
সিটিজেট চাট টার 
 

জুসিসিয়াল মুসিখানা শাখা 

 (নাগসরক িনদ ছক) 
 

 

ক্রঃ

নং 

সিবার নাম সিবা প্রদাজনর 

িজব টাচ্চ িময় 

প্রজয়ােনীয় কাগে পত্র প্রজয়ােনীয় কাগে 

পত্র/ আজবদন ফরম  

প্রাসি স্থান 

সিবামূল্য এবং 

পসরজশাধ পদ্ধসি 

(যসদ থাজক) 

শাখার নামিহ 

দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটার 

পদসব, রুম নম্বর, 

সেলা/উপজেলার সকাি, 

অসফসিয়াল সটসলজফান ও 

ইজমইল 

উর্ধ্টিন কম টকিটার পদসব, রুম নম্বর, 

সেলা/উপজেলার সকািিহ 

অসফসিয়াল সটসলজফান ও ইজমইল 

০১ ব্যাজরজল 

জ্বালানী সিল 

সবক্রজয়র 

অনাপসি 

িনদপত্র প্রদান 

। 

১৫ সদন ০১) সনধ টাসরি ফরজম আজবদন করজি হজব। 

০২) োিীয় পসরচয় পজত্রর িিযাসয়ি 

ছায়াসলসপ। 

০৩) ব্যবিাস্থজলর সেি লাইজিি 

(হালনাগাদ) 

০৪) ব্যবিাস্থজলর েসমর মাসলকানা/াাাার 

চুসিনামা । 

০৫) ব্যবিাস্থজলর ব্লু সপ্রন্ট (জেচ ম্যাপ) ০৩ 

কসপ 

০৬) আসথ টক স্বচ্ছলিা িনদ 

০৭) নাগসরকত্ব িনদ 

০৮) েন্ম িনদ 

সনধ টাসরি আজবদন 

ফরম সেলা প্রশািজকর 

কায টালজয়র জুসিসিয়াল 

মুসিখানা হজি পাওয়া 

যাজব। অন্যান্য 

কাগেপত্রাসদ 

আজবদনকারীজক 

আজবদজনর িাজথ 

িংযুি করজি হজব। 

সবনামূজল্য জুসিসিয়াল মুসিখানার 

াারপ্রাি কম টকিটা 

রুম নম্বর ৩০৫ 

সেলা সকাি-৫০০০, 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩১৮ 

ইজমইল-

Ocjmkushtia@gmail.

com 

 

০১) সেলা ম্যাসেজেট, কুসিয়া 

রুম নম্বর ২০১ 

সকাি নং-৫০০০ 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩০০ 

ইজমইল-

dckushtia@mopa.gov.bd 

০২) অসিসরি সেলা ম্যাসেজেট, 

কুসিয়া 

সেলা সকাি নং-৫০০০ 

রুম নং-৩০১ 

সফান নং ০২৪৭৭৭৮২৩০৫ 

ইজমইল-

admkushtia@mopa.gov.bd 

০২ দাহয পদাজথ টর 

অনাপসি িনদ 

প্রদান 

১৫ সদন ০১) সনধ টাসরি ফরজম আজবদন করজি হজব। 

০২) োিীয় পসরচয় পজত্রর িিযাসয়ি 

ছায়াসলসপ। 

০৩) ব্যবিাস্থজলর সেি লাইজিি 

(হালনাগাদ) 

০৪) ব্যবিাস্থজলর েসমর মাসলকানা/াাাার 

চুসিনামা । 

০৫) ব্যবিাস্থজলর ব্লু সপ্রন্ট (জেচ ম্যাপ) ০৩ 

কসপ 

০৫) ব্যবিাস্থজলর ব্লু সপ্রন্ট (জেচ ম্যাপ) ০৩ 

কসপ 

০৬) আসথ টক স্বচ্ছলিা িনদ 

০৭) নাগসরকত্ব িনদ 

০৮) েন্ম িনদ 

সনধ টাসরি আজবদন 

ফরম সেলা প্রশািজকর 

কায টালজয়র জুসিসিয়াল 

মুসিখানা হজি পাওয়া 

যাজব। অন্যান্য 

কাগেপত্রাসদ 

আজবদনকারীজক 

আজবদজনর িাজথ 

িংযুি করজি হজব। 

সবনামূজল্য জুসিসিয়াল মুসিখানার 

াারপ্রাি কম টকিটা 

রুম নম্বর ৩০৫ 

সেলা সকাি-৫০০০, 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩১৮ 

ইজমইল-

Ocjmkushtia@gmail.

com 

 

০১) সেলা ম্যাসেজেট, কুসিয়া 

রুম নম্বর ২০১ 

সকাি নং-৫০০০ 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩০০ 

ইজমইল-

dckushtia@mopa.gov.bd 

০২) অসিসরি সেলা ম্যাসেজেট, 

কুসিয়া 

সেলা সকাি নং-৫০০০ 

রুম নং-৩০১ 

সফান নং ০২৪৭৭৭৮২৩০৫ 

ইজমইল-

admkushtia@mopa.gov.bd 
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০৩ কারাগাজর 

