
নাগরযক নদ 

জজরা প্রাককয কাম যারয় 

কক্সফাজায জজরা  

www.coxsbazar.gov.bd 

 

 

ংস্থান াখা   

     

    

                   রফ বাচ্চ     

              

                                               

               

                    

                 

          

                  

                                  

                                   -

      

উর্ধ্বতন কভ বকতবা (মায কারে  ভবরমাগ 

জানারনা / অীর কযা মারফ তাঁয দফী, 

পাষ্ট পকাড, পেভররপান নম্বয, আ-পভআর 

ঠিকানা) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ পনন (চাকুরযয 

ভনরজয ফয 

গ্ররেয (রেরে) 

১০ (দ) 

কাম ব ভদফ 

১. নন-পগরজরেড 

কভ বচাভযরদয পেরে 

াভব ব বুক 

২. ভঅযএর-এ গভরনয 

ভঞ্জুভযে 

৩. প্রতযাভত পল পফতন 

ে 

৪. পনন অরফদন 

পযভ ২.১ (০২ কর) 

৫. ০১ (এক) কর 

দ্যক ারা ারাে ব 

াআরজয ও স্ট্যাম্প 

াআরজয তযাভিত 

যভিন েভফ  

৬. প্রাপ্তব্য পনরনয 

বফধ উত্তযাভধকায পঘালো 

ে  

৭. নমুনা স্বােয ও 

ারতয াঁচ অঙ্গুররয 

ো 

৮. . পনন ভঞ্জুভয 

অরদ   

১.  জজরা কয়ফ জার্ যার 

www.coxsbazar.gov.bd      
              

www.forms.gov.bd  
২. ংভিষ্ট ভপ  

৩. ইউর জচয়াযম্যান/কভয়য কর্তযক 

প্রদত্ত নদ । 

 

    ভপ/ চাজব মুক্ত কাযী কভভনায 

ংস্থান াখা 

পপানঃ (+৮৮)-০৩৪১-৬৩২০৬ 

ই-জভইর-

ac.establishmentcox@gmail.com 

 

 

 

 

অর রযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক) 

কক্সফাজায । 

পপানঃ (+৮৮)-০৩৪১-৬৩২৯৫ 

ই-জভইর-

adcgcoxbazar@mopa.gov.bd 

 

০২ াভযফাভযক 

পনন  (রনন 

১০ (দ) 

কাম ব ভদফ 

১. নন-পগরজরেড 

কভ বচাভযরদয পেরে 

১.  জজরা কয়ফ জার্ যার 

www.coxsbazar.gov.b

    ভপ/ চাজব মুক্ত কাযী কভভনায 

ংস্থান াখা 

অর রযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক) 

কক্সফাজায । 

http://www.coxsbazar.gov.bd/
http://www.coxsbazar.gov.bd/
http://www.coxsbazar.gov.bd/


ভঞ্জুভযয পূরফ বআ 

পননারযয মৃত্যয 

রর) 

াভব ব বুক 

২. ভঅযএর-এ 

গভরনয ভঞ্জুভযে 

৩. প্রতযাভত পল 

পফতন ে 

৪. পনন অরফদন 

পযভ ২.১ (০২ কর) 

৫. ০১ (এক) কর 

দ্যক ারা ারাে ব 

াআরজয ও স্ট্যাম্প 

াআরজয তযাভিত 

যভিন েভফ  

৬. প্রাপ্তব্য পনরনয 

বফধ উত্তযাভধকায 

পঘালো ে  

৭. নমুনা স্বােয ও 

ারতয াঁচ অঙ্গুররয 

ো 

৮. ভববাফক 

ভরনানিন এফং ফয 

বাতা ও  

অনুরতাভলক উরত্তারন 

কযায জন্য েভতা 

 বে নদ  

৯.ভচভকৎক/রৌযবা

/আউভনিন ভযলদ 

পচিাযম্যান/     

 কাউভিরয কর্তবক 

প্রদত্ত মৃত্যয নদ ে 

১০. পনন ভঞ্জুভয 

অরদ 

d      
              

www.forms.gov.bd  
২. ংভিষ্ট ভপ  

৩. ইউর জচয়াযম্যান/কভয়য 

কর্তযক প্রদত্ত নদ । 

৪. রচরকৎক/রৌযবা/আউভনিন 

ভযলদ পচিাযম্যান 

৫. কভ যক যায উরির ক  

আকফদনকাযী কর্তযক ম্পাকদয়  

 

পপানঃ (+৮৮)-০৩৪১-৬৩২০৬ 

ই-জভইর-

ac.establishmentcox@gmail.com 

 

 

 

 

পপানঃ (+৮৮)-০৩৪১-৬৩২৯৫ 

ই-জভইর-

adcgcoxbazar@mopa.gov.bd 

 

০৩ াভযফাভযক 

পনন  

(ফযবাতা 

পবাগযত ফস্থাি 

পননরবাগীয 

মৃত্যয রর) 

১০ (দ) 

কাম ব ভদফ 

১. াভযফাভযক পনন 

অরফদন পযভ ২.২ 

২. ০১ (এক) কর 

ককয দ্যক ারা 

ারাে ব াআরজয ও 

স্ট্যাম্প াআরজয 

তযাভিত যভিন েভফ  

৩. উত্তযাভধকায নদ 

ে ও নন ম্যাভযজ 

১.  জজরা কয়ফ জার্ যার 

www.coxsbazar.gov.b

d      
              

www.forms.gov.bd  
২. ংভিষ্ট ভপ  

৩. পৌযবা/আউভনিন ভযলদ 

পচিাযম্যান 

৪. কভ যক যায উরির ক  

    ভপ/ চাজব মুক্ত কাযী কভভনায 

ংস্থান াখা 

পপানঃ (+৮৮)-০৩৪১-৬৩২০৬ 

ই-জভইর-

ac.establishmentcox@gmail.co

m 

 

 

 

 

অর রযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক) 

কক্সফাজায । 

পপানঃ (+৮৮)-০৩৪১-৬৩২৯৫ 

ই-জভইর-

adcgcoxbazar@mopa.gov.bd 

 

http://www.coxsbazar.gov.bd/
http://www.coxsbazar.gov.bd/
http://www.coxsbazar.gov.bd/
http://www.coxsbazar.gov.bd/
http://www.coxsbazar.gov.bd/


ার্ট বভপরকে  

৪. নমুনা স্বােয ও 

ারতয াঁচ অঙ্গুররয 

ো  

৫. ভববাফক 

ভরনানিন এফং ফয 

বাতা ও    

 অনুরতাভলক উরত্তারন 

কযায জন্য েভতা 

 বে নদ  

৬.ভচভকৎক/রৌযবা

/আউভনিন ভযলদ 

পচিাযম্যান/ 

কাউভিরয কর্তবক 

প্রদত্ত  মৃত্যয নদ ে 

৭. ভভও এফং  

ভড-াপ  

আকফদনকাযী কর্তযক ম্পাকদয়  

৫. ভচভকৎক/রৌযবা/আউভনিন 

ভযলদ পচিাযম্যান 

 

০৪ চাকুযীয  অফিায় 

অক্ষভ কভ যচাযীকক 

রযফাযকক জমৌথ 

ফীভায অনুদান প্রদান 

১০ (দ) 

কাম ব ভদফ 

১. জমৌথ ফীভায নুদান 

ভঞ্জুযীয জন্য ভনধ বাভযত 

অরফদন পযভ 

২. ারাে ব াআরজয 

তযাভিত যভিন েভফ ১ 

কভ 

৩. কভ বস্থররয পফতরনয 

প্রতযিন ে 

৪. অরফদন ভফলরি 

ংভস্নষ্ট কগজ-রেয 

মূর কভ 

১.  জজরা কয়ফ জার্ যার 

www.coxsbazar.gov.b

d      
              

www.forms.gov.bd  
২. ংভিষ্ট ভপ  

 

    ভপ/ চাজব মুক্ত কাযী কভভনায 

ংস্থান াখা 

পপানঃ (+৮৮)-০৩৪১-৬৩২০৬ 

ই-জভইর-

ac.establishmentcox@gmail.co

m 

 

 

 

 

অর রযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক) 

কক্সফাজায । 

পপানঃ (+৮৮)-০৩৪১-৬৩২৯৫ 

ই-জভইর-

adcgcoxbazar@mopa.gov.bd 

 

 চাকুযীয  অফিায়  

মৃ  কভ যচাযীয 

রযফাযকক জমৌথ 

ফীভায অনুদান প্রদান 

১০ (দ) 

কাম ব ভদফ 

১. জমৌথ ফীভায নুদান 

ভঞ্জুযীয জন্য ভনধ বাভযত 

অরফদন পযভ 

২. ারাে ব াআরজয 

তযাভিত যভিন েভফ ১ 

কভ 

৩. কভ বস্থররয পফতরনয 

প্রতযিন ে 

৪. অরফদন ভফলরি 

ংভিষ্ট কাগজ-রেয 

মূর কভ 

৫. উত্তযাভধকায নদ 

ে ও নন ম্যাভযজ 

ার্ট বভপরকে  

৬. নমুনা স্বােয ও 

১.  জজরা কয়ফ জার্ যার 

www.coxsbazar.gov.b

d      
              

www.forms.gov.bd  
২. ংভিষ্ট ভপ  

৩. পৌযবা/আউভনিন ভযলদ 

পচিাযম্যান 

৪. কভ যক যায উরির ক  

আকফদনকাযী কর্তযক ম্পাকদয়  

৫. 

ভচভকৎক/রৌযবা/আউভনিন 

ভযলদ পচিাযম্যান 

 

    ভপ/ চাজব মুক্ত কাযী কভভনায 

ংস্থান াখা 

পপানঃ (+৮৮)-০৩৪১-৬৩২০৬ 

ই-জভইর-

ac.establishmentcox@gmail.co

m 

 

 

 

 

অর রযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক) 

কক্সফাজায । 

পপানঃ (+৮৮)-০৩৪১-৬৩২৯৫ 

ই-জভইর-

adcgcoxbazar@mopa.gov.bd 

 

http://www.coxsbazar.gov.bd/
http://www.coxsbazar.gov.bd/
http://www.coxsbazar.gov.bd/
http://www.coxsbazar.gov.bd/
http://www.coxsbazar.gov.bd/
http://www.coxsbazar.gov.bd/


ারতয াঁচ অঙ্গুররয 

ো  

৭. ভববাফক 

ভরনানিন এফং ফয 

বাতা ও অনুরতাভলক 

উরত্তারন কযায জন্য 

েভতা  বে নদ  
৮. 

