গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, জেদেরপুর
www.meherpur.gov.bd

সসটিদজন চার্ যার
জজলা প্রশাসন, জেদেরপুর কর্তক
য প্রেত্ত জসবাসমূে
০১. সাধারণ শাখা
ক্রসেক
১
১.

২.

জসবার নাে
২
মহামান্য রাষ্ট্রপতির
ঐতিক িহতিল হতি
প্রদত্ত অনুদাতের চেক
তিিরণ

মােেীয় প্রধােমন্ত্রীর
ত্রাণ ও কোণ িহতিল
হতি প্রদত্ত অনুদাতের
চেক তিিরণ

প্রদয়াজনীয়
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
সেয়
৩
৪
০১ (এক) ১. চেলা প্রশাসক, মেহেরপুর িরািতর আতিদে করতি
কার্ য তদিস হতি।
২. পাসতপাট ট সাইতের রতিে ছতি-১ কতপ।
(চময়র, চপৌরসিা/ইউতপ চেয়ারম্যাে কর্তটক
সিযাতয়ি)
৩. োিীয় পতরেয় পত্র/েন্ম তেিন্ধে এর সিযাতয়ি
ফতটাকতপ
০১ (এক) ১.চেলা প্রশাসক, মেহেরপুর িরািতর আতিদে করতি
কার্ য তদিস হতি

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
প্রাসি স্থান
৫
-

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৬

৭
জনাব জোোঃ আসরি জোদসন
সেকারী কসেশনার
ম াবাইল: +৮৮০১৭০৮৪১০০১২
জর্সলদিান: +৮৮-০৭৯১-৬২৫৫৬
ই-ম ইল এমেস:

১০/= টাকা
মূতের
চরতিতেউ
স্ট্যাম্প

-

acgenmeherpur71@gmail.com

-

২. পাসতপাট ট সাইতের রতিে ছতি-১ কতপ।
(চময়র, চপৌরসিা/ইউতপ চেয়ারম্যাে কর্তটক
সিযাতয়ি)
৩. োিীয় পতরেয় পত্র/েন্ম তেিন্ধে এর সিযাতয়ি
ফতটাকতপ

-

-
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১০/= টাকা
মূতের
চরতিতেউ
স্ট্যাম্প

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব
৮
জনাব জোোঃ রসশদুল োন্নাি
কবীর
অতিতিক্ত জজলা প্রশাসক
(সাসব যক)
ম োবোইল: +৮৮০১৭০৮৪১০০০৩
জর্সলদিান: +৮৮-০৭৯১৬২৫৯১
ই-হেইল এহেস:
mrmannaf@gmail.com

ক্রসেক

জসবার নাে

১
৩.

২
ধমট মন্ত্রণালয় কর্তটক
িরাদ্দকৃি অতথ টর চেক
তিিরণ
(মসতেদ/মাদ্
রাসা/মতির/ধমীয়
উপসোলতয়র
সংস্কার/চমরামি/
পুেি টাসতের েন্য)
ক্ষুদ্র নৃ-চ াষ্ঠীর সেদ
পত্র

৪.

৫.

চিসামতরক প্রশাসতে
োকুরীরি অিস্থায়
সরকাতর কমটকিটা
/কমটোরীর
মৃত্যযিরণেতেি কারতণ
৫,০০,০০০ টাকা
আতথ টক অনুদাে প্রাতির
আতিদে েেপ্রশাসে
মন্ত্রণালতয় চপ্ররণ

প্রদয়াজনীয়
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
সেয়
৩
৪
০৭ (সাি) ১. প্রতিষ্ঠাতের োতম ছাপাতো প্যাতে আতিদে।
কার্ য তদিস
২.চরজুতলশে
িা
কার্ যতিিরণীতি
সিাপতি/সম্পাদকতক চেক গ্রহতণর ক্ষমিা প্রদাে
সংক্রান্ত কার্ যতিিরণীর সিযাতয়ি ফতটাকতপ।

১৫
(পতের)
কার্ য তদিস
ত্রৈোসসক
সিসিহে
বাছাই
কসেটির
সিা
অনুসিে
েয়। বাছাই
কসেটির
অনুহোদন
ম র পর
েেপ্রশাস
ে
মন্ত্রণালতয়
চপ্ররণ
করা েয়।

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
প্রাসি স্থান
৫
সংতিষ্ট প্রতিষ্ঠাে
সংতিষ্ট প্রতিষ্ঠাে

৩. পাসতপাট ট সাইতের সিযাতয়ি রতিে ছতি-১ কতপ।
৪. োিীয় পতরেয় পতত্রর সিযাতয়ি ফতটাকতপ।
১.চেলা প্রশাসক, মেহেরপুর িরািতর আতিদে করতি
হতি।
২. োিীয় পতরেয় পতত্রর সিযাতয়ি ফতটাকতপ
১.তেধ টাতরি ফরতম আতিদে

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৬
১০/= টাকা
মূতের
চরতিতেউ
স্ট্যাম্প

৭

-

তিোমূতে
-

১. েেপ্রশাসে
মন্ত্রণালতয়র ওতয়ি সাইট
www.mopa.gov.bd

েহে ডাউনহলাড করা
র্াহব অথবা
চেলা
প্রশাসতকর
কার্ টালতয়র
ফ্রন্ট
চেক্স/সাধারণ শাখা হতি
সংগ্রহ করা র্াতি।
চপৌরসিা/ইউতেয়ে
২.োক্তার কর্তটক মৃত্যযর সেদপত্র- ২ কসপ
পতরষদ
৩. চময়র, চপৌরসিা/ইউতপ চেয়ারম্যাে কর্তটক প্রদত্ত চপৌরসিা/ইউতেয়ে
ট
পতরষদ
ওয়াতরশাে সার্টতফতকট২ কসপ
৪. রােস্ব খািভূক্ত মতমট প্রিযয়ে পত্র ও চশষ চিিতের সংতিষ্ট প্রতিষ্ঠাে
প্রিযয়ে পত্র
৫. পাসতপাট ট সাইতের সিযাতয়ি রতিে ছতি-২ কতপ।
৬. ছতিসহ ওয়াতরশ ণ কর্তটক ক্ষমিাপত্র র্া চময়র,
চপৌরসিা/ইউতপ চেয়ারম্যাে কর্তটক স্বাক্ষতরি
2

তিোমূতে

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব
৮

ক্রসেক

জসবার নাে

১

২

৬.

৭.

৮.

প্রদয়াজনীয়
সেয়
৩

চিসামতরক প্রশাসতে
োকুরীরি অিস্থায়
সরকাতর কমটকিটা
/কমটোরীর
অক্ষমিােতেি কারতণ
আতথ টক অনুদাে প্রাতির
আতিদে েেপ্রশাসে
মন্ত্রণালতয় চপ্ররণ

িীর মুতক্ততর্াদ্ধা তণর
মৃত্যযিরতণর কারতে
দাফে/সৎকার িািা
প্রদাে
সরকাতর ব্যিস্থাপোয়
হতে মতেচ্ছু
হের্াত্রীতদর আতিদে
গ্রহণ

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
প্রাসি স্থান
৫

৪
ট
৩. স্ত্রী/ স্বামীর েে ম্যাতরে সার্টতফতকট
(আহবদনকারীর বয়স ৫০ বছহরর অসিক েহল নন
য
ম্যাহরজ সাটিসিহকট
সনষ্প্রহয়াজন ) (০২ কতপ)
৭. সাতিটস িই এর ২ ও ৩েং পৃষ্ঠার সিযাতয়ি
ফতটাকতপ
১.তেধ টাতরি ফরতম আতিদে।

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৬

৭

-

১. েেপ্রশাসে
মন্ত্রণালতয়র ওতয়িসাইট

তিোমূতে

www.mopa.gov.bd

১(এক)
তদে

১(এক)
তদে

েহে ডাউনহলাড করা
র্াহব অথবা
চেলাপ্রশাসতকর
কার্ টালতয়র ফ্রন্ট চেক্স,
সাধারণ শাখা হতি
সংগ্রহ করা র্াতি।
২. চমতেকযাল চিাে ট কর্তটক চ াতষি অক্ষমিােতেি সংতিষ্ট চমতেকযাল চিাে ট
সেদ/প্রতিতিদে
৩. পাসতপাট ট সাইতের সিযাতয়ি রতিে ছতি-৩ কতপ।
সংতিষ্ট
প্রতিষ্ঠাে
৪. রােস্ব খািভূক্ত মতমট প্রিযয়ে পত্র।
৫. সাতিটস িই এর সিযাতয়ি ফতটাকতপ।
১. সংতিষ্ট উপতেলা তেি টাহী অতফসার কর্তটক ব্যিস্থা
চেয়া হয়।

১. তেধ টাতরি তেিন্ধে ফরম

১. চেলাপ্রশাসতকর
কার্ টালতয়র ফ্রন্ট চেক্স,
সাধারণ শাখা অথিা
www.meherpur.go
v.bd ওতয়ি চপাট টাল

হতি সংগ্রহ/ োউেতলাে
করা র্াতি।
3

তিোমূতে

তিোমূতে

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব
৮

ক্রসেক

জসবার নাে

১

২

প্রদয়াজনীয়
সেয়
৩

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
৪

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
প্রাসি স্থান
৫
২. উপতেলা তেি টাহী
অতফসাতরর কার্ টালয়।
৩. ইসলাতমক
ফাউতেশে।
ব্যাংক ৪. তেধ টাতরি ব্যাংক।

২.তেধ টাতরি ব্যাংতক টাকা েমাদাতের
ড্রাফট/চপ-অে টার
৩. পাসতপাট ট সাইতের সিযাতয়ি রতিে ছতি-২ কতপ
৪. তেে ঠিকাো সম্বতলি োকর্টতকটযুক্ত খাম।
৫. আন্তেটাতিক পাসতপাট ট

০৯. এেতেও এর অনূকূতল ৩০ (তত্রশ)
প্রিযয়ে পত্র প্রদাে
কার্ য তদিস
১০. সিক্ষা
েন্ত্রণালহয়র
আওোয়
সিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রসেিান, সিক্ষক ও
কর্তটক
ছাৈ-ছাৈীহদর অনুদান তেধ টাতরি
প্রাসির
আহবদন
সময়
েন্ত্রণালহয় মপ্ররণ ও
বরাদ্দ প্রাসি সাহপহক্ষ
অনুদান সবেরণ

১. এেতেও এর োতম ছাপাতো প্যাতে আতিদে।

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৬

৭

-

সংতিষ্ট এেতেও

(সিক্ষা েন্ত্রণালয় েহে সবজ্ঞসি জারীর পর সনি যাসরে
োসরহের েহে সনম্নবসণ যে কযাটাগরী অনুর্ায়ী
আহবদন করা র্াহব)
প্রসেিাহনর মক্ষহৈ :
১. প্রসেিাহনর প্যাহড প্রসেিান প্রিান কর্তযক সসিব,
সিক্ষা েন্ত্রণালয়, বাাংলাহদি সসিবালয়, ঢাকা বরাবর
সহবািন এবাং োেে: মজলা প্রিাসক, মেহেরপুর
বরাবহর আহবদন মপ্ররণ করহে েহব
সিক্ষক ও ছাৈ-ছাৈীহদর মক্ষহৈ :
২. স্বেহে সাদা কাগহজ সলসেে আহবদন সসিব, সিক্ষা
েন্ত্রণালয়, বাাংলাহদি সসিবালয়, ঢাকা বরাবর
সহবািন এবাং োেে: মজলাপ্রিাসক, মেহেরপুর
বরাবর আহবদন সরাসসর দাসেল করহে েহব।
৩. আহবদহনর সাহথ সাংযুক্ত সকল কাগজপৈ প্রথে
মেসণর মগহজহটড কেযকেযা কর্তযক সেযাসয়ে কহর
দাসেল করহে েহব

-

-

-
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তিোমূতে
সি/িাজয মুক্ত

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব
৮

ক্রসেক

জসবার নাে

১

২

প্রদয়াজনীয়
সেয়
৩

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
৪
৪. পাসহপাট য সাইহজর রসিন ছসব- ১ কসপ
৫. প্রসেিাহন অেয়নরে েহেয প্রসেিান প্রিান কর্তযক
প্রেযয়ন আহবদহনর সাহথ সাংযুক্ত করহে েহব
৬. সাংসিষ্ট ইউসপ/মেয়হরর জােীয়ো সনদপহৈর
িহটাকসপ আহবদহনর সাহথ সাংযুক্ত করহে েহব
৭. পািকৃে পরীক্ষার সকল নবরপৈ আহবদহনর সাহথ
সাংযুক্ত করহে েহব
৮. জােীয় পসরিয়পহৈর িহটাকসপ আহবদহনর সাহথ
সাংযুক্ত করহে েহব।
সবহিষ দ্রষ্টব্য: মজলা প্রিাসহকর কার্ যালহয় প্রাি
আহবদনসমূে সনি যাসরে কসেটির োেহে বাছাইপূব যক
সাংসিষ্ট েন্ত্রণালহয় মপ্ররণ করা েয়। েন্ত্রণালয় েহে
বরাদ্দ প্রাসি সাহপহক্ষ স্ব স্ব ব্যসক্ত/প্রসেিাহনর অনুকূলহল
মিহকর োেহে অনুদান প্রদান করা েহব।

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
প্রাসি স্থান
৫
সংতিষ্ট প্রতিষ্ঠাে

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৬

৭

চপৌরসিা/ইউতেয়ে
পতরষদ
--

১১.

সিক্ষা
েন্ত্রণালহয়র ০৭ (সাে)
আওোয়
সিক্ষা কার্ যসদবস
প্রসেিাহন ল্যাবহরটরী
র্ন্ত্রপাসে সরবরাহের
জন্য সিক্ষা প্রসেিাহনর
েহনানয়ন

১. সিক্ষা েন্ত্রণালহয়র িাসেদা মোোহবক সািারণে
মসহেবর-নহিবর োহসর েহে মজলা প্রিাসক কর্তযক
সিক্ষা প্রসেিাহন ল্যাবহরটরী র্ন্ত্রপাসে সরবরাহের
জন্য সিক্ষা প্রসেিান েহনানয়ন পূব যক েন্ত্রণালহয়
মপ্ররণ করা েয়। এহক্ষহৈ, উপহজলা সনব যােী
অসিসাহরর সনকট মথহক প্রোব রহণেণ পূব যক মজলা
কসেটির োেহে চূড়ান্ত অনুহোদন মদয়া েয়।

--

সি/িাজযমুক্ত

১২.

সাংস্কৃসে সবষয়ক
েন্ত্রণালহয়র অনুদান
প্রাসির আহবদন রহণেণ

প্রসেিান ও আসথ যকিাহব অস্বচ্ছল সাংস্কৃসেহসবীগণ
আহবদন করহে পারহবন।
১. সাংস্কৃসে সবষয়ক েন্ত্রণালহয়র সনি যাসরে োসরহের
েহে আহবদন করহে েহব

চেলা
প্রশাসতকর
কার্ টালতয়র ফ্রন্ট চেক্স
অথিা সাধারণ শাখা
অথিা মজলা কালিারাল

সি/িাজযমুক্ত

মন্ত্রণালয়
কর্তটক
তেধ টাতরি
সময়
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উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব
৮

ক্রসেক

জসবার নাে

১

২

প্রদয়াজনীয়
সেয়
৩

১৩. যুব ও ক্রীড়া েন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয়
েহে অনুদান প্রদাহনর
কর্তটক
আহবদন েন্ত্রণালহয় তেধ টাতরি
মপ্ররণ
সময়
১৪. জােীয় রহণন্থহকন্দ্র,
০৭ (সাে)
সাংস্কৃসে সবষয়ক
কার্ য সদবস
েন্ত্রণালয় কর্তযক
অনুদান প্রদান

১৫.

সবজ্ঞান ও প্রযুসক্ত
উন্নয়ন ট্রাস্ট এর
অনুদান প্রদাহনর
আহবদন েন্ত্রণালহয়
মপ্ররণ

১৬. সবজ্ঞান ও প্রযুসক্ত
উন্নয়ন ট্রাস্ট এর
অনুদান প্রদান

সবজ্ঞান ও
প্রযুসক্ত
উন্নয়ন
ট্রাস্ট
কর্তটক
তেধ টাতরি
সময়
০৭ (সাে)
কার্ য সদবস

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
৪

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
প্রাসি স্থান
৫
অসিসার এর কার্ যালয়
হতি সংগ্রহ করা র্াতি

২.সনি যাসরে আহবদন িরহে মজলা প্রিাসহকর
কার্ যালহয় আহবদন করহে েহব
৩. প্রসেিাহনর মক্ষহৈ সিাপসে/সম্পাদক-মক
প্রসেিাহনর প্যাহড আহবদন করহে েহব
৪. ব্যসক্তর মক্ষহৈ, পাসহপাট য সাইহজর রসিন
সিযাতয়ি ছসব -২ কসপ
৫. জােীয় পসরিয়পহৈর সেযাসয়ে িহটাকসপ
১.েন্ত্রণালহয়র সনি যাসরে ফরতম আহবদন করহে েহব

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৬

৭

--

সি/িাজযমুক্ত

১. জােীয় রহণন্থহকন্দ্র, সাংস্কৃসে সবষয়ক েন্ত্রণালয় েহে
বরাদ্দ প্রাসি সাহপহক্ষ বরাদ্দ প্রদানকারী কর্তযপক্ষ
কর্তযক সনহদ যিনা বােবায়ন
২. প্রসেিান প্রিান প্রসেিাহনর সনি যাসরে প্যাহড মজলা
প্রিাসক, মেহেরপুর বরাবর মিক প্রাসির জন্য
আহবদন পৈ দাসেল করহবন

--

সি/িাজযমুক্ত

১. মজলা প্রিাসক কর্তযক ২ টি সিক্ষা প্রসেিান
েহনানয়ন পূব যক সবজ্ঞান ও প্রযুসক্ত উন্নয়ন ট্রাস্ট এ
মপ্ররণ করা েয়।
এহক্ষহৈ, আসথ যকিাহব দুব যল ও মলোপড়ায় িাহলা এ
িরহনর সিক্ষা প্রসেিানহক অরহণাসিকার মদয়া েয়।

-

১. সবজ্ঞান ও প্রযুসক্ত উন্নয়ন ট্রাস্ট েহে বরাদ্দ প্রাসি
সাহপহক্ষ মজলা প্রিাসহকর কার্ যালয় েহে মিহকর
োেহে অনুদান প্রদান

--
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সি/িাজযমুক্ত

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব
৮

ক্রসেক

জসবার নাে

১

২

প্রদয়াজনীয়
সেয়
৩

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

আসলে, িাসজল ও
কহলজ পর্ যাহয়র
ম্যাহনসজাং/গিসন যাং
বসডর সনব যািন
পসরিালনার জন্য
সপ্রজাইসডাং অসিসার
সনহয়াগ

১৮.