হােিী/কজয়দী 

পরীক্ষা এবং 

সবসান্ন স্বাক্ষর 

িংক্রান্ত 

০২ সদন ০১) আসবদনকারীর আজবদজনর িাজথ 

পরীক্ষার কাগেপত্র দাসখল করজি হজব। 

০২) আজবদনকারীর স্বাক্ষজরর সবষজয় 

প্রমাণপত্র আজবদজনর িাজথ িংযুি করজি 

হজব। 

আজবদনকারী সনজে 

আজবদন করজবন। 

সবনামূজল্য জুসিসিয়াল মুসিখানার 

াারপ্রাি কম টকিটা 

রুম নম্বর ৩০৫ 

সেলা সকাি-৫০০০, 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩১৮ 

ইজমইল-

Ocjmkushtia@gmail.

com 

 

০১) সেলা ম্যাসেজেট, কুসিয়া 

রুম নম্বর ২০১ 

সকাি নং-৫০০০ 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩০০ 

ইজমইল-

dckushtia@mopa.gov.bd 

০২) অসিসরি সেলা ম্যাসেজেট, 

কুসিয়া 

সেলা সকাি নং-৫০০০ 

রুম নং-৩০১ 

সফান নং ০২৪৭৭৭৮২৩০৫ 

ইজমইল-

admkushtia@mopa.gov.bd 

০৪ সফসলং 

সেশজনর 

লাইজিি 

প্রাসিজি 

অনাপসি 

িনদপত্র প্রদান। 

১৫ সদন ০১) সনধ টাসরি ফরজম আজবদন করজি হজব। 

০২) োিীয় পসরচয় পজত্রর িিযাসয়ি 

ছায়াসলসপ। 

০৩) ব্যবিাস্থজলর সেি লাইজিি 

(হালনাগাদ) 

০৪) ব্যবিাস্থজলর েসমর মাসলকানা/াাাার 

চুসিনামা । 

০৫) ব্যবিাস্থজলর ব্লু সপ্রন্ট (জেচ ম্যাপ) ০৩ 

কসপ 

০৫) ব্যবিাস্থজলর ব্লু সপ্রন্ট (জেচ ম্যাপ) ০৩ 

কসপ 

০৬) আসথ টক স্বচ্ছলিা িনদ 

০৭) নাগসরকত্ব িনদ 

০৮) েন্ম িনদ 

০৯) ফায়ার িাসা টি কর্তটক ছাাপত্র 

সনধ টাসরি আজবদন 

ফরম সেলা প্রশািজকর 

কায টালজয়র জুসিসিয়াল 

মুসিখানা হজি পাওয়া 

যাজব। অন্যান্য 

কাগেপত্রাসদ 

আজবদনকারীজক 

আজবদজনর িাজথ 

িংযুি করজি হজব। 

সবনামূজল্য জুসিসিয়াল মুসিখানার 

াারপ্রাি কম টকিটা 

রুম নম্বর ৩০৫ 

সেলা সকাি-৫০০০, 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩১৮ 

ইজমইল-

Ocjmkushtia@gmail.

com 

 

০১) সেলা ম্যাসেজেট, কুসিয়া 

রুম নম্বর ২০১ 

সকাি নং-৫০০০ 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩০০ 

ইজমইল-

dckushtia@mopa.gov.bd 

০২) অসিসরি সেলা ম্যাসেজেট, 

কুসিয়া 

সেলা সকাি নং-৫০০০ 

রুম নং-৩০১ 

সফান নং ০২৪৭৭৭৮২৩০৫ 

ইজমইল-

admkushtia@mopa.go

v.bd 

০৫ ফিফরাি/পটা

সিয়াম 

লাইজিি ইস্যয 

১৫ সদন ০১) সনধ টাসরি ফরজম আজবদন করজি হজব। 

০২) িংসিি প্রসিষ্ঠাজনর ববধ্য কাগেপত্র 

 

সনধ টাসরি আজবদন 

ফরম সেলা প্রশািজকর 

কায টালজয়র জুসিসিয়াল 

মুসিখানা হজি পাওয়া 

যাজব। অন্যান্য 

কাগেপত্রাসদ 

আজবদনকারীজক 

আজবদজনর িাজথ 

িংযুি করজি হজব। 

০১) সফি-১৫০০/- 

টাকা ও ১৫% াযাট 

 

০২) সফজির সকাি 

নম্বর ১-২২১১-

০০০০০-১৮৫৯ 

০৩) াযাজটর সকাি 

নম্বর-১-১১৩৩-

০০০৫-০৩১১ 

জুসিসিয়াল মুসিখানার 

াারপ্রাি কম টকিটা 

রুম নম্বর ৩০৫ 

সেলা সকাি-৫০০০, 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩১৮ 

ইজমইল-

Ocjmkushtia@gmail.

com 

 

০১) সেলা ম্যাসেজেট, কুসিয়া 

রুম নম্বর ২০১ 

সকাি নং-৫০০০ 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩০০ 

ইজমইল-

dckushtia@mopa.gov.bd 

০২) অসিসরি সেলা ম্যাসেজেট, 

কুসিয়া 

সেলা সকাি নং-৫০০০ 

রুম নং-৩০১ 

সফান নং ০২৪৭৭৭৮২৩০৫ 
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ইজমইল-

admkushtia@mopa.gov.bd 

০৬ সপস্তল/সরালবা

র /রাইজফল 

লাইজিি ইস্যয 

 (ব্যসি পয টাজয়) 

