
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

কুমিল্লা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, কুমিল্লার মসটিদজন চার্ যাদর ব্যবহৃত ছক 

(জুলাই ২০২২ হতে সেতেম্বর ২০২২ পর্ যন্ত হালনাগাদকৃে) 

সাধারণ শাখা  

ক্রঃ 

নাং 
জসবার নাি 

জসবা প্রোদন সদব যাচ্চ 

সিয়  
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ আদবেন ফরি 

প্রামির স্থান 

জসবা মূল্য 

এবাং 

পমরদশাধ 

পদ্ধমত  

শাখার নািসহ োময়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেবী, রুি 

নম্বর, জজলা/ উপদজলার 

জকাডসহ জর্মলদফান ও ই-

জিইল  

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেবী, রুি 

নম্বর, জজলা/ উপদজলার 

জকাডসহ জর্মলদফান ও  

ই-জিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১.  এনমজও কার্ যক্রদির 

প্রতযয়নপত্র প্রোন 
১৫ (পদনর) মেন 

 
১।   প্রতিষ্ঠানের প্যানে আনেদে। 

২। এেতিও তেষয়ক ব্যুনরা'র তের্ ধাতরি  

ফরনে িথ্যাতদ সতিনেশে 

৩। এেতিও তেষয়ক ব্যুনরা'র অনুনোতদি  

এফতে-৬ এর কতি 

১। আদবেনকারীর মনজ োময়দত্ব 

২। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

সাধারণ শাখা (২১৭ নাং- কক্ষ)/ 

এনমজও মবষয়ক ব্যযদরা  

৩। এনমজও মবষয়ক ব্যযদরা 

 

মফ মুক্ত 
 

সহকারী কমিশনার 

সাধারণ শাখা 

রুি নম্বর- ২১৩ 

জফান: +৮৮০৮১-৬০৩২৫ 

ই-জিইল - 

acgcomilla@gma

il.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সামব যক) 

কুমিল্লা 

রুি নাং-২০৯ 

জফান নম্বর 

+৮৮০৮১-৬০৩০৫ 

ই-জিইল  email: 

adcgcomilla@gmail.co
m 

 

 
 
 
 
 
 
 

২. বীর মুমক্তদর্াদ্ধাগদণর 

সম্মানী ভাতা প্রামির 

আদবেন মনষ্পমি 

৩০ (মত্রশ) মেন 

 

১। তের্ ধাতরি ফরনে আনেদে 

২। মুতিন াদ্ধা গেনিনের কতি 

৩। লাল মুতিোিধা/ ভারিীয় িাতলকার 

কতি/ োমুস সেদ 

৪। গিলা/ উিনিলা মুতিন াদ্ধা সংসনদর 

সুিাতরশিত্র 

৫। িািীয় িতরচয়িত্র 

৬। স্থােীয় গিৌরসভা/ ইউতেয়ে িতরষনদর 

োেতরকত্ব সেদ 

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

সাধারণ শাখা (২১৭ নাং- কক্ষ)/ 

(www.comilla.gov.bd) ওদয়ব 

সাইদর্। 
 ২-৩। জজলা প্রশাসদকর    

        কার্ যালদয়র সাধারণ শাখা  

        (২১৭ নাং- কক্ষ)/  

(www.molwa..gov.bd) ওদয়ব 

সাইদর্। 
৪। জজলা/ উপদজলা মুমক্তদর্াদ্ধা  

    সাংসে অমফস 

৫।  মনজ োময়দত্ব 

৬।  সাংমিষ্ট জপৌরসভা/ ইউমনয়ন 

পমরষে অমফস 

মফ মুক্ত 

mailto:adcgcomilla@gmail.com
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৩. বীর মুমক্তদর্াদ্ধাগদণর 

সম্মানী ভাতার অর্ য 

মবতরণ 

০৭ (সাত) মেন ১। মুমক্তযুদ্ধ মবষয়ক িন্ত্রণালয় কর্তযক  

সম্মানীভাতা খাদত অর্ য বরাদের িঞ্জুরীপত্র  

২। সম্মানীভাতা জভাগী  

   বীর মুমক্তদর্াদ্ধার তামলকা।   

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

সাধারণ শাখা (রুি নাং-২১৭ ) 

২। সাংমিষ্ট  উপদজলা মনব যাহী 

অমফসাদরর কার্ যালয় 

মফ মুক্ত 

 

 

 

 

 

 

সহকারী কমিশনার 

সাধারণ শাখা 

রুি নম্বর- ২১৩ 

জফান: +৮৮০৮১-৬০৩২৫ 

ই-জিইল - 

acgcomilla@gma

il.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সামব যক) কুমিল্লা 

রুি নাং২০৯ 

জর্মলদফান নম্বর 

+৮৮০৮১-৬০৩০৫ 

ই-জিইল  email: 

adcgcomilla@gmail.co
m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

৪. সম্মানী ভাতা 

উদিালদনর জন্য বীর 

মুমক্তদর্াদ্ধাগদণর স্থান 

পমরবতযদনর আদবেন 

িন্ত্রণালদয় অগ্রায়ণ 

১৫ (পদনর ) মেন ১। মনধ যামরত ফরদিদর্র আদবেন 

২। জগদজদর্র কমপ 

৩। লাল মুমক্তবাতযা/ ভারতীয় তামলকার 

কমপ/ বামুস সনে 

৪। জজলা/ উপদজলা  মুমক্তদর্াদ্ধা সাংসদের 

সুপামরশপত্র 

৫। জাতীয় পমরচয়পত্র/ জন্ম সনে 

৬। স্থানীয় ইউ,মপ, জচয়ারম্যান কর্তযক প্রেি 

নাগমরকত্ব সনে 

১। মুমক্তযুদ্ধ মবষয়ক িন্ত্রণালয়, ঢাকা/  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র সাধারণ 

শাখা 

(রুি নাং২১৭) 

২-৩। জজলা প্রশাসদকর    

        কার্ যালদয়র সাধারণ শাখা  

        (২১৭ নাং- কক্ষ)/  

(www.molwa..gov.bd) ওদয়ব 

সাইদর্। 
৪। জজলা/ উপদজলা মুমক্তদর্াদ্ধা  

    সাংসে অমফস 

৫।  মনজ োময়দত্ব 

৬।  সাংমিষ্ট জপৌরসভা/ ইউমনয়ন 

পমরষে অমফস 

 

মফ মুক্ত 

৬. মুমক্তদর্াদ্ধা সনেপত্র 

প্রামির আদবেন 

িন্ত্রণালদয় অগ্রায়ণ 

১৫ (পদনর ) মেন ১। মনধ যামরত ফরদিদর্ আনেদে 

২। গেনিনের কতি 

৩। লাল মুতিোিধা/ ভারিীয় িাতলকার 

কতি/ বামুস সনে  

৪। গিলা/ উিনিলা মুতিন াদ্ধা সংসনদর  

সুিাতরশিত্র 

৫। জাতীয় পমরচয়পত্র/ জন্ম সনে 

৬। স্থানীয় জপৌরসভা/ ইউ,মপ, জচয়ারম্যান 

কর্তযক প্রেি নাগমরকত্ব সনে 

১। মুমক্তযুদ্ধ মবষয়ক িন্ত্রণালয়, ঢাকা/  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র সাধারণ 

শাখা 

(রুি নাং২১৭) 

২-৩। জজলা প্রশাসদকর    

        কার্ যালদয়র সাধারণ শাখা  

        (২১৭ নাং- কক্ষ)/  

(www.molwa..gov.bd) ওদয়ব 

সাইদর্। 
৪। জজলা/ উপদজলা মুমক্তদর্াদ্ধা  

    সাংসে অমফস 

৫।  মনজ োময়দত্ব 

৬।  সাংমিষ্ট জপৌরসভা/ ইউমনয়ন 

পমরষে অমফস 

মফ মুক্ত 

৭. মুমক্তদর্াদ্ধাগদণর 

জগদজদর্ নাি/ঠিকানা/ 

অন্যান্য ভুল 

সাংদশাধদনর আদবেন 

০৭ (সাত) মেন ১। মনধ যামরত ফরদিদর্ আনেদে 

২। গেনিনের কতি 

৩। লাল মুতিোিধা/ ভারিীয় িাতলকার  

কতি 

১। মুমক্তযুদ্ধ মবষয়ক িন্ত্রণালয়, ঢাকা/  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র সাধারণ 

শাখা 

(রুি নাং২১৭) 

মফ মুক্ত 

mailto:adcgcomilla@gmail.com
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িন্ত্রণালদয় অগ্রায়ণ ৪। গিলা মুতিন াদ্ধা সংসনদর সুিাতরশিত্র 

৫। িািীয় িতরচয়িত্র/ িন্ম সেদ 

৬। োেতরকত্ব সেদ 

২-৩। জজলা প্রশাসদকর    

        কার্ যালদয়র সাধারণ শাখা  

        (২১৭ নাং- কক্ষ)/  

(www.molwa..gov.bd) ওদয়ব 

সাইদর্। 
৪। জজলা/ উপদজলা মুমক্তদর্াদ্ধা  

    সাংসে অমফস 

৫।  মনজ োময়দত্ব 

৬।  সাংমিষ্ট জপৌরসভা/ ইউমনয়ন 

পমরষে অমফস 

সহকারী কমিশনার 

সাধারণ শাখা 

রুি নম্বর- ২১৩ 

জফান: +৮৮০৮১-৬০৩২৫ 

ই-জিইল - 

acgcomilla@gma

il.com 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সামব যক) কুমিল্লা 

রুি নাং২০৯ 

জর্মলদফান নম্বর 

+৮৮০৮১-৬০৩০৫ 

ই-জিইল  email: 

adcgcomilla@gmail.co
m 

 

৮. সরকামর ব্যবস্থাপনায় 

হজ্ব র্াত্রীদের মনবন্ধন 
িন্ত্রণালয় কর্তযক হজ 

প্যাদকজ জ াষণার পর  

০১ (এক) িাস  

১। অনলাইদন মনবন্ধন 

২। হজ্জর্াত্রীর আন্তজযামতক পাসদপার্ য ও 

রমিণ ছমব ০২ কমপ 

৩। মনধ যামরত ব্যাাংদক র্াকা জিাোদনর জপ 

অড যার/ব্যাাংক ড্রাফর্ 

৪।  জাতীয় পমরচয়পদত্রর কমপ 

১। িন্ত্রণালদয়র ওদয়ব  

   সাইর্ (www.mora.gov.bd)/ 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র আইমসটি 

শাখা/ সকল ইউমডমস/ 

ইসলামিক ফাউদেশন অমফস 

২।  পাসদপার্ য অমফস ও সাংমিষ্ট ষু্টমডও  

৩। জর্ জকান তফশীমল ব্যাাংক 

৪।  মনজ োময়দত্ব 

সরকার 

মনধ যামরত হজ 

প্যাদকদজ 

উমল্লমখত মফ  

৯. জবসািমরক প্রশাসদন 

চাকুরীরত অবস্থায় 

সরকামর কি যকতযা/ 

কি যচারীর 

মৃত্যযবরণজমনত/ স্থায়ী 

অক্ষিতার কারদণ 

আমর্ যক অনুোন প্রামির 

আদবেন জনপ্রশাসন 

িন্ত্রণালদয় জপ্ররণ।  

পমরপত্র অনুর্ায়ী ০৪ 

িাস  
১।  মনধ যামরত ফরদি আদবেন 

২। জিয়র, জপৌরসভা/ ইউমপ জচয়ারম্যান 

কর্তযক প্রেি মৃত্যযর সনেপত্র। 

৩। জিয়র, জপৌরসভা/ ইউমপ জচয়ারম্যান 

কর্তযক প্রেি ওয়ামরশ সাটি যমফদকর্ 

৪। রাজস্ব খাতভুক্ত িদি য প্রতযয়ন পত্র 

৫। পাসদপার্ য সাইদজর রমিণ ছমব 

৬। ছমবসহ ওয়ামরশগণ কর্তযক ক্ষিতাপত্র 

জিয়র, জপৌরসভা/ইউমপ জচয়ারম্যান কর্তযক 

প্রমতস্বাক্ষর। 

৭। সামভ যস বই এর সতযাময়ত ফদর্াকমপ। 

৮। মৃত কি যচারীর আইমড কাড য। 

৯। আদবেনকারীর আইমড কাড য। 

১০। পুন: মববাহ বন্ধদন আবদ্ধ না হওয়ার 

সনে 

১১। জশষ জবতদনর প্রতযয়নপত্র (এলমপমস)  

১। জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয় / জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালদয়র সাধারণ শাখা 

(রুি নাং-২১৭)/  উপদজলা মনব যাহী 

অমফসাদরর কার্ যালয় 

২-৩।  সাংমিষ্ট জপৌরসভা/ ইউমনয়ন 

পমরষে অমফস 

৪।  চাকুরীকালীন স্ব স্ব অমফস 

৫। সাংমিষ্ট ষু্টমডও  

৬।  সাংমিষ্ট জপৌরসভা/ ইউমনয়ন 

পমরষে অমফস 

 
৭-৯। মনজ োময়দত্ব 

 
১০।  সাংমিষ্ট জপৌরসভা/ ইউমনয়ন 

পমরষে অমফস 

১১। মনজ োময়দত্ব 

 

মফ মুক্ত 

১০. সাংস্কৃমত মবষয়ক 

িন্ত্রণালদয়র অনুোন 

প্রামির আদবেন গ্রহণ ও 

িন্ত্রণালদয় অগ্রায়ণ 

িন্ত্রণালয় কর্তযক মবজ্ঞমি 

প্রকাদশর পর 

০১ (এক) িাস  

১।প্রমতষ্ঠান ও আমর্ যকভাদব অস্বচ্ছল 

সাংস্কৃমতদসবী ব্যমক্ত মনধ যামরত ফরদি 

আদবেন। 

২। প্রমতষ্ঠাদনর মবগত বছদরর কার্ যক্রদির 

১। সাংস্কৃমত মবষয়ক িন্ত্রণালদয়র ওদয়ব 

সাইর্ (www.moca.gov.bd)/ 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র সাধারণ 

শাখা (রুি নাং-২১৭) 

" মফ" মুক্ত  
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(ব্যমক্ত ও প্রমতষ্ঠান) মববরণ ও আয়-ব্যদয়র মববরণ। 

৩। পাসদপার্ য সাইদজর রমিণ ছমব- ০১ কমপ 

(প্রর্ি জেমণর  জগদজদর্ড কি যকতযা কর্তযক 

সতযাময়ত) 

৪। জাতীয় পমরচয় পদত্রর সতযাময়ত 

ফদর্াকমপ 

৫। সাংমিষ্ট উপদজলা মনব যাহী অমফসাদরর 

সুপামরশ 

২। প্রমতষ্ঠাদনর স্ব উদযাদগ 

 

৩। সাংমিষ্ট ষু্টমডও/ স্ব উদযাদগ 
 

৪।  স্ব উদযাদগ 

 

৫। স্ব উদযাদগ/ উপদজলা মনব যাহী 

অমফসাদরর কার্ যালয় 

 

সহকারী কমিশনার 

সাধারণ শাখা 

রুি নাং-২১৩ 

জফান: +৮৮০৮১-৬০৩২৫ 

ই-জিইল - 

acgcomilla@gma

il.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সামব যক), কুমিল্লা 

রুি নাং-২০৯ 

জর্মলদফান নম্বর 

+৮৮০৮১-৬০৩০৫ 

ই-জিইল  email: 

adcgcomilla@gmail.co
m 

 
 
 
 
 
 
 
 

১১. যুব ও ক্রীড়া িন্ত্রণালদয় 

মবমভন্ন অনুোন/ আমর্ যক 

বরাে প্রামির আদবেন 

জপ্ররণ। 

িন্ত্রণালয় কর্তযক মবজ্ঞমি 

প্রকাদশর পর 

০১ (এক) িাস 

১। মনধ যামরত ফরদি আদবেন। 

২। পাসদপার্ য সাইদজর রমিণ ছমব- ০১ কমপ 

(প্রর্ি জেমণর  জগদজদর্ড কি যকতযা কর্তযক 

সতযাময়ত) 

৩। জাতীয় পমরচয় পদত্রর সতযাময়ত 

ফদর্াকমপ 

১। সাংস্কৃমত মবষয়ক িন্ত্রণালদয়র ওদয়ব 

সাইর্ (www.moys.gov.bd)/ 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র সাধারণ 

শাখা (রুি নাং-২১৭)/   উপদজলা 

মনব যাহী অমফসাদরর কার্ যালয় 

২। সাংমিষ্ট ষু্টমডও/ স্ব উদযাদগ।) 

৩।  সাংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরষে অমফস/ 

স্ব উদযাদগ 

" মফ" মুক্ত 

১২. িহািান্য রাষ্ট্রপমতর 

ঐমচ্ছক তহমবল / 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর  

ত্রাণ তহমবল হদত প্রেি 

অনুোদনর জচক মবতরণ 

০৩ মেন ১। সাো কাগজ/ প্রমতষ্ঠাদনর প্যাদড আদবেন 

। 

২। পাসদপার্ য সাইদজর রমিণ ছমব- ০১ কমপ 

(জিয়র, জপৌরসভা/ইউমপ জচয়ারম্যান কর্তযক 

সতযাময়ত) 

৩। জাতীয় পমরচয় পদত্রর ফদর্াকমপ 

৪। সাংমিষ্ট উপদজলা মনব যাহী অমফসাদরর 

সুপামরশ 

১। আদবেনকারীর স্ব উদযাদগ 

 

২।  সাংমিষ্ট ষু্টমডও/ ইউমনয়ন পমরষে 

অমফস 

৩। স্ব উদযাদগ 

৪।  উপদজলা মনব যাহী অমফসাদরর 

কার্ যালয় 

  

" মফ" মুক্ত 

১৩. ধি য মবষয়ক িন্ত্রণালয়/ 

িাননীয় িন্ত্রী/উপ-িন্ত্রীর 

জস্বচ্ছাধীন ত্রাণ তহমবল 

হদত প্রেি অনুোদনর 

জচক মবতরণ। 

০৩ মেন ১। সাো কাগজ/ প্রমতষ্ঠাদনর প্যাদড আদবেন 

। 

২। পাসদপার্ য সাইদজর ছমব- ০১ কমপ 

(জিয়র, জপৌরসভা/ইউমপ জচয়ারম্যান কর্তযক 

সতযাময়ত) 

৩। জাতীয় পমরচয় পদত্রর ফদর্াকমপ 

৪। সাংমিষ্ট উপদজলা মনব যাহী অমফসাদরর 

সুপামরশ 

১। আদবেনকারীর স্ব উদযাদগ 

 

২।  সাংমিষ্ট ষু্টমডও/ ইউমনয়ন পমরষে 

অমফস 

৩। স্ব উদযাদগ 

৪।  উপদজলা মনব যাহী অমফসাদরর 

কার্ যালয় 

 

" মফ" মুক্ত 

১৪. তাঁত, বস্ত্র, মশল্প ও 

বামণজয জিলার অনুিমত 
১০ মেন 

 
১। প্রমতষ্ঠাদনর প্যাড বা সাো কাগদজ  

    আদবেন 

২। আদবেনকারীর জেড লাইদসন্স 

৩। বামণজয িন্ত্রণালদয় মফ জিা োদনর 

রমশে 

১। আদবেনকারীর স্ব উদযাদগ 

 

২। সাংমশষ্ট সাংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরষে 

হদত স্ব উদযাদগ 

৩। আদবেনকারীর স্ব উদযাদগ 

" মফ" মুক্ত  
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৪। কুমিল্লা জচম্বার অব কিাস য এর সম্মমতপত্র 

৫। পুমলশ সুপাদরর প্রমতদবেন 

৬। সাংমিষ্ট উপদজলা মনব যাহী অমফসাদরর 

িতািত/ প্রমতদবেন 

৭। জিলার জায়গা ব্যবহাদরর সম্মমতপত্র 

জসানালী ব্যাাংদক জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি 

৪-৭। আদবেনকারীর স্ব উদযাদগ 

 

সহকারী কমিশনার 

সাধারণ শাখা 

রুি নাং-২১৩ 

জফান: +৮৮০৮১-৬০৩২৫ 

ই-জিইল - 

acgcomilla@gma

il.com 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সামব যক), কুমিল্লা 

রুি নাং-২০৯ 

জর্মলদফান নম্বর 

+৮৮০৮১-৬০৩০৫ 

ই-জিইল  email: 

adcgcomilla@gmail.co
m 

 

১৫. মসটি কদপ যাদরশন/ 

জপৌরসভা ও উন্নয়ন 

বমহভু যত এলাকায় 

 সু-উচ্চ ভবন মনি যাদণর 

অনুিমত 

০১ (এক) িাস 

 

১। মনধ যামরত ফরদির আদবেন 

২। জায়গার িামলকানার কাগজপত্র 

৩। নকশা ০৫ কমপ 

৪। সদয়ল জর্স্ট প্রমতদবেন 

৫। পমরদবশ, ফায়ার সামভ যস, গ্যাস, মবদ্যযৎ, 

োমফক, কৃমষ ও মসমভল এযামভদয়শন 

কর্তযপদক্ষর অনাপমিপত্র 

৬। ইিারত মনি যাণ মবমধিালা অনুর্ায়ী 

অন্যান্য শতযামে প্রমতপালন 

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, সাধারণ 

শাখা, রুি নাং-২১৭/  গণপূতয মবভাগ, 

কুমিল্লা 

২-৬। আদবেনকারীর মনজ োময়দত্ব 

ইিারত 

মনি যাণ 

মবমধিালা 

অনুর্ায়ী 

ধার্ যকৃত 

"মফ" 

১৬. নৃ-তামিক/ উপজাতীয় 

সনে প্রোন 
১৫ (পনর) মেন ১। সাো কাগদজ আদবেন । 

২। পাসদপার্ য সাইজ ছমব- ০১ কমপ। 

(জিয়র, জপৌরসভা/ইউমপ জচয়ারম্যান কর্তযক 

সতযাময়ত) 

৩। জাতীয় পমরচয় পদত্রর ফদর্াকমপ 

৪। স্থানীয় ইউ,মপ, জচয়ারম্যান কর্তযক প্রেি   

নাগমরকত্ব সনে 

৫। সাংমিষ্ট উপদজলা মনব যাহী অমফসাদরর 

প্রমতদবেন/সুপামরশ 

১। আদবেনকারীর স্ব উদযাদগ 

২।  সাংমিষ্ট ষু্টমডও 

৩। স্ব উদযাদগ 

৪। স্ব উদযাদগ ইউমনয়ন পমরষে 

অমফস 

৫।  উপদজলা মনব যাহী অমফসাদরর 

কার্ যালয় 

 

 
" মফ" মুক্ত 
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সংস্থািে শাখা  

 

ক্রঃ 

েং 

 

গসোর োে 

প্রনয়ািেীয় 

সনে ধাচ্চ সেয় 

(ঘন্টা/ 

তদে/োস) 

 

প্রনয়ািেীয় কােিিত্র 

প্রনয়ািেীয় কােি প্রাতি স্থাে 

  

তফ/ 

 চািধ 

দাতয়ত্বপ্রাি কে ধকিধা 

(কে ধকিধার 

 িদেী, োংলানদনশর গকাে, 

গিলা/উিনিলা গকােসহ  

গেতলনফাে েম্বর, ই-গেইল 

উনেখ) 

ঊর্ধ্ধিে কে ধকিধা / াঁর তেকে 

আিীল করা  ানে (কে ধকিধার 

িদেী, োংলানদনশর গকাে, 

গিলা/উিনিলা গকােসহ 

গেতলনফাে েম্বর, ই-গেইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ েে গেনিনেে কে ধচারীনদর 

গিেশে 

(কে ধচারীনদর তেনির 

অেসর গ্রহনের গেনত্র) 

েঞ্জুর। 

০৭ (সাি) 

কা ধতদেস 

১. কে ধচারীনদর সাতভ ধস েই সংশ্লিষ্ট কর্ মচারীর কর্ মস্থলে সংরশ্লিত তফ/  

চািধ মুি 

 

প্রশাসতেক কে ধকিধা 

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০81-60335 

ই-গেইল- 

aocomilla1@gmail.com 

 

গিলা প্রশাসক, কুতেো 

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০81-60301 

ই-গেইল-

dccomilla@mopa.gov.bd 

 

২. তিআরএল-এ েেনের েঞ্জুতরিত্র সংশ্লিষ্ট কর্ মচারী কর্তমক প্রলেয় 

৩. প্রিুাতশি গশষ গেিনের প্রিুয়েিত্র ১. www.forms.gov.bd হনি োউে গলাে করা  ানে 

২.www.comilla.gov.bd হলত ডাউন লোড করা যালে 

৩.গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস এন্ড গেশোতর শাখা   

    

৪. গিেশে ফরে ২.১ (োংলানদশ ফরে েং: ২৩৯৭) 

5. প্রািব্য গিেশনের বের্ উত্তরাতর্কার গঘাষোিত্র 

6. েমুো স্বাের ও হানির আঙ্গুনলর ছাি 

7. ো-দােী প্রিুয়ে িত্র 

8. িািীয় িতরচয়িনত্রর সিুাতয়ি কশ্লি সংশ্লিষ্ট কর্ মচারী কর্তমক প্রলেয় 

9. ০3 (তিে) কতি সদ্য গিালা িাসনিাে ধ  সাইনির  রতিে 

ছতে (নেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি) 

০২ েে গেনিনেে কে ধচারীনদর 

িাতরোতরক গিেশে 

(নিেশে েঞ্জুতরর পূনে ধই 

গিেশোনরর মৃত্যু হনল) 

েঞ্জুর। 

০৭ (সাি) 

কা ধতদেস 

১. কে ধচারীনদর সাতভ ধস েই সংশ্লিষ্ট কর্ মচারীর কর্ মস্থলে সংরশ্লিত তফ/  

চািধ মুি ২. তিআরএল-এ েেনের েঞ্জুতরিত্র সংশ্লিষ্ট কর্ মচারী কর্তমক প্রলেয় 

৩. প্রিুাতশি গশষ গেিনের প্রিুয়েিত্র ১. www.forms.gov.bd হনি োউে গলাে করা  ানে 

২.www.comilla.gov.bd হলত ডাউন লোড করা যালে 

৩.গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস এন্ড গেশোতর শাখা   

    

৪. গিেশে ফরে ২.১ (োংলানদশ ফরে েং: ২৩৯৭) 

5. েমুো স্বাের ও হানির আঙ্গুনলর ছাি 

6. অতভভােক েনোেয়ে এেং অেসর ভািা ও আনুনিাতষক 

উনত্তালে করার িন্য েেিা অি ধে সেদ 

7. ো-দােী প্রিুয়ে িত্র 

8. তচতকৎসক/নিৌরসভা গেয়র/ইউতেয়ে িতরষদ গচয়ারম্যাে 

কর্তধক প্রদত্ত মৃত্যু সেদিত্র 

সংশ্লিষ্ট শ্লসটি কলি মালরশন, লিৌরসভা, ইউশ্লনয়ন িশ্লরষে 

9. উত্তরাতর্কার সেদিত্র ও েে-ম্যাতরি সার্ট ধতফনকে 

10.িািীয় িতরচয়িনত্রর সিুাতয়ি কতি সংশ্লিষ্ট কর্ মচারীর উত্তরাশ্লিকার কর্তমক প্রলেয় 

   11. ০3 (তিে) কতি সদ্য গিালা িাসনিাে ধ  সাইনির  রতিে 

ছতে (নেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি) 

০৩ িাতরোতরক গিেশে 

(অেসরভািা গভােরি অেস্থায় 

গিেশেনভােীর মৃত্যু হনল) েঞ্জুর। 

০৭ (সাি) 

কা ধতদেস 

১. িাতরোতরক গিেশে আনেদে ফরে 2. (োংলানদশ ফরে েং: ২৩৯৭) ১. www.forms.gov.bd হনি োউে গলাে করা  ানে 

২.www.comilla.gov.bd হলত ডাউন লোড করা যালে 

৩.গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস এন্ড গেশোতর শাখা   

    

তফ/  

চািধ মুি 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. উত্তরাতর্কার সেদিত্র ও েে-ম্যাতরি সার্ট ধতফনকে (েয়স  ৫০ এর  গেতশ 

হনল প্রন ািু েয়) 

3. েমুো স্বাের ও হানির িাঁচ আঙ্গুনলর ছাি 

mailto:dccomilla@mopa.gov.bd
http://www.forms.gov.bd/
http://www.forms.gov.bd/
http://www.forms.gov.bd/


4. অতভভােক েনোেয়ে এেং অেসর ভািা ও আনুনিাতষক উনত্তালে 

করার িন্য েেিা অি ধে সেদ 

 

 

 

প্রশাসতেক কে ধকিধা 

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০81-60335 

ই-গেইল- 

aocomilla1@gmail.com 

 

 

 

গিলা প্রশাসক, কুতেো 

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০81-60301 

ই-গেইল-

dccomilla@mopa.gov.bd 

 

5.তচতকৎসক/নিৌরসভা গেয়র/ইউতেয়ে িতরষদ গচয়ারম্যাে/ কর্তধক প্রদত্ত 

মৃত্যু সেদিত্র 

সংশ্লিষ্ট শ্লসটি কলি মালরশন, লিৌরসভা, ইউশ্লনয়ন িশ্লরষে 

6. অেসর গ্রহনের আনদশিত্র সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর উত্তরাশ্লিকার কর্তমক প্রলেয় 

 7. তিতিও এেং তে-হাফ 

8. িািীয় িতরচয়িনত্রর সিুাতয়ি কতি 

9. ০3 (তিে) কতি সদ্য গিালা িাসনিাে ধ  সাইনির  রতিে 

ছতে (নেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি) 

০৪ চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যযবরণকারী 

কি যচারীর পমরবারদক জর্ৌর্বীিার 

অনুোন প্রোন 

 

 

০৭ (সাত) 

কার্ যমেবস 

১. Pay Fixation, 2015 এর অনুমলমপ মৃত্যযবরণকারী কি যচারীর েির কর্তযক প্রদেয় তফ/ 

চািধ মুি ২. কল্যাণ তহমবদলর অনুোন িঞ্জুমরর জন্য আদবেন ফরি 

   (বাাংলাদেশ কি যচারী কল্যাণ জবাদড যর ফরি নাং: ০২) 

১. www.forms.gov.bd হনি োউে গলাে করা  ানে 

২.www.comilla.gov.bd হলত ডাউন লোড করা যালে 

৩.গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস এন্ড গেশোতর শাখা   

    

৩. উিরামধকার সনে ও নন-ম্যামরজ সাটি যমফদকর্ 

৪. স্ত্রীর জক্ষদত্র পুনরায় মববাহ না হওয়ার এবাং কন্যা ও ভমির জক্ষদত্র মববাহ 

না হওয়ার সনেপত্র (বয়স ৫০ এর  জবমশ হদল প্রদর্াজয নয়) 

৫.কল্যাণ তহমবল/দর্ৌর্বীিার সাহায্য পাওয়ার নমুনা স্বাক্ষর 

৬. আদবেনকারীদক সকল সেস্য কর্তযক প্রেি ক্ষিতাপত্র 

৭. কি যকতযা/কি যচারীর মৃত্যয সনেপত্র েংশ্লিষ্ট শ্লেটি কতপ যাতরশন, সপৌরেভা, ইউশ্লনয়ন পশ্লরষদ 

৮. জাতীয় পমরচয়পদত্রর সতযাময়ত কমপ েংশ্লিষ্ট কর্যচারীর উত্তরাশ্লিকার কর্তযক প্রতদয় 

 ৯. পাসদপার্ য  সাইদজর সতযাময়ত রমিন ছমব ০১ (এক) কমপ (দগদজদর্ড 

কি যকতযা কর্তযক সতযাময়ত) 

১০. আদবেন োমখল করদত ৬ (ছয়) িাদসর জবমশ মবলম্ব হদল কর্তযপদক্ষর 

িাধ্যদি মবলদম্বর ব্যাখ্যা প্রোন। 

০৫ অক্ষি কি যচারীর কল্যাণ 

তহমবদলর অনুোন প্রোন 

০৭ (সাত) 

কার্ যমেবস 

১. Pay Fixation, 2015 এর অনুমলমপ সাংমিষ্ট কি যচারীর েির কর্তযক প্রদেয় মফ/  

চাজয মুক্ত 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২. কল্যাণ তহমবদলর অনুোন িঞ্জুমরর জন্য আদবেন ফরি 

(বাাংলাদেশ কি যচারী কল্যাণ জবাদড যর ফরি নাং: ০২) 

১. www.bkkb.gov.bd হদত ডাউন জলাড করা র্াদব 

২.www.comilla.gov.bd হলত ডাউন লোড করা যালে 

৩.গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস এন্ড গেশোতর শাখা   

৩. অক্ষিতার কারদণ চাকমর হদত অপসারণ বা অবসদরর জক্ষদত্র অমফস 

আদেদশর সতযাময়ত অনুমলমপ। 

েংশ্লিষ্ট কর্যচারী কর্তযক প্রতদয় 

৪. জাতীয় পমরচয়পদত্রর সতযাময়ত কমপ েংশ্লিষ্ট কর্যচারী কর্তযক প্রতদয় 

৫. আদবেন োমখল করদত ৬ (ছয়) িাদসর জবমশ মবলম্ব হদল কর্তযপদক্ষর 

িাধ্যদি মবলদম্বর ব্যাখ্যা প্রোন। 

৬. আদবেনকারী ০১ কমপ পাসদপার্ য সাইদজর  সতযাময়ত রমিন ছমব 

(দগদজদর্ড কি যকতযা কর্তযক সতযাময়ত)। 

০৬ চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যযবরণকারী ০৭ (সাত) ১. Pay Fixation, 2015 এর অনুমলমপ সাংমিষ্ট কি যচারী কর্তযক প্রদেয় মফ/  

mailto:dccomilla@mopa.gov.bd
http://www.forms.gov.bd/
http://www.bkkb.gov.bd/


কিযচারীর পমরবারদক োফন/ 

অদন্তযমষ্ট- মক্রয়ার  অনুোন প্রোন 

কার্ যমেবস ২. মৃত্যয সনদের সতযাময়ত কমপ  েংশ্লিষ্ট শ্লেটি কতপ যাতরশন, সপৌরেভা, ইউশ্লনয়ন পশ্লরষদ চাজয মুক্ত 

০৭ মৃত কি যচারীর কল্যাণ তহমবদলর 

অনুোন প্রোন 

০৭ (সাত) 

কার্ যমেবস 

১. কল্যাণ তহমবদলর অনুোন িঞ্জুমরর জন্য আদবেন ফরি 

(বাাংলাদেশ কি যচারী কল্যাণ জবাদড যর ফরি নাং: ১১) 

১. www.bkkb.gov.bd হদত ডাউন জলাড করা র্াদব 

২.www.comilla.gov.bd হলত ডাউন লোড করা যালে 

৩.গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস এন্ড গেশোতর শাখা   

মফ/  

চাজয মুক্ত 

২. কল্যাণ েহশ্লিল/সর্ৌথিীর্ার োহায্য পাওয়ার নমুনা স্বাক্ষর ১. www.forms.gov.bd হনি োউে গলাে করা  ানে 

২.www.comilla.gov.bd হলত ডাউন লোড করা যালে 

৩.গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস এন্ড গেশোতর শাখা   

৩. জশষ জবতদনর প্রতযয়ন পত্র 

৪. মৃত্যু েনতদর েেুাশ্লয়ে কশ্লপ েংশ্লিষ্ট শ্লেটি কতপ যাতরশন, সপৌরেভা, ইউশ্লনয়ন পশ্লরষদ 

   ৪. মৃত কি যচারীর জাতীয় পমরচয়পত্র ও মৃত্যয সনদের সতযাময়ত কমপ েংশ্লিষ্ট কর্যচারী কর্তযক প্রতদয় 

৫. পাসদপার্ য সাইদজর  সতযাময়ত রমিন ছমব ০৩(মতন) কমপ 

০৮ কিযকতযা/কি যচারীদের জটিল ও 

ব্যয়বহুল জরাদগ জেদশ ও মবদেদশ 

মচমকৎসার জন্য অনুোন 

০৭ (সাত) 

কার্ যমেবস 

১. Pay Fixation, 2015 এর অনুমলমপ সাংমিষ্ট কি যচারীর েির কর্তযক প্রদেয় মফ/  

চাজয মুক্ত 

প্রশাসতেক কে ধকিধা 

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০81-60335 

ই-গেইল- 

aocomilla1@gmail.com 

গিলা প্রশাসক, কুতেো 

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০81-60301 

ই-গেইল-

dccomilla@mopa.gov.bd 

 

২. কি যচারী/আদবেনকারীর জাতীয় পমরচয়পত্র (সতযাময়ত অনুমলমপ)     েংশ্লিষ্ট কর্যচারী কর্তযক প্রতদয় 

৩. আদবেনকারীর অমফস কর্তযপক্ষ কর্তযক প্রমতস্বাক্ষমরত মচমকৎসা 

মবষয়ক কাগজপত্র (হাসপাতাল/মিমনক এর মূল ছাড়পত্র, মূল ভাউচার, 

ব্যবস্থাপদত্রর ফদর্াকমপ) 

েংশ্লিষ্ট শ্লচশ্লকৎেক কর্তযক প্রতদয় 

৪. আদবেনকারীর মচমকৎসার ব্যয় মববরণী 

০৯ কিযচারী এবাং কি যচারীর 

পমরবাদরর সেস্যগদণর জন্য 

সাধারণ মচমকৎসা অনুোন 

০৭ (সাত) 

কার্ যমেবস 

১. Pay Fixation, 2015 এর অনুমলমপ  সাংমিষ্ট কি যচারীর েির কর্তযক প্রদেয় 

    

মফ/  

চাজয মুক্ত 

২. কর্যচারী এিং কর্যচারীর পশ্লরিাতরর েদস্যগতণর শ্লচশ্লকৎো আতিদন ১. www.bkkb.gov.bd হদত ডাউন জলাড করা র্াদব 

২.www.comilla.gov.bd হলত ডাউন লোড করা যালে 

৩.গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস এন্ড গেশোতর শাখা   

৩. কি যচারী/আদবেনকারীর জাতীয় পমরচয়পত্র (সতযাময়ত অনুমলমপ) েংশ্লিষ্ট কর্ যচারী কর্তযক প্রতদয় 

৪. আদবেনকারীর অমফস কর্তযপক্ষ কর্তযক প্রমতস্বাক্ষমরত মচমকৎসা 

মবষয়ক কাগজপত্র (হাসপাতাল/মিমনক এর মূল ছাড়পত্র, মূল ভাউচার 

মূলকমপ) 

 েংশ্লিষ্ট শ্লচশ্লকৎেক হতে 

৫. ডাক্তারী ব্যবস্থাপদত্রর এবাং জর্ষ্ট মরদপাদর্ যর সতযাময়ত কমপ (অমফস 

প্রধান অর্বা োময়ত্বপ্রাি কি যকতা কর্তযক সতযাময়ত 

৬. র্াবতীয় খরদচর স্বাক্ষরযুক্ত ব্যয় মববরণী 

৭. ভাই, জবান, মপতার িাতার জক্ষদত্র মনভযরশীলতার প্রতযয়নপত্র েংশ্লিষ্ট শ্লেটি কতপ যাতরশন, সপৌরেভা, ইউশ্লনয়ন পশ্লরষদ 

১০ অবসরপ্রাি কি যচারী ও তার 

পমরবাদরর সেস্যদের মৃত্যযদত 

োফন/ অদন্তযমষ্টমক্রয়ার  অনুোন 

প্রোন 

০৭ (সাত) 

কার্ যমেবস 

১. Pay Fixation, 2015 এর অনুমলমপ সাংমিষ্ট কি যচারীর েির কর্তযক প্রদেয় মফ/  

চাজয মুক্ত ২. মৃত্যয সনদের সতযাময়ত কমপ  েংশ্লিষ্ট শ্লেটি কতপ যাতরশন, সপৌরেভা, ইউশ্লনয়ন পশ্লরষদ    

  

http://www.bkkb.gov.bd/
http://www.forms.gov.bd/
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ক্রঃ 

নাং 

 

জসবার নাি 

প্রদয়াজনীয় 

সদব যাচ্চ সিয় 

( ন্টা/ 

মেন/িাস) 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

প্রনয়ািেীয় কােি 

প্রাতি স্থাে 

 

মফ/ 

চাজয 

মুক্ত 

োময়ত্বপ্রাি কি যকতযা (কি যকতযার 

পেবী, বাাংলাদেদশর জকাড, 

জজলা/উপদজলা জকাডসহ 

জর্মলদফান নম্বর, ই-জিইল উদল্লখ) 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযা /র্াঁর মনকর্ 

আপীল 

করা র্াদব (কি যকতযার পেবী, 

বাাংলাদেদশর জকাড, 

জজলা/উপদজলা জকাডসহ 

জর্মলদফান নম্বর, ই-জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১. কি যচারীদের কল্যাণ জবাড য 

হদত আমর্ যক সাহায্য প্রোন 

০৭ (সাত) 

কার্ যমেবস 

১. িন্ত্রণালদয়র মনধ যামরত ফরদি আদবেন।  ১. www.forms.gov.bd হনি োউে গলাে করা  ানে 

২.www.comilla.gov.bd হলত ডাউন লোড করা যালে 

৩.গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস এন্ড গেশোতর শাখা   

মফ/  

চাজয 

মুক্ত 

প্রশাসতেক কে ধকিধা 

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০81-60335 

ই-গেইল- 

aocomilla1@gmail.com 

গিলা প্রশাসক, কুতেো 

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০81-60301 

ই-গেইল-

dccomilla@mopa.gov.bd 

 

২. জশষ জবতদনর প্রতযয়ন পত্র 

৩. কল্যাণ তহমবল/দর্ৌর্বীিা সাহায্য পাওয়ার নমুনা 

স্বাক্ষর 

৪. পাসদপার্ য সাইদজর  সতযাময়ত রমিন ছমব ০১(এক) 

কমপ 

আতিদনকারী কর্তযক প্রতদয় 

৫. জাতীয় পমরচয়পদত্রর সতযাময়ত কমপ 

১২. ৩য় জেমণর কি যচারীদের 

সাধারণ ভমবষ্য তহমবল হদত 

১ি, ২য় ও ৩য় অমগ্রি িঞ্জুমর 

প্রোন 

০৫ (পাঁচ) 

কার্ যমেবস 

১. মনধ যামরত ফরদি আদবেন (বাাংলাদেশ ফরি নাং: 

২৬৩৯) 

১. www.forms.gov.bd হনি োউে গলাে করা  ানে 

২.www.comilla.gov.bd হলত ডাউন লোড করা যালে 

৩.গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস এন্ড গেশোতর শাখা   

মফ/  

চাজয 

মুক্ত 

২. মহসাব রক্ষণ অমফস হদত মহসাব মববরণী 

 

েংশ্লিষ্ট সেলা/উপতেলা শ্লহোিরক্ষণ অশ্লিে   

১৩. ৩য় জেমণর কি যচারীদের 

অবসর/ মৃত্যযজমনত কারদণ 

মজমপএফ চূড়ান্ত িঞ্জুমর প্রোন 

০৭ (সাত) 

কার্ যমেবস 

১. মনধ যামরত ফরদি আদবেন  

(বাাংলাদেশ ফরি নাং: ২৬৩৯) 

১. www.forms.gov.bd হনি োউে গলাে করা  ানে 

২.www.comilla.gov.bd হলত ডাউন লোড করা যালে 

৩.গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস এন্ড গেশোতর শাখা   

 

২. বাাংলাদেশ অমডর্ ম্যানুদয়ল প্যারা ৬৬৩ এর মববরণী 

৩. মহসাবরক্ষণ অমফস হদত চুড়ান্ত মহসাব মববরণী  েংশ্লিষ্ট সেলা/উপতেলা শ্লহোিরক্ষণ অশ্লিে      

৪.  মৃত্যু েনদপতের েেুাশ্লয়ে কশ্লপ েংশ্লিষ্ট শ্লেটি কতপ যাতরশন, সপৌরেভা, ইউশ্লনয়ন পশ্লরষদ    

১৪. ৩য় জেমণর কি যচারীদের 

মপআরএল িঞ্জুমর প্রোন 

০৭(সাত) 

কার্ যমেবস 

১. আদবেনপত্র ১. www.forms.gov.bd হনি োউে গলাে করা  ানে 

২.www.comilla.gov.bd হলত ডাউন লোড করা যালে 

৩.গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস এন্ড গেশোতর শাখা   

 

২. ছুটির মহসাব  

৩. চাকুমর বই েংশ্লিষ্ট কর্ যচারীর দপ্ততর েংরশ্লক্ষে 

১৫. জগদজদর্ড কি যকতযা/ 

কি যচারীদের মচমকৎসা ছুটি 

িঞ্জুর  

০৭ (সাত) 

 কার্ যমেবস 

১. আদবেন পত্র   আতিদনকারী শ্লনেস্ব ব্যিস্থাপনায় মফ/  

চাজয 

মুক্ত 

  

২. ছুটি প্রাপ্যোর প্রেুয়নপে (িাংলাতদশ িরর্ নং-২৩৯৫) ১. www.forms.gov.bd হনি োউে গলাে করা  ানে 

২.www.comilla.gov.bd হলত ডাউন লোড করা যালে 

৩.গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস এন্ড গেশোতর শাখা   

২. জিমডদকল সনে মচমকৎসদকর মনকর্ হদত 

১৬. নন জগদজদর্ড 

কি যকতযা/কি যচারীদের 

মচমকৎসা ছুটি িঞ্জুর 

০৭ (সাত)  

কার্ যমেবস 

১. আদবেন পত্র (বাাংলাদেশ ফরি নাং-৪০ ) ১. www.forms.gov.bd হনি োউে গলাে করা  ানে 

২.www.comilla.gov.bd হলত ডাউন লোড করা যালে 

৩.গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস এন্ড গেশোতর শাখা   

মফ/  

চাজয 

মুক্ত 

২ .ছুটির মহসাব 

৩. জিমডদকল সনে মচমকৎসদকর মনকর্ হদত 

http://www.forms.gov.bd/
mailto:dccomilla@mopa.gov.bd
http://www.forms.gov.bd/
http://www.forms.gov.bd/
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৪. চাকুমর বই  েংশ্লিষ্ট কর্ যচারীর দপ্ততর েংরশ্লক্ষে 

১৭. ৩য় সেশ্লণর কর্ যচারীতদর 

অশ্লেযে ছুটি র্ঞ্জুর 

০৩ (শ্লেন) 

