম্প 

সেন্ডার 

লাইনেন্স 

নবায়ন 

০২ কি ব মদবে ১)  ২০/= োকার সকাে ব মফেহ আনবদন করনি হনব। 

২)  মূল লাইনেন্স জিা মদনি হনব। 

৩)  নবায়ন মফ বাবদ ব্াংনক ৫০০/=(পাঁে ি) োকাসহ 

     ভ্যার্ বাবদ ৭৫/- (পাঁচাত্তর) র্াকা জিাদাননর 

োলাননর 

     মূল কমপ।  

আনবদন ফরি সেজামর স্ট্যাম্প 

 াখায় পাওয়া যানব। 

www.kushtia.gov.bd 

www.forms.gov.bd 

সোনালী ব্াংক, প্রধান  াখা, 

কুমিয়ায় ৫০০/= োকা 

োলাননর িাধ্যনি জিা মদনি 

হনব। 

োলাননর  সকাড নং- 

 ১- ১১০১- ০০০১- ১৮৫৪   

এবং ১৫% েযাে বাবদ ৭৫/- 

োকা সোনালী ব্াংক প্রধান 

 াখায় োলাননর িাধ্যনি জিা 

মদনি হনব। 

োলাননর সকাড নং- 

েযাে-১-১১৩৩-০০০০-০৩১১                      

সেজামর অমফোর 

কুমিয়া। 

রুি নম্বর- ১১৬ 

সিাবা: +৮৮০১৭৩4500600 

ই-সিইল- 

treasury.kushtia@gm

ail.com 

 

 

          ১)  সজলা প্র ােক 

কুমিয়া। 

সফান : 02477782300 

সিাবা: +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৪১ 

dckushtia@mopa.gov.b

d 

 

২) অমিমরি সজলা প্র ােক (োমব বক) 

কুমিয়া। 

সফান 02477782303 

সিাবা: +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩ 

sharmin30th@gmail.com 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kushtia.gov.bd/
http://www.kushtia.gov.bd/


সসটিজেন চার্ টার 

ব্যেিা, বাতেেয ও সেসনজ াগ শাখা 
 

নেলা প্রশািজকর কার্ টাল , কুসি া’র ব্যেিা, বাতেেয ও সেসনজ াগ শাখা’র সিটিজেন চার্ টার 

ক্রসে

ক 

নম্বর 

নিোর নাে সেবা প্রদায়নর েয়ব যাচ্চ 

েমে 

 

  

প্রজ ােনী  কাগেপত্র প্রজ ােনী  

কাগেপত্র/আয়বদন ফরম 

প্রাসিস্থান 

সেবামূল্য এবং পতরয় াধ পদ্ধতি 

(র্তদ থায়ক) 

 াখার নামেহ দাস ত্বপ্রাি 

কে টকতটার পদতব, রুম নম্বর, 

সেলা/উপয়েলার সকাড, 

অতফতেোল সর্তলয়ফান ও 

ইয়মইল   

উধ্বতটন কে টকতটার পদতব রুম নম্বর, 

সেলা/উপয়েলার সকাডেহ অতফতেোল 

সর্তলয়ফান ও ইয়মইল 

১. নলৌহোত 

দ্রব্য সেক্রজ র 

সিসলিং 

লাইজিন্স 

প্রদান 

৩০(সত্রশ) 

কার্ টসদেি 

(িকল প্রজ ােনী  

কাগেপত্রাসদ ও 

ইসতোচক তদন্ত 

প্রসতজেদন প্রাসি 

িাজপজে) 

 

 

১. সনধ টাসরত ‘এ’ ফরজে আজেদন করজত 

হজে  

২. নাগসরকজত্বর িনদপত্র (িতযাস ত 

ফজর্াকসপ) 

৩. ব্যেিা প্রসতষ্ঠাজনর োসলকানা িিংক্রান্ত 

কাগেপত্র/চুসিনাো/ভাড়ার রসশদ 

(ফজর্াকসপ) 

৪. নেি লাইজিন্স (িতযাস ত ফজর্াকসপ) 

৫. তফসিলী ব্যািংক কর্তটক প্রদত্ত আসথ টক 

স্বচ্ছলতা িনদপত্র (র্সদ থাজক) 

৬. আ কর িনদ (র্সদ থাজক) 

৭. পািজপার্ ট িাইজের এক কসপ রসিন ছসে। 

১. সনধ টাসরত ‘এ’ ফরে 

ব্যেিা ও োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া  ও নেলা ই-নিো 

নকজে। 

 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা নথজক) 

 

লাইজিন্স সফ - ৩০০০/- 

োিংলাজদশ/জিানালী ব্যািংক এর 

কজপ টাজরর্ শাখা, কুসি া নকাি নিং-

১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ নেোরী 

চালাজনর োধ্যজে েো সদজত হজে। 

 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

২. নলৌহোত 

দ্রব্য সেক্রজ র 

সিসলিং 

লাইজিন্স 

নো ন 

০৭ (িাত) কার্ টসদেি লাইজিজন্সর নে াদ নশষ হও ার ১ োি 

পূজে ট- 

১. িাদা কাগজে আজেদন 

২. সনধ টাসরত ‘সি’ ফরে পূরণ করজত হজে 

২. মূল লাইজিন্স   

৩. নেোরী চালাজনর মূলকসপ  

১. সনধ টাসরত ‘সি’ ফরে 

ব্যেিা ও োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া ও নেলা ই-নিো 

নকজে। 

 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা নথজক) 

 

নো ন সফ - ১৫০০/- 
 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, কুসি া  নকাি নিং-১-০৭৪২-

০০০০-১৮৭৬ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

৩. নলৌহোত 

দ্রব্য এর 

ডুসিজকর্ 

লাইজিন্স 

প্রদান 

০৭ (িাত) কার্ টসদেি ১. িাদা কাগজে আজেদন। 

২. মূল লাইজিজন্সর ফজর্াকসপ 

৩. লাইজিন্স হারাজনার নেজত্র থানা  সেসি 

এসির কসপ 

৪. নেোরী চালাজনর মূলকসপ 

-- ডুসিজকর্ লাইজিন্স সফ - ৬০০/- 
 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ শাখা, 

কুসি া  নকাি নিং-১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ 

এ নেোরী চালাজনর োধ্যজে েো সদজত 

হজে। 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 



+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

৪. সিজেন্ট 

সেক্রজ র 

সিসলিং 

লাইজিন্স 

প্রদান 

৩০(সত্রশ) 

কার্ টসদেি 

(িকল প্রজ ােনী  

কাগেপত্রাসদ ও 

ইসতোচক তদন্ত 

প্রসতজেদন প্রাসি 

িাজপজে) 

 

১. সনধ টাসরত ‘এ’ ফরজে আজেদন করজত 

হজে  

২. নাগসরকজত্বর িনদপত্র (িতযাস ত 

ফজর্াকসপ) 

৩. ব্যেিা প্রসতষ্ঠাজনর োসলকানা িিংক্রান্ত 

কাগেপত্র/চুসিনাো/ভাড়ার রসশদ 

(ফজর্াকসপ) 

৪. নেি লাইজিন্স (িতযাস ত ফজর্াকসপ) 

৫. তফসিলী ব্যািংক কর্তটক প্রদত্ত আসথ টক 

স্বচ্ছলতা িনদপত্র (র্সদ থাজক) 

৬. আ কর িনদ (র্সদ থাজক) 

৭. পািজপার্ ট িাইজের এক কসপ রসিন ছসে। 

১. সনধ টাসরত ‘এ’ ফরে 

ব্যেিা ও োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া  ও নেলা ই-নিো 

নকজে। 

 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা নথজক) 

 

লাইজিন্স সফ - ১৫০০/- 
 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, কুসি া  

নকাি নিং-১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ 

নেোরী চালাজনর োধ্যজে েো 

সদজত হজে। 

 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

৫. সিজেন্ট 

সেক্রজ র 

সিসলিং 

লাইজিন্স 

নো ন 

০৭ (িাত) কার্ টসদেি লাইজিজন্সর নে াদ নশষ হও ার ১ োি 

পূজে ট- 

১. িাদা কাগজে আজেদন 

২. সনধ টাসরত ‘সি’ ফরে পূরণ করজত হজে 

২. মূল লাইজিন্স   

৩. নেোরী চালাজনর মূলকসপ  

১. সনধ টাসরত ‘সি’ ফরে 

ব্যেিা ও োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া ও নেলা ই-নিো 

নকজে। 

 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা নথজক) 

 

নো ন সফ - ৭৫০/- 
 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, কুসি া  নকাি নিং-১-০৭৪২-

০০০০-১৮৭৬ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

৬. সিজেন্ট 

সেক্রজ র এর 

ডুসিজকর্ 

লাইজিন্স 

প্রদান 

০৭ (িাত) কার্ টসদেি ১. িাদা কাগজে আজেদন। 

২. মূল লাইজিজন্সর ফজর্াকসপ 

৩. লাইজিন্স হারাজনার নেজত্র থানা  সেসি 

এসির কসপ 

৪. নেোরী চালাজনর মূলকসপ 

-- ডুসিজকর্ লাইজিন্স সফ - ৩০০/- 
 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, কুসি া  নকাি নিং-১-০৭৪২-

০০০০-১৮৭৬ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 



সমাবা : 01730473623 
ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

৭. সেল্কফুি 

সেক্রজ র 

সিসলিং 

লাইজিন্স 

প্রদান 

৩০(সত্রশ) 

কার্ টসদেি 

(িকল প্রজ ােনী  

কাগেপত্রাসদ ও 

ইসতোচক তদন্ত 

প্রসতজেদন প্রাসি 

িাজপজে) 

 

১. সনধ টাসরত ‘এ’ ফরজে আজেদন করজত 

হজে  

২. নাগসরকত্ব িনদপত্র (িতযাস ত 

ফজর্াকসপ) 

৩. ব্যেিা প্রসতষ্ঠাজনর োসলকানা িিংক্রান্ত 

কাগেপত্র/চুসিনাো/ভাড়ার রসশদ 

(িতযাস ত ফজর্াকসপ) 

৪. নেি লাইজিন্স (িতযাস ত ফজর্াকসপ) 

৫. তফসিলী ব্যািংক কর্তটক প্রদত্ত আসথ টক 

স্বচ্ছলতা িনদপত্র (র্সদ থাজক) 

৬. আ কর িনদ (র্সদ থাজক) 

৭. পািজপার্ ট িাইজের এক কসপ িতযাস ত 

রসিন ছসে। 

১. সনধ টাসরত ‘এ’ ফরে 

ব্যেিা ও োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া  ও নেলা ই-নিো 

নকজে। 

 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা নথজক) 

 

লাইজিন্স সফ - ৩০০/- 
 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, কুসি া  নকাি নিং-১-০৭৪২-

০০০০-১৮৭৬ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

৮. সেল্কফুি 

সেক্রজ র 

সিসলিং 

লাইজিন্স 

নো ন 

০৭ (িাত) কার্ টসদেি লাইজিজন্সর নে াদ নশষ হও ার ১ োি 

পূজে ট- 

১. িাদা কাগজে আজেদন 

২. সনধ টাসরত ‘সি’ ফরে পূরণ করজত হজে 

২. মূল লাইজিন্স   

৩. নেোরী চালাজনর মূলকসপ  

১. সনধ টাসরত ‘সি’ ফরে 

ব্যেিা ও োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া ও নেলা ই-নিো 

নকজে। 

 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা নথজক) 

 