ভচভকৎক/রৌযবা/আউ

ভনিন ভযলদ 

পচিাযম্যান/ কাউভিরয 

কর্তবক প্রদত্ত  মৃত্যয নদ 

ে 

৯. ভভও এফং ভড-াপ 

৫ ৩য়  ৪থ য জেণীয 

কভ যচাযীকদয াধাযণ 

বরফষ্য  রফর ক  

১ভ, ২য়  ৩য় 

অগ্রীভ ভঞ্জুয 

১০ (দ) 

কাম ব ভদফ 

১. রনধ যারয  পযকভ 

আকফদনত্র  

২. ভজভএপ জভায 

ভাফ  

১. আকফদনকাযীয রনজ উকদ্যাকগ  

২. ংভিষ্ট ভাফ যেে ভপ 

    ভপ/ চাজব মুক্ত কাযী কভভনায 

ংস্থান াখা 

পপানঃ (+৮৮)-০৩৪১-৬৩২০৬ 

ই-জভইর-

ac.establishmentcox@gmail.co

m 

অর রযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক) 

কক্সফাজায । 

পপানঃ (+৮৮)-০৩৪১-৬৩২৯৫ 

ই-জভইর-

adcgcoxbazar@mopa.gov.bd 

 

৬ ৩য়  ৪থ য জেণীয 

কভ যচাযীকদয 

র.আয.এর , অরজয  

ছুটি, োরি রফকনাদন 

ছুটি, প্রসূর  ছুটি 

ভঞ্জুয 

০৭ (াত) 

কাম ব ভদফ 

১. র.আয.এর-াদা 

কাগকজ আকফদন  

চাকুযী ফর   

২. অরজয , ারি 

রফকনাদন ছুটি-  রনধ যারয  

পযভ নং ৪০ এ  

আকফদন এফং চাকুযী 

ফর   

৩. প্রসূর  ছুটি-াদা 

কাগকজ আকফদন  

ডাক্তাযী নদত্র  

১. ংরিষ্ট অরপ/ংস্থান াখা 

২. ংরিষ্ট অরপ/ংস্থান াখা 

৩. অরফদনকাযীয ভনজ   

উরযারগ/ংভিষ্ট ভচভকৎক 

    ভপ/ চাজব মুক্ত কাযী কভভনায 

ংস্থান াখা 

পপানঃ (+৮৮)-০৩৪১-৬৩২০৬ 

ই-জভইর-

ac.establishmentcox@gmail.co

m 

অর রযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক) 

কক্সফাজায । 

পপানঃ (+৮৮)-০৩৪১-৬৩২৯৫ 

ই-জভইর-

adcgcoxbazar@mopa.gov.bd 

 

৭ ৩য়  ৪থ য জেণীয 

কভ যচাযীকদয উচ্চ 

রক্ষায অনুভর  

প্রদান 

০৭ (াত) 

কাম ব ভদফ 

১. াদা কাগকজ আকফদন   আকফদনকাযীয রনজ উকদ্যাকগ 

ংগ্র 

ভপ/চাজব মুক্ত কাযী কভভনায 

ংস্থান াখা 

পপানঃ (+৮৮)-০৩৪১-৬৩২০৬ 

ই-জভইর-

ac.establishmentcox@gmail.co

m 

অর রযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক) 

কক্সফাজায । 

পপানঃ (+৮৮)-০৩৪১-৬৩২৯৫ 

ই-জভইর-

adcgcoxbazar@mopa.gov.bd 

 

৮ ৩য়  ৪থ য জেণীয 

কভ যচাযীকদয গৃ 

রনভ যাণ, জভযাভ   

জভার্যাইককর 

অগ্রীভ ঋণ ভঞ্জুয 

০৭ (াত) 

কাম ব ভদফ 

১. াদা কাগকজ আকফদন   

২. কভ যক যা কর্তযক 

প্রর শ্রুর   জারভননাভা 

৩. ৩০০/- র্াকায নন-

জুরডরয়ার স্ট্যাকম্প 

চুরক্তনাভা 

১. ংরিষ্ট অরপ/ংস্থান াখা 

১. ংরিষ্ট কভ যক যা 

১. জমককান স্ট্যাম্প জবন্ডায 

ভপ/চাজব মুক্ত কাযী কভভনায 

ংস্থান াখা 

পপানঃ (+৮৮)-০৩৪১-৬৩২০৬ 

ই-জভইর-

ac.establishmentcox@gmail.co

m 

অর রযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক) 

কক্সফাজায । 

পপানঃ (+৮৮)-০৩৪১-৬৩২৯৫ 

ই-জভইর-

adcgcoxbazar@mopa.gov.bd 

 

৯ ৩য়  ৪থ য জেণীয ১৫ (াত) ১. াদা কাগকজ আকফদন 1.আকফদনকাযীয রনজ উকদ্যাকগ  ভপ/চাজব মুক্ত কাযী কভভনায অর রযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক) 



কভ যচাযীকদয চাকুযী 

িায়ীকযণ 

কাম ব ভদফ ২. ারব য ফর 

৩. রনকয়াগত্র 

৪. জমাগদানত্র 

2. ংরিষ্ট অরপ/াখা 

৩.আকফদনকাযীয রনজ উকদ্যাকগ 

৪. আকফদনকাযীয রনজ উকদ্যাকগ 

  

ংস্থান াখা 

পপানঃ (+৮৮)-০৩৪১-৬৩২০৬ 

ই-জভইর-

ac.establishmentcox@gmail.co

m 

কক্সফাজায । 

পপানঃ (+৮৮)-০৩৪১-৬৩২৯৫ 

ই-জভইর-

adcgcoxbazar@mopa.gov.bd 

 

 
 

 

             
 

     

    

                   রফ বাচ্চ     

              

         

       

              

          

       

                

               

              

             

     

                  

                            

                          

               -      

উর্ধ্বতন কভ বকতবা (মায কারে  

ভবরমাগ জানারনা / অীর কযা 

মারফ তাঁয দফী, পাষ্ট পকাড, 

পেভররপান নম্বয, আ-পভআর ঠিকানা) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. জুরডরয়ার, নন-

জুরডরয়ার স্ট্যাম্প, 

জাকস্ট্জ স্ট্যাম্প  

অন্যান্য স্ট্যাম্প প্রদান 

অরপ চরাকাকর প্রর  প্তাক 

াচঁ রদন চারান া কযা য় 

এফং রটিআয ংগ্রকয য 

প্রর  প্তাক একরদন যফযা 

প্রদান কযা য় । 

জেজারয চারাকনয মূর 

কর 

 

আকফদনকাযীয রনজ 

উকদ্যাকগ ংগৃী  

রফনামূকে               

       

জপান নং(-+৮৮)-০৩৪১-৬৩১৪১ 

ই-জভইর-

ac.treasurycox@gmail.com 

ভতভযক্ত পজরা প্রাক(াভফ বক) 

কক্সফাজায ।  

     নং(+৮৮)-০৩৪১-৬৩২৯৫ 

ই-জভইর-

adcgcoxbazar@mopa.gov.bd 

 

 

 

পযকড বরুভ াখা   

     

    

                   রফ বাচ্চ 

    

              

         

       

                   

     

     জব 

               

                    

                 

          

                  

                 

                 

                    

               -      

উর্ধ্বতন কভ বকতবা (মায কারে  

ভবরমাগ জানারনা / অীর কযা 

মারফ তাঁয দফী, পাষ্ট পকাড, 

পেভররপান নম্বয, আ-পভআর ঠিকানা) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ অয, এ ও 

ভফএ খভতিারনয 

জরুভয  নকর 

যফযা  

 

৩ (ভতন ) কাম ব ভদফ 

 

ফাংরারদ  পযভ 

নং- ৮৯৩ এ 

অরফদন 

১। জজরা কয়ফ জার্ যার 

www.coxsbazar.gov.bd      
              

www.forms.gov.bd 
                       

                  ) 

 ৪৪/- োকায  পকাে ব ভপ 

ংমৄক্ত  করয পজরা তখ্য 

পফা পকরে  অরফদন 

জভা ভদরত রফ । 

কাযী কভভানায 

পযকড ব রুভ াখা 

পান নং(-+৮৮)-০৩৪১-

51634 

ই-জভইর-

ac.recordroomcox@gmail.c

                         

কক্সফাজায 

     নং(+৮৮)-০৩৪১-৬৪২৩২ 
ই-জভইর-

adcrcoxbazar@mopa.gov.bd 

http://www.coxsbazar.gov.bd/
http://www.coxsbazar.gov.bd/


২। নুরভাভদত স্ট্যাম্প পবন্ডায 

রত 

om 

 

 

 

 

২ অয, এ ও 

ভফএ খভতিারনয 

াধাযে নকর 

যফযা  

 

৭(াত ) কাম ব ভদফ 

 

ফাংরারদ  পযভ 

নং- ৮৯৩ এ 

অরফদন 

১। জজরা কয়ফ জার্ যার 

www.coxsbazar.gov.bd      
              

www.forms.gov.bd 
                       

                  ) 

২। নুরভাভদত স্ট্যাম্প পবন্ডায 

রত 

 ২২/- োকায  পকাে ব ভপ 

ংমৄক্ত  করয পজরা তখ্য 

পফা পকরে  অরফদন 

জভা ভদরত রফ । 

কাযী কভভানায 

পযকড ব রুভ াখা 

পান নং(-+৮৮)-০৩৪১-

51634 

ই-জভইর-

ac.recordroomcox@gmail.c

om 

 

 

                         

কক্সফাজায 

     নং(+৮৮)-০৩৪১-৬৪২৩২ 
ই-জভইর-

adcrcoxbazar@mopa.gov.bd 

৩ ভফভবন্ন জভযরয 

দারগয সূচীয 

জরুযী নকর 

যফযা 

 

৩ (ভতন ) কাম ব ভদফ 

 

১. ফাংরারদ  

পযভ নং- ৯০০ এ 

অরফদন 

 

১। জজরা কয়ফ জার্ যার 

www.coxsbazar.gov.bd      
              

www.forms.gov.bd 
                       

                  ) 

 

২। নুরভাভদত স্ট্যাম্প পবন্ডায 

রত 

 ১৬/- োকায  পকাে ব ভপ 

ংমৄক্ত  করয পজরা পযকড ব 

রুরভ অরফদন জভা ভদরত 

রফ । 

কাযী কভভানায 

পযকড ব রুভ াখা 

পান নং(-+৮৮)-০৩৪১-

51634 

ই-জভইর-

ac.recordroomcox@gmail.c

om 

 

 

 

 

                         

কক্সফাজায 

     নং(+৮৮)-০৩৪১-৬৪২৩২ 
ই-জভইর-

adcrcoxbazar@mopa.gov.bd 

 

৪ ভফভবন্ন জভযরয 

দারগয সূচীয 

াধাযে নকর 

যফযা 

 

৭(াত ) কাম ব ভদফ 

 

 

১. ফাংরারদ  

পযভ নং- ৯০০ এ 

অরফদন 

 

১। জজরা কয়ফ জার্ যার 

www.coxsbazar.gov.bd      
              

www.forms.gov.bd 
                       

                  ) 

 

২। নুরভাভদত স্ট্যাম্প পবন্ডায 

রত 

 ৮/- োকায  পকাে ব ভপ 

ংমৄক্ত  করয পজরা পযকড ব 

রুরভ অরফদন জভা ভদরত 

রফ । 

কাযী কভভানায 

পযকড ব রুভ াখা 

পান নং(-+৮৮)-০৩৪১-51634 

ই-জভইর-

ac.recordroomcox@gmail.com 

 

 

 

 

                         

কক্সফাজায 

     নং(+৮৮)-০৩৪১-৬৪২৩২ 
ই-জভইর-

adcrcoxbazar@mopa.gov.bd 

৫. পভৌজা ম্যা 

যফযা 

৭ (াত) কাম ব ভদফ ফাংরারদ  পযভ 

নং- ৮৯৩ এ 

অরফদন 

১। জজরা কয়ফ জার্ যার 

www.coxsbazar.gov.bd      
              

www.forms.gov.bd 
                       

                  ) 

 ১০০/- োকায  পকাে ব ভপ 

ংমৄক্ত করয  পজরা পযকড ব 

রুরভ অরফদন  কযরত রফ 

এফং পেজাভয চারারনয 

ভাধ্যরভ পানারী ব্যাংক, 

কক্সফাজায াখাি  

কাযী কভভানায 

পযকড ব রুভ াখা 

পান নং(-+৮৮)-০৩৪১-51634 

ই-জভইর-

ac.recordroomcox@gmail.com 

 

                         

কক্সফাজায 

     নং(+৮৮)-০৩৪১-৬৪২৩২ 
ই-জভইর-

adcrcoxbazar@mopa.gov.bd 

http://www.coxsbazar.gov.bd/
http://www.coxsbazar.gov.bd/
http://www.coxsbazar.gov.bd/
http://www.coxsbazar.gov.bd/
http://www.coxsbazar.gov.bd/
http://www.coxsbazar.gov.bd/
http://www.coxsbazar.gov.bd/
http://www.coxsbazar.gov.bd/


২। নুরভাভদত স্ট্যাম্প পবন্ডায 

রত 

চারারনয ভাধ্যরভ জভা 

ভদরত রফ । পকাড নং- 

১/৪৬৩৭/০০০১/১২২১ 

 

৬ ভনফ বাী 

ম্যাভজরেে 

অদারত/ 

ভতভযক্ত পজরা 

ম্যাভজরেে 

অদাররত 

দারিযকৃত ভাভরা 

এফং অীর 

ভাভরা/যাজস্ব 

ভাভরা/রপৌজদাযী 

ভাভরায  নকর 

যফযা 

 