কার্ যশ্লদিে 

১. আতিদনপে আতিদনকারী কর্তযক দাশ্লিলকৃে মফ/  

চাজয 

মুক্ত 

২. ছুটির শ্লহোি ১. www.forms.gov.bd হনি োউে গলাে করা  ানে 

২.www.comilla.gov.bd হলত ডাউন লোড করা যালে 

৩.গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস এন্ড গেশোতর শাখা   

৩. চাকশ্লর িই েংশ্লিষ্ট কর্ যচারীর দপ্ততর েংরশ্লক্ষে 

১৮. ৩য় সেশ্লণর কর্ যচারীতদর 

শ্লশক্ষা ছুটি র্ঞ্জুর 

০৫ (পাঁচ) 

কার্ যশ্লদিে 

১. আতিদন পে আতিদনকারী কর্তযক দাশ্লিলকৃে  

২. চাকশ্লর স্থায়ীর প্রর্াণপে সাংমিষ্ট কি যচারীর চাকমর বমহদত মলমপবদ্ধ 

৩. ছুটির শ্লহোি ১. www.forms.gov.bd হনি োউে গলাে করা  ানে 

২.www.comilla.gov.bd হলত ডাউন লোড করা যালে 

৩.গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস এন্ড গেশোতর শাখা   

১৯. ৩য় জেমণর কি যচারীদক উচ্চ 

মশক্ষার অনুিমত প্রোন 

০৫ (পাঁচ) 

কার্ যমেবস 

১. আদবেন পত্র   আদবেনকারী কর্তযক োমখলকৃত মফ/  

চাজয 

মুক্ত 

২. চাকুরী স্থায়ীর প্রিাণপত্র সাংমিষ্ট কি যচারীর চাকমর বমহদত মলমপবদ্ধ 

২০. ৩য় জেমণর কি যচারীদের োমন্ত 

মবদনােন ছুটি িঞ্জুর 

০৫ (পাঁচ) 

কার্ যমেবস 

১. আদবেন পত্র ১. www.forms.gov.bd হনি োউে গলাে করা  ানে 

২.www.comilla.gov.bd হলত ডাউন লোড করা যালে 

৩.গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস এন্ড গেশোতর শাখা   

মফ/  

চাজয 

মুক্ত 

 

 

 

 

 

 

 

প্রশাসতেক কে ধকিধা 

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০81-60335 

ই-গেইল- 

aocomilla1@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

গিলা প্রশাসক, কুতেো 

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০81-60301 

ই-গেইল-

dccomilla@mopa.gov.bd 

 

২. ছুটির মহসাব 

৩. চাকুমর বই েংশ্লিষ্ট কর্ যচারীর দপ্ততর েংরশ্লক্ষে 

২১ িমহলা কি যচারীর প্রসূমত ছুটি 

িঞ্জুর 

০৩ (মতন) 

কার্ যমেবস 

১. আদবেন পত্র   ১. www.forms.gov.bd হনি োউে গলাে করা  ানে 

২.www.comilla.gov.bd হলত ডাউন লোড করা যালে 

৩.গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস এন্ড গেশোতর শাখা   

মফ/  

চাজয 

মুক্ত 

২. ছুটির মহসাব 

৩. চাকুমর বই েংশ্লিষ্ট কর্ যচারীর দপ্ততর েংরশ্লক্ষে 

২২. কি যকতযাদের চাকুরী 

স্থায়ীকরণ 

 

০৭ (সাত) 

কার্ যমেবস 

১. মবভাগীয় পরীক্ষায় উিীণ য হওয়ার প্রিাণপত্র (দগদজদর্র 

সতযাময়ত কমপ) 

সাংস্থাপন শাখা/আদবেনকারী কর্তযক প্রদেয়  

২. ব্যমনয়ােী প্রমশক্ষণ, জেজামর প্রমশক্ষণ সনদের সতযাময়ত 

কমপ 

৩. জকস নমর্ টিকা-টিপ্পনী সদন্তাষজনকভাদব সিািকরণ 

সনদের সতযাময়ত কমপ 

৪. On the Job Training সিাপনী সনে  

৫. বামষ যক জগাপনীয় অনুদবেন জপ্ররদণর সতযাময়ত কমপ 

৬. মনদয়াগ প্রজ্ঞাপদনর সতযাময়ত কমপ 

৭. পমরমচমত নম্বর সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপদনর সতযাময়ত কমপ 

৮. সকল মশক্ষাগত সনেপদত্রর সতযাময়ত কমপ 

৯.মবভাগীয় কমিশনার কার্ যালদয় ন্যস্তকরণ প্রজ্ঞাপদনর 

সতযাময়ত কমপ 
 

http://www.forms.gov.bd/
http://www.forms.gov.bd/
http://www.forms.gov.bd/
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২৩. কি যচারীদের চাকুরী 

স্থায়ীকরণ 

 

১৫ (পদনর) 

কার্ যমেবস 

১. আদবেনপত্র   আদবেনকারী কর্তযক প্রদেয় মফ/  

চাজয 

মুক্ত 

 

 

 

প্রশাসতেক কে ধকিধা 

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০81-60335 

ই-গেইল- 

aocomilla1@gmail.com 

 

 

 

গিলা প্রশাসক কুতেো 

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০81-60301 

ই-গেইল-

dccomilla@mopa.gov.bd 

 

২. মবগত ৩(মতন) বছদরর বামষ যক জগাপনীয় প্রমতদবেন েংস্থাপন শািা 

৩. সামভ যস বই েংশ্লিষ্ট কর্ যচারীর দপ্তর 

৪. মশক্ষাগত জর্াগ্যতার সনদের সতযাময়ত কমপ  েংশ্লিষ্ট কর্ যচারীর ব্যশ্লিগে নশ্লথ 

২৪. গৃহ মনি যাণ ঋণ িঞ্জুর ০৭ (সাত) 

কার্ যমেবস 

১. আদবেন ফরি                    আদবেনকারী কর্তযক প্রদেয়  মফ/  

চাজয 

মুক্ত 

২. বাড়ী মনি যাদণর অিীকার নািা 

৩. নন জুমডমসয়াল স্টযাদে চুমক্তপত্র   

৪. সাচ যার কাগজ   

৫. গ্রযান্টাদরর অিীকারনািা                 

৬. জবতদনর প্রতযয়নপত্র েংশ্লিষ্ট কর্ যচারীর দপ্তর কর্তযক প্রতদয় 

২৫. গৃহ জিরািত ঋণ িঞ্জুমর 

প্রোন 

০৭ (সাত) 

কার্ যমেবস 

১. আদবেনপত্র   ১. www.forms.gov.bd হনি োউে গলাে করা  ানে 

২.www.comilla.gov.bd হলত ডাউন লোড করা যালে 

৩.গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস এন্ড গেশোতর শাখা   

মফ/  

চাজয 

মুক্ত 

২. বাড়ী জিরািদতর অিীকার নািা (সাো কাগদজ) েংশ্লিষ্ট কর্ যচারী শ্লনে ব্যিস্থাপনায় 

৩. জবতদনর প্রতযয়নপত্র েংশ্লিষ্ট কর্ যচারীর অশ্লিে প্রিান কর্তযক 

২৬. ৩য় ও ৪র্ য কি যচারীদের  

জিার্র সাইদকল/ সাইদকল 

ক্রয় ঋণ িঞ্জুমর প্রোন 

০৭(সাত) 

কার্ যমেবস 

১. আদবেনপত্র   সাংস্থাপন শাখা  

২. নন জুমডমসয়াল স্টযাদে চুমক্তপত্র েংশ্লিষ্ট কর্ যচারীর শ্লনেস্ব ব্যিস্থাপনায় 

৩. সাইদকল/দিার্র সাইদকল ক্রদয়র অিীকার নািা  

    (সাো কাগদজ) 

২৭. কি যচারীদের অমতমরক্ত র্াইপ 

ইনমক্রদিন্ট  িঞ্জুমর প্রোন 

৩০(মত্রশ) 

কার্ যমেবস 

১. আদবেন পত্র   সাংস্থাপন শাখা  

২. সামভ যস বমহ 

 

েংশ্লিষ্ট কর্ যচারীর দপ্তর 

২৮. কি যকতযা/কি যচারীদের 

অসািঞ্জস্য জবতন 

সিতাকরণ 

০৭(সাত) 

কার্ যমেবস 

১. আদবেন পত্র   সাংস্থাপন শাখা মফ/ 

চাজয 

মুক্ত 

 

 

 

 

 
২. কি যকতযা/কি যচারীদের জজযষ্ঠ এবাং কমনষ্ঠ উভদয়র সামভ যস 

বমহ ও জশষ জবতদনর প্রতযয়ন পত্র 

েংশ্লিষ্ট কর্ যচারীদ্বতয়র দপ্তর কর্তযক প্রতদয় 

২৯. কি যকতযা/কি যচারীদের 

মবরুদদ্ধ আনীত অমভদর্াগ 

মনষ্পমিকরণ  

৩০ মেন ১. আদবেন পত্র   আতিদনকারীর কর্তযক প্রতদয় মফ/ 

চাজয 

মুক্ত 

২. সাংমিষ্ট তথ্য প্রিাণামে  -- 

 

 

 

mailto:dccomilla@mopa.gov.bd
http://www.forms.gov.bd/


গেিারি শাখা 

 

 

ক্রঃ 

েং 

 

গসোর োে 
প্রনয়ািেীয় 

সনে ধাচ্চ সেয় 

(ঘন্টা/ তদে/োস) 

 

প্রনয়ািেীয় কােিিত্র 
প্রনয়ািেীয় কােি প্রাতি স্থাে 

  
তফ/ 

 চািধ 
দাতয়ত্বপ্রাি কে ধকিধা (কে ধকিধার 

িদেী, োংলানদনশর গকাে, 

গিলা/উিনিলা গকােসহ গেতলনফাে 

েম্বর, ই-গেইল উনেখ) 

ঊর্ধ্ধিে কে ধকিধা / াঁর তেকে আিীল 

করা  ানে (কে ধকিধার িদেী, 

োংলানদনশর গকাে, গিলা/উিনিলা 

গকােসহ গেতলনফাে েম্বর, ই-গেইল) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০১ চত্যর্ ধ গেতের 

কে ধচারীনদর 

গিেশে 

(কে ধচারীনদর 

তেনির অেসর 

গ্রহনের গেনত্র) 

েঞ্জুর। 

০৭ (সাি) 

কা ধতদেস 
১. কে ধচারীনদর সাতভ ধস েই সংতিষ্ট কে ধচারীর কে ধস্থনল সংরতেি  

 

তফ/ চািধ মুি 

 

 

 

 

 

জনজারত জডপুটি কাদলক্টর 

কক্ষ নাং-২২৫ 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জভালা 

জর্মলদফান নম্বরঃ 

+৮৮-০৮১-৬০৩১৫ 

জিাবাইল নম্বরঃ 

+৮৮-০১৭৩৩৩৫৪৯০৬ 

ই-জিইল- 

ndccomilla1@gmail.co

m 

 

 

 

 

 

 

অতিতরি গিলা প্রশাসক (সাতে ধক)  

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

ই-গেইল- 

adcgcomilla@gmail.co

m  

২. তিআরএল-এ েেনের েঞ্জুতরিত্র সংতিষ্ট কে ধচারী কর্তধক প্রনদয় 
৩. প্রিুাতশি গশষ গেিনের প্রিুয়েিত্র www.forms.gov.bd  

www.comilla.gov.bd  

হনি োউে গলাে করা  ানে 

গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস 

এন্ড গেশোতর শাখা   

৪. গিেশে ফরে ২.১ (োংলানদশ ফরে েং: ২৩৯৭) 
5. প্রািব্য গিেশনের বের্ উত্তরাতর্কার গঘাষোিত্র 
6. েমুো স্বাের ও হানির আঙ্গুনলর ছাি 

7. ো-দােী প্রিুয়ে িত্র 

8. িািীয় িতরচয়িনত্রর সিুাতয়ি কতি ১ে গেতের গেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক 

সিুাতয়ি সংতিষ্ট কে ধচারী কর্তধক 

প্রনদয় 
9. ০3 (তিে) কতি সদ্য গিালা িাসনিাে ধ  সাইনির  

রতিে ছতে (নেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি) 

০২ চত্যর্ ধ গেতের 

কে ধচারীনদর 

িাতরোতরক গিেশে 

(গিেশে েঞ্জুতরর 

পূনে ধই গিেশোনরর 

মৃত্যু হনল) েঞ্জুর। 

০৭ (সাি) 

কা ধতদেস 
১. কে ধচারীনদর সাতভ ধস েই সংতিষ্ট কে ধচারীর কে ধস্থনল সংরতেি  

তফ/ চািধ মুি 
২. তিআরএল-এ েেনের েঞ্জুতরিত্র সংতিষ্ট কে ধচারী কর্তধক প্রনদয় 
৩. প্রিুাতশি গশষ গেিনের প্রিুয়েিত্র www.forms.gov.bd  

www.comilla.gov.bd  

হনি োউে গলাে করা  ানে 

গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস 

এন্ড গেশোতর শাখা   

৪. গিেশে ফরে ২.১ (োংলানদশ ফরে েং: ২৩৯৭) 
5. েমুো স্বাের ও হানির আঙ্গুনলর ছাি 
6. অতভভােক েনোেয়ে এেং অেসর ভািা ও 

আনুনিাতষক উনত্তালে করার িন্য েেিা অি ধে সেদ 
7. ো-দােী প্রিুয়ে িত্র 
8. তচতকৎসক/নিৌরসভা গেয়র/ইউতেয়ে িতরষদ 

গচয়ারম্যাে কর্তধক প্রদত্ত মৃত্যু সেদিত্র 
সংতিষ্ট তসর্ট কনি ধানরশে, গিৌরসভা, 

ইউতেয়ে িতরষদ 
9. উত্তরাতর্কার সেদিত্র ও েে-ম্যাতরি সার্ট ধতফনকে 
10.িািীয় িতরচয়িনত্রর সিুাতয়ি কতি ১ে গেতের গেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক 

সিুাতয়ি সংতিষ্ট কে ধচারীর  কর্তধক 

প্রনদয়  
11. ০3 (তিে) কতি সদ্য গিালা িাসনিাে ধ  সাইনির  

রতিে ছতে (নেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি) 
০৩ িাতরোতরক গিেশে 

(অেসরভািা 

গভােরি অেস্থায় 

গিেশেনভােীর মৃত্যু 

০৭ (সাি) 

কা ধতদেস 
১. িাতরোতরক গিেশে আনেদে ফরে 2. (োংলানদশ 

ফরে েং: ২৩৯৭) 
www.forms.gov.bd 

www.comilla.gov.bd  

হনি োউে গলাে করা  ানে 

গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস 

 

 

তফ/ চািধ মুি 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. উত্তরাতর্কার সেদিত্র ও েে-ম্যাতরি সার্ট ধতফনকে 

(েয়স  ৫০ এর  গেতশ হনল প্রন ািু েয়) 

mailto:ndccomilla1@gmail.com
mailto:ndccomilla1@gmail.com
http://www.forms.gov.bd/
www.comilla.gov.bd
http://www.forms.gov.bd/
www.comilla.gov.bd
http://www.forms.gov.bd/
www.comilla.gov.bd


হনল) েঞ্জুর। 3. েমুো স্বাের ও হানির িাঁচ আঙ্গুনলর ছাি এন্ড গেশোতর শাখা   

    

 

জনজারত জডপুটি কাদলক্টর 

কক্ষ নাং-২২৫ 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জভালা 

জর্মলদফান নম্বরঃ 

+৮৮-০৮১-৬০৩১৫ 

জিাবাইল নম্বরঃ 

+৮৮-০১৭৩৩৩৫৪৯০৬ 

ই-জিইল- 

ndccomilla1@gmail.co

m 

 

 

অতিতরি গিলা প্রশাসক (সাতে ধক)  

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

ই-গেইল- 

adcgcomilla@gmail.co

m  

4. অতভভােক েনোেয়ে এেং অেসর ভািা ও 

আনুনিাতষক উনত্তালে করার িন্য েেিা অি ধে সেদ 
5.তচতকৎসক/নিৌরসভা গেয়র/ইউতেয়ে িতরষদ 

গচয়ারম্যাে/ কর্তধক প্রদত্ত মৃত্যু সেদিত্র 
সংতিষ্ট তসর্ট কনি ধানরশে, গিৌরসভা, 

ইউতেয়ে িতরষদ 
6. অেসর গ্রহনের আনদশিত্র সংতিষ্ট কে ধচারীর কর্তধিেতেকে 

সংরতেি 
7. তিতিও এেং তে-হাফ সংতিষ্ট তহসােরেে অতফস হনি 

সংগ্রহ করনি হনে 
8. িািীয় িতরচয়িনত্রর সিুাতয়ি কতি ১ে গেতের গেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক 

সিুাতয়ি সংতিষ্ট কে ধচারীর  কর্তধক 

প্রনদয়  
9. ০3 (তিে) কতি সদ্য গিালা িাসনিাে ধ  সাইনির  

রতিে ছতে (নেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি) 
০৪ চাকুরীরি অেস্থায় 

মৃত্যুেরেকারী 

কে ধচারীর 

িতরোরনক 

গ ৌর্েীোর অনুদাে 

প্রদাে 

 

 

০৭ (সাি) 

কা ধতদেস 
১. Pay Fixation, 2015 এর অনুমলমপ মৃত্যযবরণকারী কি যচারীর েির কর্তযক 

প্রদেয় 
 

 

তফ/চািধ মুি ২. কল্যাণ তহমবদলর অনুোন িঞ্জুমরর জন্য আদবেন 

ফরি 

   (বাাংলাদেশ কি যচারী কল্যাণ জবাদড যর ফরি নাং: ০২) 

www.forms.gov.bd 

www.comilla.gov.bd  

হনি োউে গলাে করা  ানে 

গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস 

এন্ড গেশোতর শাখা 
৩. উিরামধকার সনে ও নন-ম্যামরজ সাটি যমফদকর্ 
৪. স্ত্রীর জক্ষদত্র পুনরায় মববাহ না হওয়ার এবাং কন্যা ও 

ভমির জক্ষদত্র মববাহ না হওয়ার সনেপত্র (বয়স ৫০ এর  

জবমশ হদল প্রদর্াজয নয়) 
৫.কল্যাণ তহমবল/দর্ৌর্বীিার সাহায্য পাওয়ার নমুনা 

স্বাক্ষর 
৬. আদবেনকারীদক সকল সেস্য কর্তযক প্রেি ক্ষিতাপত্র 
৭. কি যকতযা/কি যচারীর মৃত্যয সনেপত্র সাংমিষ্ট মসটি কদপ যাদরশন, জপৌরসভা, 

ইউমনয়ন পমরষে 
৮. জাতীয় পমরচয়পদত্রর সতযাময়ত কমপ সাংমিষ্ট কি যচারীর কর্তযক প্রদেয় 

 ৯. পাসদপার্ য  সাইদজর সতযাময়ত রমিন ছমব ০১ (এক) 

কমপ (দগদজদর্ড কি যকতযা কর্তযক সতযাময়ত) 
১০. আদবেন োমখল করদত ৬ (ছয়) িাদসর জবমশ মবলম্ব 

হদল কর্তযপদক্ষর িাধ্যদি মবলদম্বর ব্যাখ্যা প্রোন। 
০5 অেে কে ধচারীর 

কল্যাে িহতেনলর 

অনুদাে প্রদাে। 

০৭ (সাি) 

কা ধতদেস 
১. Pay Fixation, 2015 এর অনুমলমপ সাংমিষ্ট কি যচারীর েির কর্তযক প্রদেয়  

 

তফ/ চািধ মুি 

জনজারত জডপুটি কাদলক্টর 

কক্ষ নাং-২২৫ 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জভালা 

জর্মলদফান নম্বরঃ 

+৮৮-০৮১-৬০৩১৫ 

অতিতরি গিলা প্রশাসক (সাতে ধক)  

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

ই-গেইল- 

adcgcomilla@gmail.co

m  

২. কল্যাণ তহমবদলর অনুোন িঞ্জুমরর জন্য আদবেন 

ফরি 

(বাাংলাদেশ কি যচারী কল্যাণ জবাদড যর ফরি নাং: ০২) 

www.bkkb.gov.bd  

www.comilla.gov.bd  

হনি োউে গলাে করা  ানে 

গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস 

এন্ড গেশোতর শাখা   
৩. অক্ষিতার কারদণ চাকমর হদত অপসারণ বা অবসদরর ১ে গেতের গেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক 

mailto:ndccomilla1@gmail.com
mailto:ndccomilla1@gmail.com
http://www.forms.gov.bd/
www.comilla.gov.bd
http://www.bkkb.gov.bd/
www.comilla.gov.bd


জক্ষদত্র অমফস আদেদশর অনুমলমপ। সিুাতয়ি সংতিষ্ট কে ধচারী  কর্তধক প্রনদয়  জিাবাইল নম্বরঃ 

+৮৮-০১৭৩৩৩৫৪৯০৬ 

ই-জিইল- 

ndccomilla1@gmail.co

m 

 

৪. জাতীয় পমরচয়পদত্রর সতযাময়ত কমপ 
৫. আদবেন োমখল করদত ৬ (ছয়) িাদসর জবমশ মবলম্ব 

হদল কর্তযপদক্ষর িাধ্যদি মবলদম্বর ব্যাখ্যা প্রোন। 
৬. আদবেনকারী ০১ কমপ পাসদপার্ য সাইদজর  সতযাময়ত 

রমিন ছমব (দগদজদর্ড কি যকতযা কর্তযক সতযাময়ত)। 
০৬ চাকুরীরি অেস্থায় 

মৃত্যুেরেকারী  

কে ধচারীর িতরোরনক 

দাফে/অনযুতষ্টতক্রয়ার  

অনুদাে প্রদাে 

০৭ (সাি) 

কা ধতদেস 
১. Pay Fixation, 2015 এর অনুতলতি সাংমিষ্ট কি যচারী কর্তযক প্রদেয়  

 

তফ/ চািধ মুি 
২. মৃত্যু সেনদর সিুাতয়ি কতি সাংমিষ্ট মসটি কদপ যাদরশন, জপৌরসভা, 

ইউমনয়ন পমরষে 

০৭ মৃি কে ধচারীর 

কল্যাে িহতেনলর 

অনুদাে প্রদাে 

০৭ (সাি) 

কা ধতদেস 
১. কল্যাণ তহমবদলর অনুোন িঞ্জুমরর জন্য আদবেন 

ফরি 

(বাাংলাদেশ কি যচারী কল্যাণ জবাদড যর ফরি নাং: ১১) 

www.bkkb.gov.bd  

www.forms.gov.bd 

www.comilla.gov.bd  

গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস 

এন্ড গেশোতর শাখা   

 

 

তফ/ চািধ মুি 
২. কল্যাণ তহমবল/দর্ৌর্বীিার সাহায্য পাওয়ার নমুনা 

স্বাক্ষর 
৩. জশষ জবতদনর প্রতযয়ন পত্র 
৪. মৃত্যয সনদের সতযাময়ত কমপ সাংমিষ্ট মসটি কদপ যাদরশন, জপৌরসভা, 

ইউমনয়ন পমরষে 
   ৪. মৃত কি যচারীর জাতীয় পমরচয়পত্র ও মৃত্যয সনদের 

সতযাময়ত        কমপ 
১ে গেতের গেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক 

সিুাতয়ি সংতিষ্ট কে ধচারী  কর্তধক প্রনদয়  

 ৫. পাসদপার্ য সাইদজর  সতযাময়ত রমিন ছমব ০৩(মতন) 

কমপ 

০৮ কে ধকিধা/কে ধচারীনদর 

ির্টল ও ব্যয়েহুল 

গরানে গদনশ ও 

তেনদনশ তচতকৎসার 

িন্য অনুদাে 

০৭ (সাি) 

কা ধতদেস 
১. Pay Fixation, 2015 এর অনুমলমপ সাংমিষ্ট কি যচারীর েির কর্তযক প্রদেয়  

 

তফ/ চািধ মুি 

 

 

 

 

 

জনজারত জডপুটি কাদলক্টর 

কক্ষ নাং-২২৫ 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জভালা 

জর্মলদফান নম্বরঃ 

+৮৮-০৮১-৬০৩১৫ 

জিাবাইল নম্বরঃ 

+৮৮-০১৭৩৩৩৫৪৯০৬ 

ই-জিইল- 

ndccomilla1@gmail.co

 

 

 

 

 

অতিতরি গিলা প্রশাসক (সাতে ধক)  

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

ই-গেইল- 

adcgcomilla@gmail.co

m  

২. কি যচারী/আদবেনকারীর জাতীয় পমরচয়পত্র 

(সতযাময়ত অনুমলমপ) 
১ে গেতের গেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক 

সিুাতয়ি সংতিষ্ট কে ধচারী  কর্তধক প্রনদয়  
৩. আদবেনকারীর অমফস কর্তযপক্ষ কর্তযক 

প্রমতস্বাক্ষমরত মচমকৎসা মবষয়ক কাগজপত্র 

(হাসপাতাল/মিমনক এর মূল ছাড়পত্র, মূল ভাউচার, 

ব্যবস্থাপদত্রর ফদর্াকমপ) 
৪. আদবেনকারীর মচমকৎসার ব্যয় মববরণী 

০৯ কে ধচারী এেং 

কে ধচারীর 

িতরোনরর 

সদস্যেনের িন্য 

সার্ারে তচতকৎসা 

অনুদাে 

০৭ (সাি) 

কা ধতদেস 
১. Pay Fixation, 2015 এর অনুমলমপ  সাংমিষ্ট কি যচারীর েির কর্তযক প্রদেয় 

    
 

 

তফ/ চািধ মুি ২. কি যচারী এবাং কি যচারীর পমরবাদরর সেস্যগদণর 

মচমকৎসা আদবেন 

www.bkkb.gov.bd  

www.comilla.gov.bd  

হনি োউে গলাে করা  ানে 

গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস 

এন্ড গেশোতর শাখা   

mailto:ndccomilla1@gmail.com
mailto:ndccomilla1@gmail.com
http://www.bkkb.gov.bd/
http://www.forms.gov.bd/
www.comilla.gov.bd
mailto:ndccomilla1@gmail.com
http://www.bkkb.gov.bd/
www.comilla.gov.bd


৩. কি যচারী/আদবেনকারীর জাতীয় পমরচয়পত্র 

(সতযাময়ত অনুমলমপ) 
১ে গেতের গেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক 

সিুাতয়ি সংতিষ্ট কে ধচারী  কর্তধক প্রনদয়  

m 

 

৪. আদবেনকারীর অমফস কর্তযপক্ষ কর্তযক 

প্রমতস্বাক্ষমরত মচমকৎসা মবষয়ক কাগজপত্র 

(হাসপাতাল/মিমনক এর মূল ছাড়পত্র, মূল ভাউচার 

মূলকমপ) 

 সাংমিষ্ট মচমকৎসক হদত সাংগ্রহ 

করদত হদব 

৫. ডাক্তারী ব্যবস্থাপদত্রর এবাং জর্ষ্ট মরদপাদর্ যর 

সতযাময়ত কমপ (অমফস প্রধান অর্বা োময়ত্বপ্রাি 

কি যকতা কর্তযক সতযাময়ত 
৬. র্াবতীয় খরদচর স্বাক্ষরযুক্ত ব্যয় মববরণী 
৭. ভাই, জবান, মপতার িাতার জক্ষদত্র মনভ যরশীলতার 

প্রতযয়নপত্র 
১০ অেসরপ্রাি কে ধচারী ও 

িার িতরোনরর 

সদস্যনদর মৃত্যুনি 

দাফে/অনযুতষ্টতক্রয়ার  

অনুদাে প্রদাে 

 

 

০৭ (সাি) 

কা ধতদেস 
১. Pay Fixation, 2015 এর অনুমলমপ সাংমিষ্ট কি যচারীর েির কর্তযক প্রদেয়  

 

তফ/ চািধ মুি 
২. মৃত্যয সনদের সতযাময়ত কমপ  সাংমিষ্ট মসটি কদপ যাদরশন, জপৌরসভা, 

ইউমনয়ন পমরষে    

11 কে ধচারীনদর কল্যাে 

গোে ধ হনি আতর্ ধক 

সাহায্য প্রদাে 

০৭ (সাি) 

কা ধতদেস 
১. িন্ত্রণালদয়র মনধ যামরত ফরদি আদবেন।  www.forms.gov.bd 

www.comilla.gov.bd  

হনি োউে গলাে করা  ানে 

ফরেস এন্ড গেশোতর শাখা   

 

তফ/ চািধ মুি 
 

 

 

 

 

জনজারত জডপুটি কাদলক্টর 

কক্ষ নাং-২২৫ 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জভালা 

জর্মলদফান নম্বরঃ 

+৮৮-০৮১-৬০৩১৫ 

জিাবাইল নম্বরঃ 

+৮৮-০১৭৩৩৩৫৪৯০৬ 

ই-জিইল- 

ndccomilla1@gmail.co

m 

 

 

 

 

 

 

অতিতরি গিলা প্রশাসক (সাতে ধক)  

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

ই-গেইল- 

adcgcomilla@gmail.co

m  

২. জশষ জবতদনর প্রতযয়ন পত্র 
৩. কল্যাণ তহমবল/দর্ৌর্বীিা সাহায্য পাওয়ার নমুনা 

স্বাক্ষর 
৪. পাসদপার্ য সাইদজর  সতযাময়ত রমিন ছমব ০১(এক) 

কমপ 
আদবেনকারী কর্তযক প্রদেয় 

৫. জাতীয় পমরচয়পদত্রর সতযাময়ত কমপ 
12 ৪র্ য জেমণর কি যচারীদের 

সাধারণ ভমবষ্য তহমবল 

হদত ১ি, ২য় ও ৩য় 

অমগ্রি িঞ্জুমর প্রোন 

০৩ (তিে) 

কা ধতদেস 
১. মনধ যামরত ফরদি আদবেন (বাাংলাদেশ ফরি নাং: 

২৬৩৯) 

www.forms.gov.bd 

www.comilla.gov.bd  

হনি োউে গলাে করা  ানে 

ফরেস এন্ড গেশোতর শাখা   

 

তফ/ চািধ মুি 

২. মহসাব রক্ষণ অমফস হদত মহসাব মববরণী সাংমিষ্ট জজলা/উপদজলা মহসাবরক্ষণ 

অমফস হদত সাংগ্রহ করদত হদব 
১৩ ৪র্ ধ গেতের 

কে ধচারীনদর 

অেসর/ মৃত্যুিতেি 

কারনে তিতিএফ 

চূড়ায েঞ্জুতর প্রদাে 

০৭ (সাি) 

কা ধতদেস 
১. মনধ যামরত ফরদি আদবেন (বাাংলাদেশ ফরি নাং: 

২৬৩৯) 
www.forms.gov.bd 

www.comilla.gov.bd  

গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস 

এন্ড গেশোতর শাখা   

 

তফ/ চািধ মুি 
২. বাাংলাদেশ অমডর্ ম্যানুদয়ল প্যারা ৬৬৩ এর 

মববরণী 
৩. মহসাবরক্ষণ অমফস হদত চুড়ান্ত মহসাব মববরণী সাংমিষ্ট জজলা/উপদজলা মহসাবরক্ষণ 

অমফস হদত সাংগ্রহ করদত হদব      

mailto:ndccomilla1@gmail.com
http://www.forms.gov.bd/
www.comilla.gov.bd
mailto:ndccomilla1@gmail.com
mailto:ndccomilla1@gmail.com
http://www.forms.gov.bd/
www.comilla.gov.bd
http://www.forms.gov.bd/
www.comilla.gov.bd


৪.  মৃত্যয সনেপদত্রর সতযাময়ত কমপ সাংমিষ্ট মসটি কদপ যাদরশন, জপৌরসভা, 

ইউমনয়ন পমরষে হদত সাংগ্রহ করদত 

হদব 
১৪ ৪র্ ধ গেতের 

কে ধচারীনদর 

তিআরএল েঞ্জুতর 

প্রদাে 

০৭(সাি) 

কা ধতদেস 
১. আদবেনপত্র www.forms.gov.bd 

www.comilla.gov.bd 

গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস 

এন্ড গেশোতর শাখা   

 

তফ/ চািধ মুি 
২. ছুটির মহসাব  

৩. চাকুমর বই সাংমিষ্ট কি যচারীর েিদর সাংরমক্ষত 

১৫ ৪র্ ধ গেতের 

কে ধচারীনদর অতিধি 

ছুর্ট েঞ্জুর 

০৩ (তিে) 

কা ধতদেস 
১. আদবেন পত্র   আদবেনকারী মনজস্ব ব্যবস্থাপনায়  

তফ/ চািধ মুি ২. ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযয়নপত্র (বাাংলাদেশ ফরি নাং-

২৩৯৫) 

www.forms.gov.bd 

www.comilla.gov.bd  

গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস 

এন্ড গেশোতর শাখা 
২. জিমডদকল সনে মচমকৎসদকর মনকর্ হদত সাংগ্রহ 

করদত হদব 
১৬ ৪র্ ধ গেতের 

কে ধচারীনদর তশো 

ছুর্ট েঞ্জুর 

 

০৫ (িাঁচ) 

কা ধতদেস 

১. আদবেন পত্র (বাাংলাদেশ ফরি নাং-৪০ ) www.forms.gov.bd 

www.comilla.gov.bd  

গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস 

এন্ড গেশোতর শাখা   

তফ/ চািধ মুি  

 

 

 

 

 

জনজারত জডপুটি কাদলক্টর 

কক্ষ নাং-২২৫ 
জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

কুমিল্লা 
জর্মলদফান নম্বরঃ 

+৮৮-০৮১-৬০৩১৫ 
জিাবাইল নম্বরঃ 

+৮৮-০১৭৩৩৩৫৪৯০৬ 
ই-জিইল- 

ndccomilla1@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

অতিতরি গিলা প্রশাসক (সাতে ধক)  

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

ই-গেইল- 

adcgcomilla@gmail.co

m  

 
 

২ .ছুটির মহসাব 

৩. জিমডদকল সনে মচমকৎসদকর মনকর্ হদত সাংগ্রহ 

করদত হদব 
৪. চাকুমর বই  সাংমিষ্ট কি যচারীর েিদর সাংরমক্ষত 

১৭ ৪র্ ধ গেতের 

কে ধচারীনক উচ্চ 

তশোর অনুেতি 

প্রদাে 

০৫ (িাঁচ) 

কা ধতদেস 
১. আদবেনপত্র আদবেনকারী কর্তযক োমখলকৃত তফ/ চািধ মুি 
২. ছুটির মহসাব www.forms.gov.bd 

www.comilla.gov.bd  

গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস 

এন্ড গেশোতর শাখা   
৩. চাকমর বই সাংমিষ্ট কি যচারীর েিদর সাংরমক্ষত 

১৮ ৪র্ ধ গেতের 

কে ধচারীনদর োতয 

তেনোদে ছুর্ট েঞ্জুর 

০৫ (িাঁচ) 

কা ধতদেস 
১. আদবেন পত্র আদবেনকারী কর্তযক োমখলকৃত  

তফ/ চািধ মুি ২. চাকমর স্থায়ীর প্রিাণপত্র সাংমিষ্ট কি যচারীর চাকমর বমহদত 

মলমপবদ্ধ 
৩. ছুটির মহসাব www.forms.gov.bd 

www.comilla.gov.bd  

গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস 

এন্ড গেশোতর শাখা   
১৯ েতহলা কে ধচারীর 

প্রসূতি ছুর্ট েঞ্জুর 
০৩ (তিে) 

কা ধতদেস 
১. আদবেন পত্র   আদবেনকারী কর্তযক োমখলকৃত  

তফ/ চািধ মুি 
২. চাকুরী স্থায়ীর প্রিাণপত্র সাংমিষ্ট কি যচারীর চাকমর বমহদত 

মলমপবদ্ধ 

http://www.forms.gov.bd/
www.comilla.gov.bd
http://www.forms.gov.bd/
www.comilla.gov.bd
http://www.forms.gov.bd/
www.comilla.gov.bd
mailto:ndccomilla1@gmail.com
http://www.forms.gov.bd/
www.comilla.gov.bd
http://www.forms.gov.bd/
www.comilla.gov.bd


২০ কে ধচারীনদর চাকুরী 

স্থায়ীকরে 
১৫(িনেনরা) 

কা ধতদেস 
১. আদবেন পত্র www.forms.gov.bd 

www.comilla.gov.bd 

গিলা প্রশাসনকর কা ধালনয়র ফরেস 

এন্ড গেশোতর শাখা   

 

তফ/ চািধ মুি 
২. ছুটির মহসাব 

৩। চাকুমর বমহ 

 

 

 

ক্রঃ 

েং 

 

গসোর োে 
প্রনয়ািেীয় 

সনে ধাচ্চ সেয় 

(ঘন্টা/তদে/োস) 

 

প্রনয়ািেীয় কােিিত্র 
প্রনয়ািেীয় কােি প্রাতি স্থাে/ তফ/চািধ দাতয়ত্বপ্রাি কে ধকিধা (কে ধকিধার 

িদেী,োংলানদনশর গকাে 

গিলা/উিনিলা গকােসহ  

গেতলনফাে েম্বর, ই-গেইল উনেখ) 

ঊর্ধ্ধিে কে ধকিধা / াঁর তেকে 

আিীল করা  ানে (কে ধকিধার 

িদেী,োংলানদনশর গকাে, গিলা/ 

উিনিলা গকােসহ গেতলনফাে 

েম্বর, ই-গেইল) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
২

১ 
সামকযর্ হাউস/ 

আবাসন সুমবধা 

প্রোন। 
 

 কক্ষ খামল  
 সানিনে  

১. আনেদে িত্র / ই-গেইনলর োধ্যনে 

 
-- (সরকামর কি যকতযা/অবসর প্রাি সরকামর 

কি যকতযা) 
১-৩মেন 
১ সজ্জা(নন এমস)  ৫০/-  
১ সজ্জা(এমস) ৭০/- 
২ সজ্জা( ননএমস) ৯০/- 
২ সজ্জা(এমস) ১৩০/- 
৪-৭ মেন  
১ সজ্জা(নন এমস) ৭০/- 
১ সজ্জা(এমস) ৯০/- 
২ সজ্জা( নন এমস) ১৩০/- 
২ সজ্জা( এমস) ১৮০/- 
৭ মেদনর ঊদধ যব 
১ সজ্জা(নন এমস) ২০০/- 
১ সজ্জা(এমস) ৩০০/- 
২ সজ্জা( ননএমস) ৪০০/- 
২ সজ্জা( এমস) ৫০০/- 
(সাংমবমধবদ্ধ সাংস্থা/দসক্টর কদপ যাদরশন/ 

স্বায়ত্ব শামসত প্রমতষ্ঠাদনর কি যকতযাদের 

জন্য) 
১-৩মেন 
১ সজ্জা(নন এমস)  ৬০/-  
১ সজ্জা(এমস) ৯০/- 
২ সজ্জা( ননএমস) ১১০/- 
২ সজ্জা(নন এমস) ১৬০/- 
৪-৭ মেন  

 

 

 

 

 

জনজারত জডপুটি কাদলক্টর 

কক্ষ নাং-২২৫ 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জভালা 

জর্মলদফান নম্বরঃ 

+৮৮-০৮১-৬০৩১৫ 

জিাবাইল নম্বরঃ 

+৮৮-০১৭৩৩৩৫৪৯০৬ 

ই-জিইল- 

ndccomilla1@gmail.c

om 

 

 

 

 

 

 

অতিতরি গিলা প্রশাসক 

(সাতে ধক)  

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

ই-গেইল- 

adcgcomilla@gmail.

com  

http://www.forms.gov.bd/
www.comilla.gov.bd
mailto:ndccomilla1@gmail.com
mailto:ndccomilla1@gmail.com


১ সজ্জা(নন এমস) ৯০/- 
১ সজ্জা(এমস) ১৩০/- 
২ সজ্জা( নন এমস) ১৬০/- 
২ সজ্জা( এমস) ২৪০/- 
৭ মেদনর ঊদধ যব 
১ সজ্জা(নন এমস) ২৫০/- 
১ সজ্জা(এমস) ৩৫০/- 
২ সজ্জা( ননএমস) ৪৪০/- 
২ সজ্জা( এমস) ৬৪০/- 
(জবসরকামর ব্যমক্তবগ য/কি যকতযা  
১ সজ্জা(নন এমস) ৫০০/- 
১ সজ্জা(এমস) ৭০০/- 
২ সজ্জা( ননএমস) ১০০০/- 
২ সজ্জা( এমস) ১৪০০/- 

২২ সামকযর্ হাউস খাবর 

সরবরাহ 

 

চামহো 

জিাতাদবক 

 

-- -- অমতমর্দের চামহো জিাতাদবক বাজার মূল্য 

অনুর্ায়ী খাবার সরবরাহ করা হয় 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জনজারত জডপুটি কাদলক্টর 

কক্ষ নাং-২২৫ 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জভালা 

জর্মলদফান নম্বরঃ 

+৮৮-০৮১-৬০৩১৫ 

জিাবাইল নম্বরঃ 

+৮৮-০১৭৩৩৩৫৪৯০৬ 

ই-জিইল- 

ndccomilla1@gmail.c

om 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অতিতরি গিলা প্রশাসক 

(সাতে ধক)  

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

ই-গেইল- 

adcgcomilla@gmail.

com  
 
 
 
 
 

23  
 

জহাদর্ল 
ও জরদস্তারাঁ মনবন্ধন 

 
 
 

 

 

৪৫  

  (পঁয়িাতেশ)      

কা ধতদেস।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক) মনজ জমিদত জহাদর্ল ও জরদস্তারাঁ মনি যাদণর 

জক্ষদত্র: 

০১। মনধ যামরত ফরি-১ অনুর্ায়ী মনবন্ধক বরাবর 

আদবেন করদত হয়। 

 

জনজারত শাখা 

www.mocat.gov.

bd 

www.comilla.gov.b

d 

আবামসক জহাদর্দলর জক্ষদত্র- 
০১। আদবেন মফ, মনবন্ধন মফ: 
ক) একতারকা-আদবেন মফ-২,০০০/-, 

জরমজদেশন মফ ১০,০০০/- এবাং ভযার্ ১৫%  
০২। দ্যইতারকা-আদবেন মফ-৩,০০০/-, 

জরমজদেশন মফ ২০,০০০/- এবাং ভযার্ ১৫%  

০৩। মতন তারকা-আদবেন মফ- ৪,০০০/-, 

জরমজদেশন মফ ২৫,০০০/- এবাং ভযার্ ১৫% 

জরদস্তারাঁর জক্ষদত্র: 
০১। জরদস্তারাঁ এমস (মসটি কদপ যা:) 

জরমজদেশন মফ ৩,০০০/- 

০২। জরদস্তারাঁ নন এমস (মসটি 

 কদপ যা:) জরমজদেশন ২,০০০/- 

০৩। জরদস্তারাঁ এমস (মসটি কদপ যা: এলাকা 

ব্যমতত) জরমজদেশন মফ ২,৫০০/- 

০৪। জরদস্তারাঁ নন এমস (মসটি কদপ যা: এলাকা 

ব্যমতত) জরমজদেশন ১,৫০০/- 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এর   জকাড নাং-১-

৫৩০১-০০০১-১৮১৮ এ  জরদস্তারাঁ মফ , -১-

৫৩০১-০০০১-১৮১৭ এ জহাদর্ল মফ এবাং-১-

১১৩৩-০০১০-০৩১১  এ ১৫% ভযার্সহ  

০২। জেজারী চালাদনর মূল ফরি www.forms.gov

.bd 

চালাে ফরে- গসাোলী 

ব্যাংক/ গহল্পনেক্স 
০২। জমির িামলকানার মূল েমলল বা নািজামরর 

কমপ।  
১ে গেতের গেনিনেে 

কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি 

সংতিষ্ট কে ধচারী কর্তধক 

প্রনদয় 

 

০৩। র্র্ার্র্ কর্তযপক্ষ কর্তযক ভবন মনি যাদণর 

অনুদিােন ও শতযপূরণ সাংক্রান্ত েমলদলর কমপ। 

০৪। পূণ যাি কাঠাদিাগত প্লান, নকশা ও 

সুমবধামের মববরণ সাংক্রান্ত েমললামের কমপ।  

০৫। উমল্লমখত আদবেন মফ জিার জেজারী 

চালাদনর কমপ। 
০৬। অাংশীোরী প্রমতষ্ঠাদনর জক্ষদত্র অাংশীোরী 

চুমক্তপত্র (দনার্ারী পাবমলক দ্বারা সতযাময়ত) 
০৭। পাসদপার্ য সাইদজর ছমব ০১ কমপ সতযাময়ত 
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০৮। জাতীয় পমরচয় পদত্রর সতযাময়ত কমপ  জেজারী চালাদনর িাধ্যদি জিা মেদত হদব। 

বাাংলাদেশ জহাদর্ল ও জরদস্তারাঁ আইন ২০১৪ 

এর ৮ ধারা এবাং বাাংলাদেশ জহাদর্ল ও 

জরদস্তারাঁ মবমধিালা ২০১৬ এর ৩ ধারা 

অনুর্ায়ী মনবন্ধন 

জনজারত জডপুটি কাদলক্টর 

কক্ষ নাং-২২৫ 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জভালা 

জর্মলদফান নম্বরঃ 

+৮৮-০৮১-৬০৩১৫ 

জিাবাইল নম্বরঃ 

+৮৮-০১৭৩৩৩৫৪৯০৬ 

ই-জিইল- 

ndccomilla1@gmail.c

om 

 

 

অতিতরি গিলা প্রশাসক 

(সাতে ধক)  

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

ই-গেইল- 

adcgcomilla@gmail.

com  
 

০৯। জিদিারাোি অব আটি যদকলস এবাং 

জিদিাদরোি অব এদসামসদয়শন এর সতযাময়ত 

কমপ। 
১০। জেড লাইদসন্স এর সতযাময়ত কমপ ইউতি অতফস হনি 

সংগৃহীি 
১১। আয়কর প্রতযয়ন পত্র আয়কর অতফস কর্তধক 

সংগৃহীি 
১২। ফরি-৭ অনুর্ায়ী মসমভল সাজযন বা সরকার 

অনুদিামেত জকান জিমডদকল কদলজ 

হাসপাতাদলর মচমকৎসক কর্তযক জহাদর্ল 

কি যচারীদের স্বাস্থযগত প্রমতদবেন বা মেবস। 

মসমভল সাজযন অমফস, 

কুমিল্লা 

খ) ভাড়া/ইজারাকৃত ভবন বা জমিদত জহাদর্ল বা 

জরদস্তারাঁ মনি যাদণর জক্ষদত্র:  
-- 

 
০১। মনধ যামরত ফরি-১ অনুর্ায়ী মনবন্ধক বরাবর 

আদবেন করদত হয়। 
জনজারত শাখা 

www.mocat.gov.

