রাজস্ব শাখা
(bvMwiK mb` QK)

µwgK
bs

‡mevi bvg

1

2

01

K…wl Lvm Rwg
e‡›`ve¯Í cÖ`vb

cÖ‡qvRbxq
mgq
(N›Uv/w`b/
gvm)
3
30(wÎk)
Kg© w`em

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ
cÖvwßi ¯’vb

wd/PvR©

4

5

6

Dc‡Rjv f~wg Awdm n‡Z cÖ¯Íve cvIqvi †Rjv cÖkvmK 30
w`‡bi g‡a¨ †Rjv Lvm Rwg e‡›`ve¯Í KwgwUi mfvq †ck
Ki‡eb Ges †Rjv KwgwUi wm×všÍ µ‡g Ab‡gv`b KiZt
mnKvix Kwgkbvi (f~wg) Gi wbKU †diZ cvVv‡eb|

1| Dc‡Rjv f~wg
Awdm|
2| ‡Rjv cÖkvm‡Ki
Kvh©vjq, (ivR¯^) kvLv|
3| ‡Rjv cÖkvmK,
Kzwóqv g‡nv`‡qi I‡qe
mvBW www.kushtia.

webvgy‡j¨

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v
E×©Zb Kg©KZ©v hvi Kv‡Q Avcxj
(Kg©KZ©vibvg,c`ex,evsjv Kivhv‡e(Kg©KZ©vibvg,c`ex,evsjv
‡`‡ki †KvW,‡Rjv/Dc‡Rjv ‡`‡ki †KvW,‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn
†KvWmn †Uwj‡dvb I B-‡gBj)
†Uwj‡dvb I B-‡gBj)
7
8
‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i,
Kzwóqv|
‡dvb: +88071-62310

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivt)
Kzwóqv,
‡dvb bs +88071-62307

‡gvev : +8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

‡gvev : +8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

1| 20(wek) UvKvi †KvU© wd
2| 12 gv‡mi wewµZ `wj‡ji
Mo g~‡j¨i wfwË‡Z mvjvgx/g~j¨
wba©viY Kiv n‡e|
mvjvgx/g~‡j¨i UvKv
1-4631-0000-3601 b¤^i
†Kv‡W Rgv cÖ`vb Ki‡Z n‡e|

‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i,
Kzwóqv|
‡dvb: +88071-62310

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivt)
Kzwóqv,
‡dvb bs +88071-62307

‡gvev : +8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

‡gvev : +8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

1| 20(wek) UvKvi †KvU© wd
2| 12 gv‡mi wewµZ `wj‡ji
Mo g~‡j¨i wfwË‡Z mvjvgx/g~j¨
wba©viY Kiv n‡e|
mvjvgx/g~‡j¨i UvKv 1-46310000-3601 b¤^i †Kv‡W Rgv
cÖ`vb Ki‡Z n‡e|

‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i,
Kzwóqv|
‡dvb: +88071-62310

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivt)
Kzwóqv,
‡dvb bs +88071-62307

‡gvev : +8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

‡gvev : +8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

gov.bd -‡Z dig cvIqv
†h‡Z cv‡i|

02

03

miKvwi `ß‡ii
AbyK~‡j
AK…wl Lvm Rwg
e‡›`ve¯Í cÖ`vb

06(Qq)
gvm

miKvwi wkÿv
cÖwZôv‡bi
AbyK~‡jAK…wl
Lvm Rwg
e‡›`ve¯Í cÖ`vb

06(Qq)
gvm

(K) f~wg gš¿Yvj‡i gva¨‡g †Rjv cÖkvmK eivei Av‡e`b
cÎ (20 UvKvi †KvU©wdmn)|

‡KvU©wd ÷¨v¤ú
f¨vÛv‡ii wbKU cvIqv
hv‡e|

(L) Av‡e`bc‡Îi mv‡_ wb¤œwjwLZ KvMRcÎ mshy³
Ki‡Z n‡e|
(I) cÖkvmwbK Aby‡gv`b|
(II) A‡_©i ms¯’vb (ev‡RU eivÏ/cÖKí `vwLj BZ¨vw`)|
(K) f~wg gš¿Yvj‡i gva¨‡g †Rjv cÖkvmK eivei Av‡e`b
cÎ (20 UvKvi †KvU©wdmn)|
(L) Av‡e`bc‡Îi mv‡_ wb¤œwjwLZ KvMRcÎ mshy³
Ki‡Z n‡e|
(I) cÖkvmwbK Aby‡gv`b|
(II) A‡_©i ms¯’vb (ev‡RU eivÏ/cÖKí `vwLj BZ¨vw`)|

‡KvU© wd ÷¨v¤ú
f¨vÛv‡ii wbKU cvIqv
hv‡e|

µwgK
bs
04

05

06

07

‡mevi bvg
‡emiKvwi wkÿv
cÖwZôv‡bi
AbyK~‡jAK…wl Lvm
Rwg e‡›`ve¯Í cÖ`vb

cÖ‡qvRbxq
mgq
(N›Uv/w`b/
gvm)
06(Qq)
gvm

(K) f~wg gš¿Yvj‡qi gva¨‡g †Rjv cÖkvmK eivei
Av‡e`b cÎ (20 UvKvi †KvU©wdmn)|

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ
cÖvwßi ¯’vb
‡KvU© wd ÷¨v¤ú
f¨vÛv‡ii wbKU cvIqv
hv‡e|

(L) Av‡e`bc‡Îi mv‡_ wb¤œwjwLZ KvMRcÎ mshy³
Ki‡Z n‡e|
(I) cÖkvmwbK Aby‡gv`b|
(II) A‡_©i ms¯’vb |
(III) wkÿv cÖwZôv‡bi KwgwUi wm×všÍ _vK‡Z n‡e|

wewkó wkÿvwe`,
Kwe, mvwnwZ¨K ev
RvZxq ch©v‡q wbR
Ae`v‡bi Rb¨
we‡klfv‡e ¯^xK…Z
e¨w³i AbyK~‡j
AK…wl Lvm Rwg
e‡›`ve¯Í cÖ`vb

06(Qq)
gvm

cÖvK…wZK
`~‡h©vMRwbZ Kvi‡Y
ÿwZMÖ¯Í cwiev‡ii
AbyK~‡j AK…wl Lvm
Rwg e‡›`ve¯Í cÖ`vb

06(Qq)
gvm

cÖevmx‡`i mgevq
mwgwZi gva¨‡g
eûZj feb
wbg©v‡Yi Rb¨ AK…wl
Lvm Rwg e‡›`ve¯Í
cÖ`vb

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ

06(Qq)
gvm

(K) mv`v KvM‡R Av‡e`b cÎ (20 UvKvi †KvU©wdmn)|

K) mv`v KvM‡R Av‡e`b cÎ (20 UvKvi †KvU©wdmn)|

K) mv`v KvM‡R Av‡e`b cÎ (20 UvKvi †KvU©wdmn)|
(L) Av‡e`bc‡Îi mv‡_ wb¤œwjwLZ KvMRcÎ mshy³
Ki‡Z n‡e|
(I) Avw_©K ÿgZv (e¨vs †÷U‡g›U/AvqKi msµvšÍ
KvMRcÎ)|
(II) mgevq mwgwZi KvMRcÎ|
(III) mwbœK‡U wewae× ms¯’vi Awdm _vK‡j Zvi
AbvcwËcÎ|

‡KvU© wd ÷¨v¤ú
f¨vÛv‡ii wbKU cvIqv
hv‡e|

‡KvU©wd ÷¨v¤ú
f¨vÛv‡ii wbKU cvIqv
hv‡e|

‡KvU©wd ÷¨v¤ú
f¨vÛv‡ii wbKU cvIqv
hv‡e|

wd/PvR©

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v
E×©Zb Kg©KZ©v hvi Kv‡Q Avcxj Kiv
(Kg©KZ©vibvg,c`ex,evsjv hv‡e(Kg©KZ©vibvg,c`ex,evsjv‡`‡ki
‡`‡ki †KvW,‡Rjv/Dc‡Rjv
†KvW ,‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn
†KvWmn †Uwj‡dvb I B-‡gBj)
†Uwj‡dvb I B-‡gBj)

1| 20 (wek) UvKvi †KvU© wd
2| 12 gv‡mi wewµZ `wj‡ji
Mo g~‡j¨i wfwË‡Z mvjvgx/g~j¨
wba©viY Kiv n‡e|
mvjvgx/g~‡j¨i UvKv 1-46310000-3601 b¤^i †Kv‡W Rgv
cÖ`vb Ki‡Z n‡e|

‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i,
Kzwóqv|
‡dvb-+88071-62310

1| 20 (wek) UvKvi †KvU© wd
2| 12 gv‡mi wewµZ `wj‡ji
Mo g~‡j¨i wfwË‡Z mvjvgx/g~j¨
wba©viY Kiv n‡e|
mvjvgx/g~‡j¨i UvKv 1-46310000-3601 b¤^i †Kv‡W Rgv
cÖ`vb Ki‡Z n‡e|

‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i,
Kzwóqv|
‡dvb-+88071-62310

1| 20 (wek) UvKvi †KvU© wd
2| 12 gv‡mi wewµZ `wj‡ji
Mo g~‡j¨i wfwË‡Z mvjvgx/g~j¨
wba©viY Kiv n‡e|
mvjvgx/g~‡j¨i UvKv 1-46310000-3601 b¤^i †Kv‡W Rgv
cÖ`vb Ki‡Z n‡e|
1| 20 (wek) UvKvi †KvU© wd
2| 12 gv‡mi wewµZ `wj‡ji
Mo g~‡j¨i wfwË‡Z mvjvgx/g~j¨
wba©viY Kiv n‡e|
mvjvgx/g~‡j¨i UvKv 1-46310000-3601 b¤^i †Kv‡W Rgv
cÖ`vb Ki‡Z n‡e|

‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i,
Kzwóqv|
‡dvb-+88071-62310

‡gvev :+8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

‡gvev :+8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

‡gvev :+8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i,
Kzwóqv|
‡dvb-+88071-62310
‡gvev :+8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK(ivt)
Kzwóqv,
‡dvb bs- +88071-62307
‡gvev : +8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK(ivt)
Kzwóqv,
‡dvb bs- +88071-62307
‡gvev : +8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK(ivt)
Kzwóqv,
‡dvb bs- +88071-62307
‡gvev : +8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK(ivt)
Kzwóqv,
‡dvb bs- +88071-62307
‡gvev : +8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

µwgK
bs

‡mevi bvg

cÖ‡qvRbxq
mgq
(N›Uv/w`b/
gvm)

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ
cÖvwßi ¯’vb

wd/PvR©

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v
(Kg©KZ©vibvg,c`ex,evsjv ‡`‡ki
†KvW,‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn
†Uwj‡dvb I B-‡gBj)

E×©Zb Kg©KZ©v hvi Kv‡Q Avcxj
Kivhv‡e(Kg©KZ©vibvg,c`ex,evsjv
‡`‡ki †KvW, ‡Rjv/Dc‡Rjv
†KvWmn †Uwj‡dvb I B-‡gBj)

08

Mevw` cï ev `y»
Lvgvi, nvmgyiMx
Lvgvi ¯’vc‡bi
†ÿ‡Î- wkí
KviLvbv ¯’vc‡bi
Rb¨ AK…wl Lvm
Rwg e‡›`ve¯Í cÖ`vb

06(Qq)
gvm

K) ms¯v’v/ cÖwZôvb mivmwi f~wg gš¿Yvj‡q Av‡e`b
Ki‡eb| f~wg gš¿Yvjq Av‡e`bwU cieZ©x e¨e¯’v
MÖn‡bi Rb¨ mswkøó †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡q †cÖiY
Ki‡eb|

‡KvU©wd ÷¨v¤ú
f¨vÛv‡ii wbKU cvIqv
hv‡e|

1| 20 (wek) UvKvi †KvU© wd
2| 12 gv‡mi wewµZ `wj‡ji
Mo g~‡j¨i wfwË‡Z mvjvgx/g~j¨
wba©viY Kiv n‡e|
mvjvgx/g~‡j¨i UvKv 1-46310000-3601 b¤^i †Kv‡W Rgv
cÖ`vb Ki‡Z n‡e|

‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i,
Kzwóqv|
‡dvb-+88071-62310

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK(ivt)
Kzwóqv,
‡dvb bs- +88071-62307
‡gvev : +8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec

e¨w³i AbyKy‡j
AK…wl Lvm Rwg
e‡›`ve¯Í cÖ`vb

06(Qq)
gvm

1| 20 (wek) UvKvi †KvU© wd
2| 12 gv‡mi wewµZ `wj‡ji
Mo g~‡j¨i wfwË‡Z mvjvgx/g~j¨
wba©viY Kiv n‡e|
mvjvgx/g~‡j¨i UvKv 1-46310000-3601 b¤^i †Kv‡W Rgv
cÖ`vb Ki‡Z n‡e|

‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i,
Kzwóqv|
‡dvb +88071-62310

1| 20 (wek) UvKvi †KvU© wd
2| 12 gv‡mi wewµZ `wj‡ji
Mo g~‡j¨i wfwË‡Z mvjvgx/g~j¨
wba©viY Kiv n‡e|
mvjvgx/g~‡j¨i UvKv 1-46310000-3601 b¤^i †Kv‡W Rgv
cÖ`vb Ki‡Z n‡e|

‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i,
Kzwóqv|
‡dvb +88071-62310

1| 20 (wek) UvKvi †KvU© wd
2| 12 gv‡mi wewµZ `wj‡ji
Mo g~‡j¨i wfwË‡Z mvjvgx/g~j¨
wba©viY Kiv n‡e|
mvjvgx/g~‡j¨i UvKv 1-46310000-3601 b¤^i †Kv‡W Rgv
cÖ`vb Ki‡Z n‡e|

‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i,
Kzwóqv|
‡dvb +88071-62310

09

10

11

agx©q ¯’vcbvi
AbyKz‡j AK…wl Lvm
Rwg e‡›`ve¯Í

wkí KviLvbv
¯’vc‡bi Rb¨
AK…wl Lvm Rwg
e‡›`ve¯Í

06(Qq)
gvm

(L) Av‡e`bc‡Îi mv‡_ wb¤œwjwLZ KvMRcÎ mshy³
Ki‡Z n‡e|
(I) Avw_©K ÿgZv (e¨vs †÷U‡g›U/AvqKi msµvšÍ
KvMRcÎ)|
K)
Av‡e`b
(20 UvKvi
wdmn)|
(II)
cÖK‡íicÎweeiYx
I ev¯Í†KvU©
evq‡bi
m¤¢e¨Zv
(L) cÖAv‡e`bc‡Îi
wZ‡e`b| mv‡_ wb¤œwjwLZ KvMRcÎ mshy³
Ki‡Z n‡e|
(I) Avw_©K ÿgZv (e¨vs †÷U‡g›U/AvqKi msµvšÍ
KvMRcÎ)|
(II) cvewjK BR‡g›U evauvMÖ¯’ n‡e bv g‡g© cÖZ¨bcÎ|

K) Av‡e`b cÎ (20 UvKvi †KvU©wdmn)|
(L) Av‡e`bc‡Îi mv‡_ wb¤œwjwLZ KvMRcÎ mshy³
Ki‡Z n‡e|
(I) ¯’vbxq miKvi ms¯’vi ( BDwbqb/‡cŠimfv/wmwU
K‡c©v‡ik‡bi)|

06(Qq)
gvm

K) ms¯v’v/ cÖwZôvb mivmwi f~wg gš¿Yvj‡q Av‡e`b
Ki‡eb| f~wg gš¿Yvjq Av‡e`bwU cieZ©x e¨e¯’v MÖn‡bi
Rb¨ mswkøó †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡q †cÖiY Ki‡eb|
(L) Av‡e`bc‡Îi mv‡_ wb¤œwjwLZ KvMRcÎ mshy³
Ki‡Z n‡e|
(I) c~Y©v½ Bb‡fó‡g›U wmwWDj |
(II) Avw_©K ÿgZv (e¨vs †÷U‡g›U/AvqKi msµvšÍ
KvMRcÎ)|
(III) h_vh_ KZ©„c‡ÿi QvocÎ mycvwik ( †hgb-cwi‡ek
Awa`ßi,ch©Ub KZ©„cÿ)|

‡KvU©wd ÷¨v¤ú
f¨vÛv‡ii wbKU cvIqv
hv‡e|

‡KvU©wd ÷¨v¤ú
f¨vÛv‡ii wbKU cvIqv
hv‡e|

‡KvU©wd ÷¨v¤ú
f¨vÛv‡ii wbKU cvIqv
hv‡e|

‡gvev :+8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

‡gvev :+8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

@gmail.com

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK(ivt)
Kzwóqv,
‡dvb bs +88 071-62307
‡gvev : +8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

‡gvev :+8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

‡gvev :+8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK(ivt)
Kzwóqv,
‡dvb bs +88 071-62307
‡gvev : +8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK(ivt)
Kzwóqv,
‡dvb bs +88 071-62307
‡gvev : +8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

µwgK
bs
12

13

14

15

16

17

cÖ‡qvRbxq mgq
(N›Uv/w`b/gvm)

‡mevi bvg
Rjgnvj
BRviv cÖ`vb

Rjgnvj
BRviv bevqb

evjy gnvj
BRviv cÖ`vb

evjy gnvj
BRviv bevqb

03(wZb)gvm

15(c‡bi) Kvh© w`em

03(wZb)gvm

--

nvU evRv‡ii
Pvw›`bvwfwUi
jvB‡mÝ
cÖ`vb

02(`yB)gvm

nvU evRv‡ii
Pvw›`bv wfwUi
jvB‡mÝ
bevqb

15(c‡bi) Kvh© w`em

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ

cÖ‡qvRbxq
KvMRcÎ cÖvwßi
¯’vb

wd/PvR©

(K) wba©vwiZ Av‡e`b dig (wmwWDj)|
(L) ‡iwRt grm¨Rxex mgevq mwgwZi cÖgvYcÎ|
(M) mwgwZi MvbZš¿, Av‡e`bKvix 1Kwc mZ¨vwqZ Qwe, e¨vsK mj‡fwÝ
mvwU©wd‡KU I AwWU wi‡cvU©|

ivR¯^ kvLv,‡Rjv
cÖkvm‡Ki
Kvh©vjq,
Kzwóqv n‡Z|

wmwWDj
g~j¨
500/UvKv

Av‡e`b I Brviv cÖvwßi cÖgvYcÎ|

--

20/ UvKvi
†KvU© wd

(K) wba©vwiZ Av‡e`b dig (wmwWDj)|
(L) miKvi wba©vwiZ wd w`‡q Av‡e`b dig(wmwWDj) µq Ki‡Z nq|
(M) Brvvivq AskMÖn‡Yi jvB‡mÝ|

evjy gnvj GK eQ‡ii Rb¨ BRviv cÖ`vb Kiv nq weavq bevq‡bi
cÖ‡qvRb nq bv

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v
E×©Zb Kg©KZ©v hvi Kv‡Q Avcxj
(Kg©KZ©vibvg,c`ex, evsjv ‡`‡ki Kivhv‡e(Kg©KZ©vibvg,c`ex,evsjv‡`‡
†KvW,‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn ki †KvW, ‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn
†Uwj‡dvb I B-‡gBj)
†Uwj‡dvb I B-‡gBj)
‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i,
AwZwi³ †Rjv cÖkvmK(ivt)
Kzwóqv|
Kzwóqv,
‡dvb-+88071-62310
‡dvb bs- +88071-62307
‡gvev : +8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

‡gvev : +8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i,
Kzwóqv|
‡dvb-+88071-62310

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK(ivt)
Kzwóqv,
‡dvb bs- +88071-62307

‡gvev : +8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

‡gvev : +8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

ivR¯^ kvLv,‡Rjv
cÖkvm‡Ki
Kvh©vjq,
Kzwóqv n‡Z|

wmwWDj
g~j¨
500/UvKv

‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i,
Kzwóqv|
‡dvb-+88071-62310

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK(ivt)
Kzwóqv,
‡dvb bs- +88071-62307

‡gvev : +8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

‡gvev : +8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

--

--

‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i,
Kzwóqv|
‡dvb-+88071-62310

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK(ivt)
Kzwóqv,
‡dvb bs- +88071-62307

‡gvev : +8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

‡gvev : +8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i,
Kzwóqv|
‡dvb-+88071-62310

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK(ivt)
Kzwóqv,
‡dvb bs- +88071-62307

‡gvev : +8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

‡gvev : +8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i,
Kzwóqv|
‡dvb-+88071-62310

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK(ivt)
Kzwóqv,
‡dvb bs- +88071-62307

‡gvev : +8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

‡gvev : +8801730473638
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

(K) Av‡e`bKvix †K †UªW© jvB‡mÝ, bvMwiK mb` cÎ Ges Qwemn mv`v
KvM‡R (20/- UvKvi) †KvU© wdmn Dc‡Rjv f~wg Awd‡m Av‡e`b Ki‡Z
nq|
(L) GKB cwiev‡ii GKvwaK m`m¨MY Av‡e`b Ki‡Z cvi‡eb bv|

Dc‡Rjv f~wg
Awdm n‡Z

Av‡e`b I Brviv cÖvwßi cÖgvYcÎ|

Dc‡Rjv f~wg
Awdm n‡Z

20/ UvKvi
†KvU© wd

20/ UvKvi
†KvU© wd

ররকর্ ডরুম
নাগররক সনদ
ক্ররমক
নং

রসবার নাম

সরব ডাচ্চ সময়
(ঘন্টা/রদন/
মাস)

প্ররয়াজনীয় কাগজপত্র

প্ররয়াজনীয়
কাগজপত্র প্রারির
স্থান

রসবা মূল্য
রি/চাজড

দারয়ত্বপ্রাি কমডকর্ডা (কমডকর্ডার নাম,
পদবী, বাংলারদরশর রকার্,
রজলা/উপরজলা রকার্সহ রেরলরিান
নম্বর ও ই-রমইল

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

১

রিৌজদারী মামলার
ড
সার্টিাইর্
করপ সরবরাহ

ক) রনর্ ডাররর্ িরমড
আরবদন কররর্ হরব।
খ) প্ররয়াজনীয় িরলও
রদরর্ হরব ।

ক) অনুরমারদর্
স্ট্যাম্প রিন্ডাররর
রনকে পাওয়া
যারব।
খ) ফ্রন্ট রর্স্ক
রজলা প্রশাসরকর
কায ডালয়, কুরিয়া রর্ পাওয়া যারব।

২০/- োকার
রকাে ড রি সম্বরলর্ আরবদন
এবং পার্া প্ররর্ ৪/- োকা
হারর রকাে ড রি প্রদান
কররর্ হয়।

িারপ্রাি কমডকর্ডা, ররকর্রুড ম,
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়, কুরিয়া।
রমাবাইল নং+৮৮ ০১৭৩০-৪৭৩৬৪৮

ক) অনুরমারদর্
স্ট্যাম্প রিন্ডাররর
রনকে পাওয়া
যারব।
খ) ফ্রন্ট রর্স্ক
রজলা প্রশাসরকর
কায ডালয়, কুরিয়া রর্ পাওয়া যারব।

২০/- োকার
রকাে ড রি সম্বরলর্ আরবদন
এবং পার্া প্ররর্ ৪/- োকা
হারর রকাে ড রি প্রদান
কররর্ হয়।

ক) অনুরমারদর্
স্ট্যাম্প রিন্ডাররর
রনকে পাওয়া
যারব।
খ) ফ্রন্ট রর্স্ক
রজলা প্রশাসরকর
কায ডালয়, কুরিয়া রর্ পাওয়া যারব।

২০/- োকার
রকাে ড রি সম্বরলর্ আরবদন
এবং পার্া প্ররর্ ৪/- োকা
হারর রকাে ড রি প্রদান
কররর্ হয়।

২

৩

রিৌজদারী মামলার
ড
সার্টিাইর্
করপ সরবরাহ

রাজস্ব মামলার
ড
সার্টিাইর্
করপ সরবরাহ

জরুরর
০৭ রদন

সার্ারণ
১৫ রদন

১৫ রদন

ক) রনর্ ডাররর্ িরমড
আরবদন কররর্ হরব।
খ) প্ররয়াজনীয় িরলও
রদরর্ হরব ।

ক) রনর্ ডাররর্ িরমড
আরবদন কররর্ হরব।
খ) প্ররয়াজনীয় িরলও
রদরর্ হরব ।

kushtiarecordroom@
gmail.com

উর্ধ্ডর্ন কমডকর্ডা/যার কারে অরিরযাগ
জানারনা/আপীল করা যারব (কমডকর্ডার পদবী,
বাংলারদরশর রকার্, রজলা/উপরজলা রকার্সহ
রেরলরিান, রমাবাইল নম্বর,
ই-রমইল
৮
১) রজলা প্রশাসক, কুরিয়া।
রিান নং +88071৬২৩০০
রমাবাইল নং +৮৮ ০১৭৩০-৪৭৩৬২১
ই-রমইল : dckushtia@mopa.gov.bd
২) অরর্িঃ রজলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুরিয়া।
রিান নং +88০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল নং +৮৮ ০১৭৩০-৪৭৩৬২৪
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec@ gmail.com

িারপ্রাি কমডকর্ডা, ররকর্রুড ম,
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়, কুরিয়া।
রমাবাইল নং+৮৮ ০১৭৩০-৪৭৩৬৪৮
kushtiarecordroom@
gmail.com

১) রজলা প্রশাসক, কুরিয়া।
রিান নং +88071৬২৩০০
রমাবাইল নং +৮৮ ০১৭৩০-৪৭৩৬২১
ই-রমইল : dckushtia@mopa.gov.bd
২) অরর্িঃ রজলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুরিয়া।
রিান নং +88০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল নং +৮৮ ০১৭৩০-৪৭৩৬২৪
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec@gmail.com

িারপ্রাি কমডকর্ডা, ররকর্রুড ম,
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়, কুরিয়া।
রমাবাইল নং+৮৮ ০১৭৩০-৪৭৩৬৪৮
kushtiarecordroom@
gmail.com

১) রজলা প্রশাসক, কুরিয়া।
রিান নং +88০৭১ ৬২৩০০
রমাবাইল নং +৮৮ ০১৭৩০-৪৭৩৬২১
ই-রমইল : dckushtia@mopa.gov.bd
২) অরর্িঃ রজলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুরিয়া।
রিান নং +88০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল নং +৮৮ ০১৭৩০-৪৭৩৬২৪
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec@gmail.com

৪

৫

৬

৭

রস.এস/এস.এ/আর.এস
খরর্য়ারনর সরহমহরার
নকল সরবরাহ

রস.এস/এস.এ/আর.এস
খরর্য়ারনর সরহমহরার
নকল সরবরাহ

রস.এস/এস.এ/আর.এস
জরররপর রমৌজা ম্যাপ
সরবরাহ

ইনিররমশন (র্থ্য)
সরবরাহ

জরুরর
০৩ রদন

সার্ারণ
০৭ রদন

১০ কায ডরদবস

১০ কায ডরদবস

ক) স্থানীয়িারব
োপারনা আরবদন
িররম আরবদন।
খ) রিাোর আইরর্
কারর্রড িরোকরপ।

ক) অনুরমারদর্
স্ট্যাম্প রিন্ডাররর
রনকে পাওয়া
যারব।
খ) ফ্রন্ট রর্স্ক
রজলা প্রশাসরকর
কায ডালয়, কুরিয়া রর্ পাওয়া যারব।

২০/- োকার
রকাে ড রি সংযুক্ত কররর্
হরব।

ক) অনুরমারদর্
স্ট্যাম্প রিন্ডাররর
রনকে পাওয়া
যারব।
খ) ফ্রন্ট রর্স্ক
রজলা প্রশাসরকর
কায ডালয়, কুরিয়া রর্ পাওয়া যারব।

২০/- োকার
রকাে ড রি সংযুক্ত কররর্
হরব।

ক) স্থানীয়িারব
োপারনা আরবদন
িররম আরবদন।
খ) ৫০০/- (পাঁচ শর্)
োকার রেজারর চালান
সংযুক্ত কররর্ হয়।

আরবদনকারী
রনরজ আরবদন
কররবন।
প্ররয়াজনীয় রকাে ড
রি অনুরমারদর্
স্ট্যাম্প রিন্ডাররর
রনকে পাওয়া
যারব।

ক) স্থানীয়িারব
োপারনা আরবদন
িররম আরবদন।
খ) রিাোর আইরর্
কারর্রড িরোকরপ।

ক) অনুরমারদর্
স্ট্যাম্প রিন্ডাররর
রনকে পাওয়া
যারব।
খ) ফ্রন্ট রর্স্ক
রজলা প্রশাসরকর
কায ডালয়, কুরিয়া রর্ পাওয়া যারব।

আরবদরনর সারে ২০/োকার রকাে ড রি সংযুক্ত
কররর্ হরব। ররকর্রুড রম
ম্যাপ প্রারি সারপরে ১৪৬৩৭-০০০১-১২২১ নং
রকারর্ ৫০০/- সরকারর
রকাষাগারর জমা প্রদান করর
চালারনর মূলকরপ জমা
রদরল ম্যাপ সরবরাহ করা
হরব।
২০/- োকার রকাে ড রি যুক্ত
কররর্ হরব।

ক) স্থানীয়িারব
োপারনা আরবদন
িররম আরবদন।
খ) রিাোর আইরর্
কারর্রড িরোকরপ।

িারপ্রাি কমডকর্ডা, ররকর্রুড ম,
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়, কুরিয়া।
রমাবাইল নং+৮৮ ০১৭৩০-৪৭৩৬৪৮
kushtiarecordroom@
gmail.com

১) রজলা প্রশাসক, কুরিয়া।
রিান নং –+88071৬২৩০০
রমাবাইল নং +৮৮ ০১৭৩০-৪৭৩৬২১
ই-রমইল : dckushtia@mopa.gov.bd
২) অরর্িঃ রজলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুরিয়া।
রিান নং +৮৮০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল নং +৮৮ ০১৭৩০-৪৭৩৬২৪
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec@gmail.com

িারপ্রাি কমডকর্ডা, ররকর্রুড ম,
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়, কুরিয়া।
রমাবাইল নং+৮৮ ০১৭৩০-৪৭৩৬৪৮
kushtiarecordroom@
gmail.com

১) রজলা প্রশাসক, কুরিয়া।
রিান নং +৮৮০৭১৬২৩০০
রমাবাইল নং +৮৮ ০১৭৩০-৪৭৩৬২১
ই-রমইল : dckushtia@mopa.gov.bd
২) অরর্িঃ রজলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুরিয়া।
রিান নং +৮৮০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল নং +৮৮ ০১৭৩০-৪৭৩৬২৪
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec@gmail.com

িারপ্রাি কমডকর্ডা, ররকর্রুড ম,
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়, কুরিয়া।
রমাবাইল নং+৮৮ ০১৭৩০-৪৭৩৬৪৮
kushtiarecordroom@
gmail.com

১) রজলা প্রশাসক, কুরিয়া।
রিান নং+৮৮০৭১৬২৩০০
রমাবাইল নং +৮৮ ০১৭৩০-৪৭৩৬২১
ই-রমইল : dckushtia@mopa.gov.bd
২) অরর্িঃ রজলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুরিয়া।
রিান নং +৮৮০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল নং +৮৮ ০১৭৩০-৪৭৩৬২৪
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec@gmail.com

িারপ্রাি কমডকর্ডা, ররকর্রুড ম,
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়, কুরিয়া।
রমাবাইল নং- +৮৮ ০১৭৩০৪৭৩৬৪৮
kushtiarecordroom@
gmail.com

১) রজলা প্রশাসক, কুরিয়া।
রিান নং +৮৮০৭১ ৬২৩০০
রমাবাইল নং +৮৮ ০১৭৩০-৪৭৩৬২১
ই-রমইল : dckushtia@mopa.gov.bd
২) অরর্িঃ রজলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুরিয়া।
রিান নং +৮৮০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল নং +৮৮ ০১৭৩০-৪৭৩৬২৪
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec@gmail.com

রেভিভিউ মুভিখািা শাখা
িাগভেক সিদ
ক্রভিক
রসবাে
প্রয়য়াজিীয়
প্রয়য়াজিীয় কাগজপত্র
িম্বে
ভববেণ
সিয়
১
২
৩
৪
01। আিয়িাক্তাে২১
১। ২০/- টাকা মূল্যিায়িে রকাট ধ ভি
িািা কার্ ধকে কার্ ধভদবস সংযুক্ত কয়ে সাদা কাগয়জ আয়বদি
কেণ
কেয়ত হয়ব।
২। মূল আিয়িাক্তােিািা।
৩। তিভসল বভণ ধত সম্পভিে িাভলকািা
সংক্রান্ত র্াবতীয় কাগজপত্র দাভখল
কেয়ত হয়ব।
৪। সংভিষ্ট সহকােী কভিশিাে (ভূভি)
ও পেোষ্ট্র িন্ত্রণালয় হয়ত সয়ন্তাষজিক
প্রভতয়বদি প্রাভি স্বায়পয়ে আিয়িাক্তাে
িািা কার্ ধকে কো হয়।

কাগজ প্রাভিে স্থাি

ভির্ ধাভেত মূল্য

৫
আয়বদিকােী ভিয়জ
আয়বদি কেয়বি।
অনুয়িাভদত ষ্টযাম্প
িযান্ডােয়দে ভিকট
ভবয়শষ আঠায়লা
ষ্টযাম্প পাওয়া র্ায়ব।

৬
ভবয়শষ আঠায়লা ষ্টযাম্প
‘এ’ কযাটাগভেে জন্য ১০০/=
‘ভব’ কযাটাগভেে জন্য ২০০/=
‘ভস’ কযাটাগভেে জন্য ৪০০/=
‘ভি’ কযাটাগভেে জন্য ৮০০/=
টাকা মূল্যিায়িে

দাভয়ত্বপ্রাি কিধকতধাে িাি ও
পদভব
৭
িভিো পােিীি
িােপ্রাি কিধকতধা
রেভিভিউ মুভিখািা
রজলা প্রশাসয়কে কার্ ধালয়,
কুভষ্টয়া। রিাবাাঃ
+৮৮০১৭২২৭৭১৬৪৭
িযাক্স: +88০৭১-৭২৪১৪
ইয়িইল:
monira1647@gmail.co
m

উর্ধ্ধতি কিধকতধাে িাি ও
পদভব
৮
রিা. জভহে োয়হাি
রজলা প্রশাসক, কুভষ্টয়া
রিাি-+৮৮০৭১-৬২৩০০
রিাবা: +৮৮০১৭১৫৪৬৮৬৪৬
ই-রিইল:
dckushtia@mopa.gov.b
d

রিরপ শাখা
ক্ররমক
নং

রসবার নাম

১

অরপডর্ সম্পরির
ইজারা নবায়ন
(বাংলা সরনর
রিরিরর্ এক
বের রময়াদী
ইজারা প্রদান
করা হয়)

সরবাচ্চড
সময়
(ঘন্টা/রদন/
মাস
১৫ রদন

প্ররয়াজনীয়
কাগজপত্র
১) রজলা প্রশাসক
বরাবরর রলরখর্
আরবদনপত্র দারখল
কররর্ হরব
২) সব ডরশষ
রর্.রস.আর এর
োয়ারলরপ/িরোকরপ
৩) রপৌর কর

প্ররয়াজনীয়
কাগজ প্রারি
স্থান

রি/চারজডস

আরবদনকারী (ক) আরবদনপরত্রর সারে ২০/- োকার রকাে ড রি
রক রনরজ
(খ) বারষ ডক রলজমারনর রেরণ রিরিক হার
আরবদন
(কুরিয়া রপৌর এলাকার জন্য)
কররর্ হরব ১। কৃরষ জরম (প্ররর্ শর্াংশ): ১০/- োকা
২। অকৃরষ অবারসক জরম (প্ররর্শর্াংশ:৪০/োকা
৩। অকৃরষ বারণরজযক জরম(প্ররর্ শর্াংশ): ৫০/-োকা
ড
৪। আবারসক কাঁচাঘর (প্ররর্ বগফুে):
৩ /- োকা
ড
৫। আবারসক আর্াপাকা ঘর (প্ররর্ বগফুে):
৪/োকা
ড
৬। আবারসক পাকা ঘর(প্ররর্ বগফুে):
৬/- োকা