অস্ত্র আইন ১৮৭৮, 

অস্ত্র আইন ১৯২৪ 

এবং স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয় কর্তটক 

সবসান্ন িমজয় 

োরীকৃি আজদশ, 

পসরপজত্রর প্রদি 

সনজদ টশনা, আয়কর 

অসফি সথজক 

আয়কর যাচাই, 

পুসলশ স্যপার এর 

সনকট সথজক প্রাি 

প্রসিজবদন এবং 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

সথজক অনুজমাসদি 

প্রাসি িাজপজক্ষ। 

০১) সনধ টাসরি ফরজম আজবদন। 

০২) আজবদনকারী কর্তটক আজবদজনর 

পূব টবিী ০৩ (সিন) কর বছজর 

ধারাবাসহকাাজব নূন্যিম ৩,০০,০০০/- টাকা 

আয়কর সদজি হজব। আজবদনকারী কর্তটক 

পসরজশাসধি আয়কজরর পসরমাণ উজেখিহ 

এনসবআর কর্তটক ইস্যযকৃি প্রিযয়নপত্র 

আজবদজনর িাজথ দাসখল করজি হজব। 

০৩) োিীয় পসরচয় পজত্রর প্রথম সেণীর 

সগজেজটি অসফিার কর্তটক িিযাসয়ি 

ফজটাকসপ। 

০৪) ইউসনয়ন পসরষদ সচয়ারম্যান/জপৌর 

সময়র কর্তটক নাগসরকত্ব িনদ। 

০৫) পািজপাট ট িাইজের িিযাসয়ি ছসব ০১ 

কসপ।  

০৬) ৩০০/- টাকার নন-জুসিসিয়াল েযাজে 

অস্ত্র লাইজিি আজছ সকনা এই মজম ট 

হলফনামা। 

০৭) ১০০/- টাকার নন-জুসিসিয়াল েযাজে 

লাইজিি আজছ সকনা এই মজম ট স াষনাপত্র  

সনধ টাসরি আজবদন 

ফরম সেলা প্রশািজকর 

কায টালজয়র জুসিসিয়াল 

মুসিখানা হজি পাওয়া 

যাজব। অন্যান্য 

কাগেপত্রাসদ 

আজবদনকারীজক 

আজবদজনর িাজথ 

িংযুি করজি হজব। 

০১)সপস্তল/সরালবা

র 

ইস্যয সফি-

৩০,০০০/- টাকা ও 

১৫% াযাট 

০২)সপস্তল/সরালবা

র 

ইস্যয সফি-

২০,০০০/- টাকা ও 

১৫% াযাট 

০৩) সফজির সকাি 

নম্বর ১-২২১১-

০০০০০-১৮৫৯ 

০৪) াযাজটর সকাি 

নম্বর-১-১১৩৩-

০০০৫-০৩১১ 

জুসিসিয়াল মুসিখানার 

াারপ্রাি কম টকিটা 

রুম নম্বর ৩০৫ 

সেলা সকাি-৫০০০, 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩১৮ 

ইজমইল-

Ocjmkushtia@gmail.

com 

 

০১) সেলা ম্যাসেজেট, কুসিয়া 

রুম নম্বর ২০১ 

সকাি নং-৫০০০ 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩০০ 

ইজমইল-

dckushtia@mopa.gov.bd 

০২) অসিসরি সেলা ম্যাসেজেট, 

কুসিয়া 

সেলা সকাি নং-৫০০০ 

রুম নং-৩০১ 

সফান নং ০২৪৭৭৭৮২৩০৫ 

ইজমইল-

admkushtia@mopa.gov.bd 

০৭ বন্দুক/শট টগান 

লাইজিি ইস্যয 

 (ব্যসি পয টাজয়) 

অস্ত্র আইন ১৮৭৮, 

অস্ত্র আইন ১৯২৪ 

এবং স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয় কর্তটক 

সবসান্ন িমজয় 

োরীকৃি আজদশ, 

পসরপজত্রর প্রদি 

সনজদ টশনা, আয়কর 

অসফি সথজক 

আয়কর যাচাই, 

পুসলশ স্যপার এর 

সনকট সথজক প্রাি 

প্রসিজবদন 

০১) সনধ টাসরি ফরজম আজবদন। 

০২) আজবদনকারী কর্তটক আজবদজনর 

পূব টবিী ০৩ (সিন) কর বছজর 

ধারাবাসহকাাজব নূন্যিম ১,০০,০০০/- টাকা 

আয়কর সদজি হজব। আজবদনকারী কর্তটক 

পসরজশাসধি আয়কজরর পসরমাণ উজেখিহ 

এনসবআর কর্তটক ইস্যযকৃি প্রিযয়নপত্র 

আজবদজনর িাজথ দাসখল করজি হজব। 

০৩) োিীয় পসরচয় পজত্রর প্রথম সেণীর 

সগজেজটি 

সনধ টাসরি আজবদন 

ফরম সেলা প্রশািজকর 

কায টালজয়র জুসিসিয়াল 

মুসিখানা হজি পাওয়া 

যাজব। অন্যান্য 

কাগেপত্রাসদ 

আজবদনকারীজক 

আজবদজনর িাজথ 

িংযুি করজি হজব। 

০১)বন্দুক/শট টগান/ 

রাইজফল 

ইস্যয সফি-

২০,০০০/- টাকা ও 

১৫% াযাট 

 

 

০২)সফজির সকাি 

নম্বর ১-২২১১-

০০০০০-১৮৫৯ 

০৩) াযাজটর সকাি 

নম্বর-১-১১৩৩-

০০০৫-০৩১১ 

জুসিসিয়াল মুসিখানার 

াারপ্রাি কম টকিটা 

রুম নম্বর ৩০৫ 

সেলা সকাি-৫০০০, 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩১৮ 

ইজমইল-

Ocjmkushtia@gmail.