সবসিন্ন সিক্ষা
প্রসেিাহনর সিক্ষকহদর
সবরুহে অসিহর্াগ
সনষ্পসি
োেসেক
সবদ্যালয়,মাদ্রাসা ও
কহলজ পসরিালনার
জন্য সনব যােী কসেটির
সদস্য েহনানয়ন

৩০ (তত্রশ) ১.মজলা প্রিাসক, মেহেরপুর বরাবর অসিহর্াগপৈ
কার্ য তদিস মপ্ররণ করহে েহব
২. দাসেলকৃে অসিহর্াহগর স্বপহক্ষ প্রোণাসদ (র্সদ
থাহক)
০৩ (সেন) ১. প্রসেিান প্রিান প্রসেিাহনর প্যাহড মজলা
কার্ যসদবস প্রিাসক,মেহেরপুর বরাবর আহবদন মপ্ররণ করহবন
২. আহবদহন েহনানীে ব্যসক্তবহগরয পূণ য নাে, ঠিকানা,
সিক্ষাগে মর্াগ্যো ও অসিজ্ঞো ইেযাসদ উহেে করহে
েহব

োকুরীরি অিস্থায়
মৃিিরণ করতল
কমটোরীর পতরিারতক
কোণ িািা, দাফেকাফে িািা, চর্ৌথ
িীমার আতিদে
কমটোরী কোণ চিাে ট
এ চপ্ররণ

০৭ (সাি) ১. তেধ টাতরি আতিদে ফরম
কার্ ট তদিস

২০.

প্রাসি স্থান
৫

৪
২. প্রসেিান প্রিান প্রসেিাহনর সনি যাসরে প্যাহড মজলা
প্রিাসক, মেহেরপুর বরাবর মিক প্রাসির জন্য
আহবদন পৈ দাসেল করহবন
০৩ (সেন) ১. প্রসেিান প্রিান প্রসেিাহনর সনি যাসরে প্যাহড মজলা
কার্ য সদবস প্রিাসক, মেহেরপুর বরাবর আহবদন পৈ দাসেল
করহবন
২. আহবদহনর সাহথ পূব যবেী এডেক কসেটির, গিসন যাং
বসড/ম্যাহনসজাং কসেটির মবাড য কর্তযক অনুেসে পৈ
দাসেল করহে েহব

১৭.

১৯.

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৬

৭

--

সি/িাজযমুক্ত

--

সি/িাজযমুক্ত

--

সি/িাজযমুক্ত

চেলা প্রশাসতকর
কার্ টালতয়র ফ্রন্ট চেক্স,
সাধারণ শাখা অথিা
www.meherpur.go
v.bd ওতয়ি চপাট টাল হতি
সংগ্রহ/ োউেতলাে করা
র্াতি

সি/িাজযমুক্ত

২. সদ্যতিালা পাসতপাট ট সাইতের সিযাতয়ি রতিে
ছতি কোণ িহতিতলর ৩ কতপ, চর্ৌথ িীমার েন্য
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উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব
৮

ক্রসেক

জসবার নাে

১

২

প্রদয়াজনীয়
সেয়
৩

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
৪
০১ (এক) কতপ, দাফে কাফতের সহায়িার
আতিদতের েন্য ১ কতপ
৩. অিসর গ্রহতণর আতদশপতত্রর সিযাতয়ি কতপ
৪. ওয়াতরশ সেদ পত্র (মূলকতপ)
৫. কমটকিটা/কমটোরীর মৃত্যয সেদ পতত্রর সিযাতয়ি
কতপ
৬. ো তরকত্ব সেদ পতত্রর সিযাতয়ি কতপ
ট
৭. স্ত্রী/ স্বামীর েে ম্যাতরে সার্টতফতকট
(আহবদনকারীর বয়স ৫০ বছহরর অসিক েহল নন
য
ম্যাহরজ সাটিসিহকট
সনষ্প্রহয়াজন ) এিং কন্যা ও
িতির চক্ষতত্র তিিাহ ো হওয়ার সেদ পতত্রর
সিযাতয়ি কতপ
৮.আতিদেকারীতক সকল সদস্য কর্তটক প্রদত্ত
ক্ষমিাপত্র (মূলকতপ)
১০. কোণ িহতিল/চর্ৌথিীমার সাহায্য পাওয়ার
দাতিদারতদর েমুো স্বাক্ষর

২১.

পতত্রকার
তেকলাতরশে সংক্রান্ত

৩০ (তত্রশ) ১। তেধ টাতরি ফরতম আতিদে
কার্ ট তদিস
২। তশক্ষা ি চর্াগ্যিার সেদ পত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
প্রাসি স্থান
৫

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৬

৭

চপৌরসিা/ইউতেয়ে
পতরষদ
চপৌরসিা/ইউতেয়ে
পতরষদ
চপৌরসিা/ইউতেয়ে
পতরষদ
চপৌরসিা/ইউতেয়ে
পতরষদ

তেধ টাতরি আতিদে ফরম
ফ্রন্ট চেস্ক/সাধারণ শাখা
সংগ্রহ করা র্াতি।
-

৩। োিীয় পতরেয় পত্র/ো তরকত্ব সেদ/ েন্ম সেদ
এর সিযাতয়ি ফতটাকতপ

-

৪। দুই কতপ সিযাতয়ি রতিে ছতি

-

ট
৫। ব্যাংক সলতিতি সার্টতফতকট
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সি/িাজযমুক্ত

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব
৮

ক্রসেক

জসবার নাে

১

২

প্রদয়াজনীয়
সেয়
৩

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
প্রাসি স্থান
৫
-

৪
৬। ব্যাংক চস্ট্টতমন্ট

২২.

চপ্রতসর তেক্লাতরশে
সংক্রান্ত

৭। চপ্রতসর সাতথ চুতক্তপত্র

-

৮। অতিজ্ঞিা সেদ পত্র।

-

৩০ (তত্রশ) ১। তেধ টাতরি ফরতম আতিদে
কার্ ট তদিস
২। োিীয় পতরেয় পত্র/ো তরকত্ব সেদ/ েন্ম সেদ
এর সিযাতয়ি ফতটাকতপ

তেধ টাতরি আতিদে ফরম
ফ্রন্ট চেস্ক/সাধারণ শাখা
সংগ্রহ করা র্াতি।
-

৩। আতিদেকারীর দুই কতপ সিযাতয়ি রতিে ছতি

-

৪। চপ্রতসর মাতলকাো স্বত্ত্ব/চুতক্ত োমা

-

ট
৫। ব্যাংক সলতিতি সার্টতফতকট।

-
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সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৬

৭

সি/িাজযমুক্ত

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব
৮

02. মেজারত শাখা
ক্রসেক
১
১

জসবার নাে
২

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৩

৪

প্রাসি স্থান
৫

৬

৭

সার্কিট হাউস/ অন্যান্য আমবদে
সরকার্র মরষ্ট হাউজ
অনুযায়ী
সমূমহ আবাসে সুর্বধা
(পদ য িাদা ও
প্রদাে।
আমবদে
অগ্রার্ধকার)

ি তিা/অবসর প্রাপ্ত
(সরকারী ক ক
সরকারী ক কি তিা)
১-৩র্দে
১ সজ্জা (েে এর্স) ৬৫/১ সজ্জা (এর্স) ৯০/২ সজ্জা ( েেএর্স) ১২০/২ সজ্জা (এর্স) ১৭০/৪-৭ র্দে
১ সজ্জা (েে এর্স) ৯০/১ সজ্জা (এর্স) ১২০/২ সজ্জা (েে এর্স) ১৭০/২ সজ্জা (এর্স) ২৪০/৭ র্দমের উমধ িব
১ সজ্জা (েে এর্স) ২৬৫/১ সজ্জা (এর্স) ৪০০/২ সজ্জা (েেএর্স) ৫৩০/২ সজ্জা (এর্স) ৬৬৫/-

দাপ্তর্রক পত্র/সলসেে আমবদেপত্র

(স্বায়ত্ব শার্সত প্রর্তষ্ঠামের
ক কি তিামদর জন্য)
১-৩র্দে
১ সজ্জা(েে এর্স) ৮০/১ সজ্জা(এর্স) ১২০/২ সজ্জা( েেএর্স) ১৪৫/২ সজ্জা(েে এর্স) ২১০/৪-৭ র্দে
১ সজ্জা(েে এর্স) ১২০/১ সজ্জা(এর্স) ১৭০/২ সজ্জা( েেএর্স) ২১০/10

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব
৮

জোব রা ােন্দ পাল
জনাব জোোঃ রসশদুল োন্নাি
মেজারত মেপুটি কামলক্টর
কবীর
ম াবাইল েম্বরঃ
অতিতিক্ত জজলা প্রশাসক (সাসব যক)
+৮৮০১৭০৮৪১০০০৫
মটর্লম াে েম্বরঃ
ম োবোইল: +৮৮০১৭০৮৪১০০০৩
+৮৮-০৭৯১-৬২৪৯০ (অর্ স)
+৮৮-০৭৯১-৬২২৯০ (সার্কিট জর্সলদিান: +৮৮-০৭৯১-৬২৫৯১
হাউজ)
ই-ম ইল:
ই-হেইল এহেস:

ramanandabcs33@gmail.com

mrmannaf@gmail.com

ক্রসেক
১

জসবার নাে
২

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৩

৪

প্রাসি স্থান
৫

৬

৭

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব
৮

২ সজ্জা( এর্স) ৩২০/৭ র্দমের উমধ িব
১ সজ্জা (েে এর্স) ৩৩০/১ সজ্জা(এর্স) ৪৬৫/২ সজ্জা ( েেএর্স) ৫৮৫/২ সজ্জা ( এর্স) ৮৫০/ি ক
ি তিা )
(মব-সরকার্র ব্যর্িবর্/ক
১ সজ্জা (েে এর্স) ৫০০/১ সজ্জা (এর্স) ৭০০/২ সজ্জা (েেএর্স) ১০০০/২ সজ্জা (এর্স) ১৪০০/২

মলৌহজাত দ্রব্য
র্বক্রময়র র্ের্লিং
লাইমসন্স প্রদাে

৩০(র্ত্রশ)
কায ির্দবস

১. র্েধ িার্রত রম আমবদে করমত
হমব
২. োর্র্রকমত্বর সেদপত্র (সতযার্য়ত
মটাকর্প)
৩. ব্যবসা প্রর্তষ্ঠামের ার্লকাো
সিংক্রান্ত কার্জপত্র/চুর্িো া/ ভাড়ার
রর্শদ (সতযার্য়ত মটাকর্প)

১. র্েধ িার্রত র
মেজারত শাখা, মজলা
প্রশাসমকর কায িালয়,
ম মহরপুর।
২. অন্যান্য কার্জপত্র
সিংর্িষ্ট দপ্তরসমূহ
মথমক সিংগ্রহ করমত
হমব।

৪. মেে লাইমসন্স (সতযার্য়ত
মটাকর্প)
৫. ত র্সলী ব্যািংক কর্তিক প্রদত্ত
আর্থ িক স্বচ্ছলতা সেদপত্র (যর্দ থামক)
৬. আয়কর সেদ (যর্দ থামক)
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লাইমসন্স র্ - ৩০০০/মসাোলী ব্যািংক প্রধাে শাখা,
ম মহরপুর মকাে েিং-১-৩৯৩৪০০০০-১৮৩১ এবিং র্েধ িার্রত র্
এর ১৫% ভযাট = বাবদ ৪৫০/টাকা ১-৩৯৩৪-০০১০-০৩১১ েিং
মকামে মেজারী চালামের াধ্যম
জ া র্দমত েদব।

ঐ

ঐ

ক্রসেক
১

জসবার নাে
২

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৩

৪

প্রাসি স্থান
৫

৬

৭

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব
৮

৭. পাসমপাট ি সাইমজর এক কর্প
সতযার্য়ত রর্িে ছর্ব।
৩

মলৌহজাত দ্রব্য
র্বক্রময়র র্ের্লিং
লাইমসন্স েবায়ে

০৭ (সাত)
কায ির্দবস

প্রর্তবছর ৩১ ম তার্রমখর মধ্য
১. র্েধ িার্রত ‘র্স’ রম আমবদে করমত
হমব

েবায়ে র্ - ১৫০০/-

মসাোলী ব্যািংক প্রধাে শাখা,
ম মহরপুর এ ১-৩৯৩৪-০০০০১৮৩১ এবিং র্েধ িার্রত র্ মসর
উপর ১৫% ভযাট = ২২৫/-টাকা
১-৩৯৩৪-০০১০-০৩১১ েিং মকামে
মেজারী চালামের াধ্যম জ া
র্দমত েদব।

২. মূল লাইমসন্স
৩. মেজারী চালামের মূলকর্প

৪

র্সম ন্ট র্বক্রময়র
র্ের্লিং লাইমসন্স
প্রদাে

৩০(র্ত্রশ)
কায ির্দবস

১. র্েধ িার্রত
হমব

রম আমবদে করমত

২. োর্র্রকমত্বর সেদপত্র (সতযার্য়ত
মটাকর্প)
৩. ব্যবসা প্রর্তষ্ঠামের ার্লকাো
সিংক্রান্ত কার্জপত্র/চুর্িো া/ভাড়ার
রর্শদ ( মটাকর্প)

১. র্েধ িার্রত র
মেজারত শাখা,
মজলাপ্রশাসমকর
কায িালয়, ম মহরপুর
২. অন্যান্য কার্জপত্র
সিংর্িষ্ট দপ্তরসমূহ
মথমক সিংগ্রহ করমত
হমব।

৪. মেে লাইমসন্স (সতযার্য়ত
মটাকর্প)
৫. ত র্সলী ব্যািংক কর্তিক প্রদত্ত
আর্থ িক স্বচ্ছলতা সেদপত্র (যর্দ থামক)
৬. আয়কর সেদ (যর্দ থামক)
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ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

লাইমসন্স র্ - ১৫০০/-

মসাোলী ব্যািংক প্রধাে শাখা,
ম মহরপুর মকাে েিং-১-৩৯৩৪০০০০-১৮৩১ এবিং র্েধ িার্রত
র্ মসর উপর ১৫% ভযাট বাবদ
২২৫/-টাকা
১-৩৯৩৪-০০১০০৩১১ মকাে েিং মকামে মেজারী
চালামের াধ্যম জ া র্দমত হমব।

ক্রসেক
১

জসবার নাে
২

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৩

৪

প্রাসি স্থান
৫

৬

৭

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব
৮

৭. পাসমপাট ি সাইমজর এক কর্প রর্িে
ছর্ব।
৫

র্সম ন্ট র্বক্রময়র
র্ের্লিং লাইমসন্স
েবায়ে

০৭ (সাত)
কায ির্দবস

লাইমসমন্সর ম য়াদ মশষ হওয়ার ১ াস
পূমব ি/ প্রর্তবছর ৩১ ম তার্রমখর মধ্য

১. র্েধ িার্রত ‘র্স’ রম আমবদে
করমত হমব ২. মূল লাইমসন্স

েবায়ে র্ - ৭৫০/মসাোলী ব্যািংক প্রধাে শাখা,
ম মহরপুর মকাে েিং-১-৩৯৩৪০০০০-১৮৩১ এবিং র্েধ িার্রত
র্ মসর উপর ১৫% ভযাট =
১১২.৫০ /-টাকা ১-৩৯৩৪-০০১০০৩১১ েিং মকামে মেজারী
চালামের াধ্যম জ া র্দমত
হমব।

-

৩. মেজারী চালামের মূলকর্প

৬

জুময়লারীর র্ের্লিং
লাইমসন্স প্রদাে

৩০(র্ত্রশ)
কায ির্দবস

১. র্েধ িার্রত রম আমবদে করমত
হমব
২. োর্র্রকমত্বর সেদপত্র (সতযার্য়ত
মটাকর্প)
৩. ব্যবসা প্রর্তষ্ঠামের ার্লকাো
সিংক্রান্ত কার্জপত্র/চুর্িো া/ভাড়ার
রর্শদ ( মটাকর্প)
৪. মেে লাইমসন্স (সতযার্য়ত
মটাকর্প)
৫. ত র্সলী ব্যািংক কর্তিক প্রদত্ত
আর্থ িক স্বচ্ছলতা সেদপত্র (যর্দ থামক)
৬. আয়কর সেদ (যর্দ থামক)
৭. পাসমপাট ি সাইমজর এক কর্প রর্িে
ছর্ব।

১. র্েধ িার্রত র
মেজারত শাখা,
মজলাপ্রশাসমকর
কায িালয়, ম মহরপুর
২. অন্যান্য কার্জপত্র
সিংর্িষ্ট দপ্তরসমূহ
মথমক সিংগ্রহ করমত
হব।
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লাইমসন্স র্
৩০০০/-টাকা
মসাোলী ব্যািংক প্রধাে শাখা,
ম মহরপুর মকাে েিং-১-৩৯৩৪০০০০-১৮৩১ এবিং র্েধ িার্রত
র্ মসর উপর ১৫% ভযাট বাবদ
৪৫০/-টাকা
১-৩৯৩৪-০০১০০৩১১ মকামে মেজারী চালামের
াধ্যম জ া র্দমত হমব।