দারয়ত্ব প্রাি কমডকর্ডা

উর্ধ্ডর্ন কমডকর্ডা/যার কারে
আপীল করা যারব

িারপ্রাি কমডকর্ডা
অরপডর্ সম্পরি শাখা
রিান +88০১৭৩০৪৭৩৬৩৮
ই-রমইল:

১) রজলা প্রশাসক, কুরিয়া
রিান+88০৭১-৬২৩০০
ই-রমইল:

dckushtia.vpsec@
gmail.com

dckushtia@mopa.gov.
bd

২) অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(রাজস্ব), কুরিয়া
রিান+88০৭১-৬২৩০৭

পরররশারর্র রশীদ
এর োয়ারলরপ/
িরোকরপ

২

৩

রগরজেভুক্ত
অরপডর্ সম্পরির
ইজারা প্রদান।
(রিরপ রকসভুক্ত
সম্পরির
রনর্ ডাররর্
ইজারাগ্রহীর্া না
োকরল রকংবা
ইজারাগ্ররহর্া
রলজ
গ্রহরণ
অরনচ্ছুক হরল
রকংবা মৃত্যযবরণ
কররল রকংবা
ওয়াররশরদর
মরধ্য রবিাজন
কররল নত্যনিারব
রলজ প্রদান করা
হয় োরক)।
অরপডর্ সম্পরির
ইজারাদাররর
নাম পররবর্ডন

১৫ রদন

১৫ রদন

১) রজলা প্রশাসক
বরাবরর রলরখর্
আরবদনপত্র দারখল
কররর্ হরব
২) রিাোর আইর্
কার্ ড
৩) ওয়াররশ সূরত্র
রলজ রনরর্ হরল
স্বাে ডারর্কার সনদপত্র

১) রজলা প্রশাসক
বরাবরর রলরখর্
আরবদনপত্র দারখল
কররর্ হরব
২) সব ডরশষ
রর্.রস.আর এর
য়ারলরপ/িরোকরপ
৩) রপৌর কর
পরররশারর্র রশীদ
এর োয়ারলরপ/
িরোকরপ

ড
৭। বারণরজযক কাঁচা ঘর(প্ররর্ বগফুে):
৮/- োকা
ড :
৮। বারণরজযক আর্া পাকা/ পাকা ঘর(প্ররর্ বগফুে)
১২/োকা
৯। রনজ অে ডায়রন কর্তডপরের অনুমরর্ক্ররম উরিারলর্
অবকাঠারমা রেরত্র খারল জরমর
রলজমারনসহ
অবকাঠারমার জন্য রনর্ ডাররর্ হাররর অরর্ররক্ত ২০%
রদরর্ হরব।
১০। িরলর বাগান/পুকুর/দীরঘ/রবল রনলারমর মাধ্যরম
বরদাবসত্ম প্রদান করা হরয় োরক।(৩ বেররর জন্য)
আরবদনকারী (ক) আরবদনপরত্রর সারে ২০/- োকার রকাে ড রি
রক রনরজ
(খ) বারষ ডক রলজমারনর রেরণ রিরিক হার
দারখল
(কুরিয়া রপৌর এলাকার জন্য)
কররর্ হরব ১। কৃরষ জরম (প্ররর্ শর্াংশ): ১০/- োকা
২। অকৃরষ অবারসক জরম (প্ররর্শর্াংশ:৪০/োকা
৩। অকৃরষ বারণরজযক জরম(প্ররর্ শর্াংশ): ৫০/-োকা
ড
৪। আবারসক কাঁচাঘর (প্ররর্ বগফুে):
৩ /- োকা
ড
৫। আবারসক আর্াপাকা ঘর (প্ররর্ বগফুে):
৪/োকা
ড
৬। আবারসক পাকা ঘর(প্ররর্ বগফুে):
৬/- োকা
ড
৭। বারণরজযক কাঁচা ঘর(প্ররর্ বগফুে):
৮/- োকা
ড :
৮। বারণরজযক আর্া পাকা/ পাকা ঘর(প্ররর্ বগফুে)
১২/োকা
৯। রনজ অে ডায়রন কর্তডপরের অনুমরর্ক্ররম উরিারলর্
অবকাঠারমা রেরত্র খারল জরমর
রলজমারনসহ
অবকাঠারমার জন্য রনর্ ডাররর্ হাররর অরর্ররক্ত ২০%
রদরর্ হরব।
১০। িরলর বাগান/পুকুর/দীরঘ/রবল রনলারমর মাধ্যরম
বরদাবসত্ম প্রদান করা হরয় োরক।(৩ বেররর জন্য)
আরবদনকারী ১) স্থাা্নীয় রিন্ডাররর রনকে হরর্ ২০/- োকা মূরল্যর
রক রনরজ
রকাে ডরিসহ সাদা কাগরজ রজলা প্রশাসক বরাবরর
দারখল
রলরখর্ আরবদনপত্র দারখল কররর্ হরব
কররর্ হরব ২) ৩০০/- োকা মূরল্যর নন-জুরর্রশয়াল িযারম্প
হলিনামা দারখল কররর্ হরব।

ই-রমইল:
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

িারপ্রাি কমডকর্ডা
অরপডর্ সম্পরি শাখা
রিান +88 ০১৭৩০৪৭৩৬৩৮
ই-রমইল:
dckushtia.vpsec@
gmail.com

১) রজলা প্রশাসক, কুরিয়া
রিান+88 ০৭১-৬২৩০০
ই-রমইল:
dckushtia@mopa.gov.
bd

২) অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(রাজস্ব), কুরিয়া
রিান+88 ০৭১-৬২৩০৭
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com
dckushtia@mopa.gov.bd

িারপ্রাি কমডকর্ডা
অরপডর্ সম্পরি শাখা
রিান +88০১৭৩০৪৭৩৬৩৮
ই-রমইল:
dckushtia.vpsec@
gmail.com

১) রজলা প্রশাসক, কুরিয়া
রিান+88০৭১-৬২৩০০
ই-রমইল:
dckushtia@mopa.gov.
bd

২) অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(রাজস্ব), কুরিয়া
রিান+88০৭১-৬২৩০৭
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

৪

৫

ইজারাকৃর্
অরপডর্ সম্পরি
রমরামরর্র
অনুরমাদন

জনগরণর
অরিরযাগ আরবদন
রনষ্পরিকরণ
(রজলার রিরপ
সম্পরি সম্পরকড
রকান সমস্যার
সৃরি হরল র্া
রনরসন/
সমার্ারনর রেরত্র)

১৫ রদন

৭ রদন

১) রজলা প্রশাসক
বরাবরর রলরখর্
আরবদনপত্র দারখল
কররর্ হরব
২) সব ডরশষ রর্.রস.আর
এর
োয়ারলরপ/িরোকরপ
৩) রপৌর কর
পরররশারর্র রশীদ এর
োয়ারলরপ/ িরোকরপ

আরবদনকারী
রক রনরজ
দারখল
কররর্ হরব

ক) রজলা প্রশাসক
বরাবরর রলরখর্
আরবদনপত্র দারখল
কররর্ হরব
খ) অরিরযাগ
সংক্রান্ত যাবর্ীয়
কাগজপত্রারদ দারখল
কররর্ হরব

আরবদনকারী
রক রনরজ
আরবদন
কররর্ হরব

১) স্থাা্নীয় রিন্ডাররর রনকে হরর্ ২০/- োকা মূরল্যর
রকাে ডরিসহ সাদা কাগরজ রজলা প্রশাসক বরাবরর
রলরখর্ আরবদনপত্র দারখল কররর্ হরব
২) র্দন্ত সারপরে অনুরমাদন রযায।

িারপ্রাি কমডকর্ডা
অরপডর্ সম্পরি শাখা
রিান +88০১৭৩০৪৭৩৬৩৮
ই-রমইল:
dckushtia.vpsec@
gmail.com

১) রজলা প্রশাসক, কুরিয়া
রিান-+88০৭১-৬২৩০০
ই-রমইল:
dckushtia@mopa.gov. bd

২) অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(রাজস্ব), কুরিয়া
রিান-+88০৭১-৬২৩০৭
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com
dckushtia@mopa.gov.bd

আরবদনপরত্রর সারে ২০/- োকার রকাে ড রি

িারপ্রাি কমডকর্ডা
অরপডর্ সম্পরি শাখা
রিান +88০১৭৩০৪৭৩৬৩৮
ই-রমইল:
dckushtia.vpsec@
gmail.com

১) রজলা প্রশাসক, কুরিয়া
রিান+88০৭১-৬২৩০০
ই-রমইল:
dckushtia@mopa.gov. bd

২) অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(রাজস্ব), কুরিয়া
রিান-+88০৭১-৬২৩০৭
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

এল এ শাখা
ভূমি অমিগ্রহণ শাখার হালনাগাদ নাগমরক সনদ (মসটিজেন চার্ টার)
ক্রমিক
নং

সসবারিান

প্রজোােনয়ো
সিো
(ঘন্টা/মদন/
িাস

প্রজোােনয়ো কাগেপত্র

১
১

২
(ক) সরকারয়/
আিা-সরকারয়
ও
স্বাোত্বশামসর্
সংস্থার
অনুকূজল েমি
অমিগ্রহণ

৩
১২ (বার)
িাস

৪

প্রজোােনয়ো
কাগেপত্র প্রামি স্থান

৫
প্রস্তাজবর সাজে প্রর্যাশয় সংস্থা কর্তটক মনম্নমলমখর্ কাগেপত্র ১) প্রজোােনয়ো
প্রজর্যকটি ৫ প্রস্থ কজর দামখল করজর্ হজব।
কাগেপজত্রর নমুনা
১) প্রর্যাশয় সংস্থার মনোন্ত্রণকারয় িন্ত্রণালজোর প্রশাসমনক
এল.এ. শাখা।
অনুজিাদনপত্র
২) websitet
২) নূন্যর্ি েমির প্রজোােনয়োর্া সংক্রান্ত প্রর্যোনপত্র ।
www.kushtia.
৩) প্রস্তামবর্ েমির দাগসূচয় (সব টজশষ েমরজপর সিৌোর নাি, সে gov.bd. নম্বর
এল নম্বর,দাগ নম্বর, দাজগর সেণয়, দাজগ সিার্ েমির পমরিাণ ও ওজোি সাইর্ হজর্
অমিগ্রহজণর েন্য প্রস্তামবর্ েমির পমরিাণ উজেখ করজর্ হজব)। সংগ্রহ করা যাজব।
৪) সল-আউর্ প্ন্যান
৫) সব টজশষ েমরজপর নক্সাো প্রস্তামবর্ েমি লাল কামল দ্বারা
মচমির্ কজর দামখল করজর্ হজব।
৬)সব টজশষ েমরজপর নক্সার সেমসং নক্সা বা র্ার ব্লুমপ্রন্ট মসর্
দামখল করজর্ হজব।
৭) মনি টামরর্ েজক বণ টনা (েজকর প্রজর্যকটি কলাি যোযেিাজব
পূরণ করজর্ হজব। েজকর মনি টামরর্ স্থাজন স্থান সংকুলান না হজল
পৃেক কাগে ব্যবহার করজর্ হজব)।
৮) কািার্ ট এমরোার নক্সা ও প্রর্যোনপত্র
৯) প্রস্তামবর্ েমিজর্ িসমেদ, িমির, কবর স্থান, শ্বশান, িিীো
প্রমর্ষ্ঠান সনই িজিট প্রর্যোনপত্র।
১০) প্রকজের আমে টক িঞ্জুরয় মকংবা বাজের্ বরাদ্দপত্র।
১১) সব টজশষ েমরজপর মূল নক্সা
ট
সরকর্ টরুি সেজক সাটিিাইর্
কমপ সংগ্রহ কজর দামখল করজর্
হজব।
ট
১২) প্রস্তামবর্ েমির সব টজশষ েমরজপর খমর্োাজনর সাটিিাইর্

মি/ চােট

৬
১) আজবদন
মবনামূজে
২) প্রাক্কমলর্
অে ট চালান
িারির্
৬/০৭৪২/
০০০০/
৮৪০১ সকাজর্
েিা মদজর্
হজব।

দামোত্বপ্রাি
কিটকর্টা
(কিটকর্টার পদবয়,
বাংলাজদজশর
সকার্ ট,জেলা/
উপজেলা সকার্ টসহ
সর্মলজিান/জিাবাই
ল নম্বর/এজেস
উজেখ করজর্ হজব)
৭
অমিগ্রহণ কিটকর্টা
সিান: +88০১৭৩০
৪৭ ৩৬৪০
‡gvt+88 ০১
৭৩০৪৭৩৬৪০
ই.জিইলdckushtia.adcr
@gmail.com

উদ্ধর্টন কিটকর্টা / যার
কাজে অমিজযাগ
োনাজনা/আপয়ল করা যাজব
(কিটকর্টার নাি পদবয়,
বাংলাজদজশর
সকার্ ট,জেলা/উপজেলা
সকার্ টসহ
সর্মলজিান/জিাবাইল নম্বর,
এজেস উজেখ করজর্ হজব)

৮
সেলা প্রশাসক,কুমিোা
সেলা সকার্-৭০০০
সিান: +88০১৭১৫৪
৬৮৬৪৬
+88০১৭৩০৪৭৩৬২১
০৭১-৬২৩০০
ই-সিইল:
dckushtia@
mopa.gov.bd

২) অমর্মরক্ত সেলা
প্রশাসক (রােস্ব),কুমিোা
সিান: +88০৭১৬২৩০৭,
+88০১৭৩০৪৭৩৬২৪
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

খ) সবসরকারয়
সংস্থা/ব্যমক্তর
অনুকূজল েমি
অমিগ্রহণ

২

অমিগ্রহণকৃর্
েমির
ক্ষমর্পূরণ
প্রদান
(জরকমর্ টো
িামলজকর
সক্ষজত্র)

১২ (বার)
িাস।

০৭ কিট
মদবজসর
িজে

কমপ।
প্রস্তাজবর সাজে প্রর্যাশয় সংস্থা কর্তটক
মনম্নমলমখর্ কাগেপত্র প্রজর্যকটি ৫ প্রস্থ কজর দামখল করজর্
হজব।
১) প্রস্তামবর্ প্রকে/উজদ্দজের সারপত্র সহ উহা বাস্তবাোজনর েন্য
অে টাোজনর উৎস অে টলমি প্রমর্ষ্ঠাজনর মনশ্চোর্াপত্র।
২)নূন্যর্ি েমির প্রজোােনয়োর্া সম্পজকট প্রর্যোনপত্র।
৩) প্রস্তামবর্ েমির দাগসূমচ (সব টজশষ েমরজপ সিৌোর
নাি,জে.এল. নম্বর, দাগ নম্বর, দাজগর সেণয়, দাজগ সিার্ েমির
পমরিাণ, অমিগ্রহজণর েন্য প্রস্তামবর্ েমির পমরিাণ উজেখ
োমকজব।
৪) সল- আউর্ প্লান।
৫) সব টজশষ েমরজপর নকশা( প্রস্তমবর্ েমি লালকামল দ্বারা
মচমির্ কমরজর্ হইজব)।
৬) সরকাজরর সাজে ৩০০/- র্াকার নন-জুমর্মসোাল িযজম্প চুমক্ত
সম্পাদন।
৭) সপৌর এলাকাভুক্ত েমি হজল সপৌরসিার অনাপমিপত্র।
৮) প্রকজের মবস্তামরর্ বণ টনা।
১) ২০/- র্াকার সকার্ ট মি সংযুক্ত কজর সেলা প্রশাসক বরাবর
আজবদনপত্র দামখল করজর্ হজব
২) আজবদনপজত্রর সাজে দুই কমপ পাসজপার্ ট সাইজের
সর্যামোর্ েমব সংযুক্ত করজর্ হজব।
৩) েন্মমনবন্ধন/জিার্ার আইমর্ কাজর্ টর সর্যামোর্ কমপ।
৪)আর এস সরকর্ ট/ পচ টার সর্যামোর্ িজর্াকমপ
৫) হাল সন পয টন্ত ভূমি উন্নোন কর পমরজশাজির দামখলার
সর্যামোর্ কমপ
৬) একামিক সরকর্ীো িামলক একজত্র ক্ষমর্পূরণ অে ট
গ্রহণ/উজিালন করজর্ ইচ্ছা সপাষণ করজল িজনানয়র্
আজবদনকারয়জক ৩০০/- র্াকার নন-জুমর্মসোাল িযাজম্প ক্ষির্া
অপটণ করজর্ হজব এবং ক্ষির্াদার্াজদর ১(এক) কমপ সর্যামোর্
েমব ক্ষির্া অপটনপজত্র সংযুক্ত করজর্ হজব।
৭) ৭ িারার সনাটিশ ( সপজিন্ট সনাটিশ) এর িজর্াকমপ।

১)আজবদন
মবনামূজে
২)প্রাক্কমলর্
অে ট চালান
িারির্
৬/০৭৪২/
০০০০/
৮৪০১ সকাজর্
েিা মদজর্
হজব।

১) প্রজোােনয়ো
কাগেপজত্রর নমুনা
এল.এ. শাখা।
২) websitet
www.kushtia.
gov.bd. নম্বর
ওজোি সাইর্ হজর্
সংগ্রহ করা যাজব।

আজবদন
মবনামূজে

অমিগ্রহণ কিটকর্টা
সিান: +88০১৭৩০
৪৭ ৩৬৪০
‡gvt+88 ০১
৭৩০৪৭৩৬৪০
ই.জিইলdckushtia.adcr
@gmail.com

সেলা প্রশাসক,কুমিোা
সেলা সকার্-৭০০০
সিান: +88০১৭১৫৪
৬৮৬৪৬
+88০১৭৩০৪৭৩৬২১
০৭১-৬২৩০০
ই-সিইল:
dckushtia@
mopa.gov.bd

২) অমর্মরক্ত সেলা
প্রশাসক (রােস্ব),কুমিোা
সিান: +88০৭১৬২৩০৭,
+88০১৭৩০৪৭৩৬২৪
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

৩

৪

ক্রোসূজত্র
িামলজকর
সক্ষজত্র
অমিগ্রহণকৃর্
েমির
ক্ষমর্পূরণ
প্রদান

ওোামরশসূজত্র
িামলজকর
সক্ষজত্র
অমিগ্রহণকৃর্
েমির
ক্ষমর্পূরণ
প্রদান

৩০ কিট
মদবজসর
িজে

৩০ কিট
মদবজসর
িজে

১) ২০/- র্াকার সকার্ ট মি সংযুক্ত কজর সেলা প্রশাসক বরাবর
আজবদনপত্র দামখল করজর্ হজব
২) আজবদনপজত্রর সাজে দুই কমপ পাসজপার্ ট সাইজের
সর্যামোর্ েমব সংযুক্ত করজর্ হজব।
৩) েন্মমনবন্ধন/ সিার্ার আইমর্ কাজর্ টর সর্যামোর্ কমপ।
৪)আর এস সরকর্ ট/ পচ টার সর্যামোর্ িজর্াকমপ।
৫)ক্রোকৃর্ েমির সকল দমলজলর িজর্াকমপ।
৬) িাোা দমলল/ মপর্ দমলজলর িজর্াকমপ (একামিক িাোা/ মপর্
দমলল োকজল র্ার িজর্াকমপ।
৭) নািপিন/েিািাজগর িােজি সংজশামির্ সরকজর্ টর
িজর্াকমপ।
৮) হাল সন পয টন্ত ভূমি উন্নোন কর পমরজশাজির দামখলার
সর্যামোর্ কমপ।
০৯) একামিক সক্রর্া/ দমলল গ্রমহর্া নািপিন/ েিািাজগর
িােজি সংজশামির্ সরকজর্ টর িামলক হজো একজত্র ক্ষমর্পূরণ
অে ট গ্রহণ/উজিালন করজর্ ইচ্ছা সপাষণ করজল িজনানয়র্
আজবদনকারয়জক ৩০০/- র্াকার নন-জুমর্মসোাল িযাজম্প ক্ষির্া
অপটন করজর্ হজব এবং ক্ষির্াদার্াজদর ১(এক) কমপ সর্যামোর্
েমব ক্ষির্া অপটনপজত্র সংযুক্ত করজর্ হজব।
১০) ৭ িারার সনাটিশ ( সপজিন্ট সনাটিশ) এর িজর্াকমপ।
১) ২০/- র্াকার সকার্ ট মি সংযুক্ত কজর সেলা প্রশাসক বরাবর
আজবদনপত্র দামখল করজর্ হজব।
২) আজবদনপজত্রর সাজে দুই কমপ পাসজপার্ ট সাইজের
সর্যামোর্ েমব ।
৩) েন্মমনবন্ধন/ সিার্ার আইমর্ কাজর্ টর সর্যামোর্ কমপ।
৪)আর এস সরকর্ ট/ পচ টার সর্যামোর্ িজর্াকমপ।
৫) সরকর্ীো িামলজকর মৃত্যয হজল ইউমনোন পমরষজদর
সচোারম্যান কর্তটক প্রদি ওোামরশ সনদপত্র
৬) েিািাজগর িােজি সংজশামির্ সরকজর্ টর িজর্াকমপ
৭) হাল সন পয টন্ত ভূমি উন্নোন কর পমরজশাজির দামখলার
সর্যামোর্ কমপ
৮) ওোামরশসূজত্র েিািাজগর িােজি সংজশামির্ সরকজর্ টর
িামলক হজো একজত্র ক্ষমর্পূরণ অে ট গ্রহণ/উজিালন করজর্ ইচ্ছা
সপাষণ করজল িজনানয়র্ আজবদনকারয়জক ৩০০/- র্াকার ননজুমর্মসোাল িযাজম্প ক্ষির্া অপটন করজর্ হজব এবং
ক্ষির্াদার্াজদর ১(এক) কমপ সর্যামোর্ েমব ক্ষির্া অপটনপজত্র
সংযুক্ত করজর্ হজব।
৯) ৭ িারার সনাটিশ ( সপজিন্ট সনাটিশ) এর িজর্াকমপ।

১)প্রজোােনয়ো
কাগেপজত্রর নমুনা
এল.এ. শাখা।
২) websitet
www.kushtia.
gov.bd. নম্বর
ওজোি সাইর্ হজর্
সংগ্রহ করা যাজব।

আজবদন
মবনামূজে

অমিগ্রহণ কিটকর্টা
সিান: +88০১৭৩০
৪৭ ৩৬৪০
‡gvt+88 ০১
৭৩০৪৭৩৬৪০
ই.জিইলdckushtia.adcr
@gmail.com

সেলা প্রশাসক,কুমিোা
সেলা সকার্-৭০০০
সিান: +88০১৭১৫৪
৬৮৬৪৬
+88০১৭৩০৪৭৩৬২১
০৭১-৬২৩০০
ই-সিইল:
dckushtia@
mopa.gov.bd

২) অমর্মরক্ত সেলা
প্রশাসক (রােস্ব),কুমিোা
সিান: +88০৭১৬২৩০৭,
+88০১৭৩০৪৭৩৬২৪
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

১)প্রজোােনয়ো
কাগেপজত্রর নমুনা
এল.এ. শাখা।
২)websitet
www.kushtia.
gov.bd. নম্বর
ওজোি সাইর্ হজর্
সংগ্রহ করা যাজব।

আজবদন
মবনামূজে

অমিগ্রহণ কিটকর্টা
সিান: +88০১৭৩০
৪৭ ৩৬৪০
‡gvt+88 ০১
৭৩০৪৭৩৬৪০
ই.জিইলdckushtia.adcr
@gmail.com

সেলা প্রশাসক,কুমিোা
সেলা সকার্-৭০০০
সিান: +88০১৭১৫৪
৬৮৬৪৬
+88০১৭৩০৪৭৩৬২১
০৭১-৬২৩০০
ই-সিইল:
dckushtia@
mopa.gov.bd

২) অমর্মরক্ত সেলা
প্রশাসক (রােস্ব),কুমিোা
সিান: +88০৭১৬২৩০৭,
+88০১৭৩০৪৭৩৬২৪
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

৫

৬

পাওোার অি
এযার্নী এর
িােজি
িামলকানার
সক্ষজত্র
অমিগ্রহণকৃর্
েমির
ক্ষমর্পূরণ
প্রদান

আদালজর্র
িােজি
িামলকানা
মনি টারণ
অমিগ্রহণকৃর্
েমির
ক্ষমর্পূরণ
প্রদান

৩০ কিট
মদবজসর
িজে

৩০ কিট
মদবজসর
িজে

১) ২০/- র্াকার সকার্ ট মি সংযুক্ত কজর সেলা প্রশাসক বরাবর
আজবদনপত্র দামখল করজর্ হজব।
২) আজবদনপজত্রর সাজে দুই কমপ পাসজপার্ ট সাইজের
সর্যামোর্ েমব ।
৩) েন্মমনবন্ধন/ সিার্ার আইমর্ কাজর্ টর সর্যামোর্ কমপ।
৪)আর এস সরকর্ ট/ পচ টার সর্যামোর্ িজর্াকমপ।
৫) পাওোার অি এযার্নী প্রাি হজল র্া অবেই কাজলক্টর
কর্তটক িযামলর্ হজর্ হজব। িযামলর্কৃর্ পাওোার অি এযার্নীর
িােজি দমলল সরমেজেশন সম্পন্ন করর্: পাওোার অি এযার্নী
প্রাি ব্যমক্তর নাজি নাি পিন/েিািাজগর িােজি সরকর্ ট
সংজশািন পূব টক র্ার কমপ দামখল করজর্ হজব।
৬) হাল সন পয টন্ত ভূমি উন্নোন কর পমরজশাজির দামখলার
সর্যামোর্ কমপ।
৭) একামিক পাওোার অি এযার্নী গ্রমহর্া োকজল এবং একজত্র
ক্ষমর্পূরণ অে ট গ্রহণ/উজিালন করজর্ ইচ্ছা সপাষণ করজল
িজনানয়র্ আজবদনকারয়জক ৩০০/- র্াকার নন-জুমর্মসোাল
িযাজম্প ক্ষির্া অপটন করজর্ হজব এবং ক্ষির্াদার্াজদর ১(এক)
কমপ সর্যামোর্ েমব ক্ষির্া অপটনপজত্র সংযুক্ত করজর্ হজব।
৮) ৭ িারার সনাটিশ ( সপজিন্ট সনাটিশ) এর িজর্াকমপ।

১) প্রজোােনয়ো
কাগেপজত্রর নমুনা
এল.এ. শাখা।
২) websitet
www.kushtia.
gov.bd. নম্বর
ওজোি সাইর্ হজর্
সংগ্রহ করা যাজব।

১) ২০/- র্াকার সকার্ ট মি সংযুক্ত কজর সেলা প্রশাসক বরাবর
আজবদনপত্র দামখল করজর্ হজব।
২) আজবদনপজত্রর সাজে দুই কমপ পাসজপার্ ট সাইজের
সর্যামোর্ েমব ।
৩) েন্মমনবন্ধন/ সিার্ার আইমর্ কাজর্ টর সর্যামোর্ কমপ।
৪)আর এস সরকর্ ট/ পচ টার সর্যামোর্ িজর্াকমপ।
৫) আদালজর্র িােজি িামলকানা অমেটর্ হজল নাি পিন/
েিািাজগর িােজি সরকর্ ট সংজশািন পূব টক র্ার িজর্াকমপ
দামখল করজর্ হজব।
৬) হাল সন পয টন্ত ভূমি উন্নোন কর পমরজশাজির দামখলার
সর্যামোর্ কমপ।
৭) আদালজর্র আজদজশর িােজি একামিক ব্যমক্ত িামলকানা
অেটন কজর োকজল এবং সংজশামির্ সরকর্ীো িামলকগণ একজত্র
ক্ষমর্পূরণ অে ট গ্রহণ/উজিালন করজর্ ইচ্ছা সপাষণ করজল
িজনানয়র্ আজবদনকারয়জক ৩০০/- র্াকার নন-জুমর্মসোাল
িযাজম্প ক্ষির্া অপটন করজর্ হজব এবং ক্ষির্াদার্াজদর ১(এক)
কমপ সর্যামোর্ েমব ক্ষির্া অপটনপজত্র সংযুক্ত করজর্ হজব।
৮) ৭ িারার সনাটিশ ( সপজিন্ট সনাটিশ) এর িজর্াকমপ।

১)প্রজোােনয়ো
কাগেপজত্রর নমুনা
এল.এ. শাখা।
২)websitet
www.kushtia.
gov.bd. নম্বর
ওজোি সাইর্ হজর্
সংগ্রহ করা যাজব।

আজবদন
মবনামূজে

অমিগ্রহণ কিটকর্টা
সিান: +88০১৭৩০
৪৭ ৩৬৪০
‡gvt+88 ০১
৭৩০৪৭৩৬৪০
ই.জিইলdckushtia.adcr
@gmail.com

সেলা প্রশাসক,কুমিোা
সেলা সকার্-৭০০০
সিান: +88০১৭১৫৪
৬৮৬৪৬
+88০১৭৩০৪৭৩৬২১
০৭১-৬২৩০০
ই-সিইল:
dckushtia@
mopa.gov.bd

২) অমর্মরক্ত সেলা
প্রশাসক (রােস্ব),কুমিোা
সিান: +88০৭১৬২৩০৭,
+88০১৭৩০৪৭৩৬২৪
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

আজবদন
মবনামূজে

অমিগ্রহণ কিটকর্টা
সিান: +88০১৭৩০
৪৭ ৩৬৪০
‡gvt+88 ০১
৭৩০৪৭৩৬৪০
ই.জিইলdckushtia.adcr
@gmail.com

সেলা প্রশাসক,কুমিোা
সেলা সকার্-৭০০০
সিান: +88০১৭১৫৪
৬৮৬৪৬
+88০১৭৩০৪৭৩৬২১
০৭১-৬২৩০০
ই-সিইল:
dckushtia@
mopa.gov.bd

২) অমর্মরক্ত সেলা
প্রশাসক (রােস্ব),কুমিোা
সিান: +88০৭১৬২৩০৭,
+88০১৭৩০৪৭৩৬২৪
BÑ‡gBj-dckushtia.sasec
@gmail.com

ব্যবসা ও বামণেয শাখা
নাগররক সনদ
ক্রমিক
নম্বর

১.

২.

সসবার নাি

সলৌহোর্ দ্রব্য মবক্রজোর মর্মলং
লাইজসন্স প্রদান

সলৌহোর্ দ্রব্য মবক্রজোর মর্মলং
লাইজসন্স নবাোন

প্রজোােনয়ো সিো
(ঘন্টা/মদন/সিো)

১৫ (পজনর)
কায টমদবস

০৭ (সার্) কায টমদবস

প্রজোােনয়ো কাগেপত্র

প্রজোােনয়ো কাগে
প্রামি স্থান

মি/চাজেটস

১. মনি টামরর্ ‘এ’ িরজি
আজবদন করজর্ হজব
২. নাগমরকজত্বর সনদপত্র
(সর্যামোর্ িজর্াকমপ)
৩. ব্যবসা প্রমর্ষ্ঠাজনর
িামলকানা সংক্রান্ত
কাগেপত্র/চুমক্তনািা/িাড়ার
রমশদ (িজর্াকমপ)
৪. সের্ লাইজসন্স (সর্যামোর্
িজর্াকমপ)
৭. পাসজপার্ ট সাইজের এক
কমপ রমিন েমব।

১. মনি টামরর্ ‘এ’ িরি
ব্যবসা ও বামণেয
শাখা, সেলাপ্রশাসজকর
কায টালো, কুমিোা ও
সেলা ই-সসবা সকজে।

লাইজসন্স মি - ৩০০০/সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা, কুমিোা
সকার্ নং-১-০৭৪২০০০০-১৮৭৬ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি েিা
মদজর্ হজব।

লাইজসজন্সর সিোাদ সশষ
হওোার ১ িাস পূজব ট১. মনি টামরর্ ‘মস’ িরি পূরণ

১. মনি টামরর্ ‘মস’ িরি
এবং স্থানয়োিাজব
প্রস্তুর্কৃর্ আজবদন
ব্যবসা ও বামণেয
শাখা, সেলাপ্রশাসজকর
কায টালো, কুমিোা ও
সেলা ই-সসবা সকজে।

করজর্ হজব।

২. স্থানয়োিাজব প্রস্তুর্কৃর্
আজবদন
৩. মূল লাইজসন্স
৪. সেোরয় চালাজনর
মূলকমপ
৫. সের্ লাইজসন্স (সর্যামোর্
িজর্াকমপ)

২. হালনাগাদ সের্
লাইজসন্স সংমিি
ইউমনোন পমরষদ/
সপৌরসিা সেজক)

২. হালনাগাদ সের্
লাইজসন্স সংমিি
ইউমনোন পমরষদ/
সপৌরসিা সেজক)

দামোত্ব প্রাি কিটকর্টা (কিটকর্টার
নাি, পদবয়, বাংলাজদজশর সকার্,
সেলা/উপজেলা সকার্সহ
সর্মলজিান নম্বর. ই-সিইল।)
িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২

অমর্মরক্ত সেলা প্রশাসক,
(সামব টক) কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

ই-সিইল

ই-সিইলঃ adcg

dckushtia.nezarat@gmail.com

kushtia@
mopa.gov.bd

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২

অমর্মরক্ত সেলা প্রশাসক,
(সামব টক) কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

ই-সিইল

ই-সিইলঃ adcg

লাইজসন্স মিস এর উপর
১৫% িযার্- ৪৫০/র্াকা
সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা, কুমিোা
সকার্ নং-১-১১৩৩০০০৫-০৩১১ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি েিা
মদজর্ হজব।
নবাোন মি - ১৫০০/-

সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা, কুমিোাো
সকার্ নং-১-০৭৪২-০০০০১৮৭৬ এ সেোরয় চালাজনর
িােজি েিা মদজর্ হজব।

নবাোন মিস এর উপর
১৫% িযার্- ২২৫/- র্াকা
সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা, কুমিোা
সকার্ নং-১-১১৩৩-০০০৫০৩১১ এ সেোরয় চালাজনর
িােজি েিা মদজর্ হজব

উধ্বর্টন কিটকর্টা/ যার কাজে
আপয়ল করা যাজব (কিটকর্টার
পদবয়, বাংলাজদজশর সকার্,
সেলা/উপজেলা সকার্সহ
সর্মলজিান নম্বর. ই-সিইল।

dckushtia.nezarat@gmail.com

kushtia@
mopa.gov.bd

সলৌহোর্ দ্রব্য এর ডুমপ্লজকর্
লাইজসন্স প্রদান

৩.

০৩ (মর্ন) কায টমদবস

১. ব্যবসা-বামণেয শাখা
সেজক সরবরাহকৃর্ আজবদন

--

ডুমপ্লজকর্ লাইজসন্স মি ৬০০/-

সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা, কুমিোাো

২. মূল লাইজসজন্সর িজর্াকমপ
৩. লাইজসন্স হারাজনার সক্ষজত্র
োনাো মেমর্ এমির কমপ
৪. সেোরয় চালাজনর মূলকমপ

সকার্ নং-১-০৭৪২-০০০০১৮৭৬ এ সেোরয় চালাজনর
িােজি েিা মদজর্ হজব।

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২

অমর্মরক্ত সেলা প্রশাসক,
(সামব টক) কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

ই-সিইল

ই-সিইলঃ adcg

dckushtia.nezarat@gmail.com

kushtia@
mopa.gov.bd

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২

অমর্মরক্ত সেলা প্রশাসক,
(সামব টক) কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

ই-সিইল

ই-সিইলঃ adcg

ডুমপ্লজকর্ লাইজসন্স মিস

৪.