com 

 

০১) সেলা ম্যাসেজেট, কুসিয়া 

রুম নম্বর ২০১ 

সকাি নং-৫০০০ 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩০০ 

ইজমইল-

dckushtia@mopa.gov.bd 

০২) অসিসরি সেলা ম্যাসেজেট, 

কুসিয়া 

সেলা সকাি নং-৫০০০ 

রুম নং-৩০১ 

সফান নং ০২৪৭৭৭৮২৩০৫ 

ইজমইল-

admkushtia@mopa.gov.bd 

০৮ আসথ টক 

প্রসিষ্ঠান বা 

ব্যাংক পয টাজয় 

অস্ত্র আইন ১৮৭৮, 

অস্ত্র আইন ১৯২৪ 

এবং স্বরাষ্ট্র 

সেনীঃ- 

সি) িজব টাচ্চ ০১ সকাটি টাকা ০২টি । 

সব) ০১ সকাটি টাকার উজদ্ধট সকন্তু ০৫ সকাটি 

সনধ টাসরি আজবদন 

ফরম সেলা প্রশািজকর 

কায টালজয়র জুসিসিয়াল 

০১)বন্দুক/শট টগান/ 

রাইজফল 

ইস্যয সফি-

জুসিসিয়াল মুসিখানার 

াারপ্রাি কম টকিটা 

রুম নম্বর ৩০৫ 

 

০১) সেলা ম্যাসেজেট, কুসিয়া 

রুম নম্বর ২০১ 
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১২ সবার  

বন্দুক/শট টগান 

লাইজিি ইস্যয 

মন্ত্রণালয় কর্তটক 

সবসান্ন িমজয় 

োরীকৃি আজদশ, 

পসরপজত্রর প্রদি 

সনজদ টশনা, আয়কর 

অসফি সথজক 

আয়কর যাচাই, 

পুসলশ স্যপার এর 

সনকট সথজক প্রাি 

প্রসিজবদন 

টাকার সনজে ০৩টি। 

এ)০৫ সকাটি টাকার উজদ্ধট ০৪ টি। 

০১) সনধ টাসরি ফরজম আজবদন।  

০২) িংসিি প্রসিষ্ঠাজনর প্রদান কায টালয় 

সনসিিপূব টক কিটি আজেয়াজস্ত্রর প্রজয়ােন 

িা উজেখ কজর প্রিযয়ন প্রদান করজবন।  

০৩) আজবসদ ব্যাংক শাখা/আসথ টক 

প্রসিষ্ঠাজনর অগ টাজনাগ্রাম ও েনবজলর িথ্য।  

০৪)  আয়কর িংক্রান্ত িথ্য।  

০৫) বিটমান মাসলকানায় আজেয়াজস্ত্রর 

িংখ্যা। 

০৬) ৩০০/- টাকার নন-জুসিসিয়াল েযাজে 

অস্ত্র লাইজিি আজছ সকনা এই মজম ট 

হলফনামা। 

০৭) ১০০/- টাকার নন-জুসিসিয়াল েযাজে 

লাইজিি আজছ সকনা এই মজম ট স াষনাপত্র 

০৮) অন্যান্য িথ্য যা জুসিসিয়াল মুসিখানা 

সথজক োনাযাজব। 

মুসিখানা হজি পাওয়া 

যাজব। অন্যান্য 

কাগেপত্রাসদ 

আজবদনকারীজক 

আজবদজনর িাজথ 

িংযুি করজি হজব। 

২০,০০০/- টাকা ও 

১৫% াযাট 

 

 

০২) সফজির সকাি 

নম্বর ১-২২১১-

০০০০০-১৮৫৯ 

০৩) াযাজটর সকাি 

নম্বর-১-১১৩৩-

০০০৫-০৩১১ 

সেলা সকাি-৫০০০, 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩১৮ 

ইজমইল-

Ocjmkushtia@gmail.

com 

 

সকাি নং-৫০০০ 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩০০ 

ইজমইল-

dckushtia@mopa.gov.bd 

 