৭ (াত) কাম ব ভদফ 

( নভি প্রাভপ্ত াররে) 

১.ফাংরারদ  পযভ 

নং- ৯০১ এ 

অরফদন 

২. পপাভরও 

১। জজরা কয়ফ জার্ যার 

www.coxsbazar.gov.bd      
              

www.forms.gov.bd 
                       

                  ) 

২। নুরভাভদত স্ট্যাম্প পবন্ডায 

রত 

 ৪২/- োকায  পকাে ব ভপ 

এফং পভরও প্রভত ২/- 

োকায  পকাে ব ভপ ংমৄক্ত  

করয পজরা পযকড ব রুরভ 

অরফদন জভা ভদরত রফ । 

কাযী কভভানায 

পযকড ব রুভ াখা 

পান নং(-+৮৮)-০৩৪১-51634 

ই-জভইর-

ac.recordroomcox@gmail.com 

 

 

 

                         

কক্সফাজায 

     নং(+৮৮)-০৩৪১-৬৪২৩২ 
ই-জভইর-

adcrcoxbazar@mopa.gov.bd 

 

াধাযণ াখাাঃ  

 

 
ক্রাঃ 

নং 

জফায নাভ জফা প্রদাকন 

কফ যাচ্চ ভয়  

প্রকয়াজনীয় কাগজত্র প্রকয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আকফদন পযভ প্রারপ্ত 

িান 

জফা মূে এফং রযকাধ দ্ধর  (মরদ 

থাকক) 

 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যক যায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উকজরায 

জকাড, অরপরয়ার জর্ররকপান  ই-

জভইর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দফী, রুভ 

নম্বয, জজরা/উকজরায জকাড 

অরপরয়ার জর্ররকপান  ই-জভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ ইর্বার্ায (রাইকন্প 

প্রদান) 

০১ (এক) ভা রনধ যারয  পযকভ ২০/- র্াকায জকার্ য রপ 

আকফদন কযক  কফ। 

আকফদকনয াকথ ংমৄরক্ত- 

ক) জরভয খর য়ান 

খ) দররকরয পকর্াকর 

গ) জেচ ম্যা 

ঘ) রযকফ ছাড়ত্র 

ঙ) আয়কয নদ ই যারদ 

াধাযণ াখা রাইকন্প রপ-১০,৫০০/- র্াকা 

চারানমূকর জানারী ব্াংক, কক্সফাজায 

াখায় জকাড নং-১-৩৯৩৪-০০০০-

২৬৮১। 

উৎ কয ৪৫,০০০/- র্াকা চারানমূকর 

জানারী ব্াংক, কক্সফাজায াখায় 

জকাড নং-১-১১৪১-০১৩৫-০১১১। 

কাযী করভনায  

াধাযণ াখা 

জপানাঃ ০৩৪১-৬৩৩৮১ 

E-mail-

ac.gen.cox@gmail.com 

 

 

জজরা প্রাক 

কক্সফাজায। 

জপান নং-০৩৪১-৬৩২০০ 

E-mail : 

dccoxsbazar@mopa.gov.

bd 

 

০২ ইর্বার্ায (রাইকন্প 

নফায়ন) 

১০ (দ) রদন রনধ যারয  পযকভ ২০/- র্াকায জকার্ য রপ 

আকফদন কযক  কফ। 

আকফদকনয াকথ ংমৄরক্ত- 

ক) জরভয খর য়ান 

খ) দররকরয পকর্াকর 

গ) জেচ ম্যা 

ঘ) রযকফ ছাড়ত্র 

ঙ) আয়কয নদ ই যারদ 

াধাযণ াখা রাইকন্প রপ-১০,৫০০/- র্াকা 

চারানমূকর জানারী ব্াংক, কক্সফাজায 

াখায় জকাড নং-১-৩৯৩৪-০০০০-

২৬৮১। 

উৎ কয ৪৫,০০০/- র্াকা চারানমূকর 

জানারী ব্াংক, কক্সফাজায াখায় 

জকাড নং-১-১১৪১-০১৩৫-০১১১। 

কাযী করভনায 

াধাযণ াখা 

জপানাঃ ০৩৪১-৬৩৩৮১ 

E-mail-

ac.gen.cox@gmail.com 

 

জজরা প্রাক 

কক্সফাজায। 

জপান নং-০৩৪১-৬৩২০০ 

E-mail : 

dccoxsbazar@mopa.gov.

bd 

 

০৩ ধভীয় অনুষ্ঠাকনয ০৩ (র ন) রদন ২০/- র্াকায জকার্ য রপ আকফদন ত্র াধাযণ াখা প্রকমাজয নক কাযী করভনায জজরা প্রাক 

http://www.coxsbazar.gov.bd/
http://www.coxsbazar.gov.bd/


অনুভর  াধাযণ াখা 

জপানাঃ ০৩৪১-৬৩৩৮১ 

E-mail-

ac.gen.cox@gmail.com 

কক্সফাজায। 

জপান নং-০৩৪১-৬৩২০০ 

E-mail : 

dccoxsbazar@mopa.gov.

bd 
০৪ যকারয কভ যচারয 

চাকুযীয  অফিায় 

মৃত্যযফযণ কাকর 

এককারীন অনুদান 

০১ (এক) ভা ংরস্নষ্ট রফবাগীয় কভ যক যায ভাধ্যকভ রনধ যারয  

পযকভ আকফদন ত্র দারখর 

াধাযণ াখা প্রকমাজয নক কাযী করভনায 

াধাযণ াখা 

জপানাঃ ০৩৪১-৬৩৩৮১ 

E-mail-

ac.gen.cox@gmail.com 

 

জজরা প্রাক 

কক্সফাজায। 

জপান নং-০৩৪১-৬৩২০০ 

E-mail : 

dccoxsbazar@mopa.gov.

bd 

০৫ রফরবন্ন  থ্য প্রদান ০৩ (র ন) রদন  থ্য অরধকায আইন’২০০৯ অনুমায়ী রনধ যারয  

আকফদন পযকভ ২০/- র্াকায জকার্ য রপ  

আকফদন কযক  কফ। 

াধাযণ াখা  থ্য অরধকায আইন’২০০৯ অনুমায়ী 

রনধ যারয  রপ প্রদান কযক  কফ। 

কাযী করভনায 

াধাযণ াখা 

জপানাঃ ০৩৪১-৬৩৩৮১ 

E-mail-

ac.gen.cox@gmail.com 

জজরা প্রাক 

কক্সফাজায। 

জপান নং-০৩৪১-৬৩২০০ 

E-mail : 

dccoxsbazar@mopa.gov.

bd 

 

 

 

 

আয, এভ াখা 
 

ক্রাঃ

 

নং 

জফায নাভ প্রকয়াজনীয়  

ভয় 

(ঘন্টা/ রদন/ 

ভা) 

 

প্রকয়াজনীয় কাগজত্র কাগজ  

প্রারপ্তয িান 

রপ চাকজয (র্াকা 

জভাদাকনয জকাড/খা   

কখন প্রদান কযক  কফ 

 া উকরস্নখ কযক  কফ) 

দারয়ত্ব প্রাপ্ত কভ যক যা 

(কভ যক যায  দফী, 

ফাংরাকদকয জকাড, 

জজরা/উকজরা জকাড 

জর্ররকপান নম্বয, ই-জভইর) 

উর্ধ্য ন কভ যক যা (মায কাকছ 

অরবকমাগ জানাকনা  মাকফ)। 

কভ যক যায দফী/ ফাংরাকদকয 

জকাড, জজরা/উকজরা জকাড  

জর্ররকপান নম্বয, ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. জবন্ডায 

 (রাইককন্প 

প্রদান) 

৩০ (রত্র) 

 কাম যরদফ 

। 

১। জজরা প্রাক,কক্সফাজায ফযাফকয ২০/-

(রফ) র্াকায জকার্ য রপ রাইকন্প ায়ায 

জন্য আকফদন কযক  কফ। 

আকফদকনয াকথ ংমৄরক্ত।  

১। রনধ যারয  পযকভকর্ আকফদন 

২। ব্াংক জররবনর প্র যায়ন কত্রয  যারয়  

কর 

৩। ফয় রনধ যাযকণয জন্য জম্ম নদ/ জা ীয় 

রযচয়ত্র/ যীক্ষায াকয নদ ( যারয় ) 

৪। াকার্ য াইকজয যরিন ০৩ (র ন) কর 

ছরফ  যরয়   ছরফ ভা ৩৫র্- ৪৫র্ 

৫। জদাকান বাড়ায চুরক্তত্র 

আয,এভ 

াখা 

 নত্যন রাইকন্প রপ-

৭৫০/- (া   ঞ্চা) 

র্াকা  জানারী ব্াংক 

াখায় জেুজাযী চারাকনায  

ভাযপ  জভা কযক  কফ 

জভায জকাড নং-১-

১১০১-০০০১-১৮৫৪, 

 
কাযী করভনায, 

আয.এভ াখা, 

জজরা প্রাককয কাম যারয়, 

কক্সফাজায। 

 

email: 

acrmcox@gmail.c

om 

+880-1792570744 

 
ভতভযক্ত পজরা প্রাক 

(যাজস্ব) 

কক্সফাজায । 

       পপানঃ +৮৮০৩৪১-

৬৪২৩২ 

e-

mail:adcrcox@gmail.co

m 

mailto:acrmcox@gmail.com
mailto:acrmcox@gmail.com


 

২. জবন্ডায  

(রাইকন্প 

নফায়ন) 

০৫ (াঁচ) 

  

কাম যরদফ।  

১। জজরা প্রাক, কক্সফাজায ফযাফকয ২০/-

(রফ) র্াকায জকার্ য রপ  নফায়ন কযায আকফদন 

কযক  কফ। 

আকফদকনয াকথ ংমyু ক্ত । 

 
১। রনধ যারয  পযকভকর্ নফায়কনয আকফদন। 

২) ৫০০/-(াঁচ ) র্াকা জেজাযী চারাকনয 

কর।  

আয,এভ 

াখা 

 নফাফণ রপ ৫০০/-

(াঁচ ) র্াকা জানারী 

ব্াংক াখায জেজাযী 

চারাকনয ভাযপ  জভা 

কযক  কফ (জভায জকাড 

নং- ১-১১০১-০০০১-

১৮৫৪ 

 
কাযী করভনায, 

আয.এভ াখা, 

জজরা প্রাককয কাম যারয়, 

কক্সফাজায। 

 

email: 

acrmcox@gmail.c

om 

+880-1792570744 

 

   

( ) 

 । 

 + -

 

e-

mail:adcrcox@gmail.co

m 

০৩

. 

ভারন জররন্ডং 

 (রাইককন্প 

প্রদান) 

৩০(রত্র)  

 কাম যরদফ 

।  

১। জজরা প্রাক, কক্সফাজায ফযাফকয ২০/-

(রফ) র্াকায জকার্ যরপ  রাইকন্প ায়ায 

জন্য আকফদন কযক  কফ। 

আকফদকনয াকথ ংমৄরক্ত।  

১। রনধ যারয  পযকভকর্ আকফদন। 

২। ব্াংক জররবনর প্র যায়ন কত্রয  যারয়  

কর 

৩। ফয় রনধ যাযকণয জন্য জম্ম নদ/ জা ীয় 

রযচয়ত্র/ যীক্ষায াকয নদ ( যারয় ) 

৪। াকার্ য াইকজয যরিন ০৩ (র ন) কর 

ছরফ  যরয়   ছরফ ভা ৩৫র্- ৪৫র্ 

৫। জদাকান বাড়ায চুরক্তত্র 

৬। আয়কয নদত্র ( যারয় ) 

 

আয,এভ 

াখা 

--  
কাযী করভনায, 

আয.এভ াখা, 

জজরা প্রাককয কাম যারয়, 

কক্সফাজায। 

 

email: 

acrmcox@gmail.c

om 

+880-1792570744 

 

   

( ) 

 । 

 + -

 

e-

mail:adcrcox@gmail.co

m 

০৪

. 