bd 

www.comilla.gov.

bd 
০২। জেজারী চালাদনর মূল কমপ www.forms.gov

.bd 

চালাে ফরে- গসাোলী 

ব্যাংক 
০৩। েী যদিয়ােী ভাড়া অর্বা ইজারা চুমক্তর কমপ ১ে গেতের গেনিনেে 

কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি 

সংতিষ্ট কে ধচারী কর্তধক 

প্রনদয় 

০৪। পাসদপার্ য সাইদজর ০১ কমপ ছমব সতযাময়ত  
০৫। জাতীয় পমরচয় পদত্রর কমপ সতযাময়ত 
০৫। পূণ যাি কাঠাদিাগত প্লান, নকশা ও 

সুমবধামের মববরণ সাংক্রান্ত েমললামের কমপ 
০৬। জেড লাইদসন্স এবাং আয়কর প্রতযয়ন পত্র  
০৭। উমল্লমখত আদবেন মফ জিার জেজারী 

চালাদনর কমপ।  
০৮। অাংশীোরী প্রমতষ্ঠাদনর জক্ষদত্র অাংশীোরী 

চুমক্তপত্র (দনার্ারী পাবমলক দ্বারা সতযাময়ত) 
০৯। র্র্ার্র্ কর্তযপক্ষ কর্তযক ভবন মনি যাদণর 

অনুদিােন ও শতযপূরণ সাংক্রান্ত েমলদলর কমপ। 
১০। জিদিারাোি অব আটি যদকলস এবাং 

জিদিাদরোি অব এদসামসদয়শন এর কমপ। 
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১১। ফরি-৭ অনুর্ায়ী মসমভল সাজযন বা সরকার 

অনুদিামেত জকান জিমডদকল কদলজ 

হাসপাতাদলর মচমকৎসক কর্তযক জহাদর্ল 

কি যচারীদের স্বাস্থযগত প্রমতদবেন বা মেবস। 

মসমভল সাজযন অমফস, 

কুমিল্লা 

24 জহাদর্ল ও 

জরদস্তারাঁর  

লাইদসন্স ইসুয  

১৫ (পদনদরা)         

কার্ যমেবস।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক) মনজ জমিদত জহাদর্ল ও জরদস্তারাঁ মনি যাদণর 

জক্ষদত্র:  
 

 

আবামসক জহাদর্দলর জক্ষদত্র  
০১।একতারকা-লাইদসন্স মফ-৩০,০০০/-

,এবাং ভযার্ ১৫%  
০২। দ্যইতারকা-লাইদসন্স মফ-৫০,০০০/-, 

ভযার্ ১৫%  

০৩। মতন তারকা-লাইদসন্স মফ-

১,৫০,০০০/-,ভযার্ ১৫%  
জরদস্তারাঁর জক্ষদত্র: 

০১। জরদস্তারাঁ এমস (মসটি কদপ যাদরশন 

এলাকা) লাইদসন্স মফ ১৫,০০০/-, এবাং 

ভযার্ ১৫% 

০২। জরদস্তারাঁ নন এমস (মসটি কদপ যাদরশন 

এলাকা) লাইদসন্স মফ ১০,০০০/-, এবাং 

ভযার্ ১৫% 

০৩। জরদস্তারাঁ এমস (মসটি কদপ যাদরশন 

এলাকা ব্যমতত) লাইদসন্স মফ ১০,০০০/- 

০৪। জরদস্তারাঁ নন এমস (মসটি কদপ যাদরশন 

এলাকা ব্যমতত) লাইদসন্স  মফ ৫,০০০/- 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এর   জকাড নাং-১-

৫৩০১-০০০১-১৮১৮ এ  জরদস্তারাঁ মফ, -১-

৫৩০১-০০০১-১৮১৭ এ জহাদর্ল মফ এবাং-

১-১১৩৩-০০১০-০৩১১  এ ১৫% ভযার্সহ  

জেজারী চালাদনর িাধ্যদি জিা মেদত হদব। 

বাাংলাদেশ জহাদর্ল ও জরদস্তারাঁ আইন 

২০১৪ এর  ১০ ধারা এবাং বাাংলাদেশ 

জহাদর্ল ও জরদস্তারাঁ মবমধিালা ২০১৬ এর ৪ 

ধারা অনুর্ায়ী লাইদসন্স ইসুয 

 

 

 

 

 

জনজারত জডপুটি কাদলক্টর 

কক্ষ নাং-২২৫ 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জভালা 

জর্মলদফান নম্বরঃ 

+৮৮-০৮১-৬০৩১৫ 

জিাবাইল নম্বরঃ 

+৮৮-০১৭৩৩৩৫৪৯০৬ 

ই-জিইল- 

ndccomilla1@gmail.c

om 

 

 

 

 

 

 

অতিতরি গিলা প্রশাসক 

(সাতে ধক)  

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

ই-গেইল- 

adcgcomilla@gmail.

com  

১। মনধ যামরত ফরি-৩ অনুর্ায়ী মনয়ন্ত্রক বরাবর 

আদবেন করদত হদব । 
জনজারত শাখা 

www.mocat.gov.

bd 

www.comilla.gov.

bd 
২। আইদনর ধারা ১১অনুর্ায়ী সকল শতয পূরণ 

হদয়দছ িদি য ৩০০/- র্াকার নন জুমডমশয়াল 

স্টযাদে আদবেনকারী কর্তযক সোমেত 

অিীকারনািা। 

সংতিষ্ট কে ধচারী কর্তধক 

প্রনদয় 

৩। ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ তফমসল-২ অনুর্ায়ী 

উমল্লমখত আদবেন মফ জিার জেজারী চালাদনর 

কমপ। 

www.forms.gov

.bd 

চালাে ফরে- গসাোলী 

ব্যাংক/ গহল্পনেক্স 
৪। মনবন্ধন সনদের কমপ। ১ে গেতের গেনিনেে 

কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি 

সংতিষ্ট কে ধচারী কর্তধক 

প্রনদয় 

৫। মতন বা তদূর্ধ্য তারকািাদনর জহাদর্দলর ভবন 

মনি যাদণর জক্ষদত্র ভবন মনি যাদণর কাজ শুরু 

কমরবার পূদব য সরকার কর্তযক প্রেি ছাড়পদত্রর 

কমপ।  
৬। জহাদর্ল ভবন ব্যবহার ও ভবদন সরবরাহকৃত 

সকল জসবার মনরাপিা সাংক্রান্ত মবষদয় সাংমিষ্ট 

কর্তযপক্ষ কর্তযক প্রেি সনে।  

৭। ফরি-৭ অনুর্ায়ী মসমভল সাজযন বা সরকার 

অনুদিামেত জকান জিমডদকল কদলজ 

হাসপাতাদলর মচমকৎসক কর্তযক জহাদর্ল 

কি যচারীদের স্বাস্থযগত প্রমতদবেন বা মেবস।  

মসমভল সাজযন অমফস, 

কুমিল্লা 
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25    জহাদর্ল ও  

জরদস্তারাঁর লাইদসন্স 

নবায়ন 

 

 

 

৩০ (সাত)    

কার্ যমেবস।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০১। লাইদসদন্সর জিয়াে উিীণ য হইবার ০৩ িাস 

পূদব য মনধ যামরত ফরি-৪ অনুর্ায়ী মনয়ন্ত্রক বরাবর 

আদবেন করদত হদব । 

জনজারত শাখা 

www.mocat.gov

.bd 

www.comilla.go

v.bd 

আবামসক জহাদর্দলর জক্ষদত্র: 

০১। একতারকা-নবায়ন মফ-৫,০০০/-, এবাং 

ভযার্ ১৫%  
০২। দ্যইতারকা-লাইদসন্স মফ-১০,০০০/-, 

ভযার্ ১৫%  

০৩। মতন তারকা-লাইদসন্স মফ-৫০,০০০/-, 

ভযার্ ১৫%  

জরদস্তারাঁর জক্ষদত্র: 

০১। জরদস্তারাঁ এমস (মসটি  কদপ যাদরশন 

এলাকা) মফ ৭,৫০০/-, এবাং ভযার্ ১৫% 

০২। জরদস্তারাঁ নন এমস (মসটি   কদপ যাদরশন 
এলাকা) মফ ৪,০০০/-, এবাং ভযার্ ১৫% 

০৩। জরদস্তারাঁ এমস (মসটি কদপ যাদরশন 

এলাকা ব্যমতত) মফ ৫,০০০/- 

০৪। জরদস্তারাঁ নন এমস (মসটি কদপ যাদরশন 

এলাকা ব্যমতত)  ৩,০০০/-জসানালী ব্যাাংক  

মল. এর   জকাড নাং-১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 

এ  জরদস্তারাঁ মফ , -১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭ 

এ জহাদর্ল মফ এবাং-১-১১৩৩-০০১০-০৩১১  

এ ১৫% ভযার্সহ  জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত হদব। 

 

 

 

 

 

জনজারত জডপুটি কাদলক্টর 

কক্ষ নাং-২২৫ 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জভালা 

জর্মলদফান নম্বরঃ 

+৮৮-০৮১-৬০৩১৫ 

জিাবাইল নম্বরঃ 

+৮৮-০১৭৩৩৩৫৪৯০৬ 

ই-জিইল- 

ndccomilla1@gmail.c

om 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

অতিতরি গিলা প্রশাসক 

(সাতে ধক)  

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

ই-গেইল- 

adcgcomilla@gmail.

com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

০২। মনধ যামরত মফ জিাোদনর চালাদনর মূল 

কমপ। 
www.forms.gov

.bd 

চালাে ফরে- গসাোলী 

ব্যাংক 
০৩। জেড লাইদসন্স প্রতযয়ন পদত্রর কমপ।  ইউমপ অমফস হনি সংগ্রহ 

করনি হনে 
০৪। আয়কর প্রতযয়ন পদত্রর কমপ। আয়কর অমফস হনি 

সংগ্রহ করনি হনে 
০৫। মূসক পমরদশাদধর কমপ। ভযার্ অমফস হনি সংগ্রহ 

করনি হনে 
০৬। ফরি-৭ অনুর্ায়ী মসমভল সাজযন বা সরকার 

অনুদিামেত জকান জিমডদকল কদলজ 

হাসপাতাদলর মচমকৎসক কর্তযক জহাদর্ল 

কি যচারীদের স্বাস্থযগত প্রমতদবেন বা মেবস। 

 

 

মসমভল সাজযন অমফস, কুমিল্লা 

http://www.mocat.gov.bd/
http://www.mocat.gov.bd/
www.comilla.gov.bd
www.comilla.gov.bd
mailto:ndccomilla1@gmail.com
mailto:ndccomilla1@gmail.com
http://www.forms.gov.bd/
http://www.forms.gov.bd/


  বাাংলাদেশ জহাদর্ল ও জরদস্তারাঁ আইন 

২০১৪ এর  ১২ ধারা এবাং বাাংলাদেশ 

জহাদর্ল ও জরদস্তারাঁ মবমধিালা ২০১৬ এর ৫ 

ধারা অনুর্ায়ী লাইদসন্স নবায়ন 

  
 
 

২৬ ডুমপ্লদকর্ 

লাইদসন্স প্রোন 
 

১৫ (পদনদরা) 

কার্ য মেবস 

০১। মনধ যামরত ফরি-৮ অনুর্ায়ী মনয়ন্ত্রক বরাবর 

আদবেন করদত হদব । 
জনজারত শাখা 

www.mocat.gov.

bd 

www.comilla.gov.

bd  

আবামসক জহাদর্দলর জক্ষদত্র  
০১। একতারকা -লাইদসন্স মফ- ৫,০০০/-

,এবাংভযার্ ১৫%  

০২। দ্যইতারকা-লাইদসন্স মফ- ১০,০০০/-, 

ভযার্ ১৫%  

০৩। মতন তারকা-লাইদসন্স     মফ-

৫০,০০০/-, ভযার্ ১৫%  জরদস্তারাঁর জক্ষদত্র: 
০১। জরদস্তারাঁ এমস ডুমপ্লদকর্ লাইদসন্স মফ 

 

 

 

 

 

জনজারত জডপুটি কাদলক্টর 

কক্ষ নাং-২২৫ 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জভালা 

 

 

 

 

 

অতিতরি গিলা প্রশাসক 

(সাতে ধক)  

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

০২।  র্ানায় মজমড এমির কমপ সাংমিষ্ট র্ানা হনি সংগ্রহ 

করনি হনে 

http://www.mocat.gov.bd/
http://www.mocat.gov.bd/
www.comilla.gov.bd
www.comilla.gov.bd


০৩। জেজারী চালাদনর মূল কমপ www.forms.gov

.bd 

চালাে ফরে- গসাোলী 

ব্যাংক 

৭,৫০০/-, এবাং ভযার্ ১৫% 

০২। জরদস্তারাঁ নন এমস ডুমপ্লদকর্ লাইদসন্স 

মফ ১০,০০০/-, এবাং ভযার্ ১৫% 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এর   জকাড নাং-১-

৫৩০১-০০০১-১৮১৮ এ  জরদস্তারাঁ মফ , -১-

৫৩০১-০০০১-১৮১৭ এ জহাদর্ল মফ এবাং-১-

১১৩৩-০০১০-০৩১১  এ ১৫% ভযার্সহ  

জেজারী চালাদনর িাধ্যদি জিা মেদত হদব। 

বাাংলাদেশ জহাদর্ল ও জরদস্তারাঁ (আইন ২০১৪ 

এর  ১৪ ধারা এবাং বাাংলাদেশ জহাদর্ল ও 

জরদস্তারাঁ মবমধিালা ২০১৬ এর ৬ ধারা 

অনুর্ায়ী লাইদসন্স নবায়ন) 

জর্মলদফান নম্বরঃ 

+৮৮-০৮১-৬০৩১৫ 

জিাবাইল নম্বরঃ 

+৮৮-০১৭৩৩৩৫৪৯০৬ 

ই-জিইল- 

ndccomilla1@gmail.c

om 

ই-গেইল- 

adcgcomilla@gmailc

om  

27 জহাদর্ল ও 

জরদস্তারাঁর নাি 

পমরবতযন 

 

 

৩০ (মত্রশ) 

কার্ য মেবস।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০১। মনধ যামরত ফরি-৬ অনুর্ায়ী মনয়ন্ত্রক 

বরাবর       আদবেন করদত হদব । 
জনজারত শাখা 

www.mocat.gov.

bd 

www.comilla.gov.

bd 

আবামসক জহাদর্দলর জক্ষদত্র : 
১। একতারকা-মফ-১০,০০০/-

       এবাংভযার্ ১৫%  

২। দ্যইতারকা-মফ-২০,০০০/-   ভযার্ ১৫%  

৩। মতনতারকা-মফ২৫,০০০/-    এবাংভযার্ 
১৫%   

জরদস্তারাঁর জক্ষদত্র: 

১। জরদস্তারাঁ এমস (মসটি 

কদপ যাদরশন    এলাকা) মফ ৩,০০০/-

,এবাং    ভযার্ ১৫% 

২। জরদস্তারাঁ নন এমস (মসটি কদপ যাদরশন 

এলাকা) লাইদসন্স মফ ২,০০০/-, এবাং ভযার্ 

১৫% 

৩। জরদস্তারাঁ এমস (মসটি কদপ যাদরশন এলাকা 

ব্যমতত) লাইদসন্স মফ ২,৫০০/- 

৪। জরদস্তারাঁ নন এমস (মসটি কদপ যাদরশন 

এলাকা ব্যমতত) লাইদসন্স  ১,৫০০/- 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এর   জকাড নাং-১-

৫৩০১-০০০১-১৮১৮ এ  জরদস্তারাঁ মফ, -১-

৫৩০১-০০০১-১৮১৭ এ জহাদর্ল মফ এবাং-

 

 

 

 

 

জনজারত জডপুটি কাদলক্টর 

কক্ষ নাং-২২৫ 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জভালা 

জর্মলদফান নম্বরঃ 

+৮৮-০৮১-৬০৩১৫ 

জিাবাইল নম্বরঃ 

+৮৮-০১৭৩৩৩৫৪৯০৬ 

ই-জিইল- 

ndccomilla1@gmail.c

om 

 

 

 

 

 

 

অতিতরি গিলা প্রশাসক 

(সাতে ধক)  

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

ই-গেইল- 

adcgcomilla@gmail.

com  

০২। জেজারী চালাদনর মূল কমপ। www.forms.gov

.bd 

চালাে ফরে- গসাোলী 

ব্যাংক 
০৩। জেড লাইদসন্স এর সতযাময়ত কমপ। ইউমপ অমফস হনি সংগ্রহ 

করনি হনে 

http://www.forms.gov.bd/
http://www.forms.gov.bd/
mailto:ndccomilla1@gmail.com
mailto:ndccomilla1@gmail.com
http://www.mocat.gov.bd/
http://www.mocat.gov.bd/
www.comilla.gov.bd
www.comilla.gov.bd
mailto:ndccomilla1@gmail.com
mailto:ndccomilla1@gmail.com
http://www.forms.gov.bd/
http://www.forms.gov.bd/


০৪। আয়কর প্রতযয়ন পদত্রর কমপ।  

 

আয়কর অমফস হনি 

সংগ্রহ করনি হনে 
১-১১৩৩-০০১০-০৩১১  এ ১৫% ভযার্সহ  

জেজারী চালাদনর িাধ্যদি জিা মেদত হদব। 

বাাংলাদেশ জহাদর্ল ও জরদস্তারাঁ (আইন ২০১৪ 

এর  ১৪ ধারা এবাং বাাংলাদেশ জহাদর্ল ও 

জরদস্তারাঁ মবমধিালা ২০১৬ এর ৬ ধারা 

অনুর্ায়ী লাইদসন্স নবায়ন) 

28 ইর্ভার্া লাইদসন্স 

ইসুয  
15 

(িনেনরা)  

কা ধতদেস 

১। তের্ ধাতরি ফরনে আনেদে  গেিারি শাখা 

www.forms.gov

.bd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জনজারত জডপুটি কাদলক্টর 

কক্ষ নাং-২২৫ 
জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

কুমিল্লা 
জর্মলদফান নম্বরঃ 

+৮৮-০৮১-৬০৩১৫ 
জিাবাইল নম্বরঃ 

+৮৮-০১৭৩৩৩৫৪৯০৬ 
ই-জিইল- 

ndccomilla1@gmail.co

m 

 

 

 

 

 

 

 

অতিতরি গিলা প্রশাসক 

(সাতে ধক)  

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

ই-গেইল- 

adcgcomilla@gmail.

com  

২। আনেদেকারীর িািীয় িতরচয় িনত্রর 

সিুাতয়ি কতি। 
১ে গেতের গেনিনেে 

কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি 

সংতিষ্ট আনেদেকারী 

কর্তধক প্রনদয় 
৩। িাসনিাে ধ সাইনির -০৩ কতি ছতে। 

৪। উৎস কর িতরনশানর্র মূল রতশদ। www.forms.gov

.bd 

চালাে ফরে- গসাোলী 

ব্যাংক 

উৎসকর -৪৫,০০০/-  

গকাে ১-১১৪১-০১৩০-০১১১  

লাইনসন্স তফ-৫0০/-  

গকাে-১-৪৫০১-০০০১-১৮৫৪ 

আনেদে তফ ১০/- 

গকাে-১-১৭৩১-০০০১-২৬৮১ গসাোলী 

ব্যাংক, কনি ধানরে শাখা 

৫। আনেদে তফ ও লাইনসন্স তফ িোর মূল চালাে 

। 

 

৬। হাল সনের  আয়কর িতরনশানর্র প্রিুয়ে িত্র আয়কর অতফস হনি 

সংগ্রহ করনি হনে 
 

http://www.forms.gov.bd/
http://www.forms.gov.bd/
mailto:ndccomilla1@gmail.com
mailto:ndccomilla1@gmail.com
http://www.forms.gov.bd/
http://www.forms.gov.bd/


৭। ব্যাংক সলনভতন্স সেদ  আনেদেকারীনক সংতিষ্ট 

ব্যাংক হনি সংগ্রহ করনি 

হনে 

 

৮। হাল সনের গেে লাইনসন্স ইউতি/নিৌরসভা অতফস 

হনি সংগৃহীি ৯। সংতিষ্ট গচয়ারম্যাে কর্তধক িফতসলভুি 

সম্পতত্তর  অোিতত্ত সেদ 

১০। হাল সনের ভুাে প্রিুয়ে িত্র । 

 
সংতিষ্ট ভুাে অতফস হনি 

সংগৃহীি 

১১। িতরনেশ ছাড়িত্র। িতরনেশ অতর্দির অতফস 

হনি সংগৃহীি 
১২। েে, কৃতষ তেভানের ছাড়িত্র এেং ফায়ার 

সাতভ ধনসর সেদিত্র 
সংতিষ্ট অতফস হনি 

সংগৃহীি 
১৩। িতের খতিয়াে, দতলল, িচ ধা, গেচ ম্যাি, 

খািো রতশদ 
সংতিষ্ট আনেদেকারী 

কর্তধক সংগৃহীি 

 
29 ইর্ ভার্া লাইদসন্স 

নবায়ন 
15 

(িনেনরা)  

কা ধতদেস 

১। তের্ ধাতরি ফরনে আনেদে  গেিারি শাখা 

www.forms.gov

.bd  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জনজারত জডপুটি কাদলক্টর 

কক্ষ নাং-২২৫ 
জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

কুমিল্লা 
জর্মলদফান নম্বরঃ 

+৮৮-০৮১-৬০৩১৫ 
জিাবাইল নম্বরঃ 

+৮৮-০১৭৩৩৩৫৪৯০৬ 
ই-জিইল- 

ndccomilla1@gmail.co

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অতিতরি গিলা প্রশাসক 

(সাতে ধক)  

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

ই-গেইল- 

adcgcomilla@gmail.

com  

২। আনেদেকারীর িািীয় িতরচয় িনত্রর 

সিুাতয়ি কতি। 
১ে গেতের গেনিনেে 

কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি 

সংতিষ্ট আনেদেকারী 

কর্তধক প্রনদয় 
৩। িাসনিাে ধ সাইনির -০৩ কতি ছতে। 

৪। উৎস কর িতরনশানর্র মূল রতশদ। www.forms.gov

.bd 

চালাে ফরে- গসাোলী 

ব্যাংক 

উৎসকর -৪৫,০০০/-  

গকাে ১-১১৪১-০১৩০-০১১১  

লাইনসন্স তফ-৫0০/-  

গকাে-১-৪৫০১-০০০১-১৮৫৪ 

আনেদে তফ ১০/- 

গকাে-১-১৭৩১-০০০১-২৬৮১ গসাোলী 

ব্যাংক, কনি ধানরে শাখা 

৫। আনেদে তফ ও লাইনসন্স তফ িোর মূল চালাে 

। 

 

৬। হাল সনের  আয়কর িতরনশানর্র প্রিুয়ে 

িত্র। 
আয়কর অতফস হনি 

সংগৃহীি 
 

৭। ব্যাংক সলনভতন্স সেদ।  আনেদেকারীনক সংতিষ্ট 

ব্যাংক হনি সংগ্রহ করনি 

হনে 
৮। হাল সনের গেে লাইনসন্স ইউতি/নিৌরসভা অতফস 

http://www.forms.gov.bd/
http://www.forms.gov.bd/
mailto:ndccomilla1@gmail.com
mailto:ndccomilla1@gmail.com
http://www.forms.gov.bd/
http://www.forms.gov.bd/


৯। সংতিষ্ট গচয়ারম্যাে কর্তধক িফতসলভুি 

সম্পতত্তর  অোিতত্ত সেদ 
কর্তধক সংগৃহীি 

১০। হাল সনের ভুাে প্রিুয়ে িত্র  

 
ভুাে অতফস হনি সংগ্রহ 

করনি হনে 

১১। িতরনেশ ছাড়িত্র িতরনেশ অতর্দির অতফস 

হনি সংগ্রহ করনি হনে 
১২। ফায়ার সাতভ ধনসর সেদিত্র ফায়ার সাতভ ধস অতফস হনি 

সংগ্রহ করনি হনে 
১৩। িতের খতিয়াে, দতলল, িচ ধা, গেচ ম্যাি, 

খািো রতশদ 

 

 

সংতিষ্ট আনেদেকারী 

কর্তধক প্রনদয় 

30 ইে ভাো স্থািনের 

ডুতিনকে লাইনসন্স 

প্রদাে 

০5 (িাঁচ) 

কা ধতদেস 
১। তের্ ধাতরি ফরনে আনেদে (ফরে েং-গিপ্রনভা: 

৩৪) 
গেিারি শাখা 

www.forms.gov

.bd 

  

 

 

জনজারত জডপুটি কাদলক্টর 

কক্ষ নাং-২২৫ 
জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

কুমিল্লা 
জর্মলদফান নম্বরঃ 

+৮৮-০৮১-৬০৩১৫ 
জিাবাইল নম্বরঃ 

+৮৮-০১৭৩৩৩৫৪৯০৬ 
ই-জিইল- 

ndccomilla1@gmail.co

m 
 

 

  
 

অতিতরি গিলা প্রশাসক 

(সাতে ধক)  

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

ই-গেইল- 

adcgcomilla@gmail.

com  

২। লাইনসন্স তফ িোর মূল চালাে।  

 

 

চালাে ফরে- গসাোলী 

ব্যাংক 

www.comilla.gov.b

d 

উৎসকর -৪৫,০০০/-  

চালাে গকাে ১-১১৪১-০১৩০-০১১১  

গসাোলী ব্যাংক, কনি ধানরে শাখা 

লাইনসন্স তফ-৫0০/-  

গকাে-১-৪৫০১-০০০১-১৮৫৪ 

আনেদে তফ ১০/- 

গকাে-১-১৭৩১-০০০১-২৬৮১ 
৩। র্াোয় এতিকৃি তিতের কতি। সংতিষ্ট র্াো হনি 

সংগৃহীি 
-- 

31 গাড়ী অমধর্াচন আনেদে 

প্রাতির সানর্ 

সানর্ 

প্রিুাশী সংস্থা কর্তধক আনেদনের িতরনপ্রতেনি 

অস্থাের সম্পতত্ত হুকুে দখল আইে-১৯৮৮ 
-- -- 

32 গাড়ীর  জ্বালানী 

মবল ও জিরািত 

মবল  

০৭ (সাি) 

কা ধ তদেস 
গাড়ী জিরািত ও রক্ষণাদবক্ষদণর উদেদে মবমধ 

জিাতাদবক জিরািদতর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 

অত:পর সরবরাহকারী/ জিরািতকারী প্রমতষ্ঠান 

কর্তযক মবল োমখল করা হদল তা পমরদশাদধর 

মনমিদি উর্ধ্যতন কর্তযপদক্ষর মনকর্ উপস্থাপন করা 

হয়। 

-- -- 

33 কি যকতযা-কি যচারীর 

জবতন-ভাতার  মবল 

প্রোন ও অন্যান্য 

ব্যয় 

০৭ (সাি) 

কা ধ তদেস 
র্র্াসিদয় প্রাপ্যতা অনুসাদর মবল প্রস্তুতপূব যক 

র্াচাই-বাছাইক্রদি উপস্থাপন করা হয়। 
-- -- 

 

http://www.forms.gov.bd/
http://www.forms.gov.bd/
mailto:ndccomilla1@gmail.com
mailto:ndccomilla1@gmail.com
http://www.comilla.gov.bd/
http://www.comilla.gov.bd/


ব্যবসায় বামণজয শাখা 

ক্রমিক জসবার নাি প্রদয়াজনীয় 

সদব যাচ্চ সিয় 

( ন্টা/মেন/ 

িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রামির স্থান মফ/চাজয োময়ত্বপ্রাি কি যকতযা 

(কি যকতযার পেবী, 

বাাংলাদেদশর জকাড, 

জজলা/উপদজলা জকাডসহ 

জর্মলদফান নম্বর, ই-জিইল 

উদল্লখ) 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযা/র্াঁর মনকর্ 

আপীল করা র্াদব (কি যকতযার 

পেবী, বাাংলাদেদশর জকাড, 

জজলা/উপদজলা জকাডসহ 

জর্মলদফান নম্বর,  

ই-জিইল) 
০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

০১ স্বণ য 

জুদয়লারীর 

মডমলাং 

লাইদসন্স 

প্রোন 

২০ (তেশ)   

কা ধতদেস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'এ' জত আদবেন 

২. পাসদপার্ য সাইদজর  

    ০৩ কমপ রমিন ছমব। 

৩. মসটি কদপ যাদরশন/স্থানীয় 

জপৌরসভা/ইউমনয়ন পমরষদের নাগমরক 

সনে 

৪. মফ জিাোদনর চালাদনর মূল কমপ  

৫. জাতীয় পমরচয়পদত্রর ফদর্াকমপ 

৬. প্রমতষ্ঠাদনর িামলকানা 

    সির্ যদন েমললপত্র/ চুমক্তনািার ফদর্াকমপ 

৭. জেড লাইদসদন্সর ফদর্াকমপ 

৮. আয়কর সনদের ফদর্াকমপ 

(৫-৮ নাং ক্রমিদকর ফদর্াকমপগুদলা ১ি জেণী 

জগদজদর্ড কি যকতযা কর্তযক সতযাময়ত হদত 

হদব) 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট 

গেে/তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/ 

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

2. তেি দাতয়নত্ব 

৩.সংতিষ্ট তসর্ট কনি ধানরশে/ 

গিৌরসভার গেয়র/ইউতেয়ে িতরষনদর 

গচয়ারম্যাে 

৪. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

৫.তেি দাতয়নত্ব 
৬.তেি দাতয়নত্ব 
৭.তেি দাতয়নত্ব 
৮.তেি দাতয়নত্ব 
 

 

লাইদসন্স মফ - ৩০০০/- 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল: এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

 

 
সহকারী কমিশনার 

ব্যবসায় বামণজয শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

কুমিল্লা   

কক্ষনাং-৩২৫ 

জর্মলদফান নম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৭ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯১৯ 

ই-জিইল: 

actncccomilla@g

mail.com  

 

 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সামব যক) 

কুমিল্লা 

জফান-+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯০২ 

ই-জিইল: 

adcgcomilla@gm

ail.com 

০২ স্বণ য 

জুদয়লারীর 

মডমলাং 

লাইদসন্স 

নবায়ন 

০৩ (মতন)  

কা ধতদেস 
লাইদসদন্সর জিয়াে জশষ হওয়ার ১ িাস পূদব য- 

১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'মস' জত আদবেন 

২. মূল লাইদসন্স    

৩. জেজারী চালাদনর 

     মূলকমপ  

৪. †UªW jvB‡mÝ  

   (হালোোদ) 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট গেে/ 

তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/.  

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

২. তেি দাতয়নত্ব  

3. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

4.সংতিষ্ট তসর্ট কনি ধানরশে/ 

গিৌরসভার গেয়র/ইউতেয়ে িতরষনদর 

গচয়ারম্যাে 

নবায়ন মফ – ৩০০০/- 
বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

w
w


০৩ স্বণ য 

জুদয়লারীর 

ডুতিনকে 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

০৩ (মতন)   

কা ধতদেস 
১. জজলা প্রশাসক বরাবর ডুমপ্লদকর্ মডমলাং 

লাইদসন্স প্রামির মলমখত  আদবেন 

২. তিতে এতির কতি 

    (হাতরনয় গেনল) 

৩. জেজারী চালাদনর 

     মূলকমপ  

 

১.  গিলা প্রশাসক, কুতেো েরাের 

স্বহনে আনেদে 

২. সংতিষ্ট র্াোয়  

৩. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

৬০০/- চালান 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 
০৪ স্বে ধ কাতরেরী 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে  

২০ (তেশ)   

কা ধতদেস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'এ' জত আদবেন 

২. পাসদপার্ য সাইদজর  

    ০৩ কমপ রমিন ছমব। 

৩. মসটি কদপ যাদরশন/স্থানীয় 

জপৌরসভা/ইউমনয়ন পমরষদের নাগমরক 

সনে 

৪. জেজারী চালাদনর 

     মূলকমপ  

৫. জাতীয় পমরচয়পদত্রর ফদর্াকমপ 

৬. প্রমতষ্ঠাদনর িামলকানা 

    সির্ যদন েমললপত্র/ চুমক্তনািার ফদর্াকমপ 

৭. জেড লাইদসদন্সর ফদর্াকমপ 

৮. আয়কর সনদের ফদর্াকমপ 

(৫-৮ নাং ক্রমিদকর ফদর্াকমপগুদলা ১ি জেণী 

জগদজদর্ড কি যকতযা কর্তযক সতযাময়ত হদত 

হদব) 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট 

গেে/তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/ 

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

2. তেি দাতয়নত্ব  

৩.সংতিষ্ট তসর্ট কনি ধানরশে/ 

গিৌরসভার গেয়র/ইউতেয়ে িতরষনদর 

গচয়ারম্যাে 

৪. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

৫.তেি দাতয়নত্ব  
৬.তেি দাতয়নত্ব  
৭.তেি দাতয়নত্ব  
৮.তেি দাতয়নত্ব  
 
 

 

৫০০/- চালাে 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

 

 
সহকারী কমিশনার 

ব্যবসায় বামণজয শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

কুমিল্লা   

কক্ষনাং-৩২৫ 

জর্মলদফান নম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৭ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯১৯ 

ই-জিইল: 

actncccomilla@g

mail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সামব যক) 

কুমিল্লা 

জফান-+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯০২ 

ই-জিইল: 

adcgcomilla@gm

ail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৫ স্বে ধ কাতরেরী  

তেতলং 

লাইনসন্স 

েোয়ে 

০৩(তিে)   

কা ধতদেস 
লাইদসদন্সর জিয়াে জশষ হওয়ার ১ িাস পূদব য- 

১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'মস' জত আদবেন 

     করদত হদব  

২. মূল লাইদসন্স    

৩. গেিারী চালানের মূলকতি 

৪. †UªW jvB‡mÝ (হালোোদ) 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট গেে/ 

তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/.  

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

২. তেি দাতয়নত্ব  

3. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

4.সংতিষ্ট তসর্ট কনি ধানরশে/ 

গিৌরসভার গেয়র/ইউ,তি গচয়ারম্যাে 

৫০০/- চালাে  

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

w
mailto:actncccomilla@gmail.com
mailto:actncccomilla@gmail.com
mailto:adcgcomilla@gmail.com
mailto:adcgcomilla@gmail.com
w


০৬ স্বে ধ কাতরেরী 

ডুতিনকে 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

০৩ (তিে)  

কা ধতদেস 
১. জজলা প্রশাসক বরাবর ডুমপ্লদকর্ মডমলাং 

লাইদসন্স প্রামির মলমখত  আদবেন 

২. তিতে এতির কতি 

    (হাতরনয় গেনল) 

৩. জেজারী চালাদনর মূলকমপ 

১.  গিলা প্রশাসক, কুতেো েরাের 

স্বহনে আনেদে 

২. সংতিষ্ট র্াোয় 

৩. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

   ১০০/- চালাে  

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১ /১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

 

সহকারী কমিশনার 

ব্যবসায় বামণজয শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

কুমিল্লা   

কক্ষনাং-৩২৫ 

জর্মলদফান নম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৭ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯১৯ 

ই-জিইল: 

actncccomilla@g

mail.com 

 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সামব যক) কুমিল্লা 

জফান-+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯০২ 

ই-জিইল: 

adcgcomilla@gm

ail.com 

 
০৭ পাইকারী ও 

খুচরা কাপড় 

মবক্রদয়র 

মডমলাং 

লাইদসন্স 

প্রোন 

২০ (তেশ)   

কা ধতদেস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'এ' জত আদবেন 

২. পাসদপার্ য সাইদজর  

    ০৩ কমপ রমিন ছমব। 

৩. মসটি কদপ যাদরশন/স্থানীয় 

জপৌরসভা/ইউমনয়ন পমরষদের নাগমরক 

সনে 

৪. মফ জিাোদনর চালাদনর মূল কমপ  

৫. জাতীয় পমরচয়পদত্রর ফদর্াকমপ 

৬. প্রমতষ্ঠাদনর িামলকানা 

    সির্ যদন েমললপত্র/ চুমক্তনািার ফদর্াকমপ 

৭. জেড লাইদসদন্সর ফদর্াকমপ 

৮. আয়কর সনদের ফদর্াকমপ 

(৫-৮ নাং ক্রমিদকর ফদর্াকমপগুদলা ১ি জেণী 

জগদজদর্ড কি যকতযা কর্তযক সতযাময়ত হদত 

হদব) 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট 

গেে/তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/ 

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

2. তেি দাতয়নত্ব  

৩.সংতিষ্ট তসর্ট কনি ধানরশে/ 

গিৌরসভার গেয়র/ইউতেয়ে িতরষনদর 

গচয়ারম্যাে 

৪. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

৫.তেি দাতয়নত্ব  
৬.তেি দাতয়নত্ব  
৭.তেি দাতয়নত্ব  
৮.তেি দাতয়নত্ব  
 

লাইদসন্স মফ - 

পাইকারী কাপড়- 

৩০০০/- 

খুচরা কাপড়-১০০০/- 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

০৮ পাইকারী ও 

খুচরা কাপড় 

মবক্রদয়র 

মডমলাং 

লাইদসন্স 

নবায়ন 

03 (তিে ) 

কা ধতদেস 
লাইদসদন্সর জিয়াে জশষ হওয়ার ১ িাস পূদব য- 

১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'মস' জত আদবেন 

২.মূল লাইদসন্স    

৩. গেিারী চালানের মূলকতি 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট গেে/ 

তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/.  

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

২. তেি দাতয়নত্ব  

3. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

নবায়ন মফ – পাইকারী 
কাপড়- ১৫০০/- 

খুচরা কাপড়- ৫০০/- 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১ /১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

সহকারী কমিশনার 

ব্যবসায় বামণজয শাখা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক 

০৯ পাইকারী ও 

খুচরা কাপড় 

মবক্রদয়র 

ডুতিনকে 

০৩ (তিে) 

কা ধ তদেস 
১. জজলা প্রশাসক বরাবর ডুমপ্লদকর্ মডমলাং 

লাইদসন্স প্রামির মলমখত  আদবেন 

২. তিতে এতির কতি 

    (হাতরনয় গেনল) 

১.  গিলা প্রশাসক, কুতেো েরাের 

স্বহনে আনেদে 

২. সংতিষ্ট র্াোয় 

৩. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

নবায়ন মফ – পাইকারী 
কাপড়- ৬০০/- 

খুচরা কাপড়- ২০০/- 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

w
w


তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

৩. জেজারী চালাদনর মূলকমপ জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১ /১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

কুমিল্লা   

কক্ষনাং-৩২৫ 

জর্মলদফান নম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৭ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯১৯ 

ই-জিইল: 

actncccomilla@g

mail.com 

(সামব যক) কুমিল্লা 

জফান-+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯০২ 

ই-জিইল: 

adcgcomilla@gm

ail.com 

 

 

 

১০ জলৌহজাত 

দ্রব্য মবক্রদয়র 

মডমলাং 

লাইদসন্স 

প্রোন 

২০ (তেশ) 

কা ধতদেস 

 

 

১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'এ' জত আদবেন 

২. পাসদপার্ য সাইদজর  

    ০৩ কমপ রমিন ছমব। 

৩. মসটি কদপ যাদরশন/স্থানীয় 

জপৌরসভা/ইউমনয়ন পমরষদের নাগমরক 

সনে 

৪. মফ জিাোদনর চালাদনর মূল কমপ  

৫. জাতীয় পমরচয়পদত্রর ফদর্াকমপ 

৬. প্রমতষ্ঠাদনর িামলকানা 

    সির্ যদন েমললপত্র/ চুমক্তনািার ফদর্াকমপ 

৭. জেড লাইদসদন্সর ফদর্াকমপ 

৮. আয়কর সনদের ফদর্াকমপ 

(৫-৮ নাং ক্রমিদকর ফদর্াকমপগুদলা ১ি জেণী 

জগদজদর্ড কি যকতযা কর্তযক সতযাময়ত হদত 

হদব) 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট 

গেে/তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/ 

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

2. তেি দাতয়নত্ব  

৩.সংতিষ্ট তসর্ট কনি ধানরশে/ 

গিৌরসভার গেয়র/ইউতেয়ে িতরষনদর 

গচয়ারম্যাে 

৪. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

৫.তেি দাতয়নত্ব  
৬.তেি দাতয়নত্ব  
৭.তেি দাতয়নত্ব  
৮.তেি দাতয়নত্ব  

লাইদসন্স মফ - ৩০০০/- 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

১১ জলৌহজাত 

দ্রব্য মবক্রদয়র 

মডমলাং 

লাইদসন্স 

নবায়ন 

০৩ (মতন ) 

কা ধতদেস 
লাইদসদন্সর জিয়াে জশষ হওয়ার ১ িাস পূদব য- 

১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'মস' জত আদবেন 

২. মূল লাইদসন্স   

৩.দেজারী চালাদনর মূলকমপ  

 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট গেে/ 

তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/.  

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

২. তেি দাতয়নত্ব  

3. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

 

নবায়ন মফ - ১৫০০/-

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

১২ গলৌহিাি 

ডুতিনকে 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

০৩ (তিে) 

কা ধ তদেস 
১. জজলা প্রশাসক বরাবর ডুমপ্লদকর্ মডমলাং 

লাইদসন্স প্রামির মলমখত  আদবেন 

২. তিতে এতির কতি (হাতরনয় গেনল) 

৩. জেজারী চালাদনর মূলকমপ 

১.  গিলা প্রশাসক, কুতেো েরাের 

স্বহনে আনেদে 

২. সংতিষ্ট র্াোয়  

৩. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

মফ- ৬০০/- বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক/ জসানালী ব্যাাংক  

মল. এ  জকাড নাং-১-

১৭৩১-০০০১-২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

 

 
সহকারী কমিশনার 

ব্যবসায় বামণজয শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

কুমিল্লা   

 

 

 

 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সামব যক) কুমিল্লা 

জফান-+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

w
w


১৩ মসদিন্ট 

মবক্রদয়র 

মডমলাং 

লাইদসন্স 

প্রোন 

২০(তেশ) 

কা ধতদেস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'এ' জত আদবেন 

২. পাসদপার্ য সাইদজর  

    ০৩ কমপ রমিন ছমব। 

৩. মসটি কদপ যাদরশন/স্থানীয় 

জপৌরসভা/ইউমনয়ন পমরষদের নাগমরক 

সনে 

৪. জেজারী চালাদনর মূলকমপ 

৫. জাতীয় পমরচয়পদত্রর ফদর্াকমপ 

৬. প্রমতষ্ঠাদনর িামলকানা 

    সির্ যদন েমললপত্র/ চুমক্তনািার ফদর্াকমপ 

৭. জেড লাইদসদন্সর ফদর্াকমপ 

৮. আয়কর সনদের ফদর্াকমপ 

(৫-৮ নাং ক্রমিদকর ফদর্াকমপগুদলা ১ি জেণী 

জগদজদর্ড কি যকতযা কর্তযক সতযাময়ত) 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট 

গেে/তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/ 

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

2. তেি দাতয়নত্ব  

৩.সংতিষ্ট তসর্ট কনি ধানরশে/ 

গিৌরসভার গেয়র/ইউতেয়ে িতরষনদর 

গচয়ারম্যাে 

৪. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

৫.তেি দাতয়নত্ব  
৬.তেি দাতয়নত্ব  
৭.তেি দাতয়নত্ব  
৮.তেি দাতয়নত্ব  

লাইদসন্স মফ – ১৫০০/- 
বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১ 

/০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

কক্ষনাং-৩২৫ 

জর্মলদফান নম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৭ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯১৯ 

ই-জিইল: 

actncccomilla@g

mail.com 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯০২ 

ই-জিইল: 

adcgcomilla@gm

ail.com 

 

১৪ মসদিন্ট 

মবক্রদয়র 

মডমলাং 

লাইদসন্স 

নবায়ন 

০৭ (সাত) 

কা ধতদেস 
লাইদসদন্সর জিয়াে জশষ হওয়ার ১ িাস পূদব য- 

১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'মস' জত আদবেন 

২. মূল লাইদসন্স   

৩. জেজারী চালাদনর  

    মূলকমপ  

৪.†UªW jvB‡mÝ (হালোোদ) 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট গেে/ 

তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/.  

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

২. তেি দাতয়নত্ব  

3. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

4.সংতিষ্ট তসর্ট কনি ধানরশে/ 

গিৌরসভার গেয়র/ইউতেয়ে িতরষনদর 

গচয়ারম্যাে 

নবায়ন মফ - ৭৫০/- 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১ 

/০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

 
 

 

 

 

১৫ তসনেন্টিাি 

ডুতিনকে 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

০৩ (তিে) 

কা ধ তদেস 
১. জজলা প্রশাসক বরাবর ডুমপ্লদকর্ মডমলাং 

লাইদসন্স প্রামির মলমখত  আদবেন 

২. তিতে এতির কতি (হাতরনয় গেনল) 

৩. জেজারী চালাদনর মূলকমপ 

১.  গিলা প্রশাসক, কুতেো েরাের 

স্বহনে আনেদে 

২. সংতিষ্ট র্াোয় 

৩. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

মফ- ৩০০/- 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১-১৭৩১-

০০০১-২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 
১৬ মিল্কফুড 

মবক্রদয়র 

মডমলাং 

লাইদসন্স 

প্রোন 

২০(তেশ) 

কা ধতদেস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'এ' জত আদবেন 

২. পাসদপার্ য সাইদজর  

    ০৩ কমপ রমিন ছমব। 

৩. মসটি কদপ যাদরশন/স্থানীয় 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট 

গেে/তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/ 

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

লাইদসন্স মফ - ৩০০/- 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

w
w
w


জপৌরসভা/ইউমনয়ন পমরষদের নাগমরক 

সনে 

৪. জেজারী চালাদনর মূলকমপ 

৫. জাতীয় পমরচয়পদত্রর ফদর্াকমপ 

৬. প্রমতষ্ঠাদনর িামলকানা 

    সির্ যদন েমললপত্র/ চুমক্তনািার ফদর্াকমপ 

৭. জেড লাইদসদন্সর ফদর্াকমপ 

৮. আয়কর সনদের ফদর্াকমপ 

(৫-৮ নাং ক্রমিদকর ফদর্াকমপগুদলা ১ি জেণী 

জগদজদর্ড কি যকতযা কর্তযক সতযাময়ত হদত 

হদব) 

2. তেি দাতয়নত্ব  

৩.সংতিষ্ট তসর্ট কনি ধানরশে/ 

গিৌরসভার গেয়র/ইউতেয়ে িতরষনদর 

গচয়ারম্যাে 

৪. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

৫.তেি দাতয়নত্ব  
৬.তেি দাতয়নত্ব  
৭.তেি দাতয়নত্ব  
 
৮.তেি দাতয়নত্ব  

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

১৭ মিল্কফুড 

মবক্রদয়র 

মডমলাং 

লাইদসন্স 

নবায়ন 

০৩ (তিে) 

কা ধ তদেস 
লাইদসদন্সর জিয়াে জশষ হওয়ার ১ িাস পূদব য- 

১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'মস' জত আদবেন 

২. মূল লাইদসন্স   

৩. জেজারী চালাদনর মূলকমপ  

৪.হালোোদ †UªW jvB‡mÝ 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট গেে/ 

তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/.  