০২) অসিসরি সেলা ম্যাসেজেট, 

কুসিয়া 

সেলা সকাি নং-৫০০০ 

রুম নং-৩০১ 

সফান নং ০২৪৭৭৭৮২৩০৫ 

ইজমইল-

admkushtia@mopa.gov.bd 

০৯ প্রসিষ্ঠান 

পয টাজয় ১২ 

সবার শট টগান 

লাইজিি ইস্যয 

অস্ত্র আইন ১৮৭৮, 

অস্ত্র আইন ১৯২৪ 

এবং স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয় কর্তটক 

সবসান্ন িমজয় 

োরীকৃি আজদশ, 

পসরপজত্রর প্রদি 

সনজদ টশনা, আয়কর 

অসফি সথজক 

আয়কর যাচাই, 

পুসলশ স্যপার এর 

সনকট সথজক প্রাি 

প্রসিজবদন 

০১)িরকাসর/আধািরকাসর/স্বায়ত্বশাসিি/জব

িরকাসর/প্রসিষ্ঠাজনর নাম, ঠিকানা, যাসচি 

অজস্ত্রর ধরণ, বিটমাজন সবদ্যামান সনসষদ্ধ বা 

অসনসষদ্ধ সবাজরর আজেয়াজস্ত্রর িংখ্যা,গাজার 

েীবন বৃিান ও পুসলশ প্রসিজবদন, গাজি টর 

েীবন বৃিান্ত ও পুসলশ প্রসিজবদন, অস্ত্র 

প্রসশক্ষণ প্রাি গাি ট/কম টচারীর িংখ্যা এবং 

প্রসশক্ষণ িংক্রান্ত িনদপত্র প্রজযােয সক্ষজত্র 

িংসিি মন্ত্রণালজয়র প্রশািসনক 

অনুজমাদনিহ আজবদনপত্র িরকাজরর 

সবজবচনার েন্য সেলা ম্যাসেজেজটর 

কায টালজয় দাসখল করজি হজব। 

০২) অন্যান্য িথ্য যা জুসিসিয়াল মুসিখানা 

সথজক োনাযাজব। 

সনধ টাসরি আজবদন 

ফরম সেলা প্রশািজকর 

কায টালজয়র জুসিসিয়াল 

মুসিখানা হজি পাওয়া 

যাজব। অন্যান্য 

কাগেপত্রাসদ 

আজবদনকারীজক 

আজবদজনর িাজথ 

িংযুি করজি হজব। 

০১)বন্দুক/শট টগান/ 

রাইজফল 

ইস্যয সফি-

৫০,০০০/- টাকা ও 

১৫% াযাট 

 

০২)সফজির সকাি 

নম্বর ১-২২১১-

০০০০০-১৮৫৯ 

০৩)াযাজটর সকাি 

নম্বর-১-১১৩৩-

০০০৫-০৩১১ 

জুসিসিয়াল মুসিখানার 

াারপ্রাি কম টকিটা 

রুম নম্বর ৩০৫ 

সেলা সকাি-৫০০০, 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩১৮ 

ইজমইল-

Ocjmkushtia@gmail.

com 

 

০১) সেলা ম্যাসেজেট, কুসিয়া 

রুম নম্বর ২০১ 

সকাি নং-৫০০০ 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩০০ 

ইজমইল-

dckushtia@mopa.gov.bd 

 

০২) অসিসরি সেলা ম্যাসেজেট, 

কুসিয়া 

সেলা সকাি নং-৫০০০ 

রুম নং-৩০১ 

সফান নং ০২৪৭৭৭৮২৩০৫ 

ইজমইল-

admkushtia@mopa.gov.bd 

১০ সিলার এবং 

সমরামিকারী 

প্রসিষ্ঠান 

অস্ত্র আইন ১৮৭৮, 

অস্ত্র আইন ১৯২৪ 

এবং স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয় কর্তটক 

সবসান্ন িমজয় 

োরীকৃি আজদশ, 

০১) সিসলং লাইজিজির আজবদনকারীজক 

সবগি ০৩ (সিন) বছজর ধারাবাসহকাাজব 

ব্যসি সেনীর আয়করদািা সহজিজব ০৫ 

(পাঁচ) লক্ষ টাকা আয়কর প্রদান করজি 

হজব। 

০২)  অন্যান্য িথ্য যা জুসিসিয়াল মুসিখানা 

সনধ টাসরি আজবদন 

ফরম সেলা প্রশািজকর 

কায টালজয়র জুসিসিয়াল 

মুসিখানা হজি পাওয়া 

যাজব। অন্যান্য 

কাগেপত্রাসদ 

০১)সফি-২০,০০০/- 

টাকা ও ১৫% াযাট 

০২)সফজির সকাি 

নম্বর ১-২২১১-

০০০০০-১৮৫৯ 

০৩)াযাজটর সকাি 

জুসিসিয়াল মুসিখানার 

াারপ্রাি কম টকিটা 

রুম নম্বর ৩০৫ 

সেলা সকাি-৫০০০, 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩১৮ 

ইজমইল-

০১) সেলা ম্যাসেজেট, কুসিয়া 

রুম নম্বর ২০১ 

সকাি নং-৫০০০ 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩০০ 

ইজমইল-

dckushtia@mopa.gov.bd 
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পসরপজত্রর প্রদি 

সনজদ টশনা, আয়কর 

অসফি সথজক 

আয়কর যাচাই, 

পুসলশ স্যপার এর 

সনকট সথজক প্রাি 

প্রসিজবদন 

সথজক োনাযাজব। আজবদনকারীজক 

আজবদজনর িাজথ 

িংযুি করজি হজব। 

নম্বর-১-১১৩৩-

০০০৫-০৩১১ 

Ocjmkushtia@gmail.

com 

 

 