নো ন সফ -১৫০/- 
 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ শাখা 

কুসি া   নকাি নিং-১-০৭৪২-

০০০০-১৮৭৬ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

৯. সেল্কফুি 

সেক্রজ র এর 

ডুসিজকর্ 

লাইজিন্স 

প্রদান 

০৭ (িাত) কার্ টসদেি ১. িাদা কাগজে আজেদন। 

২. মূল লাইজিজন্সর ফজর্াকসপ 

৩. লাইজিন্স হারাজনার নেজত্র থানা  সেসি 

এসির কসপ 

৪. নেোরী চালাজনর মূলকসপ 

-- ডুসিজকর্ লাইজিন্স সফ - ৬০/- 
 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, কুসি া  নকাি নিং-১-০৭৪২-

০০০০-১৮৭৬ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ 

dckushtia@mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

১০. স্বণ ট ৩০ (সত্রশ) ১. সনধ টাসরত ‘এ’ ফরজে আজেদন করজত ১. সনধ টাসরত ‘এ’ ফরে লাইজিন্স সফ - ৫০০০/- কােী  ারতমন সনওোে সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 



জুজ লারীর 

সিসলিং 

লাইজিন্স 

প্রদান 

কার্ টসদেি 

(িকল প্রজ ােনী  

কাগেপত্রাসদ ও 

ইসতোচক তদন্ত 

প্রসতজেদন প্রাসি 

িাজপজে) 

 

হজে  

২. নাগসরকজত্বর িনদপত্র (িতযাস ত 

ফজর্াকসপ) 

৩. ব্যেিা প্রসতষ্ঠাজনর োসলকানা িিংক্রান্ত 

কাগেপত্র/চুসিনাো/ভাড়ার রসশদ 

(ফজর্াকসপ) 

৪. নেি লাইজিন্স (িতযাস ত ফজর্াকসপ) 

৫. তফসিলী ব্যািংক কর্তটক প্রদত্ত আসথ টক 

স্বচ্ছলতা িনদপত্র (র্সদ থাজক) 

৬. আ কর িনদ (র্সদ থাজক) 

৭. পািজপার্ ট িাইজের এক কসপ রসিন ছসে। 

ব্যেিা ও োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া  ও নেলা ই-নিো 

নকজে। 

 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা নথজক) 

 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, কুসি া  নকাি নিং-১-০৭৪২-

০০০০-১৮৭৬ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

 

 

 

 

 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

১১. স্বণ ট 

জুজ লারীর 

সিসলিং 

লাইজিন্স 

নো ন 

  

০৭ (িাত) কার্ টসদেি লাইজিজন্সর নে াদ নশষ হও ার ১ োি 

পূজে ট- 

১. িাদা কাগজে আজেদন 

২. সনধ টাসরত ‘সি’ ফরে পূরণ করজত হজে 

২. মূল লাইজিন্স   

৩. নেোরী চালাজনর মূলকসপ  

১. সনধ টাসরত ‘সি’ ফরে 

ব্যেিা ও োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া ও নেলা ই-নিো 

নকজে। 

 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা নথজক) 

নো ন সফ - ৫০০০/- 
 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ শাখা 

কুসি া  

নকাি নিং-১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ 

নেোরী চালাজনর োধ্যজে েো 

সদজত হজে। 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

১২. স্বণ ট 

জুজ লারীর 

ডুসিজকর্ 

লাইজিন্স 

প্রদান 

০৭ (িাত) কার্ টসদেি ১. িাদা কাগজে আজেদন। 

২. মূল লাইজিজন্সর ফজর্াকসপ 

৩. লাইজিন্স হারাজনার নেজত্র থানা  সেসি 

এসির কসপ 

৪. নেোরী চালাজনর মূলকসপ 

-- ডুসিজকর্ লাইজিন্স সফ - ৬০০/- 
 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, কুসি া  নকাি নিং-১-০৭৪২-

০০০০-১৮৭৬ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

১৩. স্বণ ট 

কাসরগরীর 

সিসলিং 

লাইজিন্স 

প্রদান 

৩০ (সত্রশ) 

কার্ টসদেি 

(িকল প্রজ ােনী  

কাগেপত্রাসদ ও 

ইসতোচক তদন্ত 

১. সনধ টাসরত ‘এ’ ফরজে আজেদন করজত হজে  

২. নাগসরকজত্বর িনদপত্র (িতযাস ত ফজর্াকসপ) 

৩. ব্যেিা প্রসতষ্ঠাজনর োসলকানা িিংক্রান্ত 

কাগেপত্র/চুসিনাো/ভাড়ার রসশদ (ফজর্াকসপ) 

৪. নেি লাইজিন্স (িতযাস ত ফজর্াকসপ) 

৫. তফসিলী ব্যািংক কর্তটক প্রদত্ত আসথ টক 

১. সনধ টাসরত ‘এ’ ফরে 

ব্যেিা ও োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া  ও নেলা ই-নিো 

নকজে। 

লাইজিন্স সফ - ৫০০/-নিানালী 

ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ শাখা, 

কুসি া  নকাি নিং-১-০৭৪২-

০০০০-১৮৭৬ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 



প্রসতজেদন প্রাসি 

িাজপজে) 

 

স্বচ্ছলতা িনদপত্র (র্সদ থাজক) 

৬. আ কর িনদ (র্সদ থাজক) 

৭. পািজপার্ ট িাইজের এক কসপ রসিন ছসে। 

 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা নথজক) 

 

 সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

১৪. স্বণ ট 

কাসরগরীর 

সিসলিং 

লাইজিন্স 

নো ন 

০৭ (িাত) কার্ টসদেি লাইজিজন্সর নে াদ নশষ হও ার ১ োি 

পূজে ট- 

১. িাদা কাগজে আজেদন 

২. সনধ টাসরত ‘সি’ ফরে পূরণ করজত হজে 

২. মূল লাইজিন্স   

৩. নেোরী চালাজনর মূলকসপ  

১. সনধ টাসরত ‘সি’ ফরে 

ব্যেিা ও োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া ও নেলা ই-নিো 

নকজে। 

 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা নথজক) 

 

নো ন সফ - ২৫০/- 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ শাখা 

কুসি া   নকাি নিং-১-০৭৪২-

০০০০-১৮৭৬ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

১৫. স্বণ ট 

কাসরগরীর 

ডুসিজকর্ 

লাইজিন্স 

প্রদান 

০৭ (িাত) কার্ টসদেি ১. িাদা কাগজে আজেদন। 

২. মূল লাইজিজন্সর ফজর্াকসপ 

৩. লাইজিন্স হারাজনার নেজত্র থানা  সেসি 

এসির কসপ 

৪. নেোরী চালাজনর মূলকসপ 

-- ডুসিজকর্ লাইজিন্স সফ - ১০০/- 
 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, কুসি া  নকাি নিং-১-০৭৪২-

০০০০-১৮৭৬ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০৭১-৬২৩০০ 

সমাবাইল নং -০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮- ০২৪৭৭৭৮২৩০৩ 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

১৬.

  

পাইকারী 

সুতা 

সেক্রজ র  

সিসলিং 

লাইজিন্স 

প্রদান 

৩০ (সত্রশ) 

কার্ টসদেি 

(িকল প্রজ ােনী  

কাগেপত্রাসদ ও 

ইসতোচক তদন্ত 

প্রসতজেদন প্রাসি 

িাজপজে) 

 

১. সনধ টাসরত ‘এ’ ফরজে আজেদন করজত 

হজে  

২. নাগসরকজত্বর িনদপত্র (িতযাস ত 

ফজর্াকসপ) 

৩. ব্যেিা প্রসতষ্ঠাজনর োসলকানা িিংক্রান্ত 

কাগেপত্র/চুসিনাো/ভাড়ার রসশদ 

(ফজর্াকসপ) 

৪. নেি লাইজিন্স (িতযাস ত ফজর্াকসপ) 

৫. তফসিলী ব্যািংক কর্তটক প্রদত্ত আসথ টক 

১. সনধ টাসরত ‘এ’ ফরে 

ব্যেিা ও োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া  ও নেলা ই-নিো 

নকজে। 

 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

লাইজিন্স সফ –  

পাইকারী সুতা-১২০০/- 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, কুসি া  নকাি নিং-১-০৭৪২-

০০০০-১৮৭৬ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 



স্বচ্ছলতা িনদপত্র (র্সদ থাজক) 

৬. আ কর িনদ (র্সদ থাজক) 

৭. পািজপার্ ট িাইজের এক কসপ রসিন ছসে। 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা নথজক) 

 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

১৭. পাইকারী 

সুতা 

সেক্রজ র 

সিসলিং 

লাইজিন্স 

নো ন 

০৭ (িাত) কার্ টসদেি লাইজিজন্সর নে াদ নশষ হও ার ১ োি 

পূজে ট- 

১. িাদা কাগজে আজেদন 

২. সনধ টাসরত ‘সি’ ফরে পূরণ করজত হজে 

২. মূল লাইজিন্স   

৩. নেোরী চালাজনর মূলকসপ  

১. সনধ টাসরত ‘সি’ ফরে 

ব্যেিা ও োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া ও নেলা ই-নিো 

নকজে। 

 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা নথজক) 

 

নো ন সফ –  

পাইকারী সুতা- ৬০০/- 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ শাখা 

কুসি া   নকাি নিং-১-০৭৪২-

০০০০-১৮৭৬ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

১৮ পাইকারী 

সুতা 

সেক্রজ র 

ডুসিজকর্ 

লাইজিন্স 

প্রদান 

০৭ (িাত) কার্ টসদেি ১. িাদা কাগজে আজেদন। 

২. মূল লাইজিজন্সর ফজর্াকসপ 

৩. লাইজিন্স হারাজনার নেজত্র থানা  সেসি 

এসির কসপ 

৪. নেোরী চালাজনর মূলকসপ 

-- ডুসিজকর্ লাইজিন্স সফ - ২৪০/- 
 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, কুসি া  নকাি নিং-১-০৭৪২-

০০০০-১৮৭৬ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

১৯. খুচরা সুতা 

সেক্রজ র  

সিসলিং 

লাইজিন্স 

প্রদান 

৩০ (সত্রশ) 

কার্ টসদেি 

(িকল প্রজ ােনী  

কাগেপত্রাসদ ও 

ইসতোচক তদন্ত 

প্রসতজেদন প্রাসি 

িাজপজে) 

 

১. সনধ টাসরত ‘এ’ ফরজে আজেদন করজত 

হজে  

২. নাগসরকজত্বর িনদপত্র (িতযাস ত 

ফজর্াকসপ) 

৩. ব্যেিা প্রসতষ্ঠাজনর োসলকানা িিংক্রান্ত 

কাগেপত্র/চুসিনাো/ভাড়ার রসশদ 

(ফজর্াকসপ) 

৪. নেি লাইজিন্স (িতযাস ত ফজর্াকসপ) 

৫. তফসিলী ব্যািংক কর্তটক প্রদত্ত আসথ টক 

স্বচ্ছলতা িনদপত্র (র্সদ থাজক) 

৬. আ কর িনদ (র্সদ থাজক) 

৭. পািজপার্ ট িাইজের এক কসপ রসিন ছসে। 

১. সনধ টাসরত ‘এ’ ফরে 

ব্যেিা ও োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া  ও নেলা ই-নিো 

নকজে। 

 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা নথজক) 

লাইজিন্স সফ –  

খুচরা সুতা-৫০০/- 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, কুসি া  নকাি নিং-১-০৭৪২-

০০০০-১৮৭৬ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 



 mopa.gov.bd 

২০. খুচরা সুতা 

সেক্রজ র 

সিসলিং 

লাইজিন্স 

নো ন 

০৭ (িাত) কার্ টসদেি লাইজিজন্সর নে াদ নশষ হও ার ১ োি 

পূজে ট- 

১. িাদা কাগজে আজেদন 

২. সনধ টাসরত ‘সি’ ফরে পূরণ করজত হজে 

২. মূল লাইজিন্স   

৩. নেোরী চালাজনর মূলকসপ  

১. সনধ টাসরত ‘সি’ ফরে 

ব্যেিা ও োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া ও নেলা ই-নিো 

নকজে। 

 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা নথজক) 