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

২. তেি দাতয়নত্ব  

3. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

4.সংতিষ্ট তসর্ট কনি ধানরশে/ 

গিৌরসভার গেয়র/ইউতেয়ে িতরষনদর 

গচয়ারম্যাে 

নবায়ন মফ -১৫০/- 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

 

 
সহকারী কমিশনার 

ব্যবসায় বামণজয শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

কুমিল্লা   

কক্ষনাং-৩২৫ 

জর্মলদফান নম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৭ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯১৯ 

ই-জিইল: 

actncccomilla@g

mail.com 

 

 

 

 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সামব যক) কুমিল্লা 

জফান-+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯০২ 

ই-জিইল: 

adcgcomilla@gm

ail.com 

১৮ তেল্কফুে 

ডুতিনকে 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

০৩ (তিে) 

কা ধ তদেস 
১. জজলা প্রশাসক বরাবর ডুমপ্লদকর্ মডমলাং 

লাইদসন্স প্রামির মলমখত  আদবেন 

২. তিতে এতির কতি (হাতরনয় গেনল) 

৩. জেজারী চালাদনর মূলকমপ 

১.  গিলা প্রশাসক, কুতেো েরাের 

স্বহনে আনেদে 

২. সংতিষ্ট র্াোয় 

৩. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

মফ-৬০/-বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক/ জসানালী ব্যাাংক  

মল. এ  জকাড নাং-১/ 

১৭৩১ /০০০১/ ২৬৮১ 

জত জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা  

w


১৯ তসোনরে 

িাইকারী ও 

েন্টেকারী 

তেক্রনয়র 

লাইনসন্স 

প্রদাে। 

২০(তেশ) 

কা ধতদেস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'এ' জত আদবেন 

২. পাসদপার্ য সাইদজর  

    ০৩ কমপ রমিন ছমব। 

৩. মসটি কদপ যাদরশন/স্থানীয় 

জপৌরসভা/ইউমনয়ন পমরষদের নাগমরক 

সনে 

৪. মফ জিাোদনর চালাদনর মূল কমপ  

৫. জাতীয় পমরচয়পদত্রর ফদর্াকমপ 

৬. প্রমতষ্ঠাদনর িামলকানা 

    সির্ যদন েমললপত্র/ চুমক্তনািার ফদর্াকমপ 

৭. জেড লাইদসদন্সর ফদর্াকমপ 

৮. আয়কর সনদের ফদর্াকমপ 

(৫-৮ নাং ক্রমিদকর ফদর্াকমপগুদলা ১ি জেণী 

জগদজদর্ড কি যকতযা কর্তযক সতযাময়ত হদত 

হদব) 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট 

গেে/তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/ 

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

2. তেি দাতয়নত্ব  

৩.সংতিষ্ট তসর্ট কনি ধানরশে/ 

গিৌরসভার গেয়র/ইউতেয়ে িতরষনদর 

গচয়ারম্যাে 

৪. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

৫.তেি দাতয়নত্ব  
৬.তেি দাতয়নত্ব  
৭.তেি দাতয়নত্ব  
৮.তেি দাতয়নত্ব  

৩,০০০/- োকা  

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

 

 
সহকারী কমিশনার 

ব্যবসায় বামণজয শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

কুমিল্লা   

কক্ষনাং-৩২৫ 

জর্মলদফান নম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৭ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯১৯ 

ই-জিইল: 

actncccomilla@g

mail.com 

 

 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সামব যক) কুমিল্লা 

জফান-+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯০২ 

ই-জিইল: 

adcgcomilla@gm

ail.com 

 

২০ তসোনরে 

িাইকারী ও 

েন্টেকারী 

তেক্রনয়র 

লাইনসন্স 

েোয়ে। 

০৩(তিে) 

কা ধতদেস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'মস' জত আদবেন 

২. মূল লাইদসন্স  

৩. জেজারী চালাদনর  

     মূলকমপ  

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট গেে/ 

তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/.  

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

২. তেি দাতয়নত্ব  

3. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

 

১,৫০০/- চালাে  

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত  

হদব। 

২১ তসোনরে 

ডুতিনকে 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

০৩ (তিে) 

কা ধ তদেস 
১. জজলা প্রশাসক বরাবর ডুমপ্লদকর্ মডমলাং 

লাইদসন্স প্রামির মলমখত  আদবেন 

২. তিতে এতির কতি 

     (হাতরনয় গেনল) 

৩. জেজারী চালাদনর মূলকমপ 

১.  গিলা প্রশাসক, কুতেো েরাের 

স্বহনে আনেদে 

২. সংতিষ্ট র্াোয় 

৩. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

মফ-৬০/-বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক/ জসানালী ব্যাাংক  

মল. এ  জকাড নাং-১/ 

১৭৩১/ ০০০১/ ২৬৮১ 

জত জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 
২২ হাড যওয়ার 

মবক্রদয়র 

মডমলাং 

লাইদসন্স 

প্রোন 

২০(তেশ) 

কা ধতদেস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'এ' জত আদবেন 

২. পাসদপার্ য সাইদজর  

    ০৩ কমপ রমিন ছমব। 

৩. মসটি কদপ যাদরশন/স্থানীয় 

জপৌরসভা/ইউমনয়ন পমরষদের নাগমরক 

সনে 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট 

গেে/তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/ 

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

2. তেি দাতয়নত্ব  

৩.সংতিষ্ট তসর্ট কনি ধানরশে/ 

লাইদসন্স মফ – ৩০০০/- 
বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

 

 
সহকারী কমিশনার 

ব্যবসায় বামণজয শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

কুমিল্লা   

 

 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সামব যক) কুমিল্লা 

জফান-+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯০২ 

w
w
w


৪. মফ জিাোদনর চালাদনর মূল কমপ  

৫. জাতীয় পমরচয়পদত্রর ফদর্াকমপ 

৬. প্রমতষ্ঠাদনর িামলকানা 

    সির্ যদন েমললপত্র/ চুমক্তনািার ফদর্াকমপ 

৭. জেড লাইদসদন্সর ফদর্াকমপ 

৮. আয়কর সনদের ফদর্াকমপ 

(৫-৮ নাং ক্রমিদকর ফদর্াকমপগুদলা ১ি জেণী 

জগদজদর্ড কি যকতযা কর্তযক সতযাময়ত হদত 

হদব) 

গিৌরসভার গেয়র/ইউতেয়ে িতরষনদর 

গচয়ারম্যাে 

৪. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

৫.তেি দাতয়নত্ব  
৬.তেি দাতয়নত্ব  
৭.তেি দাতয়নত্ব  
৮.তেি দাতয়নত্ব  
 

 

হদব। কক্ষনাং-৩২৫ 

জর্মলদফান নম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৭ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯১৯ 

ই-জিইল: 

actncccomilla@g

mail.com 

ই-জিইল: 

adcgcomilla@gm

ail.com 

 

২৩ হাড যওয়ার 

মবক্রদয়র 

মডমলাং 

লাইদসন্স 

নবায়ন 

০৩(তিে) 

কা ধতদেস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'মস' জত আদবেন 

২. মূল লাইদসন্স    

৩. জেজারী চালাদনর  

     মূলকমপ  

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট গেে/ 

তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/.  

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

২. তেি দাতয়নত্ব  

3. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

 

১,৫০০/- চালাে 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

২৪ হাে ধওয়ার 

ডুতিনকে 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

০৩ (তিে) 

কা ধ তদেস 
১. জজলা প্রশাসক বরাবর ডুমপ্লদকর্ মডমলাং 

লাইদসন্স প্রামির মলমখত  আদবেন 

২. তিতে এতির কতি      

    (হাতরনয় গেনল) 

৩.  জেজারী চালাদনর মূলকমপ 

১.  গিলা প্রশাসক, কুতেো েরাের 

স্বহনে আনেদে 

২. সংতিষ্ট র্াোয় 

৩. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

মফ-৬০০/- 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 
২৫ সূতা 

মবক্রদয়র 

মডমলাং 

লাইদসন্স 

প্রোন 

২০(তেশ) 

কা ধতদেস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'এ' জত আদবেন 

২. পাসদপার্ য সাইদজর  

    ০৩ কমপ রমিন ছমব। 

৩. মসটি কদপ যাদরশন/স্থানীয় 

জপৌরসভা/ইউমনয়ন পমরষদের নাগমরক 

সনে 

৪. মফ জিাোদনর চালাদনর মূল কমপ  

৫. জাতীয় পমরচয়পদত্রর ফদর্াকমপ 

৬. প্রমতষ্ঠাদনর িামলকানা 

    সির্ যদন েমললপত্র/ চুমক্তনািার ফদর্াকমপ 

৭. জেড লাইদসদন্সর ফদর্াকমপ 

৮. আয়কর সনদের ফদর্াকমপ 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট গেে/ 

তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/ 

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

২. তেি দাতয়নত্ব  

3. সংতিষ্ট তসর্ট কনি ধানরশে/ 

গিৌরসভার গেয়র/ইউতেয়ে িতরষনদর 

গচয়ারম্যাে 

4. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক  

5. তেি দাতয়নত্ব 

6. তেি দাতয়নত্ব 

7. তেি দাতয়নত্ব 

লাইদসন্স মফ – ১২০০/- 
বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

 

 
সহকারী কমিশনার 

ব্যবসায় বামণজয শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

কুমিল্লা   

কক্ষনাং-৩২৫ 

জর্মলদফান নম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৭ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯১৯ 

ই-জিইল: 

 

 

 

 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সামব যক) কুমিল্লা 

জফান-+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯০২ 

ই-জিইল: 

adcgcomilla@gm

ail.com 

w
w


(৫-৮ নাং ক্রমিদকর ফদর্াকমপগুদলা ১ি জেণী 

জগদজদর্ড কি যকতযা কর্তযক সতযাময়ত হদত 

হদব) 

8. তেি দাতয়নত্ব actncccomilla@g

mail.com 

২৬ হাড যওয়ার 

মবক্রদয়র 

মডমলাং 

লাইদসন্স 

নবায়ন 

০৩(তিে) 

কা ধতদেস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'মস' জত আদবেন 

২. মূল লাইদসন্স   

৩. জেজারী চালাদনর  

    মূলকমপ  

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট গেে/ 

তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/.  

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

২. তেি দাতয়নত্ব  

3. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

 

১,৫০০/- চালাে   

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

২৭ হাে ধওয়ার 

ডুতিনকে 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

০৩ (তিে) 

কা ধ তদেস 
১. জজলা প্রশাসক বরাবর ডুমপ্লদকর্ মডমলাং 

লাইদসন্স প্রামির মলমখত  আদবেন 

২. তিতে এতির কতি (হাতরনয় গেনল) 

৩. জেজারী চালাদনর মূলকমপ 

১.  গিলা প্রশাসক, কুতেো েরাের 

স্বহনে আনেদে 

২. সংতিষ্ট র্াোয় 

৩. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

মফ-৬০০/- 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 
২৮ সূতা 

মবক্রদয়র 

মডমলাং 

লাইদসন্স 

প্রোন 

২০(তেশ) 

কা ধতদেস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'এ' জত আদবেন 

২. পাসদপার্ য সাইদজর  

    ০৩ কমপ রমিন ছমব। 

৩. মসটি কদপ যাদরশন/স্থানীয় 

জপৌরসভা/ইউমনয়ন পমরষদের নাগমরক 

সনে 

৪. জেজারী চালাদনর মূলকমপ 

৫. জাতীয় পমরচয়পদত্রর ফদর্াকমপ 

৬. প্রমতষ্ঠাদনর িামলকানা 

    সির্ যদন েমললপত্র/ চুমক্তনািার ফদর্াকমপ 

৭. জেড লাইদসদন্সর ফদর্াকমপ 

৮. আয়কর সনদের ফদর্াকমপ 

(৫-৮ নাং ক্রমিদকর ফদর্াকমপগুদলা ১ি জেণী 

জগদজদর্ড কি যকতযা কর্তযক সতযাময়ত হদত 

হদব) 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট 

গেে/তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/ 

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

2. তেি দাতয়নত্ব  

৩.সংতিষ্ট তসর্ট কনি ধানরশে/ 

গিৌরসভার গেয়র/ইউতেয়ে িতরষনদর 

গচয়ারম্যাে 

৪. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

৫.তেি দাতয়নত্ব  
৬.তেি দাতয়নত্ব  
৭.তেি দাতয়নত্ব  
৮.তেি দাতয়নত্ব  
 

লাইদসন্স মফ – ১৫০০/- 
বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

 

 
সহকারী কমিশনার 

ব্যবসায় বামণজয শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

কুমিল্লা   

কক্ষনাং-৩২৫ 

জর্মলদফান নম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৭ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯১৯ 

ই-জিইল: 

actncccomilla@g

mail.com 

 

 

 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সামব যক) কুমিল্লা 

জফান-+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯০২ 

ই-জিইল: 

adcgcomilla@gm

ail.com 

 

w
w


২৯ সূতা 

মবক্রদয়র 

মডমলাং 

লাইদসন্স 

নবায়ন 

০৩(তিে) 

কা ধতদেস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'মস' জত আদবেন 

২. মূল লাইদসন্স    

৩. জেজারী চালাদনর  

     মূলকমপ  

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট গেে/ 

তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/.  

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

২. তেি দাতয়নত্ব  

3. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

 

১,৫০০/- চালাে   

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

৩০ সূিা 

ডুতিনকে 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

০৩ (তিে) 

কা ধ তদেস 
১. জজলা প্রশাসক বরাবর ডুমপ্লদকর্ মডমলাং 

লাইদসন্স প্রামির মলমখত  আদবেন 

২. তিতে এতির কতি  

    (হাতরনয় গেনল) 

৩. জেজারী চালাদনর মূলকমপ 

১.  গিলা প্রশাসক, কুতেো েরাের 

স্বহনে আনেদে 

২. সংতিষ্ট র্াোয় 

৩. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

মফ-২৪০ 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 
৩১ কােি/নোে 

িািীয় দ্রব্য 

তেক্রনয়র 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

২০(মবশ) 

কার্ যমেবস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'এ' জত আদবেন 

২. পাসদপার্ য সাইদজর  

    ০৩ কমপ রমিন ছমব। 

৩. মসটি কদপ যাদরশন/স্থানীয় 

জপৌরসভা/ইউমনয়ন পমরষদের নাগমরক 

সনে 

৪. মফ জিাোদনর চালাদনর মূল কমপ  

৫. জাতীয় পমরচয়পদত্রর ফদর্াকমপ 

৬. প্রমতষ্ঠাদনর িামলকানা 

    সির্ যদন েমললপত্র/ চুমক্তনািার ফদর্াকমপ 

৭. জেড লাইদসদন্সর ফদর্াকমপ 

৮. আয়কর সনদের ফদর্াকমপ 

(৫-৮ নাং ক্রমিদকর ফদর্াকমপগুদলা ১ি জেণী 

জগদজদর্ড কি যকতযা কর্তযক সতযাময়ত হদত 

হদব) 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট 

গেে/তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/ 

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

2. তেি দাতয়নত্ব  

৩.সংতিষ্ট তসর্ট কনি ধানরশে/ 

গিৌরসভার গেয়র/ইউতেয়ে িতরষনদর 

গচয়ারম্যাে 

৪. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

৫.তেি দাতয়নত্ব  
৬.তেি দাতয়নত্ব  
৭.তেি দাতয়নত্ব  
৮.তেি দাতয়নত্ব  
 
 

 

লাইদসন্স মফ – ১৫০০/- 
বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

 
সহকারী কমিশনার 

ব্যবসায় বামণজয শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

কুমিল্লা   

কক্ষনাং-৩২৫ 

জর্মলদফান নম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৭ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯১৯ 

ই-জিইল: 

actncccomilla@g

mail.com 

 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সামব যক) কুমিল্লা 

জফান-+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯০২ 

ই-জিইল: 

adcgcomilla@gm

ail.com 

w
w


৩২ কােি/নোে 

িািীয় দ্রব্য 

তেক্রনয়র 

তেতলং 

লাইনসন্স 

েোয়ে 

০৩(তিে) 

কা ধতদেস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'মস' জত আদবেন 

২. মূল লাইদসন্স    

৩. জেজারী চালাদনর মূলকমপ  

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট গেে/ 

তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/.  

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

২. তেি দাতয়নত্ব  

3. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

 

৮০০/- চালাে   

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

৩৩ কােি/নোে

িািীয় দ্রব্য 

ডুতিনকে 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

০৩ (তিে) 

কা ধ তদেস 
১. জজলা প্রশাসক বরাবর ডুমপ্লদকর্ মডমলাং 

লাইদসন্স প্রামির মলমখত  আদবেন 

২. তিতে এতির  কতি  

       (হাতরনয় গেনল) 

৩. জেজারী চালাদনর মূলকমপ 

১.  গিলা প্রশাসক, কুতেো েরাের 

স্বহনে আনেদে 

২. সংতিষ্ট র্াোয় 

৩. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

মফ-৮০০/- 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 
৩৪ গ্লাস ও গ্লাস 

িািীয় 

বেজ্ঞাতেক 

 ন্ত্রিাতি 

তেক্রনয়র 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

২০(মবশ) 

কার্ যমেবস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'এ' জত আদবেন 

২. পাসদপার্ য সাইদজর  

    ০৩ কমপ রমিন ছমব। 

৩. মসটি কদপ যাদরশন/স্থানীয় 

জপৌরসভা/ইউমনয়ন পমরষদের নাগমরক 

সনে 

৪. জেজারী চালাদনর মূলকমপ 

৫. জাতীয় পমরচয়পদত্রর ফদর্াকমপ 

৬. প্রমতষ্ঠাদনর িামলকানা 

    সির্ যদন েমললপত্র/ চুমক্তনািার ফদর্াকমপ 

৭. জেড লাইদসদন্সর ফদর্াকমপ 

৮. আয়কর সনদের ফদর্াকমপ 

(৫-৮ নাং ক্রমিদকর ফদর্াকমপগুদলা ১ি জেণী 

জগদজদর্ড কি যকতযা কর্তযক সতযাময়ত হদত 

হদব) 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট 

গেে/তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/ 

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

2. তেি দাতয়নত্ব  

 

৩.সংতিষ্ট তসর্ট কনি ধানরশে/ 

গিৌরসভার গেয়র/ইউতেয়ে িতরষনদর 

গচয়ারম্যাে 

৪. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

৫.তেি দাতয়নত্ব  
৬.তেি দাতয়নত্ব  
৭.তেি দাতয়নত্ব  
৮.তেি দাতয়নত্ব  

লাইদসন্স মফ – ২০০০/- 
বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

 

সহকারী কমিশনার 

ব্যবসায় বামণজয শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

কুমিল্লা   

কক্ষনাং-৩২৫ 

জর্মলদফান নম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৭ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯১৯ 

ই-জিইল: 

actncccomilla@g

mail.com 

 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সামব যক) কুমিল্লা 

জফান-+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯০২ 

ই-জিইল: 

adcgcomilla@gm

ail.com 

৩৫ গ্লাস ও গ্লাস 

িািীয় 

বেজ্ঞাতেক 

 ন্ত্রিাতি 

তেক্রনয়র 

তেতলং  

০৩(তিে) 

কা ধতদেস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'মস' জত আদবেন 

২. মূল লাইদসন্স 

৩.দেজারী চালাদনর মূলকমপ 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট গেে/ 

তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/.  

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

২. তেি দাতয়নত্ব  

১৫০০/- চালাে   

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

w
w
w


েোয়ে 3. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

৩৬ গ্লাস ও গ্লাস 

িািীয় 

বেজ্ঞাতেক 

 ন্ত্রিাতি 

ডুতিনকে 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

০৩ (তিে) 

কা ধ তদেস 
১. জজলা প্রশাসক বরাবর ডুমপ্লদকর্ মডমলাং 

লাইদসন্স প্রামির মলমখত  আদবেন 

২. তিতে এতির কতি  

       (হাতরনয় গেনল) 

৩. গেিারী চালানের মূলকতি 

১.  গিলা প্রশাসক, কুতেো েরাের 

স্বহনে আনেদে 

২. সংতিষ্ট র্াোয়  

৩. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

মফ-১৫০০/- 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 
৩৭ ইনলকতেক 

সােগ্রী 

তেক্রনয়র 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

২০(মবশ) 

কার্ যমেবস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'এ' জত আদবেন 

২. পাসদপার্ য সাইদজর  

    ০৩ কমপ রমিন ছমব। 

৩. মসটি কদপ যাদরশন/স্থানীয় 

জপৌরসভা/ইউমনয়ন পমরষদের নাগমরক 

সনে 

৪. জেজারী চালাদনর মূলকমপ 

৫. জাতীয় পমরচয়পদত্রর ফদর্াকমপ 

৬. প্রমতষ্ঠাদনর িামলকানা 

    সির্ যদন েমললপত্র/ চুমক্তনািার ফদর্াকমপ 

৭. জেড লাইদসদন্সর ফদর্াকমপ 

৮. আয়কর সনদের ফদর্াকমপ 

(৫-৮ নাং ক্রমিদকর ফদর্াকমপগুদলা ১ি জেণী 

জগদজদর্ড কি যকতযা কর্তযক সতযাময়ত হদত 

হদব) 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট 

গেে/তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/ 

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

2. তেি দাতয়নত্ব  

৩.সংতিষ্ট তসর্ট কনি ধানরশে/ 

গিৌরসভার গেয়র/ইউতেয়ে িতরষনদর 

গচয়ারম্যাে 

৪. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

৫.তেি দাতয়নত্ব  
৬.তেি দাতয়নত্ব  
৭.তেি দাতয়নত্ব  
৮.তেি দাতয়নত্ব  
 
 

 

লাইদসন্স মফ – ১০০০/- 
বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

 
সহকারী কমিশনার 

ব্যবসায় বামণজয শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

কুমিল্লা   

কক্ষনাং-৩২৫ 

জর্মলদফান নম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৭ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯১৯ 

ই-জিইল: 

actncccomilla@g

mail.com 

 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সামব যক) কুমিল্লা 

জফান-+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯০২ 

ই-জিইল: 

adcgcomilla@gm

ail.com 

৩৮ ইনলকতেক 

সােগ্রী 

তেক্রনয়র 

তেতলং 

লাইনসন্স 

েোয়ে 

০৩(তিে) 

কা ধতদেস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১  

এর মনধ যামরত    ফরি 'মস' জত আদবেন 

২. মূল লাইদসন্স   

৩.দেজারী চালাদনর মূলকমপ 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট গেে/ 

তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/.  

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

২. তেি দাতয়নত্ব  

3. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

৫০০/- চালাে  

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

w
w


৩৯ ইনলকতেক 

সােগ্রী 

ডুতিনকে 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

০৩ (তিে) 

কা ধ তদেস 
১. জজলা প্রশাসক বরাবর ডুমপ্লদকর্ মডমলাং 

লাইদসন্স প্রামির মলমখত  আদবেন 

২. তিতে এতির  কতি  

       (হাতরনয় গেনল) 

৩.দেজারী চালাদনর মূলকমপ 

 

১.  গিলা প্রশাসক, কুতেো েরাের 

স্বহনে আনেদে 

২. সংতিষ্ট র্াোয় 

৩. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

মফ-৫০০/- 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 
৪০ ইনলকেতেক্স 

সােগ্রী 

তেক্রনয়র 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

২০(মবশ) 

কার্ যমেবস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'এ' জত আদবেন 

২. পাসদপার্ য সাইদজর  

    ০৩ কমপ রমিন ছমব। 

৩. মসটি কদপ যাদরশন/স্থানীয় 

জপৌরসভা/ইউমনয়ন পমরষদের নাগমরক 

সনে 

৪. জেজারী চালাদনর মূলকমপ 

৫. জাতীয় পমরচয়পদত্রর ফদর্াকমপ 

৬. প্রমতষ্ঠাদনর িামলকানা 

    সির্ যদন েমললপত্র/ চুমক্তনািার ফদর্াকমপ 

৭. জেড লাইদসদন্সর ফদর্াকমপ 

৮. আয়কর সনদের ফদর্াকমপ 

(৫-৮ নাং ক্রমিদকর ফদর্াকমপগুদলা ১ি জেণী 

জগদজদর্ড কি যকতযা কর্তযক সতযাময়ত হদত 

হদব) 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট 

গেে/তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/ 

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

2. তেি দাতয়নত্ব  

৩.সংতিষ্ট তসর্ট কনি ধানরশে/ 

গিৌরসভার গেয়র/ইউতেয়ে িতরষনদর 

গচয়ারম্যাে 

৪. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

৫.তেি দাতয়নত্ব  
৬.তেি দাতয়নত্ব  
৭.তেি দাতয়নত্ব  
৮.তেি দাতয়নত্ব  
 

লাইদসন্স মফ – ২৫০০/- 
বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

 

 
সহকারী কমিশনার 

ব্যবসায় বামণজয শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

কুমিল্লা   

কক্ষনাং-৩২৫ 

জর্মলদফান নম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৭ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯১৯ 

ই-জিইল: 

actncccomilla@g

mail.com 

 

 

 

 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সামব যক) কুমিল্লা 

জফান-+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯০২ 

ই-জিইল: 

adcgcomilla@gm

ail.com 

 

৪১ ইনলকেতেক্স 

সােগ্রী 

তেক্রনয়র 

তেতলং 

লাইনসন্স 

েোয়ে 

০৩(তিে) 

কা ধতদেস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'মস' জত আদবেন 

২. মূল লাইদসন্স    

৩. জেজারী চালাদনর মূলকমপ  

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট গেে/ 

তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/.  

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

২. তেি দাতয়নত্ব  

3. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

 

১৫০০/- চালাে   

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 
৪২ ইনলকেতেক্স 

সােগ্রী 

ডুতিনকে 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

০৩ (তিে) 

কা ধ তদেস 
১. জজলা প্রশাসক বরাবর ডুমপ্লদকর্ মডমলাং 

লাইদসন্স প্রামির মলমখত  আদবেন 

২.  তিতে এতির  কতি  

       (হাতরনয় গেনল) 

৩.  গেিারী চালানের মূলকতি 

১.  গিলা প্রশাসক, কুতেো েরাের 

স্বহনে আনেদে 

২. সংতিষ্ট র্াোয়  

৩. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

মফ-১৫০০/- 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

w
w


িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 
৪৩ ঔষর্ ও 

অনরািচার 

তেক্রনয়র 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

২০(মবশ) 

কার্ যমেবস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'এ' জত আদবেন 

২. পাসদপার্ য সাইদজর  

    ০৩ কমপ রমিন ছমব। 

৩. মসটি কদপ যাদরশন/স্থানীয় 

জপৌরসভা/ইউমনয়ন পমরষদের নাগমরক 

সনে 

৪. গেিারী চালানের মূলকতি 

৫. জাতীয় পমরচয়পদত্রর ফদর্াকমপ 

৬. প্রমতষ্ঠাদনর িামলকানা 

    সির্ যদন েমললপত্র/ চুমক্তনািার ফদর্াকমপ 

৭. জেড লাইদসদন্সর ফদর্াকমপ 

৮. আয়কর সনদের ফদর্াকমপ 

(৫-৮ নাং ক্রমিদকর ফদর্াকমপগুদলা ১ি জেণী 

জগদজদর্ড কি যকতযা কর্তযক সতযাময়ত হদত 

হদব) 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট 

গেে/তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/ 

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

2. তেি দাতয়নত্ব  

৩.সংতিষ্ট তসর্ট কনি ধানরশে/ 

গিৌরসভার গেয়র/ইউতেয়ে িতরষনদর 

গচয়ারম্যাে 

৪. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

৫.তেি দাতয়নত্ব  
৬.তেি দাতয়নত্ব  
৭.তেি দাতয়নত্ব  
৮.তেি দাতয়নত্ব  
 
 

 

লাইদসন্স মফ – ৩০০০/- 
বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

 

        সহকারী কমিশনার 

ব্যবসায় বামণজয শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

কুমিল্লা   

কক্ষনাং-৩২৫ 

জর্মলদফান নম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৭ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯১৯ 

ই-জিইল: 

actncccomilla@g

mail.com 

 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সামব যক) কুমিল্লা 

জফান-+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯০২ 

ই-জিইল: 

adcgcomilla@gm

ail.com 

 

৪৪ ঔষর্ ও 

অনরািচার 

তেক্রনয়র 

তেতলং 

লাইনসন্স 

েোয়ে 

০৩(তিে) 

কা ধতদেস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'মস' জত আদবেন 

২. মূল লাইদসন্স    

৩. জেজারী চালাদনর মূলকমপ  

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট গেে/ 

তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/.  

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

২. তেি দাতয়নত্ব  

3. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

 

২০০০/- চালাে   

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 
৪৫ ঔষর্ ও 

অনরািচার 

ডুতিনকে 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

০৩ (তিে) 

কা ধ তদেস 
১. জজলা প্রশাসক বরাবর ডুমপ্লদকর্ মডমলাং 

লাইদসন্স প্রামির মলমখত  আদবেন 

২.  তিতে এতির কতি  (হাতরনয় গেনল) 

৩.  গেিারী চালানের মূলকতি 

১.  গিলা প্রশাসক, কুতেো েরাের 

স্বহনে আনেদে 

২. সংতিষ্ট র্াোয়  

৩. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

মফ-২০০০/- 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 
৪৬ োইসাইনকল

/ ন্ত্রাংশ 

২০(মবশ) 

কার্ যমেবস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'এ' জত আদবেন 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট 

গেে/তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

লাইদসন্স মফ – ২০০০/- 
বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

  

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক 

w
w


তেক্রনয়র 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

২. পাসদপার্ য সাইদজর  

    ০৩ কমপ রমিন ছমব। 

৩. মসটি কদপ যাদরশন/স্থানীয় 

জপৌরসভা/ইউমনয়ন পমরষদের নাগমরক 

সনে 

৪. মফ জিাোদনর চালাদনর মূল কমপ  

৫. জাতীয় পমরচয়পদত্রর ফদর্াকমপ 

৬. প্রমতষ্ঠাদনর িামলকানা 

    সির্ যদন েমললপত্র/ চুমক্তনািার ফদর্াকমপ 

৭. জেড লাইদসদন্সর ফদর্াকমপ 

৮. আয়কর সনদের ফদর্াকমপ 

(৫-৮ নাং ক্রমিদকর ফদর্াকমপগুদলা ১ি জেণী 

জগদজদর্ড কি যকতযা কর্তযক সতযাময়ত হদত 

হদব) 

তেতিোল গসন্টার/ 

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

2. তেি দাতয়নত্ব  

৩.সংতিষ্ট তসর্ট কনি ধানরশে/ 

গিৌরসভার গেয়র/ইউতেয়ে িতরষনদর 

গচয়ারম্যাে 

৪. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

৫.তেি দাতয়নত্ব  
৬.তেি দাতয়নত্ব  
৭.তেি দাতয়নত্ব  
৮.তেি দাতয়নত্ব  
 
 

 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

সহকারী কমিশনার 

ব্যবসায় বামণজয শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

কুমিল্লা   

কক্ষনাং-৩২৫ 

জর্মলদফান নম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৭ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯১৯ 

ই-জিইল: 

actncccomilla@g

mail.com 

(সামব যক) কুমিল্লা 

জফান-+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯০২ 

ই-জিইল: 

adcgcomilla@gm

ail.com 

 

৪৭ োইসাইনকল

/ ন্ত্রাংশ 

তেক্রনয়র 

তেতলং 

লাইনসন্স 

েোয়ে 

০৩(তিে) 

কা ধতদেস 
১. অতযাবশীয় পণ্য আদেশ, ১৯৮১ এর 

মনধ যামরত    ফরি 'মস' জত আদবেন 

২. মূল লাইদসন্স    

৩. জেজারী চালাদনর মূলকমপ  

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট গেে/ 

তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/.  

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

২. তেি দাতয়নত্ব  

3. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

 

১৫০০/- চালাে   

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 
৪৮ োইসাইনকল

/ ন্ত্রাংশ 

ডুতিনকে 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

০৩ (তিে) 

কা ধ তদেস 
১. জজলা প্রশাসক বরাবর ডুমপ্লদকর্ মডমলাং 

লাইদসন্স প্রামির মলমখত  আদবেন 

২. তিতে এতির  কতি  

       (হাতরনয় গেনল) 

৩. গেিারী চালানের মূলকতি 

১.  গিলা প্রশাসক, কুতেো েরাের 

স্বহনে আনেদে 

২. সংতিষ্ট র্াোয়  

৩. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

মফ-১৫০০/- 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 
৪৯ গসনেোরী 

সােগ্রী 

তেক্রনয়র 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

২০(মবশ) 

কার্ যমেবস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'এ' জত আদবেন 

২. পাসদপার্ য সাইদজর  

    ০৩ কমপ রমিন ছমব। 

৩. মসটি কদপ যাদরশন/স্থানীয় 

জপৌরসভা/ইউমনয়ন পমরষদের নাগমরক 

সনে 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট 

গেে/তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/ 

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

2. তেি দাতয়নত্ব  

৩.সংতিষ্ট তসর্ট কনি ধানরশে/ 

লাইদসন্স মফ – ২৫০০/- 
বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

 

সহকারী কমিশনার 

ব্যবসায় বামণজয শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

কুমিল্লা   

কক্ষনাং-৩২৫ 

 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সামব যক) কুমিল্লা 

জফান-+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯০২ 

ই-জিইল: 

w
w
w


৪. জেজারী চালাদনর মূলকমপ 

৫. জাতীয় পমরচয়পদত্রর ফদর্াকমপ 

৬. প্রমতষ্ঠাদনর িামলকানা 

    সির্ যদন েমললপত্র/ চুমক্তনািার ফদর্াকমপ 

৭. জেড লাইদসদন্সর ফদর্াকমপ 

৮. আয়কর সনদের ফদর্াকমপ 

(৫-৮ নাং ক্রমিদকর ফদর্াকমপগুদলা ১ি জেণী 

জগদজদর্ড কি যকতযা কর্তযক সতযাময়ত হদত 

হদব) 

গিৌরসভার গেয়র/ইউতেয়ে িতরষনদর 

গচয়ারম্যাে 

৪. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

৫.তেি দাতয়নত্ব  
৬.তেি দাতয়নত্ব  
৭.তেি দাতয়নত্ব  
৮.তেি দাতয়নত্ব  
 
 

 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 
জর্মলদফান নম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৭ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯১৯ 

ই-জিইল: 

actncccomilla@g

mail.com 

adcgcomilla@gm

ail.com 

৫০ গসনেোরী 

সােগ্রী 

তেক্রনয়র 

তেতলং 

লাইনসন্স 

েোয়ে 

০৩(তিে) 

কা ধতদেস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'মস' জত আদবেন 

২. মূল লাইদসন্স   

৩. জেজারী চালাদনর মূলকমপ  

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট গেে/ 

তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/.  

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

২. তেি দাতয়নত্ব  

3. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

 

১৫০০/- চালাে   

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 
৫১ গসনেোরী 

সােগ্রী 

ডুতিনকে 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

০৩ (তিে) 

কা ধ তদেস 
১. জজলা প্রশাসক বরাবর ডুমপ্লদকর্ মডমলাং 

লাইদসন্স প্রামির মলমখত  আদবেন 

২.  তিতে এতির কতি  

       (হাতরনয় গেনল) 

৩.  গেিারী চালানের মূলকতি 

১.  গিলা প্রশাসক, কুতেো েরাের 

স্বহনে আনেদে 

২. সংতিষ্ট র্াোয়  

৩. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

মফ-১৫০০/- 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 
৫২ গসনেোরী 

িাইি ও 

র্টউেওনয়ল 

সংক্রায 

 ােিীয় 

োলাোল 

তেক্রনয়র 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

২০(মবশ) 

কার্ যমেবস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'এ' জত আদবেন 

২. পাসদপার্ য সাইদজর  

    ০৩ কমপ রমিন ছমব। 

৩. মসটি কদপ যাদরশন/স্থানীয় 

জপৌরসভা/ইউমনয়ন পমরষদের নাগমরক 

সনে 

৪. গেিারী চালানের মূলকতি 

৫. জাতীয় পমরচয়পদত্রর ফদর্াকমপ 

৬. প্রমতষ্ঠাদনর িামলকানা 

    সির্ যদন েমললপত্র/ চুমক্তনািার ফদর্াকমপ 

৭. জেড লাইদসদন্সর ফদর্াকমপ 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট 

গেে/তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/ 

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

2. তেি দাতয়নত্ব  

৩.সংতিষ্ট তসর্ট কনি ধানরশে/ 

গিৌরসভার গেয়র/ইউতেয়ে িতরষনদর 

গচয়ারম্যাে 

৪. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

৫.তেি দাতয়নত্ব  

লাইদসন্স মফ – ১০০০/- 
বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

সহকারী কমিশনার 

ব্যবসায় বামণজয শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

কুমিল্লা   

কক্ষনাং-৩২৫ 

জর্মলদফান নম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৭ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯১৯ 

ই-জিইল: 

actncccomilla@g

mail.com 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সামব যক) কুমিল্লা 

জফান-+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯০২ 

ই-জিইল: 

adcgcomilla@gm

ail.com 

 

w
w


৮. আয়কর সনদের ফদর্াকমপ 

(৫-৮ নাং ক্রমিদকর ফদর্াকমপগুদলা ১ি জেণী 

জগদজদর্ড কি যকতযা কর্তযক সতযাময়ত হদত 

হদব) 

৬.তেি দাতয়নত্ব  
৭.তেি দাতয়নত্ব  
৮.তেি দাতয়নত্ব  
 
 

 
৫৩ গসনেোরী 

িাইি ও 

র্টউেওনয়ল 

সংক্রায 

 ােিীয় 

োলাোল 

তেক্রনয়র 

তেতলং 

লাইনসন্স 

েোয়ে 

০৩(তিে) 

কা ধতদেস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'মস' জত আদবেন 

২. মূল লাইদসন্স    

৩.দেজারী চালাদনর মূলকমপ  

 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট গেে/ 

তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/.  

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

২. তেি দাতয়নত্ব  

3. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

৫০০/- চালাে   

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

৫৪ গসনেোরী 

িাইি ও 

র্টউেওনয়ল 

ডুতিনকে 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

০৩ (তিে) 

কা ধ তদেস 
১. জজলা প্রশাসক বরাবর ডুমপ্লদকর্ মডমলাং 

লাইদসন্স প্রামির মলমখত  আদবেন 

২.  তিতে এতির কতি  

       (হাতরনয় গেনল) 

৩. গেিারী চালানের মূলকতি 

১.  গিলা প্রশাসক, কুতেো েরাের 

স্বহনে আনেদে 

২. সংতিষ্ট র্াোয় 

৩. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

মফ-৫০০/- 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 
৫৫ সাোে 

িািীয় 

সােগ্রী 

তেক্রনয়র 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

২০(মবশ) 

কার্ যমেবস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'এ' জত আদবেন 

২. পাসদপার্ য সাইদজর  

    ০৩ কমপ রমিন ছমব। 

৩. মসটি কদপ যাদরশন/স্থানীয়দপৌরসভা/ইউমনয়ন 

পমরষদের নাগমরক সনে 

৪. গেিারী চালানের মূলকতি 

৫. জাতীয় পমরচয়পদত্রর ফদর্াকমপ 

৬. প্রমতষ্ঠাদনর িামলকানা 

    সির্ যদন েমললপত্র/ চুমক্তনািার ফদর্াকমপ 

৭. জেড লাইদসদন্সর ফদর্াকমপ 

৮. আয়কর সনদের ফদর্াকমপ 

(৫-৮ নাং ক্রমিদকর ফদর্াকমপগুদলা ১ি জেণী 

জগদজদর্ড কি যকতযা কর্তযক সতযাময়ত হদত 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট 

গেে/তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/ 

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

2. তেি দাতয়নত্ব  

৩.সংতিষ্ট তসর্ট কনি ধানরশে/ 

গিৌরসভার গেয়র/ইউতেয়ে িতরষনদর 

গচয়ারম্যাে 

৪. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

৫.তেি দাতয়নত্ব  
৬.তেি দাতয়নত্ব  
৭.তেি দাতয়নত্ব  

লাইদসন্স মফ – ২০০০/- 
বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

সহকারী কমিশনার 

ব্যবসায় বামণজয শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

কুমিল্লা   

কক্ষনাং-৩২৫ 

জর্মলদফান নম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৭ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯১৯ 

ই-জিইল: 

actncccomilla@g

mail.com 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সামব যক) কুমিল্লা 

জফান-+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯০২ 

ই-জিইল: 

adcgcomilla@gm

ail.com 

 

w
w


হদব) ৮.তেি দাতয়নত্ব  

৫৬ সাোে 

িািীয় 

সােগ্রী 

তেক্রনয়র 

তেতলং 

লাইনসন্স 

েোয়ে 

০৩(তিে) 

কা ধতদেস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'মস' জত আদবেন 

২. মূল লাইদসন্স    

৩. জেজারী চালাদনর মূলকমপ  

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট গেে/ 

তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/.  

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

২. তেি দাতয়নত্ব  

3. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

 

১০০০/- চালাে   

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

৫৭ সাোে 

িািীয় 

সােগ্রী 

ডুতিনকে 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

০৩ (তিে) 

কা ধ তদেস 
১. জজলা প্রশাসক বরাবর ডুমপ্লদকর্ মডমলাং 

লাইদসন্স প্রামির মলমখত  আদবেন 

২.  তিতে এতির কতি  

       (হাতরনয় গেনল) 

৩. গেিারী চালানের মূলকতি 

১.  গিলা প্রশাসক, কুতেো েরাের 

স্বহনে আনেদে 

২. সংতিষ্ট র্াোয়  

৩. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

মফ-১০০০/- 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 
৫৮ সয়াতেে/ 

িােওনয়ল/ 

সতরষা/ 

োতরনকল 

বিল ও তঘ 

িণ্য 

তেক্রনয়র 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

২০(মবশ) কার্ য 

মেবস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'এ' জত আদবেন 

২. পাসদপার্ য সাইদজর  

    ০৩ কমপ রমিন ছমব। 

৩. মসটি কদপ যাদরশন/স্থানীয় 

জপৌরসভা/ইউমনয়ন পমরষদের নাগমরক 

সনে 

৪. জেজারী চালাদনর মূলকমপ 

৫. জাতীয় পমরচয়পদত্রর ফদর্াকমপ 

৬. প্রমতষ্ঠাদনর িামলকানা 

    সির্ যদন েমললপত্র/ চুমক্তনািার ফদর্াকমপ 

৭. জেড লাইদসদন্সর ফদর্াকমপ 

৮. আয়কর সনদের ফদর্াকমপ 

(৫-৮ নাং ক্রমিদকর ফদর্াকমপগুদলা ১ি জেণী 

জগদজদর্ড কি যকতযা কর্তযক সতযাময়ত হদত 

হদব) 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট 

গেে/তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/ 

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

2. তেি দাতয়নত্ব  

৩.সংতিষ্ট তসর্ট কনি ধানরশে/ 

গিৌরসভার গেয়র/ইউতেয়ে িতরষনদর 

গচয়ারম্যাে 

৪. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

৫.তেি দাতয়নত্ব  
৬.তেি দাতয়নত্ব  
৭.তেি দাতয়নত্ব  
৮.তেি দাতয়নত্ব  
 

লাইদসন্স মফ – ২০০০/- 
বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

সহকারী কমিশনার 

ব্যবসায় বামণজয শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

কুমিল্লা   

কক্ষনাং-৩২৫ 

জর্মলদফান নম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৭ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯১৯ 

ই-জিইল: 

actncccomilla@g

mail.com 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সামব যক) কুমিল্লা 

জফান-+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯০২ 

ই-জিইল: 

adcgcomilla@gm

ail.com 

 

৫৯ সয়াতেে/ 

িােওনয়ল/ 

সতরষা/ 

োতরনকল 

০৩(তিে) 

কা ধতদেস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'মস' জত আদবেন 

২. মূল লাইদসন্স    

৩. জেজারী চালাদনর মূলকমপ  

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট গেে/ 

তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/.  

www.comilla.gov.bd  

১০০০/- চালাে   

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

w
w
w


বিল ও তঘ 

িণ্য 

তেক্রনয়র 

তেতলং 

লাইনসন্স 

েোয়ে 

 হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

২. তেি দাতয়নত্ব  

3. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

৬০ সয়াতেে/ 

িােওনয়ল/ 

সতরষা/ 

োতরনকল 

বিল ও তঘ 

িণ্য 

ডুতিনকে 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

০৩ (তিে) 

কা ধ তদেস 
১. জজলা প্রশাসক বরাবর ডুমপ্লদকর্ মডমলাং 

লাইদসন্স প্রামির মলমখত  আদবেন 

২. তিতে এতির কতি  (হাতরনয় গেনল) 

৩. গেিারী চালানের মূলকতি 

 

 

১.  গিলা প্রশাসক, কুতেো েরাের 

স্বহনে আনেদে 

২. সংতিষ্ট র্াোয় 

৩. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

মফ-১০০০/- 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

৬১ তচতে 

তেক্রনয়র 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

২০(মবশ) 

কার্ যমেবস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'এ' জত আদবেন 

২. পাসদপার্ য সাইদজর  

    ০৩ কমপ রমিন ছমব। 

৩. মসটি কদপ যাদরশন/স্থানীয় 

জপৌরসভা/ইউমনয়ন পমরষদের নাগমরক 

সনে 

৪. মফ জিাোদনর চালাদনর মূল কমপ  

৫. জাতীয় পমরচয়পদত্রর ফদর্াকমপ 

৬. প্রমতষ্ঠাদনর িামলকানা 

    সির্ যদন েমললপত্র/ চুমক্তনািার ফদর্াকমপ 

৭. জেড লাইদসদন্সর ফদর্াকমপ 

৮. আয়কর সনদের ফদর্াকমপ 

(৫-৮ নাং ক্রমিদকর ফদর্াকমপগুদলা ১ি জেণী 

জগদজদর্ড কি যকতযা কর্তযক সতযাময়ত হদত 

হদব) 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট 

গেে/তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/ 

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

2. তেি দাতয়নত্ব  

৩.সংতিষ্ট তসর্ট কনি ধানরশে/ 

গিৌরসভার গেয়র/ইউতেয়ে িতরষনদর 

গচয়ারম্যাে 

৪. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

৫.তেি দাতয়নত্ব  
৬.তেি দাতয়নত্ব  
৭.তেি দাতয়নত্ব  
৮.তেি দাতয়নত্ব  
 

লাইদসন্স মফ – ১৫০০/- 
বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

সহকারী কমিশনার 

ব্যবসায় বামণজয শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

কুমিল্লা   

কক্ষনাং-৩২৫ 

জর্মলদফান নম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৭ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯১৯ 

ই-জিইল: 

actncccomilla@g

mail.com 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সামব যক) কুমিল্লা 

জফান-+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯০২ 

ই-জিইল: 

adcgcomilla@gm

ail.com 

 

৬২ তচতে 

তেক্রনয়র 

তেতলং 

লাইনসন্স 

েোয়ে 

০৩(তিে) 

কা ধতদেস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'মস' জত আদবেন 

২. মূল লাইদসন্স    

৩.দেজারী চালাদনর মূলকমপ  

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট গেে/ 

তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/.  