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ক্রসেক
১
৭

জসবার নাে
২
জুময়লারীর র্ের্লিং
লাইমসন্স েবায়ে

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৩

৪

প্রাসি স্থান
৫

৬

৭

০৭ (সাত)
কায ির্দবস

লাইমসমন্সর ম য়াদ মশষ হওয়ার ১ াস
পূমব ি/ প্রর্তবছর ৩১ ম তার্রমখর মধ্য

েবায়ে র্ - ১৫০০/মসাোলী ব্যািংক প্রধাে শাখা,
ম মহরপুর মকাে েিং-১-৩৯৩৪০০০০-১৮৩১ এবিং র্েধ িার্রত
র্ মসর উপর ১৫% ভযাট বাবদ
২২৫/-টাকা ১-৩৯৩৪-০০১০০৩১১ েিং মকামে মেজারী
চালামের াধ্যম জ া র্দমত
হমব।

৩. মেজারী চালামের মূলকর্প

স্বণ িকার্রর্রীর
র্ের্লিং লাইমসন্স
প্রদাে

৩০(র্ত্রশ)
কায ির্দবস

১. র্েধ িার্রত রম আমবদে করমত
হমব
২. োর্র্রকমত্বর সেদপত্র (সতযার্য়ত
মটাকর্প)
৩. ব্যবসা প্রর্তষ্ঠামের ার্লকাো
সিংক্রান্ত কার্জপত্র/চুর্িো া/ভাড়ার
রর্শদ ( মটাকর্প)
৪. মেে লাইমসন্স (সতযার্য়ত
মটাকর্প)
৫. ত র্সলী ব্যািংক কর্তিক প্রদত্ত
আর্থ িক স্বচ্ছলতা সেদপত্র (যর্দ থামক)
৬. আয়কর সেদ (যর্দ থামক)
৭. পাসমপাট ি সাইমজর এক কর্প রর্িে
ছর্ব।

৮

-

১. র্েধ িার্রত ‘র্স’ রম আমবদে
করমত হমব ২. মূল লাইমসন্স

৮

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

১. র্েধ িার্রত র
মেজারত শাখা,
মজলাপ্রশাসমকর
কায িালয়, ম মহরপুর
২. অন্যান্য কার্জপত্র
সিংর্িষ্ট দপ্তরসমূহ
মথমক সিংগ্রহ করমত
হমব।
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ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

েবায়ে র্ - ৫০০/মসাোলী ব্যািংক প্রধাে শাখা,
ম মহরপুর মকাে েিং-১-৩৯৩৪০০০০-১৮৩১ এবিং র্েধ িার্রত
র্ মসর উপর ১৫% ভযাট = ৭৫/টাকা ১-৩৯৩৪-০০১০-০৩১১ েিং
মকামে মেজারী চালামের াধ্যম
জ া র্দমত হমব।

ক্রসেক
১
৯

জসবার নাে
২
স্বণ িকার্রর্রীর
র্ের্লিং লাইমসন্স
েবায়ে

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৩

৪

প্রাসি স্থান
৫

৬

৭

০৭ (সাত)
কায ির্দবস

লাইমসমন্সর ম য়াদ মশষ হওয়ার ১ াস
পূমব ি/ প্রর্তবছর ৩১ ম তার্রমখর মধ্য
১. র্েধ িার্রত ‘র্স’ রম আমবদে
করমত হমব ২. মূল লাইমসন্স

পাইকারী ও খুচরা
কাপড় র্বক্রময়র
র্ের্লিং লাইমসন্স
প্রদাে

৩০(র্ত্রশ)
কায ির্দবস

১. র্েধ িার্রত
হমব

রম আমবদে করমত

২. োর্র্রকমত্বর সেদপত্র (সতযার্য়ত
মটাকর্প)
৩. ব্যবসা প্রর্তষ্ঠামের ার্লকাো
সিংক্রান্ত কার্জপত্র/চুর্িো া/ভাড়ার
রর্শদ ( মটাকর্প)

৮

েবায়ে র্ - ২৫০/মসাোলী ব্যািংক প্রধাে শাখা,
ম মহরপুর মকাে েিং-১-৩৯৩৪০০০০-১৮৩১ এবিং র্েধ িার্রত
র্ মসর উপর ১৫% ভযাট বাবদ
৩৭.৫০/- টাকা ১-৩৯৩৪-০০১০০৩১১
েিং মকামে মেজারী
চালামের াধ্যম জ া র্দমত হমব।

-

৩. মেজারী চালামের মূলকর্প

১০

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

১. র্েধ িার্রত র
মেজারত শাখা, মজলা
প্রশাসমকর কায িালয়,
ম মহরপুর

লাইমসন্স র্ -

২. অন্যান্য কার্জপত্র
সিংর্িষ্ট দপ্তরসমূহ
মথমক সিংগ্রহ করমত
হমব।

মসাোলী ব্যািংক প্রধাে শাখা,
ম মহরপুর মকাে েিং-১-৩৯৩৪০০০০-১৮৩১ এবিং র্েধ িার্রত
র্ মসর উপর ১৫% ভযাট র্হমসমব
৪৫০/-টাকা ও ১৫০/-টাকা ১৩৯৩৪-০০১০-০৩১১ েিং মকামে
মেজারী চালামের াধ্যম জ া
র্দমত হমব।

৪. মেে লাইমসন্স (সতযার্য়ত
মটাকর্প)
৫. ত র্সলী ব্যািংক কর্তিক প্রদত্ত
আর্থ িক স্বচ্ছলতা সেদপত্র (যর্দ থামক)
৬. আয়কর সেদ (যর্দ থামক)
৭. পাসমপাট ি সাইমজর এক কর্প রর্িে
ছর্ব।
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ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

পাইকারী কাপড়- ৩০০০/খুচরা কাপড়-১০০০/-

ক্রসেক
১
১১

জসবার নাে
২
পাইকারী ও খুচরা
কাপড় র্বক্রময়র
র্ের্লিং লাইমসন্স
েবায়ে

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৩

৪

প্রাসি স্থান
৫

৬

৭

০৭ (সাত)
কায ির্দবস

লাইমসমন্সর ম য়াদ মশষ হওয়ার ১ াস
পূমব ি/ প্রর্তবছর ৩১ ম তার্রমখর মধ্য
১. র্েধ িার্রত ‘র্স’ রম আমবদে
করমত হমব ২. মূল লাইমসন্স

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব
৮

েবায়ে র্
পাইকারী কাপড়- ১৫০০/-

খুচরা কাপড়- ৫০০/-

৩. মেজারী চালামের মূলকর্প
মসাোলী ব্যািংক প্রধাে শাখা,
ম মহরপুর মকাে েিং-১-৩৯৩৩০০০০-১৮৩১ এবিং র্েধ িার্রত
র্ মসর উপর ১৫% ভযাট বাবদ
২২৫/-টাকা ও ৭৫/-টাকা১৩৯৩৪-০০১০-০৩১১ েিং মকামে
মেজারী চালামের াধ্যম জ া
র্দমত হমব।
১২

পাইকারী ও খুচরা
সুতা র্বক্রময়র
র্ের্লিং লাইমসন্স
প্রদাে

৩০(র্ত্রশ)
কায ির্দবস

১. র্েধ িারত রম আমবদে করমত
হমব
২. োর্র্রকমত্বর সেদপত্র (সতযার্য়ত
মটাকর্প)
৩. ব্যবসা প্রর্তষ্ঠামের ার্লকাো
সিংক্রান্ত কার্জপত্র/চুর্িো া/ভাড়ার
রর্শদ ( মটাকর্প)

১. র্েধ িার্রত র
মেজারত শাখা,
মজলাপ্রশাসমকর
কায িালয়, ম মহরপুর

লাইমসন্স র্

২. অন্যান্য কার্জপত্র
সিংর্িষ্ট দপ্তরসমূহ
মথমক সিংগ্রহ করমত
হমব।

মসাোলী ব্যািংক প্রধাে শাখা,
ম মহরপুর মকাে েিং-১-৩৯৩৪০০০০-১৮৩১ এবিং র্েধ িার্রত
র্ মসর উপর ১৫% ভযাট বাবদ
১৮০/-টাকা ও ৭৫/- টাকা -১৩৯৩৪-০০১০-০৩১১ েিং মকামে

৪. মেে লাইমসন্স (সতযার্য়ত
মটাকর্প)
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ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

পাইকারী সুতা-১২০০/খুচরা সুতা-৫০০/-

ক্রসেক
১

জসবার নাে
২

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৩

৪

প্রাসি স্থান
৫

৬

৭

৫. ত র্সলী ব্যািংক কর্তিক প্রদত্ত
আর্থ িক স্বচ্ছলতা সেদপত্র (যর্দ থামক)

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব
৮

মেজারী চালামের াধ্যম জ া
র্দমত হমব।

৬. আয়কর সেদ (যর্দ থামক)
৭. পাসমপাট ি সাইমজর এক কর্প রর্িে
ছর্ব।
১৩

পাইকারী ও খুচরা
সুতা র্বক্রময়র
র্ের্লিং লাইমসন্স
েবায়ে

০৭ (সাত)
কায ির্দবস

লাইমসমন্সর ম য়াদ মশষ হওয়ার ১ াস
পূমব ি/ প্রর্তবছর ৩১ ম তার্রমখর মধ্য

েবায়ে র্
পাইকারী সুতা- ৬০০/-

১. র্েধ িার্রত ‘র্স’ রম আমবদে
করমত হমব ২. মূল লাইমসন্স
৩. মেজারী চালামের মূলকর্প

খুচরা সুতা- ২৫০/মসাোলী ব্যািংক প্রধাে শাখা,
ম মহরপুর মকাে েিং-১-৩৯৩৩০০০০-১৮৩১ এবিং র্েধ িার্রত
র্ মসর উপর ১৫% ভযাট বাবদ
৯০/-টাকা ও ৩৭.৫০ টাকা ১৩৯৩৪-০০১০-০৩১১ েিং মকামে
মেজারী চালামের াধ্যম জ া
র্দমত হমব।
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ঐ

ঐ

ক্রসেক
১
১৪

জসবার নাে
২
র্ ল্কফুে র্বক্রময়র
র্ের্লিং লাইমসন্স
প্রদাে

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৩

৪

প্রাসি স্থান
৫

৬

৭

৩০(র্ত্রশ)
কায ির্দবস

১. র্েধ িার্রত
হমব

রম আমবদে করমত

২. োর্র্রকত্ব সেদপত্র (সতযার্য়ত
মটাকর্প)
৩. ব্যবসা প্রর্তষ্ঠামের ার্লকাো
সিংক্রান্ত কার্জপত্র/চুর্িো া/ভাড়ার
রর্শদ (সতযার্য়ত মটাকর্প)

১. র্েধ িার্রত র
মেজারত শাখা,
মজলাপ্রশাসমকর
কায িালয়, ম মহরপুর
২. অন্যান্য কার্জপত্র
সিংর্িষ্ট দপ্তরসমূহ
মথমক সিংগ্রহ করমত
হমব।

৪. মেে লাইমসন্স (সতযার্য়ত
মটাকর্প)

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব
৮

লাইমসন্স র্
পাইকারী সুতা-৩০০/মসাোলী ব্যািংক প্রধাে শাখা,
ম মহরপুর মকাে েিং-১-৩৯৩৪০০০০-১৮৩১ এবিং র্েধ িার্রত
র্ মসর উপর ১৫% ভযাট বাবদ
৪৫/-টাকা ১-৩৯৩৪-০০১০-০৩১১
েিং মকামে মেজারী চালামের
াধ্যম জ া র্দমত হমব।

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

৫. ত র্সলী ব্যািংক কর্তিক প্রদত্ত
আর্থ িক স্বচ্ছলতা সেদপত্র (যর্দ থামক)
৬. আয়কর সেদ (যর্দ থামক)
৭. পাসমপাট ি সাইমজর এক কর্প
সতযার্য়ত রর্িে ছর্ব।
১৫

র্ ল্কফুে র্বক্রময়র
র্ের্লিং লাইমসন্স
েবায়ে

০৭ (সাত)
কায ির্দবস

লাইমসমন্সর ম য়াদ মশষ হওয়ার ১ াস
পূমব ি/ প্রর্তবছর ৩১ ম তার্রমখর মধ্য
১. র্েধ িার্রত ‘র্স’ রম আমবদে
করমত হমব ২. মূল লাইমসন্স

েবায়ে র্
র্ ল্কফুে ১৫০/- টাকা মসাোলী
ব্যািংক প্রধাে শাখা, ম মহরপুর
মকাে েিং-১-৩৯৩৩-০০০০১৮৩১ এবিং র্েধ িার্রত র্ মসর
উপর ১৫% ভযাট বাবদ ২২.৫০
টাকা -১-৩৯৩৪-০০১০-০৩১১ েিং

-

৩. মেজারী চালামের মূলকর্প
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ক্রসেক
১

জসবার নাে
২

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৩

৪

প্রাসি স্থান
৫

৬

৭

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব
৮

মকামে মেজারী চালামের াধ্যম
জ া র্দমত হমব।
১৬

র্সর্ামরট
(পাইকারী)র্বক্রময়র
র্ের্লিং লাইমসন্স
প্রদাে

৩০(র্ত্রশ)
কায ির্দবস

১. র্েধ িার্রত
হমব

রম আমবদে করমত

২. োর্র্রকত্ব সেদপত্র (সতযার্য়ত
মটাকর্প)
৩. ব্যবসা প্রর্তষ্ঠামের ার্লকাো
সিংক্রান্ত কার্জপত্র/চুর্িো া/ভাড়ার
রর্শদ ( মটাকর্প)

১. র্েধ িার্রত র
মেজারত শাখা,
মজলাপ্রশাসমকর
কায িালয়, ম মহরপুর
২. অন্যান্য কার্জপত্র
সিংর্িষ্ট দপ্তরসমূহ
মথমক সিংগ্রহ করমত
হমব।

৪. মেে লাইমসন্স (সতযার্য়ত
মটাকর্প)

লাইমসন্স র্ - ৩০০০/মসাোলী ব্যািংক প্রধাে শাখা,
ম মহরপুর মকাে েিং-১-৩৯৩৪০০০০-১৮৩১ এবিং র্েধ িার্রত
র্ মসর উপর ১৫% ভযাট বাবদ
৪৫০/-টাকা ১-৩৯৩৪-০০১০০৩১১ েিং মকামে মেজারী
চালামের াধ্যম জ া র্দমত
হমব।

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

৫. ত র্সলী ব্যািংক কর্তিক প্রদত্ত
আর্থ িক স্বচ্ছলতা সেদপত্র (যর্দ থামক)
৬. আয়কর সেদ (যর্দ থামক)
৭. পাসমপাট ি সাইমজর এক কর্প
সতযার্য়ত রর্িে ছর্ব।
১৭

র্সর্ামরট
(পাইকারী)
র্বক্রময়র র্ের্লিং
লাইমসন্স েবায়ে

০৭ (সাত)
কায ির্দবস

লাইমসমন্সর ম য়াদ মশষ হওয়ার ১ াস
পূমব ি/ প্রর্তবছর ৩১ ম তার্রমখর মধ্য

-

েবায়ে র্ - ১৫০০/-

১. র্েধ িার্রত ‘র্স’ রম আমবদে
করমত হমব ২. মূল লাইমসন্স

মসাোলী ব্যািংক প্রধাে শাখা,
ম মহরপুর মকাে েিং-১-৩৯৩৪০০০০-১৮৩১ এবিং র্েধ িার্রত
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ক্রসেক

জসবার নাে

১

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৩

৪

প্রাসি স্থান
৫

৬

৭

২

৩. মেজারী চালামের মূলকর্প

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব
৮

র্ মসর উপর ১৫% ভযাট বাবদ
২২৫/-টাকা ১-৩৯৩৪-০০১০০৩১১ েিং মকামে মেজারী
চালামের াধ্যম জ া র্দমত
হমব।

০৩. সিংস্থাপে শাখা
ক্রসেক
১
০১

জসবার নাে
২

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

৩

৪

প্রাসি স্থান
৫

মপেশে
০৭ (সাত)
(চাকুমরর
কায ির্দবস
র্েমজর অবসর
গ্রহমণর জেমত্র)

১. েে-মর্মজমটে চাকুমরমদর জেমত্র সার্ভিস বুক
২. র্পআরএল-এ র্ মের ঞ্জুর্রপত্র-১ কর্প
৩. প্রতযার্শত মশষ মবতে পত্র-১ কর্প
৪. মপেশে আমবদে র ২.১-১কর্প
৫. পাসমপাট ি সাইমজর ও স্ট্যাম্প সাইমজর সতযার্য়ত
রর্িণ ছর্ব-৪ কর্প

সি/
চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে আপীল
করা র্াদব

৬

৭

৮

আমবদে র চেলা প্রশাসতকর র্ /চাজি
জোব ম া: আবু আল
ি তিা
প্রশাসর্েক ক ক
কার্ টালতয়র ফ্রন্ট চেক্স, সংস্থাপে মুি
ম াবাইল: +৮৮০১৭০৮৪১০০১১
শাখা অথিা
মটর্লম াে েম্বরwww.meherpur.gov.bd
+৮৮-০৭৯১-৬২৫০০
ওতয়ি চপাট টাল অথিা
ই-ম ইলforms.gov.bd
mdabualam62@gmail.com
হতি সংগ্রহ/ োউেতলাে করা
র্াতি

৬. প্রাপ্তব্য মপেশমের ববধ উত্তরার্ধকার ম াষণা পত্র- ৩
কর্প
৭. েমুো স্বাক্ষর ও হামতর পাঁচ আঙ্গুমলর ছাপ- ৩ কর্প
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জনাব জোোঃ রসশদুল োন্নাি কবীর
অতিতিক্ত জজলা প্রশাসক (সাসব যক)
ম োবোইল: +৮৮০১৭০৮৪১০০০৩
জর্সলদিান: +৮৮-০৭৯১-৬২৫৯১
ই-হেইল এহেস:
mrmannaf@gmail.com

