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�িডিসয়াল �ি�খানা 
ছক “গ’’ (নাগিরক সনদ ছক) 

 
�:
নং: 

�সবার নাম �সবা �দােনর 
সেব �া� সময় 

�েয়াজনীয় কাগজ প� �েয়াজনীয় কাগজ 
প�/আেবদন ফরম  

�াি��ান 

�সবা�� এবং 
পিরেশাধ 
প�িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� 
কম �কত�ার পদিব,�ম ন�র, 
�জলা/উপেজলার �কাড, 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও 

ইেমইল 

উ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 
�জলা/উপেজলার �কাডসহ 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ইেমইল 

১ �ােরেল �ালানী 
�তল িব�েয়র 
অনাপি� 
সনদপ� �দান। 
 

১৫  িদন ১) িনধ �ািরত ফরেম আেবদন করেত হেব 
২) জাতীয় পিরচয়পে�র সত�ািয়ত ছায়ািলিপ 
৩) �বসা�েলর ��ড লাইেস� ( হালনাগাদ) 
৪) �বসা�েলর জিমর মািলকানা/ভাড়ার �ি�নামা 
৫) �বসা�েলর � ি�� (��চ �াপ)০৩কিপ 
৬) আিথ �ক ��লতা সনদ 
৭) নাগিরক� সনদ 
৮)  জ� সনদ 

িনধ �ািরত আেবদন ফরম  
�জলা �শাসেকর 
কায �ালেয়র �িডিসয়াল 
�ি�খানা  হেত পাওয়া 
যােব। অ�া� 
কাগজপ�ািদ 
আেবদনকারীেক 
আেবদেনর সােথ সং�� 
করেত হেব। 

িবনা�ে� �িডিসয়াল �ি�খানা 
ভার�া� কম �কত�া 

�ম নং-৩০৫ 
�জলা �কাড-৫০০০ 

�ফান নং-০৭১-৬২৩১৮ 
ocjmkushtia@gmail.co
m 

১) �জলা �ািজে�ট, �ি�য়া 
�ম নং-২০১ 

�কাড নং-৫০০০ 
�ফান নং-০৭১-৬২৩০০ 

E-mail-
dckushtia@mopa.gov.bd 

 
২) অিতির� �জলা �ািজে�ট, 

�ি�য়া 
�জলা �কাড নং ৫০০০ 

�ম নং-৩০১ 
�ফান নং-০৭১-৬২৩০৫ 

E-mail-
admkushtia@mopa.gov.bd 

২ দাহ� পদােথ �র 
অনাপি� সনদ 
�দান। 

১৫  িদন ১) িনধ �ািরত ফরেম আেবদন করেত হেব 
২) জাতীয় পিরচয়পে�র সত�ািয়ত ছায়ািলিপ 
৩) �বসা�েলর ��ড লাইেস� ( হালনাগাদ) 
৪) �বসা�েলর জিমর মািলকানা/ভাড়ার �ি�নামা 
৫) �বসা�েলর � ি�� (��চ �াপ)০৩কিপ 
৬) আিথ �ক ��লতা সনদ 
৭) নাগিরক� সনদ 
৮)  জ� সনদ 

-ঐ- -ঐ- -ঐ-  
-ঐ- 

৩ কারাগাের 
হাজতী/ 
কেয়দীেদর 
পরী�া এবং 
িবিভ� �া�র 
সং�া� 

০২  িদন ১) আেবদনকারীর আেবদেনর সােথ পরী�ার 
কাগজপ� দািখল করেত হেব।  
২) আেবদনকারীর �া�েরর িবষেয় �মানপ� 
আেবদেনর সােথ সং�� করেত হেব। 

আেবদনকারী িনেজ 
আেবদন করেবন। 

-ঐ- -ঐ- -ঐ- 
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৪ িফিলং ��শেনর 
লাইেস� �াি�েত 
অনাপি� 
সনদপ� �দান 