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

২. তেি দাতয়নত্ব  

৫০০/- চালাে   

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

w
w


3. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

৬৩ তচতে 

তেক্রনয়র 

ডুতিনকে 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

০৩ (তিে) 

কা ধ তদেস 
১. জজলা প্রশাসক বরাবর ডুমপ্লদকর্ মডমলাং 

লাইদসন্স প্রামির মলমখত  আদবেন 

২. তিতে এতির  কতি  (হাতরনয় গেনল) 

 

৩. গেিারী চালানের মূলকতি 

১.  গিলা প্রশাসক, কুতেো েরাের 

স্বহনে আনেদে 

২. সংতিষ্ট র্াোয়  

৩. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

মফ-৫০০/- 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 
৬৪ গভািু লেে 

তেক্রনয়র 

তেতলং 

লাইনসন্স 

প্রদাে 

২০(মবশ) 

কার্ যমেবস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'এ' জত আদবেন 

২. পাসদপার্ য সাইদজর  

    ০৩ কমপ রমিন ছমব। 

৩. মসটি কদপ যাদরশন/স্থানীয় 

জপৌরসভা/ইউমনয়ন পমরষদের নাগমরক 

সনে 

৪. গেিারী চালানের মূলকতি 

৫. জাতীয় পমরচয়পদত্রর ফদর্াকমপ 

৬. প্রমতষ্ঠাদনর িামলকানা 

    সির্ যদন েমললপত্র/ চুমক্তনািার ফদর্াকমপ 

৭. জেড লাইদসদন্সর ফদর্াকমপ 

৮. আয়কর সনদের ফদর্াকমপ 

(৫-৮ নাং ক্রমিদকর ফদর্াকমপগুদলা ১ি জেণী 

জগদজদর্ড কি যকতযা কর্তযক সতযাময়ত হদত 

হদব) 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট 

গেে/তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/ 

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

2. তেি দাতয়নত্ব  

৩.সংতিষ্ট তসর্ট কনি ধানরশে/ 

গিৌরসভার গেয়র/ইউতেয়ে িতরষনদর 

গচয়ারম্যাে 

৪. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

৫.তেি দাতয়নত্ব  
৬.তেি দাতয়নত্ব  
৭.তেি দাতয়নত্ব  
৮.তেি দাতয়নত্ব  
 

লাইদসন্স মফ – ৫০০/- 
বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 

সহকারী কমিশনার 

ব্যবসায় বামণজয শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

কুমিল্লা   

কক্ষনাং-৩২৫ 

জর্মলদফান নম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৭ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯১৯ 

ই-জিইল: 

actncccomilla@g

mail.com 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সামব যক) কুমিল্লা 

জফান-+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯০২ 

ই-জিইল: 

adcgcomilla@gm

ail.com 

 

৬৫ গভািু লেে 

তেক্রনয়র 

তেতলং 

লাইনসন্স 

েোয়ে 

০৩(তিে) 

কা ধতদেস 
১. অতযাবেকীয় পণ্য মনয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ 

এর মনধ যামরত    ফরি 'মস' জত আদবেন 

২. মূল লাইদসন্স    

৩. জেজারী চালাদনর মূলকমপ  

 

১.  ব্যেসায় োতেিু শাখা/ ফ্রন্ট গেে/ 

তেি তেি উিনিলার ইউতেয়ে 

তেতিোল গসন্টার/.  

www.comilla.gov.bd  

হনি সংগ্রহ করা  ানে । 

২. তেি দাতয়নত্ব  

3. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

 

২০০/- চালাে   

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 
৬৬ গভািু লেে 

ডুতিনকে 

তেতলং 

লাইনসন্স 

০৩ (তিে) 

কা ধ তদেস 
১. জজলা প্রশাসক বরাবর ডুমপ্লদকর্ মডমলাং 

লাইদসন্স প্রামির মলমখত  আদবেন 

২.তিতে এতির কতি 

    (হাতরনয় গেনল) 

১.  গিলা প্রশাসক, কুতেো েরাের 

স্বহনে আনেদে 

২. সংতিষ্ট র্াোয়  

৩. োংলানদশ ব্যাংক/ গসাোলী ব্যাংক 

মফ-২০০/- 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক/ 

জসানালী ব্যাাংক  মল. এ  

জকাড নাং-১/ ১৭৩১/ 

w
w


প্রদাে ৩. গেিারী চালানের মূলকতি ০০০১/ ২৬৮১ জত 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জিা মেদত 

হদব। 
৬৭ পুরাতন 

কাপদড়র 

আিোমনকার

ক মনব যাচন  

আিোমন ও 

রিামন প্রধান 

মনয়ন্ত্রদকর 

েির কর্তযক 

গণ মবজ্ঞমিদত 

উমল্লমখত 

সিয়সীিা 

জিাতাদবক 

১.আদবেনকারী ব্যমক্ত/প্রমতষ্ঠাদনর মনবন্ধন 

সনেপত্র 

২.আদবেনকারী প্রমতষ্ঠাদনর 

স্বত্ত্বামধকারী/ব্যবস্থাপনা 

পমরচালক/ব্যবস্থাপনা অাংশীোদরর ববধ 

জেড লাইদসদন্সর সতযাময়ত ফদর্াকমপ 

৩. মনবন্ধন সনেপদত্রর সতযাময়ত কমপসহ 

মনবন্ধন সনেপত্র ইসুয/নবায়ন বাবে প্রদেয় 

মফ এর উপর ১৫% হাদর সূসক আোয় 

করা হদয়দছ এই িদি য সাংমিষ্ট আঞ্চমলক 

আিোমন ও রিামন েির কর্তযক নবায়ন 

বই- এ পৃষ্ঠাাংকদনর সতযাময়ত কমপ  

৪. আয়কর োতা মহদসদব TIN/eTIN 

সনে 

৫. আিোমন নীমত আদেদশর অনুদচ্ছে ২৯(১) 

এর মবধান অনুসাদর স্বীকৃত মশল্প ও বমণক 

সমিমতর অর্বা সিগ্র বাাংলাদেশ মভমিক 

তার মনজ ব্যবসায় প্রমতমনমধত্বকারী সাংমিষ্ট 

জেড অযাদসামসদয়শদনর সেস্যপে সাংক্রান্ত 

সনেপত্র  

মবজ্ঞমি জিাতাদবক আিোমন রিামন মনয়ন্ত্রক 

কর্তযক মনধ যামরত  
সহকারী কমিশনার 

ব্যবসায় বামণজয শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

কুমিল্লা   

কক্ষনাং-৩২৫ 

জর্মলদফান নম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৭ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯১৯ 

ই-জিইল: 

actncccomilla@ 

gmail.com 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সামব যক) কুমিল্লা 

জফান-+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯০২ 

ই-জিইল: 

adcgcomilla@ 

gmail.com 

 

৬৮ টিমসমব 

মডলার 

মনদয়াগ  

জেমডাং 

কদপ যাদরশন 

অব 

বাাংলাদেশ 

(টিমসমব) 

কর্তযক 

মনদে যশনায় 

উমল্লমখত 

তামরখ 

জিাতাদবক  

১. টিমসমব মডলার মনদয়াগ সাংক্রান্ত গণমবজ্ঞমির 

অনুদচ্ছে ৪ এর মনধ যামরত ছক এ আদবেন 

২. পাসদপার্ য সাইদজর ছমব-০৩ কমপ 

৩. জাতীয়/নাগমরকত্ব সনদের কমপ 

৪. জেড লাইদসদন্সর ফদর্াকমপ  

৫. প্রমতষ্ঠাদনর িামলকানা সির্ যদন েমলল 

পত্র/চুমক্তনািার ফদর্াকমপ  

স্ব-হদস্ত আদবেন এবাং টিমসমব কর্তযক 

চামহত কাগজপত্র োমখল করদবন 
টিমসমব কর্তযক মনধ যামরত  

সহকারী কমিশনার 

ব্যবসায় বামণজয শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

কুমিল্লা   

কক্ষনাং-৩২৫ 

জর্মলদফান নম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৭ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯১৯ 

ই-জিইল: 

actncccomilla@g

mail.com 

 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সামব যক) কুমিল্লা 

জফান-+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

জিাবাইল নম্বর-০১৭৩৩-

৩৫৪৯০২ 

ই-জিইল: 

adcgcomilla@gm

ail.com 

 

 



 

গেিাতর শাখা 

 

ক্রতেক 

েং 

গসোর োে গসো প্রদানের 

সনে ধাচ্চ সেয় 

 

প্রনয়ািেীয় কােিিত্র প্রনয়ািেীয় কােিিত্র/আনেদে ফরে প্রাতির 

স্থাে 

গসোমূল্য এেং িতরনশার্ িদ্ধতি 

( তদ র্ানক) 

শাখার োেসহ দাতয়ত্ব প্রাি কে ধকিধার 

িদতে, রুে েম্বর, গিলা/উিনিলা 

গকাে সহ গেতলনফাে ও ই-গেইল) 

উর্ধ্ধিে কে ধকিধার িদতে, রুে েম্বর, 

গিলা/উিনিলা গকােসহ অতফতসয়াল 

গেতলনফাে ও ই-গেইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ 

1.  েে-জুতেতসয়াল 

েুাম্প  সরেরাহ 

০১ (এক) তদে ১. োকা িোদানের চালানের 

মূল কতি (র্ট,আর,ফরে েং-৬ 

এস,আর ৩৭ দ্রষ্টব্য) 

১। গসাোলী ব্যাংক তলঃ (ন  সকল শাখায় 

গেিাতর চালাে িো গেওয়া হয়) 

২। োংলানদশ ফরে ওনয়েসাইে 

(www.forms.gov.bd) 

 

 

 

 

 

 

গকাে েং-১-১১০১-০০২০-১৩০১-এ 

গসাোলী ব্যাংক তলঃ কনি ধানরে 

শাখা, কুতেোয় িো প্রদাে। 

 

 

 

 

গেিাতর অতফসার, কুতেো। 

রুে েম্বর-119 

গেতলনফাে েম্বর  

+৮৮-০৮১-৬০৩২৮  

গোোইল েম্বরঃ 

+৮৮-০১৭৩৩৩৫৪৯১১ 

ই-গেইল  

tocomilla@gmail.com 
 

 
 

 

 

 

অতিতরি গিলা প্রশাসক (সাতে ধক), 

কুতেো । 

রুে েম্বর-২০৪ 

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩০১ 

গোোইল েম্বরঃ 

+৮৮-০১৭৩৩৩৫৪৯০০ 

ই-গেইল- 

dccomilla@mopa.gov.bd 

2.  তেনশষ আঁঠানলা 

(এুানেতসভ) েুাম্প 

সরেরাহ। 

০১ (এক) তদে ১. োকা িোদানের চালানের 

মূল কতি (র্ট,আর,ফরে েং-৬ 

এস,আর ৩৭ দ্রষ্টব্য) 

১। গসাোলী ব্যাংক তলঃ (ন  সকল শাখায় 

গেিাতর চালাে িো গেওয়া হয়) 

২। োংলানদশ ফরে ওনয়েসাইে 

(www.forms.gov.bd) 

3.  রািস্ব (নরতভতেউ) 

েুাম্প সরেরাহ। 

০১ (এক) তদে ১. োকা িোদানের চালানের 

মূল কতি (র্ট,আর,ফরে েং-৬ 

এস,আর ৩৭ দ্রষ্টব্য) 

১। গসাোলী ব্যাংক তলঃ (ন  সকল শাখায় 

গেিাতর চালাে িো গেওয়া হয়) 

২। োংলানদশ ফরে ওনয়েসাইে 

(www.forms.gov.bd)  

4.  জুতেতসয়াল গকাে ধ তফ 

েুাম্প সরেরাহ 

০১ (এক) তদে ১. োকা িোদানের চালানের 

মূল কতি (র্ট,আর,ফরে েং-৬ 

এস,আর ৩৭ দ্রষ্টব্য) 

১। গসাোলী ব্যাংক তলঃ (ন  সকল শাখায় 

গেিাতর চালাে িো গেওয়া হয়) 

২। োংলানদশ ফরে ওনয়েসাইে 

(www.forms.gov.bd) 

 

 

 

গকাে েং-১-২১৪১-০০০০-১৮১১-এ 

গসাোলী ব্যাংক তলঃ কনি ধানরে 

শাখা, কুতেোয় িো প্রদাে। 

 

5.  কতি েুাম্প 

(অনুতলতি/ফতলও) 

সরেরাহ 

০১ (এক) তদে ১. োকা িোদানের চালানের 

মূল কতি (র্ট,আর,ফরে েং-৬ 

এস,আর ৩৭ দ্রষ্টব্য) 

১। গসাোলী ব্যাংক তলঃ (ন  সকল শাখায় 

গেিাতর চালাে িো গেওয়া হয়) 

২। োংলানদশ ফরে ওনয়েসাইে 

(www.forms.gov.bd) 

6.  জুতেতসয়াল ইেনপ্রসড্ 

উচ্চমূল্য গকাে ধ তফ 

েুাম্প  সরেরাহ 

০১ (এক) তদে ১. োকা িোদানের চালানের 

মূল কতি (র্ট,আর,ফরে েং-৬ 

এস,আর ৩৭ দ্রষ্টব্য) 

১। গসাোলী ব্যাংক তলঃ (ন  সকল শাখায় 

গেিাতর চালাে িো গেওয়া হয়) 

২। োংলানদশ ফরে ওনয়েসাইে 

(www.forms.gov.bd) 

গকাে েং-১-২১৪১-০০০০-২৩১৭-এ 

গসাোলী ব্যাংক তলঃ কনি ধানরে 

শাখা, কুতেোয় িো প্রদাে। 

7.  গিানেি েুাম্প 

এেং স্মারক 

োকর্টনকে  

সরেরাহ। 

০১ (এক) তদে ১. োকা িোদানের চালানের 

মূল কতি (র্ট,আর,ফরে েং-৬ 

এস,আর ৩৭ দ্রষ্টব্য) 

১। গসাোলী ব্যাংক তলঃ (ন  সকল শাখায় 

গেিাতর চালাে িো গেওয়া হয়) 

২। োংলানদশ ফরে ওনয়েসাইে 

(www.forms.gov.bd)  

গকাে েং-১-৫৪৩১-০০০০-৩২০১-

এ গসাোলী ব্যাংক তলঃ কনি ধানরে 

শাখা, কুতেোয় িো প্রদাে। 

mailto:dcbhola@mopa.gov.bd


8.  সাতভ ধস েুাম্প 

সরেরাহ। 

০১ (এক) তদে ১. োকা িোদানের চালানের 

মূল কতি (র্ট,আর,ফরে েং-৬ 

এস,আর ৩৭ দ্রষ্টব্য) 

১। গসাোলী ব্যাংক তলঃ (ন  সকল শাখায় 

গেিাতর চালাে িো গেওয়া হয়) 

২। োংলানদশ ফরে ওনয়েসাইে 

(www.forms.gov.bd) 

গকাে েং-১-৫৪৩১-০০০০-৩২১১-

এ গসাোলী ব্যাংক তলঃ কনি ধানরে 

শাখা, কুতেোয় িো প্রদাে। 

 

গেিাতর অতফসার, কুতেো। 

রুে েম্বর-119 

গেতলনফাে েম্বর  

+৮৮-০৮১-৬০৩২৮  

গোোইল েম্বরঃ 

+৮৮-০১৭৩৩৩৫৪৯১১ 

ই-গেইল  

tocomilla@gmail.com 
 

 

 

 

অতিতরি গিলা প্রশাসক (সাতে ধক), 

কুতেো । 

রুে েম্বর-২০৪ 

গেতলনফাে েম্বর 

+৮৮-০৮১-৬০৩০১ 

গোোইল েম্বরঃ 

+৮৮-০১৭৩৩৩৫৪৯০০ 

ই-গেইল- 

dccomilla@mopa.gov.bd 

9.  কার্ট ধি গিিার 

সরেরাহ। 

০১ (এক) তদে ১. োকা িোদানের চালানের 

মূল কতি (র্ট,আর,ফরে েং-৬ 

এস,আর ৩৭ দ্রষ্টব্য) 

১। গসাোলী ব্যাংক তলঃ (ন  সকল শাখায় 

গেিাতর চালাে িো গেওয়া হয়) 

২। োংলানদশ ফরে ওনয়েসাইে 

(www.forms.gov.bd)  

গকাে েং-১-০৭৫১-০০০1-২৩১৬-

এ গসাোলী ব্যাংক তলঃ কনি ধানরে 

শাখা, কুতেোয় িো প্রদাে। 

10.   ােোহে িতরোো 

েুাম্প সরেরাহ 

০১ (এক) তদে ১. োকা িোদানের চালানের 

মূল কতি (র্ট,আর,ফরে েং-৬ 

এস,আর ৩৭ দ্রষ্টব্য) 

১। গসাোলী ব্যাংক তলঃ (ন  সকল শাখায় 

গেিাতর চালাে িো গেওয়া হয়) 

২। োংলানদশ ফরে ওনয়েসাইে 

(www.forms.gov.bd)  

গকাে েং-১-৫৪৩-০০০০-১১২১-এ 

গসাোলী ব্যাংক তলঃ কনি ধানরে 

শাখা, কুতেোয় িো প্রদাে। 
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তথ্য ও অমভদর্াগ শাখা 

 

ক্র/নাং জসবার নাি প্রদয়াজনীয় 

সদব যাচ্চ সিয় 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রামি স্থান মফ/চাজয শাখার নািসহ োময়ত্বপ্রাি কি যকতযার পেবী, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাড, অমফমসয়াল 

জর্মলদফান ও ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেবী, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, অমফমসয়াল 

জর্মলদফান ও ইদিইল  
০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 
০১ জনসাধারদণর 

অমভদর্াদগর 

মবষদয় প্রদয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

অমভদর্াগ 

প্রামির ১৫-২০   

মেদনর িদধ্য 

ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা হয়। 

অমভদর্াগকারীর 

সুমনমে যষ্ট ঠিকানা ও 

জিাবাইল নম্বর 

উদল্লখপূব যক ২০(মবশ) 

র্াকার জকার্ য মফ 

সম্বমলত জজলা 

প্রশাসক  বরাবর মলমখত 
েরখাস্ত। 

                                                                                                       

অনুদিামেত জভোর 

 
২০ (মবশ) 

র্াকা জকার্ য মফ  
সহকারী কমিশনার  

তথ্য ও  অমভদর্াগ শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, কুমিল্লা 

জফান: +৮৮-০৮১-৬০৩০১ 

ই-জিইল:acinformation@gmail.com 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক (সামব যক) 

কুমিল্লা 

কক্ষনাং-২০৯ 

জফান:+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

ই-জিইল:adcgcomilla@gmail.com 

 

 

 

েরখাস্তকারীগণ োমখল কমরদবন। 

০২ তথ্য অমধকার 

আইন, ২০০৯ এর 

ধারা-০৯ 

জিাতাদবক তথ্য 

প্রোন । 

অনমধক 

২০(মবশ) 

কার্ যমেবস 

তথ্য অমধকার আইন, 

২০০৯  এ মনধ যামরত 
ফরদিদর্ 

মলমখতভাদব/ই-জিইদল 

আদবেন করদত হদব। 
     (ফরি-ক) 

 

* ফরি-ক মনম্নবমণ যত স্থাদন পাওয়া 

র্াদব। 

১। ফ্রন্টদডস্ক 

২। তথ্য ও অমভদর্াগ শাখা 

৩। জজলা তথ্য বাতায়ন। 

www.comilla.gov.bd 

৪। উপদজলা মনব যাহী অমফসাদরর কার্ যালয় 

(সকল)। 

(acinfocomplaincomilla

@gmail.com) 

মফ/ চাজয মুক্ত সহকারী কমিশনার 

ও 

োময়ত্বপ্রাি কি যকতযা (আরটিআই) 

তথ্য ও অমভদর্াগ শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, কুমিল্লা 

জফান: +৮৮-০৮১-৬০৩০১ 

ই-জিইল: acinformation@gmail.com 

 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক (সামব যক) 

কুমিল্লা 

কক্ষনাং-২০৯ 

জফান:+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

ই-জিইল:adcgcomilla@gmail.com 

 

 

 

 

 

www.comilla.gov.bd


প্রবাসী কল্যাণ শাখা 

ক্র:

নাং 
জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সদব যাচ্চ 

সিয় 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রামি স্থান মফ/চাজয োময়ত্বপ্রাি ও কি যকতযা (পেবী বাাংলাদেদশর 

জকাড, জজলা/উপদজলা জকাডসহ জর্মলদফান 

নম্বর ও ই-জিইল নম্বর 

উর্ধ্তযন কি যকতযা/র্ার কাদছ আপীল 

করা র্াদব। (কি যকতযার পেবী 

বাাংলাদেদশর জকাড, 

জজলা/উপদজলা জকাডসহ 

জর্মলদফান নম্বর ও ই-জিইল নম্বর 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 
০১ প্রবাসী কিীদের অমভদর্াগ মনষ্পমি ১৫(পদনর) 

কার্ যমেবস 
১। বাাংলাদেশ দূতাবাস/পররাষ্ট্র 

িন্ত্রণালদয়র িাধ্যদি জজলা প্রশাসক 

বরাবদর সাো কাগদজ অমভদর্াগ 

সম্বমলত আদবেন। 

২। অমভদর্াগ সাংমিষ্ট কাগজপত্র 

১। সাংমিষ্ট দূতাবাস 

২। আদবেনকারী মনজ উদযাদগ    

    সরবরাহ করদব। 

 

মফ/চাজয 

মুক্ত 
সহকারী কমিশনার  

প্রবাসী কল্যাণ শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, কুমিল্লা 

রুি নম্বর : ৩১৪ 

জফান: +৮৮-০৮১-৬০৩২৯ 

ই-

জিইল:acinformation@gmail.c

om 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক (সামব যক) 

কুমিল্লা 

কক্ষনাং-২০৯ 

জফান:+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

ই-

জিইল:adcgcomilla@gma

il.com 

০২ জেদশ বসবাসরত প্রবাসীদের 

পমরবাদরর অমভদর্াগ মনষ্পমি 
১৫(পদনর) 

কার্ যমেবস 
১। মবদেদশ অবস্থানরত প্রবাসীর 

নাি উদল্লখপূব যক জজলা প্রশাসক 

বরাবদর সাো কাগদজ সুমনমে যষ্ট 

অমভদর্াগ সম্বমলত আদবেন। 

২। অমভদর্াগ সাংমিষ্ট কাগজপত্র 

১। সাংমিষ্ট দূতাবাস 

২। আদবেনকারী মনজ উদযাদগ  

   সরবরাহ করদব। 

৩। অনুদিামেত স্টযাে জভোর। 

 

মফ/চাজয 

মুক্ত 
সহকারী কমিশনার  

প্রবাসী কল্যাণ শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, কুমিল্লা 

রুি নম্বর : ৩১৪ 

জফান: +৮৮-০৮১-৬০৩২৯ 

ই-

জিইল:acinformation@gmail.c

om 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক (সামব যক) 

কুমিল্লা 

কক্ষনাং-২০৯ 

জফান:+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

ই-

জিইল:adcgcomilla@gma

il.com 

০৩ বববামহক অবস্থা সেমকযত সনেপত্র 

প্রোন 
১৫(পদনর) 

কার্ যমেবস 
১। ২০/- (মবশ) র্াকা মূদল্যর জকার্ য 

মফ সম্বমলত আদবেন। 

২। ২৫০/- র্াকা মূদল্যর নন-

জুমডমসয়াল স্টযাে এমফদডমভর্ । 

৩। পাসদপার্ য সাইদজর সতযাময়ত 

রমিন ছমব ০২ কমপ (এমফদডমভর্ 

োমখলকারীর ০১ কমপ এবাং র্ার 

পদক্ষ আদবেন করদবন তার ০১ 

কমপ ছমব) 

৪। জসানালী ব্যাাংক, কদপ যাদরর্ 

শাখা, কুমিল্লায় ১-২২০১-০০০১-

২৬৮১ জকাদড চালাদনর িাধ্যদি মফ 

জিাোন পূব যক জেজারী চালাদনর 

মূলকমপ। 
 

১।  সাংমিষ্ট দূতাবাস 

২। আদবেনকারী মনজ উদযাদগ  

    সরবরাহ করদব। 

 

জেজারী 

চালাদনর 

িাধ্যদি 

জিা 

৭০০/- 

(সাত 

শত) 

র্াকা। 

সহকারী কমিশনার  

প্রবাসী কল্যাণ শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, কুমিল্লা 

রুি নম্বর : ৩১৪ 

জফান: +৮৮-০৮১-৬০৩২৯ 

ই-

জিইল:acinformation@gmail.c

om 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক (সামব যক) 

কুমিল্লা 

কক্ষনাং-২০৯ 

জফান:+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

ই-

জিইল:adcgcomilla@gma

il.com 



৫। জম্ম মনবন্ধন সনেপদত্রর 

সতযাময়ত ফদর্াকমপ। 

৬। পাসদপাদর্ যর সতযাময়ত 

ফদর্াকমপ। 
০৪ প্রবাসী কল্যাণ জসদলর িাধ্যদি 

মনম্নবমণ যত জসবা প্রোন করা হয়: 

ক) ববদেমশক কি যসাংস্থাদনর জন্য 

স্থানীয় জনগণদক উদ্ধুদ্ধকরণ। 

খ) ববদেমশক কি যসাংস্থান সেমকযত 

উদ্ধুদ্ধকরদণ উপদজলা প্রশাসন, 

জজলা কি যসাংস্থান ও জনশমক্ত 

অমফস, স্থানীয় প্রমতষ্ঠান, এনমজও 

এবাং অন্যান্য জস্বচ্ছাদসবী 

প্রমতষ্ঠানদক সেৃক্তকরণ। 

গ) মবদেদশ েি বাজাদরর চামহো 

অনুর্ায়ী কামরগমর েক্ষতা অজযদনর 

জন্য স্থানীয় জনগণদক উদ্ধুদ্ধকরণ। 

 ) ববদেমশক চাকুমরর জক্ষদত্র 

প্রদয়াজনীয় তথ্যামে সাংগ্রহকরণ। 

ি) জজলা কি যসাংস্থান ও জনশমক্ত 

অমফদসর কার্ যক্রদির সিন্বয়করণ। 

চ) প্রবাসীদের কল্যাদণ সরকারদক 

তথ্য সরবরাহ ও পরািশ য প্রোন। 

পত্রপ্রামির ৭-১৫ 

মেদনর িদধ্য 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা 

হয়। 

প্রবাসীগণ বাাংলাদেশ 

দূতাবাস/পররাষ্ট্র িন্ত্রণালদয়র 

িাধ্যদি জজলা প্রশাসক বরাবদর 

মবমভন্ন অমভদর্াগ োমখল কদরন। 

প্রামি অমভদর্াগ প্রদয়াজনীয় তেন্ত 

সাদপদক্ষ জক্ষত্রিদত পুমলশ 

কমিশনার/পুমলশ সুপার/আইনানুগ 

ব্যবস্থা গ্রহণ কদরন। 

১। ফ্রন্টদডস্ক 

২। প্রবাসী কল্যাণ শাখা 

৩। জজলা তথ্য বাতায়ন। 

www.comilla.gov.bd 

৪। উপদজলা মনব যাহী অমফসাদরর 

কার্ যালয় (সকল), কুমিল্লা। 

জেজারী 

চালাদনর 

িাধ্যদি 

জিা 

৭০০/- 

(সাত 

শত) 

র্াকা। 

সহকারী কমিশনার  

প্রবাসী কল্যাণ শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, কুমিল্লা 

রুি নম্বর : ৩১৪ 

জফান: +৮৮-০৮১-৬০৩২৯ 

ই-

জিইল:acinformation@gmail.c

om 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক (সামব যক) 

কুমিল্লা 

কক্ষনাং-২০৯ 

জফান:+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

ই-

জিইল:adcgcomilla@g

mail.com 

০৫ ক) মৃত্যযবরণকারী প্রবাসীর মৃতদেহ 

মনজ বাড়ীদত জপৌছাদনা ও োফন  

কাফদনর সহায়তাকরণ। 

খ) প্রবাদস মৃত্যযবরণকারী কিী 

পমরবারদক আমর্ যক সাহায্য প্রামিদত 

সহায়তা করা। 

 

পত্র প্রামির ৭-১৫ 

মেদনর িদধ্য 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা 

হয়। 

বাাংলাদেশ দূতাবাস/পররাষ্ট্র 

িন্ত্রণালদয়র িাধ্যদি মলমখতভাদব 

আদবেনপত্রসহ সাংমিষ্ট কাগজপত্র 

জপ্ররণ। 

১। সাংমিষ্ট দূতাবাস 

২। আবদেনকারী মনজ উদযাদগ 

সরবরাহ করদব। 

মফ/চাজয 

মুক্ত 
সহকারী কমিশনার  

প্রবাসী কল্যাণ শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, কুমিল্লা 

রুি নম্বর : ৩১৪ 

জফান: +৮৮-০৮১-৬০৩২৯ 

ই-

জিইল:acinformation@gmail.c

om 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক (সামব যক) 

কুমিল্লা 

কক্ষনাং-২০৯ 

জফান:+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

ই-

জিইল:adcgcomilla@gma

il.com 

০৬  মনরাপে অমভবাসন মনমিতকরদণর 

িাধ্যদি িানব পাচার 

প্রমতদরাদধকদল্প জনসাধারণদক 

উদ্ধুদ্ধকরণ। 

 মলফদলর্ প্রবাসী কল্যাণ শাখা 

 
মফ/চাজয 

মুক্ত 
সহকারী কমিশনার  

প্রবাসী কল্যাণ শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, কুমিল্লা 

রুি নম্বর : ৩১৪ 

জফান: +৮৮-০৮১-৬০৩২৯ 

ই-

জিইল:acinformation@gmail.c

om 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক (সামব যক) 

কুমিল্লা 

কক্ষনাং-২০৯ 

জফান:+৮৮-০৮১-৬০৩০৫ 

ই-

জিইল:adcgcomilla@gma

il.com 

www.comilla.gov.bd


 

ত্রাে ও পুেে ধাসে শাখা 

 

ক্রমিক 

 

 

জসবার নাি 

জসবা প্রোদন 

সদব যাচ্চ সিয় 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র / আদবেন ফরি 

প্রামিস্থান 

 

জসবা মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমত (র্মে 

র্াদক) 

শখার নািসহ োময়ত্বপ্রাি কি যকতযার 

পেমব, রুি নম্বর, জজলা/ উপদজলার 

জকাড, অমফমসয়াল জর্মলদফান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযা পেমব, রুি নম্বর, জজলা/ 

উপদজলার জকাডসহ অমফমসয়াল জর্মলদফান 

ও ইদিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ 

দ্যদর্ যাদগ ক্ষমতগ্রস্ত অসহায়/অস্বচ্ছল 

পমরবার/ব্যামক্তর িদধ্য  ত্রাণ 

সািগ্রী মবতরদণর ব্যবস্থা গ্রহণ              

 

৩-৭ মেন 

১। মনধ যামরত ফরদি আদবেন। 

২. জাতীয় পমরচয় পদত্রর 

সতযাময়ত কমপ। 

৩. ১ি জেণীর জগদজদর্ড 

কি যকতযা কর্তযক  সতযাময়ত 

নাগমরক সনদের কমপ।  

৪.উপদজলা মনব যামহ অমফসাদরর 

প্রতযয়ন 

৫.পাসদপার্ য সাইদজর ছমব 

১।  ত্রাণ ও পুনব যাসন শাখা 

৩। জজলা ওদয়ব জপার্ যাল 

(www.comilla.gov.bd) 

৪। উপদজলা মনব যাহী অমফসাদরর 

কার্ যালয় 

  ৫। উপদজলা মপআইও অমফস 

মফ/চাজয 

মুক্ত 

জজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কি যকতযা, 

কুমিল্লা 

রুি নম্বরঃ ৩১৭ 

জর্মলদফান নম্বর  

+৮৮-০৮১-৩০৩৩১  

ই-জিইল-

drrocomilla@gmail.com 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক (সামব যক) 

কুমিল্লা 

রুি নম্বরঃ ২০৯ 

জর্মলদফান নম্বর 

+৮৮০৮১-৬০৩০৫ 

ই-জিইল : 

adcgcomilla@gmail.com 

 

২ 

গ্রািীণ অবকাঠাদিা সাংস্কার 

কি যসূমচর (কামবখা-

খাযশস্য/র্াকা) 

 

৩-৭ মেন 

১। মনধ যামরত ফরদি আদবেন। 

২. জাতীয় পমরচয় পদত্রর 

সতযাময়ত কমপ। 

৩. ১ি জেণীর জগদজদর্ড 

কি যকতযা কর্তযক  সতযাময়ত 

নাগমরক সনদের কমপ।  

৪.উপদজলা মনব যামহ অমফসাদরর 

প্রতযয়ন 

৫.পাসদপার্ য সাইদজর ছমব 

 

১।  ত্রাণ ও পুনব যাসন শাখা 

৩। জজলা ওদয়ব জপার্ যাল 

(www.comilla.gov.bd) 

৪। উপদজলা মনব যাহী অমফসাদরর 

কার্ যালয় 

৫। উপদজলা মপআইও অমফস 

 

 

 

মফ/চাজয 

মুক্ত 

৩ 

গ্রািীণ অবকাঠাদিা  

রক্ষণাদবক্ষণ (টি আর 

খাযশস্য/র্াকা) 

 

৩-৭ মেন 

১। মনধ যামরত ফরদি আদবেন। 

২. জাতীয় পমরচয় পদত্রর 

সতযাময়ত কমপ। 

৩. ১ি জেণীর জগদজদর্ড 

কি যকতযা কর্তযক  সতযাময়ত 

নাগমরক সনদের কমপ।   

৪.উপদজলা মনব যামহ অমফসাদরর 

প্রতযয়ন 

৫.পাসদপার্ য সাইদজর ছমব 

১।  ত্রাণ ও পুনব যাসন শাখা 

৩। জজলা ওদয়ব জপার্ যাল 

(www.comilla.gov.bd) 

৪। উপদজলা মনব যাহী অমফসাদরর 

কার্ যালয় 

৫। উপদজলা মপআইও অমফস 

মফ/চাজয 

মুক্ত 

  

৪ 
অমত েমরদ্রদের জন্য কি যসাংস্থান 

কি যসূমচ 
৩-৭ মেন 

১। মনধ যামরত ফরদি আদবেন। 

২. ১ি জেণীর জগদজদর্ড 

কি যকতযা কর্তযক  সতযাময়ত 

১।  ত্রাণ ও পুনব যাসন শাখা 

৩। জজলা ওদয়ব জপার্ যাল 

(www.comilla.gov.bd) 

মফ/চাজয 

মুক্ত 

mailto:adcgcomilla@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

নাগমরক সনদের কমপ।  

৩. নাগমরক সনদের সতযাময়ত 

কমপ। 

৪.উপদজলা মনব যামহ অমফসাদরর 

প্রতযয়ন 

৫.পাসদপার্ য সাইদজর ছমব 

৪। উপদজলা মনব যাহী অমফসাদরর 

কার্ যালয় 

৫। উপদজলা মপআইও অমফস 

৫ 

গ্রািীণ রাস্তায় জছার্ জছার্ (১২ মিঃ 

পর্ যন্ত) জসত্য/কালভযার্ মনি যাণ। 

 

৩-৭ মেন 

১। মনধ যামরত ফরদি আদবেন। 

২. ১ি জেণীর জগদজদর্ড 

কি যকতযা কর্তযক  সতযাময়ত 

নাগমরক সনদের কমপ।  

৩. নাগমরক সনদের সতযাময়ত 

কমপ। 

৪.উপদজলা মনব যামহ অমফসাদরর 

প্রতযয়ন 

৫.পাসদপার্ য সাইদজর ছমব 

১।  ত্রাণ ও পুনব যাসন শাখা 

৩। জজলা ওদয়ব জপার্ যাল 

(www.comilla.gov.bd) 

৪। উপদজলা মনব যাহী অমফসাদরর 

কার্ যালয় 

৫। উপদজলা মপআইও অমফস 

মফ/চাজয 

মুক্ত 

৬ 
ভারত হদত মবতামরত জিাহাদজর 

পুনব যাসন করা। 
৩-৭ মেন 

১। মনধ যামরত ফরদি আদবেন। 

২. ১ি জেণীর জগদজদর্ড 

কি যকতযা কর্তযক  সতযাময়ত 

নাগমরক সনদের কমপ।  

৩. নাগমরক সনদের সতযাময়ত 

কমপ। 

৪.উপদজলা মনব যামহ অমফসাদরর 

প্রতযয়ন 

৬.পাসদপার্ য সাইদজর ছমব 

১।  ত্রাণ ও পুনব যাসন শাখা 

৩। জজলা ওদয়ব জপার্ যাল 

(www.comilla.gov.bd) 

৪। উপদজলা মনব যাহী অমফসাদরর 

কার্ যালয় 

৫। উপদজলা মপআইও অমফস 

মফ/চাজয 

মুক্ত 



 

রািস্ব (এস. এ,) শাখা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 

ক্রতেক 

 

 

লসোর নার্ 

গসো প্রদানে 

সনে ধাচ্চ সেয় 

 

প্রলয়াজনীয় কাগজিত্র 

প্রলয়াজনীয় কাগজিত্র / আনেদে 

ফরে প্রাশ্লিস্থান 

 

গসো মূল্য এেং 

িতরনশার্ িদ্ধতি 

( তদ র্ানক) 

শাখার োেসহ দাতয়ত্বপ্রাি কে ধকিধার  

িদতে, রুে েম্বর, গিলা/ উিনিলার গকাে, 

অতফতসয়াল গেতলনফাে ও ইনেইল 

ঊর্ধ্মতন কর্ মকতমা িদতে, রুে 

েম্বর, গিলা/ উিনিলার 

গকােসহ অতফতসয়াল গেতলনফাে 

ও ইনেইল 

০১. ভূশ্লর্হীনলের র্লে 

কৃশ্লষ খাস জশ্লর্ 

েলদােস্ত প্রস্তাে 

অনুলর্ােন 

৩০ (শ্লত্রশ) 

কায মশ্লেেস 

১. উিনিলা তেে ধাহী অতফসার/সহকারী কতেশোর (ভূতে) কর্তধক আনদশ িনত্র প্রোে 

সম্বতলি গকস েতর্। 

গকস েতর্নি গ সকল কােি িত্র সংযুি করনি হনে:  

ক. ভূশ্লর্হীনলের আলেেন প্রাশ্লির ির প্রার্থী ভূশ্লর্হীন র্লর্ ম প্রতযয়ন  

খ. সহকারী কশ্লর্শনার(ভূশ্লর্)র িদয প্রতিনেদে 

গ.উিনিলা কৃতষ খাস িতে ব্যেস্থািনা ও েনদােে কতের্টর সভার কা ধতেেরেীর কশ্লি 

ঘ. প্রাশ্লর্থ মত/তফশ্লসেভূক্ত ভূশ্লর্র খতিয়াে কতি 

ঙ. ইউএেও, এতসল্যান্ড এেং ইউএলএও এর গ ৌর্ স্বােতরি (পূরেকৃি) প্রোে ফরে  

চ. অগ্রাশ্লিকার তাশ্লেকার সংশ্লিষ্ট অংলশর সতযাশ্লয়ত কশ্লি 

ছ. প্রোতেি িতের গেচ ম্যাি  

১. সংতিষ্ট উিনিলা তেে ধাহী 

অতফসানরর কা ধালয় 

২. সংতিষ্ট সহকারী কতেশোর 

(ভূতে) এর কা ধালয় 

৩. সংতিষ্ট ইউতেয়ে ভূতে 

অতফস 

৪. গিলা ওনয়ে গিাে ধাল-

www.comilla.gov.bd  

গসো মূল্য 

প্রন ািু েয় 

লরশ্লভশ্লনউ লডপুটি কালেক্টর 

রুে েম্বরঃ ২৩১ 

লফান : ০৮১-৬০৩১৯ 

ই-লর্ইেঃঃ 

rdccomilla1@gmail.com 

অতিতরি লজো প্রশাসক 

(রািস্ব), কুশ্লর্ল্লা 

রুে েম্বরঃ ২১৯ 

লফান: ০৮১-৬০৩০৭ 

ই-লর্ইে: 

adcrcomilla1@gmail.c

om 

২. আনেদেকারী কর্তধক দাতখলকৃি কােিিত্র : 

ক. িতের িফতসল উনেখপূে ধক (পূরেকৃি) ভূশ্লর্ র্ন্ত্রণােলয়র শ্লনি মাশ্লরত ফরলর্ আনেদেিত্র 

খ. িািীয় িতরচয়িনত্রর ফনোকতি (নেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি)  

গ. ভূতেহীে সেনদর ফনোকতি (নেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি) 

ঘ. িাসলিার্ ম সাইলজর ২ কশ্লি ছশ্লে (নেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি) (স্বার্ী-স্ত্রীর 

লযৌর্থ ছশ্লে/শ্লেিো হলে-সির্ পুত্রসহ লযৌর্থ ছশ্লে/ প্রশ্লতেন্ধী হলে একক ছশ্লে) 

০২. সরকাশ্লর েিলরর 

অনুকূলে অকৃশ্লষ 

খাসজশ্লর্   

েলদােস্ত প্রোন 

 ৬০ (ষার্) 

কায মশ্লেেস 

 

 

শ্লনলনাক্ত কাগজিত্রসহ গিলা প্রশাসক েরাের আলেেন করলত হলে 

১. েলদােস্ত িাওয়ার কারণ সুস্পষ্টভালে উলল্লখ কলর জশ্লর্র তফসীেসহ পূণ মাঙ্গ  

আলেেনিত্র  

২. ন্যযনতর্ িতের চাতহদািত্র 

৩. ভেনের গল-আউে িাে 

৪. স্ব স্ব র্ন্ত্রণােলয়র প্রশাসতেক অনুনোদেিত্র 

৫. োনিে েরাদ্দ সংক্রান্ত িত্র 

৬. ২৫০/-র্াকা মুলের নন জুশ্লডশ্লসয়াে স্ট্যালে আলেেনকারীর হলফোো  

[েলদােস্ত লকস নশ্লর্থ অনুলর্ােলনর ির ১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ নং লকালড িায মকৃত 

লসোশ্লর্র র্াকা জর্া শ্লেলত হলে] 

১. সংশ্লিষ্ট েির/ প্রশ্লতষ্ঠান 

 

২. সংশ্লিষ্ট সংস্থার শ্লনয়ন্ত্রণকারী 

র্ন্ত্রণােয়/ শ্লেভাগ/ কায মােয় 

 

৩.অনুলর্াশ্লেত স্ট্াে লভন্ডার 

--  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

লরশ্লভশ্লনউ লডপুটি কালেক্টর 

রুে েম্বরঃ ২৩১ 

লফান : ০৮১-৬০৩১৯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অতিতরি লজো প্রশাসক  

       (রািস্ব), কুশ্লর্ল্লা 

রুে েম্বরঃ ২১৯ 

০৩. সরকাশ্লর শ্লশিা 

প্রশ্লতষ্ঠালনর 

অনুকূলে অকৃশ্লষ 

 ৬০ (ষার্) 

কায মশ্লেেস 

 

শ্লনলনাক্ত কাগজিত্রসহ গিলা প্রশাসক েরাের আলেেন করলত হলেেঃ 

১. েলদােস্ত িাওয়ার কারণ সুস্পষ্টভালে উলল্লখ কলর জশ্লর্র তফশ্লসেসহ পূণ মাঙ্গ  

আলেেনিত্র।  

১. সংশ্লিষ্ট েির/প্রশ্লতষ্ঠান 

 

 

-- 



খাসজশ্লর্   

েলদােস্ত প্রোন 

 

 

২. ন্যযনতর্ িতের চাতহদািত্র 

৩. ভেনের গল-আউেিাে 

৪. স্ব স্ব র্ন্ত্রণােলয়র প্রশাসতেক অনুনোদেিত্র 

৫. োনিে েরাদ্দ সংক্রান্ত িত্র 

৬.  ২৫০/-র্াকা মুলের নন জুশ্লডশ্লসয়াে স্ট্যালে আলেেনকারীর হলফোো  

[েলদােস্ত লকস নশ্লর্থ অনুলর্ােলনর ির ১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ নং লকালড িায মকৃত 

লসোশ্লর্র র্াকা জর্া শ্লেলত হলে] 

২-৬ সংশ্লিষ্ট সংস্থার 

শ্লনয়ন্ত্রণকারী র্ন্ত্রণােয়/ 

শ্লেভাগ/কায মােয় 

 

৩.অনুলর্াশ্লেত স্ট্াে লভন্ডার 

 

ই-লর্ইেঃঃ 

rdccomilla1@gmail.com 

লফান: ০৮১-৬০৩০৭ 

ই-লর্ইে: 

adcrcomilla1@gmail.c

om 

০৪. লেসরকাশ্লর শ্লশিা 

প্রশ্লতষ্ঠালনর 

অনুকুলে অকৃশ্লষ 

খাসজশ্লর্   

েলদােস্ত প্রোন 

৬০ (ষার্)  

কায মশ্লেেস 

 

শ্লনলনাক্ত কাগজিত্রসহ গিলা প্রশাসক েরাের আলেেন করলত হলেেঃ 

১. শ্লনি মাশ্লরত ফরলর্ আলেেন (লজপ্রকুর্: ফরর্ নং-৬৬) 