মসজিন্ট মবক্রজোর মর্মলং লাইজসন্স
প্রদান

১৫ (পসনর)
কায টমদবস

১. মনি টামরর্ ‘এ’ িরজি
আজবদন করজর্ হজব
২. নাগমরকজত্বর সনদপত্র
(সর্যামোর্ িজর্াকমপ)
৩. ব্যবসা প্রমর্ষ্ঠাজনর
িামলকানা সংক্রান্ত
কাগেপত্র/চুমক্তনািা/িাড়ার
রমশদ (িজর্াকমপ)
৪. সের্ লাইজসন্স (সর্যামোর্
িজর্াকমপ)
৭. পাসজপার্ ট সাইজের এক
কমপ রমিন েমব।

১. মনি টামরর্ ‘এ’ িরি
ব্যবসা ও বামণেয
শাখা, সেলাপ্রশাসজকর
কায টালো, কুমিোা ও
সেলা ই-সসবা সকজে।
২. হালনাগাদ সের্
লাইজসন্স সংমিি
ইউমনোন পমরষদ/
সপৌরসিা সেজক)

এর উপর ১৫% িযার্৯০/- র্াকা
সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা, কুমিোা
সকার্ নং-১-১১৩৩০০০৫-০৩১১ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি েিা
মদজর্ হজব।
লাইজসন্স মি - ১৫০০/-

সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা,
কুমিোাো
সকার্ নং-১-০৭৪২০০০০-১৮৭৬ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি েিা
মদজর্ হজব।
লাইজসন্স মিস এর উপর
১৫% িযার্-২২৫/- র্াকা
সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা, কুমিোা
সকার্ নং-১-১১৩৩০০০৫-০৩১১ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি েিা
মদজর্ হজব।

dckushtia.nezarat@gmail.com

kushtia@
mopa.gov.bd

৫.

মসজিন্ট মবক্রজোর মর্মলং লাইজসন্স
নবাোন

০৭ (সার্) কায টমদবস

লাইজসজন্সর সিোাদ সশষ
হওোার ১ িাস পূজব ট১. মনি টামরর্ ‘মস’ িরি পূরণ
করজর্ হজব।

২. স্থানয়োিাজব প্রস্তুর্কৃর্
আজবদন
২. মূল লাইজসন্স
৩. সেোরয় চালাজনর
মূলকমপ
৪. সের্ লাইজসন্স (সর্যামোর্
িজর্াকমপ)

৬.

মসজিন্ট মবক্রজোর এর ডুমপ্লজকর্
লাইজসন্স প্রদান

০৩ (মর্ন) কায টমদবস

১. ব্যবসা-বামণেয শাখা
সেজক সরবরাহকৃর্ আজবদন
২. মূল লাইজসজন্সর িজর্াকমপ
৩. লাইজসন্স হারাজনার সক্ষজত্র
োনাো মেমর্ এমির কমপ
৪. সেোরয় চালাজনর মূলকমপ

১. মনি টামরর্ ‘মস’ িরি
এবং স্থানয়োিাজব
প্রস্তুর্কৃর্ আজবদন
ব্যবসা ও বামণেয
শাখা, সেলাপ্রশাসজকর
কায টালো, কুমিোা ও
সেলা ই-সসবা সকজে।
২. হালনাগাদ সের্
লাইজসন্স সংমিি
ইউমনোন পমরষদ/
সপৌরসিা সেজক)

--

নবাোন মি - ৭৫০/সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা,
কুমিোাো সকার্ নং-১০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ
সেোরয় চালাজনর
িােজি েিা মদজর্ হজব।

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২

অমর্মরক্ত সেলা প্রশাসক,
(সামব টক) কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

ই-সিইল

ই-সিইলঃ adcg

dckushtia.nezarat@gmail.com

kushtia@
mopa.gov.bd

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২

অমর্মরক্ত সেলা প্রশাসক,
(সামব টক) কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

ই-সিইল

ই-সিইলঃ adcg

নবাোন মিস এর উপর

১৫% িযার্- ১১৩/র্াকা
সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা, কুমিোা
সকার্ নং-১-১১৩৩০০০৫-০৩১১ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি েিা
মদজর্ হজব।
ডুমপ্লজকর্ লাইজসন্স মি ৩০০/-

সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা,
কুমিোাো সকার্ নং-১০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ
সেোরয় চালাজনর িােজি
েিা মদজর্ হজব।
ডুমপ্লজকর্ লাইজসন্স মিস

এর উপর ১৫% িযার্৪৫/- র্াকা
সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা, কুমিোা
সকার্ নং-১-১১৩৩০০০৫-০৩১১ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি েিা
মদজর্ হজব।

dckushtia.nezarat@gmail.com

kushtia@
mopa.gov.bd

ক্রমিক
নম্বর

সসবার নাি

৭

মিল্কফুর্ মবক্রজোর মর্মলং লাইজসন্স
প্রদান

৮.

মিল্কফুর্ মবক্রজোর মর্মলং লাইজসন্স
নবাোন

প্রজোােনয়ো সিো
(ঘন্টা/মদন/সিো)

প্রজোােনয়ো কাগেপত্র

১৫(পজনর) কায টমদবস ১. মনি টামরর্ ‘এ’ িরজি

আজবদন করজর্ হজব
২. নাগমরকজত্বর সনদপত্র
(সর্যামোর্ িজর্াকমপ)
৩. ব্যবসা প্রমর্ষ্ঠাজনর
িামলকানা সংক্রান্ত
কাগেপত্র/চুমক্তনািা/িাড়ার
রমশদ (িজর্াকমপ)
৪. সের্ লাইজসন্স (সর্যামোর্
িজর্াকমপ)
৭. পাসজপার্ ট সাইজের এক
কমপ রমিন েমব।

০৭ (সার্) কায টমদবস

লাইজসজন্সর সিোাদ সশষ
হওোার ১ িাস পূজব ট১. মনি টামরর্ ‘মস’ িরি পূরণ
করজর্ হজব।

২. ব্যবসা-বামণেয শাখা
সেজক সরবরাহকৃর্ আজবদন
৩. মূল লাইজসন্স
৪. সেোরয় চালাজনর
মূলকমপ
৫. সের্ লাইজসন্স (সর্যামোর্
িজর্াকমপ)

প্রজোােনয়ো কাগে
প্রামি স্থান

১. মনি টামরর্ ‘এ’ িরি
ব্যবসা ও বামণেয
শাখা, সেলাপ্রশাসজকর
কায টালো, কুমিোা ও
সেলা ই-সসবা সকজে।
২. হালনাগাদ সের্
লাইজসন্স সংমিি
ইউমনোন পমরষদ/
সপৌরসিা সেজক)

মি/চাজেটস

লাইজসন্স মি - ৩০০/সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা,
কুমিোাো সকার্ নং-১০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ
সেোরয় চালাজনর
িােজি েিা মদজর্ হজব।

লাইজসন্স মিস এর উপর
১৫% িযার্- ৪৫/- র্াকা
সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা, কুমিোা
সকার্ নং-১-১১৩৩০০০৫-০৩১১ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি েিা
মদজর্ হজব।
১. মনি টামরর্ ‘মস’ িরি নবাোন মি -১৫০/এবং স্থানয়োিাজব
সসানালয় ব্যাংক এর
প্রস্তুর্কৃর্ আজবদন
কজপটাজরর্ শাখা কুমিোাো
ব্যবসা ও বামণেয
সকার্ নং-১-০৭৪২শাখা, সেলাপ্রশাসজকর ০০০০-১৮৭৬ এ সেোরয়
কায টালো, কুমিোা ও
চালাজনর িােজি েিা
সেলা ই-সসবা সকজে। মদজর্ হজব।
২. হালনাগাদ সের্
লাইজসন্স সংমিি
ইউমনোন পমরষদ/
সপৌরসিা সেজক)

নবাোন মিস এর উপর
১৫% িযার্- ২৩/- র্াকা
সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা, কুমিোা
সকার্ নং-১-১১৩৩-০০০৫০৩১১ এ সেোরয় চালাজনর
িােজি েিা মদজর্ হজব

দামোত্ব প্রাি কিটকর্টা (কিটকর্টার
নাি, পদবয়, বাংলাজদজশর সকার্,
সেলা/উপজেলা সকার্সহ
সর্মলজিান নম্বর. ই-সিইল।)

উধ্বর্টন কিটকর্টা/ যার কাজে
আপয়ল করা যাজব
(কিটকর্টার পদবয়,
বাংলাজদজশর সকার্,
সেলা/উপজেলা সকার্সহ
সর্মলজিান নম্বর. ই-সিইল।

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২

অমর্মরক্ত সেলা
প্রশাসক, (সামব টক)
কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

ই-সিইল

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

dckushtia.nezarat@gmail.com

ই-সিইলঃ adcg
kushtia@
mopa.gov.bd

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

অমর্মরক্ত সেলা
প্রশাসক, (সামব টক)
কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

ই-সিইল

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

dckushtia.nezarat@gmail.com

ই-সিইলঃ adcg
kushtia@
mopa.gov.bd

৯

মিল্কফুর্ মবক্রজোর এর ডুমপ্লজকর্
লাইজসন্স প্রদান

০৩ (মর্ন) কায টমদবস

১. ব্যবসা-বামণেয শাখা
সেজক সরবরাহকৃর্ আজবদন
২. মূল লাইজসজন্সর িজর্াকমপ
৩. লাইজসন্স হারাজনার সক্ষজত্র
োনাো মেমর্ এমির কমপ
৪. সেোরয় চালাজনর মূলকমপ

স্থানয়োিাজব প্রস্তুর্কৃর্
আজবদন
ব্যবসা ও বামণেয
শাখা, সেলাপ্রশাসজকর
কায টালো, কুমিোা ও
সেলা ই-সসবা সকজে।

ডুমপ্লজকর্ লাইজসন্স মি ৬০/-

সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা,
কুমিোাো সকার্ নং-১০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ
সেোরয় চালাজনর িােজি
েিা মদজর্ হজব।

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

অমর্মরক্ত সেলা
প্রশাসক, (সামব টক)
কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

ই-সিইল

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

dckushtia.nezarat@gmail.com

ই-সিইলঃ adcg
kushtia@
mopa.gov.bd

ডুমপ্লজকর্ লাইজসন্স মিস

এর উপর ১৫% িযার্৯/- র্াকা
সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা, কুমিোা
সকার্ নং-১-১১৩৩০০০৫-০৩১১ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি েিা
মদজর্ হজব।
১০

স্বণ ট জুজোলারয়র মর্মলং লাইজসন্স
প্রদান

১৫ (পজনর)
কায টমদবস

১. মনি টামরর্ ‘এ’ িরজি
আজবদন করজর্ হজব
২. নাগমরকজত্বর সনদপত্র
(সর্যামোর্ িজর্াকমপ)
৩. ব্যবসা প্রমর্ষ্ঠাজনর
িামলকানা সংক্রান্ত
কাগেপত্র/চুমক্তনািা/িাড়ার
রমশদ (িজর্াকমপ)
৪. সের্ লাইজসন্স (সর্যামোর্
িজর্াকমপ)
৫. পাসজপার্ ট সাইজের এক
কমপ রমিন েমব।

১. মনি টামরর্ ‘এ’ িরি
ব্যবসা ও বামণেয
শাখা, সেলাপ্রশাসজকর
কায টালো, কুমিোা ও
সেলা ই-সসবা সকজে।
২. হালনাগাদ সের্
লাইজসন্স সংমিি
ইউমনোন পমরষদ/
সপৌরসিা সেজক)

লাইজসন্স মি - ৩০০০/সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা,
কুমিোাো সকার্ নং-১০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ
সেোরয় চালাজনর
িােজি েিা মদজর্ হজব।
লাইজসন্স মিস এর উপর
১৫% িযার্- ৪৫০/র্াকা
সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা, কুমিোা
সকার্ নং-১-১১৩৩০০০৫-০৩১১ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি েিা
মদজর্ হজব।

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

অমর্মরক্ত সেলা
প্রশাসক, (সামব টক)
কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

ই-সিইল

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

dckushtia.nezarat@gmail.com

ই-সিইলঃ adcg
kushtia@
mopa.gov.bd

১১

স্বণ ট জুজোলারয়র মর্মলং লাইজসন্স
নবাোন

০৭ (সার্) কায টমদবস

লাইজসজন্সর সিোাদ সশষ
হওোার ১ িাস পূজব ট১. মনি টামরর্ ‘মস’ িরি পূরণ
করজর্ হজব।

২. ব্যবসা-বামণেয শাখা
সেজক সরবরাহকৃর্ আজবদন
৩. মূল লাইজসন্স
৪. সেোরয় চালাজনর
মূলকমপ
৫. সের্ লাইজসন্স (সর্যামোর্
িজর্াকমপ)

১২

স্বণ ট জুজোলারয়র ডুমপ্লজকর্ লাইজসন্স
প্রদান

০৩ (মর্ন) কায টমদবস

১. ব্যবসা-বামণেয শাখা
সেজক সরবরাহকৃর্ আজবদন
২. মূল লাইজসজন্সর িজর্াকমপ
৩. লাইজসন্স হারাজনার সক্ষজত্র
োনাো মেমর্ এমির কমপ
৪. সেোরয় চালাজনর মূলকমপ

১. মনি টামরর্ ‘মস’ িরি
এবং স্থানয়োিাজব
প্রস্তুর্কৃর্ আজবদন
ব্যবসা ও বামণেয
শাখা, সেলাপ্রশাসজকর
কায টালো, কুমিোা ও
সেলা ই-সসবা সকজে।
২. হালনাগাদ সের্
লাইজসন্স সংমিি
ইউমনোন পমরষদ/
সপৌরসিা সেজক)

স্থানয়োিাজব প্রস্তুর্কৃর্
আজবদন
ব্যবসা ও বামণেয
শাখা, সেলাপ্রশাসজকর
কায টালো, কুমিোা ও
সেলা ই-সসবা সকজে।

নবাোন মি - ১৫০০/সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা কুমিোাো
সকার্ নং-১-০৭৪২০০০০-১৮৭৬ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি েিা
মদজর্ হজব।
নবাোন মিস এর উপর
১৫% িযার্- ২৩০/- র্াকা
সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা, কুমিোা
সকার্ নং-১-১১৩৩-০০০৫০৩১১ এ সেোরয় চালাজনর
িােজি েিা মদজর্ হজব
ডুমপ্লজকর্ লাইজসন্স মি ৬০০/-

সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা,
কুমিোাো সকার্ নং-১০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ
সেোরয় চালাজনর িােজি
েিা মদজর্ হজব।
ডুমপ্লজকর্ লাইজসন্স মিস

এর উপর ১৫% িযার্৯০/- র্াকা
সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা, কুমিোা
সকার্ নং-১-১১৩৩০০০৫-০৩১১ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি েিা
মদজর্ হজব।

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

অমর্মরক্ত সেলা
প্রশাসক, (সামব টক)
কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

ই-সিইল

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

dckushtia.nezarat@gmail.com

ই-সিইলঃ adcg
kushtia@
mopa.gov.bd

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

অমর্মরক্ত সেলা
প্রশাসক, (সামব টক)
কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

ই-সিইল

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

dckushtia.nezarat@gmail.com

ই-সিইলঃ adcg
kushtia@
mopa.gov.bd

১৩

১৪

স্বণ ট কামরগরয়র মর্মলং লাইজসন্স
প্রদান

স্বণ ট কামরগরয়র মর্মলং লাইজসন্স
নবাোন

১৫ (পজনর)
কায টমদবস

০৭ (সার্) কায টমদবস

১. মনি টামরর্ ‘এ’ িরজি
আজবদন করজর্ হজব
২. নাগমরকজত্বর সনদপত্র
(সর্যামোর্ িজর্াকমপ)
৩. ব্যবসা প্রমর্ষ্ঠাজনর
িামলকানা সংক্রান্ত
কাগেপত্র/চুমক্তনািা/িাড়ার
রমশদ (িজর্াকমপ)
৪. সের্ লাইজসন্স (সর্যামোর্
িজর্াকমপ)
৫. পাসজপার্ ট সাইজের এক
কমপ রমিন েমব।

১. মনি টামরর্ ‘এ’ িরি
ব্যবসা ও বামণেয
শাখা, সেলাপ্রশাসজকর
কায টালো, কুমিোা ও
সেলা ই-সসবা সকজে।

লাইজসজন্সর সিোাদ সশষ
হওোার ১ িাস পূজব ট১. মনি টামরর্ ‘মস’ িরি পূরণ

১. মনি টামরর্ ‘মস’
িরি এবং
স্থানয়োিাজব প্রস্তুর্কৃর্
আজবদন
ব্যবসা ও বামণেয
শাখা, সেলাপ্রশাসজকর
কায টালো, কুমিোা ও
সেলা ই-সসবা সকজে।

করজর্ হজব।

২. ব্যবসা-বামণেয শাখা
সেজক সরবরাহকৃর্ আজবদন
৩. মূল লাইজসন্স
৪. সেোরয় চালাজনর
মূলকমপ
৫. সের্ লাইজসন্স (সর্যামোর্
িজর্াকমপ)

২. হালনাগাদ সের্
লাইজসন্স সংমিি
ইউমনোন পমরষদ/
সপৌরসিা সেজক)

২. হালনাগাদ সের্
লাইজসন্স সংমিি
ইউমনোন পমরষদ/
সপৌরসিা সেজক)

লাইজসন্স মি - ৫০০/সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা,
কুমিোাো সকার্ নং-১০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ
সেোরয় চালাজনর
িােজি েিা মদজর্
হজব।

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

ই-সিইল

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

dckushtia.nezarat@gmail.com

ই-সিইলঃ adcg
kushtia@
mopa.gov.bd

লাইজসন্স মিস এর উপর
১৫% িযার্- ৭৫/- র্াকা
সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা, কুমিোা
সকার্ নং-১-১১৩৩০০০৫-০৩১১ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি েিা
মদজর্ হজব।
নবাোন মি - ২৫০/সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা
কুমিোাো সকার্ নং-১০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ
সেোরয় চালাজনর
িােজি েিা মদজর্
হজব।
নবাোন মিস এর উপর
১৫% িযার্-৩৮/- র্াকা
সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা, কুমিোা
সকার্ নং-১-১১৩৩০০০৫-০৩১১ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি েিা
মদজর্ হজব

অমর্মরক্ত সেলা
প্রশাসক, (সামব টক)
কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

অমর্মরক্ত সেলা
প্রশাসক, (সামব টক)
কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

ই-সিইল

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

dckushtia.nezarat@gmail.com

ই-সিইলঃ adcg
kushtia@
mopa.gov.bd

১৫

স্বণ ট কামরগরয়র ডুমপ্লজকর্ লাইজসন্স
প্রদান

০৩ (মর্ন) কায টমদবস

১. ব্যবসা-বামণেয শাখা
সেজক সরবরাহকৃর্ আজবদন
২. মূল লাইজসজন্সর িজর্াকমপ
৩. লাইজসন্স হারাজনার সক্ষজত্র
োনাো মেমর্ এমির কমপ
৪. সেোরয় চালাজনর মূলকমপ

স্থানয়োিাজব প্রস্তুর্কৃর্
আসবদন
ব্যবসা ও বামণেয
শাখা, সেলাপ্রশাসজকর
কায টালো, কুমিোা ও
সেলা ই-সসবা সকজে।

ডুমপ্লজকর্ লাইজসন্স মি ১০০/-

সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা,
কুমিোাো সকার্ নং-১০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ
সেোরয় চালাজনর িােজি
েিা মদজর্ হজব।

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

ই-সিইল

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

dckushtia.nezarat@gmail.com

ই-সিইলঃ adcg
kushtia@
mopa.gov.bd

ডুমপ্লজকর্ লাইজসন্স মিস

১৬

পাইকারয় সুর্া মবক্রজোর মর্মলং
লাইজসন্স প্রদান

১৫ (পজনর)
কায টমদবস

১. মনি টামরর্ ‘এ’ িরজি
আজবদন করজর্ হজব
২. নাগমরকজত্বর সনদপত্র
(সর্যামোর্ িজর্াকমপ)
৩. ব্যবসা প্রমর্ষ্ঠাজনর
িামলকানা সংক্রান্ত
কাগেপত্র/চুমক্তনািা/িাড়ার
রমশদ (িজর্াকমপ)
৪. সের্ লাইজসন্স (সর্যামোর্
িজর্াকমপ)
৫. পাসজপার্ ট সাইজের এক
কমপ রমিন েমব।

১. মনি টামরর্ ‘এ’ িরি
ব্যবসা ও বামণেয
শাখা, সেলাপ্রশাসজকর
কায টালো, কুমিোা ও
সেলা ই-সসবা সকজে।
২. হালনাগাদ সের্
লাইজসন্স সংমিি
ইউমনোন পমরষদ/
সপৌরসিা সেজক)

এর উপর ১৫% িযার্১৫/- র্াকা
সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা, কুমিোা
সকার্ নং-১-১১৩৩০০০৫-০৩১১ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি েিা
মদজর্ হজব।
লাইজসন্স মি –
পাইকারয় সুর্া-১২০০/সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা,
কুমিোাো সকার্ নং-১০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ
সেোরয় চালাজনর
িােজি েিা মদজর্
হজব।
লাইজসন্স মিস এর উপর
১৫% িযার্-১৮০/র্াকা
সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা, কুমিোা
সকার্ নং-১-১১৩৩০০০৫-০৩১১ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি েিা
মদজর্ হজব।

অমর্মরক্ত সেলা
প্রশাসক, (সামব টক)
কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

অমর্মরক্ত সেলা
প্রশাসক, (সামব টক)
কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

ই-সিইল

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

dckushtia.nezarat@gmail.com

ই-সিইলঃ adcg
kushtia@
mopa.gov.bd

১৭

পাইকারয় সুর্া মবক্রজোর মর্মলং
লাইজসন্স নবাোন

০৭ (সার্) কায টমদবস

লাইজসজন্সর সিোাদ সশষ
হওোার ১ িাস পূজব ট১. মনি টামরর্ ‘মস’ িরি পূরণ
করজর্ হজব।

২. ব্যবসা-বামণেয শাখা
সেজক সরবরাহকৃর্ আজবদন
৩. মূল লাইজসন্স
৪. সেোরয় চালাজনর
মূলকমপ
৫. সের্ লাইজসন্স (সর্যামোর্
িজর্াকমপ)

১৮

পাইকারয় সুর্া মবক্রজোর ডুমপ্লজকর্
লাইজসন্স প্রদান

০৩ (মর্ন) কায টমদবস

১. ব্যবসা-বামণেয শাখা
সেজক সরবরাহকৃর্ আজবদন
২. মূল লাইজসজন্সর িজর্াকমপ
৩. লাইজসন্স হারাজনার সক্ষজত্র
োনাো মেমর্ এমির কমপ
৪. সেোরয় চালাজনর মূলকমপ

১. মনি টামরর্ ‘মস’
িরি এবং
স্থানয়োিাজব প্রস্তুর্কৃর্
আজবদন
ব্যবসা ও বামণেয
শাখা, সেলাপ্রশাসজকর
কায টালো, কুমিোা ও
সেলা ই-সসবা সকজে।
২. হালনাগাদ সের্
লাইজসন্স সংমিি
ইউমনোন পমরষদ/
সপৌরসিা সেজক)

স্থানয়োিাজব প্রস্তুর্কৃর্
আজবদন
ব্যবসা ও বামণেয
শাখা, সেলাপ্রশাসজকর
কায টালো, কুমিোা ও
সেলা ই-সসবা সকজে।

নবাোন মি –
পাইকারয় সুর্া- ৬০০/সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা
কুমিোাো সকার্ নং-১০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ
সেোরয় চালাজনর
িােজি েিা মদজর্
হজব।
নবাোন মিস এর উপর
১৫% িযার্-৯০/- র্াকা
সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা, কুমিোা
সকার্ নং-১-১১৩৩০০০৫-০৩১১ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি েিা
মদজর্ হজব
ডুমপ্লজকর্ লাইজসন্স মি ২৪০/-

সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা,
কুমিোাো সকার্ নং-১০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ
সেোরয় চালাজনর িােজি
েিা মদজর্ হজব।
ডুমপ্লজকর্ লাইজসন্স মিস

এর উপর ১৫% িযার্৩৬/- র্াকা
সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা, কুমিোা
সকার্ নং-১-১১৩৩০০০৫-০৩১১ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি েিা
মদজর্ হজব।

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

অমর্মরক্ত সেলা
প্রশাসক, (সামব টক)
কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

ই-সিইল

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

dckushtia.nezarat@gmail.com

ই-সিইলঃ adcg
kushtia@
mopa.gov.bd

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

অমর্মরক্ত সেলা
প্রশাসক, (সামব টক)
কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

ই-সিইল

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

dckushtia.nezarat@gmail.com

ই-সিইলঃ adcg
kushtia@
mopa.gov.bd

১৯

২০

খুচরা সুর্া মবক্রজোর মর্মলং
লাইজসন্স প্রদান

খুচরা সুর্া মবক্রজোর মর্মলং
লাইজসন্স নবাোন

১৫ (পজনর)
কায টমদবস

০৭ (সার্) কায টমদবস

১. মনি টামরর্ ‘এ’ িরজি
আজবদন করজর্ হজব
২. নাগমরকজত্বর সনদপত্র
(সর্যামোর্ িজর্াকমপ)
৩. ব্যবসা প্রমর্ষ্ঠাজনর
িামলকানা সংক্রান্ত
কাগেপত্র/চুমক্তনািা/িাড়ার
রমশদ (িজর্াকমপ)
৪. সের্ লাইজসন্স (সর্যামোর্
িজর্াকমপ)
৫. পাসজপার্ ট সাইজের এক
কমপ রমিন েমব।

লাইজসজন্সর সিোাদ সশষ
হওোার ১ িাস পূজব ট১. মনি টামরর্ ‘মস’ িরি পূরণ
করজর্ হজব।

২. ব্যবসা-বামণেয শাখা
সেজক সরবরাহকৃর্ আজবদন
৩. মূল লাইজসন্স
৪. সেোরয় চালাজনর
মূলকমপ
৫. সের্ লাইজসন্স (সর্যামোর্
িজর্াকমপ)

১. মনি টামরর্ ‘এ’ িরি
ব্যবসা ও বামণেয
শাখা, সেলাপ্রশাসজকর
কায টালো, কুমিোা ও
সেলা ই-সসবা সকজে।
২. হালনাগাদ সের্
লাইজসন্স সংমিি
ইউমনোন পমরষদ/
সপৌরসিা সেজক)

লাইজসন্স মি –
খুচরা সুর্া-৫০০/সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা,
কুমিোাো সকার্ নং-১০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ
সেোরয় চালাজনর
িােজি েিা মদজর্ হজব।

লাইজসন্স মিস এর উপর
১৫% িযার্-৭৫/- র্াকা
সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা, কুমিোা
সকার্ নং-১-১১৩৩০০০৫-০৩১১ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি েিা
মদজর্ হজব।
১. মনি টামরর্ ‘মস’ িরি নবাোন মি –
এবং স্থানয়োিাজব
খুচরা সুর্া- ২৫০/প্রস্তুর্কৃর্ আজবদন
সসানালয় ব্যাংক এর
ব্যবসা ও বামণেয
কজপটাজরর্ শাখা কুমিোাো
শাখা, সেলাপ্রশাসজকর সকার্ নং-১-০৭৪২কায টালো, কুমিোা ও
০০০০-১৮৭৬ এ সেোরয়
সেলা ই-সসবা সকজে। চালাজনর িােজি েিা
মদজর্ হজব।
২. হালনাগাদ সের্
লাইজসন্স সংমিি
নবাোন মিস এর উপর
ইউমনোন পমরষদ/
১৫% িযার্-৩৮/- র্াকা
সপৌরসিা সেজক)
সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা, কুমিোা
সকার্ নং-১-১১৩৩-০০০৫০৩১১ এ সেোরয় চালাজনর
িােজি েিা মদজর্ হজব

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

অমর্মরক্ত সেলা
প্রশাসক, (সামব টক)
কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

ই-সিইল

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

dckushtia.nezarat@gmail.com

ই-সিইলঃ adcg
kushtia@
mopa.gov.bd

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

অমর্মরক্ত সেলা
প্রশাসক, (সামব টক)
কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

ই-সিইল

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

dckushtia.nezarat@gmail.com

ই-সিইলঃ adcg
kushtia@
mopa.gov.bd

২১

খুচরা সুর্া মবক্রজোর ডুমপ্লজকর্
লাইজসন্স প্রদান

০৩ (মর্ন) কায টমদবস

১. ব্যবসা-বামণেয শাখা
সেজক সরবরাহকৃর্ আজবদন
২. মূল লাইজসজন্সর িজর্াকমপ
৩. লাইজসন্স হারাজনার সক্ষজত্র
োনাো মেমর্ এমির কমপ
৪. সেোরয় চালাজনর মূলকমপ

স্থানয়োিাজব প্রস্তুর্কৃর্
আজবদন
ব্যবসা ও বামণেয
শাখা, সেলাপ্রশাসজকর
কায টালো, কুমিোা ও
সেলা ই-সসবা সকজে।

ডুমপ্লজকর্ লাইজসন্স মি ১০০/-

সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা,
কুমিোাো সকার্ নং-১০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ
সেোরয় চালাজনর িােজি
েিা মদজর্ হজব।

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

ই-সিইল

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

dckushtia.nezarat@gmail.com

ই-সিইলঃ adcg
kushtia@
mopa.gov.bd

ডুমপ্লজকর্ লাইজসন্স মিস

২২

পাইকারয় ও খুচরা কাপড় মবক্রজোর
মর্মলং লাইজসন্স প্রদান

১৫ (পজনর)
কায টমদবস

১. মনি টামরর্ ‘এ’ িরজি
আজবদন করজর্ হজব
২. নাগমরকজত্বর সনদপত্র
(সর্যামোর্ িজর্াকমপ)
৩. ব্যবসা প্রমর্ষ্ঠাজনর
িামলকানা সংক্রান্ত
কাগেপত্র/চুমক্তনািা/িাড়ার
রমশদ (িজর্াকমপ)
৪. সের্ লাইজসন্স (সর্যামোর্
িজর্াকমপ)
৫. পাসজপার্ ট সাইজের এক
কমপ রমিন েমব।

১. মনি টামরর্ ‘এ’ িরি
ব্যবসা ও বামণেয
শাখা, সেলাপ্রশাসজকর
কায টালো, কুমিোা ও
সেলা ই-সসবা সকজে।
২. হালনাগাদ সের্
লাইজসন্স সংমিি
ইউমনোন পমরষদ/
সপৌরসিা সেজক)

এর উপর ১৫% িযার্১৫/- র্াকা
সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা, কুমিোা
সকার্ নং-১-১১৩৩০০০৫-০৩১১ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি েিা
মদজর্ হজব।
লাইজসন্স মি পাইকারয় কাপড়৩০০০/খুচরা কাপড়-১০০০/সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা,
কুমিোাো সকার্ নং-১০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ
সেোরয় চালাজনর
িােজি েিা মদজর্ হজব।
লাইজসন্স মিস এর উপর
১৫% িযার্পাইকারয় কাপড় ৪৫০/র্াকা, খুচরা কাপড় ১৫০ /র্াকা সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা, কুমিোা
সকার্ নং-১-১১৩৩-০০০৫০৩১১ এ সেোরয় চালাজনর
িােজি েিা মদজর্ হজব

অমর্মরক্ত সেলা
প্রশাসক, (সামব টক)
কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

অমর্মরক্ত সেলা
প্রশাসক, (সামব টক)
কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

ই-সিইল

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

dckushtia.nezarat@gmail.com

ই-সিইলঃ adcg
kushtia@
mopa.gov.bd

২৩

পাইকারয় ও খুচরা কাপড় মবক্রজোর
মর্মলং লাইজসন্স নবাোন

০৭ (সার্) কায টমদবস

লাইজসজন্সর সিোাদ সশষ
হওোার ১ িাস পূজব ট১. মনি টামরর্ ‘মস’ িরি পূরণ
করজর্ হজব।

২. ব্যবসা-বামণেয শাখা
সেজক সরবরাহকৃর্ আজবদন
৩. মূল লাইজসন্স
৪. সেোরয় চালাজনর
মূলকমপ
৫. সের্ লাইজসন্স (সর্যামোর্
িজর্াকমপ)

২৪

পাইকারয় ও খুচরা কাপড় মবক্রজোর
ডুমপ্লজকর্ লাইজসন্স প্রদান

০৩ (মর্ন) কায টমদবস

১. ব্যবসা-বামণেয শাখা
সেজক সরবরাহকৃর্ আজবদন
২. মূল লাইজসজন্সর িজর্াকমপ
৩. লাইজসন্স হারাজনার সক্ষজত্র
োনাো মেমর্ এমির কমপ
৪. সেোরয় চালাজনর মূলকমপ

১. মনি টামরর্ ‘মস’ িরি
এবং স্থানয়োিাজব
প্রস্তুর্কৃর্ আজবদন
ব্যবসা ও বামণেয
শাখা, সেলাপ্রশাসজকর
কায টালো, কুমিোা ও
সেলা ই-সসবা সকজে।
২. হালনাগাদ সের্
লাইজসন্স সংমিি
ইউমনোন পমরষদ/
সপৌরসিা সেজক)

স্থানয়োিাজব প্রস্তুর্কৃর্
আজবদন
ব্যবসা ও বামণেয
শাখা, সেলাপ্রশাসজকর
কায টালো, কুমিোা ও
সেলা ই-সসবা সকজে।

নবাোন মি –
পাইকারয় কাপড়- ১৫০০/খুচরা কাপড়- ৫০০/সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা, কুমিোাো
সকার্ নং-১-০৭৪২-০০০০১৮৭৬ এ সেোরয় চালাজনর
িােজি েিা মদজর্ হজব।
নবাোন মিস এর উপর
১৫% িযার্পাইকারয় কাপড় ২২৫/র্াকা, খুচরা কাপড় ৭৫ /র্াকা সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা, কুমিোা
সকার্ নং-১-১১৩৩-০০০৫০৩১১ এ সেোরয় চালাজনর
িােজি েিা মদজর্ হজব
পাইকারয় কাপড় মবক্রজোর
ডুমপ্লজকর্ লাইজসন্স মি ৬০০/খুচরা কাপড় মবক্রজোর
ডুমপ্লজকর্ লাইজসন্স মি ২০০/-

সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা,
কুমিোাো সকার্ নং-১০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ
সেোরয় চালাজনর িােজি
েিা মদজর্ হজব।
ডুমপ্লজকর্ লাইজসন্স মিস

এর উপর ১৫% িযার্পাইকারয় কাপড় ৯০/খুচরা কাপড় ৩০/র্াকা
সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা, কুমিোা
সকার্ নং-১-১১৩৩০০০৫-০৩১১ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি েিা
মদজর্ হজব।

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

অমর্মরক্ত সেলা
প্রশাসক, (সামব টক)
কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

ই-সিইল

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

dckushtia.nezarat@gmail.com

ই-সিইলঃ adcg
kushtia@
mopa.gov.bd

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

অমর্মরক্ত সেলা
প্রশাসক, (সামব টক)
কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

ই-সিইল

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

dckushtia.nezarat@gmail.com

ই-সিইলঃ adcg
kushtia@
mopa.gov.bd

২৫

২৬

মসগাজরর্ (পাইকারয়)মবক্রজোর
মর্মলং লাইজসন্স প্রদান

মসগাজরর্ (পাইকারয়) মবক্রজোর
মর্মলং লাইজসন্স নবাোন

১৫ (পজনর)
কায টমদবস

০৭ (সার্)

কায টমদবস

১. মনি টামরর্ ‘এ’ িরজি
আজবদন করজর্ হজব
২. নাগমরকজত্বর সনদপত্র
(সর্যামোর্ িজর্াকমপ)
৩. ব্যবসা প্রমর্ষ্ঠাজনর
িামলকানা সংক্রান্ত
কাগেপত্র/চুমক্তনািা/িাড়ার
রমশদ (িজর্াকমপ)
৪. সের্ লাইজসন্স (সর্যামোর্
িজর্াকমপ)
৫. পাসজপার্ ট সাইজের এক
কমপ রমিন েমব।

লাইজসজন্সর সিোাদ সশষ
হওোার ১ িাস পূজব ট১. মনি টামরর্ ‘মস’ িরি পূরণ
করজর্ হজব।

২. ব্যবসা-বামণেয শাখা
সেজক সরবরাহকৃর্
আজবদন
৩. মূল লাইজসন্স
৪. সেোরয় চালাজনর
মূলকমপ
৫. সের্ লাইজসন্স (সর্যামোর্
িজর্াকমপ)

২৭

মসগাজরর্ (পাইকারয়)মবক্রজোর
ডুমপ্লজকর্ লাইজসন্স প্রদান

০৩ (মর্ন)

কায টমদবস

১. ব্যবসা-বামণেয শাখা
সেজক সরবরাহকৃর্
আজবদন
২. মূল লাইজসজন্সর িজর্াকমপ
৩. লাইজসন্স হারাজনার সক্ষজত্র
োনাো মেমর্ এমির কমপ
৪. সেোরয় চালাজনর মূলকমপ