ভারন জররন্ডং 

 (রাইককন্প 

নফায়ন) 

০৫ (াঁচ) 

  কাম যরদফ 

। 

১। জজরা প্রাক, কক্সফাজায ফযাফকয ২০/-

(রফ) র্াকায জকার্ যরপ  নফায়ন কযায আকফদন 

কযক  কফ। 

আকফদকনয াকথ ংমyু ক্ত । 

 
১) াদা কাগকজ নফায়কনয রররখ  আকফদন  

 

আয,এভ 

াখা 

                --  
কাযী করভনায, 

আয.এভ াখা, 

জজরা প্রাককয কাম যারয়, 

কক্সফাজায। 

 

email: 

acrmcox@gmail.c

om 

+880-1792570744 

 

 

  

 ( ) 

 । 

 + -

 

e-

mail:adcrcox@gmail.c

om 

mailto:acrmcox@gmail.com
mailto:acrmcox@gmail.com
mailto:acrmcox@gmail.com
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০৫

. 

আভকভাক্তাযনাভা 

পুন:বফধকযণ 

৩০(রত্র) 

  কাম যরদফ 

। 

১।জজরা প্রাক, কক্সফাজায ফযাফয ২০/-(রফ) 

র্াকায জকার্ যরপ রদকয় মূরআভকভাক্তাযনাভা 

আকফদন কযক  কফ। 

 

আয,এভ 

াখা 

১০০০/- র্াকা াকয 

আঠাকরা মৄক্ত ষ্টযাম্প রপ 

গ্রণ পুফ যক 

আভকভাক্তাযনাভাটি পুন: 

বফধ কযণ কযা কয় 

থাকক। 

 
কাযী করভনায, 

আয.এভ াখা, 

জজরা প্রাককয কাম যারয়, 

কক্সফাজায। 

 

email: 

acrmcox@gmail.c

om 

+880-1792570744 

 

  

 ( ) 

 । 

 + -

 

e-

mail:adcrcox@gmail.c

om 

 

 

 

 

 

জুভডভিার মুভিখানা াখা 

 
ক্রঃ 

নং 

পফায নাভ জফা প্রদাকন 

কফ যাচ্চ ভয় 

প্ররিাজনীি কাগজে  প্ররিাজনীি 

কাগজ  /অঅ

জফদন পযভ 

প্রাভপ্তস্থান 

        এফং রযকাধ 

দ্ধর   

(মরদ থাকক) 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যক যায দরফ, রুভ 

নম্বয, জজরা/উকজরায 

জকাড য, অরপরয়ার 

জর্ররকপান  ইকভাইর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দরফ, 

রুভ নম্বয, 

জজরা/উকজরায 

জকাড অরপরয়ার 

জর্ররকপান  ইকভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১ (ক) অরেিাস্ত্র রাআরি 

প্রদান াধাযে নাগভযরকয 

জন্য 

 গান/যাআরপর/ফন্দুক 

(খ) অরেিাস্ত্র রাআরি 

প্রদান াধাযে নাগভযরকয 

জন্য-  রস্তর/ভযবরফায 

 

 

৩০    রদফ 

 

 

 
৪৫ কা ভদ বফ 

 

 

১. রনধ যারয  পযরভ অরফদন 
২.ফি ৩০ ফেয প্রভারনয জন্য জাতীি 

ভযচি ে/জন্ম নদ/     ারয 

নদ (তযাভিত এ  কভ) 
৩.পচিাযম্যান কর্তযক প্রদত্ত নাগভযকত্ব 

নদ (তযাভিত এ  কভ) 
৪. র্ যগান/যাআরপর/ফন্দুরকয      

ধাযাফাভক বারফ ১    োকা ককয এফং 

রত্মর/রযবরফাকযয জক্ষকত্র 

ধাযাফারকবাকফ ৩ রক্ষ র্াকা ককয 

আকফরদ  ফছয  র ন ফছকযয আয়কয 

প্রদারনয  প্রতযিনে এ     । 

(অিকয ভফবাগ কর্তবক প্রদত্ত) 
৫. ইক াপূকফ য স্ত্র ক্রি করযনভন ভকভ য 

রনধ যারয  

অরফদন পযভ 

  এ       

পজরা 

প্রারকয 

কামার যয় রত 

ংগ্র কযরত 

রফ এফং  

ন্যান্য 

কাগজে স্ব 

উরযারগ 

ংগ্র কযরত 

রফ  

১.অরফদন রে ২০/-

োকায জকার্ য ভপ।  

২.                

    ফন্দুক /র্ যগান/ 

যাআরপর এয      

রাআরি আসূয ভপ 

২০,০০০/- োকা,  

৩। রাআরি ভপ ও ১৫% 

বযাে যকাভয পকালাগারয 

                   

 

জভা প্রদারনয পকাডমূ:-  

(ক) রাআরি আস্যয ভপ-  

কাযী কভভনায, 

পজ,এভ াখা 

রুভ নম্বয-৩০৩ 

পপান নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  
E-mail: 

acjmcox@gmail.com 

 

       পজরা 

       , 

কক্সফাজায   

রুভ নম্বয-৩০৫ 

পে       নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩২৬৯ 
E-mail: 

admcoxbazar@gmail

.com 

 

 

 

mailto:acrmcox@gmail.com
mailto:acrmcox@gmail.com


৩০০/- োকা মুরেয স্ট্ারম্প রপনাভা  

        (রনাোযী াফভরক কর্তযক 

প্রদত্ত ) 
৬.ারাে াআরজয তযাভিত যভিন 

েভফ-০৩(ভতন) কভ। 
৭।     গত পমাগ্যতা নদ। (তযাভিত 

এ  কভ) 

 ১-২২১১-০০০০-১৮৫৯।  

(খ) রাআরি আস্যয ভপ এয 

উয ১৫% বযাে-  

১-১১৩৩-০০২৫-০৩১১। 

০৩ (ক) ভতায ফাধ যকয 

জভনত/মৃত্যয জভনত কাযকণ 

অরেিাস্ত্র  রাআরি 

াত্মাভত্ময 

র্ যগান/যাআরপর/ফন্দুক 

 

 
(খ) ভতায ফাধ যকয 

জভনত/মৃত্যয জভনত কাযকণ 

অরেিাস্ত্র  রাআরি প্রদান 

 ভ  /ভযবরফায 

 

৩০ কাম যরদফ 

 

 

 

 

 

 
৪৫ কাম যরদফ 

 

 

১. রনধ যারয  পযরভ অরফদন 

২.ফি ৩০ ফেয প্রভারনয জন্য জাতীি 

ভযচি ে/ জন্ নদ/     ারয 

নদ (তযাভিত এ     ) 

৩.পচিাযম্যান কর্তযক প্রদত্ত নাগভযকত্ব 

নদ (তযাভিত এ  কভ) 

 
৪.রাআরিধাযী কর্তযক স্ত্র   

        ৩০০/- োকায স্ট্ারম্প 

নাদা   রপনাভায মুর কভ।  

(পনাোযী াফভরক কর্তযক প্রদত্ত) 

৫. ভতায মৃত্যয  রর পচিাযম্যান 

কর্তযক প্রদত্ত তযাভিত মৃত্যয নদ এ  

     

৬.ভতায মৃত্যয  রর পচিাযম্যান কর্তযক 

প্রদত্ত তযাভিত ওিাভয নদ এ  

     

৭.ভতায মৃত্যয রর উত্তযাভযধাযগণ 

প্রদত্ত নাভত্ত জ্ঞান ভকভ য ৩০০/- 

োকায ষ্টযাকম্প  মুর রপনাভা  

(রনাোযী াফভরক কর্তযক প্রদত্ত) 

৮. ইর পূকফ য স্ত্র ক্রি করযনভন ভকভ য 

৩০০/- োকায ষ্টযাকম্প রপনাভা 

( পনাোযী াফভরক কর্তযক প্রদত্ত) 

৯.অরেিাস্ত্র রাআররিয তযাভিত 

পরোকভ এ       

১০. াকার্ য াআরজয তযাভিত 

যভিন েভফ-০৩(ভতন) কভ। 

১১।     গত পমাগ্যতা নদ। 

(তযাভিত এ  কভ ) 

রনধ যারয  

অরফদন পযভ 

  এ       

পজরা 

প্রারকয 

কাম যারয় রত 

 

ংগ্র কযরত 

রফ এফং  

ন্যান্য 

কাগজে স্ব 

উরযারগ 

ংগ্র কযরত 

রফ 

 

১.অরফদন রে ২০/-

োকায জকার্ য ভপ।  

২.                

    ফন্দুক /র্ যগান/ 

যাআরপর এয      

রাআরি আসূয ভপ 

২০,০০০/- োকা,  

৩। রাআরি ভপ ও ১৫% 

বযাে যকাভয পকালাগারয 

                   

 

জভা প্রদারনয পকাডমূ:-  

(ক) রাআরি আস্যয ভপ-  

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯।  

(খ) রাআরি আস্যয ভপ এয 

উয ১৫% বযাে-  

১-১১৩৩-০০২৫-০৩১১। 

কাযী কভভনায, 

পজ,এভ াখা 

রুভ নম্বয-৩০৩ 

পপান নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  
E-mail: 

acjmcox@gmail.com 

 

       পজরা 

       , 

কক্সফাজায   

রুভ নম্বয-৩০৫ 

পে       নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩২৬৯ 

 
E-mail: 

admcoxbazar@gmail

.com 

 

 

 



০৫ যকাযী (াভভযক) 

কভ যক যাকদয অরেিাস্ত্র 

রাআরি প্রদান 

র্ যগান/যাআরপর/ফন্দুক 

 

৩০ কাম যরদফ 

 

১. রনধ যারয  পযরভ অরফদন,মিামি 

কর্তযেয ভাধ্যরভ। 

২.জাতীি ভযচি ে/জম্ম নদ 

(তযাভিত এ  কভ) 

৩.পচিাযম্যান কর্তযক প্রদত্ত নাগভযকত্ব 

নদ (তযাভিত এ     ) 

৪.চাকুযী ংক্রা  প্রতযিনে (দপ্তয 

প্রধান কর্তযক প্রদ  এ     ) 

 

 

৫. ইর পূকফ য স্ত্র ক্রি করযনভন ভকভ য 

৩০০/- োকায ষ্টযাকম্প রপনাভায মুর 

কভ। (রনাোযী াফভরক কর্তযক প্রদত্ত) 

৬.ারাে াআরজয তযাভিত যভিন 

েভফ-০৩(ভতন) কভ 

৭.                            

এ       

রনধ যারয  

অরফদন পযভ 

  এ       

পজরা 

প্রারকয 

কাম যারয় রত 

ংগ্র কযরত 

রফ এফং  
ন্যান্য 

কাগজে স্ব 

উরযারগ ংগ্র 

কযরত রফ। 

 

১.অরফদন রে ২০/-

োকায জকার্ য ভপ।  

রাআরি ভপ ও নফািন ভপ 

প্ররমাজয রফ না। 

 

কাযী কভভনায, 

পজ,এভ াখা 

রুভ নম্বয-৩০৩ 

পপান নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  
E-mail: 

acjmcox@gmail.com 

 

       পজরা 

       , 

কক্সফাজায   

রুভ নম্বয-৩০৫ 

পে       নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩২৬৯ 
E-mail: 

admcoxbazar@gmail

.com 

 

 

 

০৬ যকাযী (াভভযক) 

কভ যক যাকদয অরেিাস্ত্র 

রাআরি প্রদান  

 ভ  /ভযবরফায 

 

৪৫ কা ভদফ 

 

১. রনধ যারয  পযরভ অরফদন, মিামি 

কর্তবকেয ভাধ্যরভ। 

২.জাতীি ভযচি ে/জম্ম নদ 

(তযাভিত এ  কভ) 

৩.পচিাযম্যান কর্তযক প্রদত্ত নাগভযকত্ব 

নদ (তযাভিত এ  কভ) 

৪.চাকুযী ংক্রা  প্রতযিনে (দপ্তয 

প্রধান কর্তযক প্রদত্ত এ     ) 

৫. ইক াপূকফ য স্ত্র ক্রি করযনভন ভকভ য 

৩০০/- োকায ষ্টযাকম্প রপনাভায মুর 

কভ। (রনাোযী াফভরক কর্তযক প্রদত্ত) 

৬.ারাে াআরজয তযাভিত যভিন 

েভফ-০৩(ভতন) কভ 

৭.                            