ক্রসেক
১

জসবার নাে
২

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

৩

৪

প্রাসি স্থান
৫

সি/
চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে আপীল
করা র্াদব

৬

৭

৮

ঐ

ঐ

৮. ো-দাবী প্রতযয়ে পত্র- ১কর্প
৯. মপেশে ঞ্জুর্র আমদশ- ১ কর্প
১০. সরকারী পাওোর্দ পর্রমশামধর অিীকার পত্র
০২

পার্রবার্রক ০৭ (সাত)
মপেশে
কায ির্দবস
(মপেশে
ঞ্জুর্রর পূমব িই
মপেশোমরর
মৃত্যয হমল)

১. েে-মর্মজমটে চাকুমরমদর জেমত্র সার্ভিস বুক
২. র্পআরএল-এ র্ মের ঞ্জুর্রপত্র-১ কর্প
৩. প্রতযার্শত মশষ মবতে পত্র-১কর্প
৪. পার্রবার্রক মপেশমের আমবদে র ২.১-১ কর্প
৫. ০৪ (চার) কর্প সদ্যমতালা পাসমপাট ি সাইমজর ও
স্ট্যাম্প সাইমজর সতযার্য়ত রর্িে ছর্ব

আমবদে র চেলা প্রশাসতকর র্ /চাজি
কার্ টালতয়র ফ্রন্ট চেক্স, সংস্থাপে মুি
শাখা অথিা
www.meherpur.gov.bd
ওতয়ি চপাট টাল অথিা
forms.gov.bd
হতি সংগ্রহ/ োউেতলাে করা
র্াতি

৬. উত্তরার্ধকার সেদ পত্র ও েে ম্যার্রজ সাটির্ি মকট -৩
কর্প
৭. েমুো স্বাক্ষর ও হামতর পাঁচ আঙ্গুমলর ছাপ-৩ কর্প
৮. অর্ভভাবক মোেয়ে এবিং অবসর ভাতা ও
আনুমতার্ষক উমত্তালে করার জন্য ক্ষ তা অপিণ সেদ-৩
কর্প
৯. র্চর্কৎসক/মপৌরসভা/ইউর্েয়ে পর্রষদ মচয়ারম্যাে/
কাউর্ন্সলর কর্তিক প্রদত্ত মৃত্যয সেদ পত্র-১কর্প
১০. ো-দাবী প্রতযয়ে পত্র-১ কর্প
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ক্রসেক
১

জসবার নাে
২

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

৩

৪

প্রাসি স্থান
৫

সি/
চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে আপীল
করা র্াদব

৬

৭

৮

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

১১. মপেশে ঞ্জুর্র আমদশ-১ কর্প
১২. সরকারী পাওোর্দ পর্রমশামধর অিীকার পত্র
০৩

পার্রবার্রক ০৭ (সাত)
মপেশে
কায ির্দবস
(অবসরভাতা
মভার্রত
অবস্থায়
মপেশেমভার্ীর
মৃত্যয হমল)

১. পার্রবার্রক মপেশে আমবদে র ২.২-১ কর্প
২. ০৪ (চার) কর্প সদ্যমতালা পাসমপাট ি সাইমজর ও
স্ট্যাম্প সাইমজর সতযার্য়ত রর্িে ছর্ব
৩. উত্তরার্ধকার সেদ পত্র ও েে ম্যার্রজ সাটির্ি মকট৩কর্প
৪. েমুো স্বাক্ষর ও হামতর পাঁচ আঙ্গুমলর ছাপ-৩কর্প

আমবদে র চেলা প্রশাসতকর র্ /চাজি
কার্ টালতয়র ফ্রন্ট চেক্স, সংস্থাপে মুি
শাখা অথিা
www.meherpur.gov.bd
ওতয়ি চপাট টাল অথিা
forms.gov.bd
হতি সংগ্রহ/ োউেতলাে করা
র্াতি

৫. অর্ভভাবক মোেয়ে এবিং অবসর ভাতা ও
আনুমতার্ষক উমত্তালে করার জন্য ক্ষ তা অপিণ সেদ৩কর্প
৬. র্চর্কৎসক/মপৌরসভা/ইউর্েয়ে পর্রষদ মচয়ারম্যাে/
কাউর্ন্সলর কর্তিক প্রদত্ত মৃত্যযসেদ পত্র-১কর্প
৭. র্পর্পও এবিং র্ে-হা
০৪

ক চি ারীমদর ০৭ (সাত)
কল্যাণ মবাে ি
কায ির্দবস
হমত আর্থ িক
সাহায্য প্রদাে

১. কল্যাণ তহর্বমলর অনুদাে ঞ্জুরীর জন্য আমবদে
র
২. পাসমপাট ি সাইমজর সতযার্য়ত রর্িে ছর্ব ১ কর্প
৩. ক িস্থমলর মবতমের প্রতযয়ে পত্র

আমবদে র চেলা প্রশাসতকর র্ /চাজি
কার্ টালতয়র ফ্রন্ট চেক্স, সংস্থাপে মুি
শাখা অথিা
www.meherpur.gov.bd
ওতয়ি চপাট টাল অথিা
forms.gov.bd
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ক্রসেক
১

জসবার নাে
২

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

৩

৪

প্রাসি স্থান
৫

সি/
চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে আপীল
করা র্াদব

৬

৭

৮

ঐ

ঐ

৪.সিংর্শস্নষ্ট আমবদমের র্বষময়র সিংর্িষ্ট কর্জ-পমত্রর মূল হতি সংগ্রহ/ োউেতলাে করা
কর্প
র্াতি
৫. কল্যাণ তহর্বল/মযৌথবী ার সাহায্য পাওয়ার
দার্বদারমদর েমুো স্বাক্ষর
০৫

চাকুরীরত ০৭ (সাত)
অবস্থায় মৃত
কায ির্দবস
ক িচারীর
পর্রবারমক
আর্থ িক সাহায্য
প্রদাে

১. কল্যাে তহর্বমলর অনুদাে ঞ্জুরীর জন্য আমবদে
র
২. ০১ (এক) কর্প সদ্যমতালা পাসমপাট ি সাইমজর
সতযার্য়ত রর্িে ছর্ব
৩. অবসর গ্রহমণর আমদশপত্র
৪. ওয়ার্রশ সেদ পত্র

আমবদে র চেলা প্রশাসতকর র্ /চাজি
কার্ টালতয়র ফ্রন্ট চেক্স, সংস্থাপে মুি
শাখা অথিা
www.meherpur.gov.bd
ওতয়ি চপাট টাল অথিা
forms.gov.bd
হতি সংগ্রহ/ োউেতলাে করা
র্াতি

৫. ক িকতিা/ক িচারীর মৃত্যয সেদ পত্র
৬. োর্র্রকত্ব সেদ পত্র
৭. স্ত্রীর জেমত্র পুেরায় র্ববাহ ো হওয়ার এবিং কন্যা ও
ভর্ির জেমত্র র্ববাহ ো হওয়ার সেদ পত্র
৮. আমবদেকারীমক সকল সদস্য কর্তিক প্রদত্ত ক্ষ তাপত্র
৯. মশষ মবতমের প্রতযয়েপত্র
১০. কল্যাে তহর্বল/ মযৌথবী ার সাহায্য পাওয়ার
দার্বদারমদর েমুো স্বাক্ষর
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৪. জুর্ের্সয়াল মুর্ন্সখাো শাখা
ক্রসেক

জসবার নাে

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র প্রাসি স্থান

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

১

আমিয়াস্ত্র
লাইমসন্স
প্রদাে

৩০(র্ত্রশ)

১। র্েধ িার্রত রম আমবদে

কায ির্দবস

২। জাতীয় পর্রচয় পমত্রর সতযার্য়ত মটাকর্প
৩। র্বর্ত র্তে বছমরর ত্যলোমূলক র্ববরণীসহ
আয়কর সেমদর সতযার্য়ত মটাকর্প
৪। দুই কর্প পাসমপাট ি সাইমজর রর্িে সতযার্য়ত ছর্ব
৫। োর্র্রকত্ব সেমদর সতযার্য়ত মটাকর্প
৬। ইমতাপূমব ি অস্ত্র ক্রয় কমরের্ে ম ি হল ো া ।

২

র্পতার
মৃত্যযমত
ওয়ার্রশসূমত্র
আমিয়ামস্ত্রর
লাইমসন্স
প্রদাে

৩০(র্ত্রশ)

১। র্েধ িার্রত রম আমবদে

কায ির্দবস

২। র্পতার মৃত্যয সেমদর সতযার্য়ত মটাকর্প
৩। উত্তরার্ধকার সেমদর সতযার্য়ত মটাকর্প
৪। অন্যান্য উত্তরার্ধকারীর্ণ প্রদত্ত ৩০০ টাকার েেজুর্ের্সয়াল স্ট্যামম্প মোটরাইজ অোপর্ত্ত পত্র।
৫। জাতীয় পর্রচয় পমত্রর সতযার্য়ত মটাকর্প
৬। দুই কর্প পাসমপাট ি সাইমজর রর্িে সতযার্য়ত ছর্ব

১। আমবদে র
১। বন্দুক- ২০,০০০/অত্র কায িালময়র
রাইম ল-২০,০০০/জুর্ের্শয়াল মুর্ন্সখাো
শাখা হমত সিংগ্রহ
র্পস্তল ৩০,০০০/করমত হমব
র্রভলবার-৩০,০০০/২। বার্ক কার্জ
২। জ া প্রদামের মকাে
সিংর্িষ্ট প্রর্তষ্ঠাে
মথমক সিংগ্রহ করমত েিং ১-২২১১-০০০০১৮৫৯ তৎসহ ১৫%
হমব।
ভযাট, মকাে েিং ১১১৩৩-০০০৫-০৩১১
১। আমবদে র
১। বন্দুক- ২০,০০০/অত্র কায িালময়র
রাইম ল-২০,০০০/জুর্ের্শয়াল মুর্ন্সখাো
শাখা হমত সিংগ্রহ
র্পস্তল ৩০,০০০/করমত হমব ।
র্রভলবার-৩০,০০০/২। বাকী কার্জ
২। জ া প্রদামের মকাে
সিংর্িষ্ট^ প্রর্তষ্ঠাে
মথমক সিংগ্রহ করমত েিং ১-২২১১-০০০০১৮৫৯
হমব।
তৎসহ ১৫% ভযাট,
মকাে েিং ১-১১৩৩০০০৫-০৩১১

৭। োর্র্রকত্ব সেমদর সতযার্য়ত মটাকর্প
৮। র্পতার ো ীয় লাইমসমন্সর সতযার্য়ত মটাকর্প
24

জোব পাঠাে ম া: সাইদুজ্জা াে
জনাব জসখ িসরে আেদেে
সহকারী কর্ শোর
অসতসরক্ত জজলা ম্যাসজদের্
ম াবাইল: +৮৮০১৭০৮৪১০০০৯ ম াবাইল: +৮৮০১৭০৮৪১০০০২
ম ােঃ ৮৮-০৭৯১-৬২৭৮১
ম ােঃ +৮৮-০৭৯১-৬২৩৮৭
ই-ম ইলঃ
ই-ম ইল-:
acjm.meherpur@outlo farid15253@gmail.com
ok.com

ঐ

ঐ

ক্রসেক

জসবার নাে

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র প্রাসি স্থান

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৩

সরকারী
ক িকতিামদর

৩০(র্ত্রশ)

১। র্েধ িার্রত রম আমবদে

কায ির্দবস

২। সিংর্শস্নষ্ট অর্ স প্রধামের সুপার্রশসহ অগ্রায়ে পত্র

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

(১ মের্ণর
মর্মজমটে)

৩। জাতীয় পর্রচয় পত্র
৪। দুই কর্প পাস িমপাট ি সাইমজর সতযার্য়ত রর্িে ছর্ব

আমিয়ামস্ত্রর
লাইমসন্স
প্রদাে

৫। র্বর্ত র্তে বছমরর আয়কর সেমদর সতযার্য়ত
মটাকর্প

১। আমবদে র
র্ অথবা চাজি মুি
িালময়র
অত্র কায
জুর্ের্শয়াল মুর্ন্সখাো
শাখা হমত র্েমত হমব
২।বাকী কার্জ
সিংর্িষ্ট প্রর্তষ্ঠাে
মথমক সিংগ্রহ করমত
হমব।

৬। ইমতাপূমব ি অস্ত্র ক্রয় কমরের্ে ম ি ৩০০ টাকার
েে-জুর্ের্সয়াল স্ট্যামম্প হল ো া ।

৪

র্পতার
বাধ িকযজর্েত
কারমণ
উত্তরার্ধকার
বরাবর
আমিয়ামস্ত্রর
লাইমসন্স
প্রদাে

৩০(র্ত্রশ)

১। র্েধ িার্রত রম আমবদে

কায ির্দবস

২। জাতীয় পর্রচয় পমত্রর সতযার্য়ত মটাকর্প
৩। দুই কর্প পাস িমপাট ি সাইমজর সতযার্য়ত রর্িে ছর্ব
৪। র্পতার র্েকট হমত ৩০০ টাকার েে-জুর্ের্সয়াল
স্ট্যামম্প হল ো া হল ো া।
৫। র্পতার ো ীয় লাইমসমন্সর সতযার্য়ত মটাকর্প

১। আমবদে র
১। বন্দুক- ২০,০০০/অত্র কায িালময়র
রাইম ল-২০,০০০/জুর্ের্শয়াল মুর্ন্সখাো
শাখা হমত র্েমত হমব র্পস্তল ৩০,০০০/২। বার্ক কার্জ
সিংর্িষ্ট প্রর্তষ্ঠাে
মথমক সিংগ্রহ করমত
হমব।

র্রভলবার-৩০,০০০/২। জ া প্রদামের মকাে
েিং ১-২২১১-০০-১৮৫৯
তৎসহ ১৫% ভযাট,
মকাে েিং ১-১১৩৩০০০৫-০৩১১
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ক্রসেক

জসবার নাে

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র প্রাসি স্থান

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৫

মুর্িমযাদ্ধামদ
র অনুকূমল
আমিয়ামস্ত্রর
লাইমসন্স
প্রদাে

৩০(র্ত্রশ)

১। র্েধ িার্রত রম আমবদে

কায ির্দবস

২। জাতীয় পর্রচয় পমত্রর সতযার্য়ত মটাকর্প

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

৩। মুর্িমযাদ্ধার স্বপদে সেদপমত্রর সতযার্য়ত
মটাকর্প ৪। দুই কর্প রর্িে সতযার্য়ত ছর্ব
৫। ইমতাপূমব ি অস্ত্র ও লাইমসন্স সম্পর্কিত ৩০০
টাকার েে-জুর্ের্সয়াল স্ট্যামম্প হল ো া।

৬

আর্থ িক
প্রর্তষ্ঠামের
অনুকুমল
আমিয়ামস্ত্রর

৩০(র্ত্রশ)

১। র্েধ িার্রত রম আমবদে

কায ির্দবস

২। জাতীয় পর্রচয় পমত্রর সতযার্য়ত মটাকর্প
৩। র্াে ি এর দুই কর্প রর্িে সতযার্য়ত ছর্ব

লাইমসন্স
প্রদাে

৪। বািংলামদশ ব্যািংক কর্তিক অনুম ার্দত পত্র।
৫। ইমতাপূমব ি অস্ত্র ক্রয় কমরের্ে ম ি ৩০০ টাকার
েে-জুর্ের্সয়াল স্ট্যামম্প হল ো া।

১। আমবদে র
র্ অথবা চাজি মুি
িালময়র
অত্র কায
জুর্ের্শয়াল মুর্ন্সখাো
শাখা হমত র্েমত হমব
২। বার্ক কার্জ
সিংর্িষ্ট প্রর্তষ্ঠাে
মথমক সিংগ্রহ করমত
হমব।
১। আমবদে র
১। বন্দুক- ২০,০০০/অত্র কায িালময়র
রাইম ল-২০,০০০/জুর্ের্শয়াল মুর্ন্সখাো
শাখা হমত র্েমত হমব র্পস্তল ৩০,০০০/২। বার্ক কার্জ
সিংর্িষ্ট প্রর্তষ্ঠাে
মথমক সিংগ্রহ করমত
হমব।

র্রভলবার-৩০,০০০/২। জ া প্রদামের মকাে
েিং ১-২২১১-০০-১৮৫৯
তৎসহ ১৫% ভযাট,
মকাে েিং ১-১১৩৩০০০৫-০৩১১

৭

আমিয়াস্ত্র
লাইমসন্স
েবায়ে

১ (এক)
ক ির্দবস

১। সাদা কার্মজ আমবদে করমত হমব

১। বন্দুক- ৫০০০/-

২। মসাোলী ব্যািংমক টাকা জ া র্দময় চালাে র্দমত
হমব

রাইম ল-৫০০০/র্পস্তল-১০,০০০/26

ক্রসেক

জসবার নাে

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র প্রাসি স্থান

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

৩। লাইমসমন্সর মূল কর্প জ া র্দমত হমব

র্রভলবার-১০,০০০/-

৪। েবায়মের স য় অস্ত্র মদখামত হমব। অস্ত্র থাোয়
জ া থাকমল র্জর্ের কর্প দার্খল করমত হমব।

২। জ া প্রদামের মকাে
েিং ১-২২১১-০০০০১৮৫৯
তৎসহ ১৫% ভযাট,
মকাে েিং ১-১১৩৩০০০৫-০৩১১

৮

মপমোর্লয়া
ও র্বমফারক
দ্রব্য জুমদর
অোপর্ত্ত
সেদ প্রদাে

৩০(র্ত্রশ)

১। র্েধ িার্রত রম আমবদে

কায ির্দবস

২। মেে লাইমসন্স মটাকর্প
৩। মভাটার আইর্েকাে ি মটাকর্প
৪। ব্যািংক সলমভর্ন্স সাটির্ি মকট
৫। মলামকশে মেচম্যাপ
৬। প্রর্তষ্ঠামের ার্লকাো সম্পর্কিত কার্জপত্র।