১. মনি টামরর্ ‘এ’ িরি
ব্যবসা ও বামণেয শাখা,
সেলাপ্রশাসজকর
কায টালো, কুমিোা ও
সেলা ই-সসবা সকজে।

লাইজসন্স মি - ৩০০০/সসানালয় ব্যাংক এর কজপটাজরর্
শাখা, কুমিোাো সকার্ নং-১০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি েিা মদজর্
হজব।
২. হালনাগাদ সের্
লাইজসন্স মিস এর উপর ১৫%
লাইজসন্স সংমিি
িযার্-৪৫০/- র্াকা
ইউমনোন পমরষদ/
সসানালয় ব্যাংক এর কজপটাজরর্
সপৌরসিা সেজক)
শাখা, কুমিোা সকার্ নং-১১১৩৩-০০০৫-০৩১১ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি েিা মদজর্
হজব।
১. মনি টামরর্ ‘মস’ িরি নবাোন মি - ১৫০০/এবং স্থানয়োিাজব
সসানালয় ব্যাংক এর কজপটাজরর্
প্রস্তুর্কৃর্ আজবদন
শাখা, কুমিোাো সকার্ নং-১ব্যবসা ও বামণেয শাখা, ০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ সেোরয়
সেলাপ্রশাসজকর
চালাজনর িােজি েিা মদজর্
কায টালো, কুমিোা ও
হজব।
সেলা ই-সসবা সকজে।
২. হালনাগাদ সের্
লাইজসন্স সংমিি
ইউমনোন পমরষদ/
সপৌরসিা সেজক)

স্থানয়োিাজব প্রস্তুর্কৃর্
আজবদন
ব্যবসা ও বামণেয শাখা,
সেলাপ্রশাসজকর
কায টালো, কুমিোা ও
সেলা ই-সসবা সকজে।

লাইজসন্স মিস এর উপর ১৫%
িযার্২২৫ /- র্াকা সসানালয় ব্যাংক এর
কজপটাজরর্ শাখা, কুমিোা সকার্ নং১-১১৩৩-০০০৫-০৩১১ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি েিা মদজর্ হজব
ডুমপ্লজকর্ লাইজসন্স মি - ৬০০/-

সসানালয় ব্যাংক এর কজপটাজরর্
শাখা, কুমিোাো সকার্ নং-১০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি েিা মদজর্ হজব।
ডুমপ্লজকর্ লাইজসন্স মিস এর

উপর ১৫% িযার্- ৯০/- র্াকা
সসানালয় ব্যাংক এর কজপটাজরর্
শাখা, কুমিোা সকার্ নং-১১১৩৩-০০০৫-০৩১১ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি েিা মদজর্
হজব।

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

অমর্মরক্ত সেলা
প্রশাসক, (সামব টক)
কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

ই-সিইল

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

dckushtia.nezarat@gmail.com

ই-সিইলঃ adcg
kushtia@
mopa.gov.bd

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

অমর্মরক্ত সেলা
প্রশাসক, (সামব টক)
কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

ই-সিইল

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

dckushtia.nezarat@gmail.com

ই-সিইলঃ adcg
kushtia@
mopa.gov.bd

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

অমর্মরক্ত সেলা
প্রশাসক, (সামব টক)
কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

ই-সিইল

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

dckushtia.nezarat@gmail.com

ই-সিইলঃ adcg
kushtia@
mopa.gov.bd

ক্ররমক

রসবার নাম

প্ররয়াজনীয় সরব ডাচ্চ
সময়
(ঘন্টা/রদন/সময়)

প্ররয়াজনীয় কাগজপত্র

কাগজ প্রারি
স্থান

রসবামূল্য রি/চারজডস (রেজারর চালারনর খার্ বা
রকার্সহ কখন, রকিারব জমা রদওয়া যারব র্ার
উরেখ োকরর্ হরব

দারয়ত্ব প্রাি কমডকর্ডা (কমডকর্ডার
পদবী, বাংলারদরশর রকার্, রজলা,
উপরজলা রকার্সহ
রেরলরিান/রমাবাইল নম্বর. ইরমইল এরেস উরেখ কররর্ হরব।

২৮

আবারসক
রহারেল
রনবন্ধন

৩০ কায ড রদবস

িরম-১ অনুযায়ী সংরিি রনবন্ধক
বরাবর আরবদন কররর্ হরব
রনজ জরমরর্ রহারেল রনমডারণর
রেরত্র
ক) সংরিি জরমর মারলকানার মূল
দরলল বা নাম জারীর সর্যারয়র্
করপ;
খ) যোযে কর্তডপে কর্তডক িবন
রনমডারণর অনুরমাদন ও শর্ডপূরণ
সংক্রান্ত দরললারদর সর্যারয়র্ করপ।
গ) পূণ ডাঙ্গ কাঠারমাগর্ প্লান

িরম-১
ব্যবসা ও
বারণজয শাখা,
রজলাপ্রশাসরকর
কায ডালয়,
কুরিয়া ও
রজলা ই-রসবা
রকরে।

১ (এক) র্ারকা রহারেরলর আরবদন রি - ২০০০/২ (দুই) র্ারকা রহারেরলর আরবদন রি - ৩০০০/৩ (রর্ন) র্ারকা রহারেরলর আরবদন রি - ৪০০০/৪ (চার) র্ারকা রহারেরলর আরবদন রি - ৫০০০/৫ (পাঁচ) র্ারকা রহারেরলর আরবদন রি - ৫০০০/-

িারপ্রাি কমডকর্ডা
ব্যবসা-বারণজয শাখা
রিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
রমাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০
ই-রমইল

(Detailed Structural Plan),

নকশা ও সুরবর্ারদর রববরণ সংক্রান্ত
দরললারদর সর্যারয়র্ করপ;
ঘ) রের্ লাইরসন্স এবং TIN
সনরদর সর্যারয়র্ করপ।
খ) রেজারী চালারনর মূল করপ;
িাড়া না ইজারাকৃর্ িবন বা
জরমরর্ রহারেল বা রররতারাঁ
রনমডারণর রেরত্র(ক) দীঘ ডরময়াদী িাড়া অেবা ইজারা
চুরক্তর সর্যারয়র্ করপ;
খ) রের্ লাইরসন্স এবং TIN
সনরদর সর্যারয়র্ করপ।
গ) রেজারী চালারনর মূল করপ;

২. অন্যান্য
কাগজপত্র
সংরিি
দিরসমূহ
রেরক সংগ্রহ
কররর্ হরব
(রযমন- TIN
এর জন্য
আয়কর অরিস
এবং রের্
লাইরসন্স
রপৌরসিা
রেরক)

১ (এক) র্ারকা রহারেরলর রনবন্ধন রি – ১০,০০০/২ (দুই) র্ারকা রহারেরলর রনবন্ধন রি – ২০,০০০/৩ (রর্ন) র্ারকা রহারেরলর রনবন্ধন রি –
২৫,০০০/৪ (চার) র্ারকা রহারেরলর রনবন্ধন রি – ৫০,০০০/৫ (পাঁচ) র্ারকা রহারেরলর রনবন্ধন রি –
১,০০,০০০/রসানালী ব্যাংক এর করপডাররে শাখা, কুরিয়ায় রকার্
নং-১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭ এ রেজারী চালারনর
মাধ্যরম জমা রদরর্ হরব।

dckushtia.nezarat@gmail.com

উর্ধ্র্ডন কমডকর্ডা /যার
কারে অরিরযাগ
জানারনা/আপীল করা
যারব (কমডকর্ডার
পদবী, বাংলারদরশর
রকার্, রজলা/উপরজলা
রকার্সহ রেরলরিান,
রমাবাইল নম্বর, ইরমইল এরেস উরেখ
কররর্ হরব)।
অরর্ররক্ত রজলা
প্রশাসক, (সারব ডক)
কুরিয়া
রিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০৪৭৩৬২৩
ই-রমইলিঃ adcg
kushtia@
mopa.gov.bd

২৯

রররতারাঁর রররজরেশন/
রনবন্ধন

৩০ কায ড রদবস

িরম-১ অনুযায়ী সংরিি
রনবন্ধক বরাবর আরবদন
কররর্ হরব
রনজ জরমরর্ রররতারাঁ
রনমডারণর রেরত্র
ক) সংরিি জরমর
মারলকানার মূল দরলল বা
নাম জারীর সর্যারয়র্ করপ;
খ) যোযে কর্তডপে কর্তডক
িবন রনমডারণর অনুরমাদন ও
শর্ডপূরণ সংক্রান্ত দরললারদর
সর্যারয়র্ করপ।
গ) পূণ ডাঙ্গ কাঠারমাগর্ প্লান
(Detailed Structural
Plan), নকশা ও সুরবর্ারদর

রববরণ সংক্রান্ত দরললারদর
সর্যারয়র্ করপ;
ঘ) রের্ লাইরসন্স এবং TIN
সনরদর সর্যারয়র্ করপ।
খ) রেজারী চালারনর মূল
করপ;
িাড়া না ইজারাকৃর্ িবন বা
জরমরর্ রহারেল বা রররতারাঁ
রনমডারণর রেরত্র(ক) দীঘ ডরময়াদী িাড়া অেবা
ইজারা চুরক্তর সর্যারয়র্
করপ;
খ) রের্ লাইরসন্স এবং TIN
সনরদর সর্যারয়র্ করপ।
গ) রেজারী চালারনর মূল
করপ;

িরম-১
ব্যবসা ও
বারণজয শাখা,
রজলাপ্রশাসরকর
কায ডালয়,
কুরিয়া ও
রজলা ই-রসবা
রকরে।
২. অন্যান্য
কাগজপত্র
সংরিি
দিরসমূহ
রেরক সংগ্রহ
কররর্ হরব
(রযমন- TIN
এর জন্য
আয়কর অরিস
এবং রের্
লাইরসন্স
রপৌরসিা
রেরক)

নন-এরস রররতারাঁ রি (োকায়)
রর্ রেরণ ৩০-১০০ আসন পয ডন্ত রনবন্ধন রি- ১,৫০০/রস রেরণ ১০১-২০০ আসন পয ডন্ত রনবন্ধন রি- ১,৫০০/রব রেরণ ২০১-৩০০ আসন পয ডন্ত রনবন্ধন রি- ২,৫০০/এ রেরণ ৩০০ আসরনর উরর্ধ্ড রনবন্ধন রি- ৩,০০০/এরস রররতারাঁ রি (োকায়)
রর্ রেরণ ৩০-১০০ আসন পয ডন্ত রনবন্ধন রি- ২,৫০০/রস রেরণ ১০১-২০০ আসন পয ডন্ত রনবন্ধন রি- ৩,০০০/রব রেরণ ২০১-৩০০ আসন পয ডন্ত রনবন্ধন রি৩,৫০০/এ রেরণ ৩০০ আসরনর উরর্ধ্ড রনবন্ধন রি- ৪,০০০/রসানালী ব্যাংক এর করপডাররে শাখা, কুরিয়ায় রকার্
নং-১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭ এ রেজারী চালারনর
মাধ্যরম জমা রদরর্ হরব।

িারপ্রাি কমডকর্ডা
ব্যবসা-বারণজয শাখা
রিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
রমাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০
ই-রমইল
dckushtia.nezarat@gmail.com

অরর্ররক্ত রজলা
প্রশাসক, (সারব ডক)
কুরিয়া
রিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০৪৭৩৬২৩
ই-রমইলিঃ adcg
kushtia@
mopa.gov.bd

৩০

রহারেল (আবারসক)
লাইরসন্স প্রদান

১৫ কায ড
রদবস

রবরিন্ন র্ারকামারনর রহারেরলর
লাইরসরন্সর জন্য িরম-৩
অনুযায়ী রনম্ন বরণ ডর্ কাগজারদসহ
সংরিি রনয়ন্ত্রক বরাবর আরবদন
করররর্ হইরব, যো:ক) রনবন্ধরনর সর্যারয়র্ করপ;
খ) রেজারী চালারনর মাধ্যরম
রনর্ ডাররর্ রি জমাদারনর করপ;
গ) আইরনর র্ারা ১১ এ উরেরখর্
রযাযর্া এবং এই রবরর্মালার
অর্ীন বরণ ডর্ সকল শর্ড পূরণ
হইয়ারে মরমড ৩০০/- োকার নন
জুরর্রশয়াল স্ট্যারম্প
আরবদনকারী কর্তডক সম্পারদর্
অঙ্গীকারনামা’
(ঘ) রর্ন বা র্দূর্ধর্ ড র্ারকামারনর
রহারেরলর িবন রনমডারণর রেরত্র
িবন রনমডারণর কাজ শুরু কররবার
পূরব ড সরকার কর্তডক প্রদি
োড়পরত্রর সর্যারয়র্ করপ;
(ঙ) রহারেল িবন ব্যবহার
(অকুরপরন্স) ও িবরন
সরবরাহকৃর্ সকল রসবার
(ইউর্টরলর্ট) রনরাপিা সংক্রান্ত
রবষরয় সংরিি কর্তডপে িায়ার
সারিডস, পরররবশ অরর্দিররর
পরররবশগর্ োড়পত্র কর্তডক প্রদি
সনদ; এবং
(চ) িরম-৭ অনুযায়ী রসরিল
সাজডন বা সরকার অনুরমারদর্
রকান রমরর্রকল করলজ
হাসপার্ারলর রচরকৎসক কর্তডক
রহারেল কমডকর্ডা ও কমডচারীরদর
স্বাস্থযগর্ প্ররর্রবদন বা সনদ।

িরম-৩ ও
িরম-৭
ব্যবসা- বারণজয
শাখা,
রজলাপ্রশাসরকর
কায ডালয়,
কুরিয়া ও
রজলা ই-রসবা
রকরে।
২. অন্যান্য
কাগজপত্র
সংরিি
দিরসমূহ
রেরক সংগ্রহ
কররর্ হরব
(রযমন- TIN
এর জন্য
আয়কর অরিস
এবং রের্
লাইরসন্স
রপৌরসিা
রেরক)

ব্যবসা-বারণজয
শাখা রেরক
রনর্ ডাররর্
িররম আরবদন
কররর্ হরব।

১ (এক) র্ারকা রহারেরলর লাইরসন্স রি –
৩০,০০০/২ (দুই) র্ারকা রহারেরলর লাইরসন্স রি –
৫০,০০০/৩ (রর্ন) র্ারকা রহারেরলর লাইরসন্স রি –
১,৫০,০০০/৪ (চার) র্ারকা রহারেরলর লাইরসন্স রি –
৫,০০,০০০/৫ (পাঁচ) র্ারকা রহারেরলর লাইরসন্স রি –
৭,০০,০০০/রসানালী ব্যাংক এর করপডাররে শাখা, কুরিয়ায়
রকার্ নং-১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ এ রেজারী
চালারনর মাধ্যরম জমা রদরর্ হরব।

িারপ্রাি কমডকর্ডা
ব্যবসা-বারণজয শাখা
রিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
রমাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০
ই-রমইল
dckushtia.nezarat@gmail.com

অরর্ররক্ত রজলা
প্রশাসক, (সারব ডক)
কুরিয়া
রিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০৪৭৩৬২৩
ই-রমইলিঃ adcg
kushtia@
mopa.gov.bd

৩১

রররতারাঁ লাইরসন্স
প্রদান

১৫ কায ড রদবস

রবরিন্ন রেরণর রররতারাঁ
লাইরসরন্সর জন্য িরম-৩
অনুযায়ী রনম্ন বরণ ডর্
কাগজারদসহ সংরিি
রনয়ন্ত্রক বরাবর আরবদন
করররর্ হইরব, যো:ক) রনবন্ধরনর সর্যারয়র্
করপ;
খ) রেজারী চালারনর মাধ্যরম
রনর্ ডাররর্ রি জমাদারনর
করপ;
গ) আইরনর র্ারা ১১ এ
উরেরখর্ রযাযর্া এবং এই
রবরর্মালার অর্ীন বরণ ডর্
সকল শর্ড পূরণ হইয়ারে
মরমড ৩০০/- োকার নন
জুরর্রশয়াল স্ট্যারম্প
আরবদনকারী কর্তডক
সম্পারদর্ অঙ্গীকারনামা’
(ঘ) রর্ন বা র্দূর্ধর্ ড
র্ারকামারনর রহারেরলর
িবন রনমডারণর রেরত্র িবন
রনমডারণর কাজ শুরু কররবার
পূরব ড সরকার কর্তডক প্রদি
োড়পরত্রর সর্যারয়র্ করপ;
(ঙ) রহারেল িবন ব্যবহার
(অকুরপরন্স) ও িবরন
সরবরাহকৃর্ সকল রসবার
(ইউর্টরলর্ট) রনরাপিা
সংক্রান্ত রবষরয় সংরিি
কর্তডপে কর্তডক প্রদি সনদ;
এবং
(চ) িরম-৭ অনুযায়ী রসরিল
সাজডন বা সরকার
অনুরমারদর্ রকান রমরর্রকল
করলজ হাসপার্ারলর
রচরকৎসক কর্তডক রহারেল
কমডকর্ডা ও কমডচারীরদর
স্বাস্থযগর্ প্ররর্রবদন বা
সনদ।

িরম-৩ ও
িরম-৭
ব্যবসা- বারণজয
শাখা,
রজলাপ্রশাসরকর
কায ডালয়, কুরিয়া
ও রজলা ই-রসবা
রকরে।
২. অন্যান্য
কাগজপত্র
সংরিি দিরসমূহ
রেরক সংগ্রহ
কররর্ হরব
(রযমন- TIN
এর জন্য আয়কর
অরিস এবং রের্
লাইরসন্স
রপৌরসিা রেরক)

নন-এরস রররতারাঁ রি (োকায়)
রর্ রেরণ ৩০-১০০ আসন পয ডন্ত লাইরসন্স রি৫,০০০/রস রেরণ ১০১-২০০ আসন পয ডন্ত লাইরসন্স
রি- ৬,৫০০/রব রেরণ ২০১-৩০০ আসন পয ডন্ত লাইরসন্স
রি- ৮,০০০/এ রেরণ ৩০০ আসরনর উরর্ধ্ড লাইরসন্স রি১০,০০০/এরস রররতারাঁ রি (োকায়)
রর্ রেরণ ৩০-১০০ আসন পয ডন্ত লাইরসন্স রি১০,০০০/রস রেরণ ১০১-২০০ আসন পয ডন্ত লাইরসন্স
রি- ১২,০০০/রব রেরণ ২০১-৩০০ আসন পয ডন্ত লাইরসন্স
রি- ১৫,০০০/এ রেরণ ৩০০ আসরনর উরর্ধ্ড লাইরসন্স রি২০,০০০/রসানালী ব্যাংক এর করপডাররে শাখা,
কুরিয়ায় রকার্ নং-১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ এ
রেজারী চালারনর মাধ্যরম জমা রদরর্ হরব।

িারপ্রাি কমডকর্ডা
ব্যবসা-বারণজয শাখা
রিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
রমাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০
ই-রমইল
dckushtia.nezarat@gmail.com

অরর্ররক্ত রজলা
প্রশাসক, (সারব ডক)
কুরিয়া
রিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০৪৭৩৬২৩
ই-রমইলিঃ adcg
kushtia@
mopa.gov.bd

৩২

৩৩

রহারেল
(আবারসক)
লাইরসন্স নবায়ন

রররতারাঁ
লাইরসন্স নবায়ন

৩০ কায ড
রদবস

৩০ কায ড
রদবস

রকান রহারেরলর লাইরসরন্সর
রময়াদ উিীণ ড হইবার অন্যযন ০৩
(রর্ন) মাস পূরব ড িরম-৪ উরেরখর্
নমুনা অনুযায়ী রনম্নবরণ ডর্
দরললারদসহ সংরিি রনয়ন্ত্রক
বরাবর আরবদন কররর্ হরব।
(ক) রেজারী চালারনর মাধ্যরম
রনর্ ডাররর্ রি জমাদারনর করপ;
(খ) রবগর্ অে ড বৎসররর আয়কর
প্রদান সংক্রান্ত প্রর্যয়নপত্র,
প্ররযাজয রেরত্র, রনরীো
প্ররর্রবদন; এবং
(গ) িরম-৭ অনুযায়ী রসরিল
সাজডন বা সরকার অনুরমারদর্
রকান রমরর্রকল করলজ
হাসপার্ারলর রচরকৎসক কর্তডক
রহারেল কমডকর্ডা ও কমডচারীরদর
স্বাস্থযগর্ প্ররর্রবদন বা সনদ।
রকান রররতারাঁ লাইরসরন্সর রময়াদ
উিীণ ড হইবার অন্যযন ০৩ (রর্ন)
মাস পূরব ড িরম-৪ উরেরখর্ নমুনা
অনুযায়ী রনম্নবরণ ডর্ দরললারদসহ
সংরিি রনয়ন্ত্রক বরাবর আরবদন
কররর্ হরব।
(ক) রেজারী চালারনর মাধ্যরম
রনর্ ডাররর্ রি জমাদারনর করপ;
(খ) রবগর্ অে ড বৎসররর আয়কর
প্রদান সংক্রান্ত প্রর্যয়নপত্র,
প্ররযাজয রেরত্র, রনরীো
প্ররর্রবদন; এবং
(গ) িরম-৭ অনুযায়ী রসরিল
সাজডন বা সরকার অনুরমারদর্
রকান রমরর্রকল করলজ
হাসপার্ারলর রচরকৎসক কর্তডক
রহারেল কমডকর্ডা ও কমডচারীরদর
স্বাস্থযগর্ প্ররর্রবদন বা সনদ।

িরম-৪ ও িরম-৭
ব্যবসা- বারণজয
শাখা,
রজলাপ্রশাসরকর
কায ডালয়, কুরিয়া
ও রজলা ই-রসবা
রকরে।
২. অন্যান্য
কাগজপত্র সংরিি
দিরসমূহ রেরক
সংগ্রহ কররর্ হরব
(রযমন- TIN এর
জন্য আয়কর
অরিস এবং রের্
লাইরসন্স
রপৌরসিা/ইউরনয়ন
পররষদ রেরক)
িরম-৪ ও িরম-৭
ব্যবসা- বারণজয
শাখা,
রজলাপ্রশাসরকর
কায ডালয়, কুরিয়া
ও রজলা ই-রসবা
রকরে।
২. অন্যান্য
কাগজপত্র সংরিি
দিরসমূহ রেরক
সংগ্রহ কররর্ হরব
(রযমন- TIN এর
জন্য আয়কর
অরিস এবং রের্
লাইরসন্স রপৌরসিা
রেরক)

১ (এক) র্ারকা রহারেরলর নবায়ন রি –
৫,০০০/২ (দুই) র্ারকা রহারেরলর নবায়ন রি –
১০,০০০/৩ (রর্ন) র্ারকা রহারেরলর নবায়ন রি –
৫০,০০০/৪ (চার) র্ারকা রহারেরলর নবায়ন রি –
১,০০,০০০/৫ (পাঁচ) র্ারকা রহারেরলর নবায়ন রি –
১,৫০,০০০/-

িারপ্রাি কমডকর্ডা
ব্যবসা-বারণজয শাখা
রিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
রমাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০
ই-রমইল
dckushtia.nezarat@gmail.com

অরর্ররক্ত রজলা
প্রশাসক, (সারব ডক)
কুরিয়া
রিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০৪৭৩৬২৩
ই-রমইলিঃ adcg
kushtia@
mopa.gov.bd

রসানালী ব্যাংক এর করপডাররে শাখা, কুরিয়ায়
রকার্ নং-১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ এ রেজারী
চালারনর মাধ্যরম জমা রদরর্ হরব।

নন-এরস রররতারাঁ রি (োকায়)
রর্ রেরণ ৩০-১০০ আসন পয ডন্ত নবায়ন রি৩,০০০/রস রেরণ ১০১-২০০ আসন পয ডন্ত নবায়ন রি৪,০০০/রব রেরণ ২০১-৩০০ আসন পয ডন্ত নবায়ন রি৬,০০০/এ রেরণ ৩০০ আসরনর উরর্ধ্ড নবায়ন রি৭,০০০/এরস রররতারাঁ রি (োকায়)
রর্ রেরণ ৩০-১০০ আসন পয ডন্ত নবায়ন রি৫,০০০/রস রেরণ ১০১-২০০ আসন পয ডন্ত নবায়ন রি৬,০০০/রব রেরণ ২০১-৩০০ আসন পয ডন্ত নবায়ন রি৮,০০০/এ রেরণ ৩০০ আসরনর উরর্ধ্ড নবায়ন রি১০,০০০/রসানালী ব্যাংক এর করপডাররে শাখা, কুরিয়ায়
রকার্ নং-১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ এ রেজারী
চালারনর মাধ্যরম জমা রদরর্ হরব।

িারপ্রাি কমডকর্ডা
ব্যবসা-বারণজয শাখা
রিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
রমাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০
ই-রমইল
dckushtia.nezarat@gmail.com

অরর্ররক্ত রজলা
প্রশাসক, (সারব ডক)
কুরিয়া
রিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০৪৭৩৬২৩
ই-রমইলিঃ adcg
kushtia@
mopa.gov.bd

৩৪

৩৫

রহারেল (আবারসক)
এর ডুরপ্লরকে লাইরসন্স
প্রদান

রররতারাঁর ডুরপ্লরকে
লাইরসন্স প্রদান

১৫ কায ড রদবস

১৫ কায ড রদবস

লাইরসন্স হারাইয়া,
পুরড়য়া বা রবনি হইয়া
রগরল সংরিি রহারেল বা
রররতারাঁর মারলক সংরিি
োনায় সার্ারণ র্ারয়রী
দারয়রপূব ডক উহার করপ
এবং র্িরসল-২ এ
উরেরখর্ ডুরপ্লরকে
লাইরসন্স রিসহ িরম-৫
অনুযায়ী রনয়ন্ত্রক বরাবর
ডুরপ্লরকে লাইরসরন্সর
জন্য আরবদন কররর্
পারররবন।
লাইরসন্স হারাইয়া,
পুরড়য়া বা রবনি হইয়া
রগরল সংরিি রহারেল বা
রররতারাঁর মারলক সংরিি
োনায় সার্ারণ র্ারয়রী
দারয়রপূব ডক উহার করপ
এবং র্িরসল-২ এ
উরেরখর্ ডুরপ্লরকে
লাইরসন্স রিসহ িরম-৫
অনুযায়ী রনয়ন্ত্রক বরাবর
ডুরপ্লরকে লাইরসরন্সর
জন্য আরবদন কররর্
পারররবন।

িরম-৫
ব্যবসা- বারণজয
শাখা,
রজলাপ্রশাসরকর
কায ডালয়,
কুরিয়া ও
রজলা ই-রসবা
রকে রেরক
সংগ্রহ কররর্
হরব।

১ (এক) র্ারকা রহারেরলর ডুরপ্লরকে লাইরসন্স রি
– ৫,০০০/২ (দুই) র্ারকা রহারেরলর ডুরপ্লরকে লাইরসন্স রি
– ১০,০০০/৩ (রর্ন) র্ারকা রহারেরলর ডুরপ্লরকে লাইরসন্স
রি – ৫০,০০০/৪ (চার) র্ারকা রহারেরলর ডুরপ্লরকে লাইরসন্স
রি – ১,০০,০০০/৫ (পাঁচ) র্ারকা রহারেরলর ডুরপ্লরকে লাইরসন্স
রি – ১,৫০,০০০/-

রসানালী ব্যাংক এর করপডাররে শাখা, কুরিয়ায়
রকার্ নং-১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ এ রেজারী
চালারনর মাধ্যরম জমা রদরর্ হরব।
িরম-৫
নন-এরস রররতারাঁ রি (োকায়)
ব্যবসা- বারণজয রর্ রেরণ ৩০-১০০ আসন পয ডন্ত ডুরপ্লরকে লাইরসন্স
শাখা,
রি- ৩,০০০/রজলাপ্রশাসরকর রস রেরণ ১০১-২০০ আসন পয ডন্ত ডুরপ্লরকে
কায ডালয়,
লাইরসন্স রি- ৪,০০০/কুরিয়া ও
রব রেরণ ২০১-৩০০ আসন পয ডন্ত ডুরপ্লরকে
রজলা ই-রসবা
লাইরসন্স রি- ৬,০০০/রকে রেরক
এ রেরণ ৩০০ আসরনর উরর্ধ্ড ডুরপ্লরকে লাইরসন্স
সংগ্রহ কররর্
রি- ৭,০০০/হরব।
এরস রররতারাঁ রি (োকায়)
রর্ রেরণ ৩০-১০০ আসন পয ডন্ত ডুরপ্লরকে লাইরসন্স
রি- ৫,০০০/রস রেরণ ১০১-২০০ আসন পয ডন্ত ডুরপ্লরকে
লাইরসন্স রি- ৬,০০০/রব রেরণ ২০১-৩০০ আসন পয ডন্ত ডুরপ্লরকে
লাইরসন্স রি- ৮,০০০/এ রেরণ ৩০০ আসরনর উরর্ধ্ড ডুরপ্লরকে লাইরসন্স
রি- ১০,০০০/রসানালী ব্যাংক এর করপডাররে শাখা, কুরিয়ায়
রকার্ নং-১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ এ রেজারী
চালারনর মাধ্যরম জমা রদরর্ হরব।

িারপ্রাি কমডকর্ডা
ব্যবসা-বারণজয শাখা
রিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
রমাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০
ই-রমইল
dckushtia.nezarat@gmail.com

অরর্ররক্ত রজলা
প্রশাসক, (সারব ডক)
কুরিয়া
রিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০৪৭৩৬২৩
ই-রমইলিঃ adcg
kushtia@
mopa.gov.bd

িারপ্রাি কমডকর্ডা
ব্যবসা-বারণজয শাখা
রিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
রমাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০
ই-রমইল
dckushtia.nezarat@gmail.com

অরর্ররক্ত রজলা
প্রশাসক, (সারব ডক)
কুরিয়া
রিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০৪৭৩৬২৩
ই-রমইলিঃ adcg
kushtia@
mopa.gov.bd

৩৬

৩৭

ভসয়িিা হয়লে
লাইয়সি প্রদাি
সংক্রান্ত

ভসয়িিা হয়লে
লাইয়সি িবায়ি
সংক্রান্ত

১৫ (পয়িে) কার্ ধ ভসয়িিায়টাগ্রাি আইি,
ভদবস
১৯১৮ রিাতায়বক
১) ভির্ ধাভেত িেয়ি
আয়বদি।
২) জাতীয় পভেচয়
পয়ত্রে সতযাভয়ত কভপ।
৩)পাসয়পাট ধ সাইয়জে ২
(দুই) কভপ ছভব।
৪) পয়জশি িাড়াে
রেয়ত্র িাড়া পভেয়শায়র্ে
েভশদ।
৫) রসািালী ব্াংয়কে
কয়পধায়েট শাখা,
কুভষ্টয়ায় ১-৩৪০১০০০১-১৮৭৬ রকায়ি
চালায়িে িাধ্যয়ি ভি
জিাদািপূব ধক রেজােী
চালায়িে মূল কভপ।
১৫ (পয়িে) কার্ ধ ভসয়িিায়টাগ্রাি আইি,
ভদবস
১৯১৮ রিাতায়বক
১) ভির্ ধাভেত িেয়ি
আয়বদি।
২. রসািালী ব্াংয়কে
কয়পধায়েট শাখা,
কুভষ্টয়ায় ১-৩৪০১০০০১-১৮৭৬ রকায়ি
চালায়িে িাধ্যয়ি ভি
জিাদািপূব ধক রেজােী
চালায়িে মূল কভপ।

-

লাইয়সি ভি বাবদ-৪০০/- (চােশত) টাকা।
রসানালী ব্যাংক এর করপডাররে শাখা, কুরিয়ায়
রকার্ নং- ১-৩৪০১-০০০১-১৮৭৬
এ রেজারী চালারনর মাধ্যরম জমা রদরর্ হরব।

-

িবায়ি ভি বাবদ-২৫০/- (চােশত) টাকা।
রসানালী ব্যাংক এর করপডাররে শাখা, কুরিয়ায়
রকার্ নং- ১-৩৪০১-০০০১-১৮৭৬ এ রেজারী
চালারনর মাধ্যরম জমা রদরর্ হরব।

িারপ্রাি কমডকর্ডা
ব্যবসা-বারণজয শাখা
রিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
রমাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০
ই-রমইল

অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক,
(সারব ডক) কুরিয়া
রিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩
ই-রমইলিঃ adcg

dckushtia.nezarat@gmail.c
om

kushtia@
mopa.gov.bd

িারপ্রাি কমডকর্ডা
ব্যবসা-বারণজয শাখা
রিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২
রমাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০
ই-রমইল

অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক,
(সারব ডক) কুরিয়া
রিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩
ই-রমইলিঃ adcg

dckushtia.nezarat@gmail.c
om

kushtia@
mopa.gov.bd

ক্রমিক

সসবার নাি

প্রজোােনয়ো
সজব টাচ্চ সিো
(ঘন্টা/মদন/সি
ো)

প্রজোােনয়ো কাগেপত্র

কাগে প্রামি স্থান

সসবামূে মি/চাজেটস (জেোমর
চালাজনর খার্ বা সকার্সহ কখন,
মকিাজব েিা সদওোা যাজব র্ার
উজেখ োকজর্ হজব

দামোত্ব প্রাি কিটকর্টা (কিটকর্টার
পদবয়, বাংলাজদজশর সকার্, সেলা,
উপজেলা সকার্সহ
সর্মলজিান/জিাবাইল নম্বর. ইসিইল এজেস উজেখ করজর্ হজব।

৩৮

ইর্ িার্ার
লাইজসন্স
প্রদান

১৫ কায টমদবস

১) মনি টামরর্ আজবদন িরজি আজবদন
২) পমরজবশগর্ োড়পত্র (হালনাগাদ)
৩) সের্ লাইজসন্স (হালনাগাদ)
৪) সংমিি ইউমনোন পমরষজদর
সচোারম্যান কর্তটক অনাপমিপত্র
৫) উৎসকর েিার মূল চালান
৬) ব্যাংক স্বচ্ছলর্ার সনদপত্র
৭) আোকর প্রর্যোনপত্র
৮) ইর্িার্ার েমির ভূমি উন্নোন কর
পমরজশাজির হালনাগাদ রমশদ
৯) িার্ার েমির িামলকানা সম্পমকটর্
দমলল/ চুমক্ত (সর্যামোর্)

মনি টামরর্ আজবদন
িরি সেলা
প্রশাসজকর
কায টালো, কুমিোা
এর ১। ই-সসবা
সকে
২। ব্যবসা-বামণেয
শাখা
৩।
www.kush
tia.gov.bd
৪.
www.form
s.gov.bd

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২

১) মনিামরর্ আজবদন িরজি আজবদন
২) পমরজবশগর্ োড়পত্র (হালনাগাদ)
৩) সের্ লাইজসন্স (হালনাগাদ)
৪) সচোারম্যান কর্তটক অনাপমিপত্র
৫) লাইজসজন্সর সক্ষজত্র লাইজসন্স মি,
নবাোজনর সক্ষজত্র নবাোন মি
৬) উৎসকর েিার মূল চালান
৭) ব্যাংক স্বচ্ছলর্ার সনদপত্র
৮) আোকর প্রর্যোনপত্র
৯) িার্ার েমির বামণমেযকহাজর ভূমি
উন্নোন কর পমরজশাজির রমশদ
১০) িার্ার েমির দমলল চুমক্ত।
১১) অনুসন্ধান কমিটি কর্তটক ইমর্বাচক
র্দন্ত প্রমর্জবদন দামখল সাজপজক্ষ নত্যন
লাইজসন্স ইসুয করা হজব।
১২) প্রজোােনয়ো মিস েিা প্রদাজনর
চালাজনর কমপ

মনি টামরর্ আজবদন
িরি সেলা
প্রশাসজকর
কায টালো, কুমিোা
এর ১। ই-সসবআ
সকে
২। ব্যবসা-বামণেয
শাখা
৩।
www.kush
tia.gov.bd
৪.
www.form
s.gov.bd