২. ন্যযনতর্ িতের চাতহদািত্র 

৩. ভেনের গল-আউে িাে 

৪. ম্যালনশ্লজং কশ্লর্টির লরজুলেশলনর কশ্লি 

৫. োনিে েরাদ্দ সংক্রান্ত িত্র 

৬.  ২৫০/-র্াকা মূলের নন জুশ্লডশ্লসয়াে স্ট্যালে আলেেনকারীর হলফোো  

[েলদােস্ত লকস নশ্লর্থ অনুলর্ােলনর ির ১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ নং লকালড িায মকৃত 

লসোশ্লর্র র্াকা জর্া শ্লেলত হলে] 

১. সংশ্লিষ্ট েির/ প্রশ্লতষ্ঠান 

২-৬. সংশ্লিষ্ট সংস্থার 

শ্লনয়ন্ত্রণকারী র্ন্ত্রণােয়/ শ্লেভাগ/ 

কায মােয় 

-- 

০৫. শ্লেশ্লশষ্ট শ্লশিাশ্লেে, 

কশ্লে, সাশ্লহশ্লতযক 

ো জাতীয় িয মালয় 

শ্লনজ অেোলনর 

জন্য শ্লেলশষ ভালে 

স্বীকৃত ব্যশ্লক্তর 

অনুকূলে অকৃশ্লষ 

খাসজশ্লর্   

েলদােস্ত  প্রোন 

 

৬০ (ষার্) 

কায মশ্লেেস 

 

 

লজো প্রশাসক েরাের োশ্লখেকৃত প্রলয়াজনীয় কাগজিত্র: 

১. শ্লনি মাশ্লরত ফরলর্ আলেেন (লজপ্রকুর্: ফরর্ নং- ৬৭) 

২. ০২ কতি িাসনিাে ধ সাইনির সতযাশ্লয়ত রতিে ছতে। 

৩. িািীয় িতরচয়িনত্রর ফনোকতি (নেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি)  

৪. শ্লনজ অেোলনর স্বীকৃশ্লত সেমশ্লকত সনেিলত্রর সতযাশ্লয়ত ছায়াশ্লেশ্লি (নেনিনেে 

কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি) 

৫. জশ্লর্র উিযুক্ত মূে িশ্লরলশাি করলত সির্তা সেশ্লকমত প্রতযয়ন িত্র/ব্যাংক সেলভশ্লি 

সনে । 

৬. ২৫০/-র্াকা মুলের নন জুশ্লডশ্লসয়াে স্ট্যালে আলেেনকারীর হলফোো  

 [েলদােস্ত লকস নশ্লর্থ অনুলর্ােলনর ির ১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ নং লকালড িায মকৃত 

লসোশ্লর্র র্াকা জর্া শ্লেলত হলে] 

লজো প্রশাসলকর কায মােয়, 

উিলজো শ্লনে মাহী অশ্লফসালরর 

কায মােয়, সহকারী কশ্লর্শনার 

(ভূশ্লর্) এর কায মােয় গিলা 

ওনয়ে গিাোল-

www.comilla.gov.

bd 

২০/- র্াকার 

লকার্ ম শ্লফ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

লরশ্লভশ্লনউ লডপুটি কালেক্টর 

রুে েম্বরঃ ২৩১ 

লফান : ০৮১-৬০৩১৯ 

ই-লর্ইেঃঃ 

rdccomilla1@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অতিতরি লজো প্রশাসক 

(রািস্ব), কুশ্লর্ল্লা 

রুে েম্বরঃ ২১৯ 

লফান: ০৮১-৬০৩০৭ 

ই-লর্ইে: 

adcrcomilla1@gmail.c

om 

০৬. প্রাকৃশ্লতক দুলয মাগ 

জশ্লনত কারলণ 

িশ্লতগ্রস্ত ও 

সরকার কর্তমক 

বেিভালে 

পুনে মাশ্লসত 

িশ্লরোলরর 

অনুকূলে অকৃশ্লষ 

খাসজশ্লর্   

েলদােস্ত প্রোন 

৬০ (ষার্)  

কায মশ্লেেস 

 

 

লজো প্রশাসক েরাের োশ্লখেকৃত প্রলয়াজনীয় কাগজিত্র: 

১. শ্লনি মাশ্লরত ফরলর্ আলেেন (লজপ্রকুর্: ফরর্ নং- ৬৮) 

২. ০২ কতি িাসনিাে ধ সাইনির রতিে ছতে (নেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি) । 

৩. িািীয় িতরচয়িনত্রর ফনোকতি (নেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি) 

৪. প্রাকৃশ্লতক দুলয মাগজশ্লনত কারলণ িশ্লতগ্রস্ত ও সরকার কর্তমক বেিভালে পুনে মাশ্লসত র্লর্ ম 

স্বীকৃত  সনেিলত্রর সতযাশ্লয়ত ছায়াশ্লেশ্লি। 

৫. জশ্লর্র উিযুক্ত মূে িশ্লরলশাি করলত সির্তা সেশ্লকমত প্রতযয়ন িত্র   

৬. ২৫০/-র্াকা মুলের নন জুশ্লডশ্লসয়াে স্ট্যালে আলেেনকারীর হলফোো  

 [েলদােস্ত লকস নশ্লর্থ অনুলর্ােলনর ির ১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ নং লকালড িায মকৃত 

লসোশ্লর্র র্াকা জর্া শ্লেলত হলে] 

লজো প্রশাসলকর কায মােয়, 

উিলজো শ্লনে মাহী অশ্লফসালরর 

কায মােয়, সহকারী কশ্লর্শনার 

(ভূশ্লর্) এর কায মােয় গিলা 

ওনয়ে গিাোল-

www.comilla.gov.

bd  এেং 

২. ব্যাংক/আশ্লর্থ মক প্রশ্লতষ্ঠান   

৩.অনুলর্াশ্লেত স্ট্াে লভন্ডার  

 

 

২০/- র্াকার 

লকার্ ম শ্লফ 



০৭. প্রোসীলের 

সর্োয় সশ্লর্শ্লতর 

র্ােলর্ েহুতে 

ভেণ শ্লনর্ মালণর 

জন্য অকৃশ্লষ 

খাসজশ্লর্   

েলদােস্ত প্রোন 

৬০ (ষার্) 

কায মশ্লেেস 

 

 

লজো প্রশাসক েরাের োশ্লখেকৃত প্রলয়াজনীয় কাগজিত্র: 

১. সাো কাগলজ আলেেন 

২. েহুতে ভেলনর গল-আউে িাে 

৩. ব্যাংক সলনভতন্স সেদিত্র 

৪. েলদােস্ত লকস নশ্লর্থ অনুলর্ােলনর ির ১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ নং লকালড িায মকৃত 

লসোশ্লর্র র্াকা জর্া শ্লেলত হলে। 

৫. ২৫০/-র্াকা মুলের নন জুশ্লডশ্লসয়াে স্ট্যালে আলেেনকারীর হলফোো 

 ২০/- র্াকার 

লকার্ ম শ্লফ 

০৮. গোশ্লে িশু ো দুগ্ধ 

খার্ার ো 

হাঁসমুরশ্লগ খার্ার 

স্থািলনর জন্য ো  

শ্লশল্প কারখানা 

স্থািলনর জন্য 

অকৃশ্লষ খাসজশ্লর্   

েলদােস্ত প্রোন 

৬০ (ষার্) 

কায মশ্লেেস 

লজো প্রশাসক েরাের োশ্লখেকৃত প্রলয়াজনীয় কাগজিত্র: 

১. শ্লনি মাশ্লরত ফরলর্ আলেেন (লজপ্রকুর্: ফরর্ নং- ৭০) 

২. ০২ কতি িাসনিাে ধ সাইনির রতিে ছতে(নেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি)। 

৩. িািীয় িতরচয়িনত্রর ফনোকতি (নেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি) 

৪. খাোনরর গল-আউে িাে 

৫. ব্যাংক সলনভতন্স সেদিত্র (সংতিষ্ট ব্যাংক কর্তধক প্রদত্ত) 

৬. েলদােস্ত লকস নশ্লর্থ অনুলর্ােলনর ির ১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ নং লকালড িায মকৃত 

লসোশ্লর্র র্াকা জর্া শ্লেলত হলে। 

৭. ২৫০/-র্াকা মুলের নন জুশ্লডশ্লসয়াে স্ট্যালে  হলফোো  

লজো প্রশাসলকর কায মােয়, উিলজো 

শ্লনে মাহী অশ্লফসালরর কায মােয়, 

সহকারী কশ্লর্শনার (ভূশ্লর্) এর 

কায মােয় গিলা ওনয়ে গিাে ধাল-

www.comilla.gov.bd  

এেং 

৩.অনুলর্াশ্লেত স্ট্াে লভন্ডার  

২০/- র্াকার লকার্ ম 

শ্লফ 

  

০৯. ব্যশ্লক্তর অনুকূলে 

অকৃশ্লষ খাসজশ্লর্   

েলদােস্ত প্রোন 

(একসনা 

েীজমূলে েখলে 

র্থাকা ব্যশ্লক্ত) 

৬০ (ষার্) 

কায মশ্লেেস 

লজো প্রশাসক েরাের োশ্লখেকৃত প্রলয়াজনীয় কাগজিত্র: 

১. শ্লনি মাশ্লরত ফরলর্ আলেেন (লজপ্রকুর্: ফরর্ নং- ৭১) 

২. ০২ কতি িাসনিাে ধ সাইনির রতিে ছতে (নেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি) 

৩. িািীয় িতরচয়িনত্রর ফনোকতি (নেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি)  

৪. একসনা েীজ র্থাকলে কর্িলি ১০ েছলরর শ্লডশ্লসআর এর কশ্লি  

৫. জশ্লর্র উিযুক্ত মূে িশ্লরলশাি করলত সির্তার প্রতযয়ন িত্র 

৬. ২৫০/-র্াকা মুলের নন জুশ্লডশ্লসয়াে স্ট্যালে আলেেনকারীর হলফোো  

[েলদােস্ত লকস নশ্লর্থ অনুলর্ােলনর ির ১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ নং লকালড িায মকৃত 

লসোশ্লর্র র্াকা জর্া শ্লেলত হলে] 

     

1. উিলজোর ভূশ্লর্ অশ্লফস  

২. ব্যাংক/আশ্লর্থ মক প্রশ্লতষ্ঠান  

 

 

 

৩.অনুলর্াশ্লেত স্ট্াে লভন্ডার 

 

২০/- র্াকার লকার্ ম 

শ্লফ 

১০. ব্যশ্লক্তর অনুকূলে 

অকৃশ্লষ খাসজশ্লর্   

েলদােস্ত প্রোন 

(অশ্লিগ্রহলণর ফলে 

িশ্লতগ্রস্ত ব্যশ্লক্ত) 

৬০ (ষার্) 

কায মশ্লেেস 

লজো প্রশাসক েরাের োশ্লখেকৃত প্রলয়াজনীয় কাগজিত্র: 

১. শ্লনি মাশ্লরত ফরলর্ আলেেন (লজপ্রকুর্: ফরর্ নং- ৭২) 

২. ০২ কতি িাসনিাে ধ সাইনির রতিে ছতে (নেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি) 

৩. িািীয় িতরচয়িনত্রর ফনোকতি (নেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি) 

৪. জশ্লর্র উিযুক্ত মূে িশ্লরলশাি করলত সির্তা প্রতযয়ন িত্র 

৫. অশ্লিগ্রহলণর ফলে িশ্লতগ্রস্ত হলে প্রর্াণ িত্র  

৬. ২৫০/-র্াকা মুলের নন জুশ্লডশ্লসয়াে স্ট্যালে হলফোো  

[েলদােস্ত লকস নশ্লর্থ অনুলর্ােলনর ির ১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ নং লকালড িায মকৃত 

লসোশ্লর্র র্াকা জর্া শ্লেলত হলে] 

         

১. ভূশ্লর্ হুকুর্েখে শাখা 

২. ব্যাংক/আশ্লর্থ মক প্রশ্লতষ্ঠান 

 

 

৩.অনুলর্াশ্লেত স্ট্াে লভন্ডার  

 

 

২০/- র্াকার 

লকার্ মশ্লফ 

১১. ব্যশ্লক্তর অনুকূলে 

অকৃশ্লষ খাসজশ্লর্   

েলদােস্ত প্রোন 

(খাস জশ্লর্ সংেগ্ন 

৬০ (ষার্) 

কায মশ্লেেস 

 

 

লজো প্রশাসক েরাের োশ্লখেকৃত প্রলয়াজনীয় কাগজিত্র: 

১. শ্লনি মাশ্লরত ফরলর্ আলেেন (লজপ্রকুর্: ফরর্ নং- ৭৩) 

২. োড়ী ো কারখানার সশ্লিকর্েতী খাস জশ্লর্ হলে িার্শ্মেতী জশ্লর্র  র্াশ্লেকানা 

সংক্রান্ত কাগজিত্র।  

লজো প্রশাসলকর কায মােয়, উিলজো 

শ্লনে মাহী অশ্লফসালরর কায মােয়, 

সহকারী কশ্লর্শনার (ভূশ্লর্) এর 

কায মােয় গিলা ওনয়ে গিাে ধাল-

২০/- র্াকার 

লকার্ মশ্লফ 

লরশ্লভশ্লনউ লডপুটি কালেক্টর 

রুে েম্বরঃ ২৩১ 

লফান : ০৮১-৬০৩১৯ 

ই-লর্ইেঃঃ 

অতিতরি লজো প্রশাসক 

(রািস্ব), কুশ্লর্ল্লা 

রুে েম্বরঃ ২১৯ 

লফান: ০৮১-৬০৩০৭ 



োশ্লড় ো 

কারখানার 

র্াশ্লেক) 

 ৩. জশ্লর্র উিযুক্ত মূে িশ্লরলশাি করলত সির্তা সেশ্লকমত প্রতযয়ন িত্র 

৪. িািীয় িতরচয়িনত্রর ফনোকতি (নেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি) 

৫. ০২ কতি িাসনিাে ধ সাইনির রতিে ছতে(নেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি) 

৬. ২৫০/-র্াকা মুলের নন জুশ্লডশ্লসয়াে স্ট্যালে  হলফোো  

[েলদােস্ত লকস নশ্লর্থ অনুলর্ােলনর ির ১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ নং লকালড িায মকৃত 

লসোশ্লর্র র্াকা জর্া শ্লেলত হলে] 

www.comilla.gov.bd  

এেং 

অনুলর্াশ্লেত স্ট্যাে লভন্ডার 

rdccomilla1@gmail.c

om 

ই-লর্ইে: 

adcrcomilla1@gmail.co

m 

১২. ির্ীয় স্থািনার 

অনুকূলে অকৃশ্লষ 

খাসজশ্লর্   

েলদােস্ত প্রোন 

৬০ (ষার্) 

কায মশ্লেেস 

 

 

লজো প্রশাসক েরাের োশ্লখেকৃত প্রলয়াজনীয় কাগজিত্র: 

১. শ্লনি মাশ্লরত ফরলর্ আলেেন (লজপ্রকুর্: ফরর্ নং- ৭৪) 

২. প্রতিষ্ঠানের অকৃতষ খাস িতে েনদােে প্রাতি সংক্রায সভার  

   কা ধতেেরেী  

৩. সংশ্লিষ্ট প্রশ্লতষ্ঠালনর বেি কশ্লর্টির লরজুলেশন কশ্লি 

৪. নুুেিে িতের চাতহদািত্র 

৫. ভেনের গল-আউেিাে 

৬. োনিে েরাদ্দ সংক্রান্ত িত্র 

৭. ২৫০/-র্াকা মুলের নন জুশ্লডশ্লসয়াে স্ট্যালে  হলফোো  

[েলদােস্ত লকস নশ্লর্থ অনুলর্ােলনর ির ১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ নং লকালড িায মকৃত 

লসোশ্লর্র র্াকা জর্া শ্লেলত হলে] 

 

 

 

 

 

 

ঐ 

 

 

 

২০/- র্াকার 

লকার্ মশ্লফ 

১৩. শ্লশল্পকারখানা 

স্থািলনর জন্য 

অকৃশ্লষ খাস জশ্লর্ 

েলদােস্ত প্রোন 

৬০ (ষার্) 

কায মশ্লেেস 

 

 

 

লজো প্রশাসক েরাের োশ্লখেকৃত প্রলয়াজনীয় কাগজিত্র: 

১. শ্লনি মাশ্লরত ফরলর্ আলেেন (লজপ্রকুর্: ফরর্ নং- ৭৫) 

২. ০২ কতি িাসনিাে ধ সাইনির সতযাশ্লয়ত রতিে ছতে 

৩. িািীয় িতরচয়িনত্রর ফনোকতি (নেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি)  

৪. কারখাোর গল-আউে িাে 

৫. ব্যাংক সলনভতন্স সেদিত্র (সংতিষ্ট ব্যাংক কর্তক প্রদত্ত) 

৬. ২৫০/-র্াকা মুলের নন জুশ্লডশ্লসয়াে স্ট্যালে  হলফোো  

 [েলদােস্ত লকস নশ্লর্থ অনুলর্ােলনর ির ১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ নং লকালড িায মকৃত 

লসোশ্লর্র র্াকা জর্া শ্লেলত হলে] 

 

ঐ 

২০/- র্াকার 

লকার্ মশ্লফ 

১৪. জের্হাে ইজারা 

প্রোন 

৩০ (শ্লত্রশ) 

কা ধতদেস  

লজো প্রশাসক েরাের োশ্লখেকৃত প্রলয়াজনীয় কাগজিত্র: 

১. শ্লনি মাশ্লরত শ্লসশ্লডউে ফরলর্ আলেেন  

২. চাশ্লহত ব্যাংক ড্রাফর্/লিঅডার 

৩. িািীয় িতরচয়িনত্রর ফনোকতি (নেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি) 

৪. আয়কর িশ্লরলশালির সাটি মশ্লফলকর্  

৫. ভযার্ িশ্লরলশালির প্রতযয়ন 

০১. লজো প্রশাসলকর কায মােয়, 

রাজস্ব শাখা  

০২. ইউএনও অশ্লফস 

০৩. সহকারী কশ্লর্শনার (ভূশ্লর্) এর 

কায মােয়                    

শ্লসশ্লডউলের  মূে 

অনুযায়ী 

লরশ্লভশ্লনউ লডপুটি কালেক্টর 

রুে েম্বরঃ ২৩১ 

লফান : ০৮১-৬০৩১৯ 

ই-লর্ইেঃঃ 

rdccomilla1@gmail.c

om 

অতিতরি লজো প্রশাসক 

(রািস্ব), কুশ্লর্ল্লা 

রুে েম্বরঃ ২১৯ 

লফান: ০৮১-৬০৩০৭ 

ই-লর্ইে: 

adcrcomilla1@gmail.co

m 
১৫. জের্হাে ইজারা 

নোয়ন  

০৭ (সাত) 

কায মশ্লেেস 

 

আলেেনিলত্রর সালর্থ লয সকে কাগজিত্র প্রলয়াজন: 

০১.  সশ্লর্শ্লতর হােনাগাে লরশ্লজলেশলনর কশ্লি।   

০২. সশ্লর্শ্লতর শ্লনি মাশ্লরত প্যালড সভািশ্লত/সোেলকর নার্ ও িেশ্লেযুক্ত স্বাির সম্বশ্লেত 

আলেেন  

 [অনুলর্ােলনর ির ১৫ (িলনর কর্ মশ্লেেলসর র্লে ১-৪৬৩১-০০০০-১২৬১ নং লকালড 

িায মকৃত লসোশ্লর্র র্াকা জর্া শ্লেলত হলে] 

 ২০/- র্াকার লকার্ ম 

শ্লফ 



১৬. োলুর্হাে 

ইজারায় অংশ 

গ্রহলণ 

তাশ্লেকাভুশ্লক্ত(প্রর্থ

র্ লেশ্লণ) 

২১০ শ্লেন 

অর্থ মাৎ ১ো 

বেশাখ 

হলত ৩০ 

কাশ্লতমক  

োলুর্হাে ইজারা েরিলত্র অংশগ্রহলণর জন্য তাশ্লেকাভুশ্লক্তর শতমােেী : 

১. ভূশ্লর্ র্ন্ত্রণােয় শ্লনি মাশ্লরত আলেেন ফরর্  

২. িািীয় িতরচয়িনত্রর ফনোকতি (নেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি)  

৩. িাসলিার্ ম সাইলজর ০৩ কশ্লি ছশ্লে (নেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি) 

৪. টিআইএন ও সেলশষ আয়কর িশ্লরলশালির প্রর্াণিত্র  

৫. ব্যাংক সেলভশ্লি সনেিত্র 

৬. ভযার্ প্রোলনর সনেিত্র 

৭. সংশ্লিষ্ট লিৌরসভা/ইউশ্লনয়ন িশ্লরষে কর্তমক লেড োইলসি এর সতযাশ্লয়ত ফলর্াকশ্লি।  

[অনুলর্ােলনর ির ১৫(িলনর কর্ মশ্লেেলসর র্লে ১-৪৬৩১-০০০০-১২৬৩ নং লকালড 

িায মকৃত লসোশ্লর্র র্াকা জর্া শ্লেলত হলে] 

 

 

 

 

১. লজো প্রশাসলকর কায মােয়, 

রাজস্ব শাখা। কি নং-৩০৭ ও স্ব-স্ব 

ইউএনও অশ্লফস 

 

সেস্যভূশ্লক্ত: প্রর্থর্ 

লেশ্লণর জন্য 

৫০০০/ র্াকার 

ব্যাংক ড্রাফর্।  

 

প্রশ্লত েছর নোয়ন 

করার লিলত্র প্রর্থর্ 

লেশ্লণর জন্য ৫০০/ 

র্াকার ব্যাংক 

ড্রাফর্। 

১৭. োলুর্হাে 

ইজারায় অংশ 

গ্রহলণ 

তাশ্লেকাভুশ্লক্ত 

(শ্লিতীয় লেশ্লণ) 

২১০ শ্লেন 

অর্থ মাৎ ১ো 

বেশাখ 

হলত ৩০ 

কাশ্লতমক  

োলুর্হাে ইজারা েরিলত্র অংশগ্রহলণর জন্য তাশ্লেকাভুশ্লক্তর শতমােেী : 

১. ভূশ্লর্ র্ন্ত্রণােয় শ্লনি মাশ্লরত আলেেন ফরর্  

২. িািীয় িতরচয়িনত্রর ফনোকতি (নেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি) 

৩. িাসলিার্ ম সাইলজর ০৩ কশ্লি ছশ্লে (নেনিনেে কে ধকিধা কর্তধক সিুাতয়ি) 

৪. সংশ্লিষ্ট লিৌরসভা/ইউশ্লনয়ন িশ্লরষে কর্তমক প্রেত্ত লেড োইলসি এর গেনিনেে 

কে ধকিধা কর্তধক সতযাশ্লয়ত ফলর্াকশ্লি  

৫. টিআইএন ও সেলশষ আয়কর িশ্লরলশালির প্রর্াণিত্র  

৬. ব্যাংক সেলভশ্লি সাটি মশ্লফলকর্ (সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তমক প্রেত্ত) 

৭. ভযার্ প্রোলনর সাটি মশ্লফলকর্  

 [অনুলর্ােলনর ির ১৫(িলনর কর্ মশ্লেেলসর র্লে ১-৪৬৩১-০০০০-১২৬৩ নং লকালড 

িায মকৃত লসোশ্লর্র র্াকা জর্া শ্লেলত হলে] 

 

 

 

 

১. লজো প্রশাসলকর কায মােয়, 

রাজস্ব শাখা। কি নং-৩০৭ 

 

সেস্যভূশ্লক্ত: ২য় 

লেণীর জন্য ৫০০/ 

র্াকার ব্যাংক 

ড্রাফর্।  

 

প্রশ্লত েছর নোয়ন 

করার লিলত্র ২য় 

লেশ্লণর জন্য ২০০/ 

র্াকার ব্যাংক 

ড্রাফর্। 

 

 

 

 

 

 

 

 

লরশ্লভশ্লনউ লডপুটি কালেক্টর 

রুে েম্বরঃ ২৩১ 

লফান : ০৮১-৬০৩১৯ 

ই-লর্ইেঃঃ 

rdccomilla1@gmail.c

om 

 

 

 

 

 

 

 

 

অতিতরি লজো প্রশাসক 

(রািস্ব), কুশ্লর্ল্লা 

রুে েম্বরঃ ২১৯ 

লফান: ০৮১-৬০৩০৭ 

ই-লর্ইে: 

adcrcomilla1@gmail.

com 

১৮.  োলুর্হালের 

ইজারায় অংশ 

গ্রহলণর োইলসি 

নোয়ন 

০৩ (শ্লতন) 

কায মশ্লেেস  

১. শ্লনি মাশ্লরত ফরলর্ আলেেন (লজপ্রকুর্: ফরর্ নং- ৭৬) 

২. ২০/ র্াকার লকার্ ম শ্লফসহ আলেেন  

৩. পূলে মর োইলসি  

 

১. লজো প্রশাসলকর কায মােয়, 

রাজস্ব শাখা। 

২. অনুলর্াশ্লেত স্ট্যাে লভন্ডার 

৩. উিলজো ভূশ্লর্ অশ্লফস 

প্রশ্লত েছর নোয়ন 

করার লিলত্র প্রর্থর্ 

লেণী -৫০০/ র্াকা  

ও ২য় লেশ্লণর জন্য 

২০০/ র্াকার 

ব্যাংক ড্রাফর্। 

শ্লনশ্লে মষ্ট সর্লয়র 

র্লে নোয়ন 

করলত ব্যর্থ ম হলে 

প্রশ্লত র্ালসর জন্য 

১০০/ র্াকার 

শ্লেেম্ব শ্লফ জর্া 

শ্লেলত হলে। 

১৯. োলুর্হাে ইজারা 

প্রোন  

১৫ 

(িলনলরা) 

কায মশ্লেেস 

১. েরিত্র ফরর্ ক্রয় ও জর্া প্রোন।  

২. জার্ানত শ্লহলসলে ইজারা মূলের ২৫% ব্যাংক ড্রাফর্।  

৩. লেড োইলসলির সতযাশ্লয়ত ফলর্াকশ্লি।  

৪. হােসন িয মন্ত আয়কর প্রোলনর সনেিত্র।  

কি নং-২৩৩ ও সংশ্লিষ্ট 

উিলজো শ্লনে মাহী অশ্লফসালরর 

কায মােয়। 

 



৫. ভযার্ কর্তমিি কর্তমক সনেিলত্রর সতযাশ্লয়ত ফলর্াকশ্লি। 

৬. িাসলিার্ ম সাইলজর সতযাশ্লয়ত ছশ্লে।  

৭.  ৩০০/- র্াকার নন জুশ্লডশ্লশয়াে স্ট্যাে। 

  

২০. 

লজো শহলরর 

লিৌরসভায় 

অেশ্লস্থত অশ্লি মত 

সেশ্লত্তর ইজারা 

নোয়ন 

০৩ (শ্লতন) 

কায মশ্লেেস 

১. সহকারী কশ্লর্শনার (ভূশ্লর্) েরাের ২০/- র্াকা মূলের লকার্ ম শ্লফ সম্বশ্লেত ইজারা 

নোয়লনর আলেেন 

২. পূলে ম নোয়নকৃত শ্লডশ্লসআলরর কশ্লি 

১. অনুলর্াশ্লেত স্ট্যাে লভন্ডার 

২. উিলজো ভূশ্লর্ অশ্লফস 

লকার্ ম শ্লফ ২০/- 

র্াকা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

লরশ্লভশ্লনউ লডপুটি কালেক্টর 

রুে েম্বরঃ ২৩১ 

লফান : ০৮১-৬০৩১৯ 

ই-লর্ইেঃঃ 

rdccomilla1@gmail.c

om 

 

 

 

 

 

 

 

 

অতিতরি লজো প্রশাসক 

(রািস্ব), কুশ্লর্ল্লা 

রুে েম্বরঃ ২১৯ 

লফান: ০৮১-৬০৩০৭ 

ই-লর্ইে: 

adcrcomilla1@gmail.

com 

  

২১. 

লজো শহলরর 

লিৌরসভায় 

অেশ্লস্থত অশ্লি মত 

সেশ্লত্তর 

ইজারাোলরর নার্ 

িশ্লরেতমন  

০৭ (সাত) 

কায মশ্লেেস 

১. সহকারী কশ্লর্শনার(ভূশ্লর্) েরাের ২০/- র্াকা মূলের লকার্ ম শ্লফ সম্বশ্লেত আলেেন। 

৩. প্রাক্তন ইজারা গ্রহীতা মৃত হলে ওয়াশ্লরশান সনেিত্র 

২. প্রাক্তন ইজারা গ্রহীতার নাোেী িত্র 

 

২২. সপনশন (চাকুতরর 

শ্লনতের অিের 

গ্রহতণর সক্ষতে 

১০ (দশ) 

কার্ য শ্লদিে 

১. নন-সগতেতেড চাকুতরতদর সক্ষতে োশ্লভ যে বুক 

২. শ্লপআরএল-এ গর্তনর র্ঞ্জুশ্লর পে 

৩. প্রেুাশ্লশে সশষ সিেন পে 

৪. সপনশন আতিদন িরর্ ২.১ (০২ কশ্লপ) 

৫. ০১ (এক) কশ্লপ েদ্যতোলা পােতপাে য োইতের ও স্ট্ুাম্প োইতের েেুাশ্লয়েছশ্লি  

৬. প্রাপ্তব্য সপনশতনর বিি উত্তরাশ্লিকার স াষণা পে  

৭. নমুনা স্বাক্ষর ও হাতের পাঁচ আঙ্গুতলর ছাপ 

৮. . সপনশন র্ঞ্জুশ্লর আতদশ   

১.শ্লডশ্লে অশ্লিে ও  ইউএনও অশ্লিে  

২. েংশ্লিষ্ট অশ্লিে  

৩. ইউশ্লপ সচয়ারম্যান/ সর্য়র কেযক 

৪. আতিদনকারীর শ্লনে উতদ্যাতগ 

শ্লি/ চােয মুি 

২৩. পাশ্লরিাশ্লরক 

সপনশন  (সপনশন 

র্ঞ্জুশ্লরর পূতি যই 

সপনশনাতরর মৃত্যু 

হতল) 

১০ (দশ) 

কার্ য শ্লদিে 

১. নন-সগতেতেড চাকুতরতদর সক্ষতে োশ্লভ যে বুক 

২. শ্লপআরএল-এ গর্তনর র্ঞ্জুশ্লরপে 

৩. প্রেুাশ্লশে সশষ সিেন পে 

৪. সপনশন আতিদন িরর্ ২.১ (০২ কশ্লপ) 

৫. ০১ (এক) কশ্লপ েদ্যতোলা পােতপাে য োইতের ও স্ট্ুাম্প োইতের েেুাশ্লয়ে ছশ্লি  

৬. উত্তরাশ্লিকার েনদ পে ও অশ্লিিাশ্লহে েনদ  

৭. নমুনা স্বাক্ষর ও হাতের পাঁচ আঙ্গুতলর ছাপ 

৮. অশ্লভভািক র্তনানয়ন এিং অিের ভাো ও  

    আনুতোশ্লষক উতত্তালন করার েন্য ক্ষর্ো অপ যণ েনদ  

৯. শ্লচশ্লকৎেক/সপৌরেভা/ইউশ্লনয়ন পশ্লরষদ সচয়ারম্যান/     

    কাউশ্লিলর কর্তযক প্রদত্ত মৃত্যূ ূ র্ েনদ পে 

১০. সপনশন র্ঞ্জুশ্লর আতদশ 

১.শ্লডশ্লে অশ্লিে ও  ইউএনও অশ্লিে  

২. েংশ্লিষ্ট অশ্লিে  

৩. ইউশ্লপ সচয়ারম্যান/ সর্য়র কেযক 

৪. আতিদনকারীর শ্লনে উতদ্যাতগ 

২৪. পাশ্লরিাশ্লরক 

সপনশন  

(অিেরভাো 

সভাগরে অিস্থায় 

১০ (দশ) 

কার্ য শ্লদিে 

১. পাশ্লরিাশ্লরক সপনশন আতিদন িরর্ ২.২ 

২. ০১ (এক) কশ্লপ কতর েদ্যতোলা পােতপাে য োইতের ও স্ট্ুাম্প োইতের েেুাশ্লয়ে 

রশ্লিন ছশ্লি  

৩. উত্তরাশ্লিকার েনদ পে ও নন ম্যাশ্লরে োটি যশ্লিতকে  

১.শ্লডশ্লে অশ্লিে ও  ইউএনও অশ্লিে  

২. েংশ্লিষ্ট অশ্লিে  

৩. ইউশ্লপ সচয়ারম্যান/ সর্য়র কেযক 

৪. আতিদনকারীর শ্লনে উতদ্যাতগ 

শ্লি/ চােয মুি  

 

 

 

 

 

 

 



সপনশনতভাগীর 

মৃত্যু হতল) 

৪. নমুনা স্বাক্ষর ও হাতের পাঁচ আঙ্গুতলর ছাপ. 

৫. অশ্লভভািক র্তনানয়ন এিং অিের ভাো ও    

 আনুতোশ্লষক উতত্তালন করার েন্য ক্ষর্ো অপ যণ েনদ   

৬. শ্লচশ্লকৎেক/সপৌরেভা/ইউশ্লনয়ন পশ্লরষদ সচয়ারম্যান/ কাউশ্লিলর কর্তযক প্রদত্ত  মৃত্যু 

েনদ পে 

৭. শ্লপশ্লপও এিং শ্লড-হাি  

 

 

 

 

লরশ্লভশ্লনউ লডপুটি কালেক্টর 

রুে েম্বরঃ ২৩১ 

লফান : ০৮১-৬০৩১৯ 

ই-লর্ইেঃঃ 

rdccomilla1@gmail.c

om 

 

 

 

 

অতিতরি লজো প্রশাসক 

(রািস্ব), কুশ্লর্ল্লা 

রুে েম্বরঃ ২১৯ 

লফান: ০৮১-৬০৩০৭ 

ই-লর্ইে: 

adcrcomilla1@gmail.

com 

২৫. চাকুরীরে 

অিস্থায় অক্ষর্ 

কর্ যচারীর 

পশ্লরিারতক সর্ৌথ 

িীর্ার অনুদান  

১০ (দশ) 

কার্ য শ্লদিে 

১. সর্ৌথ িীর্ার অনুদান র্ঞ্জুরীর েন্য শ্লনি যাশ্লরে আতিদন িরর্ 

২. পােতপাে য োইতের েেুাশ্লয়ে রশ্লিন ছশ্লি ১ কশ্লপ 

৩. কর্ যস্থতলর সিেতনর প্রেুয়ন পে 

৪. আতিদন শ্লিষতয় েংশ্লিষ্ট কগে-পতের মূল কশ্লপ 

১.শ্লডশ্লে অশ্লিে ও  ইউএনও অশ্লিে  

২. েংশ্লিষ্ট অশ্লিে/ এে এ শািা  

৪. আতিদনকারীর শ্লনে উতদ্যাতগ 

২৬. চাকুরীরে 

অিস্থায়  মৃে 

কর্ যচারীর 

পশ্লরিারতক সর্ৌথ 

িীর্ার অনুদান 

প্রদান 

১০ (দশ) 

কার্ য শ্লদিে 

১. সর্ৌথ িীর্ার অনুদান র্ঞ্জুরীর েন্য শ্লনি যাশ্লরে আতিদন িরর্ 

২. পােতপাে য োইতের েেুাশ্লয়ে রশ্লিন ছশ্লি ১ কশ্লপ 

৩. কর্ যস্থতলর সিেতনর প্রেুয়ন পে 

৪. আতিদন শ্লিষতয় েংশ্লশস্নষ্ট কগে-পতের মূল কশ্লপ 

৫. উত্তরাশ্লিকার েনদ পে ও নন ম্যাশ্লরে োটি যশ্লিতকে  

৬. নমুনা স্বাক্ষর ও হাতের পাঁচ আঙ্গুতলর ছাপ. 

৭. অশ্লভভািক র্তনানয়ন এিং অিের ভাো ও    

 আনুতোশ্লষক উতত্তালন করার েন্য ক্ষর্ো অপ যণ েনদ   

৮. শ্লচশ্লকৎেক/সপৌরেভা/ইউশ্লনয়ন পশ্লরষদ সচয়ারম্যান/ কাউশ্লিলর কর্তযক প্রদত্ত  মৃত্যু 

েনদ পে 

১.শ্লডশ্লে অশ্লিে ও  ইউএনও অশ্লিে  

২. েংশ্লিষ্ট অশ্লিে  

৩. ইউশ্লপ সচয়ারম্যান/ সর্য়র কেযক 

৪. আতিদনকারীর শ্লনে উতদ্যাতগ 

২৭. চাকুরীরে 

অিস্থায় মৃে 

কর্ যচারীর 

পশ্লরিারতক 

আশ্লথ যক োহায্য 

প্রদান 

১০ (দশ) 

কার্ য শ্লদিে 

১. কল্যাণ েহশ্লিতলর অনুদান র্ঞ্জুরীর েন্য  শ্লনি যাশ্লরে আতিদন িরর্ 

২.০১ (এক) কশ্লপ েদ্যতোলা পােতপাে য োইতের রশ্লিন ছশ্লি 

৩. অিের গ্রহতণর আতদশপে 

৪. ওয়াশ্লরশ েনদ পে 

৫. কর্ যকেযা/কর্ যচারীর মৃত্যু েনদ পে 

৬. স্ত্রীর সক্ষতে পুনরায় শ্লিিাহ না হওয়ার েনদ পে 

৭. আতিদনকারীতক েকল েদস্য কর্তযক প্রদত্ত ক্ষর্োপে 

৮. সশষ সিেতনর প্রেুয়নপে 

০৯. কল্যাণ েহশ্লিল/ সর্ৌথিীর্ার োহায্য পাওয়ার দাশ্লিদারতদর নমুনা স্বাক্ষর 

১.শ্লডশ্লে অশ্লিে ও  ইউএনও অশ্লিে  

২. েংশ্লিষ্ট অশ্লিে  

৩. ইউশ্লপ সচয়ারম্যান/ সর্য়র কেযক 

৪. আতিদনকারীর শ্লনে উতদ্যাতগ 

২৮. ৩য় ও ৪থ য সেণীর 

কর্ যচারীতদর 

োিারণ ভশ্লিষ্য 

েহশ্লিল হতে ১র্, 

২য় ও ৩য় অগ্রীর্ 

র্ঞ্জুর 

১০ (দশ) 

কার্ য শ্লদিে 

১. শ্লনি যাশ্লরে িরতর্ আতিদনপে  

২. শ্লেশ্লপএি ের্ার শ্লহোি  

১. আতিদনকারীর শ্লনে উতদ্যাতগ  

২. েংশ্লিষ্ট শ্লহোিরক্ষণ অশ্লিে 

শ্লি/ চােয মুি  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৯. ৩য় ও ৪থ য সেণীর 

কর্ যচারীতদর 

০৭ (োে) 

কার্ য শ্লদিে 

১. শ্লপ.আর.এল-োদা কাগতে আতিদন ও চাকুরীর িশ্লেয়ান িশ্লহ   

২. অশ্লেযে, শাশ্লন্ত শ্লিতনাদন ছুটি-  শ্লনি যাশ্লরে িরর্ নং ৪০ এ ও আতিদন চাকুরীর 

১. েংশ্লিষ্ট অশ্লিে/  এে.এ শািা 

৩. আতিদনকারীর শ্লনে 



শ্লপ.আর.এল , 

অশ্লেযে ছুটি, োশ্লন্ত 

শ্লিতনাদন ছুটি, 

প্রসূশ্লে ছুটি র্ঞ্জুর 

িশ্লেয়ান িশ্লহ   

৩. প্রসূশ্লে ছুটি-োদা কাগতে আতিদন ও ডািারী েনদপে  

উতদ্যাতগ/েংশ্লিষ্ট শ্লচশ্লকৎেক  

 

লরশ্লভশ্লনউ লডপুটি কালেক্টর 

রুে েম্বরঃ ২৩১ 

লফান : ০৮১-৬০৩১৯ 

ই-লর্ইেঃঃ 

rdccomilla1@gmail.c

om 

 

 

অতিতরি লজো প্রশাসক 

(রািস্ব), কুশ্লর্ল্লা 

রুে েম্বরঃ ২১৯ 

লফান: ০৮১-৬০৩০৭ 

ই-লর্ইে: 

adcrcomilla1@gmail.

com 

৩০. ৩য় ও ৪থ য সেণীর 

কর্ যচারীতদর উচ্চ 

শ্লশক্ষার অনুর্শ্লে 

প্রদান 

০৭ (োে) 

কার্ য শ্লদিে 

১. োদা কাগতে আতিদন   আতিদনকারীর শ্লনে উতদ্যাতগ েংগ্রহ 

৩১. ৩য় ও ৪থ য সেণীর 

কর্ যচারীতদর গৃহ 

শ্লনর্ যাণ, সর্রার্ে 

ও সর্ােরোইতকল 

অগ্রীর্ ঋণ র্ঞ্জুর 

০৭ (োে) 

কার্ য শ্লদিে 

১. োদা কাগতে আতিদন   

২. কর্ যকেযা কর্তযক প্রশ্লেশ্রুশ্লে ও োশ্লর্ননার্া 

৩. ৩০০/- োকার নন-জুশ্লডশ্লশয়াল স্ট্ুাতম্প চুশ্লিনার্া 

১. েংশ্লিষ্ট অশ্লিে/ এে.এ শািা 

১. েংশ্লিষ্ট কর্ যকেযা 

১. অনুতর্াশ্লদে স্ট্ুাম্প সভন্ডার 

৩২. ৩য় ও ৪থ য সেণীর 

কর্ যচারীতদর 

চাকুরী স্থায়ীকরণ 

১৫ (োে) 

কার্ য শ্লদিে 

১. োদা কাগতে আতিদন 

২. োশ্লভ যে িশ্লহ 

৩. শ্লনতয়াগপে 

৪. সর্াগদানপে 

১..আতিদনকারীর শ্লনে উতদ্যাতগ  

২. েংশ্লিষ্ট অশ্লিে/শািা 

৩.আতিদনকারীর শ্লনে উতদ্যাতগ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ভূমি অমধগ্রহণ (এল. এ) শাখা 

ক্র: 

নাং 
জসবার নাি প্রদয়াজনীয় 

সদব যাচ্চ সিয় 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র প্রামির 

স্থান 

মফ/চাজয োময়ত্বপ্রাি কি যকতযা (কি যকতযার 

পেবী, বাাংলাদেদশর জকাড, 

জজলা/উপদজলা জকাডসহ জফান 

নম্বর ও ই-জিইল) 

উর্ধ্যতন কি যকতযা র্ার কাদছ 

আমপল করা র্াদব (কি যকতযার 

পেবী, বাাংলাদেদশর জকাড, 

জজলা/উপদজলা জকাডসহ 

জর্মলদফান নম্বর ও ই-জিইল) 
০১. জমি অমধগ্রহণ ৬ িাস প্রতযাশী সাংস্থা/ব্যমক্ত কর্তযক জকন্দ্রীয় ভূমি বরাে 

কমিটির এখমতয়ারভুক্ত এলাকার জক্ষদত্র ভূমি 

িন্ত্রণালদয় এবাং অন্যান্য জক্ষদত্র সাংমিষ্ট জজলা 

প্রশাসদকর কাদছ প্রদয়াজনীয় কাগজপত্রসহ ভূমি 

অমধগ্রহদণর প্রস্তাব জপ্ররণ করদত হদব। 

প্রতযাশী সাংস্থা 

/ব্যমক্ত মনদজ 
অমধগ্রহদণর জন্য প্রাক্কমলত অদর্ যর 

সরকারী জক্ষদত্র ২ জর্দক ৩%, আধা 

সরকারী ও সাংস্থার জক্ষদত্র ৭.৫০ 

জর্দক ১০% এবাং জবসরকারী জক্ষদত্র 

১৫%। 

ভূমি অমধগ্রহণ কি যকতযা, জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয়, কুমিল্লা 

জফান: +৮৮-০৮১-৬০৩১৭ 

জিাবাইল : ০১৭৩৩-৫৪৯০৮ 

জজলা প্রশাসক, কুমিল্লা 

জফান: +৮৮-০৮১-৬০৩০১ 

(অমফস) 

জিাবাইল : ০১৭৩৩-৩৫৪৯০০ 

সরকারী/আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশামসত সাংস্থার 

অমধগ্রহণ প্রস্তাদবর সাদর্ মনম্নমলমখত 

কাগজপত্র/তথ্যামে  (প্রদতযকটি ৫ কমপ কদর 

মেদত হদব) 

ঐ 

ক) প্রতযাশী সাংস্থার মনয়ন্ত্রকারী িন্ত্রণালদয়র 

ভূমি অমধগ্রহণ সাংক্রান্ত প্রশাসমনক অনুদিােন 

পত্র 

সাংমিষ্ট িন্ত্রণালয় 

খ) ন্যযনতি জমির প্রদয়াজনীয়তা সাংক্রান্ত 

প্রতযয়নপত্র 
প্রতযাশী সাংস্থা 

গ) প্রস্তামবত জমির োগসূচী (সব যদশষ জিৌজার 

নাি, জজ.এল, োগ নাং, োদগর জেমণ, োদগ জিার্ 

জমির পমরিাণ, অমধগ্রহদণর জন্য প্রস্তামবত 

জমির পমরিাণ উদল্লখ র্াকদত হদব) 

ঐ    

 ) জল-আউর্ প্লযান ঐ 
ি) নক্সা সব যদশষ জমরদপর নক্সায় প্রস্তামবত 

জমির সীিানা লাল কামল দ্বারা মচমিত কদর 

জেখাদত হদব। প্রস্তামবত জমির সীিানার মভতদর 

অমধগ্রহণদর্াগ্য নয় এিন ভূমি জর্িন ধিীয় 

উপসনালয়, কবরস্থান, শ্মশান র্াকদল অমধগ্রহণ 

করা হদব না এিন জমি র্াকদল তা মভন্ন 

কামলদত মচমিত কদর মেদত হদব এবাং 

সাাংদকমতক মচি দ্বারা নক্সায় উদল্লখ কদর মেদত 

হদব 

ঐ 

   চ) মনধ যামরত ছদক বণ যনা (ছদকর প্রদতযকটি 

কলাি র্র্ার্র্ভাদব পূরণ কদর মেদত হদব)। 

ছদকর মনধ যামরত স্থাদন স্থান সাংকুলান না হদল 

ঐ   

 