 

নো ন সফ –  

খুচরা সুতা- ২৫০/- 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ শাখা 

কুসি া   নকাি নিং-১-০৭৪২-

০০০০-১৮৭৬ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

২১. খুচরা সুতা 

সেক্রজ র 

ডুসিজকর্ 

লাইজিন্স 

প্রদান 

০৭ (িাত) কার্ টসদেি ১. িাদা কাগজে আজেদন। 

২. মূল লাইজিজন্সর ফজর্াকসপ 

৩. লাইজিন্স হারাজনার নেজত্র থানা  সেসি 

এসির কসপ 

৪. নেোরী চালাজনর মূলকসপ 

-- ডুসিজকর্ লাইজিন্স সফ - ১০০/- 
 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, কুসি া  নকাি নিং-১-০৭৪২-

০০০০-১৮৭৬ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

২২. পাইকারী ও 

খুচরা কাপড় 

সেক্রজ র 

সিসলিং 

লাইজিন্স 

প্রদান 

৩০ (সত্রশ) 

কার্ টসদেি 

(িকল প্রজ ােনী  

কাগেপত্রাসদ ও 

ইসতোচক তদন্ত 

প্রসতজেদন প্রাসি 

িাজপজে) 

 

১. সনধ টাসরত ‘এ’ ফরজে আজেদন করজত 

হজে  

২. নাগসরকজত্বর িনদপত্র (িতযাস ত 

ফজর্াকসপ) 

৩. ব্যেিা প্রসতষ্ঠাজনর োসলকানা িিংক্রান্ত 

কাগেপত্র/চুসিনাো/ভাড়ার রসশদ 

(ফজর্াকসপ) 

৪. নেি লাইজিন্স (িতযাস ত ফজর্াকসপ) 

৫. তফসিলী ব্যািংক কর্তটক প্রদত্ত আসথ টক 

স্বচ্ছলতা িনদপত্র (র্সদ থাজক) 

৬. আ কর িনদ (র্সদ থাজক) 

৭. পািজপার্ ট িাইজের এক কসপ রসিন ছসে। 

১. সনধ টাসরত ‘এ’ ফরে 

ব্যেিা ও োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া  ও নেলা ই-নিো 

নকজে। 

 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা নথজক) 

 

লাইজিন্স সফ - 

পাইকারী কাপড়- ৩০০০/- 

খুচরা কাপড়-১০০০/- 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, কুসি া  নকাি নিং-১-০৭৪২-

০০০০-১৮৭৬ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

২৩. পাইকারী ও 

খুচরা কাপড় 

সেক্রজ র 

৩০ (সত্রশ) 

কার্ টসদেি 

লাইজিজন্সর নে াদ নশষ হও ার ১ োি 

পূজে ট- 

১. িাদা কাগজে আজেদন 

১. সনধ টাসরত ‘সি’ ফরে 

ব্যেিা ও োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

নো ন সফ –  

পাইকারী কাপড়- ১৫০০/- 

খুচরা কাপড়- ৫০০/- 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 



সিসলিং 

লাইজিন্স 

নো ন 

(িকল প্রজ ােনী  

কাগেপত্রাসদ ও 

ইসতোচক তদন্ত 

প্রসতজেদন প্রাসি 

িাজপজে) 

 

২. সনধ টাসরত ‘সি’ ফরে পূরণ করজত হজে 

২. মূল লাইজিন্স   

৩. নেোরী চালাজনর মূলকসপ  

কুসি া ও নেলা ই-নিো 

নকজে। 

 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা নথজক) 

 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ শাখা, 

কুসি া  নকাি নিং-১-০৭৪২-০০০০-

১৮৭৬ এ নেোরী চালাজনর োধ্যজে 

েো সদজত হজে। 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

২৪. পাইকারী ও 

খুচরা কাপড় 

সেক্রজ র 

ডুসিজকর্ 

লাইজিন্স 

প্রদান 

০৭ (িাত) কার্ টসদেি ১. িাদা কাগজে আজেদন। 

২. মূল লাইজিজন্সর ফজর্াকসপ 

৩. লাইজিন্স হারাজনার নেজত্র থানা  সেসি 

এসির কসপ 

৪. নেোরী চালাজনর মূলকসপ 

-- পাইকারী কাপড় সেক্রজ র ডুসিজকর্ 

লাইজিন্স সফ - ৬০০/- 

খুচরা কাপড় সেক্রজ র ডুসিজকর্ 

লাইজিন্স সফ - ২০০/- 
 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, কুসি া  নকাি নিং-১-০৭৪২-

০০০০-১৮৭৬ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

২৫. 

সিগাজরর্ 

(পাইকারী)সে

ক্রজ র 

সিসলিং 

লাইজিন্স 

প্রদান 

৩০ (সত্রশ) 

কার্ টসদেি 

(িকল প্রজ ােনী  

কাগেপত্রাসদ ও 

ইসতোচক তদন্ত 

প্রসতজেদন প্রাসি 

িাজপজে) 

 

১. সনধ টাসরত ‘এ’ ফরজে আজেদন করজত 

হজে  

২. নাগসরকত্ব িনদপত্র (িতযাস ত 

ফজর্াকসপ) 

৩. ব্যেিা প্রসতষ্ঠাজনর োসলকানা িিংক্রান্ত 

কাগেপত্র/চুসিনাো/ভাড়ার রসশদ 

(ফজর্াকসপ) 

৪. নেি লাইজিন্স (িতযাস ত ফজর্াকসপ) 

৫. তফসিলী ব্যািংক কর্তটক প্রদত্ত আসথ টক 

স্বচ্ছলতা িনদপত্র (র্সদ থাজক) 

৬. আ কর িনদ (র্সদ থাজক) 

৭. পািজপার্ ট িাইজের এক কসপ িতযাস ত 

রসিন ছসে। 

১. সনধ টাসরত ‘এ’ ফরে 

ব্যেিা ও োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া  ও নেলা ই-নিো 

নকজে। 

 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা নথজক) 

লাইজিন্স সফ - ৩০০০/-নিানালী 

ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ শাখা, 

কুসি া  নকাি নিং-১-০৭৪২-

০০০০-১৮৭৬ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

২৬. সিগাজরর্ 

(পাইকারী) 

সেক্রজ র 

সিসলিং 

লাইজিন্স 

নো ন 

০৭ (িাত) কার্ টসদেি লাইজিজন্সর নে াদ নশষ হও ার ১ োি 

পূজে ট- 

১. িাদা কাগজে আজেদন 

২. সনধ টাসরত ‘সি’ ফরে পূরণ করজত হজে 

২. মূল লাইজিন্স   

৩. নেোরী চালাজনর মূলকসপ  

১. সনধ টাসরত ‘সি’ ফরে 

ব্যেিা ও োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া ও নেলা ই-নিো 

নকজে। 

 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

নো ন সফ - ১৫০০/- 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, কুসি া  নকাি নিং-১-০৭৪২-

০০০০-১৮৭৬ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 



িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা নথজক) 

 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

৭. আোসিক 

নহাজর্ল 

সনেন্ধন 

৩০ কার্ ট সদেি 

(িকল প্রজ ােনী  

কাগেপত্রাসদ ও 

ইসতোচক তদন্ত 

প্রসতজেদন প্রাসি 

িাজপজে) 

ফরে-১ অনুর্া ী িিংসিি সনেন্ধক েরাের 

আজেদন করজত হজে 

সনে েসেজত নহাজর্ল সনে টাজণর নেজত্র 

ক) িিংসিি েসের োসলকানার মূল দসলল 

ো নাে োরীর িতযাস ত কসপ; 

খ) র্থার্থ কর্তটপে কর্তটক ভেন সনে টাজণর 

অনুজোদন ও শতটপূরণ িিংক্রান্ত দসললাসদর 

িতযাস ত কসপ। 

গ) পূণ টাঙ্গ কাঠাজোগত িান (Detailed 

Structural Plan), নকশা ও সুসেধাসদর 

সেেরণ িিংক্রান্ত দসললাসদর িতযাস ত কসপ; 

ঘ) নেি লাইজিন্স এেিং TIN িনজদর 

িতযাস ত কসপ। 

খ) নেোরী চালাজনর মূল কসপ; 

ভাড়া না ইোরাকৃত ভেন ো েসেজত 

নহাজর্ল ো নরজতারাঁ সনে টাজণর নেজত্র- 

(ক) দীঘ টজে াদী ভাড়া অথো ইোরা চুসির 

িতযাস ত কসপ; 

খ) নেি লাইজিন্স এেিং TIN িনজদর 

িতযাস ত কসপ। 

গ) নেোরী চালাজনর মূল কসপ; 

 

 

ফরে-১ 

ব্যেিা ও োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া  ও নেলা ই-নিো 

নকজে। 

 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা নথজক) 

 

 

১ (এক) তারকা নহাজর্জলর আজেদন 

সফ - ২০০০/- 

২ (দুই) তারকা নহাজর্জলর আজেদন 

সফ - ৩০০০/- 

৩ (সতন) তারকা নহাজর্জলর 

আজেদন সফ - ৪০০০/- 

৪ (চার) তারকা নহাজর্জলর আজেদন 

সফ - ৫০০০/- 

৫ (পাঁচ) তারকা নহাজর্জলর আজেদন 

সফ - ৫০০০/- 

১ (এক) তারকা নহাজর্জলর সনেন্ধন 

সফ – ১০,০০০/- 

২ (দুই) তারকা নহাজর্জলর সনেন্ধন 

সফ – ২০,০০০/- 

৩ (সতন) তারকা নহাজর্জলর সনেন্ধন 

সফ – ২৫,০০০/- 

৪ (চার) তারকা নহাজর্জলর সনেন্ধন 

সফ – ৫০,০০০/- 

৫ (পাঁচ) তারকা নহাজর্জলর সনেন্ধন 

সফ – ১,০০,০০০/- 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, কুসি া  নকাি নিং-১-৫৩০১-

০০০১-১৮১৭ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

২৮ নরজতারাঁর 

নরসেজেশন/ 

সনেন্ধন 

৩০ কার্ ট সদেি 

(িকল প্রজ ােনী  

কাগেপত্রাসদ ও 

ইসতোচক তদন্ত 

প্রসতজেদন প্রাসি 

িাজপজে) 

ফরে-১ অনুর্া ী িিংসিি সনেন্ধক েরাের 

আজেদন করজত হজে 

সনে েসেজত নরজতারাঁ সনে টাজণর নেজত্র 

ক) িিংসিি েসের োসলকানার মূল দসলল 

ো নাে োরীর িতযাস ত কসপ; 

খ) র্থার্থ কর্তটপে কর্তটক ভেন সনে টাজণর 

অনুজোদন ও শতটপূরণ িিংক্রান্ত দসললাসদর 

িতযাস ত কসপ। 

গ) পূণ টাঙ্গ কাঠাজোগত িান (Detailed 

Structural Plan), নকশা ও সুসেধাসদর 

সেেরণ িিংক্রান্ত দসললাসদর িতযাস ত কসপ; 

ঘ) নেি লাইজিন্স এেিং TIN িনজদর 

িতযাস ত কসপ। 

ফরে-১ 

ব্যেিা ও োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া  ও নেলা ই-নিো 

নকজে। 

 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা নথজক) 

নন-এসি নরজতারাঁ সফ (র্াকা ) 

সি নেসণ ৩০-১০০ আিন পর্ টন্ত 

সনেন্ধন সফ- ১,৫০০/- 

সি নেসণ ১০১-২০০ আিন পর্ টন্ত 

সনেন্ধন সফ- ১,৫০০/- 

সে নেসণ ২০১-৩০০ আিন পর্ টন্ত 

সনেন্ধন সফ- ২,৫০০/- 

এ নেসণ ৩০০ আিজনর উজধ্বট 

সনেন্ধন সফ- ৩,০০০/- 

 