৯

এতসে
ব্যিহাতরর
লাইতসি
প্রদাে

৩০(র্ত্রশ)
কায ির্দবস

১. তেধ টাতরি আতিদে ফরম
২. োিীয় পতরেয়পত্র/ো তরকত্ব/ েন্মসেদপত্র
(সিযাতয়ি ফতটাকতপ)।
৩. ব্যিসা প্রতিষ্ঠাতের মাতলকাো সংক্রান্ত কা েপত্র/
চুতক্তোমা/ িাড়ার রতশদ (সিযাতয়ি ফতটাকতপ)
৪. চেে লাইতসি (সিযাতয়ি ফতটাকতপ)
৫. িফতসলী ব্যাংক কর্তটক প্রদত্ত আতথ টক স্বিলিা
সেদপত্র (র্তদ থাতক)
৬. আয়কর সেদ (র্তদ থাতক)

১। আমবদে র
সি জনই
অত্র কায িালময়র
জুর্ের্সয়াল মুর্ন্সখাো
শাখা হমত র্েমত হমব
২। বার্ক কার্জ
সিংর্িষ্ট প্রর্তষ্ঠাে
মথমক সিংগ্রহ করমত
হমব।
তেধ টাতরি আতিদে
ফরম ফ্রন্ট চেস্ক,
চেএম শাখা, চেলা
প্রশাসতকর কার্ টালয়
অথিা
www.meherpur.
gov.bd ওতয়ি

চপাট টাল হতি সংগ্রহ/
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লাইতসি তফ :
ক) িাতণতেযক ব্যিহার
১০০১ তল: এর ঊতবট
২৫,০০০/- টাকা।
খ) সাধারণ ব্যিহার ১০
তলটার পর্ টন্ত তশক্ষা ও
তিষণা প্রতিষ্ঠাতের
েন্য ১,৫০০/- টাকা;

ক্রসেক

জসবার নাে

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র প্রাসি স্থান

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

ঐ

ঐ

৭. পাসতপাট ট সাইতের দুই কতপ সিযাতয়ি রতিে ছতি

১০

এতসে
ব্যিহাতরর
লাইতসি
েিায়ে

০১ তদে

োউেতলাে করা
র্াতি।

লাইতসতির চময়াদ চশষ হওয়ার ১ মাস পূতি ট :
১. সাদা কা তে আতিদে
২. মূল লাইতসি
৩. চেোতর োলাতের মূলকতপ

28

অন্যান্য ২,০০০/টাকা।
) সাধারণ ব্যিহার ১১
তলটার হতি ৫০ তলটার
পর্ টন্ত ৩,০০০/টাকা।
)সাধারণ ব্যিহার ৫১
তলটার হতি ৫০০
তলটার ৫,০০০/টাকা।
ি) সাধারণ ব্যিহার
৫০১ তলটার হতি
১০০০ তলটার পর্ টন্ত
১০,০০০/- টাকা।
চসাোলী ব্যাংক,
মেহেরপুর শাখা,
মেহেরপুর, চকাে ১২২০১-০০০১-১৮৫৪ এ
চেোতর োলাতের
মাধ্যতম
েমা তদতি হতি।
মূল লাইতসি তফ এর
উপর ৫%।
চসাোলী ব্যাংক,
চমতহরপুর শাখা,
মেহেরপুর, চকাে ১২২০১-০০০১-১৮৫৪ এ
চেোতর োলাতের
মাধ্যতম েমা তদতি
হতি।

ক্রসেক

জসবার নাে

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র প্রাসি স্থান

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৩০(র্ত্রশ)

১. তেধ টাতরি আতিদে ফরম
২. োিীয় পতরেয়পত্র/ ো তরকত্ব/ েন্মসেদপত্র
(সিযাতয়ি ফতটাকতপ)।
৩. ব্যিসা প্রতিষ্ঠাতের মাতলকাো সংক্রান্ত কা েপত্র/
চুতক্তোমা/ িাড়ার রতশদ (সিযাতয়ি ফতটাকতপ)
৪. চেে লাইতসি (সিযাতয়ি ফতটাকতপ)
৫. িফতসলী ব্যাংক কর্তটক প্রদত্ত আতথ টক স্বিলিা
সেদপত্র (র্তদ থাতক)
৬. আয়কর সেদ (র্তদ থাতক)
৭. পাসতপাট ট সাইতের দুই কতপ সিযাতয়ি রতিে ছতি
লাইতসতির চময়াদ চশষ হওয়ার ১ মাস পূতি ট :
১. সাদা কা তে আতিদে
২. মূল লাইতসি
৩. চেোতর োলাতের মূলকতপ

তেধ টাতরি আতিদে
ফরম ফ্রন্ট চেস্ক,
চেএম শাখা, চেলা
প্রশাসতকর কার্ টালয়
অথিা

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

১. তেধ টাতরি আতিদে ফরম
২. োিীয় পতরেয়পত্র/ো রতকত্ব/ েন্মসেদপত্র
(সিযাতয়ি ফতটাকতপ)।
৩. ব্যিসা প্রতিষ্ঠাতের মাতলকাো সংক্রান্ত
কা েপত্র/চুতক্তোমা/িাড়ার
রতশদ
(সিযাতয়ি
ফতটাকতপ)
৪. চেে লাইতসি (সিযাতয়ি ফতটাকতপ)
৫. িফতসলী ব্যাংক কর্তটক প্রদত্ত আতথ টক স্বিলিা
সেদপত্র (র্তদ থাতক)
৬. আয়কর সেদ (র্তদ থাতক)
৭. পাসতপাট ট সাইতের দুই কতপ সিযাতয়ি রতিে ছতি

তেধ টাতরি আতিদে
ফরম ফ্রন্ট চেস্ক,
চেএম শাখা, চেলা
প্রশাসতকর কার্ টালয়
অথিা

ঐ

ঐ

১১

১২

১৩

এতসে
তিক্রতয়র
লাইতসি
প্রদাে

এতসে
তিক্রতয়র
লাইতসি
েিায়ে

এতসে
পতরিহতের
লাইতসি
প্রদাে

কায ির্দবস

১ তদে

৩০(র্ত্রশ)
কায ির্দবস

লাইতসি তফ- ৫,০০০/টাকা চসাোলী ব্যাংক,
মেহেরপুর
শাখা,
মেহেরপুর, চকাে ১২২০১-০০০১-১৮৫৪ এ
www.meherpur. চেোতর
োলাতের
gov.bd
ওতয়ি মাধ্যতম েমা তদতি
চপাট টাল হতি সংগ্রহ/ হতি।
োউেতলাে
করা
র্াতি।

www.meherpur.
gov.bd
ওতয়ি

চপাট টাল হতি সংগ্রহ/
োউেতলাে
করা
র্াতি।
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মূল লাইতসি তফ এর
উপর ৫%। চসাোলী
ব্যাংক,
মেহেরপুর
শাখা, মেহেরপুর, চকাে
১-২২০১-০০০১-১৮৫৪
এ চেোতর োলাতের
মাধ্যতম েমা তদতি
হতি।
লাইতসি তফ- ৫,০০০/টাকা চসাোলী ব্যাংক,
মেহেরপুর
শাখা,
মেহেরপুর, চকাে ১২২০১-০০০১-১৮৫৪ এ
চেোতর
োলাতের
মাধ্যতম েমা তদতি
হতি।

ক্রসেক

জসবার নাে

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র প্রাসি স্থান

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

১৪

1৫

এতসে
পতরিহতের
লাইতসি
েিায়ে

ইট চপাড়াতো
লাইতসি
প্রদাে

১ তদে

৩০(তত্রশ)
কার্ টতদিস

লাইতসতির চময়াদ চশষ হওয়ার ১ মাস পূতি ট :
১. সাদা কা তে আতিদে
২. মূল লাইতসি
৩. চেোতর োলাতের মূলকতপ

১. তেধ টাতরি আতিদে ফরম
২.চপৌরসিা/ইউতেয়ে পতরষদ প্রদত্ত চেে লাইতসতির
সিযাতয়ি ফতটাকতপ

চেলা প্রশাসতকর
কার্ টালতয়র ফ্রন্ট
চেস্ক, চেোরি
শাখায় পাওয়া র্াহব।

৩. োিীয় পতরেয় পতত্রর সিযাতয়ি ফতটাকতপ
৪. আয়কর অতফস প্রদত্ত আয়কর পতরতশাধ প্রিযয়ে
পতত্রর সিযাতয়ি ফতটাকতপ
৫. পতরতিশ অতধদির কর্তটক প্রদত্ত পতরতিশ ি
ছাড়পতত্রর সিযাতয়ি ফতটাকতপ
৬. ইট িাটায় ব্যিহৃি েতমর ভূতম উন্নয়ে কর
পতরতশাধ দাতখলার সিযাতয়ি ফতটাকতপ

মূল লাইতসি তফ এর
উপর ৫%। চসাোলী
ব্যাংক,
মেহেরপুর
শাখা, মেহেরপুর, চকাে
১-২২০১-০০০১-১৮৫৪
এ চেোতর োলাতের
মাধ্যতম েমা তদতি
হতি।
লাইমসন্স র্ - ৭৫০০/মসাোলী ব্যািংক প্রধাে
শাখা, ম মহরপুর মকাে
েিং-১-৩৯৩৪-০০০০১৮৩১ এবিং র্েধ িার্রত
র্ মসর উপর ১৫%
ভযাট ১-৩৯৩৪-০০১০০৩১১ েিং মকামে
মেজারী চালামের
াধ্যম জ া র্দমত
হমব।

৭. লাইতসি তফ পতরতশাতধর োলাতের মূলকতপ
1৬

ইট চপাড়াতো
লাইতসি
েিায়ে

০৩ (তিে)
কার্ টতদিস

েবায়ে র্ - 7৫০০/-

২. চপৌরসিা/ইউতেয়ে পতরষদ প্রদত্ত চেে লাইতসতির
সিযাতয়ি ফতটাকতপ
২.োিীয় পতরেয়পতত্রর সিযাতয়ি ফতটাকতপ

মসাোলী ব্যািংক প্রধাে
শাখা, ম মহরপুর মকাে
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ক্রসেক

জসবার নাে

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র প্রাসি স্থান

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

েিং-১-৩৯৩৪-০০০০১৮৩১ এবিং র্েধ িার্রত
র্ মসর উপর ১৫%
ভযাট ১-৩৯৩৪-০০১০০৩১১ েিং মকামে
মেজারী চালামের
াধ্যম জ া র্দমত
হমব।

৩. আয়কর অতফস প্রদত্ত েলতি অথ ট-িছতরর আয়কর
ও পরিিী অথ টিছতরর অতগ্রম আয়কর পতরতশাধ
প্রিযয়ে পতত্রর সিযাতয়ি ফতটাকতপ
৪. পতরতিশ অতধদির কর্তটক প্রদত্ত পতরতিশ ি
ছাড়পতত্রর সিযাতয়ি ফতটাকতপ
৫. ইট িাটায় ব্যিহৃি েতমর ভূতম উন্নয়ে কর
পতরতশাধ দাতখলার সিযাতয়ি ফতটাকতপ
৬. কাস্ট্মস্ অতফস প্রদত্ত িযাট পতরতশাতধর প্রিযয়ে
পতত্রর সিযাতয়ি ফতটাকতপ
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০৫. জরকে ি রুে শাখা
ক্রসেক

জসবার নাে

প্রদয়াজনীয় সেয়

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
প্রাসি স্থান

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

১

র্স.এস/ এস. এ/ আর. এস
খতিয়াতের সতহতমাহরী
েকল সরিরাহ

৫ (পাঁচ)

তেধ টাতরি ফরতম

কায ি তদিস

আতিদেপত্র

চেলাপ্রশাসতকর
কার্ টালতয়র ফ্রন্ট চেক্স,
www.meherpur.g
ov.bd ওতয়ি চপাট টাল

অথিা সংতিষ্ট
ইউসনয়ন সডসজটাল
মসন্টার হতি সংগ্রহ/
োউেতলাে করা র্াতি
২

তিতিন্ন েতরতপর দাত র
সূেীর সতহতমাহরী েকল
সরিরাহ

সাধারণ আতিদতের চক্ষতত্র
৭ (সাি)
কায ি তদিস
এিং
েরুরী আতিদতের চক্ষতত্র
৩ (তিে )
কায ি তদিস

১। সনি যাসরে
িরহে

চেলাপ্রশাসতকর
কার্ টালতয়র ফ্রন্ট চেক্স,

আতিদেপত্র

www.meherpur.g
ov.bd ওতয়ি চপাট টাল

অথিা সংতিষ্ট
ইউসনয়ন সডসজটাল
মসন্টার হতি সংগ্রহ/
োউেতলাে করা র্াতি
অথিা
অনুতমাতদি স্ট্যাম্প
চিোর
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মূর্দ্রত প্রর্তটি
জোব রা ােন্দ পাল
জনাব জসখ িসরে আেদেে
সহকারী
কতমশাোর
খর্তয়ামের জন্য
অসতসরক্ত জজলা ম্যাসজদের্
মহাতফেখাো
শাখা
আতিদতে ১০০/ম াবাইল: +৮৮০১৭০৮৪১০০০২
ম
াবাইল
েম্বরঃ
+৮৮০১৭০৮৪১০০10
টাকার চকাট ি তফ
ম ােঃ +৮৮-০৭৯১-৬২৩৮৭
মটর্লম
াে
েম্বরঃ
সংযুি করতি হতি
ই-ম ইল-:
+৮৮-০৭৯১-৬২৪৯০ (অর্ স)
farid15253@gmail.com
ই-ম ইল:
ramanandabcs33@gmail.com

সাধারণ আতিদতে
৩০/- টাকার মকাট িতফ
সংযুি করতি হতি

েরুরী আতিদতে ৬০/টাকার চকাট ি তফ
সংযুি করতি হতি

ঐ

ঐ

ক্রসেক

জসবার নাে

প্রদয়াজনীয় সেয়

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
প্রাসি স্থান

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৩

সংতশাধীি খতিয়াতের
সতহতমাহরী েকল
সরিরাহ

৫ (পাঁচ )

১। সনি যাসরে
িরহে

চেলাপ্রশাসতকর
কার্ টালতয়র ফ্রন্ট চেক্স,

আতিদেপত্র

www.meherpur.g
ov.bd ওতয়ি চপাট টাল

মূর্দ্রত প্রর্তটি
খর্তয়ামের জন্য
আতিদতে ১০০/টাকার চকাট ি তফ
সংযুি করতি হতি
ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

কায ি র্দবস

অথিা সংতিষ্ট
ইউসনয়ন সডসজটাল
মসন্টার হতি সংগ্রহ/
োউেতলাে করা র্াতি
অথিা
অনুতমাতদি স্ট্যাম্প
চিোর
৪

চকস (েতথ) সমূতহর
সতহতমাহরী েকল
সরিরাহ

৫ (পাঁচ)
কায ি তদিস

১। সনি যাসরে
িরহে

অনুতমাতদি স্ট্যাম্প
চিোর

আতিদেপত্র
২। মিাসলও
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আতিদতে ৫০/- টাকার
চকাট ি তফ সংযুি
করতি হতি

ক্রসেক

জসবার নাে

প্রদয়াজনীয় সেয়

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
প্রাসি স্থান

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৫

চমৌো ম্যাপ সরিরাহ

সাধারণ আতিদতের চক্ষতত্র

তেধ টাতরি
আতিদে

চেলাপ্রশাসতকর
কার্ টালতয়র ফ্রন্ট চেক্স,

ফরম

www.meherpur.g
ov.bd ওতয়ি চপাট টাল

সাধারণ আতিদতে
৩০/- টাকার চকাট ি তফ
সংযুি করতি হতি

ঐ

ঐ

৭ (সাি)
কায ি তদিস
এিং
েরুরী আতিদতের চক্ষতত্র
৩ (তিে )
কায ি তদিস

অথিা সংতিষ্ট
ইউসনয়ন সডসজটাল
মসন্টার হতি সংগ্রহ/
োউেতলাে করা র্াতি
অথিা
অনুতমাতদি স্ট্যাম্প
চিোর

েরুরী আতিদতে ৬০/টাকার চকাট ি তফ
সংযুি করতি হতি
আতিদতের সতহি
োলাতের াধ্যম
চসাোলী ব্যাংক,
ম মহরপুর প্রধাে
শাখায় ৫০০/- টাকা
েমা তদতি হতি।
চকাে েং
১/৪৬৩৭/০০০১/১২২১
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০৬. মজোমরল সাটির্ি মকট শাখা
ক্রসেক

জসবার নাে

প্রদয়াজনীয় সেয়

১

২

৩

১

সরকারী দাবী আদায় আইে
১৯১৩ সমের র্বধাে
ম াতামবক যাবতীয়
সরকারী/আধাসরকারী/
স্বায়ত্তশার্সত সিংস্থা/
প্রর্তষ্ঠাে সমূমহর অোদায়ী
অথ ি আদায়

মদোদামরর র্বরুমদ্ধ া লা দাময়র
করার ৩০(র্ত্রশ) র্দমের মধ্য ৭
ধারা মোটিমশর াধ্যম সিংর্িষ্ট
মদোদারমক মদো পর্রমশামধর
অবর্হত করা হয়।

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৪

প্রাসি স্থান
৫

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

৬

৭

৮

আমবদমের
সামথ ২০/টাকার মকাট ি
র্

জোব জোোম্মে নূর-এ-আলে

ক) মজোমরল সাটির্ি মকট মজোমরল সাটির্ি মকট
অর্ সার
শাখা, মজলা প্রশাসমকর
কায িালয়, ম মহরপুর।
বরাবর
মকাট ি
র্
সিংযুর্িসহ সাদা কার্মজ
র্লর্খত আমবদে।

জনাব জোোঃ রসশদুল োন্নাি
কবীর
মজোমরল সাটির্ি মকট অর্ সার অতিতিক্ত জজলা প্রশাসক (সাসব যক)
ম াবাইল: +৮৮০১৭০৮৪১০০০৬ ম োবোইল: +৮৮০১৭০৮৪১০০০৩
ম ােঃ +৮৮-০৭৯১-৬২৪৮০