এ       

রনধ যারয  

অরফদন পযভ 

  এ       

পজরা 

প্রারকয 

কাম যারয় রত 

ংগ্র কযরত 

রফ এফং  

ন্যান্য 

কাগজে স্ব 

উরযারগ 

ংগ্র কযরত 

রফ 

 

১.অরফদন রে ২০/-

োকায জকার্ য ভপ।  

 

কাযী কভভনায, 

পজ,এভ াখা 

রুভ নম্বয-৩০৩ 

পপান নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  
E-mail: 

acjmcox@gmail.com 

 

       পজরা 

       , 

কক্সফাজায   

রুভ নম্বয-৩০৫ 

পে       নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩২৬৯ 
E-mail: 

admcoxbazar@gmail

.com 

 

 

 

০৭ যকাযী (রফাভভযক) 

কভ যক যাকদয অরেিাস্ত্র 

৩০ কাম যরদফ 

 

১. রনধ যারয  পযরভ অরফদন, মিামি রনধ যারয  

অরফদন পযভ 

১.অরফদন রে ২০/-

োকায জকার্ য ভপ।  

কাযী কভভনায, 

পজ,এভ াখা 

       পজরা 

       , 



রাআরি প্রদান র্ যগান 

/যাআরপর/ফন্দুক 

 

কর্তযেয ভাধ্যরভ। 

২.জাতীি ভযচি ে/জম্ম নদ 

(তযাভিত এ  কভ) 

৩.পচিাযম্যান কর্তযক প্রদত্ত নাগভযকত্ব 

নদ (তযাভিত এ     ) 

৪.চাকুযী ংক্রা  প্রতযিনে (দপ্তয 

প্রধান কর্তযক প্রদত্ত এ     ) 

 

৫. ইক াপূকফ য স্ত্র ক্রি করযনভন ভকভ য 

৩০০/- োকায ষ্টযাকম্প রপনাভায মুর 

কভ। (রনাোযী াফভরক কর্তযক প্রদত্ত) 

৬.ারাে াআরজয তযাভিত যভিন 

েভফ-০৩(ভতন) কভ 

৭.                            

এ       

  এ       

পজরা 

প্রারকয 

কাম যারয় রত 

ংগ্র কযরত 

রফ এফং  
ন্যান্য 

কাগজে স্ব 

উরযারগ 

ংগ্র কযরত 

রফ 

 

 রুভ নম্বয-৩০৩ 

পপান নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  
E-mail: 

acjmcox@gmail.com 

 

কক্সফাজায   

রুভ নম্বয-৩০৫ 

পে       নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩২৬৯ 
E-mail: 

admcoxbazar@gmail

.com 

 

 

 

০৮ যকাযী (রফাভভযক) 

কভ যক যাকদয অরেিাস্ত্র 

রাআরি প্রদান  

 ভ  /ভযবরফায 

 

৪৫ কাম যরদফ 

 

১. ভনধ বাভযত পযরভ অরফদন,মিামি 

কর্তবেয ভাধ্যরভ। 

২.জাতীি ভযচি ে/জন্ নদ 

(তযাভিত এ  কভ) 

৩.পচিাযম্যান কর্তযক প্রদত্ত নাগভযকত্ব 

নদ (তযাভিত এ  ক  ) 

৪.চাকুযী ংক্রা  প্রতযিনে (দপ্তয 

প্রধান কর্তযক প্রদত্ত এ     ) 

৫. ইক াপূকফ য স্ত্র ক্রি করযনভন ভকভ য 

৩০০/- োকায ষ্টযাকম্প রপনাভায মুর 

কভ। (রনাোযী াফভরক কর্তযক প্রদত্ত) 

৬.ারাে াআরজয তযাভিত যভিন 

েভফ-০৩(ভতন) কভ 

রনধ যারয  

অরফদন পযভ 

  এ       

পজরা 

প্রারকয 

কাম যারয় রত 

ংগ্র কযরত 

রফ এফং  

ন্যান্য 

কাগজে স্ব 

উরযারগ 

ংগ্র কযরত 

রফ 

১.অরফদন রে ২০/-

োকায জকার্ য  ভপ।  

 

কাযী কভভনায, 

পজ,এভ াখা 

রুভ নম্বয-৩০৩ 

পপান নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  
E-mail: 

acjmcox@gmail.com 

 

       পজরা 

       , 

কক্সফাজায   

রুভ নম্বয-৩০৫ 

পে       নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩২৬৯ 
E-mail: 

admcoxbazar@gmail

.com 

 

 

 

০৯ আরথ যক প্রভতষ্ঠান ও ন্য 

প্রভতষ্ঠারনয নুকুরর 

রাআরি প্রদান 

৪৫ কাম যরদফ ১. রনধ যারয  পযরভ অরফদন 

২. অরফভদত প্রভতষ্ঠান পখারায প্রতযিন 

ে এ      

রনধ যারয  

অরফদন পযভ 

  এ       

১.অরফদন রে ২০/-

োকায জকার্ য ভপ।  

২. ফন্দুক /র্ যগান/ 

কাযী কভভনায, 

পজ,এভ াখা 

রুভ নম্বয-৩০৩ 

       পজরা 

       , 

কক্সফাজায   



র্ যগান/যাআরপর/ফন্দুক ৩. অরেিাস্ত্র ক্রি ংক্রা  প্রধান 

কাম যারকয়য রনকদ যনা 

৪. অরেিারস্ত্রয ধযে 

৫. প্রভতষ্ঠারনয অগ যাকনাগ্রাভ 

৬. জনফর          

৭. অিকয াটি যরপককর্ 

৮. প্রভতষ্ঠারনয ভনযাত্তা ভফফযেী 

৯. গাকড যয জীফন বৃত্তা   

১০. গাকড যয স্ত্র ভযচারনায প্র   ণ 

নদ  

১১. ফাড়ী বাড়ায চুভক্তে  

১২. ইক াপূকফ য স্ত্র ক্রি করযনভন ভকভ য 

৩০০ োকা মুরেয ষ্টযাকম্প রপনাভায 

মুভর কভ।(রনাোযী াফভরক কাম যারয় 

প্রদত্ত) 

পজরা 

প্রারকয 

কাম যারয় রত 

ংগ্র কযরত 

রফ এফং  

ন্যান্য 

কাগজে স্ব 

উরযারগ 

ংগ্র কযরত 

রফ 

 

যাআরপর এয      

রাআরি আসূয ভপ 

২০,০০০/- োকা,  

৩. রাআরি ভপ এ      

১৫% বযাে যকাভয 

পকালাগারয          

           

 

জভা প্রদারনয পকাডমূ:-  

(ক) রাআরি আস্যয ভপ-  

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯।  

(খ) রাআরি আস্যয ভপ এয 

উয ১৫% বযাে-  

১-১১৩৩-০০২৫-০৩১১ 

পপান নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  
E-mail: 

acjmcox@gmail.com 

 

রুভ নম্বয-৩০৫ 

পে       নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩২৬৯ 
E-mail: 

admcoxbazar@gmail

.com 

 

 

 

১০ মুভক্তরমাদ্ধায জন্য 

অরেিাস্ত্র রাআরি প্রদান 

র্ যগান/      /    

৩০ কাম যরদফ 

 

১. রনধ যারয  পযরভ অরফদন 

২.ফি ৩০ ফেয প্রভারনয জন্য জাতীি 

ভযচি ে/জন্ নদ/     ারয 

নদ (তযাভিত এ  কভ) 

৩.পচিাযম্যান কর্তযক প্রদত্ত নাগভযকত্ব 

নদ (তযাভিত এ  কভ ) 

৪.মুভক্তরমাদ্ধা নরদয তযাভিত এ  

কভ 

৫.মুভক্তরমাদ্ধা ভারফ প্রকাভত 

পগরজরেয তযাভিত কভ। 

৬. ইক াপূকফ য স্ত্র ক্রি করযনভন ভকভ য 

৩০০/- োকায ষ্টযাকম্প রপনাভায মুর 

কভ। (রনাোযী াফভরক কর্তযক প্রদত্ত)  

৭.ারাে াআরজয তযাভিত যভিন 

েভফ-০৩(ভতন) কভ 

৮.        পমাগ্যতা নদ। 

(তযাভিত এ  কভ ) 

রনধ যারয  

অরফদন পযভ 

  এ       

পজরা 

প্রারকয 

কাম যারয় রত 

ংগ্র কযরত 

রফ এফং  

ন্যান্য 

কাগজে স্ব 

উরযারগ 

ংগ্র কযরত 

রফ 

 

১.অরফদন রে ২০/-

োকায জকার্ য ভপ।  

  

কাযী কভভনায, 

পজ,এভ াখা 

রুভ নম্বয-৩০৩ 

পপান নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  
E-mail: 

acjmcox@gmail.com 

 

       পজরা 

       , 

কক্সফাজায   

রুভ নম্বয-৩০৫ 

পে       নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩২৬৯ 
E-mail: 

admcoxbazar@gmail

.com 

 

 

 

১১ মুভক্তরমাদ্ধায জন্য 

অরেিাস্ত্র রাআরি প্রদান 

    /        

৩০ কা ভদফ 

 

১. রনধ যারয  পযরভ অরফদন 

২.ফি ৩০ ফেয প্রভারনয জন্য জাতীি 

ভযচি ে/জম্ম নদ/     ারয 

নদ (তযাভিত এ  কভ) 

৩.পচিাযম্যান কর্তযক প্রদত্ত নাগভযকত্ব 

রনধ যারয  

অরফদন পযভ 

  এ       

পজরা 

১.অরফদন রে ২০/-

োকায জকার্ য ভপ।  

  

কাযী কভভনায, 

পজ,এভ াখা 

রুভ নম্বয-৩০৩ 

পপান নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  

       পজরা 

       , 

কক্সফাজায   

রুভ নম্বয-৩০৫ 

পে       নং- 



নদ (তযাভিত এ  কভ ) 

৪.মুভক্তরমাদ্ধা নরদয তযাভিত এ  

কভ 

৫.মুভক্তরমাদ্ধা ভারফ প্রকাভত 

পগরজরেয তযাভিত কভ। 

৬. ইক াপূকফ য স্ত্র ক্রি করযনভন ভকভ য 

৩০০/- োকায ষ্টযাকম্প রপনাভায মুর 

কভ। (রনাোযী াফভরক কর্তযক প্রদত্ত)  

৭.ারাে াআরজয তযাভিত যভিন 

েভফ-০৩(ভতন) কভ 

৮.        পমাগ্যতা নদ। 

(তযাভিত এ  কভ ) 

প্রারকয 

কাম যারয় রত 

ংগ্র কযরত 

রফ এফং  

ন্যান্য 

কাগজে স্ব 

উরযারগ 

ংগ্র কযরত 

রফ 

 

E-mail: 

acjmcox@gmail.com 

 

+৮৮০৩৪১-৬৩২৬৯ 
E-mail: 

admcoxbazar@gmail

.com 

 

 

 

১২ রাআরি োিপায 

র্ যগান/যাআরপর/ফন্দুক/ 

ভ র/ভযবরফায 

 

০৭ কাম যরদফ ১। পজরা ম্যাভজরেে ফযাফরয রাআরি 

োিপায কযায জন্য        

অরফদন। 

২। রাআররিয পরোকভ 

১. ং    

রাআরিধাযী 

 

১.অরফদন রে ২০/-

োকায জকার্ য ভপ।  

 

কাযী কভভনায, 

পজ,এভ াখা 

রুভ নম্বয-৩০৩ 

পপান নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  
E-mail: 

acjmcox@gmail.com 

 