এসি নরজতারাঁ সফ (র্াকা ) 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০৭১-৬২৩০০ 

সমাবাইল নং -০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮- ০২৪৭৭৭৮২৩০৩ 



খ) নেোরী চালাজনর মূল কসপ; 

ভাড়া না ইোরাকৃত ভেন ো েসেজত 

নহাজর্ল ো নরজতারাঁ সনে টাজণর নেজত্র- 

(ক) দীঘ টজে াদী ভাড়া অথো ইোরা চুসির 

িতযাস ত কসপ; 

খ) নেি লাইজিন্স এেিং TIN িনজদর 

িতযাস ত কসপ। 

গ) নেোরী চালাজনর মূল কসপ; 

 

 সি নেসণ ৩০-১০০ আিন পর্ টন্ত 

সনেন্ধন সফ- ২,৫০০/- 

সি নেসণ ১০১-২০০ আিন পর্ টন্ত 

সনেন্ধন সফ- ৩,০০০/- 

সে নেসণ ২০১-৩০০ আিন পর্ টন্ত 

সনেন্ধন সফ- ৩,৫০০/- 

এ নেসণ ৩০০ আিজনর উজধ্বট 

সনেন্ধন সফ- ৪,০০০/- 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, কুসি া  নকাি নিং-১-৫৩০১-

০০০১-১৮১৭ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

২৯. নহাজর্ল 

(আোসিক) 

লাইজিন্স 

প্রদান 

১৫ কার্ ট সদেি 

(িকল প্রজ ােনী  

কাগেপত্রাসদ ও 

ইসতোচক তদন্ত 

প্রসতজেদন প্রাসি 

িাজপজে) 

সেসভন্ন তারকাোজনর নহাজর্জলর লাইজিজন্সর 

েন্য ফরে-৩ অনুর্া ী সনম্ন েসণ টত 

কাগোসদিহ িিংসিি সন ন্ত্রক েরাের 

আজেদন কসরজত হইজে, র্থা:- 

ক) সনেন্ধজনর িতযাস ত কসপ; 

খ) নেোরী চালাজনর োধ্যজে সনধ টাসরত সফ 

েোদাজনর কসপ; 

গ) আইজনর ধারা ১১ এ উসিসখত নর্াগ্যতা 

এেিং এই সেসধোলার অধীন েসণ টত িকল 

শতট পূরণ হই াজছ েজে ট ৩০০/- র্াকার নন 

জুসিসশ াল স্ট্যাজে আজেদনকারী কর্তটক 

িোসদত অঙ্গীকারনাো’ 

(ঘ) সতন ো তদূর্ধধ ট তারকাোজনর নহাজর্জলর 

ভেন সনে টাজণর নেজত্র ভেন সনে টাজণর কাে 

শুরু কসরোর পূজে ট িরকার কর্তটক প্রদত্ত 

ছাড়পজত্রর িতযাস ত কসপ; 

(ি) নহাজর্ল ভেন ব্যেহার (অকুজপসন্স) ও 

ভেজন িরেরাহকৃত িকল নিোর 

(ইউটিসলটি) সনরাপত্তা িিংক্রান্ত সেষজ  

িিংসিি কর্তটপে কর্তটক প্রদত্ত িনদ; এেিং  

(চ) ফরে-৭ অনুর্া ী সিসভল িােটন ো 

িরকার অনুজোসদত নকান নেসিজকল 

কজলে হািপাতাজলর সচসকৎিক কর্তটক 

নহাজর্ল কে টকতটা ও কে টচারীজদর স্বাস্থযগত 

প্রসতজেদন ো িনদ। 

ফরে-৩ ও ফরে-৭ 

ব্যেিা- োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া  ও নেলা ই-নিো 

নকজে। 

 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা নথজক) 

 

 

 

 

ব্যেিা-োসণেয শাখা নথজক 

সনধ টাসরত ফরজে আজেদন 

করজত হজে। 

১ (এক) তারকা নহাজর্জলর 

লাইজিন্স সফ – ৩০,০০০/- 

২ (দুই) তারকা নহাজর্জলর লাইজিন্স 

সফ – ৫০,০০০/- 

৩ (সতন) তারকা নহাজর্জলর লাইজিন্স 

সফ – ১,৫০,০০০/- 

৪ (চার) তারকা নহাজর্জলর লাইজিন্স 

সফ – ৫,০০,০০০/- 

৫ (পাঁচ) তারকা নহাজর্জলর লাইজিন্স 

সফ – ৭,০০,০০০/- 

 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, কুসি া  নকাি নিং-১-৫৩০১-

০০০১-১৮১৮ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

৩০. নরজতারাঁ 

লাইজিন্স 

প্রদান 

১৫ কার্ ট সদেি 

(িকল প্রজ ােনী  

কাগেপত্রাসদ ও 

ইসতোচক তদন্ত 

প্রসতজেদন প্রাসি 

িাজপজে) 

সেসভন্ন নেসণর নরজতারাঁ লাইজিজন্সর েন্য 

ফরে-৩ অনুর্া ী সনম্ন েসণ টত কাগোসদিহ 

িিংসিি সন ন্ত্রক েরাের আজেদন কসরজত 

হইজে, র্থা:- 

ক) সনেন্ধজনর িতযাস ত কসপ; 

খ) নেোরী চালাজনর োধ্যজে সনধ টাসরত সফ 

েোদাজনর কসপ; 

ফরে-৩ ও ফরে-৭ 

ব্যেিা- োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া  ও নেলা ই-নিো 

নকজে। 

 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

নন-এসি নরজতারাঁ সফ (র্াকা ) 

সি নেসণ ৩০-১০০ আিন পর্ টন্ত 

লাইজিন্স সফ- ৫,০০০/- 

সি নেসণ ১০১-২০০ আিন পর্ টন্ত 

লাইজিন্স সফ- ৬,৫০০/- 

সে নেসণ ২০১-৩০০ আিন পর্ টন্ত 

লাইজিন্স সফ- ৮,০০০/- 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 



গ) আইজনর ধারা ১১ এ উসিসখত নর্াগ্যতা 

এেিং এই সেসধোলার অধীন েসণ টত িকল 

শতট পূরণ হই াজছ েজে ট ৩০০/- র্াকার নন 

জুসিসশ াল স্ট্যাজে আজেদনকারী কর্তটক 

িোসদত অঙ্গীকারনাো’ 

(ঘ) সতন ো তদূর্ধধ ট তারকাোজনর নহাজর্জলর 

ভেন সনে টাজণর নেজত্র ভেন সনে টাজণর কাে 

শুরু কসরোর পূজে ট িরকার কর্তটক প্রদত্ত 

ছাড়পজত্রর িতযাস ত কসপ; 

(ি) নহাজর্ল ভেন ব্যেহার (অকুজপসন্স) ও 

ভেজন িরেরাহকৃত িকল নিোর 

(ইউটিসলটি) সনরাপত্তা িিংক্রান্ত সেষজ  

িিংসিি কর্তটপে কর্তটক প্রদত্ত িনদ; এেিং  

(চ) ফরে-৭ অনুর্া ী সিসভল িােটন ো 

িরকার অনুজোসদত নকান নেসিজকল 

কজলে হািপাতাজলর সচসকৎিক কর্তটক 

নহাজর্ল কে টকতটা ও কে টচারীজদর স্বাস্থযগত 

প্রসতজেদন ো িনদ। 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা নথজক) 

 

 

 

 

 

এ নেসণ ৩০০ আিজনর উজধ্বট 

লাইজিন্স সফ- ১০,০০০/- 

এসি নরজতারাঁ সফ (র্াকা ) 

সি নেসণ ৩০-১০০ আিন পর্ টন্ত 

লাইজিন্স সফ- ১০,০০০/- 

সি নেসণ ১০১-২০০ আিন পর্ টন্ত 

লাইজিন্স সফ- ১২,০০০/- 

সে নেসণ ২০১-৩০০ আিন পর্ টন্ত 

লাইজিন্স সফ- ১৫,০০০/- 

এ নেসণ ৩০০ আিজনর উজধ্বট 

লাইজিন্স সফ- ২০,০০০/- 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, কুসি া  নকাি নিং-১-৫৩০১-

০০০১-১৮১৮ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

৩১. নহাজর্ল 

(আোসিক) 

লাইজিন্স 

নো ন 

৩০ কার্ ট সদেি 

(িকল প্রজ ােনী  

কাগেপত্রাসদ ও 

ইসতোচক তদন্ত 

প্রসতজেদন প্রাসি 

িাজপজে) 

নকান নহাজর্জলর লাইজিজন্সর নে াদ উত্তীণ ট 

হইোর অন্যযন ০৩ (সতন) োি পূজে ট ফরে-৪ 

উসিসখত নমুনা অনুর্া ী সনম্নেসণ টত 

দসললাসদিহ িিংসিি সন ন্ত্রক েরাের 

আজেদন করজত হজে। 

(ক) নেোরী চালাজনর োধ্যজে সনধ টাসরত সফ 

েোদাজনর কসপ; 

(খ) সেগত অথ ট  েৎিজরর আ কর প্রদান 

িিংক্রান্ত প্রতয নপত্র, প্রজর্ােয নেজত্র, 

সনরীো প্রসতজেদন; এেিং 

(গ) ফরে-৭ অনুর্া ী সিসভল িােটন ো 

িরকার অনুজোসদত নকান নেসিজকল 

কজলে হািপাতাজলর সচসকৎিক কর্তটক 

নহাজর্ল কে টকতটা ও কে টচারীজদর স্বাস্থযগত 

প্রসতজেদন ো িনদ। 

ফরে-৪ ও ফরে-৭ 

ব্যেিা- োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া  ও নেলা ই-নিো 

নকজে। 

 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা/ইউসন ন পসরষদ 

নথজক) 

 

১ (এক) তারকা নহাজর্জলর নো ন 

সফ – ৫,০০০/- 

২ (দুই) তারকা নহাজর্জলর নো ন 

সফ – ১০,০০০/- 

৩ (সতন) তারকা নহাজর্জলর নো ন 

সফ – ৫০,০০০/- 

৪ (চার) তারকা নহাজর্জলর নো ন সফ 

– ১,০০,০০০/- 

৫ (পাঁচ) তারকা নহাজর্জলর নো ন সফ 

– ১,৫০,০০০/- 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, কুসি া  নকাি নিং-১-৫৩০১-

০০০১-১৮১৮ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

৩২. নরজতারাঁ 

লাইজিন্স 

নো ন 

৩০ কার্ ট সদেি 

(িকল প্রজ ােনী  

কাগেপত্রাসদ ও 

ইসতোচক তদন্ত 

প্রসতজেদন প্রাসি 

িাজপজে) 

নকান নরজতারাঁ লাইজিজন্সর নে াদ উত্তীণ ট 

হইোর অন্যযন ০৩ (সতন) োি পূজে ট ফরে-৪ 

উসিসখত নমুনা অনুর্া ী সনম্নেসণ টত 

দসললাসদিহ িিংসিি সন ন্ত্রক েরাের 

আজেদন করজত হজে। 

(ক) নেোরী চালাজনর োধ্যজে সনধ টাসরত সফ 

েোদাজনর কসপ; 

(খ) সেগত অথ ট  েৎিজরর আ কর প্রদান 

িিংক্রান্ত প্রতয নপত্র, প্রজর্ােয নেজত্র, 

সনরীো প্রসতজেদন; এেিং 

(গ) ফরে-৭ অনুর্া ী সিসভল িােটন ো 

িরকার অনুজোসদত নকান নেসিজকল 

ফরে-৪ ও ফরে-৭ 

ব্যেিা- োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া  ও নেলা ই-নিো 

নকজে। 

 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নন-এসি নরজতারাঁ সফ (র্াকা ) 
 