ভূমি অমধগ্রহণ কি যকতযা, জজলা 

 

 

জজলা প্রশাসক, কুমিল্লা 



মভন্ন কাগদজ প্রদয়াজনীয় তথ্য মলমপবদ্ধ কদর 

সাংদর্াজন করদত হদব। 
প্রশাসদকর কার্ যালয়, কুমিল্লা 

জফান: +৮৮-০৮১-৬০৩১৭ 

জিাবাইল : ০১৭৩৩-৫৪৯০৮ 

জফান: +৮৮-০৮১-৬০৩০১ 

(অমফস) 

জিাবাইল : ০১৭৩৩-৩৫৪৯০০ ছ) প্রকদল্পর জন্য আমর্ যক িঞ্জুরী মকাংবা বাদজর্ 

বরাে সাংক্রান্ত পত্র 
ঐ 

জ) রাজউক/দকমডএ/মসমডএ/আরমডএ/মসটি 

কদপ যাদরশন/দপৌরসভার অনাপমিপত্র 
সাংমিষ্ট েির 

ঝ) প্রকদল্পর মবস্তামরত বণ যনা (আবামসক/অমফস 

ভবদনর জক্ষদত্র ভবদনর সাংখ্যা, প্রমতটি ভবদনর 

জন্য প্রদয়াজনীয় জমির পমরিাণ, ভবন ব্যতীত 

জকান জকান কাদজর জন্য মক পমরিাণ জমির 

প্রদয়াজন তার মবস্তামরত মববরণ, রাস্তাব, বাঁধ ও 

খাল খনন প্রকদল্পর বে যয ও প্রদস্থর মববরণসহ 

মূল রাস্তা, বাঁধ ও খাদলর জন্য প্রদয়াজনীয় 

জমির পমরিাণ, মূল রাস্তার পার্শ্যবতী জমি, বাঁধ 

ও খাদলর পাদড়র জন্য প্রদয়াজনীয় জমির 

পমরিাণ উদল্লখ করদত হদব। 

প্রতযাশী সাংস্থা 

২। জবসরকারী সাংস্থা/ব্যমক্ত/কর্তযক োমখলকৃত 

অমধগ্রহণ প্রস্তাদবর সাদর্ মনম্নমলমখত 

কাগজপত্র/তথ্যামে  (প্রদতযকটি ৫ কমপ কদর 

মেদত হদব) 

ঐ 

ক) প্রস্তামবত প্রকল্প/উদেদের সারপত্রসহ তা 

বাস্তবায়দনর জন্য অর্ যায়দনর উৎস এবাং অর্ যলমি 

প্রমতষ্ঠাদনর মনিয়তা পত্র 

ঐ 

খ) ন্যযনতি জমির প্রদয়াজনীয়তা সেদকয 

প্রতযয়নপত্র 
ঐ 

   গ) প্রস্তামবত জমির োগসূমচ (সব যদশষ জমরদপ 

জিৌজার নাি, জজ.এল নাং, োগ নম্বর, োদগ 

জিার্ জমির পমরিাণ (অমধগ্রহদণর জন্য 

প্রস্তামবত জমির পমরিাণ উদল্লখ র্াকদব)। 

ঐ    

 ) জল-আউর্ প্লযান ঐ 
ি) সব যদশষ জমরদপর নক্সা (প্রস্তামবত জমি 

লালকামল দ্বারা মচমিত কদর মেদত হদব)। 
ঐ 

চ) রাজউক/দকমডএ/মসমডএ/আরমডএ/মসটি 

কদপ যাদরশন/দপৌরসভার অনাপমিপত্র 
সাংমিষ্ট েির 

ছ) প্রকদল্পর মবস্তামরত বণ যনা প্রতযাশী সাংস্থা মনদজ 
০২। অমধগ্রহণকৃত 

জমির ক্ষমতপূরণ 

প্রোন 

৭ কার্ যমেবস ১। সাো কাগদজ আদবেন 

২। িামলকানা োবীর স্বপদক্ষ মনদম্নাক্ত কাগজপত্র 

োমখল করদত হদব। 

মনজ উদযাদগ ২০/- র্াকার জকার্ য মফ  

 

ভূমি অমধগ্রহণ কি যকতযা, ভূমি 

 

 

জজলা প্রশাসক, কুমিল্লা 



৩। সব যদশষ প্রকামশত জমরদপর 

এস.এ/মব.এস/জিা খামরজ খমতয়াদনর 

সাটি যফাইড কমপ 

১। জজলা জরকড য রুি অমধগ্রহণ শাখা, জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালয়, কুমিল্লা 

জফান: +৮৮-০৮১-৬০৩১৭ 

জিাবাইল : ০১৭৩৩-৫৪৯০৮ 

জফান: +৮৮-০৮১-৬০৩০১ 

(অমফস) 

জিাবাইল : ০১৭৩৩-৩৫৪৯০০ 
ক) বপমত্রক ওয়ামরশসূদত্র োবী করদল 

ওয়ামরশান সনে 
২। সাংমিষ্ট ইউমনয়ন 

পমরষে 
খ) আোলদতর রায়/মডমক্রমূদল োবী করদল 

রাদয়র সাটি যফাইড কমপ 
৩। সাংমিষ্ট আোলত 

গ) ক্রয়সূদত্র িামলকানা োবী কদর আদবেন 

করদল েমলদলর সাটি যফাইড কমপ 
৪। জজলা 

জরমজস্টার/সাংমিষ্ট 

সাব-জরমজস্টার 

অমফস 
 ) পাওয়ার অব এযার্মণ য মূদল আদবেন করদল 

পাওয়ার এর জরমজমে কমপ 
৫। জজলা 

জরমজস্টার/সাংমিষ্ট 

সাব-জরমজস্টার 

অমফস 
৪। ভূমি উন্নয়ন কর পমরদশাদধর হালনাগাে 

োমখলা  
সাংমিষ্ট ইউমনয়ন 

ভূমি অমফস 

   ৫। নাগমরকত্ব সনে (দচয়ারম্যান/ওয়াড য 

কাউমন্সলর কর্তযক প্রেি) 
সাংমিষ্ট 

জপৌরসভা/ইউমনয়ন 

পমরষে 

 

৬। জাতীয় পমরচয়পত্র/জন্মমনবন্ধন/পাসদপাদর্ যর 

সতযাময়ত ফদর্াকমপ 
আদবেনকারী মনদজ 

৭। পাসদপার্ য সাইদজর সতযাময়ত ০১ কমপ রমিন 

ছমব 
ঐ 

৮। ৩০০/- র্াকার নন-জুমডমশয়াল স্টযাদে 

প্রতযয়নপত্র 
 

০৩. অমধগ্রহণ 

কার্ যক্রদি 

অমভদর্াগ/আপ

মি মনস্পমিকরণ 

৬০ (ষার্) 

কার্ যমেবস 
১। সাো কাগদজ আদবেন 

২। োবীর স্বপদক্ষ প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 
আদবেনকারী মনদজ ২০/- র্াকার জকার্ য মফ 

০৪. অমধগ্রহণকৃত 

এল.এ িািলার 

তথ্যামে 

অনুসন্ধান প্রোন 

০৭ (সাত) 

কার্ যমেবস 
মনধ যামরত ফরদি আদবেনপত্র অনুদিামেত জভোর 

এর মনকর্ হদত 

সাংগ্রহ 

২০/- র্াকার জকার্ য মফ 

 

 



 

 

ভূমি অমধগ্রহদণর কার্ যক্রি/ধাপসমূহ 

১. প্রতযাশী সাংস্থা কর্তযক অমধগ্রহদণর প্রস্তাব োমখল করা হয়। 

২. প্রস্তামবত ভূমি অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), সাংমিষ্ট উপদজলা মনব যাহী অমফসার এবাং সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তযক প্রতযাশী সাংস্থার প্রস্তাব/প্রমতমনমধর উপমস্থমতদত মভমডওসহ সম্ভাব্যতা র্াচাই করা  

    হয়। 

৩. প্রস্তামবত ভূমি জজলা ভূমি বরাে কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়। 

৪. জজলা ভূমি বরাে কমিটির সভার মসদ্ধান্ত জিাতাদবক এল.এ িািলা রুজু করা হয়। 

৫. এল.এ িািলা রুজু কদর স্থাবর সেমি অমধগ্রহণ ও হুকুি েখল আইন, ২০১৭ অনুর্ায়ী ৪(১) ধারা জনাটিশ প্রোন করা হয়। 

৬. ৪(১) ধারা জনাটিশ জারীর ৭ মেদনর িদধ্য মভমডওসহ জর্ৌর্ তেন্ত করা হয়। 

৭. মনধ যামরত “ছক”, জজলা প্রস্তুতকৃত  ও জজলা প্রশাসক কর্তযক অনুদিামেত জর্ৌর্তেন্ত তামলকা মবভাগীয় কমিশনার, জজলা প্রশাসক, উপদজলা মনব যাহী অমফসাদরর ওদয়বসাইর্, ইউমনয়ন মডমজর্াল জসন্টার, স্থানীয়  

    ভূমি অমফদসর জনাটিশ জবাদড য এবাং প্রকদল্পর মনকর্বতী স্থাদন গণমবজ্ঞমি আকাদর প্রেশ যদনর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 

৮. ৪(১) ধারা জনাটিশ জারীর ১৫ মেদনর িদধ্য ৫(১) ধারা িদত আপমি গ্রহণ করা হয়। 

৯. ৪(১) ধারা জনাটিশ জারীর ১৫ মেদনর িদধ্য আপমি পাওয়া জগদল তা শুনানীর িাদধ্যি মনস্পমি করা হয়। 

১০. প্রস্তামবত ভূমি ৫০ মব া পর্ যন্ত ৬(১)(ক) ধারা িদত মবভাগীয় কমিশনার িদহােদয়র মনকর্ এবাং ৫০ মব ার উদর্ধ্য হদল ৬(১)(খ) ধারা িদত ভূমি িন্ত্রণালদয় চূড়ান্ত অনুদিােদনর জন্য ভূমি িন্ত্রণালদয় জপ্ররণ করা  

      হয়। 

১১. আপমি পাওয়া না জগদল ৫(৩)(খ) ধারা িদত জজলা প্রশাসক ৫০ মব া পর্ যন্ত এবাং ৫০ মব ার উদর্ধ্য হদল ৬(১)(ক) ধারা িদত ভূমি িন্ত্রণালদয় চূড়ান্ত অনুদিােদনর জন্য জপ্ররণ করা হয়। 

১২. ৭ ধারা জনাটিশ প্রোন করা হয়। 

১৩. ৭ ধারা জনাটিশ প্রোদনর ১৫ মেদনর িদধ্য সাংমিষ্ট সাব-জরমজস্টার অমফস হদত ৪(১) ধারা জনাটিশ জারীর পূদব যর ১২ িাদসর িদধ্য সিদেণীর মবক্রয় েমলদল মূল্য সাংগ্রহ কদর ভূমির মূল্য মনধ যারণ করা হয়। 

১৪. প্রস্তামবত ভূমিদত অবকাঠাদিা, গাছপালা র্াকদল গণপূতয মবভাগ এবাং বন মবভাগ হদত মূল্যহার সাংগ্রহ কদর মূল্য মনধ যারণ করা হয়। 

১৫. সাংমিষ্ট সাব-জরমজস্টার হদত ভূমির মূল্য, গণপূতয হদত অবকাঠাদিার মূল্য, বন মবভাগ হদত গাদছর মূল্য সাংগ্রহ কদর প্রাি মূল্য হাদরর সাদর্ অমতমরক্ত ২০০% জর্াগ কদর প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়। 

১৬. প্রাক্কলন প্রস্তুত কদর ১২০ মেদনর িদধ্য নমর্খাদত জিা প্রোন করার জন্য প্রতযাশী সাংস্থার মনকর্ জপ্ররণ করা হয়। 



১৭. প্রাক্কমলত অর্ য প্রামির পর ৮(১) ধারা িদত জরাদয়োে প্রস্তুত করা হয়। 

১৮. ক্ষমতগ্রস্থ ভূমির িামলকগণদক ক্ষমতপূরণ প্রোন করার জন্য ৮(১) ধারার জনাটিশ প্রোন করা হয়। 

১৯. ক্ষমতপূরদণর আদবেন পাওয়ার পর জরুমর মভমিদত িামলকানা কাগজপত্র র্াচাই-বাছাই কদর এল.এ (এমস জপ) জচদকর িাধ্যদি ক্ষমতগ্রস্থ ভূমির িামলকগণদক ক্ষমতপূরণ প্রোন করা হয়। 

২০. ভূমির িামলকগণদক ক্ষমতপূরণ প্রোন করার পর প্রতযাশী সাংস্থার বরাবদর প্রস্তামবত ভূমির েখল হস্তান্তর করা হয়। 

২১. েখল হস্তান্তদরর পর জগদজর্ প্রকাশনার জন্য “ ” ফরি পূরণ কদর মবমজ জপ্রদস জপ্ররণ করা হয়। 

২২. জগদজর্ প্রকাশনার পর প্রস্তামবত ভূমি প্রতযাশী সাংস্থার বরাবদর নািজারীর জন্য সাংমিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর মনকর্ জপ্ররণ করা হয়। 

২৩. নািজারী কার্ যক্রি সেন্ন হওয়ার পর মহসাব সিন্বদয়র জন্য জজলা মহসাব রক্ষণ কি যকতযা বরাবর জপ্ররণ করা হয়। 

২৪. মহসাব সিন্বদয়র পর নমর্ কনচাইনদিন্ট কদর জরকড যরুদি জপ্ররণ করা হয়। 

২৫. অমধগ্রহীত প্রদয়াজনীয় সেমি সিপ যণ : অমধগৃহীত জকান সেমি জর্ উদেদে অমধগৃহীত হদয় র্াদক জস উদেদে ব্যবহৃত না হদল বা ভূমি িন্ত্রণালদয়র অনুিমতক্রদি সাংমিষ্ট সাংস্থার অন্য জকান প্রকদল্প  

     প্রদয়াজন না হদল মকাংবা অন্য সাংস্থার বরাবদর হস্তান্তদরর প্রদয়াজন না হদল উক্ত সেমি সাংমিষ্ট জজলা প্রশাসদকর মনকর্ সিপ যণ কদর মেদত হদব। জজলা প্রশাসক এরূপ সিমপ যত সেমি জগদজর্ মবজ্ঞমির  

     িাধ্যদি পুন:গ্রহণক্রদি সরকারী খাদস আনয়ন করদবন এবাং সাংমিষ্ট জরকড যপত্র সাংদশাধন কদর মনদবন। 

২৬. স্থাবর সেমি অমধগ্রহণ ও হুকুি েখল আইন, ২০১৭(২১ নাং আইন)। Acquisition and requisition of immovable property ordinance, 1982 রমহতক্রদি যুদগাপদর্াগী কদর তা  

     পুন:প্রণয়দনর উদেদে প্রণীত আইন। 

 

 

 

 

 

 

 

 



জরমভমনউ মুমন্সখানা (আর, এি) শাখা 

 

 

 

ক্রশ্লর্

ক 

নম্বর 

সেিার নার্ প্রতয়ােনীয় েতি যাচ্চ 

ের্য় 

 

প্রতয়ােনীয় কাগেপে প্রতয়ােনীয় 

কাগেপে 

প্রাশ্লপ্তর স্থান 

শ্লি/চােয দাশ্লয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ যকেযা (কর্ যকেযার নার্, 

পদিী, িাংলাতদতশর সকাড, 

সেলা/উপতেলা সকাডেহ সেশ্ললতিান 

নম্বর, ইতর্ইল) 

ঊর্ধ্যেন কর্ যকেযা/র্ার কাতছ আপীল 

করা র্াতি (কর্ যকেযার পদিী, 

িাংলাতদতশর সকাড,সেলা/উপতেলা 

সকাডেহ সেশ্ললতিান নম্বর,ইতর্ইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. স্ট্ুাম্প 

সভন্ডার 

লাইতেি 

প্রদান। 

১০ (দশ)  

কার্ যশ্লদিে 

 

 

১. ২০ োকার সকাে য শ্লি েহ োদা 

কাগতে আতিদন পে 

২. আতিদনকারীর নাগশ্লরকত্ব 

েনদ/োেীয় পশ্লরচয়পতের েেুাশ্লয়ে 

ছায়াশ্ললশ্লপ 

৩. শ্লশক্ষাগে সর্াগ্যোর  েনদ এর 

েেুাশ্লয়ে ছায়াশ্ললশ্লপ 

৪) ব্যাংক েলতভশ্লি েনদ 

 

৩. সেোরী চালাতনর মূল কশ্লপ। 

৪. ব্যাংক েলতভশ্লি েনদ 

 

 

২.েংশ্লিষ্ট ইউশ্লনয়ন/  

সপৌরেভা 

 

 

 

৪.  েংশ্লিষ্ট ব্যাংক 

নুেন সভন্ডার লাইতেি  শ্লি- 

৭৫০/- োকা 

সকাড নং- ১-২১৬১-০০০০-

১৮৫৪। (সোনালী ব্যাংক) 

চালাতনর র্াধ্যতর্ ের্া 

প্রদান করতে হতি। 

 

ভারপ্রাপ্ত কর্ যকেযা 

সরশ্লভশ্লনউ মুশ্লিিানা শািা 

সেলা প্রশােতকর কার্ যালয়, কুশ্লর্ল্লা 

ইতর্ইল- 

acrmcomilla@gmail.c

om 

 

 

অশ্লেশ্লরি সেলা প্রশােক (রােস্ব), 

কুশ্লর্ল্লা। 

সিান:+৮৮-081-60307 

ইতর্ইল- 

adcrcomilla1@gmail.c

om 

 

 

 

 

সেলা প্রশােক, কুশ্লর্ল্লা। 

সিান: +৮৮-০৮১-৬০৩০১ (অশ্লিে) 

সর্ািাইল: +৮৮-০১৭৩৩-৩৫৪৯০০ 

ই-সর্ইল: 

dccomilla@mopa.gov.bd 

০২ স্ট্ুাম্প 

সভন্ডার 

লাইতেি 

নিায়ন। 

 

০৩ (শ্লেন) 

কার্ যশ্লদিে 

১. ২০ োকার সকাে য শ্লি েহ োদা 

কাগতে আতিদন পে 

২. পূতি যর মূল লাইতেি 

৩. সেোরী চালাতনর মূল কশ্লপ। 

 

 

 

 

 

৩. সোনালী ব্যাংক/ 

িাংলাতদশ ব্যাংক 

সকাড নং- ১-২১৬১-০০০০-

১৮৫৪। সভন্ডার লাইতেি 

নিায়ন শ্লি-৫০০/- (সোনালী 

ব্যাংক)। চালাতনর র্াধ্যতর্ 

ের্া প্রদান করতে হতি। 

০৩. আর্তর্ািার 

নার্া 

বিিকরণ। 

৩০ (শ্লেশ)   

কার্ যশ্লদিে 

 

১. ২০ োকার সকাে য শ্লি েহ আতিদন 

পে 

২. মূল আর্-সর্ািারনার্া 

 

--- 

 

 

 

 

১.শ্লিতশষ আঠাতলা স্ট্ুাম্প 

৩ র্াতের র্তধ্য হতল 

১০০০/- োকা 

 

mailto:acrmbhola@yahoo.com


 

 ‡iKW©iæg kvLv 

µwgK 

bs 
‡mevi bvg   †mev cÖ`v‡b m‡e©v”P 

mgq 
cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ/Av‡e`b 

dig  cÖvwßi ’̄vb 
 †mev g~j¨ Gescwi‡kva c×wZ (hw` 

_v‡K) 
kvLvi bvgmn `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

c`we,  iæg b¤̂i, †Rjv/Dc‡Rjv 

†KvW,Awdwmqvj †Uwj‡dvb  I 

 B-‡gBj 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi c`we,  

iæg b¤̂i, †Rjv/Dc‡Rjv 

†KvW, 

Awdwmqvj  †Uwj‡dvb  I 

 B-‡gBj 
1 2 3 4 5 6 7 8 

01 †Rjv 

†iKW©iæ‡g 

iwÿZ mKj 

cÖKvi †iKW© 

(gvgjvi 

bw_) I 

LwZqv‡bi 

mvwU©dvBW 

Kwc mieivn 

 

07 w`b (Kg©w`em) 

 

K) LwZqvb I gvgjvi  

Rb¨ wba©vwiZ Av‡e`b 

dig  

L) LwZqv‡bi †ÿ‡Î 

†gŠRvi bvgmn mwVK 

†R.Gj b¤̂i, LwZqvb 

b¤^i I `vM b¤̂i Ges 

gvgjvi bw_i †ÿ‡Î 

gvgjv bs, wb®úwËi 

ZvwiL I †iKW©iæ‡g 

Rgv`v‡bi ZvwiL 

Av‡e`‡b D‡jøL Ki‡Z 

n‡e  

‡Rjv mKj 

BDwbqb/wmwU/‡cŠi wWwRUvj 

†m›Uvi  

cÖwZwU LwZqv‡bi Av‡e`‡bi Rb¨ 

20/- (wek )UvKvi †KvU© wd , 

cÖwZwU LwZqv‡bi Rb¨ 2/-

(`yB)UvKvi †KvU© wd | Riæix 

LwZqv‡bi Rb¨ 40 (Pwjøk) UvKvi 

†KvU© wd  Av‡e`‡bi mv‡_ `vwLj 

Ki‡Z n‡e 

‡Rjv †iKW©iæg 

‡iKW©iæg †WcywU Kv‡j±i 

iæg bs 310 

‡Rjv †KvW 08160330 

01733-354912 

rrdccomilla1@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK 

(ivR¯̂) 

iæg bs 219 

‡Rjv †KvW 08160307 

01733-354905 

adcrcomilla1@gmail.
com 

02 ‡gŠRv g¨vc 

mieivn 
÷‡K g¨vc _vKv 

mv‡c‡ÿ miKvix 

†KvlvMv‡i UvKv Rgvi 

Pvjvbmn Av‡e`b 

cÖvwßi ci 03(wZb) 

w`b 

wU Avi dig bs-6 

(Pvjvb dig)  I wba©vwiZ 

Av‡e`b dig 

mKj jvB‡mÝavix †fÛvi‡`i 

wbKU n‡Z Pvjvb dig msMÖn 

Kiv hv‡e 

wU Avi dig bs-6(Pvjvb dig) Gi  

gva¨‡g 1-4637-0001-1221 bs 

†Kv‡W ‡mvbvjx e¨vs‡K 500 UvKv 

Rgv cÖ`vb Ki‡Z n‡e 

-- -- 

 

 

 

 

 



 

 

  

অমপ যত সেমি (অমপ যত সেমি (শ্লভশ্লভ..শ্লপশ্লপ) ) শািাশািা  

  

ক্রশ্লর্

ক 

নং 

সেিার নার্ প্রতয়ােনীয় 

ের্য় 

( ন্টা/শ্লদন/ 

র্াে) 

প্রতয়ােনীয় কাগেপে প্রতয়ােনীয় কাগে প্রাশ্লপ্তর 

স্থান 

শ্লি/চাতেযে দাশ্লয়ত্ব প্রাপ্ত কর্ যকেযা উর্ধ্যেন কর্ যকেযা/ র্ার কাতছ 

আশ্লপল করা র্াতি । 

   1 2 3 4 5 6 7 8 

   1 শ্লভশ্লপ লীে নিায়ন (িাংলা 

েতনর শ্লভশ্লত্ততে এক িছর 

সর্য়াদী লীে প্রদান করা 

হয়) 

 

১৫ ( 

পতনর ) 

কার্ যশ্লদিে 

১| ২০/- (শ্লিশ) োকার 

সকাে য শ্লি েম্বশ্ললে সেলা 

প্রশােক িরাির শ্ললশ্লিে 

দরিাস্ত  

অনুতর্াশ্লদে সভন্ডার  

 

 

১) দরিাতস্তর োতথ েংযুশ্লির েন্য ২০/- (শ্লিশ) 

োকার সকাে য শ্লি । 

২) শ্লনম্নিশ্লণ যে হাতর প্রতদয় লীের্াশ্লন :   

(ক) কৃশ্লষ েশ্লর্ প্রশ্লে একর ১০০০/- োকা 

(ি) অকৃশ্লষ শ্লভটি েশ্লর্ প্রশ্লে একর ৪০০০/- োকা 

 (গ) শ্লশল্প/ িাশ্লণশ্লেুক কাতে ব্যিহৃে েশ্লর্ প্রশ্লে 

একর ৫০০০/- োকা 

( ) আিাশ্লেক  র ও কাঁচা  র(সর্তে পাকা, সদয়াল 

পাকা এিং ছাদ) প্রশ্লে িগ যফুে ৩/- োকা 

(ঙ) আিাশ্লেক  র ও আিাপাকা  র(সর্তে পাকা, 

সদয়াল পাকা এিং টিতনর ছাদ) প্রশ্লে িগ যফুে ৪/- 

োকা 

 (চ) আিাশ্লেক  র ও আিাপাকা  র (দালান) প্রশ্লে 

িগ যফুে ৬/- োকা 

(ছ) িাশ্লণশ্লেুক উতেতে ব্যািহাতরর সক্ষতে (টিতনর 

 র/ কাঁচা  র) প্রশ্লে িগ যফুে ৮/- োকা 

(ে)িাশ্লণশ্লেুক উতেতে ব্যািহাতরর সক্ষতে 

(আিাপাকা  র/পাকা  র) প্রশ্লে িগ যফুে ১২/- োকা  

(ে) িল/ িতলর িাগান/ পুকুর/ দীশ্ল / শ্লেল 

শ্লনলাতর্র র্াধ্যতর্ ইোরা প্রদান 
 

 

েহকারী কশ্লর্শনার 

শ্লভ.শ্লপ সেল 

সেলা প্রশােতকর কার্ যালয়, 

কুশ্লর্ল্লা 

সেশ্ললতিান নম্বর 

+৮৮০৮১-৬০৩২৪ 

 

 

অশ্লেশ্লরি সেলা প্রশােক 

(রােস্ব) 

সেলা প্রশােতকর কার্ যালয়, 

কুশ্লর্ল্লা 

সেশ্ললতিান নম্বর 

+৮৮০৮১-৬০৩০৭ 

ই -জিইল-

adcrcomilla1@g

mail.com 

 

 

২| পূি যিেী িছতরর 

শ্লডশ্লেআর এর েেুাশ্লয়ে 

িতোকশ্লপ  

 

 

শ্লভ.শ্লপ সেল, 

সেলা প্রশােতকর কার্ যালয়, 

কুশ্লর্ল্লা  

 

                                                                                                            
2 

সগতেেভূি (ক েিশ্লেল) 

েম্পশ্লত্ত লীে প্রদান ।  

(শ্লভ.শ্লপ সকেভূি েম্পশ্লত্তর 

শ্লনি যাশ্লরে লীে গ্রহীো না 

২০ (শ্লিশ) 

কার্ যশ্লদিে 

১| ২০/- (শ্লিশ) োকার 

সকাে য শ্লি েম্বশ্ললে সেলা 

প্রশােক িরাির শ্ললশ্লিে 

দরিাস্ত 

অনুতর্াশ্লদে সভন্ডার  

 

১) দরিাতস্তর োতথ েংযুশ্লির েন্য ২০/- (শ্লিশ) 

োকার সকাে য শ্লি । 

২) শ্লনম্নিশ্লণ যে হাতর প্রতদয় লীের্াশ্লন :   

(ক) কৃশ্লষ েশ্লর্ প্রশ্লে একর ১০০০/- োকা 
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থাকতল িা লীে গ্রহতণ 

অশ্লনচ্ছুক হতল িা মৃত্যুিরণ 

করতল- দিল শ্লিতিচনায় 

নত্যনভাতি লীে প্রদান করা 

হতয় থাতক) 

২। েি যতশষ শ্লডশ্লেআর এর 

েেুাশ্লয়ে  িতোকশ্লপ  

(মূললীশ্লের ওয়াশ্লরতশর 

নাতর্ নার্পশ্লরিেযতনর 

সক্ষতে)  

শ্লভ.শ্লপ সেল, 

সেলা প্রশােতকর কার্ যালয়, 

কুশ্লর্ল্লা  

(ি) অকৃশ্লষ শ্লভটি েশ্লর্ প্রশ্লে একর ৪০০০/- োকা 

 (গ) শ্লশল্প/ িাশ্লণশ্লেুক কাতে ব্যিহৃে েশ্লর্ প্রশ্লে 

একর ৫০০০/- োকা 

 ) আিাশ্লেক  র ও কাঁচা  র(সর্তে পাকা, সদয়াল 

পাকা এিং ছাদ) প্রশ্লে িগ যফুে ৩/- োকা 

(ঙ) আিাশ্লেক  র ও আিাপাকা  র(সর্তে পাকা, 

সদয়াল পাকা এিং টিতনর ছাদ) প্রশ্লে িগ যফুে ৪/- 

োকা 

 (চ) আিাশ্লেক  র ও আিাপাকা  র (দালান) প্রশ্লে 

িগ যফুে ৬/- োকা 

(ছ) িাশ্লণশ্লেুক উতেতে ব্যািহাতরর সক্ষতে (টিতনর 

 র/ কাঁচা  র) প্রশ্লে িগ যফুে ৮/- োকা 

(ে)িাশ্লণশ্লেুক উতেতে ব্যািহাতরর সক্ষতে 

(আিাপাকা  র/পাকা  র) প্রশ্লে িগ যফুে ১২/- োকা  

(ে) িল/ িতলর িাগান/ পুকুর/ দীশ্ল / শ্লেল 

শ্লনলাতর্র র্াধ্যতর্ ইোরা প্রদান 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অশ্লেশ্লরি সেলা প্রশােক 

(রােস্ব) 

সেলা প্রশােতকর কার্ যালয়, 

কুশ্লর্ল্লা 

সেশ্ললতিান নম্বর 

+৮৮০৮১-৬০৩০৭ 

ই -জিইল-

adcrcomilla1@gm

ail.com 

 

 

 

 

 

 

 

অমতমরক্ত শ্লিভাগীয় কশ্লর্শনার 

(রােস্ব) 

শ্লিভাগীয় কশ্লর্শনাতরর 

কার্ যালয়, 

চট্টগ্রার্ । 

সেশ্ললতিান নম্বর 

+৮৮০৩১৬১১৫৯৯ 

ই -জিইল-

mominur_rashid

@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩| োেীয় পশ্লরচয় পতের 

েেুাশ্লয়ে িতোকশ্লপ 

েংশ্লিষ্ট শ্লনি যাচন অশ্লিে 

৪| েন্ম েনদ এর েেুাশ্লয়ে 

িতোকশ্লপ 

েংশ্লিষ্ট ইউশ্লনয়ন পশ্লরষদ/ 

ওয়াড য কাউশ্লিলতরর অশ্লিে/ 

সপৌরেভা  

৫| মৃত্যুেশ্লনে  কারতণ নার্ 

পশ্লরিেযতনর সক্ষতে  

মৃত্যু েনদ এর েেুাশ্লয়ে 

িতোকশ্লপ 

৬| ওয়াশ্লরশান েনদ এর 

েেুাশ্লয়ে িতোকশ্লপ| 

(৩-৬ ক্রতর্ িশ্লণ যে িতোকশ্লপেমূহ ১র্ সেণীর সগতেতেড 

কর্ যকেযা কর্তযক েেুাশ্লয়ে হতে হতি) । 

 

 

  

3| 

অশ্লভতর্াগ/দরিাস্ত 

(wfwc m¤úwËi †Kvb 

mgm¨v m„wó n‡j Zv 

wbimb/ mgvav‡bi †ÿ‡Î)  

০৭ (োে) শ্লদন ১| ২০/- (শ্লিশ) োকার সকাে য 

শ্লি েম্বশ্ললে সেলা প্রশােক 

িরাির শ্ললশ্লিে দরিাস্ত| 

 ২। দরিাতস্তর স্বপতক্ষ 

র্ািেীয় কাগেপে 

(শ্লডশ্লেআর/ লীে গ্রহতণর 

প্রর্ানাশ্লদ 

অনুতর্াশ্লদে সভন্ডার  

 

 

 

দরিাস্তকারীগণ দাশ্লিল 

করতিন 

১) দরিাতস্তর োতথ েংযুশ্লির েন্য ২০/- (শ্লিশ) 

োকার সকাে য শ্লি । 
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জুমডমশয়াল মুমন্সখানা (সে. এর্) শািা 

ক্র:নাং জসবার নাি প্রতয়ােনীয় 

েতি যাচ্চ ের্য় 

( ণ্টা/শ্লদন/ 

র্াে) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রামির স্থান মফ/চাদজযস (র্াকা জিাোদনর 

জকাড/খাত ও কখন প্রোন 

করদত হদব তা উদল্লখ করদত 

হদব) 

োময়ত্বপ্রাি কি যকতযা 

(কি যকতযার পেবী, 

বাাংলাদেদশর জকাড, 

জজলা/উপদজলা জকাডসহ 

জর্মলদফান নম্বর ও ই-

জিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযা, র্ার কাদছ 

আপীল করা র্াদব (কি যকতযার 

পেবী, বাাংলাদেদশর জকাড, 

জজলা/উপদজলা জকাডসহ 

জর্মলদফান নম্বর ও ই-জিইল 

১ শ্লেতনর্া হতলর 

লাইতেি প্রদান 

১৫ (পতনতরা) 

কার্ যমেবস 

১। োদা কাগতে আতিদন 

২। েিশ্লেলভূি েম্পশ্লত্তর দশ্ললল 

৩। জমির খমতয়াসনর কশ্লপ 

৪। োেীয় পশ্লরচয়পতের েেুাশ্লয়ে 

কশ্লপ 

৫। নাগমরক েনদ 

৬। ব্যাংক েলতভশ্লি েনদ 

৭। পাসদপার্ য সাইদজর রমিন 

েেুাশ্লয়ে ছমব-০৪ কশ্লপ (১র্ সেণীর 

সগতেতেড কর্ যকেযা কর্তযক) 

৮। জপ্রক্ষাগৃহ মনি যাদণর জস্কসম্যাপ 

৯। আয়কর প্রতূ র্য়ণ পে 

১০। ভযার্ এর প্রতযয়ণ পত্র 

১১। জেজারী চালাদনর কমপ 

১। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

২। সাংমিষ্ট সাব জরমজমে অমফস 

৩। সেলা সরকড য রুর্, সেলা প্রশােতকর 

কার্ যালয় 

৪। েংশ্লিষ্ট শ্লনি যাচন অশ্লিে 

৫। েংশ্লিষ্ট শ্লেটি কতপ যাতরশন/সপৌরেভা/ 

ইউশ্লনয়ন পশ্লরষদ 

৬। েংশ্লিষ্ট ব্যাংক 

৭। েংশ্লিষ্ট স্টুশ্লডও 

৮। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

৯। েংশ্লিষ্ট আয়কর অশ্লিে 

১০। েংশ্লিষ্ট কাস্ট্র্ে এক্সাইে ও ভুাে অশ্লিে 

১১। সোনালী ব্যাংতকর সেোরী কার্ যক্রর্ 

পশ্লরচালনাকারী 

শািা/www.forms.gov.bd 

লাইদসন্স ইস্যু মফ-৫০০/- 

চালান জকাড নাং- 

১-৩৩৭১-০০০০-২৬৮১। 

সোনালী ব্যাংতকর সেোরী 

কার্ যক্রর্ পশ্লরচালনাকারী শািা 

সহকারী কমিশনার, সেএর্ 

শাখা। 

কক্ষ নং-২০৭, জর্মলদফান: 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৩, ই-জিইল: 

acjmcomilla1@gmail.c

om 

অমতমরক্ত জজলা ম্যামজদের্, কুমিল্লা কক্ষ 

নাং-২২৬, জর্মলদফান: +৮৮-০৮১-

৬০৩১১, ই-জিইল: 

admcomilla1@gmail.com 

 

২ শ্লেতনর্া হতলর 

লাইতেি নিায়ন 

০৭ (োে) 

কার্ যশ্লদিে 

১। োদা কাগতে আদবেন 

২। মূল লাইদসন্স 

৩। নবায়ন মফ জিার মূল চালান 

৪। হাল েতনর আয়কর প্রেুয়ণ পে 

৫। হাল েতনর ভুাে  প্রেুয়ণ পে 

১। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

২। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

৩। সোনালী ব্যাংতকর সেোরী কার্ যক্রর্ 

পশ্লরচালনাকারী 

শািা/www.forms.gov.bd 

৪। েংশ্লিষ্ট আয়কর অশ্লিে 

৫। েংশ্লিষ্ট কাস্ট্র্ে এক্সাইে ও ভুাে অশ্লিে 

নবায়ন মফ-৪০০/- 

চালান জকাড নাং- 

১-৩৩৭১-০০০০-২৬৮১। 

১৫% ভযার্-৬০/- র্াকা, ভুাে 

চালান জকাড নাং- 

১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১ 

সোনালী ব্যাংতকর সেোরী 

কার্ যক্রর্ পশ্লরচালনাকারী শািা 

৩ মসদনিা হদলর 

অপাদরর্র 

লাইদসন্স প্রোন 

১৫ (পতনতরা) 

কার্ যমেবস 

১। োদা কাগতে আদবেন 

২।  জাতীয় পমরচয় পদত্রর সতযাময়ত 

কমপ 

৩। অমভজ্ঞতার সনে পত্র 

৪। লাইতেি শ্লি ের্ার মূল চালান 

৫। হাল েতনর আয়কর পশ্লরতশাতির 

প্রেুয়ণ পে 

৬। পাসদপার্ য সাইদজর রমিন 

েেুাশ্লয়ে ছমব-০৪ কশ্লপ (১র্ সেণীর 

সগতেতেড কর্ যকেযা কর্তযক) 

১। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

২। েংশ্লিষ্ট শ্লনি যাচন অশ্লিে 

৩। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

৪। সোনালী ব্যাংতকর সেোরী কার্ যক্রর্ 

পশ্লরচালনাকারী 

শািা/www.forms.gov.bd 

৫। েংশ্লিষ্ট আয়কর অশ্লিে 

৬। েংশ্লিষ্ট স্টুশ্লডও 

লাইদসন্স মফ-২০/- 

চালান জকাড নাং- 

১-৩৩৭১-০০০০-২৬৮১। 

সোনালী ব্যাংতকর সেোরী 

কার্ যক্রর্ পশ্লরচালনাকারী শািা 

mailto:acjmcomilla1@gmail.com
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৪ মসদনিা হদলর 

অপাদরর্র 

লাইদসন্স নবায়ন 

০৭ (োে) 

কার্ যশ্লদিে 

১। োদা কাগতে আদবেন 

২। মূল লাইতেি 

৩। নবায়ন মফ জিার মূল চালান 

 

১। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

২। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

৩। সোনালী ব্যাংতকর সেোরী কার্ যক্রর্ 

পশ্লরচালনাকারী 

শািা/www.forms.gov.bd 

নবায়ন মফ-২০/-, চালান জকাড 

নাং-১-৩৩৭১-০০০০-২৬৮১। 

১৫% ভযার্-৩/- চালান জকাড 

নাং-১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১। 

সোনালী ব্যাংতকর সেোরী 

কার্ যক্রর্ পশ্লরচালনাকারী শািা 

সহকারী কমিশনার, সেএর্ 

শাখা। 

কক্ষ নং-২০৭, জর্মলদফান: 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৩, ই-জিইল: 

acjmcomilla1@gmail.c

om 

অমতমরক্ত জজলা ম্যামজদের্, কুমিল্লা কক্ষ 

নাং-২২৬, জর্মলদফান: +৮৮-০৮১-

৬০৩১১, ই-জিইল: 

admcomilla1@gmail.com 

 

৫ মসদনিা হদলর 

ডুমপ্লদকর্ 

লাইদসন্স প্রোন 

০৭ (োে) 

কার্ যশ্লদিে 

১। োদা কাগতে আদবেন 

২। লাইতেি শ্লি ের্ার মূল চালান 

৩। র্ানায় এশ্লিকৃে  মজমডর কমপ 

 

 

১। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

২। সোনালী ব্যাংতকর সেোরী কার্ যক্রর্ 

পশ্লরচালনাকারী 

শািা/www.forms.gov.bd 

৩। েংশ্লিষ্ট থানা হতে 

লাইদসন্স মফ-৫০০/-, চালান 

জকাড নাং-১-৩৩৭১-০০০০-

২৬৮১। 

সোনালী ব্যাংতকর সেোরী 

কার্ যক্রর্ পশ্লরচালনাকারী শািা 

৬ মসদনিা হদলর 

অপাদরর্র 

ডুমপ্লদকর্ 

লাইদসন্স প্রোন 

১০ (দশ) 

কার্ যশ্লদিে 

১। োদা কাগতে আদবেন 

২। লাইতেি শ্লি ের্ার চালান 

৩। র্ানায় এশ্লিকৃে  মজমডর কমপ 

১। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

২। সোনালী ব্যাংতকর সেোরী কার্ যক্রর্ 

পশ্লরচালনাকারী 

শািা/www.forms.gov.bd 

৩। েংশ্লিষ্ট থানা হতে 

লাইদসন্স মফ-২০/-, চালান 

জকাড নাং-১-৩৩৭১-০০০০-

২৬৮১। 

সোনালী ব্যাংতকর সেোরী 

কার্ যক্রর্ পশ্লরচালনাকারী শািা 

৭ শ্লশক্ষা/গতিষণা 

প্রশ্লেষ্ঠাতন এশ্লেড 

ব্যিহাতরর 

লাইতেি প্রদান 

১০ (দশ) 

কার্ যমেবস 

১। এমসড মনয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ 

পমরমশষ্ট ‘ঝ’ ফরদি আদবেন 

২। প্রমতষ্ঠাদনর প্যাদড আদবেন 

৩। সাংমিষ্ট জবাদড যর অনুিমত পত্র 

৪। লাইতেি শ্লি ের্ার চালান 

১। সেএর্ শািা, সেলা প্রশােতকর কার্ যালয় 

২। আতিদনকারী স্বউতদ্যাতগ/ 

www.forms.gov.bd 
৩। েংশ্লিষ্ট সিাড য সথতক 

৪। সোনালী ব্যাংতকর সেোরী কার্ যক্রর্ 

পশ্লরচালনাকারী 

শািা/www.forms.gov.bd 

লাইদসন্স মফ-৩০০০/- 

চালান জকাড নাং- 

১-৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 

সোনালী ব্যাংতকর সেোরী 

কার্ যক্রর্ পশ্লরচালনাকারী শািা 

৮ িাশ্লণশ্লেুক 

ব্যিহাতরর েন্য 

এশ্লেড লাইদসন্স 

প্রোন 

১০ (দশ) 

কার্ যমেবস 

১। এমসড মনয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ 

পমরমশষ্ট ‘ঝ’ ফরদি আদবেন 

২। জেড লাইদসন্স (সতযাময়ত) 

৩। োেীয় পশ্লরচয়পতের েেুাশ্লয়ে 

কশ্লপ 

৪। জোকাদনর জস্কচম্যাপ 

৫। ব্যাাংক কর্তযক প্রেি আমর্ যক 

স্বচ্ছলতার সনেপত্র 

৬। পাসদপার্ য সাইদজর রমিন 

েেুাশ্লয়ে ছমব-০৪ কশ্লপ (১র্ সেণীর 

সগতেতেড কর্ যকেযা কর্তযক) 

৭। আয়কর প্রতযয়ন পত্র 

১। সেএর্ শািা, সেলা প্রশােতকর কার্ যালয়/ 

www.forms.gov.bd 

২। েংশ্লিষ্ট শ্লেটি কতপ যাতরশন/সপৌরেভা/ইউশ্লনয়ন 

পশ্লরষদ 

৩। েংশ্লিষ্ট শ্লনি যাচন অশ্লিে 

৪। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

৫। েংশ্লিষ্ট ব্যাংক 

৬। েংশ্লিষ্ট স্টুশ্লডও 

৭। েংশ্লিষ্ট আয়কর অশ্লিে 

(ক) বামণমজযক ব্যবহার: 

১০০১ মলর্াদরর ঊদর্ধ্য-

২৫,০০০/- 

(খ) (অ) সাধারণ ব্যবহার: ১০ 

মলর্ার পর্ যন্ত-৩,০০০/- 

(আ) অন্যান্য ৫,০০০/- (গ) 

সাধারণ ব্যবহার: 

(অ) ১১ মলর্ার হদত ৫০ 

মলর্ার পর্ যন্ত-৩,০০০/- 

(আ) ৫১ মলর্ার হদত ৫০০ 

মলর্ার পর্ যন্ত-৫,০০০/- 

(ই) ৫০১ মলর্ার হদত ১০০০ 

মলর্ার পর্ যন্ত-১০,০০০/- 

চালান জকাড নাং-১-৪২৩২-

০০০০-১৮৫৪। 

সোনালী ব্যাংতকর সেোরী 

কার্ যক্রর্ পশ্লরচালনাকারী শািা 

৯ শ্লশক্ষা/গতিষণা 

প্রশ্লেষ্ঠাতন এশ্লেড 

০৭ (োে) 

কার্ যশ্লদিে 

১। োদা কাগতে আদবেন 

২। মূল লাইদসন্স 

১। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

২। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

নবায়ন মফ-১৫০/-, চালান 

জকাড নাং-১-৪২৩২-০০০০-
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ব্যিহাতরর 

লাইতেি নিায়ন 

৩। জেজারী চালান ৩। সোনালী ব্যাংতকর সেোরী কার্ যক্রর্ 

পশ্লরচালনাকারী 

শািা/www.forms.gov.bd 

১৮৫৪। ১৫% ভযার্-২২.৫০/-, 

চালান জকাড-১-১১৩৩-০০৪০-

০৩১১। সোনালী ব্যাংতকর 

সেোরী কার্ যক্রর্ 

পশ্লরচালনাকারী শািা 

১০ িাশ্লণশ্লেুক 

ব্যিহাতরর েন্য 

এশ্লেতডর  

লাইদসন্স নিায়ন 

০৭ (োে) 

কার্ যশ্লদিে 

১। োদা কাগতে আদবেন 

২। মূল লাইদসন্স 

৩। জেজারী চালান 

১। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

২। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

৩। সোনালী ব্যাংতকর সেোরী কার্ যক্রর্ 

পশ্লরচালনাকারী 

শািা/www.forms.gov.bd 

নবায়ন মফ-১৫০/- 

চালান জকাড নাং- 

১-৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 

১৫% ভযার্-২২.৫০/- 

চালান জকাড নাং- 

১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১। 

সোনালী ব্যাংতকর সেোরী 

কার্ যক্রর্ পশ্লরচালনাকারী শািা 

সহকারী কমিশনার, সেএর্ 

শাখা। 

কক্ষ নং-২০৭, জর্মলদফান: 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৩, ই-জিইল: 

acjmcomilla1@gmail.c

om 

অমতমরক্ত জজলা ম্যামজদের্, কুমিল্লা কক্ষ 

নাং-২২৬, জর্মলদফান: +৮৮-০৮১-

৬০৩১১, ই-জিইল: 

admcomilla1@gmail.com 

 