০২) অসিসরি সেলা ম্যাসেজেট, 

কুসিয়া 

সেলা সকাি নং-৫০০০ 

রুম নং-৩০১ 

সফান নং ০২৪৭৭৭৮২৩০৫ 

ইজমইল-

admkushtia@mopa.gov.bd 

১১ সিফ সকসপং অস্ত্র আইন ১৮৭৮, 

অস্ত্র আইন ১৯২৪ 

এবং স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয় কর্তটক 

সবসান্ন িমজয় 

োরীকৃি আজদশ, 

পসরপজত্রর প্রদি 

সনজদ টশনা, আয়কর 

অসফি সথজক 

আয়কর যাচাই, 

পুসলশ স্যপার এর 

সনকট সথজক প্রাি 

প্রসিজবদন 

০১) সিসলং লাইজিজির আজবদনকারীজক 

সবগি ০৩ (সিন) বছজর ধারাবাসহকাাজব 

ব্যসি সেনীর আয়করদািা সহজিজব ০৫ 

(পাঁচ) লক্ষ টাকা আয়কর প্রদান করজি 

হজব। 

০২) অন্যান্য িথ্য যা জুসিসিয়াল মুসিখানা 

সথজক োনাযাজব। 

সনধ টাসরি আজবদন 

ফরম সেলা প্রশািজকর 

কায টালজয়র জুসিসিয়াল 

মুসিখানা হজি পাওয়া 

যাজব। অন্যান্য 

কাগেপত্রাসদ 

আজবদনকারীজক 

আজবদজনর িাজথ 

িংযুি করজি হজব। 

০১)সফি-১৫,০০০/- 

টাকা ও ১৫% াযাট 

০২)সফজির সকাি 

নম্বর ১-২২১১-

০০০০০-১৮৫৯ 

০৩)াযাজটর সকাি 

নম্বর-১-১১৩৩-

০০০৫-০৩১১ 

জুসিসিয়াল মুসিখানার 

াারপ্রাি কম টকিটা 

রুম নম্বর ৩০৫ 

সেলা সকাি-৫০০০, 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩১৮ 

ইজমইল-

Ocjmkushtia@gmail.

com 

 

০১) সেলা ম্যাসেজেট, কুসিয়া 

রুম নম্বর ২০১ 

সকাি নং-৫০০০ 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩০০ 

ইজমইল-

dckushtia@mopa.gov.bd 

 

০২) অসিসরি সেলা ম্যাসেজেট, 

কুসিয়া 

সেলা সকাি নং-৫০০০ 

রুম নং-৩০১ 

সফান নং ০২৪৭৭৭৮২৩০৫ 

ইজমইল-

admkushtia@mopa.gov.bd 

১২ সপস্তল/সরালবা

র লাইজিি 

নবায়ন 

০১  সদন ০১) িাদা কাগজে আজবদন করজি হজব । 

০২) আজবদজনর িাজথ সফি ও ১৫% াযাট 

েমা প্রদাজনর চালান িংযুি করজি হজব।  

আজবদনকারী সনজে 

আজবদন করজবন। 

০১) সফি-

১০,০০০/- টাকা ও 

াযাট ১৫% 

 

০২) সফজির সকাি 

নম্বর ১-২২১১-

০০০০০-১৮৫৯ 

০৩)াযাজটর সকাি 

নম্বর-১-১১৩৩-

০০০৫-০৩১১ 

জুসিসিয়াল মুসিখানার 

াারপ্রাি কম টকিটা 

রুম নম্বর ৩০৫ 

সেলা সকাি-৫০০০, 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩১৮ 

ইজমইল-

Ocjmkushtia@gmail.

com 

 

০১) সেলা ম্যাসেজেট, কুসিয়া 

রুম নম্বর ২০১ 

সকাি নং-৫০০০ 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩০০ 

ইজমইল-

dckushtia@mopa.gov.bd 

০২) অসিসরি সেলা ম্যাসেজেট, 

কুসিয়া 

সেলা সকাি নং-৫০০০ 

রুম নং-৩০১ 

সফান নং ০২৪৭৭৭৮২৩০৫ 

ইজমইল-

admkushtia@mopa.gov.bd 

১৩ বন্দুক/শট টগান 

.২২ সবার 

রাইজফল 

লাইজিি 

নবায়ন 

০১ সদন ০১) িাদা কাগজে আজবদন করজি হজব । 

০২) আজবদজনর িাজথ সফি ও ১৫% াযাট 

েমা প্রদাজনর চালান িংযুি করজি হজব। 

আজবদনকারী সনজে 

আজবদন করজবন। 

০১) সফি-৫,০০০/- 

টাকা ও াযাট ১৫% 

 

০২)সফজির সকাি 

নম্বর ১-২২১১-

জুসিসিয়াল মুসিখানার 

াারপ্রাি কম টকিটা 

রুম নম্বর ৩০৫ 

সেলা সকাি-৫০০০, 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩১৮ 

০১) সেলা ম্যাসেজেট, কুসিয়া 

রুম নম্বর ২০১ 

সকাি নং-৫০০০ 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩০০ 

ইজমইল-
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০০০০০-১৮৫৯ 

০৩)াযাজটর সকাি 

নম্বর-১-১১৩৩-

০০০৫-০৩১১ 

ইজমইল-

Ocjmkushtia@gmail.

com 

 

dckushtia@mopa.gov.bd 

০২) অসিসরি সেলা ম্যাসেজেট, 

কুসিয়া 

সেলা সকাি নং-৫০০০ 

রুম নং-৩০১ 

সফান নং ০২৪৭৭৭৮২৩০৫ 

ইজমইল-

admkushtia@mopa.gov.bd 

১৪ আসথ টক 

প্রসিষ্ঠান বা 

ব্যাংক পয টাজয় 

বন্দুক/শট টগান     

০১ সদন ০১) িাদা কাগজে আজবদন করজি হজব । 

০২) আজবদজনর িাজথ সফি ও ১৫% াযাট 

েমা প্রদাজনর চালান িংযুি করজি হজব। 

আজবদনকারী সনজে 

আজবদন করজবন। 

০১) সফি-৫,০০০/- 

টাকা ও াযাট ১৫% 

 

০২)সফজির সকাি 

নম্বর ১-২২১১-

০০০০০-১৮৫৯ 

 ০৩)াযাজটর সকাি 

নম্বর-১-১১৩৩-

০০০৫-০৩১১ 

জুসিসিয়াল মুসিখানার 

াারপ্রাি কম টকিটা 

রুম নম্বর ৩০৫ 

সেলা সকাি-৫০০০, 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩১৮ 

ইজমইল-

Ocjmkushtia@gmail.