জর্সলদিান: +৮৮-০৭৯১-৬২৫৯১

ই-ম ইল-:

দাবী পর্রমশামধ আপর্ত্ত মক্ষমত্র
খ)আমবদে বা র্রকুইর্জশে
মোটিশ প্রার্প্তর ৩০(র্ত্রশ) র্দমের
জ া মদবার পর ৫ ধারার
মধ্য মদোদারমক মজোমরল
পূরণকৃত র ।
সাটির্ি মকট অর্ সার বরাবর
র্লর্খত আমবদে উপস্থাপে করমত
পামরে।

meherpurrdc@gmail.com

ই-হেইল এহেস:
mrmannaf@gmail.com

উভয়পমক্ষর উপর্স্থর্তমত আমবদে
শুোেীর র্ভর্ত্তমত মদোদারমক
এককালীে/ র্কর্স্ত ম াতামবক
মদো পর্রমশামধর অথবা মদো
হমত অব্যহর্তর র্েমদ িশ মদয়া হয়।
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০৭। মরসিসনউ মুসিোনা িাো
ক্রসেক
১
০১

জসবার নাে
২

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রাসি

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৩

৪

স্থান
৫

উর্ধযবতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

৬

৭

৮

মূল

-

আেহোক্তারনাো আতিদেপত্র
দাতখতলর
কার্ যকর করণ
িাতরখ হতি

সবহিষ আঠাহলা স্টযাম্প
জোব জোোম্মে নূর-এ-আলে জনাব জসখ িসরে আেদেে
‘এ’ কযাটাগসরর জন্য ১০০.০০
মরর্ভর্েউ মেপুটি কামলক্টর
অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক
টাকা
‘সব’ কযাটাগসরর জন্য ২০০.০০
(রাজস্ব)
ম
াবাইল:
টাকা
+৮৮০১৭০৮৪১০০০৬
ম াবাইল: +৮৮০১৭০৮৪১০০০২
‘সস’ কযাটাগসরর জন্য ৪০০.০০
টাকা
‘সড’ কযাটাগসরর জন্য ৮০০.০০ ম ােঃ +৮৮-০৭৯১-৬২৪৮০ ম ােঃ +৮৮-০৭৯১-৬২৩৮৭
টাকা
ই-ম ইল-:
ই-ম ইল-:
মূল্য োহনর ।

আেহোক্তারনাো

৩০
কায ির্দবস

meherpurrdc@gmail.com

farid15253@gmail.com

০২

ষ্টযাম্প অবমুল্যায়ন
োেলা পসরিালনা
সাংক্রান্ত

৩০
টাকা জোদাহনর মট্রজারী িালান
কায ির্দবস িরে নাং ৬ ও মসানালী ব্যাাংহকর
িলসে সেসাহব আইসজআর কর ও
উপহজলা/সসটি কর জো রসিদ

-

মট্রজারী িালাহনর টাকা জো
প্রদাহনর মকাড সমূে
১। স্টযাম্প শুল্ক:১-১১০১-০০২০১১৩১১
২। মরসজহেিন সি:১-১১৪১০০০০-০১৮৬
৩। উৎস কর:১-১১৪১-০০০০০১১১
৪। সসটি কর: মসানালী ব্যাাংহকর
িলসে সেসাব নবর : ২০০০২৮৩৪
৫। আইসজ আর কর : মসানালী
ব্যাাংহকর িলসে সেসাব নবর :
২০০০১৭৩১
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ঐ

ঐ

ক্রসেক
১
০৩

০৪
০৫

জসবার নাে

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রাসি

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৩

৪

স্থান
৫

উর্ধযবতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

৬

৭

৮

তেম্ন আদালতির ৩ তদে
চমাকদ্দমার রাতয়র
অসম্মতিতি
অতিতরক্ত
চেলাপ্রশাসক
(রােস্ব) আদালতি
আতপল
মামলা
দাতয়র।

মামলার আরতে
ওকালিোমা

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

২

তাোসে খন্ডদনর
আদবেন
সবসনেয় সম্পসত্তর
েসলল সম্পােদনর
আদবেন

১ সেন

তেম্ন আদালতির আতদতশর
োতিদা েকল
তস.এস ও এস.এ খতিয়াতের
োতিদা েকল
োতলশী সম্পতত্তর দতলতলর
সিযাতয়ি অনুতলতপ
সলসখত আদবেন করদত েদব

৪৫ সেন

১. সলসখত আদবেন করদত েদব
২. জ ার্ার আইসি কাি য অথবা
জন্মসনবন্ধন সনদের সতযাসয়ত
োয়াসলসপ
3. ওয়াসরশান সনে মূল কসপ

চেতম কা তে দাতখল করতি হতি।
তিজ্ঞ আইেেীতির তেকট হতি
সংগ্রহ করতি হতি।
চরকে টরুম হতি সংগ্রহ করতি হতি

আতিদতে = ২০/- চকাট ট তফ
আরতে = ১০০/-চকাট ট তফ
ওকালিোমা = ৫০/-চকাট ট তফ

চেলা প্রশাসতকর কার্ টালতয়র
চরকে টরুম হতি সংগ্রহ করতি হতি
সংতিষ্ট সাি-চরতেস্ট্রার অতফস
সাো কাগদজ

২০/- র্াকার জকার্ য সি

সাো কাগদজ
আদবেনকারী সনদজ োসখল
করদবন
আতিদেকারী তেতে দাতখল
করতিে

২০/- র্াকার জকার্ য সি

ইউতেয়ে পতরষদ/ চপৌরসিা

4. আদোক্তারনাো
5. সবসনেয়কৃত ারতীয় েসলল
6. সস.এস ও এস.এ
খসতয়াদনর জাদবো নকল

আতিদেকারী তেতে দাতখল
করতিে
চেলা প্রশাসতকর কার্ টালতয়র
চরকে টরুম হতি সংগ্রহ করতি হতি

9. বাাংলাদেসশ েসলদলর
সতযাসয়ত অনুসলসপ

সংতিষ্ট সাি-চরতেস্ট্রার অতফস
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৮. রাজস্ব িাো
ক্রসেক
১
১

জসবার নাে
২
সায়রাত হাল
ব্যবস্থাপো ও
ইজারা প্রদাে
(ক) জল হাল

প্রদয়াজনীয় সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র প্রাসি

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৪

স্থান
৫

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

৬

৭

৮

সরকার
র্েধ িার্রত

জোব জোোম্মে নূর-এ-আলে

জনাব জসখ িসরে আেদেে

মরর্ভর্েউ মেপুটি কামলক্টর

অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব)

ম াবাইল: +৮৮০১৭০৮৪১০০০৬

ম াবাইল: +৮৮০১৭০৮৪১০০০২

ম ােঃ +৮৮-০৭৯১-৬২৪৮০

ম ােঃ +৮৮-০৭৯১-৬২৩৮৭

ই-ম ইল-:

ই-ম ইল-:

৩

সরকার্র জল হাল ১। আমবদে র
েীর্ত ালা, ২০০৯
২। র্েবর্িত ৎস্যজীবী স বায় সর্ র্তর প্র াণপত্র
অনুযায়ী

র্ /চাজি

৩। োর্র্রকত্ব সেদ

meherpurrdc@gmail.com
farid15253@gmail.com

২

সায়রাত হাল
ব্যবস্থাপো ও
ইজারা প্রদাে
(খ) বালু হাল

৩

অকৃতষ খাস েতম
িতিািস্ত প্রদাে

১। আমবদে র
২। ইজারা দরপমত্র অিংশগ্রহমণর তার্লকাভূর্ি
বালু হাল ও াটি ৩। ইউর্প মচয়ারম্যাে প্রদত্ত োর্র্রকত্ব সেদ
ব্যবস্থাপো আইে, ৪। র্েজস্ব মেজামরর কার্জপত্র বা মেজার
২০১০ এবিং
ার্লমকর সর্হত ভাড়ার চুর্িপত্র
বালু হাল ও াটি ৫। ব্যািংক সলমভর্ন্স সেদ
ব্যবস্থাপো
র্বর্ধ ালা, ২০১১
অনুযায়ী
৩০ কার্ ট তদিস

আতিদেকারী তেতে
দাতখল করতিে
চপৌরসিা/ইউতেয়ে
পতরষদ
ইউতেয়ে পতরষদ

সরকার
র্েধ িার্রত
র্ /চাজি
ঐ

১. তেধ টাতরি আতিদে ফরম
২. োিীয় পতরেয় পত্র/ো তরকত্ব সেদ/ েন্ম সেদ
এর সিযাতয়ি ফতটাকতপ
৩. ইউতপ চেয়ারম্যাে কর্তটক সিযাতয়ি পাসতপাট ট
সাইতের ১ (এক) কতপ সদ্যতিালা রতিে ছতি
৪. েতমর িফতসল (উতেখপূি টক)

চেলাপ্রশাসতকর
কার্ টালতয়র
ফ্রন্টতেস্ক, রােস্ব
শাখা
অথিা

আতিদতের
২০/- টাকা
মূেমাতের
চকাট ট তফ
www.meherpur সংযুক্ত
.gov.bd ওতয়ি
চপাট টাল
হতি
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ঐ

ক্রসেক
১

জসবার নাে
২

প্রদয়াজনীয় সেয়
৩

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র প্রাসি

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৪

স্থান
৫

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

৬

৭

৮

সংগ্রহ/ োউেতলাে করতি
হতি।
করা র্াতি

ক. চক্ষত্র তিতত্তক প্রতর্ােয:
১. সরকাতর সংস্থার চক্ষতত্রi) সরকাতর প্রতিষ্ঠাতের চক্ষতত্র প্রশাসতেক
অনুতমাদে
ii) অতথ টর সংস্থাে (িাতেট িরাদ্দ/ প্রকল্প দাতখল
ইিযাতদ)
২. ধমীয় স্থাপোর চক্ষতত্রi)
স্থােীয়
সরকার
সংস্থার
(ইউতেয়ে/চপৌরসিা/তসর্ট কতপটাতরশতের) ছাড়পত্র।
৩. তশক্ষা প্রতিষ্ঠাতের চক্ষতত্রi) স্কুতলর প্রশাসতেক অনুতমাদেপত্র
ii) স্কুল কতমর্টর চরজুতলশ
৪. প্রাকৃতিক দূতর্ টা েতেি কারতে ক্ষতিগ্রস্ত
পতরিাতরর চক্ষতত্রi) সকল প্রতয়ােেীয় কা ে পত্র
৫. তিতশষ্ট তশক্ষাতিদ, কতি, সাতহিযক িা োিীয়
পর্ টাতয় তেে অিদাতের েন্য তিতশষিাতি স্বীকৃি
ব্যতক্তর চক্ষতত্রi) সরকার প্রধাতের অনুতমাদে পত্র

২, ৩ ও ৪ েং
কাগজপৈ
আতিদেকারী
দাতখল করতিে
তেয়ন্ত্রণকারী
মন্ত্রণালয়
হতি
প্রশাসতেক
অনুতমাদে পত্র এিং
িাতেট িরাতদ্দর
কতপ
ইউতেয়ে/চপৌরসিা/
তসর্ট কতপটাতরশতের
কার্ টালয়
আতিদেকারী
দাতখল করতিে
আতিদেকারী
দাতখল করতিে
সরকার প্রধাতের
অনুতমাদেপত্র
আতিদেকারী
দাতখল করতিে
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ক্রসেক
১

জসবার নাে
২

প্রদয়াজনীয় সেয়
৩

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র প্রাসি

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৪

স্থান
৫

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

৬

৭

৮

ঐ

ঐ

৬. প্রিাসীতদর সমিায় সতমতির মাধ্যতম িহুিল
িিে তেমটাণ চক্ষতত্রi) আতথ টক সক্ষমিা (ব্যাংক চস্ট্টতমন্ট/আয়কর
সংক্রান্ত কা েপত্র ইিযাতদ)
ii) সমিায় সতমতির কা েপত্র
iii) প্রস্তাতিি েতমর সতন্নকতট তিতধিদ্ধ সংস্থার
অতফস থাকতল িার অোপতত্তপত্র।
৭. িাতদ পশু িা দুগ্ধখামার, হাঁসমুরত খামার
স্থাপতের চক্ষতত্রi) আতথ টক সক্ষমিা (ব্যাংক চস্ট্টতমন্ট/আয়কর
সংক্রান্ত কা েপত্র ইিযাতদ)
ii) প্রকতল্পর তিিরণী ও িাস্তিায়তের সম্ভব্যিা
প্রতিতিদে
৮. তশল্প কারখাো স্থাপতের চক্ষতত্রi) আতথ টক সক্ষমিা (ব্যাংক চস্ট্টতমন্ট/আয়কর
সংক্রান্ত কা েপত্র ইিযাতদ)
ii) পূণ টাি ইেতিষ্টতমন্ট তসতেউল,
iii) র্থার্থ কর্তটপতক্ষর ছাড়পত্র/সুপাতরশ (চর্মেপতরতিশ অতধদির, পর্ টটে কর্তটপক্ষ ইিযাতদ)
৪

অতপটি সম্পতত্ত
তলে েিায়ে
সংক্রান্ত

৭ তদে

িাৎসতরক লীে েিায়তের েন্যঃ
১. সাদা কা তে আতিদেপত্র

আতিদেকারী
দাতখল করতিে
সংতিষ্ট ব্যাংক
রােস্ব অতফস
সমিায় সতমতির
কার্ টালয়
ইউতেয়ে ভূতম
অতফস
আতিদেকারী
দাতখল করতিে

আতিদেকারী
দাতখল করতিে
আতিদেকারী
দাতখল করতিে
পতরতিশ অতধদির,
পর্ টটে কর্তটপক্ষ
আতিদেকারী
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আতিদতের
সাতথ ২০/টাকা
মূেমাতের
চকার্ট তফ
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২
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৩

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র প্রাসি

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৪

স্থান
৫

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

৬

৭

৮

২ (দুই) কতপ পাসতপার্ট সাইতের ছতি (রতিে)
সিযাতয়ি ছতি চ তেতটে অতফসার কর্তটক ও চমািাইল
েম্বর।
চিোর/চেোরী
অতফস
২. চকাট তফ (আতিদতের সাতথ সংযুক্ত ২০/-টাকা
মূতের)।
আধাপাকা র তেমটাতণর েন্যঃ
৩. অিীকারাোমা (৩০০/- টাকার েে জুতেতশয়াল
স্ট্যাম্প)
োম পতরিিতের েন্যঃ
৪. ো তরকতত্বর সেদপত্র, েন্ম তেিন্ধে সেদপত্র ও
ওয়াতরশাে সেদপত্র (চপৌরসিা হতি)

আতিদেকারী
চিোর/চেোরী
অতফস
চপৌরসিা/ইউতেয়ে
পতরষদ
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সংযুক্ত
করতি
হতি।

০৯। ভূসে অসিরহণেণ িাো
ক্রসেক

জসবার নাে

১

২

1.

অসিরহণেণকৃে
জসের
ক্ষসেপূরণ
প্রদান
(মরকডীয়
োসলহকর
চক্ষতত্র)

প্রদয়াজনীয়
সেয়
৩
১৫ সদন

2.

অসিরহণেণকৃে
জসের
ক্ষসেপূরণ
প্রদান
(উিরাসিকারী
ওয়াসরিসূহৈ
োসলক)

১৫ সদন

3.

অসিরহণেণকৃে
জসের

১৫ সদন

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রাসি

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

স্থান
৫

৪
১. সনি যাসরে আহবদন িরে (মজলা প্রিাসহকর কার্ যালয়/
উপহজলা
সনব যােী
অসিসাহরর
কার্ যালয়
অথবা
www.meherpur.gov.bd ওহয়ব মপাট যাল েহে সাংরহণে/
ডাউনহলাড করা র্াহব)।
২. জােীয় পসরিয়পৈ/নাগসরকত্ব সনদ/ জন্ম সনহদর সেযাসয়ে
িহটাকসপ।
৩. পাসহপাট য সাইহজর ১ (এক) কসপ সদ্যহোলা রসিন ছসব।
৪. ভূসে উন্নয়ন কর পসরহিাহির োলনাগাদ দাসেলা।
৫. নােজাসর/জো োসরজ েসেয়াহনর সইহোেরী কসপ।
৬. ৩০০ টাকার নন-জুসডসিয়াল স্টযাহম্প না-দাসবপৈ
৭. ৩০০ টাকার নন-জুসডসিয়াল স্টযাহম্প অসিকার পৈ।
৮. এস.এ/আর.এস মরকহড যর িহটাকসপ

--

ইউতেয়ে পতরষদ/ চপৌরসিা

আহবদনকারী দাসেল করহবন
সাংসিষ্ট ইউসনয়ন ভূসে অসিস
সাংসিষ্ট উপহজলা ভূসে অসিস
অনুহোসদে স্টযাম্প মিন্ডার
আহবদনকারী দাসেল করহবন
মজলা প্রিাসহকর কার্ যালয়, মরকড য
রুে
১. সনি যাসরে আহবদন িরে (মজলা প্রিাসহকর কার্ যালয়/
-উপহজলা
সনব যােী
অসিসাহরর
কার্ যালয়
অথবা
www.meherpur.gov.bd ওহয়ব মপাট যাল েহে সাংরহণে/
ডাউনহলাড করা র্াহব)।
২. জােীয় পসরিয় পৈ/নাগসরকত্ব সনদ/ জন্ম সনদ এর ইউতেয়ে পতরষদ/ চপৌরসিা
সেযাসয়ে িহটাকসপ
আহবদনকারী দাসেল করহবন
৩. পাসহপাট য সাইহজর ১ (এক) কসপ সদ্যহোলা রসিন ছসব
সাংসিষ্ট ইউসনয়ন ভূসে অসিস
৪. ভূসে উন্নয়ন কর পসরহিাহির োলনাগাদ দাসেলা।
সাংসিষ্ট উপহজলা ভূসে অসিস
৫. নােজাসর/জো োসরজ েসেয়াহনর সইহোেরী কসপ।
অনুহোসদে স্টযাম্প মিন্ডার
৬. ৩০০ টাকার নন-জুসডসিয়াল স্টযাহম্প নাদাবীপৈ
আহবদনকারী দাসেল করহবন
৭. ৩০০ টাকার নন-জুসডসিয়াল স্টযাহম্প অসিকার পৈ।
য
৮. ওয়াসরিন সাটিসিহকট এর মূল কসপ।
ইউতেয়ে পতরষদ/ চপৌরসিা
১. সনি যাসরে আহবদন িরে (মজলা প্রিাসহকর কার্ যালয়/ আহবদনকারী দাসেল করহবন
উপহজলা
সনব যােী
অসিসাহরর
কার্ যালয়
অথবা
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সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৬

৭

আহবদহনর
সাহথ ২০/টাকার মকাট য
সি লাগাহে
েহব।

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার
কাদে আপীল করা র্াদব
৮

জোব জোোম্মে নূর-এ- জনাব জোোঃ রসশদুল োন্নাি
কবীর
আলে
অতিতিক্ত জজলা প্রশাসক
ভূর্ অর্ধগ্রহণ ক িকতিা
(সাসব যক)
ম াবাইল:
+৮৮০১৭০৮৪১০০০৮
ম ােঃ +৮৮-০৭৯১৬২৬৩১

ম োবোইল:
+৮৮০১৭০৮৪১০০০৩
জর্সলদিান: +৮৮-০৭৯১৬২৫৯১

ই-ম ইল-:

ই-হেইল এহেস:
meherpurrdc@gmail
mrmannaf@gmail.com
.com

আহবদহনর
সাহথ ২০/-

ক্রসেক

জসবার নাে

১

২

প্রদয়াজনীয়
সেয়
৩

ক্ষসেপূরণ
প্রদান
(ক্রয়সূহৈ
োসলচকর
চক্ষতত্র )

4.