সি নেসণ ৩০-১০০ আিন পর্ টন্ত 

নো ন সফ- ৩,০০০/- 

সি নেসণ ১০১-২০০ আিন পর্ টন্ত 

নো ন সফ- ৪,০০০/- 

সে নেসণ ২০১-৩০০ আিন পর্ টন্ত 

নো ন সফ- ৬,০০০/- 

এ নেসণ ৩০০ আিজনর উজধ্বট 

নো ন সফ- ৭,০০০/- 

এসি নরজতারাঁ সফ (র্াকা ) 

সি নেসণ ৩০-১০০ আিন পর্ টন্ত নো ন 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 



কজলে হািপাতাজলর সচসকৎিক কর্তটক 

নহাজর্ল কে টকতটা ও কে টচারীজদর স্বাস্থযগত 

প্রসতজেদন ো িনদ। 

নপৌরিভা নথজক) 

 

সফ- ৫,০০০/- 

সি নেসণ ১০১-২০০ আিন পর্ টন্ত 

নো ন সফ- ৬,০০০/- 

সে নেসণ ২০১-৩০০ আিন পর্ টন্ত 

নো ন সফ- ৮,০০০/- 

এ নেসণ ৩০০ আিজনর উজধ্বট 

নো ন সফ- ১০,০০০/- 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, কুসি া  নকাি নিং-১-৫৩০১-

০০০১-১৮১৮ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

mopa.gov.bd 

৩৩. নহাজর্ল 

(আোসিক)  

এর ডুসিজকর্ 

লাইজিন্স 

প্রদান 

১৫ কার্ ট সদেি 

(িকল প্রজ ােনী  

কাগেপত্রাসদ ও 

ইসতোচক তদন্ত 

প্রসতজেদন প্রাসি 

িাজপজে) 

লাইজিন্স হারাই া, পুসড় া ো সেনি হই া 

নগজল িিংসিি নহাজর্ল ো নরজতারাঁর োসলক 

িিংসিি থানা  িাধারণ িাজ রী দাজ রপূে টক 

উহার কসপ এেিং তফসিল-২ এ উসিসখত 

ডুসিজকর্ লাইজিন্স সফিহ ফরে-৫ অনুর্া ী 

সন ন্ত্রক েরাের ডুসিজকর্ লাইজিজন্সর েন্য 

আজেদন করজত পাসরজেন। 

ফরে-৫ 

ব্যেিা- োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া  ও নেলা ই-নিো 

নকে নথজক িিংগ্রহ করজত 

হজে। 

 

১ (এক) তারকা নহাজর্জলর ডুসিজকর্ 

লাইজিন্স সফ – ৫,০০০/- 

২ (দুই) তারকা নহাজর্জলর ডুসিজকর্  

লাইজিন্স সফ – ১০,০০০/- 

৩ (সতন) তারকা নহাজর্জলর ডুসিজকর্  

লাইজিন্স সফ – ৫০,০০০/- 

৪ (চার) তারকা নহাজর্জলর ডুসিজকর্  

লাইজিন্স সফ – ১,০০,০০০/- 

৫ (পাঁচ) তারকা নহাজর্জলর ডুসিজকর্  

লাইজিন্স সফ – ১,৫০,০০০/- 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, কুসি া  নকাি নিং-১-৫৩০১-

০০০১-১৮১৮ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

৩৪. নরজতারাঁর  

ডুসিজকর্ 

লাইজিন্স 

প্রদান 

১৫ কার্ ট সদেি 

(িকল প্রজ ােনী  

কাগেপত্রাসদ ও 

ইসতোচক তদন্ত 

প্রসতজেদন প্রাসি 

িাজপজে) 

লাইজিন্স হারাই া, পুসড় া ো সেনি হই া 

নগজল িিংসিি নহাজর্ল ো নরজতারাঁর োসলক 

িিংসিি থানা  িাধারণ িাজ রী দাজ রপূে টক 

উহার কসপ এেিং তফসিল-২ এ উসিসখত 

ডুসিজকর্ লাইজিন্স সফিহ ফরে-৫ অনুর্া ী 

সন ন্ত্রক েরাের ডুসিজকর্ লাইজিজন্সর েন্য 

আজেদন করজত পাসরজেন। 

ফরে-৫ 

ব্যেিা- োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া  ও নেলা ই-নিো 

নকে নথজক িিংগ্রহ করজত 

হজে। 

 

নন-এসি নরজতারাঁ সফ (র্াকা ) 

সি নেসণ ৩০-১০০ আিন পর্ টন্ত ডুসিজকর্ 

লাইজিন্স সফ- ৩,০০০/- 

সি নেসণ ১০১-২০০ আিন পর্ টন্ত ডুসিজকর্ 

লাইজিন্স সফ- ৪,০০০/- 

সে নেসণ ২০১-৩০০ আিন পর্ টন্ত ডুসিজকর্ 

লাইজিন্স সফ- ৬,০০০/- 

এ নেসণ ৩০০ আিজনর উজধ্বট  ডুসিজকর্ 

লাইজিন্স সফ- ৭,০০০/- 
 

এসি নরজতারাঁ সফ (র্াকা ) 

সি নেসণ ৩০-১০০ আিন পর্ টন্ত ডুসিজকর্ 

লাইজিন্স সফ- ৫,০০০/- 

সি নেসণ ১০১-২০০ আিন পর্ টন্ত ডুসিজকর্ 

লাইজিন্স সফ- ৬,০০০/- 

সে নেসণ ২০১-৩০০ আিন পর্ টন্ত  ডুসিজকর্ 

লাইজিন্স সফ- ৮,০০০/- 

এ নেসণ ৩০০ আিজনর উজধ্বট ডুসিজকর্ 

লাইজিন্স সফ- ১০,০০০/- 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ শাখা, 

কুসি া  নকাি নিং-১-৫৩০১-০০০১-

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 



১৮১৮ এ নেোরী চালাজনর োধ্যজে 

েো সদজত হজে। 

৩৫. মেননিা 

হনলর 

লাইনেন্স 

নবায়ন 

েংক্রাে 

১৫ (পননর) কায ব 

মদবে  

(িকল প্রজ ােনী  

কাগেপত্রাসদ ও 

ইসতোচক তদন্ত 

প্রসতজেদন প্রাসি 

িাজপজে) 

১. মনজস্ব প্যানড আনবদন। 

২. সোনালী ব্াংনকর কনপ বানরে 

 াখা, কুমিয়ায়  ১-৩৪০১-০০০১-

১৮৭৬ সকানড োলাননর িাধ্যনি মফ 

জিাদানপূব বক সেজারী োলাননর মূল 

কমপ। 

- মফ বাবদ-৪০০/- (োর ি) 

োকা। 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

৩৬. ইর্ ভার্ার 

লাইজিন্স 

প্রদান  

ইর্ প্রস্তুত ও ভার্া 

স্থাপন (সন ন্ত্রণ) 

আইন, ২০১৩ 

অনুিাজর 

(িকল প্রজ ােনী  

কাগেপত্রাসদ ও 

ইসতোচক তদন্ত 

প্রসতজেদন প্রাসি 

িাজপজে) 

১) আজেদন ফরজে আজেদন (অসফি 

কর্তটক িরেরাহকৃত), 

 ২) পসরজেশগত ছাড়পত্র (হালনাগাদ) 

৩) নেি লাইজিন্স (হালনাগাদ) 

৪) নচ ারম্যান কর্তটক অনাপসত্তপত্র 

৫) লাইজিজন্সর নেজত্র লাইজিন্স সফ, 

নো জনর নেজত্র নো ন সফ 

৬) উৎিকর েোর মূল চালান 

৭) ব্যািংক স্বচ্ছলতার িনদপত্র 

৮) আ কর প্রতয নপত্র 

৯) ভার্ার েসের োসণসেযকহাজর ভূসে 

উন্ন ন কর পসরজশাজধর রসশদ 

১০) ভার্ার েসের দসলল চুসি। 

১১) অনুিন্ধান কসেটি কর্তটক ইসতোচক 

তদন্ত প্রসতজেদন দাসখল িাজপজে নুনন 

লাইজিন্স ইসুয করা হজে। 
 

১২) প্রজ ােনী  সফি েো প্রদাজনর 

চালাজনর কসপ 

আজেদন ফরে (জেলা 

প্রশািজকর কার্ টালজ র 

ব্যেিা-োসণেয শাখা 

 

 এেিং িকল উপজেলা 

সনে টাহী অসফিাজরর 

কার্ টাল  কর্তটক 

িরেরাহকৃত) 

লাইজিন্স সফ- ৫০০/- র্াকা 

নকাি নিং- ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 

উৎি কর : 

প্রসত এক নিকশন- ৪৫,০০০/- 

র্াকা 

প্রসতটি নদড় নিকশন- ৯০,০০০/- 

র্াকা 

প্রসতটি দুই নিকশন- ৭০,০০০/- 

র্াকা 

র্জন্ত্রর িাহাজে ইর্ ততরীর নেজত্র- 

১,৫০,০০০/- র্াকা। 

 

নকাি নিং- ১-১১৪১-০০৫৫-০১১১ 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

৭. ইর্ ভার্ার 

লাইজিন্স 

নো ন 

ইর্ প্রস্তুত ও ভার্া 

স্থাপন (সন ন্ত্রণ) 

আইন, ২০১৩ 

অনুিাজর 

(িকল প্রজ ােনী  

কাগেপত্রাসদ ও 

ইসতোচক তদন্ত 

প্রসতজেদন প্রাসি 

িাজপজে) 

১) আজেদন ফরজে আজেদন (অসফি 

কর্তটক িরেরাহকৃত), 

 ২) পসরজেশগত ছাড়পত্র (হালনাগাদ) 

৩) নেি লাইজিন্স (হালনাগাদ) 

৪) নচ ারম্যান কর্তটক অনাপসত্তপত্র 

৫) লাইজিজন্সর নেজত্র লাইজিন্স সফ, 

নো জনর নেজত্র নো ন সফ 

৬) উৎিকর েোর মূল চালান 

৭) ব্যািংক স্বচ্ছলতার িনদপত্র 

৮) আ কর প্রতয নপত্র 

আনেদন ফরে (জেলা 

প্রশািজকর কার্ টালজ র 

ব্যেিা-োসণেয শাখা 

 

 এেিং িকল উপজেলা 

সনে টাহী অসফিাজরর 

কার্ টাল  কর্তটক 

িরেরাহকৃত) 

নো ন সফ- ৫০০/- র্াকা 

নকাি নিং- ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 

 

উৎি কর : 

প্রসত এক নিকশন- ৪৫,০০০/- 

র্াকা 

প্রসতটি নদড় নিকশন- ৯০,০০০/- 

র্াকা 

প্রসতটি দুই নিকশন- ৭০,০০০/- 

র্াকা 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 



৯) ভার্ার েসের োসণসেযকহাজর ভূসে 

উন্ন ন কর পসরজশাজধর রসশদ 

১০) ভার্ার েসের দসলল চুসি। 

১১) অনুিন্ধান কসেটি কর্তটক ইসতোচক 

তদন্ত প্রসতজেদন দাসখল িাজপজে নুনন 

লাইজিন্স ইসুয করা হজে। 
 

১২) প্রজ ােনী  সফি েো প্রদাজনর 

চালাজনর কসপ 

র্জন্ত্রর িাহাজে ইর্ ততরীর নেজত্র- 

১,৫০,০০০/- র্াকা। 

 

নকাি নিং- ১-১১৪১-০০৫৫-০১১১ 

সমাবা : 01730473623 
ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

৩৮. সশো/গজেষ

ণা প্রসতষ্ঠাজন 

এসিি 

ব্যেহাজরর 

সিসলিং 

লাইজিন্স 

প্রদান 

৩০(সত্রশ) 