       পজরা 

       , 

কক্সফাজায   

রুভ নম্বয-৩০৫ 

পে       নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩২৬৯ 
E-mail: 

admcoxbazar@gmail

.com 

১৩ ডু  পকআে রাআরি প্রদান।  

র্ যগান/যাআরপর/ফন্দুক/ 

ভ  /ভযবরফায 

 

০৭ কাম যরদফ ১। পজরা ম্যাভজরেে ফযাফরয রাআরি 

োিপায কযায জন্য        

অরফদন। 

২। রাআরি াভযরি পগরর ভজভডয 

পরোকভ এ       

৩                         

                  

৪. রাআরি নষ্ট রর রাআররিয 

পরোকভ এ      

১. ং    

রাআরিধাযী 

 

১.অরফদন রে ২০/-

োকায জকার্ য ভপ।  

 

কাযী কভভনায, 

পজ,এভ াখা 

রুভ নম্বয-৩০৩ 

পপান নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  
E-mail: 

acjmcox@gmail.com 

 

       পজরা 

       , 

কক্সফাজায   

রুভ নম্বয-৩০৫ 

পে       নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩২৬৯ 
E-mail: 

admcoxbazar@gmail

.com 

১৪ অরেিাস্ত্র রাআরি নফািন 

ফন্দুক/র্ যগান/যাআরপর 

ভ   / ভযবরফায 

 

০১ কাম যরদফ ১.অরেিারস্ত্রয মুর রাআরি 

২.অরেিাস্ত্র িানাি জভা িাকরর 

িানাি জভায      এ  ারনাগাদ 

   

৩.নফািন ভপ প্রদারনয পেজাযী 

চারা            

৪. নফািন ভপ এ      ১৫% বযা  

১. ং    

রাআরিধাযী 

 

১. ফন্দুক/র্ যগান/যাআরপর 

এয      নফািন ভপ 

৫,০০০/- োকা,  

২. ভ   / ভযবরফায এয 

     নফািন ভপ 

১০,০০০/- োকা। 

 

কাযী কভভনায, 

পজ,এভ াখা 

রুভ নম্বয-৩০৩ 

পপান নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  
E-mail: 

acjmcox@gmail.com 

 

       পজরা 

       , 

কক্সফাজায   

রুভ নম্বয-৩০৫ 

পে       নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩২৬৯ 
E-mail: 

admcoxbazar@gmail



                      মুর কভ  রাআরি  নফািন ভপ জভা 

প্রদারনয পকাড-  

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯। 

৩।  নফািন ভপ এ      

১৫% বযাে জভা প্রদারনয 

পকাড -  

১-১১৩৩-০০২৫-০৩১১। 

.com 

 

 

 

১৫ (ক) এ           

রাআরি প্রদান  

(খ) এভড ব্যফারযয 

রাআরি      t 

(১)    ণ           

৩০ কাম যরদফ ১। রনধ যারয  পযরভ অরফদন 

২।      কাড য/জন্               

এ        

৩।                        

            /               

        এ       

৪। আরথ যক স্বচ্ছরতা নদে এ  

     

৫। পেড রাআরি তযাভিত এ       

৬। ং    আউভনিন ভযলদ/ 

পৌযবা পচিাযম্যান কর্তযক প্রদত্ত 

নাগভযকত্ব নদে তযাভিত এ  

     

৭           (        ) 

৮                  রনভ যাণ নকা   

৯  াকার্ য াআরজয তযাভিত 

যভিন েভফ-০৩ (ভতন) কভ  

অরফদন পযভ 

  এ       

পজরা 

প্রা     

কাম যারয় রত 

ংগ্র কযরত 

রফ এফং 

ন্যান্য 

কাগজে স্ব 

উরযারগ 

ংগ্র কযরত 

রফ 

              ৫,০০০/- 

      রপ এয উয 

১৫% বযার্। 

 

আস্যয ভপ-পকাড নং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ এ 

পেজাযী চারারনয ভাধ্যরভ 

জভা ভদরত রফ। 

 

১৫% বযার্ এয জকাড নং- 

১-১১৩৩-০০২৫-০৩১১। 

পেজাযী চারারনয ভাধ্যরভ 

জভা ভদরত রফ। 

কাযী কভভনায, 

পজ,এভ াখা 

রুভ নম্বয-৩০৩ 

পপান নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  
E-mail: 

acjmcox@gmail.com 

 

       পজরা 

       , 

কক্সফাজায   

রুভ নম্বয-৩০৫ 

পে       নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩২৬৯ 
E-mail: 

admcoxbazar@gmail

.com 

 

 

 

 ( )              ১০ 

      ম যি 

(১)            ণ  

(২)      

(ভো ও গরফলো ব্র  ) 

( )               

(১০       এয উকর্ধ্য) 

৩০ কাম যরদফ ১। রনধ যারয  পযরভ অরফদন 

২।         এ            

        

৩           রনভ যাণ       

৪                      

      /             

৫। আরথ যক স্বচ্ছরতা নদে এ  

     

৬। পেড রাআরি তযাভিত এ      

(        ) 

৭           (        ) 

অরফদন পযভ 

পজরা 

প্রা পকয 

কা  রি রত 

ংগ্র কযরত 

রফ এফং 

ন্যান্য 

কাগজে স্ব 

উরযারগ 

ংগ্র কযরত 

রফ  

              ৫,০০০/- 

      রপ এয উয 

১৫% বযার্। 
 

আস্যয ভপ-পকাড নং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ এ 

পেজাযী চারারনয ভাধ্যরভ 

জভা ভদরত রফ। 

 

১৫% বযার্ এয জকাড নং- 

১-১১৩৩-০০২৫-০৩১১। 

পেজাযী চারারনয ভাধ্যরভ 

কাযী কভভনায, 

পজ,এভ াখা 

রুভ নম্বয-৩০৩ 

পপান নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  
E-mail: 

acjmcox@gmail.com 

 

       পজরা 

       , 

কক্সফাজায   

রুভ নম্বয-৩০৫ 

পে       নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩২৬৯ 
E-mail: 

admcoxbazar@gmail

.com 

 

 

 



জভা ভদরত রফ। 

১৭ এভড       ণ  রাআরি 

প্রদান 

৩০ কাম যরদফ ১। রনধ যারয  পযরভ অরফদন 

২।      কাড য/                 

এ        

৩।                        

            /               

        এ       

৪। আরথ যক স্বচ্ছরতা নদে এ  

     

৫। পেড রাআরি তযাভিত এ       

৬। ং    আউভনিন ভযলদ/ 

পৌযবা পচিাযম্যান কর্তযক প্রদত্ত 

নাগভযকত্ব নদে তযাভিত এ  

     

৭           (        ) 

৮                  রনভ যাণ নকা 

   

৯  াকার্ য াআরজয তযাভিত 

যভিন েভফ-০৩ (ভতন) কভ  

অরফদন পযভ 

পজরা 

প্রারকয 

কাম যারয় রত 

ংগ্র কযরত 

রফ এফং 

ন্যান্য 

কাগজে স্ব 

উরযারগ 

ংগ্র কযরত 

রফ। 

              ৫,০০০/- 

      রপ এয উয 

১৫% বযার্। 

 

আস্যয ভপ-পকাড নং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ এ 

পেজাযী চারারনয ভাধ্যরভ 

জভা ভদরত রফ। 

১৫% বযার্ এয জকাড নং- 

১-১১৩৩-০০২৫-০৩১১। 

পেজাযী চারারনয ভাধ্যরভ 

জভা ভদরত রফ। 

কাযী কভভনায, 

পজ,এভ াখা 

রুভ নম্বয-৩০৩ 

পপান নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  
E-mail: 

acjmcox@gmail.com 

 

       পজরা 

       , 

কক্সফাজায   

রুভ নম্বয-৩০৫ 

পে       নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩২৬৯ 
E-mail: 

admcoxbazar@gmail

.com 

 

 

 

১৮ এভ              

রাআরি নফািন 

০৭ কাম যরদফ ১  রাআররিয পভিাদ পল ওিায ১ 

ভা পূকফ য                   

২। মূর রাআররিয কভ 

৩।                     পেজাযী 

চারারনয মূর কভ 

স্ব উরযারগ।         -মূর রাআরি 

       এ      ৫% 

     এফং নফায়ন রপ এয 

উয ১৫% বযার্ জভা 

রদক  কফ।  
 

                    

পকাড নং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

 

১৫% বযার্ এয জকাড নং- 

১-১১৩৩-০০২৫-০৩১১। 

পেজাযী চারারনয ভাধ্যরভ 

জভা ভদরত রফ। 

কাযী কভভনায, 

পজ,এভ াখা 

রুভ নম্বয-৩০৩ 

পপান নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  
E-mail: 

acjmcox@gmail.com 

 

       পজরা 

       , 

কক্সফাজায   

রুভ নম্বয-৩০৫ 

পে       নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩২৬৯ 
E-mail: 

admcoxbazar@gmail

.com 

 

 

 

১৯ বদভনক/াপ্তাভকভেকা ৪৫ কাম যরদফ ১)                উরযারগ ২০ োকায পকাে ব ভপ কাযী কভভনায,        পজরা 



ভডক্লারযন ২)          কর্তযক     জাতীিতা 

নদ এ       

৩)      কাড য এ               

৪)                     

        এ       

৫)                           

এ       

৬)                  এ       

৭)                          

    এ       

৮)                            

    এ       

৯)                এ        

১০) াকার্ য াআরজয তযাভিত 

যভিন েভফ-০৩ (ভতন) কভ   

পজ,এভ াখা 

রুভ নম্বয-৩০৩ 

পপান নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  
E-mail: 

acjmcox@gmail.com 

 

       , 

কক্সফাজায   

রুভ নম্বয-৩০৫ 

পে       নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩২৬৯ 
E-mail: 

admcoxbazar@gmail

.com 

 

 

 

২০ পপ্ররোভরিাভ ভজুরদয  

নাভত্ত নদ প্রদান 

৩০ কাম যরদফ ১) রনধ যারয             

২।      কাড য/                 

এ        

৩।                        

            /               

        এ       

৪। আরথ যক স্বচ্ছরতা নদ এ       

৫। পেড রাআরি তযাভিত এ       

৬। ং    আউভনিন ভযলদ/ 

পৌযবা পচিাযম্যান কর্তযক প্রদত্ত 

নাগভযকত্ব নদে তযাভিত এ  

     

৭           (        ) 

৮                  রনভ যাণ নকা 

   

৯  াকার্ য াআরজয তযাভিত 

যভিন েভফ-০৩ (ভতন) কভ  

অরফদন পযভ 

             

       

     

       , 

        এ  

কাম যারয়     

ংগ্র কযরত 

রফ এফং 

ন্যান্য 

কাগজে স্ব 

উরযারগ 

ংগ্র কযরত 

রফ 

২০ োকায জকার্ য ভপ কাযী কভভনায, 

পজ,এভ াখা 

রুভ নম্বয-৩০৩ 

পপান নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  
E-mail: 

acjmcox@gmail.com 

 

       পজরা 

       , 

কক্সফাজায   

রুভ নম্বয-৩০৫ 

পে       নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩২৬৯ 
E-mail: 

admcoxbazar@gmail

.com 

 

 

 

২১ মৃত ফীয মুভক্তরমাদ্ধারদয 

দাপন কাপরনয নুদান 

প্রদান 

১৫ কাম যরদফ অরফদন রেয ারি স্থানীি উরজরা 

রনফ যাী ভপারযয প্রতযিন 

বাউচায পজরা প্রারকয কাম যারকয় 

ভনজ উরযারগ ২০ োকায জকার্ য ভপ কাযী কভভনায, 

পজ,এভ াখা 

রুভ নম্বয-৩০৩ 

       পজরা        , 

কক্সফাজায   

রুভ নম্বয-৩০৫ 



পপ্রযে এ              কর্তযক 

                       ণ 

             া। ভাফ যেে 

ভপ রত প্রাপ্ত            

       রনফ যাী               ণ।  

পপান নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  
E-mail: 

acjmcox@gmail.com 

 