5.

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রাসি

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

স্থান
৫

৪
www.meherpur.gov.bd ওহয়ব মপাট যাল েহে সাংরহণে/

অসিরহণেণকৃে
জসের
ক্ষসেপূরণ
প্রদান
(আদালহে
আহদহি
সনি যাসরে
োসলহকর
মক্ষহৈ )

১৫ সদন

অসিরহণেণকৃে
জসের
ক্ষসেপূরণ
প্রদান

১৫ সদন

ডাউনহলাড করা র্াহব)।
২. জােীয় পসরিয় পৈ/নাগসরকত্ব সনদ/ জন্ম সনদ এর
সেযাসয়ে িহটাকসপ।
৩. পাসহপাট য সাইহজর ১ (এক) কসপ সদ্যহোলা রসিন ছসব।
৪. ভূসে উন্নয়ন কর পসরহিাহির োলনাগাদ দাসেলা।
৫. নােজাসর/জো োসরজ েসেয়াহনর সইহোেরী কসপ।
৬. ৩০০ টাকার নন-জুসডসিয়াল স্টযাহম্প নাদাবীপৈ
৭. ৩০০ টাকার নন-জুসডসিয়াল স্টযাহম্প অসিকার পৈ।
৮. মূল দসলল এর িহটাকসপ।
৯. িায়া দসলল
১. সনি যাসরে আহবদন িরে (মজলা প্রিাসহকর কার্ যালয়/
উপহজলা
সনব যােী
অসিসাহরর
কার্ যালয়
অথবা
www.meherpur.gov.bd ওহয়ব মপাট যাল েহে সাংরহণে/
ডাউনহলাড করা র্াহব)।
২. জােীয় পসরিয় পৈ/নাগসরকত্ব সনদ/ জন্ম সনদ এর
সেযাসয়ে িহটাকসপ
৩. পাসহপাট য সাইহজর ১ (এক) কসপ সদ্যহোলা রসিন ছসব
৪. ভূসে উন্নয়ন কর পসরহিাহির োলনাগাদ দাসেলা।
৫. নােজাসর/জো োসরজ েসেয়াহনর সইহোেরী কসপ।
৬. ৩০০ টাকার নন-জুসডসিয়াল স্টযাহম্প নাদাবীপৈ
৭. ৩০০ টাকার নন-জুসডসিয়াল স্টযাহম্প অসিকার পৈ।
য
৮. আদালহের সডসক্রর সাটিিাইট
কসপ এবাং জসে সাংক্রান্ত
র্াবেীয় কাগজপৈ।
১. সনি যাসরে আহবদন িরে (মজলা প্রিাসহকর কার্ যালয়/
উপহজলা
সনব যােী
অসিসাহরর
কার্ যালয়
অথবা
www.meherpur.gov.bd ওহয়ব মপাট যাল েহে সাংরহণে/
ডাউনহলাড করা র্াহব)।

ইউতেয়ে পতরষদ/ চপৌরসিা

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৬

৭

টাকার মকাট য
সি লাগাহে
েহব।

আহবদনকারী দাসেল করহবন
সাংসিষ্ট ইউসনয়ন ভূসে অসিস
সাংসিষ্ট উপহজলা ভূসে অসিস
অনুহোসদে স্টযাম্প মিন্ডার
আহবদনকারী দাসেল করহবন
আহবদনকারী দাসেল করহবন
আহবদনকারী দাসেল করহবন
আহবদনকারী দাসেল করহবন

ইউতেয়ে পতরষদ/ চপৌরসিা
আহবদনকারী দাসেল করহবন
সাংসিষ্ট ইউসনয়ন ভূসে অসিস
সাংসিষ্ট উপহজলা ভূসে অসিস
অনুহোসদে স্টযাম্প মিন্ডার
আহবদনকারী দাসেল করহবন
আহবদনকারী দাসেল করহবন
আহবদনকারী দাসেল করহবন
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আহবদহনর
সাহথ ২০/টাকার মকাট য

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার
কাদে আপীল করা র্াদব
৮

ক্রসেক

জসবার নাে

১

২
(power of
attorney
বহল োসলহকর
মক্ষহৈ )

প্রদয়াজনীয়
সেয়
৩

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রাসি

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

স্থান
৫

৪
২. জােীয় পসরিয় পৈ/নাগসরকত্ব সনদ/ জন্ম সনদ এর
সেযাসয়ে িহটাকসপ।
৩. পাসহপাট য সাইহজর ১(এক) কসপ সদ্যহোলা রসিন ছসব।
৪. ভূসে উন্নয়ন কর পসরহিাহির োলনাগাদ দাসেলা।
৫. নােজাসর/জো োসরজ েসেয়াহনর সইহোেরী কসপ।
৬. ৩০০ টাকার নন-জুসডসিয়াল স্টযাহম্প নাদাবীপৈ
৭. ৩০০ টাকার নন-জুসডসিয়াল স্টযাহম্প অসিকার পৈ।
৮. Power of Attorney প্রদানকারীর জসের োসলক
সাংক্রান্ত র্াবেীয় কাগজপচত্রর মূল কসপ।

ইউতেয়ে পতরষদ/ চপৌরসিা
আহবদনকারী দাসেল করহবন
সাংসিষ্ট ইউসনয়ন ভূসে অসিস
সাংসিষ্ট উপহজলা ভূসে অসিস
অনুহোসদে স্টযাম্প মিন্ডার
আহবদনকারী দাসেল করহবন
আহবদনকারী দাসেল করহবন
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সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৬

৭

সি লাগাহে
েহব।

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার
কাদে আপীল করা র্াদব
৮

১০. স্থােীয় সরকার শাখা
ক্রসেক

১

2

3

জসবার নাে

প্রদয়াজনীয়
সেয়

জন্ম সেদ প্রদামের ৯০ (েব্বই) র্দে
১৫(পমের)
অর্তক্রান্ত হবার পর র্েবিে বর্হ এবিং জন্ম কায ির্দবস
সেদ সিংমশাধে আমবদে প্রর্তস্বাক্ষরকরণ

মৃত্যয সেদ প্রদামের ৯০ (েব্বই) র্দে
অর্তক্রান্ত হবার পর র্েবিে বর্হ এবিং
মৃত্যয সেদ সিংমশাধে আমবদে
প্রর্তস্বাক্ষরকরণ

১৫(পমের)
কায ির্দবস

হাট/বাজার ইজারা প্রদাে সিংক্রান্ত আপীল
র্েষ্পর্ত্ত

েীর্ত ালা
অনুযায়ী

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র প্রাসি

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

স্থান
১. জন্ম র্েবিে র ৮ এ
আমবদে করমত হমব।
২. ইমতাপূমব ি সিংগৃহীত জন্ম বা
মৃত্যয সেদপমত্রর সতযার্য়ত
কর্প।
১. র্েধ িার্রত র এ আমবদে
করমত হমব।
২. ইমতাপূমব ি সিংগৃহীত জন্ম বা
মৃত্যয সেদপমত্রর সতযার্য়ত
কর্প।

সিংর্িষ্ট
মপৌরসভা/ইউর্েয়ে
পর্রষদ কায িালময়

র্ /চাজি
মুি

জনাব পাঠান জোোঃ সাইদুজ্জাোন
সেকারী কসেশনার
ম াবাইল:+৮৮০১৭০৮৪১০০০৯
ই-ম ইল এমেস:
acjm.meherpur@outlook.com

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে আপীল
করা র্াদব
জোব ম াঃ খায়রুল হাসাে
উপপর্রচালক (স্থােীয় সরকার)
ম াবাইল:+৮৮০১৭০৮৪১০০০১
জর্সলদিান নাং-০৭৯১-৬২২৬৯
ই-ম ইল এমেস:
ddlgmeherpur@gmail.com

সিংর্িষ্ট
মপৌরসভা/ইউর্েয়ে
পর্রষদ কায িালময়

১. সাদা কার্মজ আমবদে
করমত হমব।

র্ /চাজি
মুি

র্ /চাজি
মুি

২।েরপদত্রর সাদথ সাংযুক্ত
কাগজপত্র
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ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

য
১১. ৈাণ ও পূণবাসন
িাো
ক্রসেক

জসবার নাে

প্রদয়াজনীয় সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
প্রাসি স্থান

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

দুময িার্ সিংক্রান্ত র্বষময় অবর্হত
হমল তাৎের্ণক প্রময়াজেীয়
ব্যবস্থা গ্রহণ পুব িক র্জআর খাদ্য/
আর্থ িক সহায়তা ও মেউটিে
প্রদাে করা হয়।

-

-

র্ /চাজি মুি

জানুয়ারী হমত জুে পয িন্ত

আমবদে/ র্েধ িার্রত রম
প্রকল্প ছক

উপমজলা র্পআইও
অর্ স

১

দুময িার্ ব্যবস্থাপো
সিংক্রান্ত

২

কামজর র্বর্ে য় খাদ্য
ক িসূর্চ:

জনাব জোোঃ আসরি জোদসন
জনাব জোোঃ রসশদুল োন্নাি
কবীর
সেকারী কসেশনার
মজলা ত্রাণ ও পুেব িাসে ক িকতিা অতিতিক্ত জজলা প্রশাসক (সাসব যক)
ম মহরপুর
ম োবোইল: +৮৮০১৭০৮৪১০০০৩
ম াবাইল: +৮৮০১৭০৮৪১০০১২
র্ /চাজি মুি জর্সলদিান: +৮৮-০৭৯১-৬২৫৫৬ জর্সলদিান: +৮৮-০৭৯১-৬২৫৯১
ই-ম ইল এমেস:
ই-হেইল এহেস:
acgmeherpur@gmail.com

(টিআর ও কার্বখা)
৩

ইর্জর্পর্প ক সূি র্চ:

েমভম্বর াস হমত জুে াস
পয ি ত্ম এ ক িসূর্চর কায িক্র
চল াে থামক

র্েধ িার্রত রম প্রকল্প
তার্লকা

উপমজলা র্পআইও
অর্ স

র্ /চাজি মুি

৪

র্ভর্জএ ক িসূর্চ:

পর্বত্র র জাে,ঈদুল- র্ তর ও
আযহা এবিং

উপমজলা হমত অগ্রার্ধকার
তার্লকার র্ভর্ত্তমত

উপমজলা র্পআইও
অর্ স

র্ /চাজি মুি

আমবদে/তার্লকা/ র্েরম র াধ্যম

উপমজলা র্পআইও
অর্ স

র্ /চাজি মুি

র্রীব, অসহায় ও
মজমলমদর মধ্য খাদ্য
সহায়তা প্রদাে করা
হয়।
৫

প্রাকৃর্তক দুময িামর্
ক্ষর্তগ্রস্থমদর এবিং র্রীব
ও অসহায় পর্রবামর ও
শীতবস্ত্র, বরাদ্দ প্রদাে ।

মজমল পর্রবামর াচ ি াস হমত
জুে পয িন্ত।
প্রাকৃর্তক দুময িামর্
ও
শীত ম ৌসুম

46

mrmannaf@gmail.com

ক্রসেক

জসবার নাে

প্রদয়াজনীয় সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
প্রাসি স্থান

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

র্েমসম্বর হমত জুে পয ি ত্ম

র্েধ িার্রত স ময় র্সর্েউল
ক্রময়র াধ্যম

উপমজলা র্পআইও
অর্ স

র্ /চাজি মুি

মজলা প্রশাসমকর
কায িালময়র এল এ,
মরকে িরম্ন ও ত্রাণ শাখা

মজলা প্রশাসমকর
কায িালময়র ত্রাণ শাখা

র্ /চাজি মুি

৬

৭

মসত্য/কালভাট ি র্ে াি ণ
শীষ িক প্রকল্প
হামজর কমলােী

১২. চেলা ই-চসিা চকন্দ্র
ক্রসেক

জসবার নাে

১
১

২
নাগসরক ও
আদবেন গ্রেণ

৩

নকল সরবরাে

োিসরক

প্রদয়াজনীয় সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

৩
সরকার্র ছুটির র্দে
ব্যতীত প্রর্তর্দে সকাল
৯.০০ টিকা মথমক
র্বমকল ৫.০০ টিকা

৪

সরকার্র ছুটির র্দে
ব্যতীত প্রর্তর্দে সকাল
৯.০০ টিকা মথমক
র্বমকল ৫.০০ টিকা

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র
প্রাসি স্থান

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে আপীল
করা র্াদব

৫
-

৬
র্ /চাজি মুি

-

র্ /চাজি মুি

৭
জোব কা রুল হাসাে
সহকারী কর্ শোর
ম াবাইল: +৮৮০১৭০৮৪১০০১৩
মটর্লম াে:+৮৮-০৭৯১-৬২৪৯০
ই-ম ইলঃ
kamrul.hasan.rimel@g
mail.com

৮
জনাব জোোঃ রসশদুল োন্নাি কবীর
অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (সশো ও
আইসসটি)
জোবাইল: +৮৮০১৭০৮৪১০০০৩
জর্সলদিান: +৮৮-০৭৯১-৬২৫৯১
ই-ম ইল এমেস:
mrmannaf@gmail.com
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ক্রসেক

১
৪

জসবার নাে

প্রদয়াজনীয় সেয়

২
৩
নকল সরবরাদের আদবেন সরকার্র ছুটির র্দে এবিং
বৃহস্পর্তবার ব্যতীত
গ্রহে
প্রর্তর্দে সকাল
(ক)এস.এ/সস.এস/আর.এস ৯.০০ টিকা মথমক মবলা
১.০০ টিকা
খসতয়াদনর আদবেন

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র
প্রাসি স্থান

৪
র েিং-২৮
(র্বর্ধ ২৭৭ মরকেি ম্যানুয়াল)
এ আমবদে

৫
অনুম ার্দত
স্ট্যাম্প
মভন্ডার

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে আপীল
করা র্াদব

৬
প্রর্তটি মূর্দ্রত
খর্তয়ামের জন্য
১০০/- টাকার
মকাট ির্

৭

৮

(খ) োগ সূসচর আদবেন

সরকার্র ছুটির র্দে এবিং
বৃহস্পর্তবার ব্যতীত
প্রর্তর্দে সকাল
৯.০০ টিকা মথমক মবলা
১.০০ টিকা

র েিং-২৮
(র্বর্ধ ২৭৭ মরকেি ম্যানুয়াল)
এ আমবদে
প্রময়াজেীয়
র্লও
সিংযুি করমত হমব।

অনুম ার্দত
স্ট্যাম্প
মভন্ডার

৩০/- টাকার
মকাট ির্

(র্) জুসিসশয়াল োেলার
নকদলর আদবেন

সরকার্র ছুটির র্দে এবিং
বৃহস্পর্তবার ব্যতীত
প্রর্তর্দে সকাল
৯.০০ টিকা মথমক মবলা
১.০০ টিকা

র েিং-২৮
(র্বর্ধ ২৭৭ মরকেি ম্যানুয়াল)
এ আমবদে

অনুম ার্দত
স্ট্যাম্প
মভন্ডার

৫০/- টাকার
মকাট ির্
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১৩. প্রবাসী কল্যাণ শাখা
ক্রসেক

১
১

২

জসবার নাে

প্রদয়াজনীয় সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

২
(ক) প্রবাসী ক ীমদর
অর্ভমযার্ গ্রহণ ও
স াধামের ব্যবস্থা করা

৩
৪
১৫ (পমের) কায ি (ক) বািংলামদশ দূতাবাস/ পররাষ্ট্র
র্দবস
ন্ত্রণালময়র াধ্যম মজলাপ্রশাসক বরাবমর
সাদা কার্মজ অর্ভমযার্ সম্বর্লত আমবদে।

(খ) মদমশ বসবাসরত
প্রবাসীমদর পর্রবামরর
অর্ভমযার্ গ্রহণ ও
স াধামের ব্যবস্থা করা

(খ) র্বমদমশ অবস্থােরত প্রবাসীর ো
উমেখপূব িক মজলাপ্রশাসক বরাবমর
(অর্ভযুি ব্যর্ির ো উমেখপূব িক) সাদা
কার্মজ সুর্ের্দ িষ্ট অর্ভমযার্ সম্বর্লত
আমবদে।

বববার্হক অবস্থা
সম্পর্কিত সেদপত্র প্রদাে

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র
প্রাসি স্থান

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

৫
-

৬
র্ /চাজি মুি

৭
জনাব জোোম্মে োমুন
সহকারী কর্ শোর

৮
জনাব জোোঃ রসশদুল োন্নাি
কবীর
অতিতিক্ত জজলা প্রশাসক (সাসব যক)

ম াবাইল: +৮৮০১৭০৮৪১০০১৪

ম োবোইল: +৮৮০১৭০৮৪১০০০৩

ম াে :+৮৮-০৭৯১-৬২৫০০
ই-ম ইল

১৫ (পমের) কায ি ১. 2০/- (সবশ) টাকা মূমল্যর মকাট ি র্
র্দবস
সম্বর্লত আমবদে
২. ১৫০/- টাকা মূমল্যর েে-জুর্ের্শয়াল
স্ট্যামম্প এর্ভমের্ভট ।
৩. ০২ কর্প পাসমপাট ি সাইমজর রর্িে ছর্ব
(এর্ভমের্ভট দার্খলকারীর ০১ কর্প এবিং
যার পমক্ষ আমবদে করমবে তার ০১ কর্প
সতযার্য়ত ছর্ব)।
৪. মসাোলী ব্যািংক-এর কমপিামরট শাখা,
বর্রশামল ১-২২০১-০০০১-২৬৮১ মকামে
চালামের াধ্যম র্ জ াদােপূব িক মেজারী
চালামের মূলকর্প।
৫. জন্ম র্েবিে সেদপমত্রর সতযার্য়ত
মটাকর্প।
৬. পাসমপামট ির সতযার্য়ত মটাকর্প।

-
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০২। সেদপত্র প্রার্প্ত
র্ বাবদ-৭০০/টাকা।

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

mamunhatia@gmail.com

জর্সলদিান: +৮৮-০৭৯১-৬২৫৯১
ই-হেইল এহেস:
mrmannaf@gmail.co
m

১৪. মট্রজাসর িাো
ক্রসেক

জসবার নাে

প্রদয়াজনী
য় সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র
প্রাসি স্থান

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

০১.