১৫  িদন ১) িনধ �ািরত ফরেম আেবদন করেত হেব 
২) জাতীয় পিরচয়পে�র সত�ািয়ত ছায়ািলিপ 
৩) �বসা�েলর ��ড লাইেস� ( হালনাগাদ) 
৪) �বসা�েলর জিমর মািলকানা/ভাড়ার �ি�নামা 
৫) �বসা�েলর � ি�� (��চ �াপ)০৩কিপ 
৬) আিথ �ক ��লতা সনদ 
৭) নাগিরক� সনদ 
৮)  জ� সনদ 
৯) ফায়ার সািভ �স ক��ক ছাড়প� 

িনধ �ািরত আেবদন ফরম  
�জলা �শাসেকর 
কায �ালেয়র �িডিসয়াল 
�ি�খানা  হেত পাওয়া 
যােব। অ�া� 
কাগজপ�ািদ 
আেবদনকারীেক 
আেবদেনর সােথ সং�� 
করেত হেব। 

িবনা�ে� �িডিসয়াল �ি�খানা 
ভার�া� কম �কত�া 

�ম নং-৩০৫ 
�জলা �কাড-৫০০০ 

�ফান নং-০৭১-৬২৩১৮ 
ocjmkushtia@gmail.co

m 

১) �জলা �ািজে�ট, �ি�য়া 
�ম নং-২০১ 

�কাড নং-৫০০০ 
�ফান নং-০৭১-৬২৩০০ 

E-mail-
dckushtia@mopa.gov.bd 

 
২) অিতির� �জলা �ািজে�ট, 

�ি�য়া 
�জলা �কাড নং ৫০০০ 

�ম নং-৩০১ 
�ফান নং-০৭১-৬২৩০৫ 

E-mail-
admkushtia@mopa.gov.bd 

৫ ফসফরাস/ 
পটািসয়াম 
লাইেস� ই�� 

১৫  িদন ১) িনধ �ািরত ফরেম আেবদন 
২) সংি�� �িত�ােনর �ব� কাগজপ� 
 

িনধ �ািরত আেবদন ফরম  
�জলা �শাসেকর 
কায �ালেয়র �িডিসয়াল 
�ি�খানা  হেত পাওয়া 
যােব। অ�া� 
কাগজপ�ািদ 
আেবদনকারীেক 
আেবদেনর সােথ সং�� 
করেত হেব। 

িফস-১,৫০০/- 
টাকা ও ১৫% 

ভ�াট 
২) িফেসর 

�কাড ন�র ১-
২২১১-০০০০-

১৮৫৯, 
৩) ভ�ােটর 

�কাড 
ন�র ১-

১১৩৩-০০০৫-
০৩১১ 

-ঐ- -ঐ- 
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৬ িপ�ল/ িরভলবার  
লাইেস� ই�� 
(�ি� পয �ােয়) 

অ� আইন ১৮৭৮,অ� 
আইন  ১৯২৪ এবং 
�রা� ম�ণালয় ক��ক 
িবিভ� সমেয় 
জারী�ত আেদশ, 
পিরপে�র �দ� 
িনেদ �শনা,আয়কর 
অিফস �থেক আয়কর 
যাচাই,    �িলশ 
�পার এর িনকট 
�থেক �া�  �িতেবদন 
এবং �রা� ম�ণালয় 
�থেক অ�েমাদন �াি�  
সােপে�। 

১) িনধ �ািরত ফরেম আেবদন 
২) আেবদনকারী ক��ক আেবদেনর �ব �বত�  
০৩(িতন )কর বছের  ধারাবািহকভােব ��তম  
৩,০০,০০০/- টাকা  আয়কর িদেত হেব।  
আেবদনকারী ক��ক পিরেশািধত আয়কেরর 
 পিরমাণ উে�খসহ এনিবআর ক��ক ই���ত  
�ত�য়নপ� আেবদেনর সােথ দািখল করেত হেব। 
৩) জাতীয় পিরচয়পে�র �থম ��ণীর �গেজেটড  
    অিফসার ক��ক সত�ািয়ত ফেটাকিপ 
৪) ইউিনয়ন পিরষদ �চয়ার�ান/ �পৗর �ময়র  
     ক��ক  নাগিরক� সনদ 
৫) পাসেপাট � সাইেজর সত�ািয়ত ছিব ০১কিপ 
৬) ৩০০/- টাকার নন-�িডিশয়াল ��াে� অ�  
    লাইেস� আেছ িকনা এই মেম � হলফনামা 
৭) ১০০/- টাকার নন-�িডিশয়াল ��াে� অ�  
    লাইেস� আেছ িকনা এই মেম � �ঘাষণাপ�। 