লাইজসন্স মি- ৫০০/- র্াকা
সসানালয় ব্যাংক এর কজপটাজরর্
শাখা, কুমিোাো সকার্ নং-১-৫৩০১০০০১-১৮১৮ এ সেোরয় চালাজনর
িােজি েিা মদজর্ হজব।
আজবদজনর সিো প্রজদো
উৎস কর :
প্রমর্ এক সসকশন- ৪৫,০০০/র্াকা
প্রমর্টি সদড় সসকশন- ৯০,০০০/র্াকা
প্রমর্টি দুই সসকশন- ৭০,০০০/র্াকা
যজন্ত্রর সাহাজে ইর্ তর্রয়র সক্ষজত্র১,৫০,০০০/- র্াকা।
সকার্ নং- ১-১১৪১-০০৫৫-০১১১
নবাোন মি- ৫০০/- র্াকা
সসানালয় ব্যাংক এর কজপটাজরর্
শাখা, কুমিোাো সকার্ নং-১-৫৩০১০০০১-১৮১৮ এ সেোরয় চালাজনর
িােজি েিা মদজর্ হজব।
আজবদজনর সিো প্রজদো
উৎস কর :
প্রমর্ এক সসকশন- ৪৫,০০০/র্াকা
প্রমর্টি সদড় সসকশন- ৯০,০০০/র্াকা
প্রমর্টি দুই সসকশন- ৭০,০০০/র্াকা
যজন্ত্রর সাহাজে ইর্ তর্রয়র সক্ষজত্র১,৫০,০০০/- র্াকা।

৩৯

ইর্ িার্ার
লাইজসন্স
নবাোন

০৩ কায টমদবস

সকার্ নং- ১-১১৪১-০০৫৫-০১১১

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

ই-সিইল

উধ্বর্টন কিটকর্টা /যার কাজে অমিজযাগ
োনাজনা/আপয়ল করা যাজব (কিটকর্টার
পদবয়, বাংলাজদজশর সকার্,
সেলা/উপজেলা সকার্সহ সর্মলজিান,
সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এজেস উজেখ
করজর্ হজব)।
অমর্মরক্ত সেলা প্রশাসক, (সামব টক) কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩
সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩
ই-সিইলঃ adcg kushtia@
mopa.gov.bd

dckushtia.nezarat@gmail.com

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২

অমর্মরক্ত সেলা প্রশাসক, (সামব টক)
কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

ই-সিইল

ই-সিইলঃ adcg kushtia@

dckushtia.nezarat@gmail.com

mopa.gov.bd

৪০

৪১

মশক্ষা
প্রমর্ষ্ঠাজন
এমসর্
ব্যবহাজরর
মর্মলং
লাইজসন্স
প্রদান

০৭ (সার্)
কায টমদবস

গজবষণা
প্রমর্ষ্ঠাজন
এমসর্
ব্যবহাজরর
মর্মলং
লাইজসন্স
প্রদান

০৭ (সার্)
কায টমদবস

১. মনি টামরর্ ‘ঝ’ িরজি
আজবদন
প্ররর্িান এর অনুরমাদন
পত্র
২. ভূমি উন্নোন কজরর
হালনাগাদ রমশদ
৩. সংমিি মশক্ষা প্রমর্ষ্ঠান
প্রিাজনর পাসজপার্ ট সাইজের
এক কমপ সর্যামোর্ রমিন
েমব

মনি টামরর্ ‘ঝ’ িরি সেলা
প্রশাসজকর কায টালো, কুমিোা এর

১. মনি টামরর্ ‘ঝ’ িরজি
আজবদন
২. ভূমি উন্নোন কজরর
হালনাগাদ রমশদ
৩. সংমিি প্রমর্ষ্ঠান
প্রিাজনর পাসজপার্ ট সাইজের
এক কমপ সর্যামোর্ রমিন
েমব
৪। প্ররর্ষ্ঠান এর অনুরমাদন
পত্র

মনি টামরর্ ‘ঝ’ িরি সেলা
প্রশাসজকর কায টালো, কুমিোা এর

সািারণ ব্যবহার
(১০ মলঃ পয টন্ত)মশক্ষা প্রমর্ষ্ঠান১। ই-সসবা সকে
১৫০০/২। ব্যবসা-বামণেয শাখা
আজবদজনর সিো
৩।www.kushtia.gov.bd
প্রজদো
৪. www.forms.gov.bd
সসানালয় ব্যাংক
এর কজপটাজরর্
শাখা, কুমিোাো
সকার্ নং-১২২০১-০০০১১৮৫৪ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি
েিা মদজর্ হজব।

অন্যান্য-২০০০/আজবদজনর সিো
প্রজদো
১। ই-সসবা সকে
সসানালয় ব্যাংক
২। ব্যবসা-বামণেয শাখা
এর কজপটাজরর্
৩।www.kushtia.gov.bd শাখা, কুমিোাো
৪. www.forms.gov.bd সকার্ নং-১২২০১-০০০১১৮৫৪ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি
েিা মদজর্ হজব।

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২

অমর্মরক্ত সেলা প্রশাসক, (সামব টক)
কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

ই-সিইল

ই-সিইলঃ adcg kushtia@

dckushtia.nezarat@gmail.com

mopa.gov.bd

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২

অমর্মরক্ত সেলা প্রশাসক, (সামব টক)
কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

ই-সিইল

ই-সিইলঃ adcg kushtia@

dckushtia.nezarat@gmail.com

mopa.gov.bd

৪২

মশক্ষা/গজবষণা
প্রমর্ষ্ঠাজন
এমসর্
ব্যবহাজরর
মর্মলং
লাইজসন্স
নবাোন

০৭ (সার্)
কায টমদবস

লাইজসজন্সর সিোাদ সশষ
হওোার ১ িাস পূজব ট১. সাদা কাগজে আজবদন
২. মনি টামরর্ ‘মস’ িরি
পূরণ করজর্ হজব
২. মূল লাইজসন্স
৩. সেোরয় চালাজনর
মূলকমপ

মনি টামরর্ ‘মস’ িরি সেলা
প্রশাসজকর কায টালো, কুমিোা এর

নবাোন মি- মূল
লাইজসন্স মি এর
৫%
১। ই-সসবা সকে
সসানালয় ব্যাংক
২। ব্যবসা-বামণেয শাখা
এর কজপটাজরর্
৩।www.kushtia.gov.bd শাখা, কুমিোাো
৪. www.forms.gov.bd
সকার্ নং-১২২০১-০০০১১৮৫৪ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি
েিা মদজর্ হজব।

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২

অমর্মরক্ত সেলা প্রশাসক, (সামব টক)
কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

ই-সিইল

ই-সিইলঃ adcg kushtia@

dckushtia.nezarat@gmail.com

mopa.gov.bd

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২

অমর্মরক্ত সেলা প্রশাসক, (সামব টক)
কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

ই-সিইল

ই-সিইলঃ adcg kushtia@

নবাোন মিস এর
উপর ১৫% িযার্

৪৩

বামণমেযক
ব্যবহাজরর
েন্য এমসজর্র
ব্যবহার
লাইজসন্স
প্রদান

১৫
কায টমদবস

১. মনি টামরর্ ‘ঝ’ িরজি
আজবদন
২. নাগমরকত্ব সনদপত্র
(সর্যামোর্ িজর্াকমপ)
৩. ব্যবসা প্রমর্ষ্ঠাজনর
িামলকানা সংক্রান্ত
কাগেপত্র/চুমক্তনািা/িাড়ার
রমশদ (সর্যামোর্
িজর্াকমপ)
৪. সের্ লাইজসন্স
(সর্যামোর্ িজর্াকমপ)
৫. র্িমসলয় ব্যাংক কর্তটক
প্রদি আমে টক স্বচ্ছলর্া
সনদপত্র (যমদ োজক)
৬. আোকর সনদ (যমদ
োজক)
৭. পাসজপার্ ট সাইজের এক
কমপ সর্যামোর্ রমিন েমব।

মনি টামরর্ ‘ঝ’ িরি সেলা
প্রশাসজকর কায টালো, কুমিোা এর

বামণমেযক
ব্যবহার-২৫,০০০/সািারণ ব্যবহার
১। ই-সসবা সকে
(১১ মলঃ-৫০ মলঃ
২। ব্যবসা-বামণেয শাখা
পয টন্ত)- ৩০০০/৩।www.kushtia.gov.bd সািারণ ব্যবহার
৪. www.forms.gov.bd
(৫১ মলঃ-৫০০ মলঃ
পয টন্ত)- ৫০০০/সািারণ ব্যবহার
(৫০১ মলঃ-১০০০
মলঃ পয টন্ত)১০,০০০/সসানালয় ব্যাংক
এর কজপটাজরর্
শাখা, কুমিোাো
সকার্ নং-১২২০১-০০০১১৮৫৪ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি
েিা মদজর্ হজব।
িযাে ১৫% এর
চালান করপ।

dckushtia.nezarat@gmail.com

mopa.gov.bd

৪৪

৪৫

৪৬

বামণমেযক
ব্যবহাজরর
েন্য এমসজর্র
মর্মলং
লাইজসন্স
নবাোন

এমসর্
মবক্রজোর
মর্মলং
লাইজসন্স
প্রদান

এমসর্
মবক্রজোর
মর্মলং
লাইজসন্স
নবাোন

০৭ (সার্)
কায টমদবস

৩০(মত্রশ)
কায টমদবস
(সকল
প্রজোােনয়ো
কাগেপত্রামদ
ও ইমর্বাচক
র্দন্ত
প্রমর্জবদন
প্রামি
সাজপজক্ষ)

০৭ (সার্)
কায টমদবস

লাইজসজন্সর সিোাদ সশষ
হওোার ১ িাস পূজব ট১. আজবদন
২. মনি টামরর্ ‘মস’ িরি
পূরণ করজর্ হজব
২. মূল লাইজসন্স
৩. সেোরয় চালাজনর
মূলকমপ

মনি টামরর্ ‘মস’ িরি সেলা
প্রশাসজকর কায টালো, কুমিোা এর

নবাোন মি- মূল
লাইজসন্স মি এর
৫%
১। ই-সসবা সকে
সসানালয় ব্যাংক
২। ব্যবসা-বামণেয শাখা
এর কজপটাজরর্
৩।www.kushtia.gov.bd শাখা, কুমিোাো
৪. www.forms.gov.bd
সকার্ নং-১২২০১-০০০১১৮৫৪ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি
েিা মদজর্ হজব।
১. মনি টামরর্ ‘ে’ িরজি
মনি টামরর্ ‘ে’ িরি সেলা প্রশাসজকর লাইজসন্স মি আজবদন করজর্ হজব
কায টালো, কুমিোা এর
৫০০০/২. নাগমরকত্ব সনদপত্র
১। ই-সসবা সকে
সসানালয় ব্যাংক
(সর্যামোর্ িজর্াকমপ)
২। ব্যবসা-বামণেয শাখা
এর কজপটাজরর্
৩. ব্যবসা প্রমর্ষ্ঠাজনর
৩।www.kushtia.gov.bd শাখা, কুমিোাো
িামলকানা সংক্রান্ত
৪. www.forms.gov.bd
সকার্ নং-১কাগেপত্র/চুমক্তনািা/িাড়ার
০৭৪২-০০০০রমশদ (সর্যামোর্
১৮৭৬ এ সেোরয়
িজর্াকমপ)
চালাজনর িােজি
৪. সের্ লাইজসন্স
েিা মদজর্ হজব।
(সর্যামোর্ িজর্াকমপ)
৫. র্িমসলয় ব্যাংক কর্তটক
প্রদি আমে টক স্বচ্ছলর্া
সনদপত্র (যমদ োজক)
৬. আোকর সনদ (যমদ
োজক)
৭. পাসজপার্ ট সাইজের এক
কমপ সর্যামোর্ রমিন েমব।
লাইজসজন্সর সিোাদ সশষ
মনি টামরর্ ‘মস’ িরি সেলা
নবাোন মি- মূল
হওোার ১ িাস পূজব টপ্রশাসজকর কায টালো, কুমিোা এর
লাইজসন্স মি এর
১. আজবদন
৫%
১। ই-সসবা সকে
২. মনি টামরর্ ‘মস’ িরি
সসানালয় ব্যাংক
২। ব্যবসা-বামণেয শাখা
পূরণ করজর্ হজব
৩।www.kushtia.gov.bd এর কজপটাজরর্
২. মূল লাইজসন্স
শাখা, কুমিোাো
৪. www.forms.gov.bd
৩. সেোরয় চালাজনর
সকার্ নং-১মূলকমপ
২২০১-০০০১১৮৫৪ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি
েিা মদজর্ হজব।

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২

অমর্মরক্ত সেলা প্রশাসক, (সামব টক)
কুমিোা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩০৩

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

সিাবাইল নং
+৮৮-০১৭৩০-৪৭৩৬২৩

ই-সিইল

ই-সিইলঃ adcg kushtia@

dckushtia.nezarat@gmail.com

mopa.gov.bd

িারপ্রাি কিটকর্টা
ব্যবসা-বামণেয শাখা
সিান নং+৮৮-০৭১-৬২৩১২

অমর্মরক্ত সেলা প্রশাসক, (সামব টক)
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+৮৮-০১৭৩৪-৫০০৬০০

সিাবাইল নং
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৪৭

৪৮

এমসর্
পমরবহজনর
মর্মলং
লাইজসন্স
প্রদান

এমসর্
পমরবহজনর
মর্মলং
লাইজসন্স
নবাোন

৩০(মত্রশ)
কায টমদবস
(সকল
প্রজোােনয়ো
কাগেপত্রামদ
ও ইমর্বাচক
র্দন্ত
প্রমর্জবদন
প্রামি
সাজপজক্ষ)

০৭ (সার্)
কায টমদবস

১. মনি টামরর্ ‘ি’ িরজি
আজবদন করজর্ হজব
২. নাগমরকত্ব সনদপত্র
(সর্যামোর্ িজর্াকমপ)
৩. ব্যবসা প্রমর্ষ্ঠাজনর
িামলকানা সংক্রান্ত
কাগেপত্র/চুমক্তনািা/িাড়ার
রমশদ (সর্যামোর্
িজর্াকমপ)
৪. সের্ লাইজসন্স
(সর্যামোর্ িজর্াকমপ)
৫. র্িমসলয় ব্যাংক কর্তটক
প্রদি আমে টক স্বচ্ছলর্া
সনদপত্র (যমদ োজক)
৬. আোকর সনদ (যমদ
োজক)
৭. পাসজপার্ ট সাইজের এক
কমপ সর্যামোর্ রমিন েমব।
লাইজসজন্সর সিোাদ সশষ
হওোার ১ িাস পূজব ট১. ব্যবসা-বামণেয শাখা
সেজক সরবরাহকৃর্
আজবদন
২. মনি টামরর্ ‘মস’ িরি
পূরণ করজর্ হজব
২. মূল লাইজসন্স
৩. সেোরয় চালাজনর
মূলকমপ

মনি টামরর্ ‘ি’ িরি সেলা প্রশাসজকর
কায টালো, কুমিোা এর

লাইজসন্স মি ৫০০০/সসানালয় ব্যাংক
১। ই-সসবা সকে
এর কজপটাজরর্
২। ব্যবসা-বামণেয শাখা
শাখা, কুমিোাো
৩।www.kushtia.gov.bd সকার্ নং-১৪. www.forms.gov.bd
০৭৪২-০০০০১৮৭৬ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি
েিা মদজর্ হজব।

মনি টামরর্ ‘মস’ িরি সেলা
প্রশাসজকর কায টালো, কুমিোা এর

নবাোন মি- মূল
লাইজসন্স মি এর
৫%
১। ই-সসবা সকে
সসানালয় ব্যাংক
২। ব্যবসা-বামণেয শাখা
এর কজপটাজরর্
৩।www.kushtia.gov.bd শাখা, কুমিোাো
৪. www.forms.gov.bd
সকার্ নং-১২২০১-০০০১১৮৫৪ এ সেোরয়
চালাজনর িােজি
েিা মদজর্ হজব।
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জুরর্রশয়াল মুরন্সখানা শাখা
িাগভেক সিদ ছক
ক্র:
িং:

রসবাে িাি

১
ভিভলং/ভসএিভজ
রেশয়িে লাইয়সি
প্রাভিয়ত অিাপভি
সিদপত্র প্রদাি

২
সার্ােয়িে জন্য
বন্দুক/ োইয়িল
এে
লাইয়সি প্রাদাি

প্রয়য়াজিীয়
সয়ব ধাচ্চ
সিয়(ঘন্টা/
ভদি/
িাস)

১০
কিধভদবস

২০
কিধভদবস

প্রয়য়াজিীয় কাগজ পত্র

১) ভির্ ধাভেত িেয়ি আয়বদি কেয়ত হয়ব
২) জাতীয় পভেচয়পয়ত্রে / জন্ম সিদ
সতযাভয়ত ছায়াভলভপ
৩) িাগভেকত্ব সিদ
৪) ব্বসাে রেি লাইয়সি ( হালিাগাদ)
৫) ভূভি উন্নয়ি কেসহ ব্বসাস্থয়লে জভিে
িাভলকািা/িাড়াসংক্রান্ত (হালিাগাদ)
দভলল দস্তায়বয়জে সতযাভয়ত িয়টাকভপ
৬) ব্বসাস্থয়লে ব্লু ভপ্রন্ট িকসা
(রেচ ম্যাপ) 03 কভপ
৭) আভথ ধক স্বচ্ছলতা সিদ
৮) িায়াে সাভিধস কর্তধক ছাড়পত্র

1) ভির্ ধাভেত িেয়ি আয়বদি
২) বন্দুক লাইয়সয়িে রেয়ত্র আয়বদিকােী
কর্তধক
আয়বদয়িে পূব ধবতী ০৩(ভতি )কে বছয়ে
র্াোবাভহকিায়ব ন্যযিতি 1,০০,০০০/- টাকা

কাগজ পত্র প্রাভিে
স্থাি

ভির্ ধাভেত আয়বদি
িেি

রসবামূল্য/ভি/চায়জধস
(য়েজাভে চালায়িে
খাত বা রকাি)

ভবিামূয়ল্য

১। জুভিভসয়াল
মুভিখািা রজলা
প্রশাসয়কে কার্ ধালয়,
কুভষ্টয়া

দাভয়ত্ব প্রাি কিধকতধা
উর্ধ্ধতি কিধকতধা/র্াে কায়ছ
(কিধকতধাে
অভিয়র্াগ জািায়িা/আপীল কো
র্ায়ব
িাি,পদবী,বাংলায়দয়শ
(কিধ
ক
তধ
া
ে িাি,পদবী,
ে
বাংলায়দয়শে
রকাি,য়জলা/উপয়জলা
রকাি,য়জলা/উপয়জলা রকািসহ
রকািসহ
রটভলয়িাি, রিাবাইল িম্বে,
রটভলয়িাি/য়িাবাইল
ই-রিইল এয়েস)
িম্বে
ই-রিইল এয়েস)
িােপ্রাি কিধকতধা
অভতভেক্ত রজলা ম্যাভজয়েট,
জুভিভসয়াল মুভিখািা
কুভষ্টয়া।
রিাবাইল িম্বেরিাবাইল িং-+৮৮০১৭৩০+৮৮০১৭৩০-৪৭৩৬৪৪
৪৭৩৬২৫
রটভলয়িাি িংরটভলয়িাি িং- +৮৮০৭১-৬২৩০৫
E-mail+৮৮০৭১-৬২৩১৮
E-mail-

২। রজলা প্রশাসয়কে
কার্ ধালয়য়ে Website :

admkushtia@gmail.gov.bd

jmsectionkushtia@
gmail.com

www.kushtia.gov.b

হয়ত পাওয়া র্ায়ব।
০৩। রজলা প্রশাসক
িয়হাদয়য়ে িেি
রিয়ক্স
d

অন্যান্য কাগজপত্রাভদ
আয়বদিকােীয়ক
আয়বদয়িে সায়থ
িয়টাকভপ সংযুক্ত
কেয়ত হয়ব।
ভির্ ধাভেত আয়বদি
িেি
১। জুভিভসয়াল
মুভিখািা রজলা
প্রশাসয়কে কার্ ধালয়,

রজলা ম্যাভজয়েট
কর্তধক অনুয়িাদয়িে
পে রেজােী চালায়ি
১) বন্দুক/ োইয়িল
ইস্যয ভি-20,000/-

িােপ্রাি কিধকতধা
অভতভেক্ত রজলা ম্যাভজয়েট,
জুভিভসয়াল মুভিখািা
কুভষ্টয়া।
রিাবাইল িম্বেরিাবাইল িং-+৮৮০১৭৩০+৮৮০১৭৩০-৪৭৩৬৪৪
৪৭৩৬২৫
রটভলয়িাি িংরটভলয়িাি িং- +৮৮০৭১-৬২৩০৫

৩

তাৎেভিক
সার্ােয়িে জন্য
বন্দুক/ োইয়িল
এে
লাইয়সি িবায়ি

কয়ে
আয়কে ভদয়ত হয়ব।
3) োইয়িয়লে লাইয়সয়িে রেয়ত্র
আয়বদিকােী
কর্তধক আয়বদয়িে পূব ধবতী ০৩(ভতি )কে
বছয়ে
র্াোবাভহকিায়ব ন্যযিতি 3,০০,০০০/- টাকা
কয়ে
আয়কে ভদয়ত হয়ব। আয়বদিকােী কর্তধক
পভেয়শাভর্ত আয়কয়েে পভেিাণ উয়েখসহ
এিভবআে কর্তধক ইস্যযকৃত প্রতযয়িপত্র
আয়বদয়িে
সায়থ দাভখল কেয়ত হয়ব।
4) জাতীয় পভেচয়পয়ত্রে িয়টাকভপ
5) ইউভিয়ি পভেষদ রচয়ােম্যাি/ রপৌে রিয়ে
কর্তধক িাগভেকত্ব সিদ
6) পাসয়পাট ধ সাইয়জে ছভব 04 কভপ
7) ৩০০/- টাকাে িি-জুভিভশয়াল েযায়ম্প
অস্ত্র
লাইয়সি আয়ছ ভকিা এই িয়িধ হলিিািা
8) ১০০/- টাকাে িি-জুভিভশয়াল েযায়ম্প
অস্ত্র
লাইয়সি আয়ছ ভকিা এই িয়িধ রঘাষণাপত্র।
9)ভশোগত রর্াগ্যতাে সিদপত্র।
১) শাখা কর্তধক সেবোহকৃত িেয়ি আয়বদি
কেয়ত হয়ব
২) আয়বদয়িে সায়থ িবায়ি ভি ও ১৫% িযাট
জিা প্রদায়িে চালাি সংযুক্ত কেয়ত হয়ব
৩) অস্ত্র প্রদশধি কেয়ত হয়ব।
৪) থািায়/ ভিলায়েে ভিকট অস্ত্র জিা থাকয়ল
জিাে হালিাগাদ প্রিািপত্র সংযুক্ত কেয়ত
হয়ব।

কুভষ্টয়া
২। রজলা প্রশাসয়কে
কার্ ধালয়য়ে Website :
www.kushtia.gov.b

হয়ত পাওয়া র্ায়ব।
০৩। রজলা প্রশাসক
িয়হাদয়য়ে িেি
রিয়ক্স
d

অন্যান্য কাগজপত্রাভদ
আয়বদিকােীয়ক
আয়বদয়িে সায়থ
িয়টাকভপ সংযুক্ত
কেয়ত হয়ব।

শাখা কর্তধক প্রস্তুতকৃত
িেয়ি আয়বদিকােী
ভিয়জ আয়বদি
কেয়বি
২। রজলা প্রশাসয়কে
কার্ ধালয়য়ে Website :
www.kushtia.gov.b
d

হয়ত পাওয়া র্ায়ব।

০৩। রজলা প্রশাসক
িয়হাদয়য়ে িেি
রিয়ক্স

টাকা ও ১৫% িযাট
২) োইয়িল লাইয়সি
ইস্যয ভি
২০,০০০/- টাকা ও
১৫% িযাট।
৩) ভিে রকাি িম্বে
১-২২১১-০০০০1৮৫৯
৪) িযায়টে রকাি
িম্বে ১-১১৩৩-০০০৫০৩১১

রেজােী চালায়ি
১) ভি-5,000/টাকা ও
১৫% িযাট
২) ভিে রকাি িম্বে
১-২২১১-০০০০১৮৫৯,
৩) িযায়টে রকাি
িম্বে ১-১১৩৩-০০০৫০৩১১

+৮৮০৭১-৬২৩১৮
E-mail-

E-mailadmkushtia@gmail.gov.bd

jmsectionkushtia@
gmail.com

িােপ্রাি কিধকতধা
অভতভেক্ত রজলা ম্যাভজয়েট,
জুভিভসয়াল মুভিখািা
কুভষ্টয়া।
রিাবাইল িম্বেরিাবাইল িং-+৮৮০১৭৩০+৮৮০১৭৩০-৪৭৩৬৪৪
৪৭৩৬২৫
রটভলয়িাি িংরটভলয়িাি িং- +৮৮০৭১-৬২৩০৫
E-mail+৮৮০৭১-৬২৩১৮
E-mail-

jmsectionkushtia@
gmail.com

admkushtia@gmail.gov.bd

৪
সার্ােয়িে জন্য
ভপস্তল/ ভেিলবাে
লাইয়সি প্রদাি

৫

৩০
কিধভদবস

তাৎেভিক
সার্ােয়িে জন্য
ভপস্তল/ ভেিলবাে
লাইয়সি িবায়ি

1) ভির্ ধাভেত িেয়ি আয়বদি
২) আয়বদিকােী কর্তধক আয়বদয়িে পূব ধবতী
০৩(ভতি )কে বছয়ে র্াোবাভহকিায়ব ন্যযিতি
৩,০০,০০০/- টাকা আয়কে ভদয়ত হয়ব।
আয়বদিকােী কর্তধক পভেয়শাভর্ত আয়কয়েে
পভেিাণ উয়েখসহ এিভবআে কর্তধক ইস্যযকৃত
প্রতযয়িপত্র আয়বদয়িে সায়থ দাভখল কেয়ত
হয়ব।
৩) জাতীয় পভেচয়পয়ত্রে িয়টাকভপ
৪) ইউভিয়ি পভেষদ রচয়ােম্যাি/ রপৌে রিয়ে
কর্তধক িাগভেকত্ব সিদ
৫) পাসয়পাট ধ সাইয়জে ছভব 04কভপ
৬) ৩০০/- টাকাে িি-জুভিভশয়াল েযায়ম্প
অস্ত্র
লাইয়সি আয়ছ ভকিা এই িয়িধ হলিিািা
৭) ১০০/- টাকাে িি-জুভিভশয়াল েযায়ম্প অস্ত্র
লাইয়সি আয়ছ ভকিা এই িয়িধ রঘাষণাপত্র।
8) ভশোগত রর্াগ্যতাে (প্রিািপত্র)

ভির্ ধাভেত আয়বদি
িেি
১। জুভিভসয়াল
মুভিখািা রজলা
প্রশাসয়কে কার্ ধালয়,
কুভষ্টয়া
২। রজলা প্রশাসয়কে
কার্ ধালয়য়ে Website :
www.kushtia.gov.b

হয়ত পাওয়া র্ায়ব।
০৩। রজলা প্রশাসক
িয়হাদয়য়ে িেি
রিয়ক্স
d

অন্যান্য কাগজপত্রাভদ
আয়বদিকােীয়ক
আয়বদয়িে সায়থ
িয়টাকভপ সংযুক্ত
কেয়ত হয়ব।
১) শাখা কর্তধক সেবোহকৃত িেয়ি আয়বদি
শাখা কর্তধক প্রস্তুতকৃত
কেয়ত হয়ব
িেয়ি আয়বদিকােী
২) আয়বদয়িে সায়থ িবায়ি ভি ও ১৫% িযাট
ভিয়জ আয়বদি
জিা প্রদায়িে চালাি সংযুক্ত কেয়ত হয়ব
কেয়বি
৩) অস্ত্র প্রদশধি কেয়ত হয়ব।
৪) থািায়/ ভিলায়েে ভিকট অস্ত্র জিা থাকয়ল ২। রজলা প্রশাসয়কে
জিাে হালিাগাদ প্রিািপত্র সংযুক্ত কেয়ত
কার্ ধালয়য়ে Website :
www.kushtia.gov.b
হয়ব।
d হয়ত পাওয়া র্ায়ব।
০৩। রজলা প্রশাসক
িয়হাদয়য়ে িেি
রিয়ক্স

রজলা ম্যাভজয়েট
কর্তধক অনুয়িাদয়িে
পে রেজােী চালায়ি
১) ভপস্তল/ ভেিলবাে
ইস্যয ভি-30,000/টাকা ও ১৫% িযাট
২) োইয়িল লাইয়সি
ইস্যয ভি
২০,০০০/- টাকা ও
১৫% িযাট।
৩) ভিে রকাি িম্বে
১-২২১১-০০০০১৮৫৯
৪) িযায়টে রকাি
িম্বে ১-১১৩৩-০০০৫০৩১১

রেজােী চালায়ি
১) ভি-10,000/টাকা ও
১৫% িযাট
২) ভিে রকাি িম্বে
১-২২১১-০০০০১৮৫৯,
৩) িযায়টে রকাি
িম্বে ১-১১৩৩-০০০৫০৩১১

িােপ্রাি কিধকতধা
অভতভেক্ত রজলা ম্যাভজয়েট,
জুভিভসয়াল মুভিখািা
কুভষ্টয়া।
রিাবাইল িম্বেরিাবাইল িং-+৮৮০১৭৩০+৮৮০১৭৩০-৪৭৩৬৪৪
৪৭৩৬২৫
রটভলয়িাি িংরটভলয়িাি িং- +৮৮০৭১-৬২৩০৫
E-mail+৮৮০৭১-৬২৩১৮
E-mail-

admkushtia@gmail.gov.bd

jmsectionkushtia@
gmail.com

িােপ্রাি কিধকতধা
অভতভেক্ত রজলা ম্যাভজয়েট,
জুভিভসয়াল মুভিখািা
কুভষ্টয়া।
রিাবাইল িম্বেরিাবাইল িং-+৮৮০১৭৩০+৮৮০১৭৩০-৪৭৩৬৪৪
৪৭৩৬২৫
রটভলয়িাি িংরটভলয়িাি িং- +৮৮০৭১-৬২৩০৫
E-mail+৮৮০৭১-৬২৩১৮
E-mail-

jmsectionkushtia@
gmail.com

admkushtia@gmail.gov.bd

৬

০৩
কার্ ধভদবয়স

সেকােী
কিধকতধায়দে
(সািভেক) জন্য
বন্দুক/ োইয়িল
এে লাইয়সি
প্রদাি।

৭

সেকােী কিধকতধায়দে
(সািভেক) জন্য
বন্দুক/ োইয়িল এে
লাইয়সি িবায়ি।

তাৎেভিক

১) প্রথি রেভণে কিধকতধা হয়ত হয়ব।
২) ভির্ ধাভেত িেয়ি আয়বদি
৩) ভির্ ধাভেত আয়কে প্রদায়িে বাধ্যবার্কতা
রিই। আয়বদিকােী কর্তধক পভেয়শাভর্ত
আয়কয়েে
পভেিাণ উয়েখসহ এিভবআে কর্তধক ইস্যযকৃত
প্রতযয়িপত্র আয়বদয়িে সায়থ দাভখল কেয়ত
হয়ব।
৪) জাতীয় পভেচয়পয়ত্রে িয়টাকভপ
৫) পাসয়পাট ধ সাইয়জে ছভব 04কভপ
৬) ৩০০/- টাকাে িি-জুভিভশয়াল েযায়ম্প
অস্ত্র
লাইয়সি আয়ছ ভকিা এই িয়িধ হলিিািা
৭) ১০০/- টাকাে িি-জুভিভশয়াল েযায়ম্প অস্ত্র
লাইয়সি আয়ছ ভকিা এই িয়িধ রঘাষণাপত্র।
৮) লাইয়সি প্রদায়িে জন্য ভস/ও এে
স্যপাভেশকৃত প্রতযয়িপত্র।
9) ভশোগত রর্াগ্যতাে (প্রিািপত্র)
10) উর্ধ্ধতি কর্তধপয়েে িাধ্যয়ি আয়বদি ভবজ্ঞ
রজলা ম্যাভজয়েট,কুভষ্টয়া বোবে রপ্রেণ কেয়ত
হয়ব
১) শাখা কর্তধক সেবোহকৃত িেয়ি আয়বদি
কেয়ত হয়ব
২) আয়বদয়িে সায়থ িবায়ি ভি ও ১৫% িযাট
জিা প্রদায়িে চালাি সংযুক্ত কেয়ত হয়ব
৩) অস্ত্র প্রদশধি কেয়ত হয়ব।
৪) থািায়/ ভিলায়েে ভিকট অস্ত্র জিা থাকয়ল
জিাে হালিাগাদ প্রিািপত্র সংযুক্ত কেয়ত
হয়ব।

ভির্ ধাভেত আয়বদি
িেি

কেমুক্ত

১। জুভিভসয়াল
মুভিখািা রজলা
প্রশাসয়কে কার্ ধালয়,
কুভষ্টয়া

িােপ্রাি কিধকতধা
অভতভেক্ত রজলা ম্যাভজয়েট,
জুভিভসয়াল মুভিখািা
কুভষ্টয়া।
রিাবাইল িম্বেরিাবাইল িং-+৮৮০১৭৩০+৮৮০১৭৩০-৪৭৩৬৪৪
৪৭৩৬২৫
রটভলয়িাি িংরটভলয়িাি িং- +৮৮০৭১-৬২৩০৫
E-mail+৮৮০৭১-৬২৩১৮
E-mail-

২। রজলা প্রশাসয়কে
কার্ ধালয়য়ে Website :

admkushtia@gmail.gov.bd

jmsectionkushtia@
gmail.com

www.kushtia.gov.b

হয়ত পাওয়া র্ায়ব।
০৩। রজলা প্রশাসক
িয়হাদয়য়ে িেি
রিয়ক্স
d

অন্যান্য কাগজপত্রাভদ
আয়বদিকােীয়ক
আয়বদয়িে সায়থ
িয়টাকভপ সংযুক্ত
কেয়ত হয়ব।
শাখা কর্তধক প্রস্তুতকৃত
িেয়ি আয়বদিকােী
ভিয়জ আয়বদি
কেয়বি
২। রজলা প্রশাসয়কে
কার্ ধালয়য়ে Website :
www.kushtia.gov.b
d

হয়ত পাওয়া র্ায়ব।

০৩। রজলা প্রশাসক
িয়হাদয়য়ে িেি
রিয়ক্স

কেমুক্ত

িােপ্রাি কিধকতধা
অভতভেক্ত রজলা ম্যাভজয়েট,
জুভিভসয়াল মুভিখািা
কুভষ্টয়া।
রিাবাইল িম্বেরিাবাইল িং-+৮৮০১৭৩০+৮৮০১৭৩০-৪৭৩৬৪৪
৪৭৩৬২৫
রটভলয়িাি িংরটভলয়িাি িং- +৮৮০৭১-৬২৩০৫
E-mail+৮৮০৭১-৬২৩১৮
E-mail-

jmsectionkushtia@
gmail.com

admkushtia@gmail.gov.bd

৮
সেকােী
কিধকতধায়দে
(সািভেক) জন্য
ভপস্তল/ভেিলবাে
এে লাইয়সি
প্রদাি।

৯

২০
কিধভদবস

তাৎেভিক
সেকােী
কিধকতধায়দে
(সািভেক) জন্য
ভপস্তল/ভেিলবাে
এে লাইয়সি
িবায়ি।

1) ভির্ ধাভেত িেয়ি আয়বদি
২) ভির্ ধাভেত আয়কে প্রদায়িে বাধ্যবার্কতা
রিই।
আয়বদিকােী কর্তধক পভেয়শাভর্ত আয়কয়েে
পভেিাণ উয়েখসহ এিভবআে কর্তধক ইস্যযকৃত
প্রতযয়িপত্র আয়বদয়িে সায়থ দাভখল কেয়ত
হয়ব।
৩) জাতীয় পভেচয়পয়ত্রে িয়টাকভপ
৫) পাসয়পাট ধ সাইয়জে ছভব 04কভপ
৬) ৩০০/- টাকাে িি-জুভিভশয়াল েযায়ম্প
অস্ত্র
লাইয়সি আয়ছ ভকিা এই িয়িধ হলিিািা
৭) ১০০/- টাকাে িি-জুভিভশয়াল েযায়ম্প অস্ত্র
লাইয়সি আয়ছ ভকিা এই িয়িধ রঘাষণাপত্র।
৮) লাইয়সি প্রদায়িে জন্য ভস/ও এে
স্যপাভেশকৃত
প্রতযয়িপত্র।
9) ভশোগত রর্াগ্যতাে (প্রিািপত্র)
10) উর্ধ্ধতি কর্তধপয়েে িাধ্যয়ি আয়বদি ভবজ্ঞ
রজলা ম্যাভজয়েট,কুভষ্টয়া বোবে রপ্রেণ কেয়ত
হয়ব
১) সাদা কাগয়জ আয়বদি কেয়ত হয়ব
২) অস্ত্র প্রদশধি কেয়ত হয়ব।
৩) থািায়/ ভিলায়েে ভিকট অস্ত্র জিা থাকয়ল
জিাে হালিাগাদ প্রিািপত্র সংযুক্ত কেয়ত
হয়ব।