মযমকাে ব্যর্ি(জুর্ের্শয়াল স্ট্যাম্প),
স্ট্যাম্প মভন্ডার (জুর্ের্সয়াল স্ট্যাম্প,
েে - জুর্ের্সয়াল স্ট্যাম্প,কর্প
স্ট্যাম্প, কার্েজি মপপার ইতযার্দ),
ব্যািংক, এে,র্জ,ও, (র্বমশষ
আঠামলা স্ট্যাম্প), মপাস্ট্ অর্ স
(মপাস্ট্াল পাবর্লক, মপাস্ট্াল খা ,
মপাস্ট্ কাে ি, স্মারক োকটিমকট ,
রাজস্ব স্ট্যাম্প, েে-জুর্ের্শয়াল
স্ট্যাম্প), জীবে বী া
কমপিামরশে(বী া স্ট্যাম্প), সরকার্র
বা আধা সরকার্র অর্ স
সমূহ(সার্ভিস স্ট্যাম্প) কর্তিক চার্হত
স্ট্যামম্পর মূল্য বাবদ অথ ি র্েধ িার্রত
স্ট্যামম্পর ‘মকাে েম্বর’ এ মেজারী
চালামের াধ্যম সরকারী
মকাষার্ামর (মসাোর্ল ব্যািংক র্ল:
জেদেরপুর শাখায়)জ া মদয়ার পর
উহার মুল কর্প মেজার্র শাখায় জ া
প্রদাে পূব িক গ্রহণ।

০২ (দুই)
কায ির্দবস

র্ /চাজি মুি

জনাব জোোঃ আসরি জোদসন
মেজার্র অর্ সার

জনাব জসখ িসরে আেদেে

স্ট্যাম্প মভন্ডার লাইমসন্স প্রদাে

৩০(র্ত্রশ)
কায ির্দবস

০২

১.মেজার্র চালামের মূলকর্প
২.চার্হদাপত্র
মেজার্র চালামের াধ্যম অথ ি জ া
প্রদামের মকােসমূহঃ
জুর্ের্সয়াল স্ট্যাম্প (মকাে েিং-১২১৪১-০০০০-১৮১১), েে জুর্ের্সয়াল স্ট্যাম্প, র্বমশষ আঠামলা
স্ট্যাম্প, রাজস্ব স্ট্যাম্প,বী া স্ট্যাম্প
(মকাে েিং- ১-১১০১-০০২০-১৩০১),
কর্প স্ট্যাম্প (মকাে েিং ১-২১৪১০০০০-২৩১৭) মপাস্ট্াল পাবর্লক,
মপাস্ট্াল খা , মপাস্ট্ কাে ি, স্মারক
োকটিমকট(মকাে েিং-১-৫৪৩১০০০০-৩২০১) সরকারী োক
টিমকট(সার্ভিস),(মকাে েিং-১-৫৪৩১০০০০-৩২১১), কার্েজি মপপার
(মকাে েিং এবিং ভযাট এর (১১১৩৩-০০০১-০৩১১)।
১. সাদা কার্মজ আমবদেপত্র
২. সদ্যমতালা পাসমপাট ি সাইমজর
সতযার্য়ত (ছর্বর র্পছমে) দুই কর্প

চালাে র
(টি.আর. র
েিং-৬) এর
প্রার্প্ত স্থাে
১.মেজারত
শাখা, মজলা
প্রশাসমকর
কায িালয়,
ম মহরপুর।

ম াবাইল:
ম াবাইল: +৮৮০১৭০৮৪১০০০২
+৮৮০১৭০৮৪১০০১২
জর্সলদিান: +৮৮-০৭৯১- ম ােঃ +৮৮-০৭৯১-৬২৩৮৭
৬২৫৫৬
ই-ম ইল-:
ই-ম ইল এমেস:
acgmeherpur@g
mail.com

২. মসাোলী
ব্যািংক র্ল:
ম মহরপুর
শাখা,
ম মহরপুর।

আমবদমের
েমুো মেজার্র
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অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব)

স্ট্যাম্প মভন্ডার লাইমসন্স র্
বাবদ সরকার র্েধ িার্রত
৭৫০/- টাকা মেজার্র

farid15253@gmail.com

ক্রসেক

জসবার নাে

প্রদয়াজনী
য় সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র
প্রাসি স্থান

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

রর্িে ছর্ব। ৩. সশোর্ত মযাগ্যতার
সেদপমত্রর সতযার্য়ত প্রর্তর্লর্প।
৪. জাতীয় পর্রচয়পমত্রর সতযার্য়ত
প্রর্তর্লর্প।
৫. োর্র্রকত্ব সেদপমত্রর
মূলকর্প/সতযার্য়ত প্রর্তর্লর্প
৬. ব্যািংক র্হসাব ার্লকাোর প্র াে
পমত্রর মূলকর্প/ সতযার্য়ত
প্রর্তর্লর্প।
(বর্ণ িত কার্জ-পত্র মর্মজমটে
ক কি তিা কর্তিক সতযার্য়ত হমত
হমব)।
১. সাদা কার্মজ আমবদেপত্র

শাখায় পাওয়া
যামব।

০৩.

স্ট্যাম্প মভন্ডার লাইমসন্স েবায়ে

(প্রর্ত
অথ িবছমরর
২.মূল লাইমসন্স
৩০ জুমের
মধ্য)
৩. সরকার র্েধ িার্রত েবায়ে র্ ‘র
অথ ি (ভযাট সহ) মেজার্র চালামের
াধ্যম সরকারী মকাষার্ামর
জ াপূব িক উহার মূলকর্প

চালামের াধ্যম মসাোর্ল
ব্যািংক র্ল:, ম মহরপুর
শাখায়
মকাে েম্বর-১-১১০১-০০০১১৮৫৪ এ জ া প্রদাে।

আমবদমের
েমুো মেজার্র
শাখায় পাওয়া
যামব।
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স্ট্যাম্প মভন্ডার লাইমসন্স
েবায়ে র্ বাবদ র্ের্দ িষ্ট
স ময় (প্রর্ত বছর র্েমসম্বর
ামস) সরকার র্েধ িার্রত
৫০০/- টাকা মেজার্র
চালামের াধ্যম বািংলামদশ
ব্যািংক, বর্রশাল
শাখা/মসাোর্ল ব্যািংক র্ল:,
বর্রশাল কমপিামরট শাখায়
মকাে েম্বর -১-১১০১০০০১-১৮৫৪ এ জ া প্রদাে।

১৫. সিক্ষা ও কল্যাণ িাো
ক্রসেক

জসবার নাে

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র প্রাসি স্থান

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

১

র্শক্ষা ন্ত্রণালময়র
অনুদাে প্রদাে

০৭ (সাত)

-

মরর্ভর্েউ স্ট্যাম্প ১টি (১০/- টাকার)

জনাব জোোম্মে োমুন
সহকারী কর্ শোর
ম াবাইল: +৮৮০১৭০৮৪১০০১৪
ম াে :+৮৮-০৭৯১-৬২৫০০
ই-ম ইল
mamunhatia@gmail.com

জনাব জোোঃ রসশদুল োন্নাি কবীর
অতিতিক্ত জজলা প্রশাসক (র্শক্ষা ও
আইর্সটি)
ম োবোইল: +৮৮০১৭০৮৪১০০০৩
জর্সলদিান: +৮৮-০৭৯১-৬২৫৯১
ই-হেইল এহেস:

ঐ

ঐ

কায ির্দবস

১. সাদা কার্মজ মজলাপ্রশাসক,
ম মহরপুর বরাবমর আমবদে
করমত হমব
২. পাসমপাট ি সাইমজর রর্িে ছর্ব
-১কর্প
৩. জাতীয় পর্রচয়পত্র/োর্র্রকত্ব
সেমদর সতযার্য়ত মটাকর্প/
ছায়ার্লর্প

mrmannaf@gmail.com

৪. র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠামের মক্ষমত্র
প্রর্তষ্ঠামের প্যামে আমবদে করমত
হমব

২

সিংস্কৃর্ত র্বষয়ক
ন্ত্রণালময়র অনুদাে
প্রদাে

০৭ (সাত)
কায ির্দবস

১. সাদা কার্মজ মজলা প্রশাসক,
জেদেরপুর বরাবমর আমবদে
করমত হমব

-

মরর্ভর্েউ স্ট্যাম্প ১টি (১০/- টাকার)

২. প্রর্তষ্ঠামের মক্ষমত্র
সভাপর্ত/সম্পাদক-মক
প্রর্তষ্ঠামের প্যামে আমবদে
করমত হমব।
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ক্রসেক

জসবার নাে

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র প্রাসি স্থান

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

-

র্ /চাজিমুি

ঐ

ঐ

৩.পাসমপাট ি সাইমজর রর্িে ছর্ব
-১কর্প
সতযার্য়ত (সিংর্িষ্ট কাউর্ন্সলর/
ইউর্প মচয়ারম্যাে কর্তিক)
৪. জাতীয় পর্রচয়পত্র/োর্র্রকত্ব
সেমদর সতযার্য়ত
মটাকর্প/ছায়ার্লর্প
৩

র্শক্ষা ন্ত্রণালময়র
অনুদাে
প্রার্প্তর আমবদে গ্রহণ ও
ন্ত্রণালময় মপ্ররণ

০৩(র্তে)
কায ির্দবস

১. র্শক্ষা ন্ত্রণালময়র র্েধ িার্রত
তার্রমখর মধ্য মজলাপ্রশাসমকর
কায িালময় আমবদে করমত হমব।
২. সরাসর্র র্শক্ষা
আমবদে করা যামব

ন্ত্রণালময়ও

৩. সাদা কার্মজ সর্চব, র্শক্ষা
ন্ত্রণালয়,
োকা
বরাবমর
মজলাপ্রশাসক, জেদেরপুর এর
াধ্যম আমবদে করমত হমব
৪. পাসমপাট ি সাইমজর রর্িে ছর্ব১কর্প
(সিংর্িষ্ট
স্কুল/কমলমজর,
অধ্যক্ষ/প্রধাে র্শক্ষক কর্তিক),
সতযার্য়ত
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ক্রসেক

জসবার নাে

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র প্রাসি স্থান

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

-

মরর্ভর্েউ স্ট্যাম্প ১টি (১০/- টাকার)

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

৫. র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠামের মক্ষমত্র
প্রর্তষ্ঠামের প্যামে আমবদে করমত
হমব
৪

যুব ও ক্রীড়া ন্ত্রণালয়
হমত অনুদাে প্রদাে

০৭ (সাত)
কায ির্দবস

১. সাদা কার্মজ মজলাপ্রশাসক,
বর্রশাল বরাবমর আমবদে করমত
হমব
২. প্রর্তষ্ঠামের মক্ষমত্র সভাপর্ত/
সম্পাদক- মক প্রর্তষ্ঠামের প্যামে
আমবদে করমত হমব
৩. পাসমপাট ি সাইমজর রর্িে ছর্ব
-১কর্প
সতযার্য়ত
৪. জাতীয় পর্রচয়পত্র/োর্র্রকত্ব
সেমদর সতযার্য়ত
মটাকর্প/
ছায়ার্লর্প

৫

র্বজ্ঞাে ও প্রযুর্ি উন্নয়ে
োস্ট্ এর অনুদাে প্রার্প্তর
প্রস্তাব মপ্ররণ

০৭ (সাত)
কায ির্দবস

১. র্েধ িার্রত তার্রমখর মধ্য
প্রর্তষ্ঠামের প্যামে আমবদে
করমত হমব।
২. র্েধ িার্রত র পূরণ করমত
হমব

মজলা প্রশাসমকর
কায িালয়/উপমজলা
র্েব িাহী অর্ সামরর
কায িালয়
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র্ /চাজিমুি

ক্রসেক

জসবার নাে

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র প্রাসি স্থান

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৬

আর্ল , ার্জল ও
কমলজ পয িাময়র
ম্যামের্জিং/র্ভার্ে ি বর্ের
র্েব িাচে পর্রচালোর
জন্য র্প্রজাইর্েিং
অর্ সার র্েময়ার্

০৭(সাত)
কায ির্দবস

স্ব-স্ব

র্ /চাজিমুি

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

১. আমবদে পত্র
২. পূব িবতী এেহক কর্ টির,

র্শক্ষা মবাে ি

র্ভর্ে িিং বর্ে/ম্যামের্জিং
কর্ টির
মবাে ি কর্তিক অনু র্ত পত্র ।

৭

৮

র্বর্ভন্ন র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠামের
র্শক্ষকমদর র্বরুমদ্ধ
অর্ভমযার্

৩০(র্ত্রশ)
কায ির্দবস

াধ্যর্ ক
র্বদ্যালয়, াদ্রাসা ও
কমলজ পর্রচালোর জন্য
র্েব িাহী কর্ টির ২ জে
সদস্য মোেয়ে

০৭(সাত)
কায ির্দবস

1. মজলাপ্রশাসক বরাবর
র্লর্খত অর্ভমযার্পত্র
2. অর্ভমযামর্র স্বপমক্ষ
প্র াোর্দ (যর্দ থামক)।

-

১. আমবদে পমত্রর সামথ ৩ জে
ব্যর্ির পূণ ি ো ,ঠিকাো,র্শক্ষার্ত
মযাগ্যতা ও অর্ভজ্ঞতা উমেখ
করমত হমব।

-

র্ /চাজিমুি

র্ /চাজিমুি
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১৬। মর্াপেীয় শাখা
ক্রসেক

জসবার নাে

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র

১

২

৩

৪

০১

সাক্ষাৎকার

কায ির্দবমসর
সকাল ৯.০০টা
মথমক র্বকাল
৫.০০টা

আমবদেপত্র
(যর্দ থামক)

প্রর্ত বুধবার
সকাল ১১.০০
টা মথমক দুপুর
১২.০০ টা

আমবদেপত্র
(যর্দ থামক)

০২

র্ণশুোেী

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রাসি সি/চাদজযস
স্থান
৫

৬

র্ /চাজি
মুি

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে আপীল করা র্াদব

৭

৮

জোব পর্র ল র্সিংহ
মজলা প্রশাসক, জেদেরপুর
জোবাইল নম্বর: +৮৮০১৭০৮৪১০০০০
মটর্লম াে েম্বর:
+৮৮-০৭৯১-৬২৩০১
ইম ইল এমেস:
dcmeherpur@mopa.gov.bd

জোব ম া: আবদুস্ সা াদ
র্বভার্ীয় কর্ শোর, খুলো
ম াবাইল: +৮৮০১৭১৩৪০০৩৯৪
মটর্লম াে: +৮৮০৪১২৮৫০০৩৫
ইম ইল এমেস:
divcomkhulna@mopa.gov.bd
-

র্ /চাজি
মুি
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১৭। েথ্য ও অসিহর্াগ িাো
ক্রসেক

জসবার নাে

প্রদয়াজনীয়
সেয়

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র
প্রাসি স্থান

সি/চাদজযস

োসয়ত্ব প্রাি কেযকতযা

উর্ধ্যতন কেযকতযা/র্ার কাদে
আপীল করা র্াদব

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

১

র্বর্ভন্ন র্বষময়র উপর
অর্ভমযার্ গ্রহণ, অনুসিাে
ও র্েস্পর্ত্ত

৩০(র্ত্রশ)

১. সাদা কার্মজ মজলা প্রশাসক বরাবর
স্বাক্ষর্রত র্লর্খত আমবদে

-

র্ /চাজি মুি

জনাব জোোম্মে োমুন
সহকারী কর্ শোর

জনাব জোোঃ রসশদুল োন্নাি
কবীর
অতিতিক্ত জজলা প্রশাসক (সাসব যক)

ম াবাইল: +৮৮০১৭০৮৪১০০১৪

ম োবোইল: +৮৮০১৭০৮৪১০০০৩

কায ির্দবস

২. অর্ভমযামর্র স্বপমক্ষ প্র াোর্দ (যর্দ
থামক)

ম াে :+৮৮-০৭৯১-৬২৫০০
ই-ম ইল
mamunhatia@gmail.com
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জর্সলদিান: +৮৮-০৭৯১-৬২৫৯১
ই-হেইল এহেস:
mrmannaf@gmail.com