-ঐ- ১) িপ�ল/ 
িরভলবার ই�� 
িফস-
৩০,০০০/- 
টাকা ও 
১৫% ভ�াট 
২) রাইেফল 
লাইেস� ই�� 
িফস 
২০,০০০/- 
টাকা ও ১৫% 
ভ�াট। 
৩) িফেসর 
�কাড ন�র ১-
২২১১-০০০০-
১৮৫৯, 
৪) ভ�ােটর 
�কাড 
ন�র ১-
১১৩৩-০০০৫-
০৩১১ 

�িডিসয়াল �ি�খানা 
ভার�া� কম �কত�া 

�ম নং-৩০৫ 
�জলা �কাড-৫০০০ 

�ফান নং-০৭১-৬২৩১৮ 
ocjmkushtia@gmail.co

m 

১) �জলা �ািজে�ট, �ি�য়া 
�ম নং-২০১ 

�কাড নং-৫০০০ 
�ফান নং-০৭১-৬২৩০০ 

E-mail-
dckushtia@mopa.gov.bd 

 
২) অিতির� �জলা �ািজে�ট, 

�ি�য়া 
�জলা �কাড নং ৫০০০ 

�ম নং-৩০১ 
�ফান নং-০৭১-৬২৩০৫ 

E-mail-
admkushtia@mopa.gov.bd 

৭ ব�ক/ শটগান/ 
রাইেফল 
লাইেস� ই�� 
(�ি� পয �ােয়) 

অ� আইন ১৮৭৮,অ� 
আইন  ১৯২৪ এবং 
�রা� ম�ণালয় ক��ক 
িবিভ� সমেয় 
জারী�ত আেদশ, 
পিরপে�র �দ� 
িনেদ �শনা,আয়কর 
অিফস �থেক আয়কর 
যাচাই এবং   �িলশ 
�পার এর িনকট 
�থেক �া�  
�িতেবদন। 

১) িনধ �ািরত ফরেম আেবদন 
২) আেবদনকারী ক��ক আেবদেনর �ব �বত�  
০৩(িতন )কর বছের  ধারাবািহকভােব ��তম  
১,০০,০০০/- টাকা  আয়কর িদেত হেব।  
আেবদনকারী ক��ক পিরেশািধত আয়কেরর 
 পিরমাণ উে�খসহ এনিবআর ক��ক ই���ত  
�ত�য়নপ� আেবদেনর সােথ দািখল করেত হেব। 
৩) জাতীয় পিরচয়পে�র �থম ��ণীর �গেজেটড  
    অিফসার ক��ক সত�ািয়ত ফেটাকিপ 
৪) ইউিনয়ন পিরষদ �চয়ার�ান/েপৗর �ময়র  
    ক��ক নাগিরক� সনদ 
৫) পাসেপাট � সাইেজর সত�ািয়ত ছিব  ০৪কিপ 
৬) ৩০০/- টাকার নন-�িডিশয়াল ��াে� অ�  
    লাইেস� আেছ িকনা এই মেম � হলফনামা 
 

-ঐ- ১) িফস-
২০,০০০/- 
টাকা 
ও  ১৫% 
ভ�াট 
২) িফেসর 
�কাড ন�র ১-
২২১১-০০০০-
১৮৫৯, 
৩) ভ�ােটর 
�কাড 
ন�র ১-
১১৩৩-০০০৫-
০৩১১ 