ভির্ ধাভেত আয়বদি
িেি

কেমুক্ত

১। জুভিভসয়াল
মুভিখািা রজলা
প্রশাসয়কে কার্ ধালয়,
কুভষ্টয়া
২। রজলা প্রশাসয়কে
কার্ ধালয়য়ে Website :
www.kushtia.gov.b

হয়ত পাওয়া র্ায়ব।
০৩। রজলা প্রশাসক
িয়হাদয়য়ে িেি
রিয়ক্স
d

অন্যান্য কাগজপত্রাভদ
আয়বদিকােীয়ক
আয়বদয়িে সায়থ
িয়টাকভপ সংযুক্ত
কেয়ত হয়ব।
শাখা কর্তধক প্রস্তুতকৃত
িেয়ি আয়বদিকােী
ভিয়জ আয়বদি
কেয়বি
২। রজলা প্রশাসয়কে
কার্ ধালয়য়ে Website :
www.kushtia.gov.b
d

হয়ত পাওয়া র্ায়ব।

০৩। রজলা প্রশাসক
িয়হাদয়য়ে িেি
রিয়ক্স

কেমুক্ত

িােপ্রাি কিধকতধা
অভতভেক্ত রজলা ম্যাভজয়েট,
জুভিভসয়াল মুভিখািা
কুভষ্টয়া।
রিাবাইল িম্বেরিাবাইল িং-+৮৮০১৭৩০+৮৮০১৭৩০-৪৭৩৬৪৪
৪৭৩৬২৫
রটভলয়িাি িংরটভলয়িাি িং- +৮৮০৭১-৬২৩০৫
E-mail+৮৮০৭১-৬২৩১৮
E-mail-

jmsectionkushtia@
gmail.com

admkushtia@gmail.gov.bd

০৩ কার্ ধভদবস

১০
সেকােী
কিধকতধায়দে
(অসািভেক) জন্য
বন্দুক/ োইয়িল
এে লাইয়সি
প্রদাি।

১১

তাৎেভিক
সেকােী
কিধকতধায়দে
(অসািভেক) জন্য
বন্দুক/ োইয়িল
এে লাইয়সি
িবায়ি।

১) প্রথি রেভণে কিধকতধা হয়ত হয়ব
২) ভির্ ধাভেত িেয়ি আয়বদি
৩) ভির্ ধাভেত আয়কে প্রদায়িে বাধ্যবার্কতা
রিই। আয়বদিকােী কর্তধক পভেয়শাভর্ত
আয়কয়েে
পভেিাণ উয়েখসহ এিভবআে কর্তধক ইস্যযকৃত
প্রতযয়িপত্র আয়বদয়িে সায়থ দাভখল কেয়ত
হয়ব।
৪) জাতীয় পভেচয়পয়ত্রে িয়টাকভপ
৫) পাসয়পাট ধ সাইয়জে ছভব 04কভপ
৬) ৩০০/- টাকাে িি-জুভিভশয়াল েযায়ম্প
অস্ত্র
লাইয়সি আয়ছ ভকিা এই িয়িধ হলিিািা
৭) ১০০/- টাকাে িি-জুভিভশয়াল েযায়ম্প অস্ত্র
লাইয়সি আয়ছ ভকিা এই িয়িধ রঘাষণাপত্র।
8) ভশোগত রর্াগ্যতাে (প্রিািপত্র)
9) উর্ধ্ধতি কর্তধপয়েে িাধ্যয়ি আয়বদি ভবজ্ঞ
রজলা ম্যাভজয়েট,কুভষ্টয়া বোবে রপ্রেণ কেয়ত
হয়ব।

ভির্ ধাভেত আয়বদি
িেি
১। জুভিভসয়াল
মুভিখািা রজলা
প্রশাসয়কে কার্ ধালয়,
কুভষ্টয়া
২। রজলা প্রশাসয়কে
কার্ ধালয়য়ে Website :
www.kushtia.gov.b

হয়ত পাওয়া র্ায়ব।
০৩। রজলা প্রশাসক
িয়হাদয়য়ে িেি
রিয়ক্স
d

অন্যান্য কাগজপত্রাভদ
আয়বদিকােীয়ক
আয়বদয়িে সায়থ
িয়টাকভপ সংযুক্ত
কেয়ত হয়ব।

১) শাখা কর্তধক সেবোহকৃত িেয়ি আয়বদি
শাখা কর্তধক প্রস্তুতকৃত
কেয়ত হয়ব
িেয়ি আয়বদিকােী
২) আয়বদয়িে সায়থ িবায়ি ভি ও ১৫% িযাট
ভিয়জ আয়বদি
জিা প্রদায়িে চালাি সংযুক্ত কেয়ত হয়ব
কেয়বি
৩) অস্ত্র প্রদশধি কেয়ত হয়ব।
৪) থািায়/ ভিলায়েে ভিকট অস্ত্র জিা থাকয়ল ২। রজলা প্রশাসয়কে
জিাে হালিাগাদ প্রিািপত্র সংযুক্ত কেয়ত
কার্ ধালয়য়ে Website :
www.kushtia.gov.b
হয়ব।
d হয়ত পাওয়া র্ায়ব।
০৩। রজলা প্রশাসক
িয়হাদয়য়ে িেি
রিয়ক্স

ক) বতধিাি
রবতিয়েয়লে ৬ষ্ঠ
রগ্রি হয়ত উয়র্ধ্ধ
ভিমুক্ত।
রজলা ম্যাভজয়েট
কর্তধক অনুয়িাদয়িে
পে রেজােী চালায়ি

িােপ্রাি কিধকতধা
অভতভেক্ত রজলা ম্যাভজয়েট,
জুভিভসয়াল মুভিখািা
কুভষ্টয়া।
রিাবাইল িম্বেরিাবাইল িং-+৮৮০১৭৩০+৮৮০১৭৩০-৪৭৩৬৪৪
৪৭৩৬২৫
রটভলয়িাি িংরটভলয়িাি িং- +৮৮০৭১-৬২৩০৫
E-mail+৮৮০৭১-৬২৩১৮
E-mail-

jmsectionkushtia@
gmail.com

admkushtia@gmail.gov.bd

খ) ৭ি রগ্রি হয়ত
ভিয়চ প্রথি রেভণে
সেকাভে স্থায়ী
কিধকতধাবৃন্দ
১) বন্দুক/ োইয়িল
ইস্যয ভিস-20,000/টাকা ও ১৫% িযাট
২) োইয়িল লাইয়সি
ইস্যয ভিে ২০,০০০/টাকা ও ১৫% িযাট।
৩) ভিে রকাি িম্বে
১-২২১১-০০০০১৮৫৯,
৪) িযায়টে রকাি িম্বে
১-১১৩৩-০০০৫০৩১১
ক) বতধিাি
িােপ্রাি কিধকতধা
অভতভেক্ত রজলা ম্যাভজয়েট,
রবতিয়েয়লে ৬ষ্ঠ
জুভিভসয়াল মুভিখািা
কুভষ্টয়া।
রগ্রি হয়ত উয়র্ধ্ধ
রিাবাইল িম্বেরিাবাইল িং-+৮৮০১৭৩০ভিমুক্ত।
+৮৮০১৭৩০-৪৭৩৬৪৪
৪৭৩৬২৫
রটভলয়িাি িংরটভলয়িাি িং- +৮৮০৭১-৬২৩০৫
রজলা ম্যাভজয়েট
E-mail+৮৮০৭১-৬২৩১৮
admkushtia@gmail.gov.bd
কর্তধক অনুয়িাদয়িে
E-mailপে রেজােী চালায়ি
jmsectionkushtia@
খ) ৭ি রগ্রি হয়ত
ভিয়চ প্রথি রেভণে
সেকাভে স্থায়ী
কিধকতধাবৃন্দ
(কিধেত/অবসেপ্রাি)
১) ভিে-5,000/-

gmail.com

১২
সেকােী
কিধকতধায়দে
(অসািভেক) জন্য
ভপস্তল/ ভেিলবাে
এে লাইয়সি
প্রদাি।

২০
কিধভদবস

১) প্রথি রেভণে কিধকতধা হয়ত হয়ব
২) ভির্ ধাভেত িেয়ি আয়বদি
৩) ভির্ ধাভেত আয়কে প্রদায়িে বাধ্যবার্কতা
রিই। আয়বদিকােী কর্তধক পভেয়শাভর্ত
আয়কয়েে
পভেিাণ উয়েখসহ এিভবআে কর্তধক ইস্যযকৃত
প্রতযয়িপত্র আয়বদয়িে সায়থ দাভখল কেয়ত
হয়ব।
৪) জাতীয় পভেচয়পয়ত্রে িয়টাকভপ
৫) পাসয়পাট ধ সাইয়জে ছভব 04কভপ
৬) ৩০০/- টাকাে িি-জুভিভশয়াল েযায়ম্প
অস্ত্র
লাইয়সি আয়ছ ভকিা এই িয়িধ হলিিািা
৭) ১০০/- টাকাে িি-জুভিভশয়াল েযায়ম্প অস্ত্র
লাইয়সি আয়ছ ভকিা এই িয়িধ রঘাষণাপত্র।
8) ভশোগত রর্াগ্যতাে (প্রিািপত্র)
9) উর্ধ্ধতি কর্তধপয়েে িাধ্যয়ি আয়বদি ভবজ্ঞ
রজলা ম্যাভজয়েট,কুভষ্টয়া বোবে রপ্রেণ কেয়ত
হয়ব।

ভির্ ধাভেত আয়বদি
িেি
১। জুভিভসয়াল
মুভিখািা রজলা
প্রশাসয়কে কার্ ধালয়,
কুভষ্টয়া
২। রজলা প্রশাসয়কে
কার্ ধালয়য়ে Website :
www.kushtia.gov.b

হয়ত পাওয়া র্ায়ব।
০৩। রজলা প্রশাসক
িয়হাদয়য়ে িেি
রিয়ক্স
d

অন্যান্য কাগজপত্রাভদ
আয়বদিকােীয়ক
আয়বদয়িে সায়থ
িয়টাকভপ সংযুক্ত
কেয়ত হয়ব।

টাকা ও ১৫% িযাট
২) ভিে রকাি িম্বে
১-২২১১-০০০০১৮৫৯,
৩) িযায়টে রকাি
িম্বে ১-১১৩৩-০০০৫০৩১১
ক) বতধিাি
িােপ্রাি কিধকতধা
অভতভেক্ত রজলা ম্যাভজয়েট,
রবতিয়েয়লে ৬ষ্ঠ
জুভিভসয়াল মুভিখািা
কুভষ্টয়া।
রগ্রি হয়ত উয়র্ধ্ধ
রিাবাইল িম্বেরিাবাইল িং-+৮৮০১৭৩০ভিমুক্ত।
+৮৮০১৭৩০-৪৭৩৬৪৪
৪৭৩৬২৫
রটভলয়িাি িংরটভলয়িাি িং- +৮৮০৭১-৬২৩০৫
E-mailরজলা ম্যাভজয়েট
+৮৮০৭১-৬২৩১৮
admkushtia@gmail.gov.bd
E-mailকর্তধক অনুয়িাদয়িে
jmsectionkushtia@
পে রেজােী চালায়ি
gmail.com

খ) ৭ি রগ্রি হয়ত
প্রথি রেভণে
কিধকতধাবৃন্দ
১) ভপস্তল/ ভেিলবাে
ইস্যয ভি-30,000/টাকা ও
১৫% িযাট
২) োইয়িল লাইয়সি
ইস্যয ভি
২০,০০০/- টাকা ও
১৫% িযাট।
৩) ভিে রকাি িম্বে
১-২২১১-০০০০১৮৫৯,
৪) িযায়টে রকাি
িম্বে ১-১১৩৩-০০০৫০৩১১

১৩

তাৎেভিক
সেকােী
কিধকতধায়দে
(অসািভেক) জন্য
ভপস্তল/ ভেিলবাে
এে লাইয়সি
িবায়ি।

১) শাখা কর্তধক সেবোহকৃত িেয়ি আয়বদি
শাখা কর্তধক প্রস্তুতকৃত
কেয়ত হয়ব
িেয়ি আয়বদিকােী
২) আয়বদয়িে সায়থ িবায়ি ভি ও ১৫% িযাট
ভিয়জ আয়বদি
জিা প্রদায়িে চালাি সংযুক্ত কেয়ত হয়ব
কেয়বি
৩) অস্ত্র প্রদশধি কেয়ত হয়ব।
৪) থািায়/ ভিলায়েে ভিকট অস্ত্র জিা থাকয়ল ২। রজলা প্রশাসয়কে
জিাে হালিাগাদ প্রিািপত্র সংযুক্ত কেয়ত
কার্ ধালয়য়ে Website :
www.kushtia.gov.b
হয়ব।
d হয়ত পাওয়া র্ায়ব।
০৩। রজলা প্রশাসক
িয়হাদয়য়ে িেি
রিয়ক্স

১৪

(ক)
ভপতাে
বার্ ধকযজভিত
কােয়ণ
উিোভর্কাে
বোবে
আয়েয়ায়স্ত্রে
লাইয়সি প্রদাি
(লং ব্ায়েয়লে
রেয়ত্র)

১৫
কিধভদবস

1) ভির্ ধাভেত িেয়ি আয়বদি
২) ভির্ ধাভেত আয়কে প্রদায়িে বাধ্যবার্কতা
রিই।
আয়বদিকােী কর্তধক পভেয়শাভর্ত আয়কয়েে
পভেিাণ উয়েখসহ এিভবআে কর্তধক ইস্যযকৃত
প্রতযয়িপত্র আয়বদয়িে সায়থ দাভখল কেয়ত
হয়ব।
৩) জাতীয় পভেচয়পয়ত্রে িয়টাকভপ
4) পাসয়পাট ধ সাইয়জে ছভব 04কভপ
5) ৩০০/- টাকাে িি-জুভিভশয়াল েযায়ম্প
অস্ত্র
লাইয়সি আয়ছ ভকিা এই িয়িধ হলিিািা
6) ১০০/- টাকাে িি-জুভিভশয়াল েযায়ম্প
অস্ত্র
লাইয়সি আয়ছ ভকিা এই িয়িধ রঘাষণাপত্র।
7) ভপতা কর্তধক ৩০০/- টাকাে িি-জুভিভশয়াল
েযায়ম্প হলিিািা।
৮) ভশোগত রর্াগ্যতাে (প্রিািপত্র)

ভির্ ধাভেত আয়বদি
িেি
১। জুভিভসয়াল
মুভিখািা রজলা
প্রশাসয়কে কার্ ধালয়,
কুভষ্টয়া
২। রজলা প্রশাসয়কে
কার্ ধালয়য়ে Website :
www.kushtia.gov.b

হয়ত পাওয়া র্ায়ব।
০৩। রজলা প্রশাসক
িয়হাদয়য়ে িেি
রিয়ক্স
d

অন্যান্য কাগজপত্রাভদ
আয়বদিকােীয়ক
আয়বদয়িে সায়থ
িয়টাকভপ সংযুক্ত
কেয়ত হয়ব।

ক) বতধিাি
রবতিয়েয়লে ৬ষ্ঠ
রগ্রি হয়ত উয়র্ধ্ধ
ভিমুক্ত।
রজলা ম্যাভজয়েট
কর্তধক অনুয়িাদয়িে
পে রেজােী চালায়ি

িােপ্রাি কিধকতধা
অভতভেক্ত রজলা ম্যাভজয়েট,
জুভিভসয়াল মুভিখািা
কুভষ্টয়া।
রিাবাইল িম্বেরিাবাইল িং-+৮৮০১৭৩০+৮৮০১৭৩০-৪৭৩৬৪৪
৪৭৩৬২৫
রটভলয়িাি িংরটভলয়িাি িং- +৮৮০৭১-৬২৩০৫
E-mail+৮৮০৭১-৬২৩১৮
E-mail-

jmsectionkushtia@

admkushtia@gmail.gov.bd

gmail.com
খ) ৭ি রগ্রি হয়ত
সার্ােণ জিগণ
১) ভি-10,000/টাকা ও ১৫% িযাট
২) ভিে রকাি িম্বে
১-২২১১-০০০০১৮৫৯,
৩) িযায়টে রকাি
িম্বে ১-১১৩৩-০০০৫০৩১১
ক) বতধিাি
িােপ্রাি কিধকতধা
অভতভেক্ত রজলা ম্যাভজয়েট,
রবতিয়েয়লে ৬ষ্ঠ
জুভিভসয়াল মুভিখািা
কুভষ্টয়া।
রগ্রি হয়ত উয়র্ধ্ধ
রিাবাইল িম্বেরিাবাইল িং-+৮৮০১৭৩০ভিমুক্ত।
+৮৮০১৭৩০-৪৭৩৬৪৪
৪৭৩৬২৫
রটভলয়িাি িংরটভলয়িাি িং- +৮৮০৭১-৬২৩০৫
E-mailরজলা ম্যাভজয়েট
+৮৮০৭১-৬২৩১৮
admkushtia@gmail.gov.bd
E-mailকর্তধক অনুয়িাদয়িে
jmsectionkushtia@
পে রেজােী চালায়ি
gmail.com

খ) ৭ি রগ্রি হয়ত
সার্ােণ জিগণ পর্ ধন্ত
১) ভপস্তল/ ভেিলবাে
ইস্যয ভি-30,000/টাকা ও
১৫% িযাট
২) োইয়িল লাইয়সি
ইস্যয ভি
২০,০০০/- টাকা ও
১৫% িযাট।
৩) ভিে রকাি িম্বে
১-২২১১-০০০০-

(খ)
ভপতাে
বার্ ধকযজভিত
কােয়ণ
উিোভর্কাে
বোবে
আয়েয়ায়স্ত্রে
লাইয়সি প্রদাি
(ভপস্তল/
ভেিলবায়েে
রেয়ত্র)

১৫

(ক)
ভপতাে মৃত্যযজভিত
কােয়ণ
উিোভর্কাে
বোবে
আয়েয়ায়স্ত্রে
লাইয়সি প্রদাি
(লং ব্ায়েয়লে
রেয়ত্র)

২৫
কিধভদবস

১৫
কিধভদবস

1) ভির্ ধাভেত িেয়ি আয়বদি
২) ভির্ ধাভেত আয়কে প্রদায়িে বাধ্যবার্কতা
রিই।
আয়বদিকােী কর্তধক পভেয়শাভর্ত আয়কয়েে
পভেিাণ উয়েখসহ এিভবআে কর্তধক ইস্যযকৃত
প্রতযয়িপত্র আয়বদয়িে সায়থ দাভখল কেয়ত
হয়ব।
৩) জাতীয় পভেচয়পয়ত্রে িয়টাকভপ
4) পাসয়পাট ধ সাইয়জে ছভব 04কভপ
5) ৩০০/- টাকাে িি-জুভিভশয়াল েযায়ম্প
অস্ত্র
লাইয়সি আয়ছ ভকিা এই িয়িধ হলিিািা
6) ১০০/- টাকাে িি-জুভিভশয়াল েযায়ম্প
অস্ত্র
লাইয়সি আয়ছ ভকিা এই িয়িধ রঘাষণাপত্র।
7) ভপতা কর্তধক ৩০০/- টাকাে িি-জুভিভশয়াল
েযায়ম্প হলিিািা।
৮) ভশোগত রর্াগ্যতাে (প্রিািপত্র)

ভির্ ধাভেত আয়বদি
িেি

1) ভির্ ধাভেত িেয়ি আয়বদি
২) ভির্ ধাভেত আয়কে প্রদায়িে বাধ্যবার্কতা
রিই।
৩) জাতীয় পভেচয়পয়ত্রে িয়টাকভপ
4) পাসয়পাট ধ সাইয়জে ছভব 04কভপ
৫) রিয়ে/ ইউভপ রচয়ােম্যাি কর্তধক প্রদি
ভপতাে ওয়াভেশসিদপত্র
6) রিয়ে/ ইউভপ রচয়ােম্যাি কর্তধক প্রদি
ভপতাে মৃত্যয সিদপত্র

ভির্ ধাভেত আয়বদি
িেি

১। জুভিভসয়াল
মুভিখািা রজলা
প্রশাসয়কে কার্ ধালয়,
কুভষ্টয়া
২। রজলা প্রশাসয়কে
কার্ ধালয়য়ে Website :
www.kushtia.gov.b

হয়ত পাওয়া র্ায়ব।
০৩। রজলা প্রশাসক
িয়হাদয়য়ে িেি
রিয়ক্স
d

অন্যান্য কাগজপত্রাভদ
আয়বদিকােীয়ক
আয়বদয়িে সায়থ
িয়টাকভপ সংযুক্ত
কেয়ত হয়ব।

১। জুভিভসয়াল
মুভিখািা রজলা
প্রশাসয়কে কার্ ধালয়,
কুভষ্টয়া
২। রজলা প্রশাসয়কে
কার্ ধালয়য়ে Website :
www.kushtia.gov.b

১৮৫৯,
৪) িযায়টে রকাি
িম্বে ১-১১৩৩-০০০৫০৩১১
ক) বতধিাি
িােপ্রাি কিধকতধা
অভতভেক্ত রজলা ম্যাভজয়েট,
রবতিয়েয়লে ৬ষ্ঠ
জুভিভসয়াল মুভিখািা
কুভষ্টয়া।
রগ্রি হয়ত উয়র্ধ্ধ
রিাবাইল িম্বেরিাবাইল িং-+৮৮০১৭৩০ভিমুক্ত।
+৮৮০১৭৩০-৪৭৩৬৪৪
৪৭৩৬২৫
রটভলয়িাি িংরটভলয়িাি িং- +৮৮০৭১-৬২৩০৫
E-mailরজলা ম্যাভজয়েট
+৮৮০৭১-৬২৩১৮
admkushtia@gmail.gov.bd
E-mailকর্তধক অনুয়িাদয়িে
jmsectionkushtia@
পে রেজােী চালায়ি
gmail.com

খ) ৭ি রগ্রি হয়ত
সার্ােণ জিগণ পর্ ধন্ত
১) ভপস্তল/ ভেিলবাে
ইস্যয ভি-30,000/টাকা ও
১৫% িযাট
২) োইয়িল লাইয়সি
ইস্যয ভি
২০,০০০/- টাকা ও
১৫% িযাট।
৩) ভিে রকাি িম্বে
১-২২১১-০০০০১৮৫৯,
৪) িযায়টে রকাি
িম্বে ১-১১৩৩-০০০৫০৩১১
ক) বতধিাি
িােপ্রাি কিধকতধা
অভতভেক্ত রজলা ম্যাভজয়েট,
রবতিয়েয়লে ৬ষ্ঠ
জুভিভসয়াল মুভিখািা
কুভষ্টয়া।
রগ্রি হয়ত উয়র্ধ্ধ
রিাবাইল িম্বেরিাবাইল িং-+৮৮০১৭৩০ভিমুক্ত।
+৮৮০১৭৩০-৪৭৩৬৪৪
৪৭৩৬২৫
রটভলয়িাি িংরটভলয়িাি িং- +৮৮০৭১-৬২৩০৫
E-mailরজলা ম্যাভজয়েট
+৮৮০৭১-৬২৩১৮
admkushtia@gmail.gov.bd
E-mailকর্তধক অনুয়িাদয়িে
jmsectionkushtia@
পে রেজােী চালায়ি
gmail.com

(খ)
ভপতাে মৃত্যযজভিত
কােয়ণ
উিোভর্কাে
বোবে
আয়েয়ায়স্ত্রে
লাইয়সি প্রদাি
( ভপস্তল/
ভেিলবায়েে
রেয়ত্র)

২৫
কিধভদবস

7) ৩০০/- টাকাে িি-জুভিভশয়াল েযায়ম্প
অস্ত্র
লাইয়সি আয়ছ ভকিা এই িয়িধ হলিিািা
8) ১০০/- টাকাে িি-জুভিভশয়াল েযায়ম্প
অস্ত্র
লাইয়সি আয়ছ ভকিা এই িয়িধ রঘাষণাপত্র।
9) ভপতাে ওয়াভেশগণ কর্তধক ৩০০/- টাকাে
িি-জুভিভশয়াল েযায়ম্প হলিিািা।
10) ভশোগত রর্াগ্যতাে (প্রিািপত্র)

d

হয়ত পাওয়া র্ায়ব।
০৩। রজলা প্রশাসক
িয়হাদয়য়ে িেি
রিয়ক্স

1) ভির্ ধাভেত িেয়ি আয়বদি
২) ভির্ ধাভেত আয়কে প্রদায়িে বাধ্যবার্কতা
রিই।
৩) জাতীয় পভেচয়পয়ত্রে িয়টাকভপ
4) পাসয়পাট ধ সাইয়জে ছভব 04কভপ
৫) রিয়ে/ ইউভপ রচয়ােম্যাি কর্তধক প্রদি
ভপতাে ওয়াভেশসিদপত্র
6) রিয়ে/ ইউভপ রচয়ােম্যাি কর্তধক প্রদি
ভপতাে মৃত্যয সিদপত্র
7) ৩০০/- টাকাে িি-জুভিভশয়াল েযায়ম্প
অস্ত্র
লাইয়সি আয়ছ ভকিা এই িয়িধ হলিিািা
8) ১০০/- টাকাে িি-জুভিভশয়াল েযায়ম্প
অস্ত্র
লাইয়সি আয়ছ ভকিা এই িয়িধ রঘাষণাপত্র।
9) ভপতাে ওয়াভেশগণ কর্তধক ৩০০/- টাকাে
িি-জুভিভশয়াল েযায়ম্প হলিিািা।
10) ভশোগত রর্াগ্যতাে (প্রিািপত্র)

ভির্ ধাভেত আয়বদি
িেি

অন্যান্য কাগজপত্রাভদ
আয়বদিকােীয়ক
আয়বদয়িে সায়থ
িয়টাকভপ সংযুক্ত
কেয়ত হয়ব।

১। জুভিভসয়াল
মুভিখািা রজলা
প্রশাসয়কে কার্ ধালয়,
কুভষ্টয়া
২। রজলা প্রশাসয়কে
কার্ ধালয়য়ে Website :
www.kushtia.gov.b

হয়ত পাওয়া র্ায়ব।
০৩। রজলা প্রশাসক
িয়হাদয়য়ে িেি
রিয়ক্স
d

অন্যান্য কাগজপত্রাভদ
আয়বদিকােীয়ক
আয়বদয়িে সায়থ
িয়টাকভপ সংযুক্ত
কেয়ত হয়ব।

খ) প্রথি রেভণে
কিধকতধাবৃন্দ
১) ভপস্তল/ ভেিলবাে
ইস্যয ভি-30,000/টাকা ও
১৫% িযাট
২) োইয়িল লাইয়সি
ইস্যয ভি
২০,০০০/- টাকা ও
১৫% িযাট।
৩) ভিে রকাি িম্বে
১-২২১১-০০০০১৮৫৯,
৪) িযায়টে রকাি
িম্বে ১-১১৩৩-০০০৫০৩১১
ক) বতধিাি
িােপ্রাি কিধকতধা
অভতভেক্ত রজলা ম্যাভজয়েট,
রবতিয়েয়লে ৬ষ্ঠ
জুভিভসয়াল মুভিখািা
কুভষ্টয়া।
রগ্রি হয়ত উয়র্ধ্ধ
রিাবাইল িম্বেরিাবাইল িং-+৮৮০১৭৩০ভিমুক্ত।
+৮৮০১৭৩০-৪৭৩৬৪৪
৪৭৩৬২৫
রটভলয়িাি িংরটভলয়িাি িং- +৮৮০৭১-৬২৩০৫
E-mailরজলা ম্যাভজয়েট
+৮৮০৭১-৬২৩১৮
admkushtia@gmail.gov.bd
E-mailকর্তধক অনুয়িাদয়িে
jmsectionkushtia@
পে রেজােী চালায়ি
gmail.com

খ) প্রথি রেভণে
কিধকতধাবৃন্দ
১) ভপস্তল/ ভেিলবাে
ইস্যয ভি-30,000/টাকা ও
১৫% িযাট
২) োইয়িল লাইয়সি
ইস্যয ভি
২০,০০০/- টাকা ও
১৫% িযাট।
৩) ভিে রকাি িম্বে
১-২২১১-০০০০১৮৫৯,

৪) িযায়টে রকাি
িম্বে ১-১১৩৩-০০০৫০৩১১
০৩ কার্ ধভদবস

১৬
ডুভিয়কট
আয়েয়াস্ত্র
লাইয়সি প্রদাি

০৩ কার্ ধভদবস

১৭
বন্দুক/ োইয়িল
এে লাইয়সি
োিিাে

১) শাখা কর্তধক সেবোহকৃত িেয়ি আয়বদি
কেয়ত হয়ব
২) আয়বদয়িে সায়থ ডুভিয়কট লাইয়সি প্রদাি
ভি
৫০০/-টাকা ও ১৫% িযাট
জিা প্রদায়িে চালাি সংযুক্ত কেয়ত হয়ব।

১) শাখা কর্তধক সেবোহকৃত িেয়ি আয়বদি
কেয়ত হয়ব
2) রর্ রজলায়ত বদলী হয়ব রসখায়ি স্থায়ীিায়ব
বসবায়সে প্রিাণপত্র আয়বদয়িে সায়থ সংযুক্ত
কেয়ত হয়ব।
রর্িি:- বাভড়ে ট্যাক্স প্রদায়িে েভশদ, জাতীয়
পভেচয়পত্র/ িাগভেকত্ব সিদপত্র ইতযাভদ।

২০/- টাকা রকাট ধভি
সাদা কাগয়জ
আয়বদিকােী ভিয়জ
আয়বদি কেয়বি

২০/- টাকা রকাট ধভি
সাদা কাগয়জ
আয়বদিকােী ভিয়জ
আয়বদি কেয়বি

রজলা ম্যাভজয়েট
কর্তধক অনুয়িাদয়িে
পে রেজােী চালায়ি
ডুভিয়কট লাইয়সি
ইস্যয ভি ৫০০/- টাকা
ও ১৫% িযাট ভদয়য়
১) ভিে রকাি িম্বে ১২২১১-০০০০-১৮৫৯,
২) িযায়টে রকাি
িম্বে ১-১১৩৩-০০০৫০৩১১
ভি এে প্রয়য়াজি রিই।

িােপ্রাি কিধকতধা
অভতভেক্ত রজলা ম্যাভজয়েট,
জুভিভসয়াল মুভিখািা
কুভষ্টয়া।
রিাবাইল িম্বেরিাবাইল িং-+৮৮০১৭৩০+৮৮০১৭৩০-৪৭৩৬৪৪
৪৭৩৬২৫
রটভলয়িাি িংরটভলয়িাি িং- +৮৮০৭১-৬২৩০৫
E-mail+৮৮০৭১-৬২৩১৮
E-mail-

admkushtia@gmail.gov.bd

jmsectionkushtia@
gmail.com

িােপ্রাি কিধকতধা
অভতভেক্ত রজলা ম্যাভজয়েট,
জুভিভসয়াল মুভিখািা
কুভষ্টয়া।
রিাবাইল িম্বেরিাবাইল িং-+৮৮০১৭৩০+৮৮০১৭৩০-৪৭৩৬৪৪
৪৭৩৬২৫
রটভলয়িাি িংরটভলয়িাি িং- +৮৮০৭১-৬২৩০৫
E-mail+৮৮০৭১-৬২৩১৮
E-mail-

admkushtia@gmail.gov.bd

jmsectionkushtia@
gmail.com
০৩ কার্ ধভদবস

১৮
ভপস্তল/ ভেিলবাে
এে লাইয়সি
োিিাে

১) শাখা কর্তধক সেবোহকৃত িেয়ি আয়বদি
কেয়ত হয়ব
2) রর্ রজলায়ত বদলী হয়ব রসখায়ি স্থায়ীিায়ব
বসবায়সে প্রিাণপত্র আয়বদয়িে সায়থ সংযুক্ত
কেয়ত হয়ব।
রর্িি:- বাভড়ে ট্যাক্স প্রদায়িে েভশদ, জাতীয়
পভেচয়পত্র/ িাগভেকত্ব সিদপত্র ইতযাভদ।

২০/- টাকা রকাট ধসহ
সাদা কাগয়জ
আয়বদিকােী ভিয়জ
আয়বদি কেয়বি

ভি এে প্রয়য়াজি
রিই।

িােপ্রাি কিধকতধা
অভতভেক্ত রজলা ম্যাভজয়েট,
জুভিভসয়াল মুভিখািা
কুভষ্টয়া।
রিাবাইল িম্বেরিাবাইল িং-+৮৮০১৭৩০+৮৮০১৭৩০-৪৭৩৬৪৪
৪৭৩৬২৫
রটভলয়িাি িংরটভলয়িাি িং- +৮৮০৭১-৬২৩০৫
E-mail+৮৮০৭১-৬২৩১৮
E-mail-

jmsectionkushtia@
gmail.com

admkushtia@gmail.gov.bd

০৩ কার্ ধভদবস

১৯
মুভক্তয়র্াদ্ধাে জন্য
আয়েয়াস্ত্র
লাইয়সি প্রদাি

1) ভির্ ধাভেত িেয়ি আয়বদি
২) মুভক্তয়র্াদ্ধাে সেকাভে রগয়জয়টে কভপ।
3) িািিীয় িন্ত্রী/ প্রভতিন্ত্রী কর্তধক প্রদি
সিদপয়ত্রে কভপ।
4) মুভক্তয়র্াদ্ধা ভহয়সয়ব প্রাি িাতা উয়িালয়িে
সব ধয়শষ ব্াংক রেটয়িন্ট
5) জাতীয় পভেচয়পয়ত্রে িয়টাকভপ
6) পাসয়পাট ধ সাইয়জে ছভব 04কভপ
7) ভশোগত রর্াগ্যতা।

ভির্ ধাভেত আয়বদি
িেি

ভিমুক্ত

১। জুভিভসয়াল
মুভিখািা রজলা
প্রশাসয়কে কার্ ধালয়,
কুভষ্টয়া

িােপ্রাি কিধকতধা
অভতভেক্ত রজলা ম্যাভজয়েট,
জুভিভসয়াল মুভিখািা
কুভষ্টয়া।
রিাবাইল িম্বেরিাবাইল িং-+৮৮০১৭৩০+৮৮০১৭৩০-৪৭৩৬৪৪
৪৭৩৬২৫
রটভলয়িাি িংরটভলয়িাি িং- +৮৮০৭১-৬২৩০৫
E-mail+৮৮০৭১-৬২৩১৮
E-mail-

২। রজলা প্রশাসয়কে
কার্ ধালয়য়ে Website :

admkushtia@gmail.gov.bd

jmsectionkushtia@
gmail.com

www.kushtia.gov.b

হয়ত পাওয়া র্ায়ব।
০৩। রজলা প্রশাসক
িয়হাদয়য়ে িেি
রিয়ক্স অন্যান্য
কাগজপত্রাভদ
আয়বদিকােীয়ক
আয়বদয়িে সায়থ
িয়টাকভপ সংযুক্ত
কেয়ত হয়ব।
ভির্ ধাভেত আয়বদি
িেি
d

২০
(ক)
আভথ ধক
প্রভতষ্ঠায়িে
অনুকূয়ল
আয়েয়ায়স্ত্রে
লাইয়সি প্রদাি
( ব্াংক ও
অথ ধলেীকােী
প্রভতষ্ঠাি)