com 

 

০১) সেলা ম্যাসেজেট, কুসিয়া 

রুম নম্বর ২০১ 

সকাি নং-৫০০০ 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩০০ 

ইজমইল-

dckushtia@mopa.gov.bd 

০২) অসিসরি সেলা ম্যাসেজেট, 

কুসিয়া 

সেলা সকাি নং-৫০০০ 

রুম নং-৩০১ 

সফান নং ০২৪৭৭৭৮২৩০৫ 

ইজমইল-

admkushtia@mopa.gov.bd 

১৫  প্রসিষ্ঠান 

পয টাজয় নবায়ন 

সফঃ লং 

ব্যাজরল 

বন্দুক/শট টগান/

রাইজফল 

০১ সদন ০১) িাদা কাগজে আজবদন করজি হজব । 

০২) আজবদজনর িাজথ সফি ও ১৫% াযাট 

েমা প্রদাজনর চালান িংযুি করজি হজব। 

আজবদনকারী সনজে 

আজবদন করজবন। 

সফি-১০,০০০/- 

টাকা ও াযাট ১৫% 

সফজির সকাি নম্বর 

১-২২১১-০০০০০-

১৮৫৯ 

াযাজটর সকাি নম্বর-

১-১১৩৩-০০০৫-

০৩১১ 

জুসিসিয়াল মুসিখানার 

াারপ্রাি কম টকিটা 

রুম নম্বর ৩০৫ 

সেলা সকাি-৫০০০, 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩১৮ 

ইজমইল-

Ocjmkushtia@gmail.

com 

 

০১) সেলা ম্যাসেজেট, কুসিয়া 

রুম নম্বর ২০১ 

সকাি নং-৫০০০ 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩০০ 

ইজমইল-

dckushtia@mopa.gov.bd 

০২) অসিসরি সেলা ম্যাসেজেট, 

কুসিয়া 

সেলা সকাি নং-৫০০০ 

রুম নং-৩০১ 

সফান নং ০২৪৭৭৭৮২৩০৫ 

ইজমইল-

admkushtia@mopa.gov.bd 

১৬ সিলার এবং  

সমরামিকারী 

প্রসিষ্ঠান 

লাইজিি 

নবায়ন 

০১ সদন ০১) িাদা কাগজে আজবদন করজি হজব । 

০২) আজবদজনর িাজথ সফি ও ১৫% াযাট 

েমা প্রদাজনর চালান িংযুি করজি হজব। 

আজবদনকারী সনজে 

আজবদন করজবন। 

০১) সফি-৫,০০০/- 

টাকা ও াযাট ১৫% 

 

০২)সফজির সকাি 

নম্বর ১-২২১১-

০০০০০-১৮৫৯ 

জুসিসিয়াল মুসিখানার 

াারপ্রাি কম টকিটা 

রুম নম্বর ৩০৫ 

সেলা সকাি-৫০০০, 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩১৮ 

ইজমইল-

০১) সেলা ম্যাসেজেট, কুসিয়া 

রুম নম্বর ২০১ 

সকাি নং-৫০০০ 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩০০ 

ইজমইল-

dckushtia@mopa.gov.bd 
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০৩)াযাজটর সকাি 

নম্বর-১-১১৩৩-

০০০৫-০৩১১ 

Ocjmkushtia@gmail.

com 

 

০২) অসিসরি সেলা ম্যাসেজেট, 

কুসিয়া 

সেলা সকাি নং-৫০০০ 

রুম নং-৩০১ 

সফান নং ০২৪৭৭৭৮২৩০৫ 

ইজমইল-

admkushtia@mopa.gov.bd 

১৭ সিফ সকসপং 

লাইজিি 

নবায়ন 

০১ সদন ০১) িাদা কাগজে আজবদন করজি হজব । 

০২) আজবদজনর িাজথ সফি ও ১৫% াযাট 

েমা প্রদাজনর চালান িংযুি করজি হজব। 

আজবদনকারী সনজে 

আজবদন করজবন। 

০১)সফি-৩,০০০/- 

টাকা ও াযাট ১৫% 

 

০২)সফজির সকাি 

নম্বর  

১-২২১১-০০০০০-

১৮৫৯ 

০৩)াযাজটর সকাি 

নম্বর-১-১১৩৩-

০০০৫-০৩১১ 

জুসিসিয়াল মুসিখানার 

াারপ্রাি কম টকিটা 

রুম নম্বর ৩০৫ 

সেলা সকাি-৫০০০, 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩১৮ 

ইজমইল-

Ocjmkushtia@gmail.

com 

 

০১) সেলা ম্যাসেজেট, কুসিয়া 

রুম নম্বর ২০১ 

সকাি নং-৫০০০ 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩০০ 

ইজমইল-

dckushtia@mopa.gov.bd 

০২) অসিসরি সেলা ম্যাসেজেট, 

কুসিয়া 

সেলা সকাি নং-৫০০০ 

রুম নং-৩০১ 

সফান নং ০২৪৭৭৭৮২৩০৫ 

ইজমইল-

admkushtia@mopa.gov.bd 

১৮ আজেয়াজস্ত্রর 

ডুসিজকট 

লাইজিি ইস্যয 

০৭ সদন ০১) িাদা কাগজে আজবদন করজি হজব । 

০২) লাইজিজির ফজটাকসপ আজবদজনর িাজথ 

িংযুি করজি হজব। 

আজবদনকারী সনজে 

আজবদন করজবন। 

০১) সফি-৫,০০০/- 

টাকা ও াযাট ১৫% 

 