-ঐ- -ঐ- 

৮ আিথ �ক �িত�ান 
বা �াংক 
পয �ােয়:- 
১২ �বার 

অ� আইন ১৮৭৮,অ� 
আইন  ১৯২৪ এবং 
�রা� ম�ণালয় ক��ক 
িবিভ� সমেয় 

��িণ:-  
 

িস) সেব �া� ০১ �কা� টাকা ০২ �। 
িব) ০১ �কা� টাকার ঊে�� িক� ০৫ �কা� টাকার 

িনধ �ািরত আেবদন ফরম  
�জলা �শাসেকর 
কায �ালেয়র �িডিসয়াল 
�ি�খানা  হেত পাওয়া 

১) িফস-
২০,০০০/- 
টাকা 
ও  ১৫% 

�িডিসয়াল �ি�খানা 
ভার�া� কম �কত�া 

�ম নং-৩০৫ 
�জলা �কাড-৫০০০ 

১) �জলা �ািজে�ট, �ি�য়া 
�ম নং-২০১ 

�কাড নং-৫০০০ 
�ফান নং-০৭১-৬২৩০০ 
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ব�ক/শটগান 
লাইেস� ই��। 

জারী�ত আেদশ, 
পিরপে�র �দ� 
িনেদ �শনা, িস�ক 
সীমা এবং   �িলশ 
�পার এর িনকট 
�থেক �া�  
�িতেবদন। 

িনে� ০৩�। 
এ) ০৫ �কা� টাকার ঊে�� ০৪�।  
১) িনধ �ািরত ফরেম আেবদন।  
২) সংি�� �িত�ােনর �ধান কায �ালয় িনি�ত�ব �ক 
কত� আে�য়াে�র �েয়াজন তা উে�খ কের 
�ত�য়নপ� �দান করেব। 
৩) আেবিদত �াংক শাখা/ আিথ �ক �িত�ােনর 
অগ �ােনা�াম ও জনবেলর ত�। 
৪) আয়কর সং�া� ত�ািদ। 
৫) বত�মান মািলকানায় আে�য়াে�র সং�া। 
৬) ৩০০/- টাকার নন-�িডিশয়াল ��াে� অ�  
    লাইেস� আেছ িকনা এই মেম � হলফনামা 
৭) ১০০/- টাকার নন-�িডিশয়াল ��াে� অ�  
    লাইেস� আেছ িকনা এই মেম � �ঘাষণাপ�। 
৮) অ�া� ত� যা �িডিসয়াল �ি�খানা �থেক 
জানাযােব।  

যােব। অ�া� 
কাগজপ�ািদ 
আেবদনকারীেক 
আেবদেনর সােথ সং�� 
করেত হেব। 

ভ�াট 
২) িফেসর 
�কাড ন�র ১-
২২১১-০০০০-
১৮৫৯, 
৩) ভ�ােটর 
�কাড 
ন�র ১-
১১৩৩-০০০৫-
০৩১১ 

�ফান নং-০৭১-৬২৩১৮ 
ocjmkushtia@gmail.co

m 

E-mail-
dckushtia@mopa.gov.bd 

 
২) অিতির� �জলা �ািজে�ট, 

�ি�য়া 
�জলা �কাড নং ৫০০০ 

�ম নং-৩০১ 
�ফান নং-০৭১-৬২৩০৫ 

E-mail-
admkushtia@mopa.gov.bd 

৯ �িত�ান পয �ােয় 
:- ১২ �বার 
শটগান লাইেস� 
ই�� 

অ� আইন ১৮৭৮,অ� 
আইন  ১৯২৪ এবং 
�রা� ম�ণালয় ক��ক 
িবিভ� সমেয় 
জারী�ত আেদশ, 
পিরপে�র �দ� 
িনেদ �শনা,আয়কর 
অিফস �থেক আয়কর 
যাচাই এবং   �িলশ 
�পার এর িনকট 
�থেক �া�  
�িতেবদন। 