৩০
কিধভদবস

1) ভির্ ধাভেত িেয়ি আয়বদি
িত্যি শাখা রখালাে প্রতযয়িপত্র আয়েয়াস্ত্র ক্রয় ,
প্রাথীত ,সংক্রান্ত প্রর্াি কার্ ধালয়য়ে ভিয়দ ধশিা
আয়বভদত ব্ ,আয়েয়ায়স্ত্রে র্েণাাাংক শাখা /
ধ
আয়কে ,ও জিবল প্রভতষ্ঠায়িে অগায়িাগ্রাি
প্রভতষ্ঠায়িে /ব্াংয়কে ,সংক্রান্ত তাাভদ
গায়ি ধে অনুকূয়ল েভলশ ,ভিোপিাে ভববেণী
গায়ি ধে অস্ত্র ,গায়ি ধে জীবি বৃিান্ত ,প্রভতয়বদি
বাড়ী িাড়া চুভক্ত ইতযাভদ ,পভেচালিা সিদপত্র
আয়বদিপয়ত্রে সায়থ সংয়র্াজি কেয়ত হবরা।

১। জুভিভসয়াল
মুভিখািা রজলা
প্রশাসয়কে কার্ ধালয়,
কুভষ্টয়া
২। রজলা প্রশাসয়কে
কার্ ধালয়য়ে Website :
www.kushtia.gov.b

হয়ত পাওয়া র্ায়ব।
০৩। রজলা প্রশাসক
িয়হাদয়য়ে িেি
রিয়ক্স
d

অন্যান্য কাগজপত্রাভদ
আয়বদিকােীয়ক
আয়বদয়িে সায়থ
িয়টাকভপ সংযুক্ত
কেয়ত হয়ব।

রজলা ম্যাভজয়েট
কর্তধক অনুয়িাদয়িে
পে রেজােী চালায়ি
১) লাইয়সি ইস্যয ভি
লং ব্ায়েল
২০,০০০/- টাকা ও
১৫% িযাট।
2) ভিে রকাি িম্বে
১-২২১১-০০০০১৮৫৯,
3) িযায়টে রকাি
িম্বে ১-১১৩৩-০০০৫০৩১১

িােপ্রাি কিধকতধা
অভতভেক্ত রজলা ম্যাভজয়েট,
জুভিভসয়াল মুভিখািা
কুভষ্টয়া।
রিাবাইল িম্বেরিাবাইল িং-+৮৮০১৭৩০+৮৮০১৭৩০-৪৭৩৬৪৪
৪৭৩৬২৫
রটভলয়িাি িংরটভলয়িাি িং- +৮৮০৭১-৬২৩০৫
E-mail+৮৮০৭১-৬২৩১৮
E-mail-

jmsectionkushtia@
gmail.com

admkushtia@gmail.gov.bd

(খ)
প্রভতষ্ঠায়িে
অনুকূয়ল
আয়েয়ায়স্ত্রে
লাইয়সি প্রদাি

২১

৩০
কিধভদবস

১০
কিধভদবস
রপয়োভলয়াি
িজুয়দে (ব্ায়েয়ল
জ্বালািী রতল
ভবক্রয়য়ে)
অিাপভি সিদপত্র
প্রদাি।

১) রেি লাইয়সি, প্রয়র্াজয রেয়ত্র
রিয়িায়েন্ডাি অব এয়সাভসয়য়শি এবং
ধ অব এয়সাভসয়য়শি আয়বদয়িে সায়থ
আর্টয়কল
জিা ভদয়ত হয়ব।
২)প্রাইয়িট ভলভিয়টি রকাম্পাভিে রেয়ত্র সকল
পভেচালয়কে জীবি বৃিান্ত আয়বদয়িে সায়থ
দাভখল কেয়ত হয়ব।
৩) রবসেকাভে প্রভতষ্ঠাি বা অংশীদােী
প্রভতষ্ঠাি/ ভলভিয়টি রকাম্পাভি/ কয়পধায়েট
প্রভতষ্ঠায়িে রেয়ত্র প্রভতষ্ঠায়িে পভেয়শাভর্ত
মূলর্য়িে পভেিাণ ন্যযিতি ১০(দশ) রকার্ট
টাকা হয়ত হয়ব।

১) ভির্ ধাভেত িেয়ি আয়বদি কেয়ত হয়ব
২) জাতীয় পভেচয়পয়ত্রে / জন্ম সিদ
সতযাভয়ত ছায়াভলভপ
৩) িাগভেকত্ব সিদ
৪) ব্বসাে রেি লাইয়সি ( হালিাগাদ)
৫) ভূভি উন্নয়ি কেসহ ব্বসাস্থয়লে জভিে
িাভলকািা/িাড়াসংক্রান্ত (হালিাগাদ)
দভলল দস্তায়বয়জে সতযাভয়ত িয়টাকভপ
৬) ব্বসাস্থয়লে ব্লু ভপ্রন্ট িকসা
(রেচ ম্যাপ) 03 কভপ
৭) আভথ ধক স্বচ্ছলতা সিদ
৮) িায়াে সাভিধস কর্তধক ছাড়পত্র

ভির্ ধাভেত আয়বদি
িেি
১। জুভিভসয়াল
মুভিখািা রজলা
প্রশাসয়কে কার্ ধালয়,
কুভষ্টয়া
২। রজলা প্রশাসয়কে
কার্ ধালয়য়ে Website :
www.kushtia.gov.b

হয়ত পাওয়া র্ায়ব।
০৩। রজলা প্রশাসক
িয়হাদয়য়ে িেি
রিয়ক্স
d

অন্যান্য কাগজপত্রাভদ
আয়বদিকােীয়ক
আয়বদয়িে সায়থ
িয়টাকভপ সংযুক্ত
কেয়ত হয়ব।
ভির্ ধাভেত আয়বদি
িেি
১। জুভিভসয়াল
মুভিখািা রজলা
প্রশাসয়কে কার্ ধালয়,
কুভষ্টয়া
২। রজলা প্রশাসয়কে
কার্ ধালয়য়ে Website :
www.kushtia.gov.b

হয়ত পাওয়া র্ায়ব।
০৩। রজলা প্রশাসক
িয়হাদয়য়ে িেি
রিয়ক্স
d

অন্যান্য কাগজপত্রাভদ
আয়বদিকােীয়ক
আয়বদয়িে সায়থ
িয়টাকভপ সংযুক্ত
কেয়ত হয়ব।

রজলা ম্যাভজয়েট
কর্তধক অনুয়িাদয়িে
পে রেজােী চালায়ি
১) লাইয়সি ইস্যয ভি
লং ব্ায়েল
৫০,০০০/- টাকা ও
১৫% িযাট।
2) ভিে রকাি িম্বে
১-২২১১-০০০০১৮৫৯,
3) িযায়টে রকাি
িম্বে ১-১১৩৩-০০০৫০৩১১

ভবিামূয়ল্য

িােপ্রাি কিধকতধা
অভতভেক্ত রজলা ম্যাভজয়েট,
জুভিভসয়াল মুভিখািা
কুভষ্টয়া।
রিাবাইল িম্বেরিাবাইল িং-+৮৮০১৭৩০+৮৮০১৭৩০-৪৭৩৬৪৪
৪৭৩৬২৫
রটভলয়িাি িংরটভলয়িাি িং- +৮৮০৭১-৬২৩০৫
E-mail+৮৮০৭১-৬২৩১৮
E-mail-

admkushtia@gmail.gov.bd

jmsectionkushtia@
gmail.com

িােপ্রাি কিধকতধা
অভতভেক্ত রজলা ম্যাভজয়েট,
জুভিভসয়াল মুভিখািা
কুভষ্টয়া।
রিাবাইল িম্বেরিাবাইল িং-+৮৮০১৭৩০+৮৮০১৭৩০-৪৭৩৬৪৪
৪৭৩৬২৫
রটভলয়িাি িংরটভলয়িাি িং- +৮৮০৭১-৬২৩০৫
E-mail+৮৮০৭১-৬২৩১৮
E-mail-

jmsectionkushtia@
gmail.com

admkushtia@gmail.gov.bd

২২
ভবয়ফােক দ্রব্
িজুয়দে (দাহয
পদায়থ ধে) অিাপভি
সিদ প্রদাি।

১০
কিধভদবস

১) ভির্ ধাভেত িেয়ি আয়বদি কেয়ত হয়ব
২) জাতীয় পভেচয়পয়ত্রে / জন্ম সিদ
সতযাভয়ত ছায়াভলভপ
৩) িাগভেকত্ব সিদ
৪) ব্বসাে রেি লাইয়সি ( হালিাগাদ)
৫) ভূভি উন্নয়ি কেসহ ব্বসাস্থয়লে জভিে
িাভলকািা/িাড়াসংক্রান্ত (হালিাগাদ)
দভলল দস্তায়বয়জে সতযাভয়ত িয়টাকভপ
৬) ব্বসাস্থয়লে ব্লু ভপ্রন্ট িকসা
(রেচ ম্যাপ) 03 কভপ
৭) আভথ ধক স্বচ্ছলতা সিদ
৮) িায়াে সাভিধস কর্তধক ছাড়পত্র

ভির্ ধাভেত আয়বদি
িেি
১। জুভিভসয়াল
মুভিখািা রজলা
প্রশাসয়কে কার্ ধালয়,
কুভষ্টয়া
২। রজলা প্রশাসয়কে
কার্ ধালয়য়ে Website :
www.kushtia.gov.b

হয়ত পাওয়া র্ায়ব।
০৩। রজলা প্রশাসক
িয়হাদয়য়ে িেি
রিয়ক্স
d

অন্যান্য কাগজপত্রাভদ
আয়বদিকােীয়ক
আয়বদয়িে সায়থ
িয়টাকভপ সংযুক্ত
কেয়ত হয়ব।

ভবিামূয়ল্য

িােপ্রাি কিধকতধা
অভতভেক্ত রজলা ম্যাভজয়েট,
জুভিভসয়াল মুভিখািা
কুভষ্টয়া।
রিাবাইল িম্বেরিাবাইল িং-+৮৮০১৭৩০+৮৮০১৭৩০-৪৭৩৬৪৪
৪৭৩৬২৫
রটভলয়িাি িংরটভলয়িাি িং- +৮৮০৭১-৬২৩০৫
E-mail+৮৮০৭১-৬২৩১৮
E-mail-

jmsectionkushtia@
gmail.com

admkushtia@gmail.gov.bd

রেজারী শাখা
নাগররক সনদ েক
ক্ররমক
নং

রসবার নাম

সরব ডাচ্চ
প্ররয়াজনীয়
সময়(ঘন্টা/
রদন/মাস)

প্ররয়াজনীয় কাগজপত্র

কাগজপত্র প্রারির স্থান

সসবামূে/মি/চাজেটস

১
১)

২
স্ট্যাম্প
রিন্ডার
লাইরসন্স
প্রদান

৩
৩০ কমড
রদবস

৪
১) ২০/- োকার রকাে ড রিসহ রজলা প্রশাসক,
কুরিয়া বরাবর
আরবদন কররর্ হরব।
২) ৩ করপ পাসরপাে ড সাইরজর সর্যারয়র্ েরব
(ইউরপ রচয়ারম্যান/রগরজরের্ কমডকর্ডা)
৩) জার্ীয় পররচয় পরত্রর সর্যারয়র্ করপ
৪) ন্যযনর্ম ২০,০০০/=(রবশ হাজার) োকার
ব্যাংক সলরিরন্স সনদ (ব্যাংক ম্যারনজার
কর্তডক স্বােররর্)
৫) ন্যযনর্ম এসএসরস/সমমারনর রশোগর্
রযাযর্ার সর্যারয়র্ সনদ

৫
আজবদন িরি সেোমর
স্ট্যাম্প শাখাো পাওোা যাজব।

৬
রসানালী ব্যাংক, প্রর্ান শাখা,
কুরিয়ায় ৭৫০/= োকা চালারনর
মাধ্যরম জমা রদরর্ হরব।
চালারনর রকার্ নং১- ১১০১- ০০০১- ১৮৫৪
১৫% িযাে বাবদ ১১৩/= োকা
রসানালী ব্যাংক প্রর্ান শাখায়
চালারনর মাধ্যরম জমা রদরর্ হরব।
চালারনর রকার্ নং১-১১৩৩-০০০৫-০৩১১

১) ২০/= োকার রকাে ড রিসহ আরবদন কররর্
হরব।
২) মূল লাইরসন্স জমা রদরর্ হরব।
৩) নবায়ন রি বাবদ ব্যাংরক ৫০০/=(পাঁচশর্)
োকা জমাদারনর চালারনর করপ।

আজবদন িরি সেোমর
স্ট্যাম্প শাখাো পাওোা যাজব।

২)

স্ট্যাম্প
রিন্ডার
লাইরসন্স
নবায়ন

০৩ কমড
রদবস

www.kushtia.gov.bd
www.forms.gov.bd

www.kushtia.gov.
bd
www.forms.gov.b
d

রসানালী ব্যাংক, প্রর্ান শাখা,
কুরিয়ায় ৫০০/= োকা চালারনর
মাধ্যরম জমা রদরর্ হরব।
চালারনর রকার্ নং১- ১১০১- ০০০১- ১৮৫৪
১৫% িযাে বাবদ ৭৫/= োকা
রসানালী ব্যাংক প্রর্ান শাখায়
চালারনর মাধ্যরম জমা রদরর্ হরব।
চালারনর রকার্ নং১-১১৩৩-০০০৫-০৩১১

দারয়ত্বপ্রাি কমডকর্ডা (কমডকর্ডার
পদবী
বাংলারদরশর রকার্,রজলা/উপরজলা
রকার্সহ রেরলরিান/রমাবাইল নস্বর,
ই-রমইল
৭
রেজারর অরিসার
কুরিয়া।
রমাবা: +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৪৯
ই-রমইলdckushtia.tsec.@gmail.
com

উর্ধ্ডর্ন কমডকর্ডা /যার কারে অরিরযাগ
জানারনা/আপীল করা যারব (কমডকর্ডার
পদবী, বাংলারদরশর রকার্,
রজলা/উপরজলা রকার্সহ রেরলরিান,
রমাবাইল নম্বর, ই-রমইল
৮
১) রজলা প্রশাসক
কুরিয়া।
রিান : +৮৮০৭১-৬২৩০০
রমাবা: +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৪১
dckushtia@mopa.gov.bd

২) অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক (সারব ডক)
কুরিয়া।
রিান +৮৮০৭১-৬২৩০৩
রমাবা: +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩
muferdous@yahoo.com
রেজারর অরিসার
কুরিয়া।
রমাবা: +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৪৯
ই-রমইলdckushtia.tsec.@gmail.
com

১) রজলা প্রশাসক
কুরিয়া।
রিান : +৮৮০৭১-৬২৩০০
রমাবা: +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৪১
dckushtia@mopa.gov.bd

২) অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক (সারব ডক)
কুরিয়া।
রিান +৮৮০৭১-৬২৩০৩
রমাবা: +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩
muferdous@yahoo.com

সার্ারণ শাখা
নাগররক সনদ বা রসবাপ্রদান
ক্ররম
ক
নম্বর

রসবার নাম

প্ররয়াজনীয়
সরব ডাচ্চ
সময়
(ঘন্টা/রদন/
মাস)

প্ররয়াজনীয় কাগজপত্র

কাগজপত্র প্রারির স্থান

রসবামূল্য/রি/
চারজডস/রেজারর চালারনর
খার্ বা রকার্সড হ
কখন,রকিারব জমা রদওয়া
যারব র্ার উরেখ োকরর্
হরব।

দারয়ত্বপ্রাি কমডকর্ডা
(কমডকর্ডার পদবী,
বাংলারদরশর রকার্, রজলা/
উপরজলা রকার্সহ
রেরলরিান/রমাবাইল নম্বর
ও ই-রমইল নম্বর এরেস
উরেখ কররর্ হরব।

উর্ধ্ডর্ন কমডকর্ডা/যার কারে
অরিরযাগ জানারনা/আপীল
করা যারব ( কমডকর্ডার , পদবী,
বাংলারদরশর রকার্,
রজলা/উপরজলা রকার্সহ
রেরলরিান, রমাবাইল নম্বর
ই-রমইল এরেস উরেখ কররর্
হরব।

১

২

৩

৪
১) ২০/- োকার রকাে ড রি সংযুক্ত করর স্থানীয়িারব
োপারনা আরবদন িররম আরবদন কররর্ হরব।
২) জার্ীয় পররচয়পত্র/নাগররকত্ব সনদপরত্রর
সর্যারয়র্ িরোকরপ।
৩) রপ্ররন্টং রমরশন ক্রয় সংক্রান্ত কাগজপরত্রর মূল/
সর্যারয়র্ িরোকরপ।
৪) োপাখানা সংরেণস্থরলর মারলকানা/িাড়া সংক্রান্ত
দরলল দতারবরজর সর্যারয়র্ িরোকরপ।
৫) ৩০০/- োকার নন-জুরর্রশয়াল স্ট্যারম্প োপাখানা
ও প্রকাশনা (জঘাষণা ও মনমষদ্ধকরণ) আইন, ১৯৭৩
এর র্িমসজল বমণ টর্ ‘ক’ িরজি রঘাষণাপত্র।

৫
১) রকাে ডরি ও নন-জুরর্রশয়াল
স্ট্যাম্প অনুরমারদর্ স্ট্যাম্প
রিন্ডাররর রনকে হরর্ পাওয়া
যারব।
২) োপাখানা ও প্রকাশনা
(জঘাষণা ও মনমষদ্ধকরণ)
আইন, ১৯৭৩ এর র্িমসজল
বমণ টর্ ‘ক’ িরি সািারণ শাখা
ও ক) রজলা প্রশাসরকর
কায ডালরয়র ওরয়ব সাইে

৬
১) ২০/- োকার রকাে ড রি
আরবদরনর সারে সংযুক্ত
কররর্ হরব।
২) িাইল অনুরমাদরনর
পর আরদশ রমার্ারবক
৩০০/- োকার ননজুরর্রশয়াল স্ট্যারম্প ‘ক’
িররম রঘাষণা প্রদান
কররর্ হরব।

৭
িারপ্রাি কমডকর্ডা
সার্ারণ শাখা
রজলা প্রশাসরকর
কায ডালয়, কুরিয়া
রিান :+৮৮০৭১৬২৩১৫
রমাবা :
+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৪২

৮

১) ২০/- োকার রকাে ড রি সংযুক্ত করর স্থানীয়িারব
োপারনা আরবদন িররম আরবদন কররর্ হরব।
২) স্থানীয় ইউরপ রচয়ারম্যান/রপৌরসিা রময়র কর্তডক
প্রদি নাগররকত্ব সনদপরত্রর সর্যারয়র্ িরোকরপ।
৩) আরবদনকারী রনরজ মুদ্রাকর না হরল োপাখানার
স্বত্বারর্কারীর সারে সম্পারদর্ চুরক্তপরত্রর মূল
করপ/সর্যারয়র্ িরোকরপ।
৪) রসরিল সাজডন কর্তডক প্রদি স্বাস্থযগর্ সনদপরত্রর
মূলকরপ।
৫) রবগর্ ৬ মারসর ব্যাংক রস্ট্েরমন্টসহ আরে ডক
স্বচ্ছলর্ার সনদপরত্রর মূলকরপ।
৬) সব টজশষ রশোগর্ রযাযর্া/সাংবারদকর্ায় পয ডাি
প্ররশেণ বা অরিজ্ঞর্ার সনদপরত্রর সর্যারয়র্
িরোকরপ।
৭) ৩০০/- োকার নন-জুরর্রশয়াল স্ট্যারম্প োপাখানা
ও প্রকাশনা (জঘাষণা ও মনমষদ্ধকরণ) আইন, ১৯৭৩
এর র্িমসজল বমণ টর্ ‘ক’ িরজি রঘাষণাপত্র।

১) স্থানীয়িারব োপারনা
আরবদন িরম যা ক) রজলা
প্রশাসরকর কায ডালরয়র ওরয়ব
সাইে

০১

০২

োপাখানা
সংরেরণর
রঘাষণাপত্র
অনুরমাদন

দদরনক/সািারহক
পরত্রকা প্রকারশর
োড়পত্র প্রদান

১০
কমডরদবস

২৫
কমডরদবস

dckushtia.gsec
@ gmail.com

অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক), কুরিয়া

রিাি: +৮৮০৭১-৬২৩০৩
রিাবাইল: +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩

ই-রিইল:
adcgkushtia@m
opa.gov.bd

www.kushtia.gov.b
d হসর্ সংগ্রহ করা যাজব।

www.kushtia.gov.b
d

এবং খ) রজলা প্রশাসরকর
কায ডালরয়র সার্ারণ শাখা হরর্
পাওয়া যারব।
২) োপাখানা ও প্রকাশনা
(জঘাষণা ও মনমষদ্ধকরণ)
আইন, ১৯৭৩ এর র্িমসজল
বমণ টর্ ‘ক’ িরি সািারণ শাখা
ও ক) রজলা প্রশাসরকর
কায ডালরয়র ওরয়ব সাইে
www.kushtia.gov.b
d হসর্ সংগ্রহ করা যাজব।

১) ২০/- োকার রকাে ড রি
আরবদরনর সারে সংযুক্ত
কররর্ হরব।
২) িাইল অনুরমাদরনর
পর আরদশ রমার্ারবক
৩০০/- োকার ননজুরর্রশয়াল স্ট্যারম্প ‘ক’
িররম রঘাষণা প্রদান
কররর্ হরব।

িারপ্রাি কমডকর্ডা
সার্ারণ শাখা
রজলা প্রশাসরকর
কায ডালয়, কুরিয়া
রিান :+৮৮০৭১৬২৩১৫
রমাবা :
+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৪২
dckushtia.gsec
@ gmail.com

অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক), কুরিয়া

রিাি: +৮৮০৭১-৬২৩০৩
রিাবাইল: +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩

ই-রিইল:
adcgkushtia@m
opa.gov.bd

০৩

এনরজও কায ডক্রম
সম্পরকডর্
প্রর্যয়ন

১০
কমডরদবস

১) সংমিি এনরজও'র প্যারর্ প্রকজের নাি ও সংমিি
বেজরর কায টক্রজির উজেখসহ আরবদন কররর্ হরব।
২) এনরজও রবষয়ক ব্যযররার প্রকল্প অনুরমাদন পরত্রর
িরোকরপ।
৩) সংরিি প্রকরল্পর এিরর্-৬ এর করপ।

১) প্রয়য়োজনীয় কাগজপত্রারদ
আরবদনকারীরক আরবদরনর
সারে সংযুক্ত কররর্ হরব।

িারপ্রাি কমডকর্ডা
সার্ারণ শাখা
রজলা প্রশাসরকর
কায ডালয়, কুরিয়া
রিান :+৮৮০৭১৬২৩১৫
রমাবা :
+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৪২

অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক), কুরিয়া

রিাি: +৮৮০৭১-৬২৩০৩
রিাবাইল: +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩

ই-রিইল:
adcgkushtia@m
opa.gov.bd

dckushtia.gsec
@ gmail.com

0৪

প্রবাসীরদর
অরিরযাগ
রনষ্পরি

৭
কমডরদবস

১) ২০/- োকার রকাে ড রি সংযুক্ত করর সাদা কাগরজ
আরবদন কররর্ হরব। আজবদজন অমিজযাজগর সুস্পি
বণ টনা এবং Av‡e`bKvixi bvg I c~Y© wVKvbv
m¤^wjZ †gvevBj b¤^i থোকয়ে হয়ে।
২) স্থানীয় ইউরপ রচয়ারম্যান/রপৌরসিা রময়র/ কর্তডক
প্রদি নাগররকত্ব সনদপরত্রর সর্যারয়র্
িরোকরপ/পাসরপারে ডর সর্যারয়র্ িরোকরপ ।

১) রকাে ডরি অনুরমারদর্
স্ট্যাম্প ভেন্ডাররর রনকে হরর্
পাওয়া যারব।
২) নাগররকত্ব সনদ স্থানীয়
ইউরনয়ন পররষদ/রপৌরসিা
হরর্ সংগ্রহ কররর্ হরব।

২০/- োকার রকাে ড রি
আরবদরনর সারে সংযুক্ত
কররর্ হরব।

িারপ্রাি কমডকর্ডা
প্রবাসী কল্যাণ শাখা
রজলা প্রশাসরকর
কায ডালয়, কুরিয়া
রিান :+৮৮ ০৭১৬২৩১৫
রমাবা :
+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৪২
dckushtia.gsec
@ gmail.com

০৫

Z_¨ AwaKvi
AvBb-2009
এর আওর্ায়
জনগরণর চারহর্
র্থ্য প্রদান

২০
কমডরদবস

১) wba©vwiZ di‡g Av‡e`b Ki‡Z n‡e| (র্থ্য
অমিকার আইন ২০০৯ এর র্িমসল ক এ বর্ণতি )
২) রয র্রথ্যর জন্য অনুররার্ করা হরয়রে উহার রনভুডল
ও স্পি বণ ডনা োকরর্ হরব।
৩) অনুররার্কৃর্ র্রথ্যর অবস্থান রনণ ডরয়র জন্য
প্ররয়াজনীয় র্থ্যাবলী সংরযাজন কররর্ হরব।
৪) রকান পদ্ধরর্রর্ র্থ্য পাইরর্ আগ্রহী উহার বণ ডনা
কররর্ হরব।

১) রজলা প্রশাসরকর
কায ডালরয়র ওরয়ব সাইে
www.
kushtia.gov.bd ও
র্থ্য কমিশজনর ওজোবসাইর্
www.infocom.gov
.bd
২) রজলা প্রশাসরকর
কায ডালরয়র সার্ারণ শাখা
৩) উপরজলা রনব ডাহী
অরিসাররর কায ডালয় (সকল)

১) এ-৪ ও এ-৩ মারপর
কাগরজর রেরত্র প্ররর্
পৃষ্ঠা ২/- োকা হারর এবং
র্দূর্ধ্ড সাইরজর কাগরজর
রেরত্র প্রকৃর্ মূল্য।
২) আরবদনকারী কর্তডক
রর্স্ক, রসরর্ ইর্যারদ
সরবরারহর রেরত্র
রবনামূরল্য।
৩) র্থ্য সরবরাহকারী
কর্তডক রর্স্ক, রসরর্
ইর্যারদ সরবরারহর
রেরত্র উহার প্রকৃর্ মূল্য।

দারয়ত্বপ্রাি কমডকর্ডা
র্থ্য প্রদান রসল
রজলা প্রশাসরকর
কায ডালয়, কুরিয়া
রিান :+৮৮ ০৭১৬২৩১৫
রমাবা :
+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৪২
dckushtia.gsec
@ gmail.com

অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক), কুরিয়া

রিাি: +৮৮০৭১-৬২৩০৩
রিাবাইল: +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩

ই-রিইল:
adcgkushtia@m
opa.gov.bd

অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক), কুরিয়া

রিাি: +৮৮০৭১-৬২৩০৩
রিাবাইল: +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩

ই-রিইল:
adcgkushtia@m
opa.gov.bd

১) ২০/- োকার রকাে ড রি সংযুক্ত করর স্থানীয়িারব
োপারনা আরবদন িররম আরবদন কররর্ হরব।
২) রয ব্যরক্তর জন্য প্রর্যয়নপত্র চাওয়া হরচ্ছ মর্মন
প্রবাসয় হজল র্ার পাসরপারে ডর সর্যারয়র্ িরোকরপ

০৬

দববারহক অবস্থা
সংক্রান্ত সনদ
প্রদান

১০(দশ)
কায ডরদবস

৩) স্থানীয় ইউরপ রচয়ারম্যান/রপৌরসিা রময়র কর্তডক
প্রদি নাগররকত্ব সনদপরত্রর মূল করপ/সর্যারয়র্
িরোকরপ।

১) রজলা প্রশাসরকর
কায ডালরয়র ওরয়ব সাইে
www.
kushtia.gov.bd ও
রজলা প্রশাসরকর কায ডালরয়র
সার্ারণ শাখা
২) রকাে ডরি/নন-জুরর্রশয়াল
স্ট্যাম্প অনুরমারদর্ স্ট্যাম্প
ভেন্ডাররর রনকে হরর্ পাওয়া
যারব।

১) ২০/- োকার রকাে ড রি
আরবদরনর সারে সংযুক্ত
কররর্ হরব।
২) রনর্ধোররর্ রি-৫০০/োকা জমার রেজারী
চালারনর মূলকরপ
আরবদরনর সারে সংযুক্ত
কররর্ হরব।
োকা জমার রকার্ নং১-২২০১-০০০১- ২৬৮১।

িারপ্রাি কমডকর্ডা
সার্ারণ শাখা
রজলা প্রশাসরকর
কায ডালয়, কুরিয়া
রিান :+৮৮ ০৭১৬২৩১৫
রমাবা :
+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৪২
dckushtia.gsec
@ gmail.com

অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক), কুরিয়া

রিাি: +৮৮০৭১-৬২৩০৩
রিাবাইল: +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩

ই-রিইল:
adcgkushtia@m
opa.gov.bd

৪) স্থানীয় ইউরপ রচয়ারম্যান/রপৌরসিা রময়র কর্তডক
প্রদি সংরিি ব্যরক্তর দববারহক অবস্থার সনদপরত্রর
মূল করপ।
৫) আরবদনকারী কর্তডক রবজ্ঞ জুরর্রশয়াল
ম্যারজরেে/ রনাোরী পাবরলরকর সম্মুরখ সম্পারদর্
সংরিি ব্যরক্তর দববারহক অবস্থা সংক্রান্ত হলিনামার
মূলকরপ।

০৭

বীর মুরক্তরযাদ্ধারদর
িার্া প্রারির স্থান
পররবর্ডন সংক্রান্ত
মর্ামর্

৩০(রবশ)
কায ডরদবস

১) স্থানীয়িারব োপারনা আরবদন িররম আরবদন
কররর্ হরব।
২) বীর মুরক্তরযাদ্ধার নাম সম্বরলর্ রগরজে
করপ/মুরক্তবার্ডা পরত্রকার নারমর র্ারলকা/সামরয়ক

০৮

১০
কমডরদবস

রবনামূরল্য

সনদপরত্রর সর্যারয়র্ করপ।
৩) িার্ার স্থান পররবর্ডরনর রবষরয় স্পি বণ ডনা োকরর্
হরব।

১) ২০/- োকার রকাে ডরিসহ স্থানীয়িারব োপারনা
আরবদন িররম আরবদন কররর্ হরব।

যাত্রা/রমলার
অনুমরর্ প্রদান

আরবদনকারীরক প্ররয়াজনীয়
কাগজপত্রারদ আরবদরনর সারে
সংযুক্ত কররর্ হরব।

২) যাত্রা দরলর লাইরসন্স হালনাগাদ নবায়রনর
সর্যারয়র্ িরোকরপ।

১) রকাে ডরি অনুরমারদর্
রিন্ডাররর রনকে হরর্ পাওয়া
যারব।
২) আরবদনকারীরক
প্ররয়াজনীয় কাগজপত্রারদ
আরবদরনর সারে সংযুক্ত
কররর্ হরব।

২০/- োকার রকাে ডরি
আরবদরনর সারে
সংযুক্ত কররর্ হরব।

িারপ্রাি কমডকর্ডা
সার্ারণ শাখা
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়,
কুরিয়া
রিান :+৮৮ ০৭১-৬২৩১৫
রমাবা :
+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৪২

অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক), কুরিয়া

রিাি: +৮৮০৭১-৬২৩০৩
রিাবাইল: +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩

ই-রিইল:

dckushtia.gsec@
gmail.com

adcgkushtia@m
opa.gov.bd

িারপ্রাি কমডকর্ডা
সার্ারণ শাখা
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়,
কুরিয়া
রিান :+৮৮ ০৭১-৬২৩১৫
রমাবা :
+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৪২

অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক), কুরিয়া

dckushtia.gsec@
gmail.com

রিাি: +৮৮০৭১-৬২৩০৩
রিাবাইল: +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩

ই-রিইল:
adcgkushtia@m
opa.gov.bd

ক্ষুদ্র নৃ-রগারষ্ঠর
সনদপত্র

07
(সার্)
কমডরদবস

১) ২০/- োকার রকাে ডরিসহ স্থানীয়িারব োপারনা
আরবদন িররম আরবদন কররর্ হরব।
২) নাগররকত্ব সনদ/জার্ীয় পররচয়পরত্রর সর্যারয়র্
িরোকরপ।
৩) স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃ-রগারষ্ঠ সরমরর্ কর্তডক প্রদি
সনদপরত্রর মূলকরপ।

৯

১০

মসরজদ মরদররর
অনুকূরল র্মড
মন্ত্রণালয়/
মাননীয় মন্ত্রীর
রস্বচ্ছার্ীন র্হরবল
সংক্রান্ত

07 (সার্)
কমডরদবস

১) রকাে ডরি অনুরমারদর্
রিন্ডাররর রনকে হরর্ পাওয়া
যারব।
২) নাগররকত্ব সনদ স্থানীয়
ইউরনয়ন পররষদ/রপৌরসিা
হরর্ সংগ্রহ কররর্ হরব।
৩) স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃ-রগারষ্ঠ
সরমরর্ হরর্ প্রর্যয়নপত্র
সংগ্রহ কররর্ হরব।

১) সংরিি মসরজদ/মরদররর প্যারর্ সিাপরর্/সার্ারণ আরবদনকারীরক প্ররয়াজনীয়
কাগজপত্রারদ আরবদরনর সারে
সম্পাদক কর্তডক আরবদন কররর্ হরব।
২) সংরিি মসরজদ/মরদররর প্যারর্ রনব ডাহী করমর্টর সংযুক্ত কররর্ হরব।
সিার রসদ্ধান্ত সম্বরলর্ কায ডরববরণী দারখল কররর্
হরব।
৩)আরবদনকারীর জার্ীয় পররচয়পরত্রর সর্যারয়র্
িরোকরপ।
৪) আরবদনকারীর পাসরপাে ড সাইরজর ১ করপ সর্যারয়র্

২০/- োকার রকাে ডরি
আরবদরনর সারে
সংযুক্ত কররর্ হরব।

িারপ্রাি কমডকর্ডা
সার্ারণ শাখা
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়,
কুরিয়া
রিান :+৮৮ ০৭১-৬২৩১৫
রমাবা :
+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৪২
dckushtia.gsec@
gmail.com

webvg~‡j¨

িারপ্রাি কমডকর্ডা
সার্ারণ শাখা
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়,
কুরিয়া
রিান :+৮৮ ০৭১-৬২৩১৫
রমাবা :
+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৪২
dckushtia.gsec@
gmail.com

অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক), কুরিয়া

রিাি: +৮৮০৭১-৬২৩০৩
রিাবাইল: +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩

ই-রিইল:
adcgkushtia@m
opa.gov.bd
অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক), কুরিয়া

রিাি: +৮৮০৭১-৬২৩০৩
রিাবাইল: +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩

ই-রিইল:
adcgkushtia@m
opa.gov.bd

েরব।

১১

রজলা ক্রীড়া
সংস্থা ও মরহলা
ক্রীড়া সংস্থার
অনুদান সংক্রান্ত
কায ডক্রম

07 (সার্)
কমডরদবস

১) সংরিি ক্রীড়া সংস্থার প্যারর্ সার্ারণ সম্পাদক আরবদনকারীরক প্ররয়াজনীয়
কাগজপত্রারদ আরবদরনর সারে
কর্তডক আরবদন কররর্ হরব।
২) সংরিি ক্রীড়া সংস্থার প্যাভে রনব ডাহী করমর্টর সংযুক্ত কররর্ হরব।
সিার রসদ্ধান্ত সম্বরলর্ কায ডরববরণী দারখল কররর্
হরব।
৩) আরবদনকারীর জার্ীয় পররচয়পরত্রর সর্যারয়র্
িরোকরপ।
৪) আরবদনকারীর পাসরপাে ড সাইরজর ১ করপ
সর্যারয়র্ েরব।

webvg~‡j¨

িারপ্রাি কমডকর্ডা
সার্ারণ শাখা
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়,
কুরিয়া
রিান :+৮৮ ০৭১-৬২৩১৫
রমাবা :
+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৪২
dckushtia.gsec@
gmail.com

অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক), কুরিয়া

রিাি: +৮৮০৭১-৬২৩০৩
রিাবাইল: +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩

ই-রিইল:
adcgkushtia@m
opa.gov.bd

স্থানীয় সরকার শাখা
নাগররক সনদ
ক্ররমক
নং

রসবার নাম

সরবাচ্চড
প্ররয়াজনীয়
সময়

প্ররয়াজনীয়
কাগজপত্র

প্ররয়াজনীয়
কাগজপত্র প্রারির
স্থান

১

জন্ম সনদ প্রদারনর
৯০(নব্বই) রদন
অরর্ক্রান্ত হবার পর
জন্ম সনদ সংরশার্ন
আরবদন প্ররর্স্বাের
মৃত্যয সনদ প্রদারনর
৯০(নব্বই) রদন
অরর্ক্রান্ত হবার পর
মৃত্যয সনদ সংরশার্ন
আরবদন প্ররর্স্বাের
ইউরনয়ন পররষদ
রচয়ারম্যান/সদস্য
এবং রপৌর
কউরন্সলররদর রবরদশ
ভ্রমরণর অনুমরর্
প্রদান পত্র
অগ্রায়ণ
ইউরনয়ন পররষদ
সরচবরদর পাসরপাে ড
ইসুয/নবায়রনর
োড়পত্র প্রদান

২ কমডরদবস

-

সংরিি রপৌরসিা/
ইউরনয়ন পররষদ

২

৩

৪

রসবা মূল্য
রি/চারজডস

দারয়ত্বপ্রাি কমডকর্ডা
(কমডকর্ডার পদরব,বাংলারদরশর
রকার্,রজলা/উপরজলা রকার্সহ রেরলরিান
নম্বর ও ই-রমইল নম্বর

রবনা মূরল্য সহকারী পররচালক, স্থানীয় সরকার,
কুরিয়া ।
রমাবাইল নং +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩৯
ই-রমইল dckushtia.lgsec@gmail.com

২ কমডরদবস

-

সংরিি রপৌরসিা/
ইউরনয়ন পররষদ

রবনা মূরল্য সহকারী পররচালক, স্থানীয় সরকার,
কুরিয়া ।
রমাবাইল নং +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩৯
ই-রমইল dckushtia.lgsec@gmail.com

উপরজলা রনব ডাহী
সংরিি রপৌরসিা/
অরিসাররর মাধ্যরম ইউরনয়ন পররষদ
আরবদন পরত্রর সারে
দারয়ত্ব হতান্তর ও
ছুর্ট অনুরমাদন
সংক্রান্ত সিার
ররজুরলশন ।
৩ কমডরদবস আরবদনকারী প্রদি
আরবদনপত্র
২ কমডরদবস

রবনা মূরল্য সহকারী পররচালক, স্থানীয় সরকার,
কুরিয়া ।
রমাবাইল নং +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩৯
ই-রমইল dckushtia.lgsec@gmail.com

রবনা মূরল্য সহকারী পররচালক, স্থানীয় সরকার,
কুরিয়া ।
রমাবাইল নং +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩৯
ই-রমইল dckushtia.lgsec@gmail.com

উর্ ডর্ন কমডকর্ডা যার রনকে আপীল করা
যারব।
(কমডকর্ডার পদরব, বাংলারদরশর রকার্,
রজলা/উপরজলা রকার্সহ রেরলরিান নম্বর
ও
ই-রমইল নম্বর)
উপ পররচালক, স্থানীয় সরকার, কুরিয়া ।
রিান নং +৮৮০৭১-৬২৩০৯।
রমাবাইল নং +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২২
ই-রমইল dckushtia.lgsec@gmail.com

উপ পররচালক, স্থানীয় সরকার, কুরিয়া ।
রিান নং +৮৮০৭১-৬২৩০৯।
রমাবাইল নং +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২২
ই-রমইল dckushtia.lgsec@gmail.com

উপ পররচালক, স্থানীয় সরকার, কুরিয়া ।
রিান নং +৮৮০৭১-৬২৩০৯।
রমাবাইল নং +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২২
ই-রমইল dckushtia.lgsec@gmail.com

উপ পররচালক, স্থানীয় সরকার, কুরিয়া ।
রিান নং +৮৮০৭১-৬২৩০৯।
রমাবাইল নং +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২২
ই-রমইল dckushtia.lgsec@gmail.com

রশো ও কল্যাণ শাখা
নাগররক সনদ

ক্ররম
ক
নম্বর

১

রসবার নাম

প্ররয়াজনীয়
সরব ডাচ্চ
সময়
(ঘন্টা/রদন/
মাস)

প্ররয়াজনীয় কাগজপত্র

মশক্ষা
িন্ত্রণালজোর
অনুদান প্রদান

৭ কিটমদবস

১)মশক্ষা প্রমর্ষ্ঠাজনর সক্ষজত্র সেলা মশক্ষা
অমিসার/উপজেলা মশক্ষা অমিসার এর প্রর্যোনপত্র।
প্রর্যোন পজত্র মশক্ষা প্রমর্ষ্ঠাজনর প্রমর্মনমির নমুনা
স্বাক্ষর সর্যামোর্ োকজর্ হজব।
২) মশক্ষক ও মশক্ষােীজদর সক্ষজত্র মশক্ষা প্রমর্ষ্ঠান
প্রিান এর প্রর্যোন দামখল করজর্ হজব।প্রর্যোন পজত্র
অনুদান গ্রমহর্ার নমুনা স্বাক্ষর সর্যামোর্ োকজর্ হজব।

কাগজপত্র প্রারির স্থান

আরবদনকারীরক প্ররয়াজনীয়
কাগজপত্রারদ আরবদরনর সারে
সংযুক্ত কররর্ হরব।

রসবামূল্য/রি/
চারজডস/রেজারর চালারনর
খার্ বা রকার্ ডসহ
কখন,রকিারব জমা
রদওয়া যারব র্ার উরেখ
োকরর্ হরব।

webvg~‡j¨

দারয়ত্বপ্রাি কমডকর্ডা
(কমডকর্ডার পদবী,
বাংলারদরশর রকার্,
রজলা/ উপরজলা রকার্সহ
রেরলরিান/রমাবাইল
নম্বর ও ই-রমইল নম্বর
এরেস উরেখ কররর্
হরব।

উর্ধ্ডর্ন কমডকর্ডা/যার
কারে অরিরযাগ
জানারনা/আপীল করা
যারব ( কমডকর্ডার ,
পদবী, বাংলারদরশর
রকার্, রজলা/উপরজলা
রকার্সহ রেরলরিান,
রমাবাইল নম্বর ইরমইল এরেস উরেখ
কররর্ হরব।
িারপ্রাি কিটকর্টা
অরর্রররক্ত রজলা প্রশাসক
রশো ও কল্যাণ শাখা
(রশো ও কল্যাণ)
রজলা প্রশাসরকর
কুরিয়া।
কায ডালয়,কুরিয়া
রিাি: +৮৮০৭১-৬২৩০৩
রজলা রকার্-৭০০০
রিাবাইল: +৮৮০১৭৩০রিান +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩
৪৭৩৬৪৫
ই-রিইল:
ই-রমইল
adcgkushtia@
dckushtia.esec
mopa.gov.bd
@gmail. com

সংস্থাপন শাখা
নাগররক সনদ
ক্ররমক রসবার নাম

১

২

প্ররয়াজনী
য় সময়
(ঘন্টা/রদ
ন/মাস)

২.

র্তর্ীয় রেরণর
কমডচারীরদর
রপনশন আরবদন
সংক্রান্ত ( চাকুররর
রনরজর অবসর
গ্রহরণর রেরত্র)

প্ররয়াজনীয় কাগজপত্র
প্রারির স্থান

৩

৪

১৫
কায ডরবদ
স

ক) রজলা প্রশাসরকর কায ডালরয়র আরবদনকারীর জন্যিঃ
১। রনর্ ডাররর্ রপনশন িরম ২.১ এ কমপরে ১মাস
পূরব ড আরবদন কররর্ হরব(৩ করপ)
২। চাকরর বই/চাকরর রববরণী
৩। সর্যারয়র্ েরব ৪ করপ (স্ট্যাম্প সাইজ-২ করপ)
৪। রপআরএল এ গমরনর মঞ্জুরী আরদশ (স্ব-স্ব অরিস
কর্তডক)
৫। নমুনা স্বাের ও হারর্র পাঁচ আঙ্গুরলর োপ৩করপ (স্ব-স্ব অরিস কর্তডক)
৬। প্রািব্য রপনশরনর দবর্ উিরারর্কার রঘাষণা পত্র৩করপ
৭। প্রর্যারশর্ রশষ রবর্ন পত্র (স্ব-স্ব অরিস কর্তডক)
৮। না-দাবী প্রর্যয়নপত্র (স্ব-স্ব অরিস কর্তডক)
ক) উপরজলা রনব ডাহী অরিসার, সহকারী করমশনার (ভূরম)
অরিরসর জন্যিঃ
১। রনর্ ডাররর্ রপনশন িরম ২.১ এ কমপরে ১মাস পূরব ড
আরবদন কররর্ হরব(৩ করপ)
২। চাকরর বই/চাকরর রববরণী
৩। সর্যারয়র্ েরব ৪ করপ (স্ট্যাম্প সাইজ-২ করপ)
৪। রপআরএল এ গমরনর মঞ্জুরী আরদশ
৫। নমুনা স্বাের ও হারর্র পাঁচ আঙ্গুরলর োপ৩করপ (স্ব-স্ব অরিস কর্তডক)
৬। প্রািব্য রপনশরনর দবর্ উিরারর্কার রঘাষণা পত্র৩করপ
৭। প্রর্যারশর্ রশষ রবর্ন পত্র
৮। না-দাবী প্রর্যয়নপত্র

১.
র্তর্ীয় রেরণর
কমডচারীরদর
রপনশন আরবদন
সংক্রান্ত ( চাকুররর
রনরজর অবসর
গ্রহরণর রেরত্র)

প্ররয়াজনীয় কাগজপত্র

১৫
কায ডরবদ
স

৫
রপনশন িরম
www.mopa.gov.
bd এবং www.
kushtia.gov.bd

এর ওরয়বসাইে রেরক
র্াউনরলার্ করা যারব
এবং রজলা প্রশাসরকর
কায ডালরয়র সংস্থাপন
শাখায় পাওয়া যারব।
অন্যান্য কাগজপত্রারদ
আরবদনকারীরক
আরবদরনর সারে
সংযুক্ত কররর্ হরব।
রপনশন িরম
www.mopa.gov.
bd এবং www.
kushtia.gov.bd

এর ওরয়বসাইে রেরক
র্াউনরলার্ করা যারব
এবং রজলা প্রশাসরকর
কায ডালরয়র সংস্থাপন
শাখায় পাওয়া যারব।
অন্যান্য কাগজপত্রারদ
আরবদনকারীরক
আরবদরনর সারে
সংযুক্ত কররর্ হরব।

রি/চাজড

দারয়ত্বপ্রাি কমডকর্ডা (কমডকর্ডার
নাম, পদবী, বাংলারদরশর রকার্,
রজলা/উপরজলা রকার্সহ
রেরলরিান নম্বর ও ই-রমইল)

৬

৭

রবনা
মূরল্য

িারপ্রাি কমডকর্ডা, সংস্থাপন শাখা
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়,
কুরিয়া, রজলা রকার্-৭০০০
রিান+৮৮০৭১-৬২৩১৪
রমাবাইল+৮৮০০১৭৩০৪৭৩৬৪৭
ই-রমইল-

ঊর্ধ্ডর্ন কমডকর্ডা-যার কারে
অরিরযাগ জানারনা/আপীল করা
যারব
(কমডকর্ডার নাম, পদবী,
বাংলারদরশর রকার্,
রজলা/উপরজলা রকার্সহ
রেরিরিান নম্বর ও ই-রমইল)
৮
অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক)
রিান+৮৮০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩
ই-রমইলadcgkushtia@mopa.gov.bd

dckushtia.estsec@gmail.com

রবনা
মূরল্য

িারপ্রাি কমডকর্ডা, সংস্থাপন শাখা
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়,
কুরিয়া, রজলা রকার্-৭০০০
রিান+৮৮০৭১-৬২৩১৪
রমাবাইল+৮৮০০১৭৩০৪৭৩৬৪৭
ই-রমইলdckushtia.estsec@gmail.com

অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক)
রিান+৮৮০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩
ই-রমইলadcgkushtia@mopa.gov.bd

পার্ানম্বর-০২

৩.

পাররবাররক রপনশন
আরবদন সংক্রান্ত
(রপনশন মঞ্জুররর
পূরব ডই রপনশনাররর
মৃত্যয হরল)

১৫
কায ডরবদ
স

ক) রজলা প্রশাসরকর কায ডালরয়র আরবদনকারীর জন্যিঃ
১। রনর্ ডাররর্ রপনশন িরম ২.২ এ আরবদন কররর্ হরব
(৩ করপ)
২। চাকরর বই/চাকরর রববরণী (স্ব-স্ব অরিস কর্তডক)
৩। সর্যারয়র্ েরব ৪ করপ (স্ট্যাম্প সাইজ-২ করপ)
৪। রপআরএল এ গমরনর মঞ্জুরী আরদশ (প্ররযাজয
রেরত্র)
৫। প্রর্যারশর্ রশষ রবর্ন পত্র (স্ব-স্ব অরিস কর্তডক)
৬। উিরারর্কার সনদপত্র ও নন ম্যাররজ সনদ-৩
করপ
৭। নমুনা স্বাের ও হারর্র পাঁচ আঙ্গুরলর োপ৩করপ (স্ব-স্ব অরিস কর্তডক)
৮। অরিিাবক মরনানয়ন এবং অবসর িার্া ও
আনুরর্ারষক উরিালন করার েমর্া অপডণ সনদ৩করপ
৯। মৃত্যয সনদপত্র সর্যারয়র্ ৩ করপ
১০। না-দাবী প্রর্যয়নপত্র- ০৩করপ (স্ব-স্ব অরিস কর্তডক)

৪.

পাররবাররক রপনশন
আরবদন সংক্রান্ত
(রপনশন মঞ্জুররর
পূরব ডই রপনশনাররর
মৃত্যয হরল)

১৫
কায ডরবদ
স

ক) উপরজলা রনব ডাহী অরিসার, সহকারী করমশনার (ভূরম)
অরিরসর জন্যিঃ
১। রনর্ ডাররর্ রপনশন িরম ২.২ এ আরবদন কররর্ হরব
(৩ করপ)
২। চাকরর বই/চাকরর রববরণী (স্ব-স্ব অরিস কর্তডক)
৩। সর্যারয়র্ েরব ৪ করপ (স্ট্যাম্প সাইজ-২ করপ)
৪। রপআরএল এ গমরনর মঞ্জুরী আরদশ (প্ররযাজয
রেরত্র)
৫। প্রর্যারশর্ রশষ রবর্ন পত্র (স্ব-স্ব অরিস কর্তডক)
৬। উিরারর্কার সনদপত্র ও নন ম্যাররজ সনদ-৩
করপ
৭। নমুনা স্বাের ও হারর্র পাঁচ আঙ্গুরলর োপ৩করপ
৮। অরিিাবক মরনানয়ন এবং অবসর িার্া ও
আনুরর্ারষক উরিালন করার েমর্া অপডণ সনদ৩করপ
৯। মৃত্যয সনদপত্র সর্যারয়র্ ৩ করপ
১০। না-দাবী প্রর্যয়নপত্র-০৩করপ (স্ব-স্ব অরিস কর্তডক)
১) প্রর্যারশর্ রশষ রবর্ন পত্র ( স্ব-স্ব অরিস কর্তডক)
২) না-দাবী প্রর্যয়নপত্র ( স্ব-স্ব অরিস কর্তডক)

রপনশন িরম
www.mopa.gov.
bd এবং www.
kushtia.gov.bd

রবনা
মূরল্য

এর ওরয়বসাইে রেরক
র্াউনরলার্ করা যারব
এবং রজলা প্রশাসরকর
কায ডালরয়র সংস্থাপন
শাখায় পাওয়া যারব।
অন্যান্য কাগজপত্রারদ
আরবদনকারীরক
আরবদরনর সারে
সংযুক্ত কররর্ হরব।

রপনশন িরম
www.mopa.gov.
bd এবং www.
kushtia.gov.bd

এর ওরয়বসাইে রেরক
র্াউনরলার্ করা যারব
এবং রজলা প্রশাসরকর
কায ডালরয়র সংস্থাপন
শাখায় পাওয়া যারব।
অন্যান্য কাগজপত্রারদ
আরবদনকারীরক
আরবদরনর সারে
সংযুক্ত কররর্ হরব।

িারপ্রাি কমডকর্ডা, সংস্থাপন শাখা
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়,
কুরিয়া, রজলা রকার্-৭০০০
রিান+৮৮০৭১-৬২৩১৪
রমাবাইল+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৪৭
ই-রমইল-

অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক)
রিান+৮৮০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩
ই-রমইলadcgkushtia@mopa.gov.bd

dckushtia.estsec@gmail.com

রবনা
মূরল্য

িারপ্রাি কমডকর্ডা, সংস্থাপন শাখা
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়,
কুরিয়া, রজলা রকার্-৭০০০
রিান+৮৮০৭১-৬২৩১৪
রমাবাইল+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৪৭
ই-রমইলdckushtia.estsec@gmail.com

অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক)
রিান+৮৮০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩
ই-রমইলadcgkushtia@mopa.gov.bd

পার্া নম্বর-০৩

১
৫.

৬.

৭.

২
পাররবাররক রপনশন
আরবদন সংক্রান্ত
(অবসরিার্া
রিাগরর্ অবস্থায়
রপনশন রিাগীর মৃত্যয
হরল)

পাররবাররক রপনশন
আরবদন সংক্রান্ত
(অবসরিার্া
রিাগরর্ অবস্থায়
রপনশন রিাগীর মৃত্যয
হরল)

চাকরররর্ অবস্থায়
মৃর্ কমডচারীর
পররবাররক আরে ডক
সাহায্য প্রারির
আরবদন অগ্রায়ন

৩
১৫
কায ডরবদ
স

১৫
কায ডরবদ
স

০১ মাস

৪
ক) রজলা প্রশাসরকর কায ডালরয়র আরবদনকারীর জন্যিঃ
১। রনর্ ডাররর্ রপনশন িরম ২.২ এ আরবদন কররর্
হরব ৩ করপ
২। সর্যারয়র্ েরব ৪ করপ (স্ট্যাম্প সাইজ-২ করপ)
৩। উিরারর্কার সনদপত্র ও নন ম্যাররজ সনদ-৩
করপ
৪। নমুনা স্বাের ও হারর্র পাঁচ আঙ্গুরলর োপ৩করপ
৫। অরিিাবক মরনানয়ন এবং অবসর িার্া ও
আনুরর্ারষক উরিালন করার েমর্া অপডণ সনদ৩করপ
৬। মৃত্যয সনদপত্র সর্যারয়র্ ৩ করপ
৭। রপরপও
ক) উপরজলা রনব ডাহী অরিসার, সহকারী করমশনার
(ভূরম)অরিরসর জন্যিঃ
১। রনর্ ডাররর্ রপনশন িরম ২.২ এ আরবদন কররর্
হরব ৩ করপ
২। সর্যারয়র্ েরব ৪ করপ (স্ট্যাম্প সাইজ-২ করপ)
৩। উিরারর্কার সনদপত্র ও নন ম্যাররজ সনদ-৩
করপ
৪। নমুনা স্বাের ও হারর্র পাঁচ আঙ্গুরলর োপ৩করপ (স্ব-স্ব অরিস কর্তডক)
৫। অরিিাবক মরনানয়ন এবং অবসর িার্া ও
আনুরর্ারষক উরিালন করার েমর্া অপডণ সনদ৩করপ
৬। মৃত্যয সনদপত্র সর্যারয়র্ ৩ করপ
৭। রপরপও
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালরয় রনর্ ডাররর্ িররম আরবদন কররর্
হরব।
২। আরবদনকারীর জার্ীয় পররচয় পরত্রর িরোকরপ
৩। ব্যাংরকর রহসাব নম্বর
৪। মৃত্যয সনদ

৫
রপনশন িরম
www.mopa.gov.
bd এবং www.
kushtia.gov.bd

৬
রবনা মূরল্য

এর ওরয়বসাইে
রেরক র্াউনরলার্
করা যারব এবং রজলা
প্রশাসরকর
কায ডালরয়র সংস্থাপন
শাখায় পাওয়া যারব।
অন্যান্য কাগজপত্রারদ
আরবদনকারীরক
আরবদরনর সারে
সংযুক্ত কররর্ হরব।
রপনশন িরম
www.mopa.gov.
bd এবং www.
kushtia.gov.bd

আরবদন িরম

এর ওরয়বসাইে
রেরক র্াউনরলার্
করা যারব

৮
অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক)
রিান+৮৮০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩
ই-রমইলadcgkushtia@mopa.gov.bd

dckushtia.estsec@gmail.com

রবনা মূরল্য

এর ওরয়বসাইে
রেরক র্াউনরলার্
করা যারব এবং রজলা
প্রশাসরকর
কায ডালরয়র সংস্থাপন
শাখায় পাওয়া যারব।
অন্যান্য কাগজপত্রারদ
আরবদনকারীরক
আরবদরনর সারে
সংযুক্ত কররর্ হরব।

www.mopa.gov.
bd এবং www.
kushtia.gov.bd

৭
িারপ্রাি কমডকর্ডা, সংস্থাপন শাখা
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়,
কুরিয়া, রজলা রকার্-৭০০০
রিান+৮৮০৭১-৬২৩১৪
রমাবাইল+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৪৭
ই-রমইল-

িারপ্রাি কমডকর্ডা, সংস্থাপন শাখা
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়,
কুরিয়া, রজলা রকার্-৭০০০
রিান+৮৮০৭১-৬২৩১৪
রমাবাইল+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৪৭
ই-রমইল-

অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক)
রিান+৮৮০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩
ই-রমইলadcgkushtia@mopa.gov.bd

dckushtia.estsec@gmail.com

রবনা মূরল্য

িারপ্রাি কমডকর্ডা, সার্ারণ শাখা
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়,
কুরিয়া, রজলা রকার্-৭০০০
রিান+৮৮০৭১৬২৩১৫
রমাবাইল+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৪২
ই-রমইলdckushtia.gsec@gmail.com

অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক)
রিান+৮৮০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩
ই-রমইলadcgkushtia@mopa.gov.bd

পার্া নম্বর-০৪

১
৮.

৯.

১০.

২
অেম কমডচারীর
কল্যাণ র্হরবরলর
অনুদান
প্রারিরআরবদন
অগ্রায়ন

অেম কমডচারীর
রযৌে বীমার অে ড
মঞ্জুরীর আরবদন
অগ্রায়ন

মৃর্ কমডচারীর কল্যাণ
র্হরবরলর অনুদান
আরবদন অগ্রায়ন

৩
০১ মাস

১৫
কায ডরবদ
স

১৫
কায ডরবদ
স

৪
৫
আরবদন িরম
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালরয় রনর্ ডাররর্ িররম
www.mopa.gov.bd
আরবদন কররর্ হরব।
এবং www.
kushtia.gov.bd
১। রনর্ ডাররর্ আরবদন িরম
এর ওরয়বসাইে
২।অেমর্া সনদ
রেরক র্াউনরলার্
৩। আরবদনকারীর জার্ীয় পররচয় পরত্রর
করা যারব
িরোকরপ
৪। ব্যাংরকর রহসাব নম্বর
( আরবদন মঞ্জুরকারী কর্তডপে জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালয়)
অেমর্াজরণর্ রপনশরন গমন কররল www.bkkb.gov.bd
এবং
কল্যাণ রবারর্ ডর রনর্ ডাররর্ িররম (স্ব-স্ব www.kushtia.gov.
bd এর
অরিরসর মাধ্যরম) আরবদন কররর্ হরব
ওরয়বসাইে রেরক
১। রনর্ ডাররর্ আরবদন িরম
র্াউনরলার্ করা
২। অেমর্া সনদ
যারব।
৩। অেমর্াজরণর্ রপনশন মঞ্জুরী আরদশ
৪। আরবদনকারীর জার্ীয় পররচয় পরত্রর
িরোকরপ
৫। ব্যাংরকর রহসাব নম্বর
৬। েরব
www.bkkb.gov.bd
কল্যাণ রবারর্ ডর রনর্ ডাররর্ িররম (স্ব-স্ব
এবং
www.kushtia.gov.
অরিরসর মাধ্যরম) আরবদন কররর্ হরব
bd এর
১। রনর্ ডাররর্ আরবদন িরম
ওরয়বসাইে রেরক
২। রপনশন মঞ্জুরী আরদশ
র্াউনরলার্ করা
৪। আরবদনকারীর জার্ীয় পররচয় পরত্রর
যারব।
িরোকরপ
৫। ব্যাংরকর রহসাব নম্বর
৬। েরব
৭। মৃত্যয সনদ

৬
রবনা
মূরল্য

৭
িারপ্রাি কমডকর্ডা, সার্ারণ শাখা
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়,
কুরিয়া, রজলা রকার্-৭০০০
রিান+৮৮০৭১৬২৩১৫
রমাবাইল+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৪২
ই-রমইল-

৮
অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক)
রিান+৮৮০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩
ই-রমইলadcgkushtia@mopa.gov.bd

dckushtia.gsec@gmail.com

রবনা
মূরল্য

িারপ্রাি কমডকর্ডা, সংস্থাপন শাখা
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়,
কুরিয়া, রজলা রকার্-৭০০০
রিান+৮৮০৭১-৬২৩১৪
রমাবাইল+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৪৭
ই-রমইল-

অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক)
রিান+৮৮০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩
ই-রমইলadcgkushtia@mopa.gov.bd

dckushtia.estsec@gmail.com

রবনা
মূরল্য

িারপ্রাি কমডকর্ডা, সংস্থাপন শাখা
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়,
কুরিয়া, রজলা রকার্-৭০০০
রিান+৮৮০৭১-৬২৩১৪
রমাবাইল+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৪৭
ই-রমইলdckushtia.estsec@gmail.com

অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক)
রিান+৮৮০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩
ই-রমইলadcgkushtia@mopa.gov.bd

পার্ানম্বর-০৫

১১.

১২.

৩য় রেরণর
কমডচারীরদর সার্ারণ
িরবষ্য র্হরবল হরর্
অরগ্রম মঞ্জুররর
আরবদন সংক্রান্ত

রপ আর এল মঞ্জুররর
আরবদন সংক্রান্ত

০৭
কায ডরবদ
স

৩০
কায ডরবদ
স

সার্ারণ িরবষ্য র্হরবরলর অরগ্রম কুরিয়া রজলার
উরিালরনর রনর্ ডাররর্ িররম আরবদর www.kushtia.gov.
bd) এর
কররর্ হরব।
ওরয়বসাইে
রেরক
১। রনর্ ডাররর্ আরবদন িরম
র্াউনরলার্ করা
২। রজরপএি এর মূল রহসাব
যারব
এবং রজলা
রিপ
প্রশাসরকর
৩। রজরপএি এর কর্ডন রববরণী
কায ডালরয়র
সংস্থাপন শাখায়
পাওয়া যারব।
অরজডর্ ছুর্টর িরম
১। রপআরএলএ গমরণর আরবদন
www.kushtia.gov.
(স্থানীয়িারব োপারনা িররমে অনুযায়ী)
bd এর
ওরয়বসাইে রেরক
২। অরজডর্ ছুর্টর িরম
র্াউনরলার্ করা যারব এবং
রজলা প্রশাসরকর
কায ডালরয়র সংস্থাপন
শাখায় পাওয়া যারব।

রবনা
মূরল্য

িারপ্রাি কমডকর্ডা, সংস্থাপন শাখা
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়,
কুরিয়া, রজলা রকার্-৭০০০
রিান+৮৮০৭১-৬২৩১৪
রমাবাইল-০১৭৩০৪৭৩৬৪৭
ই-রমইল-

অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক)
রিান+৮৮০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩
ই-রমইলadcgkushtia@mopa.gov.bd

dckushtia.estsec@gmail.com

রবনা
মূরল্য

িারপ্রাি কমডকর্ডা, সংস্থাপন শাখা
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়,
কুরিয়া, রজলা রকার্-৭০০০
রিান+৮৮০৭১-৬২৩১৪
রমাবাইল+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৪৭
ই-রমইলdckushtia.estsec@gmail.com

অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক)
রিান+৮৮০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩
ই-রমইলadcgkushtia@mopa.gov.bd

পার্ানম্বর-০৬

১
১৩.

১৪.

১৫.

২
অরজডর্ ছুর্ট মঞ্জুররর আরবদন
সংক্রান্ত

রশো ছুর্ট অগ্রায়ণ

োরন্ত রবরনাদন ছুর্ট মঞ্জুররর
আরবদন সংক্রান্ত

৩
১৫কায ডরবদস

১৫ কায ডরবদস

১৫কায ডরবদস

৪
১। আরবদন
২। অরজডর্ ছুর্টর িরম
(অসুস্থর্াজরণর্ কাররণ
হরল রচরকৎসরকর সনদপত্র
সংযুক্ত কররর্ হরব।)

সরকাররর সার্ারণ আরদরশর
শর্ডার্ীরন একজন সরকারর
কমডচারীরক সারয়রন্টরিক,
রেকরনরকল অেবা র্দরূপ রশোর
জন্য অেবা রনরদ ডশনাগর্ রকান
রবরশষ প্ররশেরণর জন্য রশো ছুর্ট
প্রদান করা যায়।
রশো ছুর্ট (অধ্যায়ন ছুর্ট) রকবল
সরকার মঞ্জুর কররর্ পারর।

(স্থানীয়িারব োপারনা
িররমে অনুযায়ী)
১। আরবদন (স্থানীয়িারব
োপারনা িররমে অনুযায়ী)
২। অরজডর্ ছুর্টর রনর্ ডাররর্ িরম
৩। পূরব ডর মঞ্জুরী আরদশ

৫
অরজডর্ ছুর্টর িরম
www.kushtia.
gov.bd এর

৬
রবনা মূরল্য

ওরয়বসাইে
রেরক
র্াউনরলার্ করা
যারব এবং
রজলা
প্রশাসরকর
কায ডালরয়র
সংস্থাপন শাখায়
পাওয়া যারব।
-

৭
িারপ্রাি কমডকর্ডা, সংস্থাপন শাখা
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়,
কুরিয়া, রজলা রকার্-৭০০০
রিান-০৭১-৬২৩১৪
রমাবাইল-০১৭৩০৪৭৩৬৪৭
ই-রমইল-

৮
অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক)
রিান-০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩
ই-রমইলadcgkushtia@mopa.gov.bd

dckushtia.estsec@gmail.com

িারপ্রাি কমডকর্ডা, সংস্থাপন শাখা
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়,
কুরিয়া, রজলা রকার্-৭০০০
রিান-০৭১-৬২৩১৪
রমাবাইল-০১৭৩০৪৭৩৬৪৭
ই-রমইল-

অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক)
রিান-০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩
ই-রমইলadcgkushtia@mopa.gov.bd

dckushtia.estsec@gmail.com

অরজডর্ ছুর্টর িরম
www.kushtia.
gov.bd এর

ওরয়বসাইে
রেরক
র্াউনরলার্ করা
যারব এবং
রজলা
প্রশাসরকর
কায ডালরয়র
সংস্থাপন শাখায়
পাওয়া যারব।

রবনা মূরল্য

িারপ্রাি কমডকর্ডা, সংস্থাপন শাখা
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়,
কুরিয়া, রজলা রকার্-৭০০০
রিান-০৭১-৬২৩১৪
রমাবাইল-০১৭৩০৪৭৩৬৪৭
ই-রমইলdckushtia.estsec@gmail.com

অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক)
রিান-০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩
ই-রমইলadcgkushtia@mopa.gov.bd

পার্ানম্বর-০৭

১
১৬.

১৭.

১৮.

২
প্রসূরর্ ছুর্ট মঞ্জুররর আরবদন
সংক্রান্ত

চাকরর স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত

গৃহ রনমডাণ ঋণ মঞ্জুরী
সংক্রান্ত

৩
১৫কায ডরবদস

০৭
কায ডরবদস

১৫
কায ডরবদস

৪
১। আরবদন (স্থানীয়িারব
োপারনা িররমে অনুযায়ী)
২। র্াক্তারী সনদপত্রসহ

১। ০২ বের চাকররকাল পূণ ড
হরল আরবদন (স্থানীয়িারব
োপারনা িররমে অনুযায়ী)
২। চাকরর বই/চাকরর রববরণী
৩। রনর্ ডাররর্ প্ররশেণ

১। আরবদন িরম (স্থানীয়িারব
োপারনা িররমে অনুযায়ী)
২। জরমর ররকর্ীয় পচ ডা
(আরবদরকারীর নামীয় জরমর
রমউরেশন পচ ডা)
৩। হালনাগাদ দারখলা
৪। সংরিি রময়র/ইউরপ
রচয়ারম্যান /সরকারর রকৌশুলী
কর্তডক প্রদি উক্ত জরমরর্
সরকাররর রকান পররকল্পনা
রনই মরমড সনদ।

৫
কুরিয়া রজলার

৬
রবনামূরল্য

www.kushtia.g
ov.bd) এর
ওরয়বসাইে রেরক
র্াউনরলার্ করা
যারব এবং রজলা
প্রশাসরকর
কায ডালরয়র
সংস্থাপন শাখায়
পাওয়া যারব।
কুরিয়া রজলার রবনামূরল্য
www.kushtia.g
ov.bd) এর
ওরয়বসাইে রেরক
র্াউনরলার্ করা
যারব এবং রজলা
প্রশাসরকর
কায ডালরয়র
সংস্থাপন শাখায়
পাওয়া যারব।
কুরিয়া রজলার রবনা মূরল্য
www.kushtia.g
ov.bd) এর
ওরয়বসাইে রেরক
র্াউনরলার্ করা
যারব এবং রজলা
প্রশাসরকর
কায ডালরয়র
সংস্থাপন শাখায়
পাওয়া যারব।

৭
িারপ্রাি কমডকর্ডা, সংস্থাপন শাখা
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়,
কুরিয়া, রজলা রকার্-৭০০০
রিান-০৭১-৬২৩১৪
রমাবাইল-০১৭৩০৪৭৩৬৪৭
ই-রমইল-

৮
অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক)
রিান-০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩
ই-রমইলadcgkushtia@mopa.gov.bd

dckushtia.estsec@gmail.com

িারপ্রাি কমডকর্ডা, সংস্থাপন শাখা
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়,
কুরিয়া, রজলা রকার্-৭০০০
রিান-০৭১-৬২৩১৪
রমাবাইল-০১৭৩০৪৭৩৬৪৭
ই-রমইল-

অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক)
রিান-০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩
ই-রমইলadcgkushtia@mopa.gov.bd

dckushtia.estsec@gmail.com

িারপ্রাি কমডকর্ডা, সংস্থাপন শাখা
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়,
কুরিয়া, রজলা রকার্-৭০০০
রিান-০৭১-৬২৩১৪
রমাবাইল-০১৭৩০৪৭৩৬৪৭
ই-রমইলdckushtia.estsec@gmail.com

অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক)
রিান-০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩
ই-রমইলadcgkushtia@mopa.gov.bd

পার্ানম্বর-০৮

১
১৯.

২
গৃহ রমরামর্ ঋণ মঞ্জুরী সংক্রান্ত

৩
১৫ কায ডরদবস

৪
১। আরবদন িরম
(স্থানীয়িারব োপারনা
িররমে অনুযায়ী)
২। জরমর ররকর্ীয় পচ ডা
(আরবদরকারীর নামীয়
জরমর রমউরেশন পচ ডা)
৩। হালনাগাদ দারখলা

৫
www.kushtia.
gov.bd এর

ওরয়বসাইে
রেরক
র্াউনরলার্ করা
যারব এবং
রজলা
প্রশাসরকর
কায ডালরয়র
সংস্থাপন শাখায়
পাওয়া যারব।

৬
রবনা মূরল্য

৭
িারপ্রাি কমডকর্ডা, সংস্থাপন শাখা
রজলা প্রশাসরকর কায ডালয়,
কুরিয়া, রজলা রকার্-৭০০০
রিান-০৭১-৬২৩১৪
রমাবাইল-০১৭৩০৪৭৩৬৪৭
ই-রমইলdckushtia.estsec@gmail.com

৮
অরর্ররক্ত রজলা প্রশাসক
(সারব ডক)
রিান-০৭১-৬২৩০৩
রমাবাইল+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৩
ই-রমইলadcgkushtia@mopa.gov.bd