০২)সফজির সকাি 

নম্বর 

১-২২১১-০০০০০-

১৮৫৯ 

০৩) াযাজটর সকাি 

নম্বর-১-১১৩৩-

০০০৫-০৩১১ 

জুসিসিয়াল মুসিখানার 

াারপ্রাি কম টকিটা 

রুম নম্বর ৩০৫ 

সেলা সকাি-৫০০০, 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩১৮ 

ইজমইল-

Ocjmkushtia@gmail.

com 

 

০১) সেলা ম্যাসেজেট, কুসিয়া 

রুম নম্বর ২০১ 

সকাি নং-৫০০০ 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩০০ 

ইজমইল-

dckushtia@mopa.gov.bd 

০২) অসিসরি সেলা ম্যাসেজেট, 

কুসিয়া 

সেলা সকাি নং-৫০০০ 

রুম নং-৩০১ 

সফান নং ০২৪৭৭৭৮২৩০৫ 

ইজমইল-

admkushtia@mopa.gov.bd 

১৯ আজেয়াজস্ত্রর 

লাইজিি বদসল 

িংক্রান্ত 

১০ সদন ০১) িাদা কাগজে আজবদন করজি হজব । 

০২) লাইজিজির ফজটাকসপ আজবদজনর িাজথ 

িংযুি করজি হজব। 

০৩) সময়র/ইউসপ সচয়ারম্যান কর্তটক প্রদি 

নাগসরকত্ব িনদপত্র। 

আজবদনকারী সনজে 

আজবদন করজবন। 

সবনামূজল্য জুসিসিয়াল মুসিখানার 

াারপ্রাি কম টকিটা 

রুম নম্বর ৩০৫ 

সেলা সকাি-৫০০০, 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩১৮ 

ইজমইল-

Ocjmkushtia@gmail.

০১) সেলা ম্যাসেজেট, কুসিয়া 

রুম নম্বর ২০১ 

সকাি নং-৫০০০ 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩০০ 

ইজমইল-

dckushtia@mopa.gov.bd 

০২) অসিসরি সেলা ম্যাসেজেট, 
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com 

 

কুসিয়া 

সেলা সকাি নং-৫০০০ 

রুম নং-৩০১ 

সফান নং ০২৪৭৭৭৮২৩০৫ 

ইজমইল-

admkushtia@mopa.gov.bd 

২০ আজেয়াজস্ত্রর 

নম্বর লাইজিজি 

সলসপবদ্ধ করণ 

১০ সদন ০১)  িাদা কাগজে আজবদন করজি হজব । 

০২) লাইজিজির ফজটাকসপ আজবদজনর িাজথ 

িংযুি করজি হজব। 

০৩) ক্রয়কৃি অজস্ত্রর রসশজদর ফজটাকসপ 

আজবদজনর িাজথ িংযুি করজি হজব। 

আজবদনকারী সনজে 

আজবদন করজবন। 

সবনামূজল্য জুসিসিয়াল মুসিখানার 

াারপ্রাি কম টকিটা 

রুম নম্বর ৩০৫ 

সেলা সকাি-৫০০০, 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩১৮ 

ইজমইল-

Ocjmkushtia@gmail.

com 

 

০১) সেলা ম্যাসেজেট, কুসিয়া 

রুম নম্বর ২০১ 

সকাি নং-৫০০০ 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩০০ 

ইজমইল-

dckushtia@mopa.gov.bd 

০২) অসিসরি সেলা ম্যাসেজেট, 

কুসিয়া 

সেলা সকাি নং-৫০০০ 

রুম নং-৩০১ 

সফান নং ০২৪৭৭৭৮২৩০৫ 

ইজমইল-

admkushtia@mopa.gov.bd 

২১ আজেয়াজস্ত্রর 

সবসবধ সযমন 

সখলাসপ সফিহ 

আজেয়াস্ত্র 

লাইজিি 

নবায়জনর 

আজবদন 

১০ সদন ০১) িাদা কাগজে আজবদন করজি হজব । 

০২) লাইজিজির ফজটাকসপ আজবদজনর িাজথ 

িংযুি করজি হজব। 

 

আজবদনকারী সনজে 

আজবদন করজবন। 

সেলা ম্যাসেজেট 

কর্তটক আজবদন 

িজন্তাষেনক 

সবজবসচি হজল পূণ ট 

লাইজিি ইস্যয সফ 

এর িমপসরমাণ অথ ট 

ও ১৫% াযাট 

আদায়পূব টক 

জুসিসিয়াল মুসিখানার 

াারপ্রাি কম টকিটা 

রুম নম্বর ৩০৫ 

সেলা সকাি-৫০০০, 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩১৮ 

ইজমইল-

Ocjmkushtia@gmail.

com 

 

০১) সেলা ম্যাসেজেট, কুসিয়া 

রুম নম্বর ২০১ 

সকাি নং-৫০০০ 

সফান নং-০২৪৭৭৭৮২৩০০ 

ইজমইল-

dckushtia@mopa.gov.bd 

০২) অসিসরি সেলা ম্যাসেজেট, 

কুসিয়া 

সেলা সকাি নং-৫০০০ 

রুম নং-৩০১ 

সফান নং ০২৪৭৭৭৮২৩০৫ 

ইজমইল-

admkushtia@mopa.gov.bd 
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