১) সরকাির/আধাসরকাির/�ায়�শািসত/ �বসরকাির 
�িত�ােনর অ��েল আে�য়া� লাইেস� �দােনর 
��ে� �িত�ােনর নাম,�কানা,যািচত অে�র ধ রণ, 
বত�মােন িব�মান িনিষ� বা অিনিষ� �বােরর 
আে�য়াে�র সং�া, গােড �র জীবন ��া� ও �িলশ 
�িতেবদন, অ� �িশ�ণ �া� গাড �/ কম �চারীর 
সং�া এবং �িশ�ণ সং�া� সনদপ� �েযাজ� 
��ে� সংি�� ম�ণালেয়র �শাসিরক অ�েমাদনসহ 
আেবদনপ� সরকােরর িবেবচনার জ� �জলা 
�ািজে�েটর কায �ালেয় দািখল করেত হেব। 
২) অ�া� ত� যা �িডিসয়াল �ি�খানা �থেক 
জানাযােব। 

িনধ �ািরত আেবদন ফরম  
�জলা �শাসেকর 
কায �ালেয়র �িডিসয়াল 
�ি�খানা  হেত পাওয়া 
যােব। অ�া� 
কাগজপ�ািদ 
আেবদনকারীেক 
আেবদেনর সােথ সং�� 
করেত হেব। 

১) িফস-
৫০,০০০/- 
টাকা 
ও  ১৫% 
ভ�াট 
২) িফেসর 
�কাড ন�র ১-
২২১১-০০০০-
১৮৫৯, 
৩) ভ�ােটর 
�কাড 
ন�র ১-
১১৩৩-০০০৫-
০৩১১ 

  

১০ িডলার এবং 
�মরামতকারী 
�িত�ান 

অ� আইন ১৮৭৮,অ� 
আইন  ১৯২৪ এবং 
�রা� ম�ণালয় ক��ক 
িবিভ� সমেয় 
জারী�ত আেদশ, 
পিরপে�র �দ� 
িনেদ �শনা,আয়কর 
অিফস �থেক আয়কর 
যাচাই এবং   �িলশ 
�পার এর িনকট 
�থেক �া�  

১) িডিলং লাইেসে�র আেবদনকারীেক িবগত 
৩(িতন) বছের ধারাবািহকভােব �ি� ��িণর 
আয়করদাতা িহেসেব ৫(প�চ) ল� টাকা আয়কর 
�দান করেত হেব।  
২) অ�া� ত� যা �িডিসয়াল �ি�খানা �থেক 
জানাযােব। 

িনধ �ািরত আেবদন ফরম  
�জলা �শাসেকর 
কায �ালেয়র �িডিসয়াল 
�ি�খানা  হেত পাওয়া 
যােব। অ�া� 
কাগজপ�ািদ 
আেবদনকারীেক 
আেবদেনর সােথ সং�� 
করেত হেব। 

১) িফস-
২০,০০০/- 
টাকা 
ও  ১৫% 
ভ�াট 
২) িফেসর 
�কাড ন�র ১-
২২১১-০০০০-
১৮৫৯, 
৩) ভ�ােটর 

�িডিসয়াল �ি�খানা 
ভার�া� কম �কত�া 

�ম নং-৩০৫ 
�জলা �কাড-৫০০০ 

�ফান নং-০৭১-৬২৩১৮ 
ocjmkushtia@gmail.co

m 

১) �জলা �ািজে�ট, �ি�য়া 
�ম নং-২০১ 

�কাড নং-৫০০০ 
�ফান নং-০৭১-৬২৩০০ 

E-mail-
dckushtia@mopa.gov.bd 

 
২) অিতির� �জলা �ািজে�ট, 

�ি�য়া 
�জলা �কাড নং ৫০০০ 
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�িতেবদন। �কাড 
ন�র ১-
১১৩৩-০০০৫-
০৩১১ 

�ম নং-৩০১ 
�ফান নং-০৭১-৬২৩০৫ 

E-mail-
admkushtia@mopa.gov.bd 

১১ �সফ িকিপং -ঐ- -ঐ- -ঐ- ১) িফস-
১৫,০০০/- 
টাকা 
ও  ১৫% 
ভ�াট 
২) িফেসর 
�কাড ন�র ১-
২২১১-০০০০-
১৮৫৯, 
৩) ভ�ােটর 
�কাড 
ন�র ১-
১১৩৩-০০০৫-
০৩১১ 