কার্ টসদেি 

(িকল প্রজ ােনী  

কাগেপত্রাসদ ও 

ইসতোচক তদন্ত 

প্রসতজেদন প্রাসি 

িাজপজে) 

১. সনধ টাসরত ‘ঝ’ ফরজে আজেদন করজত 

হজে  

২. নাগসরকত্ব িনদপত্র (িতযাস ত 

ফজর্াকসপ) 

৩. ব্যেিা প্রসতষ্ঠাজনর োসলকানা িিংক্রান্ত 

কাগেপত্র/চুসিনাো/ভাড়ার রসশদ 

(িতযাস ত ফজর্াকসপ) 

৪. নেি লাইজিন্স (িতযাস ত ফজর্াকসপ) 

৫. তফসিলী ব্যািংক কর্তটক প্রদত্ত আসথ টক 

স্বচ্ছলতা িনদপত্র (র্সদ থাজক) 

৬. আ কর িনদ (র্সদ থাজক) 

৭. পািজপার্ ট িাইজের এক কসপ িতযাস ত 

রসিন ছসে। 

১. সনধ টাসরত ‘ঝ’ ফরে 

ব্যেিা ও োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া  ও নেলা ই-নিো 

নকে নথজক িিংগ্রহ করা 

র্াজে। 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা/ইউসন ন পসরষদ 

নথজক) 

িাধারণ ব্যেহার (১০ সলিঃ 

পর্ টন্ত)-সশো প্রসতষ্ঠান-১৫০০/- 

অন্যান্য-২০০০/- 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ শাখা, 

কুসি া  নকাি নিং-১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪ এ নেোরী চালাজনর োধ্যজে 

েো সদজত হজে। 

 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

৩৯. োসণসেযক 

ব্যেহাজরর 

েন্য 

এসিজির 

সিসলিং 

লাইজিন্স 

প্রদান 

৩০(সত্রশ) 

কার্ টসদেি 

(িকল প্রজ ােনী  

কাগেপত্রাসদ ও 

ইসতোচক তদন্ত 

প্রসতজেদন প্রাসি 

িাজপজে) 

১. সনধ টাসরত ‘ঝ’ ফরজে আজেদন করজত 

হজে  

২. নাগসরকত্ব িনদপত্র (িতযাস ত 

ফজর্াকসপ) 

৩. ব্যেিা প্রসতষ্ঠাজনর োসলকানা িিংক্রান্ত 

কাগেপত্র/চুসিনাো/ভাড়ার রসশদ 

(িতযাস ত ফজর্াকসপ) 

৪. নেি লাইজিন্স (িতযাস ত ফজর্াকসপ) 

৫. তফসিলী ব্যািংক কর্তটক প্রদত্ত আসথ টক 

স্বচ্ছলতা িনদপত্র (র্সদ থাজক) 

৬. আ কর িনদ (র্সদ থাজক) 

৭. পািজপার্ ট িাইজের এক কসপ িতযাস ত 

রসিন ছসে। 

১. সনধ টাসরত ‘ঝ’ ফরে 

ব্যেিা ও োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া  

ও নেলা ই-নিো নকে 

নথজক িিংগ্রহ করজত হজে। 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা/ইউসন ন পসরষদ 

নথজক) 

োসণসেযক ব্যেহার-২৫,০০০/- 

িাধারণ ব্যেহার (১১ সলিঃ-৫০ সলিঃ পর্ টন্ত)- 

৩০০০/- 

িাধারণ ব্যেহার (৫১ সলিঃ-৫০০ সলিঃ 

পর্ টন্ত)- ৫০০০/- 

িাধারণ ব্যেহার (৫০১ সলিঃ-১০০০ সলিঃ 

পর্ টন্ত)- ১০,০০০/- 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ শাখা, 

কুসি া  নকাি নিং-১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

এ নেোরী চালাজনর োধ্যজে েো সদজত 

হজে। 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, কুসি া  নকাি নিং-১-২২০১-

০০০১-১৮৫৪ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 



৪০. সশো/গজেষ

ণা প্রসতষ্ঠাজন 

এসিি 

ব্যেহাজরর 

সিসলিং 

লাইজিন্স 

নো ন 

০৭ (িাত) কার্ টসদেি লাইজিজন্সর নে াদ নশষ হও ার ১ োি 

পূজে ট- 

১. িাদা কাগজে আজেদন 

২. সনধ টাসরত ‘সি’ ফরে পূরণ করজত হজে 

২. মূল লাইজিন্স   

৩. নেোরী চালাজনর মূলকসপ  

১. সনধ টাসরত ‘সি’ ফরে 

ব্যেিা ও োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া  

ও নেলা ই-নিো নকে 

নথজক িিংগ্রহ করা র্াজে। 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা/ইউসন ন পসরষদ 

নথজক) 

নো ন সফ- মূল লাইজিন্স সফ এর 

৫% 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, কুসি া  নকাি নিং-১-২২০১-

০০০১-১৮৫৪ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

৪১. োসণসেযক 

ব্যেহাজরর 

েন্য 

এসিজির 

সিসলিং 

লাইজিন্স 

প্রদান 

০৭ (িাত) কার্ টসদেি লাইজিজন্সর নে াদ নশষ হও ার ১ োি 

পূজে ট- 

১. িাদা কাগজে আজেদন 

২. সনধ টাসরত ‘সি’ ফরে পূরণ করজত হজে 

২. মূল লাইজিন্স   

৩. নেোরী চালাজনর মূলকসপ  

১. সনধ টাসরত ‘সি’ ফরে 

ব্যেিা ও োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া  

ও নেলা ই-নিো নকে 

নথজক িিংগ্রহ করা র্াজে। 
 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা/ইউসন ন পসরষদ 

নথজক) 

নো ন সফ- মূল লাইজিন্স সফ এর 

৫% 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, কুসি া  নকাি নিং-১-২২০১-

০০০১-১৮৫৪ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

৪২. এসিি 

সেক্রজ র 

সিসলিং 

লাইজিন্স 

প্রদান 

৩০(সত্রশ) 

কার্ টসদেি 

(িকল প্রজ ােনী  

কাগেপত্রাসদ ও 

ইসতোচক তদন্ত 

প্রসতজেদন প্রাসি 

িাজপজে) 

১. সনধ টাসরত ‘ছ’ ফরজে আজেদন করজত 

হজে  

২. নাগসরকত্ব িনদপত্র (িতযাস ত 

ফজর্াকসপ) 

৩. ব্যেিা প্রসতষ্ঠাজনর োসলকানা 

িিংক্রান্ত কাগেপত্র/চুসিনাো/ভাড়ার 

রসশদ (িতযাস ত ফজর্াকসপ) 

৪. নেি লাইজিন্স (িতযাস ত ফজর্াকসপ) 

৫. তফসিলী ব্যািংক কর্তটক প্রদত্ত 

আসথ টক স্বচ্ছলতা িনদপত্র (র্সদ থাজক) 

৬. আ কর িনদ (র্সদ থাজক) 

৭. পািজপার্ ট িাইজের এক কসপ 

িতযাস ত রসিন ছসে। 

১. সনধ টাসরত ‘ছ’ ফরে 

ব্যেিা ও োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া 

ও নেলা ই-নিো নকে 

নথজক িিংগ্রহ করা র্াজে। 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা/ইউসন ন পসরষদ 

নথজক) 

লাইজিন্স সফ - ৫০০০/- 
 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, েসরশাজল নকাি নিং-১-

০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ নেোরী 

চালাজনর োধ্যজে েো সদজত হজে। 

 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

৪৩. এসিি 

সেক্রজ র 

০৭ (িাত) কার্ টসদেি লাইজিজন্সর নে াদ নশষ হও ার ১ োি 

পূজে ট- 

১. সনধ টাসরত ‘সি’ ফরে 

ব্যেিা ও োসণেয শাখা, 

নো ন সফ- মূল লাইজিন্স সফ এর 

৫% 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 



সিসলিং 

লাইজিন্স 

নো ন 

১. িাদা কাগজে আজেদন 

২. সনধ টাসরত ‘সি’ ফরে পূরণ করজত হজে 

২. মূল লাইজিন্স   

৩. নেোরী চালাজনর মূলকসপ  

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া  

ও নেলা ই-নিো নকে 

নথজক িিংগ্রহ করা র্াজে। 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা/ইউসন ন পসরষদ 

নথজক) 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, কুসি া  নকাি নিং-১-২২০১-

০০০১-১৮৫৪ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

৪৪. এসিি 

পসরেহজনর 

সিসলিং 

লাইজিন্স 

প্রদান 

৩০(সত্রশ) 

কার্ টসদেি 

(িকল প্রজ ােনী  

কাগেপত্রাসদ ও 

ইসতোচক তদন্ত 

প্রসতজেদন প্রাসি 

িাজপজে) 

১. সনধ টাসরত ‘ি’ ফরজে আজেদন করজত 

হজে  

২. নাগসরকত্ব িনদপত্র (িতযাস ত 

ফজর্াকসপ) 

৩. ব্যেিা প্রসতষ্ঠাজনর োসলকানা 

িিংক্রান্ত কাগেপত্র/চুসিনাো/ভাড়ার 

রসশদ (িতযাস ত ফজর্াকসপ) 

৪. নেি লাইজিন্স (িতযাস ত ফজর্াকসপ) 

৫. তফসিলী ব্যািংক কর্তটক প্রদত্ত 

আসথ টক স্বচ্ছলতা িনদপত্র (র্সদ থাজক) 

৬. আ কর িনদ (র্সদ থাজক) 

৭. পািজপার্ ট িাইজের এক কসপ 

িতযাস ত রসিন ছসে। 

১. সনধ টাসরত ‘ি’ ফরে 

ব্যেিা ও োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া 

ও নেলা ই-নিো নকে 

নথজক িিংগ্রহ করা র্াজে। 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা/ইউসন ন পসরষদ 

নথজক) 

লাইজিন্স সফ - ৫০০০/- 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, কুসি া  নকাি নিং-১-০৭৪২-

০০০০-১৮৭৬ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

৪৫. এসিি 

পসরেহজনর 

সিসলিং 

লাইজিন্স 

নো ন 

০৭ (িাত) কার্ টসদেি লাইজিজন্সর নে াদ নশষ হও ার ১ োি 

পূজে ট- 

১. িাদা কাগজে আজেদন 

২. সনধ টাসরত ‘সি’ ফরে পূরণ করজত হজে 

২. মূল লাইজিন্স   

৩. নেোরী চালাজনর মূলকসপ  

১. সনধ টাসরত ‘সি’ ফরে ব্যেিা 

ও োসণেয শাখা, 

নেলাপ্রশািজকর কার্ টাল , 

কুসি া  

ও নেলা ই-নিো নকে 

নথজক িিংগ্রহ করা র্াজে। 

 

২. অন্যান্য কাগেপত্র 

িিংসিি দিরিমূহ নথজক 

িিংগ্রহ করজত হজে (জর্েন- 

TIN এর েন্য আ কর 

অসফি এেিং নেি লাইজিন্স 

নপৌরিভা/ইউসন ন পসরষদ 

নথজক) 

নো ন সফ- মূল লাইজিন্স সফ এর 

৫% 

নিানালী ব্যািংক এর কজপ টাজরর্ 

শাখা, কুসি া  নকাি নিং-১-২২০১-

০০০১-১৮৫৪ এ নেোরী চালাজনর 

োধ্যজে েো সদজত হজে। 

কােী  ারতমন সনওোে 

েহকারী কতম নার 

ব্যেিা, োসণেয ও সেসনজ াগ 

শাখা 

রুম নম্বর-২১০ 

সর্তলয়ফান নম্বর : 

+৮৮-০২৪৭৭৭৮২৩১৫ 

ই-নেইল 

dckushtia.nezarat@gmail.co

m 

 