পে       নং-  

+৮৮০৩৪১-৬৩২৬৯ 
E-mail: 

admcoxbazar@gmail.com 

২২ ফীয মুভক্তরমাদ্ধারদয নাভ 

ংরাধন 

১৫ কাম যরদফ অরফদন রেয ারি মুভক্তরমাদ্ধা 

কভান্ডারযয প্রতযিন ং    

উরজরা রনফ যাী ভপায এয ভাধ্যরভ 

পজরা প্রারকয কা      পপ্রযে এফং 

পজরা প্রাক, কক্সফাজায কর্তযক 

ং    ভন্ত্রোররি গ্রািে। 

ভনজ উরযারগ প্রকমাজয নক কাযী কভভনায, 

পজ,এভ াখা 

রুভ নম্বয-৩০৩ 

পপান নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  
E-mail: 

acjmcox@gmail.com 

       পজরা        , 

কক্সফাজায   

রুভ নম্বয-৩০৫ 

পে       নং-  

+৮৮০৩৪১-৬৩২৬৯ 
E-mail: 

admcoxbazar@gmail.com 

২৩ ফীয মুভক্তরমাদ্ধা নদ রেয 

অরফদন ভন্ত্রোররি 

গ্রািন। 

১৫ কাম যরদফ উরজরা মাচাআ-ফাোআ কভভর্ট কর্তযক 

মাচাআক্ররভ ং    উরজরা রনফ যাী 

ভপায এয ভাধ্যরভ পজরা প্রারকয 

কাম যরকয় পপ্রযে এফং পজরা প্রাক, 

কক্সফাজায কর্তযক ং    ভন্ত্রোররি 

গ্রািে। 

ভনজ উরযারগ প্রকমাজয নক কাযী কভভনায, 

পজ,এভ াখা 

রুভ নম্বয-৩০৩ 

পপান নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  
E-mail: 

acjmcox@gmail.com 

       পজরা        , 

কক্সফাজায   

রুভ নম্বয-৩০৫ 

পে       নং- 

 +৮৮০৩৪১-৬৩২৬৯ 
E-mail: 

admcoxbazar@gmail.com 

২৪ ফীয মুভক্তরমাদ্ধারদয 

পগরজরেয ভুর-ভ্রা   

     ধন ভফলরি ভতাভত 

পপ্রযে। 

১৫ কাম যরদফ ং    উরজরা রনফ যাী ভপায এয 

ভাধ্যরভ পজরা প্রারকয কা      

পপ্রযে এফং পজরা প্রাক, কক্সফাজায 

ং    ভন্ত্রোররি গ্রািে। 

ভনজ উরযারগ প্রকমাজয নক কাযী কভভনায, 

পজ,এভ াখা 

রুভ নম্বয-৩০৩ 

পপান নং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  
E-mail: 

acjmcox@gmail.com 

       পজরা        , 

কক্সফাজায   

রুভ নম্বয-৩০৫ 

পে       নং-  

+৮৮০৩৪১-৬৩২৬৯ 
E-mail: 

admcoxbazar@gmail.com 

 
ভূরভ অরধগ্রণ াখা 

 
ক্ররভক 

নং 

জফায নাভ জফা প্রদাকন 

কফ যাচ্চ ভয়  

প্রকয়াজনীয় কাগজত্র প্রকয়াজনীয় 

কাগজত্র/আকফদন 

পযভ 

 প্রারপ্তিান 

জফামূে এফং 

রযকাধ দ্ধর   

(মরদ থাকক) 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যক যায দরফ, রুভ নম্বয, 

জজরা/উকজরায জকাড, 

অরপরয়ার জর্ররকপান  

ইকভইর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দরফ, রুভ নম্বয, 

জজরা/উকজরায জকাড 

অরপরয়ার জর্ররকপান  ইকভইর  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

০১ অরধগ্রণকৃ  জরভয ১৫ রদন ১. রনধ যারয  আকফদন পযভ  ফ্রন্ট জডক্স, আকফদকনয াকথ  ভূরভ অরধগ্রণ াখা অর রযক্ত জজরা প্রাক(যাজস্ব) 



ক্ষর পূযণ প্রদান  

(কযকডীয় ভাররককয 

জক্ষকত্র)  

জজরা প্রাককয 

কাম যারয়, 

কক্সফাজায 

২০/- র্াকায  

জকার্ য রপ রাগাক  কফ  

ভূরভ অরধগ্রণ কভ যক যা, 

কক্সফাজায, রুভ নং-৩১০ 

এয জর্ররকপান নং-

+৮৮০৩৪১-৬৩৫২৯ 

ই-জভইর :  

lao.cox@gmail.com 

 

কক্সফাজায 

রুভ নং-৩০৮ 

জপান +৮৮০৩৪১-৬৪২৩২ 

e-mail: 

adcrcox@gmail.com 

২. জা ীয় রযচয় ত্র অথফা নাগরযকত্ব 

নদ অথফা জন্ নকদয  যারয়  

পকর্াকর 

ংরস্নষ্ট  ইউরনয়ন 

রযলদ/কৌযবা 

৩.াকার্ য াইকজয ১(এক) কর দ্য 

জ ারা (কচয়াযম্যান কর্তযক  যারয় ) যরিন 

ছরফ 

আকফদনকাযী দারখর 

কযকফন 

৪. ভূরভ উন্নয়ন কয রযকাকধয ারনাগাদ 

দারখরা  

ংরস্নষ্ট ইউরনয়ন ভূরভ 

অরপ  

০২ অরধগ্রণকৃ  জরভয 

ক্ষর পূযণ প্রদান  

(য়ারয সূকত্র) 

১৫ রদন ১. রনধ যারয  আকফদন পযভ  ফ্রন্ট জডক্স, 

জজরা প্রাককয 

কাম যারয়, 

কক্সফাজায 

আকফদকনয াকথ  

২০/- র্াকায  

জকার্ য রপ রাগাক  কফ  

ভূরভ অরধগ্রণ াখা 

ভূরভ অরধগ্রণ কভ যক যা, 

কক্সফাজায, রুভ নং-৩১০ 

এয জর্ররকপান নং-

+৮৮০৩৪১-৬৩৫২৯ 

ই-জভইর :  

lao.cox@gmail.com 

 

অর রযক্ত জজরা প্রাক(যাজস্ব) 

কক্সফাজায 

রুভ নং-৩০৮ 

জপান +৮৮০৩৪১-৬৪২৩২ 

e-mail: 

adcrcox@gmail.com 

২. জা ীয় রযচয় ত্র অথফা নাগরযকত্ব 

নদ অথফা জন্ নকদয  যারয়  

পকর্াকর 

ংরস্নষ্ট ইউরনয়ন 

রযলদ/কৌযবা 

৩.াকার্ য াইকজয ১(এক) কর দ্য 

জ ারা 

 ( জচয়াযম্যানক কর্তযক  যারয় ) যরিন ছরফ 

আকফদনকাযী দারখর 

কযকফন 

৪. ভূরভ উন্নয়ন কয রযকাকধয ারনাগাদ 

দারখরা  

ংরস্নষ্ট ইউরনয়ন ভূরভ 

অরপ  

৫. য়ারয াটি যরপকককর্য মূর কর  ংরস্নষ্ট ইউরনয়ন 

রযলদ/কৌযবা 

০৩ অরধগ্রণকৃ  জরভয 

ক্ষর পূযণ প্রদান  

(ক্রয় সূকত্র) 

১৫ রদন ১. রনধ যারয  আকফদন পযভ  ফ্রন্ট জডক্স, 

জজরা প্রাককয 

কাম যারয়, 

কক্সফাজায 

আকফদকনয াকথ  

২০/- র্াকায  

জকার্ য রপ রাগাক  কফ  

ভূরভ অরধগ্রণ াখা 

ভূরভ অরধগ্রণ কভ যক যা, 

কক্সফাজায, রুভ নং-৩১০ 

এয জর্ররকপান নং-

+৮৮০৩৪১-৬৩৫২৯ 

ই-জভইর :  

lao.cox@gmail.com 

 

অর রযক্ত জজরা প্রাক(যাজস্ব) 

কক্সফাজায 

রুভ নং-৩০৮ 

জপান +৮৮০৩৪১-৬৪২৩২ 

e-mail: 

adcrcox@gmail.com 

২. জা ীয় রযচয় ত্র অথফা নাগরযকত্ব 

নদ অথফা জন্ নকদয  যারয়  

পকর্াকর 

ংরস্নষ্ট ইউরনয়ন 

রযলদ/ জৌযবা 

৩.াকার্ য াইকজয ১(এক) কর দ্য 

জ ারা  ( জচয়াযম্যান কর্তযক  যারয় ) 

যরিন ছরফ 

আকফদনকাযী দারখর 

কযকফন 

৪. ভূরভ উন্নয়ন কয রযকাকধয ারনাগাদ 

দারখরা  

ংরস্নষ্ট উকজরা ভূরভ 

অরপ  

৫. নাভজাযী/জভা খারযজ খর য়াকনয 

ইকভাযী কর  

ংরস্নষ্ট উকজরা ভূরভ 

অরপ  



৬. ৩০০ নন জুরডরয়ার স্ট্যাকম্পয অরিকায 

ত্র 

আকফদনকাযী দারখর 

কযকফন 

৭. মূর দররকরয  যারয়  পকর্াকর আকফদনকাযী দারখর 

কযকফন 

০৪ অরধগ্রণকৃ  জরভয 

ক্ষর পূযণ প্রদান 

(আদারক য 

আকদকয রনধ যারয  

ভাররককয ক্ষকত্র) 

১৫ রদন ১. রনধ যারয  আকফদন পযভ  ফ্রন্ট জডক্স, 

জজরা প্রাককয 

কাম যারয়, 

কক্সফাজায 

আকফদকনয াকথ  

২০/- র্াকায 

 জকার্ য রপ রাগাক  কফ  

ভূরভ অরধগ্রণ াখা 

ভূরভ অরধগ্রণ কভ যক যা, 

কক্সফাজায, রুভ নং-৩১০ 

এয জর্ররকপান নং-

+৮৮০৩৪১-৬৩৫২৯ 

ই-জভইর :  

lao.cox@gmail.com 

 

অর রযক্ত জজরা প্রাক(যাজস্ব) 

কক্সফাজায 

রুভ নং-৩০৮ 

জপান +৮৮০৩৪১-৬৪২৩২ 

e-mail: 

adcrcox@gmail.com 

২. জা ীয় রযচয় ত্র অথফা নাগরযকত্ব 

নদ অথফা জন্ নকদয    

    যারয়  পকর্াকর 

ংরস্নষ্ট ইউরনয়ন 

রযলদ/ জৌযবা 

৩.াকার্ য াইকজয ১(এক) কর দ্য 

জ ারা (কচয়াযম্যান কর্তযক  যারয় ) যরিন 

ছরফ 

আকফদনকাযী দারখর 

কযকফন 

৪. ভূরভ উন্নয়ন কয রযকাকধয ারনাগাদ 

দারখরা  

ংরস্নষ্ট উকজরা ভূরভ 

অরপ  

৫. নাভজাযী/জভা খারযজ খর য়াকনয 

ইকভাযী কর  

ংরস্নষ্ট উকজরা ভূরভ 

অরপ  

৬. ৩০০ নন জুরডরয়ার স্ট্যাকম্পয অরিকায 

ত্র 

আকফদনকাযী দারখর 

কযকফন 

৭. আদারক য রডরক্রয াটি যপাইড কর  

জরভয ভাররকানা ংক্রাভত্ম কাগজত্র 
 

া া-০৩ 
০৫ অরধগ্রণকৃ  জরভয 

ক্ষর পূযণ প্রদান  

( power of 

attor ney) 

১৫ রদন ১. রনধ যারয  আকফদন পযভ  ফ্রন্ট জডক্স, 

জজরা প্রাককয 

কাম যারয়, 

কক্সফাজায 

আকফদকনয াকথ 

 ২০/- র্াকায 

 জকার্ য রপ রাগাক  কফ  

ভূরভ অরধগ্রণ াখা 

ভূরভ অরধগ্রণ কভ যক যা, 

কক্সফাজায, রুভ নং-৩১০ 

এয জর্ররকপান নং-

+৮৮০৩৪১-৬৩৫২৯ 

ই-জভইর :  

lao.cox@gmail.com 

 