-ঐ- -ঐ- 

১২ িপ�ল/ িরভলবার  
লাইেস� নবায়ন 

০১  িদন ১) সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব  
২) আেবদেনর সােথ িফস ও ১৫% ভ�াট জমা  
    �দােনর চালান সং�� করেত হেব 
 

আেবদনকারী িনেজ 
আেবদন করেবন 

১) িফস-
১০,০০০/- 

টাকা ও 
১৫% ভ�াট 
২) িফেসর 

�কাড ন�র ১-
২২১১-০০০০-

১৮৫৯, 
৩) ভ�ােটর 

�কাড ন�র ১-
১১৩৩-০০০৫-

০৩১১ 

-ঐ- -ঐ- 

১৩ ব�ক/শটগান/ 
.২২ �বার 
রাইেফল  

০১ িদন ১) সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব  
২) আেবদেনর সােথ িফস ও ১৫% ভ�াট জমা  
    �দােনর চালান সং�� করেত হেব 

-ঐ- ১) িফস-
৫,০০০/- 

টাকা ও  

-ঐ- -ঐ- 
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লাইেস� নবায়ন  ১৫% ভ�াট 
২) িফেসর 

�কাড ন�র ১-
২২১১-০০০০-

১৮৫৯, 
৩) ভ�ােটর 

�কাড ন�র ১-
১১৩৩-০০০৫-

০৩১১ 

১৫ আিথ �ক �িত�ান 
বা �াংক পয �ােয়  
ব�ক/শটগান 

০১ িদন ১) সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব  
২) আেবদেনর সােথ িফস ও ১৫% ভ�াট জমা  
    �দােনর চালান সং�� করেত হেব 
 

আেবদনকারী িনেজ 
আেবদন করেবন 

১) িফস-
৫,০০০/- 

টাকা ও  
১৫% ভ�াট 
২) িফেসর 

�কাড ন�র ১-
২২১১-০০০০-

১৮৫৯, 
৩) ভ�ােটর 

�কাড ন�র ১-
১১৩৩-০০০৫-

০৩১১ 
 
 
 
 
 

 

-ঐ- -ঐ- 

১৬ �িত�ান পয �ােয় 
নবায়ন িফ:- 
লং �ােরল 
ব�ক/শটগান/ 
রাইেফল 
 

০১ িদন ১) সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব  
২) আেবদেনর সােথ িফস ও ১৫% ভ�াট জমা  
    �দােনর চালান সং�� করেত হেব 
 

-ঐ- ১) িফস-
১০,০০০/- 

টাকা ও  
১৫% ভ�াট 
২) িফেসর 

�কাড ন�র ১-
২২১১-০০০০-

১৮৫৯, 
৩) ভ�ােটর 

�কাড ন�র ১-
১১৩৩-০০০৫-

০৩১১ 

�িডিসয়াল �ি�খানা 
ভার�া� কম �কত�া 

�ম নং-৩০৫ 
�জলা �কাড-৫০০০ 

�ফান নং-০৭১-৬২৩১৮ 
ocjmkushtia@gmail.co

m 

১) �জলা �ািজে�ট, �ি�য়া 
�ম নং-২০১ 

�কাড নং-৫০০০ 
�ফান নং-০৭১-৬২৩০০ 

E-mail-
dckushtia@mopa.gov.bd 

 
২) অিতির� �জলা �ািজে�ট, 

�ি�য়া 
�জলা �কাড নং ৫০০০ 

�ম নং-৩০১ 
�ফান নং-০৭১-৬২৩০৫ 

E-mail-
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admkushtia@mopa.gov.bd 
১৭ িডলার এবং 