সমাহাম্মদ োইদুল ইেলাম 

সেলা প্র ােক, কুতিো 

রুম নম্বর-২০১ 

সফান : 024-77782300 

সমাবাইল নং-01730473621 

ই-সমইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

সমাছাঃ  ারতমন আখিার অতিতরক্ত সেলা 

প্র ােক, (োতব যক) কুতিো 

রুম নম্বর-২০৪ 

সফান : ০০৪-৭৭৭৮২৩০৩ 
সমাবা : 01730473623 

ই-সমইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 

 

 

 



সেলা প্র ােয়কর কার্ যালে, কুতিো 

(দুয়র্ যাগ ব্বস্থাপনা ও ত্রাে  াখা) 

 

নাগসরক িনদ (Citizen’s Charter) 
 

[[ 

ক্র. নিং নিোর নাে নিো প্রদাজন িজে টাচ্চ 

িে  

প্রজ ােনী  কাগেপত্র প্রজ ােনী  কাগেপত্র/ 

আজেদন ফরে 

প্রাসিস্থান 

নিোমূল্য এেিং 

পসরজশাধ পদ্ধসত 

(র্সদ থাজক) 

শাখার নােিহ দাস ত্বপ্রাি কে টকতটার পদসে,  

রুে নিং, নেলা/ উপজেলার নকাি, 

অসফসি াল নর্সলজফান ও ই-নেইল 

ঊধ্বটতন কে টকতটার পদসে, 

 রুে নিং, নেলা/ উপজেলার নকাি, 

অসফসি াল নর্সলজফান ও ই- নেইল 

১ গ্রােীণ অেকাঠাজো 

রেণাজেেণ (টিআর) 

কে টসূসচ 

অথ টেছর সভসত্তক 

(জুলাই-জুন) 

কসেটি ফরে, ৩০০/- (সতনশত) র্াকা মূজল্যর 

নন-জুসিসশর্াল স্ট্যাে, অসধর্াচনপত্র, োতী  

পসরচ  পজত্রর অনুসলসপ এেিং ০২ (দুই) কসপ 

পািজপার্ ট িাইে ছসে ইতযাসদ / উপজেলা প্রকল্প 

োতো ন কেটকতটার কার্ টালজ র সনজদ টশনা 

স্থানী ভাজে স্ট্যাে 

ক্র /  অন্যান্য- 

উপজেলা প্রকল্প 

োতো ন কে টকতটার 

কার্ টাল  

প্রজর্ােয ন  নেলা পর্ টাজ - নেলা ত্রাণ ও পুনে টািন কে টকতটা 

নেলা ত্রাণ গুদাে কাে দুজর্ টাগ ব্যেস্থাপনা তথ্য 

নকে, কুসি া 

নর্সলজফান: ০২-৪৭৮৮৫৩২৮৫ 

ই-নেইল: drrokushtia@gmail.com 

উপজেলা পর্ টাজ -িিংসিি উপজেলা প্রকল্প 

োতো ন কেটকতটা 

নেলা পর্ টাজ - নেলা প্রশািক 

নেলা প্রশািজকর কার্ টাল , কুসি া 

নর্সলজফান:-০২-৪৭৭৭৮২৩০০ 

ই-নেইল: dckushtia@mopa.gov.bd 

উপজেলা পর্ টাজ - িিংসিি উপজেলা সনে টাহী 

অসফিার 

২ গ্রােীণ অেকাঠাজো 

িিংস্কার (কাসেখা/ 

কাসের্া) কে টসূসচ 

অথ টেছর সভসত্তক 

(জুলাই-জুন) 

কসেটি ফরে, ৩০০/- (সতনশত) র্াকা মূজল্যর 

নন-জুসিসশ াল স্ট্যাে, অসধর্াচনপত্র, োতী  

পসরচ  পজত্রর অনুসলসপ এেিং ০২ (দুই) কসপ 

পািজপার্ ট িাইে ছসে ইতযাসদ/ উপজেলা প্রকল্প 

োতো ন কে টকতটার কার্ টালজ র সনজদ টশনা/ 

উপজেলা প্রকল্প োতো ন কে টকতটার 

কার্ টালজ র সনজদ টশনা 

স্থানী ভাজে স্ট্যাে 

ক্র / অন্যান্য- 

উপজেলা প্রকল্প 

োতো ন কে টকতটার 

কার্ টাল  

প্রজর্ােয ন  নেলা পর্ টাজ - নেলা ত্রাণ ও পুনে টািন কে টকতটা 

নেলা ত্রাণ গুদাে কাে দুজর্ টাগ ব্যেস্থাপনা তথ্য 

নকে, কুসি া 

নর্সলজফান: ০২-৪৭৮৮৫৩২৮৫ 

ই-নেইল: drrokushtia@gmail.com 

উপজেলা পর্ টাজ -িিংসিি উপজেলা প্রকল্প 

োতো ন কেটকতটা 

নেলা পর্ টাজ - নেলা প্রশািক 

নেলা প্রশািজকর কার্ টাল , কুসি া 

নর্সলজফান:-০২-৪৭৭৭৮২৩০০ 

ই-নেইল: dckushtia@mopa.gov.bd 

উপজেলা পর্ টাজ - িিংসিি উপজেলা সনে টাহী 

অসফিার 

৩ অসত দসরদ্রজদর েন্য 

কে টিিংস্থান কে টসূসচ 

(ইসেসপসপ) 

অথ টেছর সভসত্তক  

(জুলাই-জুন) 

িরকারী সেসধ- সেধান অনুিাজর/  

উপজেলা প্রকল্প োতো ন কে টকতটার 

কার্ টালজ র সনজদ টশনা 

উপজেলা পর্ টাজ -  

িিংসিি উপজেলা 

প্রকল্প োতো ন 

কে টকতটার কার্ টাল  

প্রজর্ােয ন  নেলা পর্ টাজ - নেলা ত্রাণ ও পুনে টািন কে টকতটা 

নেলা ত্রাণ গুদাে কাে দুজর্ টাগ ব্যেস্থাপনা তথ্য 

নকে, কুসি া 

নর্সলজফান: ০২-৪৭৮৮৫৩২৮৫ 

ই-নেইল: drrokushtia@gmail.com 

উপজেলা পর্ টাজ - িিংসিি উপজেলা প্রকল্প 

োতো ন কেটকতটা 

নেলা পর্ টাজ - নেলা প্রশািক 

নেলা প্রশািজকর কার্ টাল , কুসি া 

নর্সলজফান:-০২-৪৭৭৭৮২৩০০ 

ই-নেইল: dckushtia@mopa.gov.bd 

উপজেলা পর্ টাজ - িিংসিি উপজেলা সনে টাহী 

অসফিার 

৪ সভসেএফ কে টসূসচ 

 

অথ টেছর/ 

উৎিেসভসত্তক  

(জুলাই হজত জুন) 

উপকারজভাগী সহজিজে তাসলকাভুসি উপজেলা পর্ টাজ - 

িিংসিি উপজেলা 

প্রকল্প োতো ন 

কে টকতটার কার্ টাল  

প্রজর্ােয ন  নেলা পর্ টাজ - নেলা ত্রাণ ও পুনে টািন কে টকতটা 

নেলা ত্রাণ গুদাে কাে দুজর্ টাগ ব্যেস্থাপনা তথ্য 

নকে, কুসি া 

নর্সলজফান: ০২-৪৭৮৮৫৩২৮৫ 

ই-নেইল: drrokushtia@gmail.com 

উপজেলা পর্ টাজ - িিংসিি উপজেলা প্রকল্প 

োতো ন কেটকতটা 

নেলা পর্ টাজ - নেলা প্রশািক 

নেলা প্রশািজকর কার্ টাল , কুসি া 

নর্সলজফান:-০২-৪৭৭৭৮২৩০০ 

ই-নেইল: dckushtia@mopa.gov.bd 

উপজেলা পর্ টাজ - িিংসিি উপজেলা সনে টাহী 

অসফিার 

ক্র. নিং নিোর নাে নিো প্রদাজনর 

িজে টাচ্চ িে  

প্রজ ােনী  কাগেপত্র প্রজ ােনী  কাগেপত্র/ 

আজেদন ফরে 

প্রাসিস্থান 

নিোমূল্য এেিং 

পসরজশাধ পদ্ধসত 

(র্সদ থাজক) 

শাখার নােিহ দাস ত্বপ্রাি কে টকতটার পদসে,  

রুে নিং, নেলা/ উপজেলার নকাি, 

অসফসি াল নর্সলজফান ও ই-নেইল 

ঊধ্বটতন কে টকতটার পদসে,  

রুে নিং, নেলা/ উপজেলার নকাি, 

অসফসি াল নর্সলজফান ও ই- নেইল 

  

৫ দুজর্ টাগ/ দুঘ টর্না 

নোকাজেলা  

এেিং ত্রাণ ও পুনে টািন 

কার্ টক্রে 

প্রজর্ােজনর সনসরজখ 

িে  সনধ টারণ করা হ  

দুজর্ টাগ/ দুঘ টর্নার তথ্য/  

িিংসিি উপজেলা কার্ টালজ র প্রসতজেদন/ 

েনপ্রসতসনসধর সুপাসরশ 

নেলা পর্ টাজ - 

নেলা ত্রাণ ও পুনে টািন  

কে টকতটার কার্ টাল   

উপজেলা পর্ টাজ -  

িিংসিি উপজেলা 

প্রজর্ােয ন  নেলা পর্ টাজ - নেলা ত্রাণ ও পুনে টািন কে টকতটা 

নেলা ত্রাণ গুদাে কাে দুজর্ টাগ ব্যেস্থাপনা তথ্য 

নকে, কুসি া 

নর্সলজফান: ০২-৪৭৮৮৫৩২৮৫ 

ই-নেইল: drrokushtia@gmail.com 

নেলা পর্ টাজ - নেলা প্রশািক 

নেলা প্রশািজকর কার্ টাল , কুসি া 

নর্সলজফান:-০২-৪৭৭৭৮২৩০০ 

ই-নেইল: dckushtia@mopa.gov.bd 

উপজেলা পর্ টাজ - িিংসিি উপজেলা সনে টাহী 
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প্রকল্প োতো ন 

কে টকতটার কার্ টাল  

উপজেলা পর্ টাজ - িিংসিি উপজেলা প্রকল্প 

োতো ন কেটকতটা 

অসফিার 

৬ োনসেক িহা তা 

কে টসূসচ {শীতেস্ত্র/ 

কম্বল, নেউটিন ও গৃহ 

সনে টাণোেদ অথ ট 

েঞ্জুরী, ত্রাণ কার্ ট 

(নগদ), ত্রাণ কার্ ট 

(চাল), শুকনা ও 

অন্যান্য খাোর, সশশু 

খাদ্য, নগা-খাদ্য, 

নখজুর ইতযাসদ} 

অথ টেছর সভসত্তক 

(জুলাই হজত জুন) 

উপকারজভাগী সহজিজে তাসলকাভুসি/ দুজর্ টাগ/ 

দুঘ টর্নার তথ্য/ িিংসিি উপজেলা কার্ টালজ র 

প্রসতজেদন/ েনপ্রসতসনসধর সুপাসরশ 

নেলা পর্ টাজ - 

নেলা ত্রাণ ও পুনে টািন 

কে টকতটার কার্ টাল   

উপজেলা পর্ টাজ - 

 িিংসিি উপজেলা 

প্রকল্প োতো ন 

কে টকতটার কার্ টাল  

প্রজর্ােয ন  নেলা পর্ টাজ - নেলা ত্রাণ ও পুনে টািন কে টকতটা 

নেলা ত্রাণ গুদাে কাে দুজর্ টাগ ব্যেস্থাপনা তথ্য 

নকে, কুসি া 

নর্সলজফান: ০২-৪৭৮৮৫৩২৮৫ 

ই-নেইল: drrokushtia@gmail.com 

উপজেলা পর্ টাজ - িিংসিি উপজেলা প্রকল্প 

োতো ন কেটকতটা 

নেলা পর্ টাজ - নেলা প্রশািক 

নেলা প্রশািজকর কার্ টাল , কুসি া 

নর্সলজফান:-০২-৪৭৭৭৮২৩০০ 

ই-নেইল: dckushtia@mopa.gov.bd 

উপজেলা পর্ টাজ - িিংসিি উপজেলা সনে টাহী 

অসফিার 

 