অর রযক্ত জজরা প্রাক(যাজস্ব) 

কক্সফাজায 

রুভ নং-৩০৮ 

জপান +৮৮০৩৪১-৬৪২৩২ 

e-mail: 

adcrcox@gmail.com 

২. জা ীয় রযচয় ত্র অথফা নাগরযকত্ব 

নদ অথফা জন্ নকদয  যারয়  

পকর্াকর 

ংরস্নষ্ট ইউরনয়ন 

রযলদ/ জৌযবা 

৩.াকার্ য াইকজয ১(এক) কর দ্য 

জ ারা (কচয়াযম্যান কর্তযক  যারয় ) যরিন 

ছরফ 

আকফদনকাযী দারখর 

কযকফন 

৪. ভূরভ উন্নয়ন কয রযকাকধয ারনাগাদ 

দারখরা  

ংরস্নষ্ট উকজরা ভূরভ 

অরপ  

৫. নাভজাযী/জভা খারযজ খর য়াকনয 

ইকভাযী কর  

ংরস্নষ্ট উকজরা ভূরভ 

অরপ  

৬. ৩০০ নন জুরডরয়ার স্ট্যাকম্পয অরিকায 

ত্র 

আকফদনকাযী দারখর 

কযকফন 



৭. power of attor ney প্রদানকাযীয 

জরভয ভাররকানা ংক্রাভত্ম  কাগজকত্রয 

মুর কর 

আকফদনকাযী দারখর 

কযকফন 

 

 

 

রক্ষা াখা 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্ররভক 

নং 

জফায নাভ জফা প্রদাকনয 

কফ যাচ্চ ভয় 

প্রকয়াজনীয় কাগজত্র প্রকয়াজনীয় 

কাগজত্র/আকফদন 

পযভ প্রারপ্তয িান 

জফামূে এফং 

রযকাধ দ্ধর   

(মরদ থাকক) 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যক যায দফী,রুভ 

ম্বয,কজরা/উকজরায 

জকাড, অরপরয়ার 

জর্ররকপান  ই-জভইর 

উদ্ধয ন কভ যকর্তায দফী,রুভ 

ম্বয,কজরা/উকজরায জকাড 

অরপরয়ার জর্ররকপান  ই-জভইর 

১ ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠীয নদ 

ত্র 
০৫ (াঁচ) কাম য 

রদফ 

১। জজরা প্রাক ফযাফয আকফদনত্র 

২। জবার্ায আইরড কাড য অথফা 

জা ীয় ায নদ অথফা জন্রনফন্ধন 

নদ  যারয়  কর 

৩। াকার্ য াইকজয যরিন ছরফ 

৪। অরববাফককয জবার্ায আইরড কাড য 

এয  যারয়  কর 

৫। এ রফলকয় উকজরা রনফ যাী 

অরপায কর্তযক প্রদত্ত প্রর কফদন 

ংরস্নষ্ট উকজরা 

রনফ যাী অরপাকযয 

কাম যারয়, ইউরনয়ন 

রযলদ, রনফ যাচন 

অরপ 

প্রকমাজয নয় কাযী করভনায 

রক্ষা াখা 

জর্ররকপানাঃ ০৩৪১-

৬৪০০৯ 
aceducox@gmail.com 

মুম্মদ আযাপ জাকন 

অর রযক্ত জজরা প্রাক 

রক্ষা  আইরটি 

কক্সফাজায 

জপানাঃ-০৩৪১-৬৪৭৮০। E-mail 

:dccoxsbazar@mopa.gov.bd 

২ রক্ষা ভন্ত্রণারকয়য 

আ ায় রক্ষা 

প্রর ষ্ঠান এয অনুকূকর 

অনুদান প্রদান 

 

০৭(া ) 

কাম যরদফ 

 

১.ংরস্নষ্ট উকজরা রনফ যাী অরপাকযয 

প্র যয়ন/সুারয  আকফদন 

রনজ উকদ্যাকগ প্রকমাজয নয় ঐ ঐ 

৩ রক্ষা ভন্ত্রণারকয়য 

আ ায় ছাত্র-ছাত্রীকদয 

অনুদান প্রদান 

০৭(া ) 

কাম যরদফ 

 

১.রক্ষা প্রর ষ্ঠাকনয প্রধান কর্তযক 

প্র যয়ন আকফদনত্র। 

২. াকার্ য াইকজয যরঙন  যারয়  ছরফ-১ 

কর 

৩.প্রর ষ্ঠাকন অধ্যয়নয  ভকভ য প্রর ষ্ঠান প্রধান 

কর্তযক প্র যয়নত্র। 

রনজ উকদ্যাকগ প্রকমাজয নয় ঐ ঐ 

৪ অন্যান্য ভন্ত্রণারয় (মৄফ  

ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়, 

প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয় 

৭(া ) কাম যরদফ ১। ংরস্নষ্ট উকজরা রনফ যাী অরপায অথফা 

ইউরনয়ন রযলদ জচয়াযম্যান/প্রধান রক্ষককয 

প্র যয়ন প্রত্র 

রনজ উকদ্যাকগ প্রকমাজয নয় ঐ ঐ 

mailto:aceducation@gmail.com
mailto:dccoxsbazar@mopa.gov.bd


ই যারদ) ক  প্রাপ্ত অনুদান 

প্রদান 

২। জা ীয় রযচয়কত্রয  যারয়  কর। 

৩। াকার্ য াইকজয  যারয়  যরিন ছরফ 

০১ কর। 

 

 

 িানীয় যকায াখা 
 
 

 

ক্র:

নং 
জফায নাভ প্রকয়াজনীয় 

কফ যাচ্চ ভয় 

(ঘন্টা/ 

রদন/ভা) 

প্রকয়াজনীয় কাগজত্র কাগজত্র প্রারপ্তয িান জফামূে/রপ/চাকজয( 
জেজারয চারাকনয খা  ফা 

জকাড কখন,রকবাকফ জভা 

জদয়া মাকফ  ায উকরস্নখ 

থাকক  কফ) 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যক যা(কভ যক যায 

দফী,ফাংরাকদকয জকাড,কজরা 

উকজরা জকাড 

জর্ররকপান/কভাফাইর নং, ই-জভইর  

একে উকরস্নখ কযক  কফ) 

উর্ধ্য ন কভ যক যা/মায কাকছ অরবকমাগ 

জানাকনা/ আীর কযা মাকফ 

(কভ যক যায দফী, ফাংরাকদকয জকাড, 

জজরা, উকজরা জকাড জর্ররকপান 

/কভাফাইর নং, ই-জভইর একে 

উকরস্নখ কযক  কফ) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০১ ইউরনয়ন রযলদ  জৌযবা কর্তযক জন্ 

 মৃত্যযয রনফন্ধন কাম যক্রভ গ্রকণ উত্থার  

অরবকমাগ 

১৫ রদন ০১। রনধ যারয  পযকভ আকফদন 

কযক  কফ। 
০২। ইক াপূকফ য ংগৃী  জন্/ মৃত্যয 

নকদয মূরকর 

 

উকজরা রনফ যাী 

অরপাকযয কাম যারয় 
  জৌযবা 

রফনামূকে জফা প্রারপ্তয অসুরফধায ক্ষকত্র উ- 

রযচারক, িানীয় যকায, কক্সফাজায 

এয াকথ জমাগাকমাগ কযক  কফ 
জপান- +৮৮০৩৪১-৬৪৩২২ 

Email:ddlgcoxbazar@g

mail.com 

জজরা প্রাক 
কক্সাফাজায 

জপান-+৮৮০৩৪১-৬৩২০০ 
Email: dccoxbazar@ 

mopa.gov.bd 

০২ জজরায রফরবন্ন উকজরা  ‘খ’  

‘গ’জেনীভুক্ত জৌযবায় রফদ্যভান ার্-

ফাজাকযয ইজাযা ংক্রাভত্ম অরবকমাগ 

১৫ রদন এ রফলকয় অরবকমাগ  দভত্মপূফ যক 

১৫ রদকনয ভকধ্য প্রকয়াজনীয় ব্ফিা 

গ্রণ কযা য়। 

-- ঐ ঐ ঐ 

০৩ ইউরনয়ন রযলকদয রনফ যারচ  জচয়াযম্যান, 

য়াড য  দস্য/দস্যাকদয রফযম্নকদ্ধ 

উত্থার  অরবকমাগ 

০৭ রদন মৄরক্তংগ  ভকয়য ভকধ্য কাম যক্রভ 

ম্পন্ন কযকনয য ংরস্নষ্ট 

কর্তযক্ষয রনকর্ জপ্রযণ কযা য় 
 

-- ঐ ঐ ঐ 

০৪ জৌযবায রনফ যারচ  জভয়য, ংযক্ষ  আকনয 

কাউরন্পরয এফং াধাযণ আকনয 

কাউরন্পরযগকণয রফযম্নকদ্ধ উত্থার  অরবকমাগ 

ংক্রাভত্ম 

১৫ রদন এ রফলকয় উত্থার  অরবকমাগ 

 দভত্মক্রকভ ১৫ রদকনয ভকধ্য ব্ফিা 

গ্রণ কযা য় 
 

-- ঐ ঐ ঐ 

           

 
--২-- 

 
 

 

০৫ এ জজরায় কভ যয  ইউরনয়ন রযলদ রচফ, ০৭ রদন মৄরক্তংগ  ভকয়য ভকধ্য কাম যক্রভ ম্পন্ন কযকনয য -- রফনামূকে ঐ ঐ 



দপাদায  ভরস্নাদাযকদয রফযম্নকদ্ধ উত্থার  

অরবকমাগ 
ংরস্নষ্ট কর্তযক্ষয রনকর্ জপ্রযণ কযা য় 

 

০৬ ইউরনয়ন রযলদ, জৌযবা কাম যারয় এফং 

উকজরা রযলদ কর্তযক গৃী  রফরবন্ন 

উন্নয়নমূরক কাম যক্রকভয রফযম্নকদ্ধ উত্থার  

অরবকমাগ 

১৫ রদন এ রফলকয় উত্থার  অরবকমাগ ১৫ রদকনয ভকধ্য 

 দভত্মক্রকভ ব্ফিা গ্রণ কযা য়। 
-- ঐ ঐ ঐ 

০৭ জজরা রযলদ, এররজইরড, জৌযবা, জনস্বািয 

প্রককৌর অরধদপ্তয, ফাড য  উকজরা 

রযলকদয রফরবন্ন প্রকল্প  ার্- ফাজাকযয 

দযত্র রফরক্র  
 দারখর ংক্রাভত্ম 

০৭ রদন -- -- ঐ ঐ ঐ 

০৮ রনফ যাচন ংক্রাভত্ম গৃী  রফরবন্ন কাম যক্রকভয 

রফযম্নকদ্ধ উত্থার  অরবকমাগ 

 

০৭ রদন -- -- ঐ ঐ -- 

০৯ ইউরনয়ন রযলদ জচয়াযম্যান  দস্যকদয ছুটি 

 রফকদভ্রভণ ম্পরকয । 
০৭ রদন ইউরনয়ন রযলদ জচয়াযম্যান  দস্যকদয ছুটি  

রফকদভ্রভণ এয আকফদন প্রকয়াজনীয় কাম যক্রভ গ্রকনয 

জন্য  া  রদকনয ভকধ্য রফবাগীয় করভনায, চট্টগ্রাভ 

এয রনকর্কপ্রযণ কযা য়। 

 

উকজরা রনফ যাী অরপাকযয 

রনকর্ ক  
ইউরনয়ন রযলদ জচয়াযম্যান  

দস্যকদয ছুটি  রফকদভ্রভণ 

এয আকফদন ায়ায য  া 

ঠিক থাককর রফবাগীয় 

করভনায, চট্টগ্রাভ এয 

রনকর্কপ্রযণ কযা য়। 

ঐ ঐ -- 

 
 

 

 

 

 
 
 

 