�মরামতকারী 
�িত�ানলাইেস� 
নবায়ন 

০১ িদন ১) সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব  
২) আেবদেনর সােথ িফস ও ১৫% ভ�াট জমা  
    �দােনর চালান সং�� করেত হেব 
 

-ঐ- ১) িফস-
৫,০০০/- 

টাকা ও 
১৫% ভ�াট 
২) িফেসর 

�কাড ন�র ১-
২২১১-০০০০-

১৮৫৯, 
৩) ভ�ােটর 

�কাড ন�র ১-
১১৩৩-০০০৫-

০৩১১ 

-ঐ- -ঐ- 

১৮ �সফ 
িকিপংলাইেস� 
নবায়ন 

০১ িদন ১) সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব  
২) আেবদেনর সােথ িফস ও ১৫% ভ�াট জমা  
    �দােনর চালান সং�� করেত হেব 

-ঐ- ১) িফস-
৩,০০০/- 

টাকা ও  
১৫% ভ�াট 
২) িফেসর 

�কাড ন�র ১-
২২১১-০০০০-

১৮৫৯, 
৩) ভ�ােটর 

�কাড ন�র ১-
১১৩৩-০০০৫-

০৩১১ 

-ঐ- -ঐ- 

১৯ আে�য়াে�র 
�ি�েকট 
লাইেস� ই�� 

৭  িদন ১) সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব  
২) লাইেসে�র ফেটাকিপ আেবদেনর সােথ  
    সং�� করেত হেব 
 

-ঐ- ১) িফস 
৫০০/- টাকা 

ও ১৫% ভ�াট 
২) িফেসর 

�কাড ন�র ১-
২২১১-০০০০-

১৮৫৯, 
৩) ভ�ােটর 

�কাড ন�র ১-
১১৩৩-০০০৫-

০৩১১ 

�িডিসয়াল �ি�খানা 
ভার�া� কম �কত�া 

�ম নং-৩০৫ 
�জলা �কাড-৫০০০ 

�ফান নং-০৭১-৬২৩১৮ 
ocjmkushtia@gmail.co

m 

১) �জলা �ািজে�ট, �ি�য়া 
�ম নং-২০১ 

�কাড নং-৫০০০ 
�ফান নং-০৭১-৬২৩০০ 

E-mail-
dckushtia@mopa.gov.bd 

 
২) অিতির� �জলা �ািজে�ট, 

�ি�য়া 
�জলা �কাড নং ৫০০০ 

�ম নং-৩০১ 
�ফান নং-০৭১-৬২৩০৫ 

E-mail-
admkushtia@mopa.gov.bd 

২০ আে�য়াে�র  ১০ িদন ১) সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব  আেবদনকারী িনেজ িবনা�ে� -ঐ- -ঐ- 
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লাইেস� বদলী 
সং�া� 

২) �ময়র/ ইউিপ �চয়ার�ান ক��ক �দ�  
    নাগিরক� সনদপ� 

আেবদন করেবন 

২১ আে�য়াে�র ন�র 
লাইেসে� 
িলিপব� করণ 

 ১০ িদন ১) সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব 
২) �য়�ত  অে�র রিশেদর ফেটাকিপ  
    আেবদেনর সােথ সং�� করেত হেব 
৩) আে�য়াে�র লাইেসে�র ফেটাকিপ সং��  
    করেত হেব 

-ঐ- -ঐ- -ঐ- -ঐ- 

২২ আে�য়াে�র 
িবিবধ  
(েযমনঃ �খলািপ 
িফসহ আে�য়া� 
লাইেস� 
নবায়েনর 
আেবদন ) 

 ১০ িদন ১) সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব  
২) লাইেসে�র ফেটাকিপ সং�� করেত  
    হেব 

-ঐ- �জলা 
�ািজে�ট 

ক��ক 
আেবদন 

সে�াষজনক 
িবেবিচত হেল 
�ণ � লাইেস� 
ই�� িফ এর 
সমপিরমাণ 

অথ �  ও ১৫% 
ভ�াট 

আদায়�ব �ক  

-ঐ- -ঐ- 

 
 
 