৭ ব্রীে/ কালভার্ ট সনে টাণ 

কে টসূসচ 

অথ টেছর সভসত্তক 

(জুলাই- জুন) 

িরকারী সেসধ- সেধান অনুিাজর/ 

উপজেলা প্রকল্প োতো ন কে টকতটার 

কার্ টালজ র সনজদ টশনা 

নেলা পর্ টাজ - 

নেলা ত্রাণ ও পুনে টািন  

কে টকতটার কার্ টাল   

উপজেলা পর্ টাজ -  

িিংসিি উপজেলা 

প্রকল্প োতো ন 

কে টকতটার কার্ টাল  

প্রজর্ােয ন  নেলা পর্ টাজ - নেলা ত্রাণ ও পুনে টািন কে টকতটা 

নেলা ত্রাণ গুদাে কাে দুজর্ টাগ ব্যেস্থাপনা তথ্য 

নকে, কুসি া 

নর্সলজফান: ০২-৪৭৮৮৫৩২৮৫ 

ই-নেইল: drrokushtia@gmail.com 

উপজেলা পর্ টাজ - িিংসিি উপজেলা প্রকল্প 

োতো ন কেটকতটা 

নেলা পর্ টাজ - নেলা প্রশািক 

নেলা প্রশািজকর কার্ টাল , কুসি া 

নর্সলজফান:-০২-৪৭৭৭৮২৩০০ 

ই-নেইল: dckushtia@mopa.gov.bd 

উপজেলা পর্ টাজ - িিংসিি উপজেলা সনে টাহী 

অসফিার 

৮ এইচসেসে (জহসরিং 

নোন েন্ড) করণ 

কে টসূসচ 

নুনন সনে টাজণর নেজত্র 

অথ টেছর সভসত্তক 

(জুলাই হজত জুন) 

িরকারী সেসধ- সেধান অনুিাজর/  

উপজেলা প্রকল্প োতো ন কে টকতটার 

কার্ টালজ র সনজদ টশনা 

নেলা পর্ টাজ - 

নেলা ত্রাণ ও পুনে টািন 

কে টকতটার কার্ টাল   

উপজেলা পর্ টাজ -  

িিংসিি উপজেলা 

প্রকল্প োতো ন 

কে টকতটার কার্ টাল  

প্রজর্ােয ন  নেলা পর্ টাজ - নেলা ত্রাণ ও পুনে টািন কে টকতটা 

নেলা ত্রাণ গুদাে কাে দুজর্ টাগ ব্যেস্থাপনা তথ্য 

নকে, কুসি া 

নর্সলজফান: ০২-৪৭৮৮৫৩২৮৫ 

ই-নেইল: drrokushtia@gmail.com 

উপজেলা পর্ টাজ - িিংসিি উপজেলা প্রকল্প 

োতো ন কেটকতটা 

নেলা পর্ টাজ - নেলা প্রশািক 

নেলা প্রশািজকর কার্ টাল , কুসি া 

নর্সলজফান:-০২-৪৭৭৭৮২৩০০ 

ই-নেইল: dckushtia@mopa.gov.bd 

উপজেলা পর্ টাজ - িিংসিি উপজেলা সনে টাহী 

অসফিার 
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সিটিজেন চার্ টার 

স্থানীে েরকার  াখা  

 

ক্রতমক 

নং 

সেবার  নাম সেবা প্রদায়ন 

েয়ব যাচ্চ েমে 

প্রয়োেনীে কাগেপত্র প্রয়োোনীে কাগেপত্র 

প্রাতির স্থান 

সেবামূল্য এবং 

পতরয় াধ 

পদ্ধতি (র্তদ 

থায়ক) 

 াখার নামেহ দাতেত্বপ্রাি 

কম যকিযার পদতব, রুম নং, 

সেলা/উপয়েলার সকাডেহ 

অতফতেোল সর্তলয়ফান ও ই-সমইল 

উর্ধ্যিন কম যকিযার পদতব, রুম 

নং সেলা/উপয়েলার সকাডেহ 

অতফতেোল সর্তলয়ফান ও ই-

সমইল 

১ গ্রাম পুতল  (দফাদার 

ও মহোদারয়দর) 

সপা াক েরঞ্জামাতদ 

েরবরাহ। 

৬০তদন ঠিকাদার কর্তযক েরবরায়হর সক্ষয়ত্র  অতভজ্ঞিা 

তবষেক েনদ, ভযার্/আইটি প্রদায়নর  প্রমানক 

পত্র,সেড লাইয়েন্স ও আতথ যক স্বচ্ছলিা েনদ। 

সপপার তবজ্ঞতির মাধ্যয়ম আগ্রহী 

ঠিকারদারয়দয়ক দরপয়ত্র অং গ্রহয়ের েন্য 

আহবান করা হে। দরপয়ত্র অং গ্রহেকারী 

ঠিকাদারয়দর মধ্য হয়ি  িযাবলী পূবে 

স্বায়পয়ক্ষ এবং নমুনার স্ট্যান্ডাড য মায়নর উপর 

কার্ যায়দ  প্রদান করা হয়ে থায়ক।   

স্থানীে েরকার   াখা 

হয়ি দরপত্র ও  িযাবলী  

পাওে র্ায়ব। অন্যান্য 

কাগেপত্রাতদ দরদািায়ক 

দরপয়ত্রর েংয়গ েমা 

তদয়ি হয়ব। 

 উপপতরচালক, স্থানীে েরকার, 

কুতিো। 

সফান নং : ০২-৪৭৭৭৮২৬৭৬ 

E-mail: dckushtia.lgsec@gmail.com 

সেলা প্র ােক, কুতিো।  

সফান নম্বর : 

০২৪৭৭৭৮২৩০০ 

E-mail: dckushtia@mopa.gov.bd 

  

২ ক) ইউতনেন পতরষদ 

েতচব ও তহোব 

েহকারীয়দর তবতভন্ন 

ধরয়ের  অতেযি ছুটি 

তবষেক কার্ যাতদ 

েেন্ন। 

৭ তদন 

 

 

 

 

আয়বদন পত্র  

(প্রয়র্ােয সক্ষয়ত্র  আয়বদয়নর স্বপয়ক্ষ 

কাগেপত্র)  

 

 

আয়বদনকারী   

প্রয়োেনীে কাগেপত্রাতদ 

েংযুক্ত কয়র তনধ যাতরি 

ফরয়ম আয়বদন করয়বন। 

তবনা মূয়ল্য । উপপতরচালক, স্থানীে েরকার, 

কুতিো 

সফান নং : ০২-৪৭৭৭৮২৬৭৬ 

E-mail: dckushtia.lgsec@gmail.com 

সেলা প্র ােক, কুতিো। 

সফান নম্বর : 

০২৪৭৭৭৮২৩০০ 

E-mail: dckushtia@mopa.gov.bd 

 

৩ খ) অবের প্রাি 

ইউতপ েতচবও তহোব 

েহকারীয়দর  

আনুয়িাতষক 

েংক্রান্ত। 

৭ তদন আয়বদন পত্র  । 

 

আয়বদনকারী র স্বাক্ষর 

যুক্ত আয়বদয়নর 

সপ্রতক্ষয়ি। 

তবনা মূয়ল্য । উপপতরচালক, স্থানীে েরকার, 

কুতিো । 

সফান নং : ০২-৪৭৭৭৮২৬৭৬ 

E-mail: dckushtia.lgsec@gmail.com 

সেলা প্র ােক, কুতিো। 

সফান নম্বর : 

০২৪৭৭৭৮২৩০০ 

E-mail: dckushtia@mopa.gov.bd 

 

 

৪ ইউতপ সচোরম্যান, 

েদস্যয়দর তবরুয়দ্ধ 

আনীি অতভয়র্াগ 

িদন্ত 

০৭-১০ তদন অতভয়র্াগ েংক্রান্ত প্রমানক কাগেপত্রাতদ   আয়বদনকারী র স্বাক্ষর 

যুক্ত আয়বদয়নর 

সপ্রতক্ষয়ি। 

তবনা মূয়ল্য । উপপতরচালক, স্থানীে েরকার, 

কুতিো । 

সফান নং : ০২-৪৭৭৭৮২৬৭৬ 

E-mail: dckushtia.lgsec@gmail.com 

সেলা প্র ােক, কুতিো। 

সফান নম্বর : 

০২৪৭৭৭৮২৩০০ 

E-mail: dckushtia@mopa.gov.bd 

 

৫ নাগতরক কর্তযক 

দাতখলকৃি তবতভন্ন 

ধরয়নর অতভয়র্াগ 

তনষ্পতত্ত। 

০৭-১০ তদন ১) পূোঙ্গ নাম ঠিকানা উয়েখ পূব যক আয়বদন 

করয়ি হয়ব। 

২) অতভয়র্াগ েংক্রান্ত র্াবিীে কাগেপত্রাতদ  

দাতখল করয়ি হয়ব। 

৩) অতভয়র্ায়গর  তবষেটি িদয়ন্তর েন্য 

েংতিি উপয়েলা তনব যাহী অতফোর বরাবর 

আয়বদনকারীর নাম ও 

প্রয়োেনীে কাগেপত্রাতদ 

েংযুক্ত কয়র  আয়বদন 

করয়ি হয়ব। 

তবনা মূয়ল্য। উপপতরচালক, স্থানীে েরকার, 

কুতিো । 

সফান নং : ০২-৪৭৭৭৮২৬৭৬ 

E-mail: dckushtia.lgsec@gmail.com 

সেলা প্র ােক, কুতিো। 

সফান নম্বর : 

০২৪৭৭৭৮২৩০০ 

E-mail: dckushtia@mopa.gov.bd 
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সপ্ররে কয়র  প্রতিয়বদয়ন উতেতখি মিাময়ির 

সপ্রতক্ষয়ি তনষ্পতত্ত করা হে। 

৬ েন্ম ও মৃতুয তনবন্ধন 

েনয়দ তবতভন্ন ধরয়নর 

র্ভল েংয় াধন 

েংক্রান্ত নাগতরক 

আয়বদন। 

০৩-০৭ তদন ১) তনধ যাতরি ফরয়ময়র্ অনলাইয়ন আয়বদন 

করয়ি হয়ব। 

২) র্ভয়লর স্বপয়ক্ষ র্াবিীে 

কাগেপত্রাতদ(এনআইড, েকল ত ক্ষাগি 

সর্াগ্যিার েনদপত্র, পােয়পার্ য, পূয়ব যর েন্ম 

তনবন্ধন র্তদ থায়ক ইিযাতদ)  দাতখল করয়ি 

হয়ব। 

আয়বদনকারীর নাম ও 

প্রয়োেনীে কাগেপত্রাতদ 

েংযুক্ত কয়র  আয়বদন 

করয়ি হয়ব। 

তবনা মূয়ল্য। উপপতরচালক, স্থানীে েরকার, 

কুতিো । 

সফান নং : ০২-৪৭৭৭৮২৬৭৬ 

E-mail: dckushtia.lgsec@gmail.com 

সেলা প্র ােক, কুতিো। 

সফান নম্বর : 

০২৪৭৭৭৮২৩০০ 

E-mail: dckushtia@mopa.gov.bd 
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