১১ শ্লশক্ষা/গতিষণা 

প্রশ্লেষ্ঠাতন এশ্লেড 

ব্যিহাতরর 

ডুশ্লিতকে 

লাইতেি প্রদান 

০৭ (োে) 

কার্ যমেবস 

১। োদা কাগতে আদবেন 

২। মূল লাইদসন্স 

৩। র্ানায় এশ্লিকৃে  মজমডর কমপ 

১। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

২। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

৩। েংশ্লিষ্ট থানা হতে 

ডুমপ্লদকর্ লাইতেি মফ-৬০/- 

চালান জকাড নাং- 

১-৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 

সোনালী ব্যাংতকর সেোরী 

কার্ যক্রর্ পশ্লরচালনাকারী শািা 

১২ িাশ্লণশ্লেুকভাতি 

এশ্লেড ব্যিহাতরর 

ডুশ্লিতকে 

লাইদসন্স প্রদান 

০৭ (োে) 

কার্ যমেবস 

১। োদা কাগতে আদবেন 

২। মূল লাইদসন্স 

৩। র্ানায় এশ্লিকৃে  মজমডর কমপ 

১। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

২। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

৩। েংশ্লিষ্ট থানা হতে 

ডুমপ্লদকর্ লাইতেি মফ-১০০/- 

চালান জকাড নাং- 

১-৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 

সোনালী ব্যাংতকর সেোরী 

কার্ যক্রর্ পশ্লরচালনাকারী শািা 

১৩ এমসড মবক্রদয়র 

মডমলাং লাইদসন্স 

প্রোন 

১০ (দশ) 

কার্ যমেবস 

১। এমসড মনয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ 

পমরমশষ্ট ‘ছ’ ফরদি আদবেন 

২। জেড লাইদসন্স এর েেুাশ্লয়ে 

কশ্লপ 

৩। োেীয় পশ্লরচয় পতের েেুাশ্লয়ে 

কশ্লপ 

৪। জোকাদনর জস্কচ ম্যাপ 

৫। ব্যাাংক সলদভমন্স সনে 

৬। আয়কর প্রতযয়ন পত্র 

৭। পাসদপার্ য সাইদজর রমিন 

েেুাশ্লয়ে ছমব-০৪ কশ্লপ (১র্ সেণীর 

সগতেতেড কর্ যকেযা কর্তযক) 

১। সেএর্ শািা, সেলা প্রশােতকর কার্ যালয়/ 

www.forms.gov.bd 

২। েংশ্লিষ্ট শ্লেটি কতপ যাতরশন/সপৌরেভা/ইউশ্লনয়ন 

পশ্লরষদ 

৩। েংশ্লিষ্ট শ্লনি যাচন অশ্লিে 

৪। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

৫। েংশ্লিষ্ট ব্যাংক 

৬। েংশ্লিষ্ট আয়কর অশ্লিে 

৭। েংশ্লিষ্ট স্টুশ্লডও 

লাইদসন্স মফ-৫,০০০/- চালান 

জকাড নাং- 

১-৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 

সোনালী ব্যাংতকর সেোরী 

কার্ যক্রর্ পশ্লরচালনাকারী শািা 

১৪ এমসড মবক্রদয়র 

মডমলাং লাইদসন্স 

নবায়ন 

০৭ (োে) 

কার্ যশ্লদিে 

১। োদা কাগতে আদবেন 

২। মূল লাইদসন্স 

৩। জেজারী চালান 

১। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

২। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

৩। সোনালী ব্যাংতকর সেোরী কার্ যক্রর্ 

পশ্লরচালনাকারী 

শািা/www.forms.gov.bd 

নবায়ন মফ-২৫০/- 

চালান জকাড নাং- 

১-৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 

১৫% ভযার্-৩৭.৫০/-চালান 

জকাড নাং- 

১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১। 

সোনালী ব্যাংতকর সেোরী 

mailto:acjmcomilla1@gmail.com
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কার্ যক্রর্ পশ্লরচালনাকারী শািা 

১৫ এমসড মবক্রদয়র 

ডুমপ্লদকর্ 

লাইদসন্স  প্রোন 

০৭ (োে) 

কার্ যমেবস 

১। োদা কাগতে আদবেন 

২। মূল লাইদসন্স 

৩। র্ানায় এশ্লিকৃে  মজমডর কমপ 

১। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

২। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

৩। েংশ্লিষ্ট থানা হতে 

ডুমপ্লদকর্ লাইদসন্স মফ-১০০/- 

চালান জকাড নাং- 

১-৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 

সোনালী ব্যাংতকর সেোরী 

কার্ যক্রর্ পশ্লরচালনাকারী শািা 

১৬ এমসড 

পমরবহদণর 

লাইদসন্স প্রোন 

১০ (দশ) 

কার্ যমেবস 

১। এমসড মনয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ 

পমরমশষ্ট ‘ি’ ফরদি আদবেন 

২। পমরবহসণর বণ যনা (র্ানিাহন এর 

নকশা, মফর্দনস সাটি যমফদকর্, ব্লু-ব্যক 

ও ইন্সুদরন্স সাংক্রান্ত কাগজপদত্রর 

সতযাময়ত কমপ) 

৩। ব্যবসা প্রমতষ্ঠাদনর িামলকানা 

সাংক্রান্ত কাগজপত্র/চুমক্তনািা 

৪। হাল সদনর জেড লাইদসন্স 

৫। ব্যাাংক সলদভমন্স 

৬। পাসদপার্ য সাইদজর রমিন 

েেুাশ্লয়ে ছমব-০৪ কশ্লপ (১র্ সেণীর 

সগতেতেড কর্ যকেযা কর্তযক) 

১। সেএর্ শািা, সেলা প্রশােতকর কার্ যালয়/ 

www.forms.gov.bd 

২। েংশ্লিষ্ট শ্লিআরটিএ অশ্লিে 

৩। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

৪। েংশ্লিষ্ট শ্লেটি কতপ যাতরশন/সপৌরেভা/ইউশ্লনয়ন 

পশ্লরষদ 

৫। েংশ্লিষ্ট ব্যাংক 

৬। েংশ্লিষ্ট স্টুশ্লডও 

লাইদসন্স মফ-৫০০০/- 

চালান জকাড নাং-১-৪২৩২-

০০০০-১৮৫৪। 

সোনালী ব্যাংতকর সেোরী 

কার্ যক্রর্ পশ্লরচালনাকারী শািা 

সহকারী কমিশনার, সেএর্ 

শাখা। 

কক্ষ নং-২০৭, জর্মলদফান: 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৩, ই-জিইল: 

acjmcomilla1@gmail.c

om 

অমতমরক্ত জজলা ম্যামজদের্, কুমিল্লা কক্ষ 

নাং-২২৬, জর্মলদফান: +৮৮-০৮১-

৬০৩১১, ই-জিইল: 

admcomilla1@gmail.com 

 

১৭ এমসড 

পমরবহদণর 

লাইদসন্স নবায়ন 

০৭ (োে) 

কার্ যশ্লদিে 

১। োদা কাগতে আদবেন 

২। মূল লাইদসন্স 

৩। জেজারী চালান 

১। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

২। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

৩। সোনালী ব্যাংতকর সেোরী কার্ যক্রর্ 

পশ্লরচালনাকারী 

শািা/www.forms.gov.bd 

নবায়ন মফ-২৫০/-, চালান 

জকাড নাং-১-৪২৩২-০০০০-

১৮৫৪। ১৫% ভযার্-৩৭.৫০/-, 

চালান জকাড-১-১১৩৩-০০৪০-

০৩১১। 

সোনালী ব্যাংতকর সেোরী 

কার্ যক্রর্ পশ্লরচালনাকারী শািা 

১৮ এমসড 

পমরবহদনর 

ডুমপ্লদকর্ 

লাইদসন্স প্রোন 

০৭ (োে) 

কার্ যমেবস 

১। োদা কাগতে আদবেন 

২। মূল লাইদসন্স 

৩। র্ানায় এশ্লিকৃে মজমডর কমপ 

১। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

২। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

৩। েংশ্লিষ্ট থানা হতে 

ডুমপ্লদকর্ লাইদসন্স মফ-১০০/- 

চালান জকাড নাং- 

১-৪২৩২-০০০০-১৮৫৪। 

সোনালী ব্যাংতকর সেোরী 

কার্ যক্রর্ পশ্লরচালনাকারী শািা 

১৯ সাধারণ 

নাগমরদকর জন্য 

বন্দুক/শর্ যগান/রা

ইদফল লাইদসন্স 

প্রোন 

৩০ (শ্লেশ) 

কার্ যমেবস 

১। আতেয়াতস্ত্রর লাইতেি প্রদান, 

নিায়ন ও ব্যিহার নীশ্লের্ালা-২০১৬ 

এর পশ্লরশ্লশষ্ট-৩ আতিদন 

২। িয়ে প্রর্াতণর েন্য এেএেশ্লে 

েনদ (িয়ে ৩০ হতে ৭০ িছর হতে 

হতি) 

৩। োেীয় পশ্লরচয়পে 

৪। ইতোপূতি য সকান আতেয়াস্ত্র 

লাইতেি গ্রহণ করতছন িা  কতরন 

নাই র্তর্ য ৩০০/- োকার 

ননজুশ্লডশ্লশয়াল স্ট্াতম্প হলিনার্া। 

১। সেএর্ শািা, সেলা প্রশােতকর কার্ যালয়/ 

www.forms.gov.bd 

২। েংশ্লিষ্ট শ্লশক্ষা সিাড য 

৩। েংশ্লিষ্ট শ্লনি যাচন অশ্লিে 

৪। েংশ্লিষ্ট সনাোরী পািশ্ললক 

৫। েংশ্লিষ্ট আয়কর অশ্লিে 

৬। েংশ্লিষ্ট স্টুশ্লডও 

৭। সোনালী ব্যাংতকর সেোরী কার্ যক্রর্ 

পশ্লরচালনাকারী 

শািা/www.forms.gov.bd 

বন্দুক/শর্ যগান/রাইদফল ইসুয 

মফ-২০,০০০/- 

চালান জকাড নাং- 

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯। 

সোনালী ব্যাংতকর সেোরী 

কার্ যক্রর্ পশ্লরচালনাকারী শািা 

mailto:acjmcomilla1@gmail.com
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৫। বতযিান অর্ য বছদরর আদিয়াস্ত্র 

লাইদসসির জন্য ০১ লক্ষ োকা 

আয়কর পশ্লরতশাি কতরতছন র্তর্ য 

শ্লিগে ০৩ িছতরর িারািাশ্লহকভাতি 

আয়কর প্রেুয়ন পে। 

৬। পাসদপার্ য সাইদজর রমিন 

েেুাশ্লয়ে ছমব-০৪ কশ্লপ (১র্ সেণীর 

সগতেতেড কর্ যকেযা কর্তযক) 

৭। জেজারী চালান 

২০ সাধারণ 

নাগমরদকর জন্য 

বন্দুক/শর্ যগান/রা

ইদফল লাইদসন্স 

নবায়ন 

০১ (এক) 

কার্ যশ্লদিে 

১। োদা কাগতে আদবেন 

২। আদিয়াসস্ত্রর মূল লাইদসন্স 

৩। জেজারী চালান 

১। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

২। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

৩। সোনালী ব্যাংতকর সেোরী কার্ যক্রর্ 

পশ্লরচালনাকারী 

শািা/www.forms.gov.bd 

বন্দুক/শর্ যগান/রাইদফল 

নিায়ন মফ-৫,০০০/- 

চালান জকাড নাং- 

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯। 

১৫% ভযার্-৭৫০/- 

চালান জকাড নাং- 

১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১। 

সোনালী ব্যাংতকর সেোরী 

কার্ যক্রর্ পশ্লরচালনাকারী শািা 

সহকারী কমিশনার, সেএর্ 

শাখা। 

কক্ষ নং-২০৭, জর্মলদফান: 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৩, ই-জিইল: 

acjmcomilla1@gmail.c

om 

অমতমরক্ত জজলা ম্যামজদের্, কুমিল্লা কক্ষ 

নাং-২২৬, জর্মলদফান: +৮৮-০৮১-

৬০৩১১, ই-জিইল: 

admcomilla1@gmail.com 

 

২১ সাধারণ 

নাগমরদকর জন্য 

মপস্তল/মরভলভার 

লাইদসন্স প্রোন 

৩০ (শ্লেশ) 

কার্ যমেবস 

১। আতেয়াতস্ত্রর লাইতেি প্রদান, 

নিায়ন ও ব্যিহার নীশ্লের্ালা-২০১৬ 

এর পশ্লরশ্লশষ্ট-৩ আতিদন 

২। িয়ে প্রর্াতণর েন্য এেএেশ্লে 

েনদ (িয়ে ৩০ হতে ৭০ িছর হতে 

হতি) 

৩। োেীয় পশ্লরচয়পে 

৪। ইতোপূতি য সকান আতেয়াস্ত্র 

লাইতেি গ্রহণ করতছন িা  কতরন 

নাই র্তর্ য ৩০০/- োকার 

ননজুশ্লডশ্লশয়াল স্ট্াতম্প হলিনার্া। 

৫। বতযিান অর্ য বছদরর আদিয়াস্ত্র 

লাইদসসির জন্য ০৩ লক্ষ োকা 

আয়কর পশ্লরতশাি কতরতছন র্তর্ য 

শ্লিগে ০৩ িছতরর িারািাশ্লহকভাতি 

আয়কর প্রেুয়ন পে। 

৬। পাসদপার্ য সাইদজর রমিন 

েেুাশ্লয়ে ছমব-০৪ কশ্লপ (১র্ সেণীর 

সগতেতেড কর্ যকেযা কর্তযক) 

৭। জেজারী চালান 

১। সেএর্ শািা, সেলা প্রশােতকর কার্ যালয়/ 

www.forms.gov.bd 

২। েংশ্লিষ্ট শ্লশক্ষা সিাড য 

৩। েংশ্লিষ্ট শ্লনি যাচন অশ্লিে 

৪। েংশ্লিষ্ট সনাোরী পািশ্ললক 

৫। েংশ্লিষ্ট আয়কর অশ্লিে 

৬। েংশ্লিষ্ট স্টুশ্লডও 

৭। সোনালী ব্যাংতকর সেোরী কার্ যক্রর্ 

পশ্লরচালনাকারী 

শািা/www.forms.gov.bd 

মপস্তল/মরভলভার লাইদসন্স 

ইসুয মফ-৩০,০০০/- 

চালান জকাড নাং- 

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯। 

সোনালী ব্যাংতকর সেোরী 

কার্ যক্রর্ পশ্লরচালনাকারী শািা 

২২ সাধারণ 

নাগমরদকর জন্য 

মপস্তল/ 

মরভলভার 

০১ (এক) 

কার্ যশ্লদিে 

১। োদা কাগতে আদবেন 

২। আদিয়াসস্ত্রর মূল লাইদসন্স 

৩। জেজারী চালান 

১। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

২। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

৩। সোনালী ব্যাংতকর সেোরী কার্ যক্রর্ 

পশ্লরচালনাকারী 

নবায়ন মফ-১০,০০০/- 

চালান জকাড নাং- 

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯। 

১৫% ভযার্-১,৫০০/- 
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লাইদসন্স নবায়ন শািা/www.forms.gov.bd চালান জকাড নাং- 

১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১। 

সোনালী ব্যাংতকর সেোরী 

কার্ যক্রর্ পশ্লরচালনাকারী শািা 

২৩ সরকারী  কি যক

তযাদের 

(সািমরক) জন্য 

বন্দুক/শর্ যগান/রা

ইদফল লাইদসন্স 

প্রোন 

৩০ (শ্লেশ) 

কার্ যমেবস 

১। আতেয়াতস্ত্রর লাইতেি প্রদান, 

নিায়ন ও ব্যিহার নীশ্লের্ালা-২০১৬ 

এর পশ্লরশ্লশষ্ট-৩ আতিদন 

২। িয়ে প্রর্াতণর েন্য এেএেশ্লে 

েনদ (িয়ে ৩০ হতে ৭০ িছর হতে 

হতি) 

৩। জাতীয় পমরচয়পসের েেুাশ্লয়ে 

কশ্লপ 

৪। চাকুরী সাংক্রান্ত প্রতযয়নপত্র 

৫। ইদতাপূদব য অস্ত্র ক্রয় 

কদরনমন  িদি য ৩০০/- র্াকার নন 

জুমডমসয়াল স্টযাদে হলফনািা 

৬। পাসদপার্ য সাইদজর রমিন 

েেুাশ্লয়ে ছমব-০৪ কশ্লপ (১র্ সেণীর 

সগতেতেড কর্ যকেযা কর্তযক) 

৭। উর্ধ্যতন কর্তযপদক্ষর সুপামরশ 

১। সেএর্ শািা, সেলা প্রশােতকর কার্ যালয়/ 

www.forms.gov.bd 

২। েংশ্লিষ্ট শ্লশক্ষা সিাড য 

৩। েংশ্লিষ্ট শ্লনি যাচন অশ্লিে 

৪। েংশ্লিষ্ট ইউশ্লনে 

৫। েংশ্লিষ্ট সনাোরী পািশ্ললক 

৬। েংশ্লিষ্ট স্টুশ্লডও 

৭। েংশ্লিষ্ট ইউশ্লনে 

মফ-মুক্ত 

 

  

২৪ সরকারী  কি যক

তযাদের 

(সািমরক) জন্য 

বন্দুক/শর্ যগান/রা

ইদফল লাইদসন্স 

নবায়ন 

০১ (এক) 

কার্ যশ্লদিে 

১। োদা কাগতে আদবেন 

২। আদিয়াস্ত্র মূল লাইদসন্স কমপ 

১। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

২। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

মফ-মুক্ত 

 

সহকারী কমিশনার, সেএর্ 

শাখা। 

কক্ষ নং-২০৭, জর্মলদফান: 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৩, ই-জিইল: 

acjmcomilla1@gmail.c

om 

অমতমরক্ত জজলা ম্যামজদের্, কুমিল্লা কক্ষ 

নাং-২২৬, জর্মলদফান: +৮৮-০৮১-

৬০৩১১, ই-জিইল: 

admcomilla1@gmail.com 

 

২৫ সরকারী 

কি যকতযাদের 

(সািমরক) জন্য 

মপস্তল/মরভলভার 

লাইদসন্স প্রোন 

৩০ (শ্লিশ) 

কার্ যমেবস 

১। আতেয়াতস্ত্রর লাইতেি প্রদান, 

নিায়ন ও ব্যিহার নীশ্লের্ালা-২০১৬ 

এর পশ্লরশ্লশষ্ট-৩ আতিদন 

২। িয়ে প্রর্াতণর েন্য এেএেশ্লে 

েনদ (িয়ে ৩০ হতে ৭০ িছর হতে 

হতি) 

৩। জাতীয় পমরচয়পসের েেুাশ্লয়ে 

কশ্লপ 

৪। চাকুরী সাংক্রান্ত প্রতযয়নপত্র 

৫। ইদতাপূদব য অস্ত্র ক্রয় 

কদরনমন  িদি য ৩০০/- র্াকার নন 

জুমডমসয়াল স্টযাদে হলফনািা 

৬। পাসদপার্ য সাইদজর রমিন 

েেুাশ্লয়ে ছমব-০৪ কশ্লপ (১র্ সেণীর 

সগতেতেড কর্ যকেযা কর্তযক) 

৭। উর্ধ্যতন কর্তযপদক্ষর সুপামরশ 

১। সেএর্ শািা, সেলা প্রশােতকর কার্ যালয়/ 

www.forms.gov.bd 

২। েংশ্লিষ্ট শ্লশক্ষা সিাড য 

৩। েংশ্লিষ্ট শ্লনি যাচন অশ্লিে 

৪। েংশ্লিষ্ট ইউশ্লনে 

৫। েংশ্লিষ্ট সনাোরী পািশ্ললক 

৬। েংশ্লিষ্ট স্টুশ্লডও 

৭। েংশ্লিষ্ট ইউশ্লনে 

মফ-মুক্ত 
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২৬ সরকারী 

কি যকতযাদের 

(সািমরক) জন্য 

মপস্তল/মরভলভার 

লাইদসন্স নবায়ন 

০১ (এক) 

কার্ যশ্লদিে 

১। োদা কাগতে আদবেন 

২। আদিয়াসস্ত্রর মূল লাইদসন্স 

১। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

২। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

মফ-মুক্ত 

 

২৭ সরকারী 

কি যকতযাদের 

(অসািমরক) জন্য 

বন্দুক/শর্ যগান/রা

ইদফল লাইদসন্স 

প্রোন 

৩০ (শ্লেশ) 

কার্ যমেবস 

১। আতেয়াতস্ত্রর লাইতেি প্রদান, 

নিায়ন ও ব্যিহার নীশ্লের্ালা-২০১৬ 

এর পশ্লরশ্লশষ্ট-৩ আতিদন 

২। িয়ে প্রর্াতণর েন্য এেএেশ্লে 

েনদ (িয়ে ৩০ হতে ৭০ িছর হতে 

হতি) 

৩। জাতীয় পমরচয়পসের েেুাশ্লয়ে 

কশ্লপ 

৪। চাকুরী সাংক্রান্ত প্রতযয়নপত্র 

৫। ইদতাপূদব য অস্ত্র ক্রয় 

কদরনমন  িদি য ৩০০/- র্াকার নন 

জুমডমসয়াল স্টযাদে হলফনািা 

৬। পাসদপার্ য সাইদজর রমিন 

েেুাশ্লয়ে ছমব-০৪ কশ্লপ (১র্ সেণীর 

সগতেতেড কর্ যকেযা কর্তযক) 

৭। উর্ধ্যতন কর্তযপদক্ষর সুপামরশ 

১। সেএর্ শািা, সেলা প্রশােতকর কার্ যালয়/ 

www.forms.gov.bd 

২। েংশ্লিষ্ট শ্লশক্ষা সিাড য 

৩। েংশ্লিষ্ট শ্লনি যাচন অশ্লিে 

৪। েংশ্লিষ্ট ইউশ্লনে 

৫। েংশ্লিষ্ট সনাোরী পািশ্ললক 

৬। েংশ্লিষ্ট স্টুশ্লডও 

৭। েংশ্লিষ্ট ইউশ্লনে 

মফ-মুক্ত 

 

  

২৮ সরকারী  কি যক

তযাদের 

(অসািমরক) জন্য 

বন্দুক/শর্ যগান/রা

ইদফল লাইদসন্স 

নবায়ন 

০১ (এক) 

কার্ যশ্লদিে 

১। োদা কাগতে আদবেন 

২। আদিয়াসস্ত্রর মূল লাইদসন্স 

১। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

২। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

মফ-মুক্ত 

 

সহকারী কমিশনার, সেএর্ 

শাখা। 

কক্ষ নং-২০৭, জর্মলদফান: 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৩, ই-জিইল: 

acjmcomilla1@gmail.c
om 

অমতমরক্ত জজলা ম্যামজদের্, কুমিল্লা কক্ষ 

নাং-২২৬, জর্মলদফান: +৮৮-০৮১-

৬০৩১১, ই-জিইল: 

admcomilla1@gmail.com 

 

২৯ সরকারী 

কি যকতযাদের 

(অসািমরক) জন্য 

মপস্তল/মরভলভার 

লাইদসন্স প্রোন 

৩০ (শ্লেশ) 

কার্ যমেবস 

১। আতেয়াতস্ত্রর লাইতেি প্রদান, 

নিায়ন ও ব্যিহার নীশ্লের্ালা-২০১৬ 

এর পশ্লরশ্লশষ্ট-৩ আতিদন 

২। িয়ে প্রর্াতণর েন্য এেএেশ্লে 

েনদ (িয়ে ৩০ হতে ৭০ িছর হতে 

হতি) 

৩। জাতীয় পমরচয়পসের েেুাশ্লয়ে 

কশ্লপ 

৪। চাকুরী সাংক্রান্ত প্রতযয়নপত্র 

৫। ইদতাপূদব য অস্ত্র ক্রয় 

কদরনমন  িদি য ৩০০/- র্াকার নন 

জুমডমসয়াল স্টযাদে হলফনািা 

৬। পাসদপার্ য সাইদজর রমিন 

েেুাশ্লয়ে ছমব-০৪ কশ্লপ (১র্ সেণীর 

সগতেতেড কর্ যকেযা কর্তযক) 

১। সেএর্ শািা, সেলা প্রশােতকর কার্ যালয়/ 

www.forms.gov.bd 

২। েংশ্লিষ্ট শ্লশক্ষা সিাড য 

৩। েংশ্লিষ্ট শ্লনি যাচন অশ্লিে 

৪। েংশ্লিষ্ট ইউশ্লনে 

৫। েংশ্লিষ্ট সনাোরী পািশ্ললক 

৬। েংশ্লিষ্ট স্টুশ্লডও 

৭। েংশ্লিষ্ট ইউশ্লনে 

মফ-মুক্ত 
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৭। উর্ধ্যতন কর্তযপদক্ষর সুপামরশ 

৩০ সরকারী 

কি যকতযাদের 

(অসািমরক) জন্য 

মপস্তল/মরভলভার 

লাইদসন্স নবায়ন 

০১ (এক) 

কার্ যশ্লদিে 

১। োদা কাগতে আদবেন 

২। আদিয়াসস্ত্রর মূল লাইদসন্স 

১। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

২। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

মফ-মুক্ত 

 

৩১ মপতার 

বাধ যকযজমনত 

কারদণ 

উিরামধকার 

বরাবর আদিয়াস্ত্র 

লাইদসন্স প্রোন 

(মপস্তল/মরভলবার

/বন্দুক/শর্ যগান/রা

ইদফল) 

৩০ (শ্লেশ) 

কার্ যমেবস 

১। আতেয়াতস্ত্রর লাইতেি প্রদান, 

নিায়ন ও ব্যিহার নীশ্লের্ালা-২০১৬ 

এর পশ্লরশ্লশষ্ট-৩ আতিদন 

২। িয়ে প্রর্াতণর েন্য এেএেশ্লে 

েনদ (িয়ে ৩০ হতে ৭০ িছর হতে 

হতি) 

৩। োেীয় পশ্লরচয়পে 

৪। ইতোপূতি য সকান আতেয়াস্ত্র 

লাইতেি গ্রহণ করতছন িা  কতরন 

নাই র্তর্ য ৩০০/- োকার 

ননজুশ্লডশ্লশয়াল স্ট্াতম্প হলিনার্া। 

৫। লাইদসন্সধারী কর্তযক আদিয়াস্ত্র 

হস্তান্তদরর এমফদডমভর্ ৩০০/- োকা 

নন জুশ্লডশ্লেয়াল স্ট্ুাম্প 

৬। পাসদপার্ য সাইদজর রমিন 

েেুাশ্লয়ে ছমব-০৪ কশ্লপ (১র্ সেণীর 

সগতেতেড কর্ যকেযা কর্তযক) 

৭। জেজারী চালান 

১। সেএর্ শািা, সেলা প্রশােতকর কার্ যালয়/ 

www.forms.gov.bd 

২। েংশ্লিষ্ট শ্লশক্ষা সিাড য 

৩। েংশ্লিষ্ট শ্লনি যাচন অশ্লিে 

৪। েংশ্লিষ্ট সনাোরী পািশ্ললক 

৫। েংশ্লিষ্ট সনাোরী পািশ্ললক 

৬। েংশ্লিষ্ট স্টুশ্লডও 

৭। সোনালী ব্যাংতকর সেোরী কার্ যক্রর্ 

পশ্লরচালনাকারী 

শািা/www.forms.gov.bd 

(১) মপস্তল/মরভলভার 

লাইদসন্স ইসুয মফ-৩০,০০০/- 

(২) বন্দুক/শে যগান/রাইদফল 

লাইদসন্স ইসুয মফ-২০,০০০/- 

চালান জকাড নাং-১-২২১১-

০০০০-১৮৫৯। 

সোনালী ব্যাংতকর সেোরী 

কার্ যক্রর্ পশ্লরচালনাকারী 

শািা। 

সহকারী কমিশনার, সেএর্ 

শাখা। 

কক্ষ নং-২০৭, জর্মলদফান: 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৩, ই-জিইল: 

acjmcomilla1@gmail.c

om 

অমতমরক্ত জজলা ম্যামজদের্, কুমিল্লা কক্ষ 

নাং-২২৬, জর্মলদফান: +৮৮-০৮১-

৬০৩১১, ই-জিইল: 

admcomilla1@gmail.com 

 

৩২ মপতার 

মৃত্যযজমণত 

কারদণ 

উিরামধকারীর 

অনুকুদল 

আদিয়াস্ত্র 

লাইদসন্স প্রোন 

(মপস্তল/মরভলবার

/বন্দুক/শর্ যগান/রা

ইদফল) 

৩০ (শ্লেশ) 

কার্ যমেবস 

১। আতেয়াতস্ত্রর লাইতেি প্রদান, 

নিায়ন ও ব্যিহার নীশ্লের্ালা-২০১৬ 

এর পশ্লরশ্লশষ্ট-৩ আতিদন 

২। িয়ে প্রর্াতণর েন্য এেএেশ্লে 

েনদ (িয়ে ৩০ হতে ৭০ িছর হতে 

হতি) 

৩। োেীয় পশ্লরচয়পে 

৪। ইতোপূতি য সকান আতেয়াস্ত্র 

লাইতেি গ্রহণ করতছন িা  কতরন 

নাই র্তর্ য ৩০০/- োকার 

ননজুশ্লডশ্লশয়াল স্ট্াতম্প হলিনার্া। 

৫। লাইদসন্সধারীর ওয়ামরশগণ 

কর্তযক আদিয়াস্ত্র হস্তান্তদরর 

এমফদডমভর্ ৩০০/- োকা নন 

জুশ্লডশ্লেয়াল স্ট্ুাম্প 

৬। লাইদসন্সধারীর ওয়ামরশ সনে 

৭। মূল লাইদসন্সধারীর মৃত্যয সনে। 

৮। পাসদপার্ য সাইদজর রমিন 

১। সেএর্ শািা, সেলা প্রশােতকর কার্ যালয়/ 

www.forms.gov.bd 

২। েংশ্লিষ্ট শ্লশক্ষা সিাড য 

৩। েংশ্লিষ্ট শ্লনি যাচন অশ্লিে 

৪। েংশ্লিষ্ট সনাোরী পািশ্ললক 

৫। েংশ্লিষ্ট সনাোরী পািশ্ললক 

৬। েংশ্লিষ্ট শ্লেটি 

কতপ যাতরশন/সপৌরেভা/ইউশ্লনয়ন পশ্লরষদ 

৭। েংশ্লিষ্ট শ্লেটি কতপ যাতরশন/সপৌরেভা/ইউশ্লনয়ন 

পশ্লরষদ 

৮। েংশ্লিষ্ট স্টুশ্লডও 

৯। সোনালী ব্যাংতকর সেোরী কার্ যক্রর্ 

পশ্লরচালনাকারী 

শািা/www.forms.gov.bd 

(১) মপস্তল/মরভলভার 

লাইদসন্স ইসুয মফ-৩০,০০০/- 

(২) বন্দুক/শে যগান/রাইদফল 

লাইদসন্স ইসুয মফ-২০,০০০/- 

চালান জকাড নাং-১-২২১১-

০০০০-১৮৫৯। 

সোনালী ব্যাংতকর সেোরী 

কার্ যক্রর্ পশ্লরচালনাকারী 

শািা। 
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েেুাশ্লয়ে ছমব-০৪ কশ্লপ (১র্ সেণীর 

সগতেতেড কর্ যকেযা কর্তযক) 

৯। জেজারী চালান 

৩৩ আদিয়াদস্ত্রর 

ডুমপ্লদকর্ 

লাইদসন্স প্রোন 

০৭ (োে) 

কার্ যমেবস 

১। োদা কাগতে আদবেন 

২। মূল লাইদসদন্সর েেুাশ্লয়ে কমপ 

৩। র্ানায় এশ্লিকৃে  মজমডর কমপ 

 

১। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

২। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

৩। েংশ্লিষ্ট থানা হতে 

ডুমপ্লদকর্ লাইদসন্স মফ-৫০০/- 

চালান জকাড নাং- 

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯। 

সোনালী ব্যাংতকর সেোরী 

কার্ যক্রর্ পশ্লরচালনাকারী শািা 

৩৪ বন্দুক/শে যগান/রা

ইদফল লাইদসন্স 

আন্তঃতেলা 

োন্সফার 

০৭ (োে) 

কার্ যমেবস 

১। োদা কাগতে আদবেন 

২। লাইদসদন্সর েেুাশ্লয়ে কমপ 

১। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

২। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

প্রদর্াজয নয় 

৩৫ মপস্তল/মরভলবার 

লাইদসন্স 

আন্তঃতেলা 

োন্সফার 

০৭ (োে) 

কার্ যমেবস 

১। োদা কাগতে আদবেন 

২। লাইদসদন্সর েেুাশ্লয়ে কমপ 

১। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

২। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

প্রদর্াজয নয় 

৩৬ বীর মুমক্তদর্াদ্ধার 

আদিয়াস্ত্র 

লাইদসন্স প্রোন 

৩০ (শ্লেশ) 

কার্ যমেবস 

১। আতেয়াতস্ত্রর লাইতেি প্রদান, 

নিায়ন ও ব্যিহার নীশ্লের্ালা-২০১৬ 

এর পশ্লরশ্লশষ্ট-৩ আতিদন 

২। িয়ে প্রর্াতণর েন্য এেএেশ্লে 

েনদ (িয়ে ৩০ হতে ৭০ িছর হতে 

হতি) 

৩। োেীয় পশ্লরচয়পে 

৪। ইতোপূতি য সকান আতেয়াস্ত্র 

লাইতেি গ্রহণ করতছন িা  কতরন 

নাই র্তর্ য ৩০০/- োকার 

ননজুশ্লডশ্লশয়াল স্ট্াতম্প হলিনার্া। 

৫। মুমক্তদর্াদ্ধা সনদের সতযাময়ত 

কমপ 

৬। পাসদপার্ য সাইদজর রমিন 

েেুাশ্লয়ে ছমব-০৪ কশ্লপ (১র্ সেণীর 

সগতেতেড কর্ যকেযা কর্তযক) 

১। সেএর্ শািা, সেলা প্রশােতকর কার্ যালয়/ 

www.forms.gov.bd 

২। েংশ্লিষ্ট শ্লশক্ষা সিাড য 

৩। েংশ্লিষ্ট শ্লনি যাচন অশ্লিে 

৪। েংশ্লিষ্ট সনাোরী পািশ্ললক 

৫। মুশ্লিযুদ্ধ শ্লিষয়ক র্ন্ত্রণালয়/েংশ্লিষ্ট সেলা 

মুশ্লিতর্াদ্ধা েংেদ 

৬। েংশ্লিষ্ট স্টুশ্লডও 

মফ-মুক্ত   

৩৭ বীর মুমক্তদর্াদ্ধার 

আদিয়াস্ত্র 

লাইদসন্স নিায়ন 

০১ (এক) 

কার্ যশ্লদিে 

১। োদা কাগতে আদবেন 

২। মূল লাইদসন্স 

৩। মুমক্তদর্াদ্ধা সনদের সতযাময়ত 

কমপ 

১। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

২। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

৩। মুশ্লিযুদ্ধ শ্লিষয়ক র্ন্ত্রণালয়/েংশ্লিষ্ট সেলা 

মুশ্লিতর্াদ্ধা েংেদ 

মফ-মুক্ত সহকারী কমিশনার, সেএর্ 

শাখা। 

কক্ষ নং-২০৭, জর্মলদফান: 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৩, ই-জিইল: 

acjmcomilla1@gmail.c
om 

অমতমরক্ত জজলা ম্যামজদের্, কুমিল্লা কক্ষ 

নাং-২২৬, জর্মলদফান: +৮৮-০৮১-

৬০৩১১, ই-জিইল: 

admcomilla1@gmail.com 

 

৩৮ ব্যাংক/আমর্ যক 

প্রমতষ্ঠাদনর 

অনুকূদল 

আদিয়াস্ত্র 

লাইদসন্স প্রোন 

(শে যগান) 

৩০ (শ্লেশ) 

কার্ যমেবস 

১। আতেয়াতস্ত্রর লাইতেি প্রদান, 

নিায়ন ও ব্যিহার নীশ্লের্ালা-২০১৬ 

এর পশ্লরশ্লশষ্ট-৬ আতিদন 

২। আতিদনকারী প্রমতষ্ঠান স্থাপতনর 

প্রতযয়নপত্র 

৩। আদিয়াস্ত্র ক্রয় সাংক্রান্ত প্রধান 

১। সেএর্ শািা, সেলা প্রশােতকর কার্ যালয়/ 

www.forms.gov.bd 

২। েংশ্লিষ্ট প্রশ্লেষ্ঠাতনর প্রিান কার্ যালয় 

৩। েংশ্লিষ্ট প্রশ্লেষ্ঠাতনর প্রিান কার্ যালয় 

৪। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

৫। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

আদিয়াস্ত্র লাইদসন্স মফ-

২০,০০০/- 

চালান জকাড নাং- 

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯। 

সোনালী ব্যাংতকর সেোরী 

কার্ যক্রর্ পশ্লরচালনাকারী শািা 

mailto:acjmcomilla1@gmail.com
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কার্ যালদয়র মনদে যশনা 

৪। আদিয়াদস্ত্রর ধরণ 

৫। প্রমতষ্ঠাদনর  অগ যাদনাগ্রাি, জনবল 

ও মনরপিা েম্পশ্লকযে শ্লিিরণী 

৬। প্রমতষ্ঠাদনর আয়কর েম্পশ্লকযে 

শ্লিিরণী 

৭। শ্লনরাপত্তারক্ষীতদর জীবন বৃিান্ত ও 

অস্ত্র পমরচালনার সনে 

৮। িাশ্লি ভাড়া চুমক্তনার্ার েেুাশ্লয়ে 

কশ্লপ 

৯। ইদতাপূদব য অস্ত্র ক্রয় কদরদছন বা 

কদরনমন িদি য ৩০০/- নন-

জুমডমসয়াল স্টযাদে হলফনািা 

১০। ব্যাাংদকর মসন্দুকসীিা 

১১। জেজারী চালান 

৬। েংশ্লিষ্ট এনশ্লিআর 

৭। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

৮। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

৯। েংশ্লিষ্ট সনাোরী পািশ্ললক 

১০। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

১১। সোনালী ব্যাংতকর সেোরী কার্ যক্রর্ 

পশ্লরচালনাকারী 

শািা/www.forms.gov.bd 

৩৯ ব্যাংক/আশ্লথ যক 

প্রমতষ্ঠাদনর 

অনুকূদল 

আদিয়াস্ত্র 

লাইদসন্স নিায়ন 

০১ (এক) 

কার্ যশ্লদিে 

১। োদা কাগতে আদবেন 

২। আদিয়াসস্ত্রর মূল লাইদসন্স 

৩। অমফস প্রধাদনর সুপামরশপত্র 

৪। জেজারী চালান 

১। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

২। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

৩। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

৪। সোনালী ব্যাংতকর সেোরী কার্ যক্রর্ 

পশ্লরচালনাকারী 

শািা/www.forms.gov.bd 

নবায়ন মফ-৫০০০/- 

চালান জকাড নাং- 

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯। 

১৫% ভযার্-৭৫০/- 

চালান জকাড নাং- 

১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১। 

সোনালী ব্যাংতকর সেোরী 

কার্ যক্রর্ পশ্লরচালনাকারী শািা 

৪০ ব্যাংক/আমর্ যক 

প্রমতষ্ঠাদনর 

অনুকূদল 

ডুশ্লিতকে 

লাইদসন্স প্রোন 

০৭ (োে) 

কার্ যশ্লদিে 

১। োদা কাগতে আদবেন 

২। মূল লাইদসদন্সর েেুাশ্লয়ে কমপ 

৩। র্ানায় এশ্লিকৃে মজমডর কমপ 

৪। জেজারী চালান 

১। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

২। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

৩। েংশ্লিষ্ট থানা 

৪। সোনালী ব্যাংতকর সেোরী কার্ যক্রর্ 

পশ্লরচালনাকারী 

শািা/www.forms.gov.bd 

ডুশ্লিতকে লাইদসন্স মফ-৫০০/- 

চালান জকাড নাং 

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯। 

সোনালী ব্যাংতকর সেোরী 

কার্ যক্রর্ পশ্লরচালনাকারী শািা 

 

 

 

 

 

 

 

সহকারী কমিশনার, সেএর্ 

শাখা। 

কক্ষ নং-২০৭, জর্মলদফান: 

+৮৮-০৮১-৬০৩২৩, ই-জিইল: 

acjmcomilla1@gmail.c
om 

 

 

 

 

 

 

 

অমতমরক্ত জজলা ম্যামজদের্, কুমিল্লা কক্ষ 

নাং-২২৬, জর্মলদফান: +৮৮-০৮১-

৬০৩১১, ই-জিইল: 

admcomilla1@gmail.com 

 

৪১ ছাপাখানার 

জ াষণাপত্র প্রদান 

৩০ (শ্লেশ) 

কার্ যমেবস 

১। সাো কাগদজ আদবেন 

২। জাতীয় পমরচয়পত্র (সতযাময়ত 

কমপ) 

৩। অমফদসর িামলকানা স্বত্ত্ব/ভািা 

চুমক্তনািার সতযাময়ত কমপ 

৪। সাংমিষ্ট মবষদয় 

অমভজ্ঞতা/প্রমশক্ষণ সাংক্রান্ত 

কাগজপদত্রর 

সতযাময়ত কমপ 

৫। ব্যাাংক েলদভমন্স সনে 

৬। আয়কর সাংক্রান্ত প্রতযয়ন পদত্রর 

সতযাময়ত কমপ 

৭। পাসদপার্ য সাইদজর রমিন 

১। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

২। সাংমিষ্ট মনব যাচন অমফস 

৩। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

৪। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

৫। েংশ্লিষ্ট ব্যাংক শািা 

৬। েংশ্লিষ্ট আয়কর অশ্লিে 

৭। েংশ্লিষ্ট স্টুশ্লডও 

মফ-মুি 

mailto:acjmcomilla1@gmail.com
mailto:acjmcomilla1@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

েেুাশ্লয়ে ছমব-০৪ কশ্লপ (১র্ সেণীর 

সগতেতেড কর্ যকেযা কর্তযক) 

৪২ বেমনক/ 

সািামহক/পামক্ষক

/িামসক/ত্রত্রিামস

ক পমত্রকার 

জ াষণাপত্র প্রোন 

৩০ (শ্লেশ) 

কার্ যমেবস 

১। সাো কাগদজ আদবেন 

২। জাতীয় পমরচয়পত্র (সতযাময়ত 

কমপ) 

৩। অমফদসর িামলকানা স্বত্ত্ব/ভািা 

চুমক্তনািার সতযাময়ত কমপ 

৪। সাংমিষ্ট মবষদয় 

অমভজ্ঞতা/প্রমশক্ষণ সাংক্রান্ত 

কাগজপদত্রর সতযাময়ত কমপ 

৫। ব্যাাংক েলদভমন্স সনে 

৬। আয়কর সাংক্রান্ত প্রতযয়ন পদত্রর 

সতযাময়ত কমপ 

৭। ছাপাখানা িামলদকর সাদর্ ৩০০/- 

র্াকার নন-জুমডমসয়াল স্টযাদে 

সোমেত চুমক্তপদত্রর মূলকমপ 

৮। ছাপাখানার জ াষণাপদত্রর কমপ 

৯। পাসদপার্ য সাইদজর রমিন 

েেুাশ্লয়ে ছমব-০৪ কশ্লপ (১র্ সেণীর 

সগতেতেড কর্ যকেযা কর্তযক) 

১। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

২। সাংমিষ্ট মনব যাচন অমফস 

৩। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

৪। আতিদনকারী স্ব-উতদ্যাতগ 

৫। েংশ্লিষ্ট ব্যাংক শািা 

৬। েংশ্লিষ্ট আয়কর অশ্লিে 

৭। েংশ্লিষ্ট ছাপাখানা িামলক 

৮। েংশ্লিষ্ট ছাপাখানা িামলক 

৯। েংশ্লিষ্ট স্টুশ্লডও 

মফ-মুি 



মশক্ষা ও কল্যাণ শাখা 

ক্র:ি জসবার নাি জসবা 

প্রোদনর 

সদব যাচ্চ 

সিয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আদবেন 

ফরি  প্রামির স্থান 

জসবামূল্য 

এবাং 

পমরদশাধ 

পদ্ধমত  

শাখার নািসহ োময়ত্বপ্রাি কি যকতযা 

(কি যকতযার নাি,পেমব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, অমফমসয়াল 

জর্মলদফান ও  ই-জিইল) 

উর্ধ্যতন কি যকতযার পেমব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাডসহ অমফমসয়াল 

জর্মলদফান ও ই-জিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. মশক্ষা িন্ত্রণালদয়র 

আওতায় মশক্ষা 

প্রমতষ্ঠান, মশক্ষক ও 

ছাত্র-ছাত্রীদের 

অনুোন প্রোন 

০৭ 

(সাত)  

কার্ য  

মেবস 

(মশক্ষা িন্ত্রণালয় হদত মবজ্ঞমি জারীর পর মনধ যামরত 

তামরদখর িদধ্য মনম্নবমণ যত কযার্াগরী অনুর্ায়ী 

আদবেন করা র্াদব।) 

 

প্রমতষ্ঠাদনর জক্ষদত্র : 

 

১. প্রমতষ্ঠাদনর প্যাদড প্রমতষ্ঠান প্রধান কর্তযক সমচব, 

মশক্ষা িন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সমচবালয়, ঢাকা বরাবর 

জজলা প্রশাসক, কুমিল্লা এর িাধ্যদি আদবেন  করদত 

হদব । 

 

মশক্ষা ও ছাত্র-ছাত্রীদের জক্ষদত্র : 

২. স্বহদস্ত সাো কাগদজ সমচব, মশক্ষা িন্ত্রণালয়, 

বাাংলাদেশ সমচবালয়, ঢাকা বরাবর সদম্বাধন কদর 

জজলা প্রশাসক, কুমিল্লা এর িাধ্যদি  আদবেন  করদত 

হদব । 

৩. আদবেদনর সাদর্ সাংযুক্ত সকল কাগজপত্র প্রর্ি 

জেমণর জগদজদর্ড কি যকতযা কর্তযক  সতযাময়ত কদর 

োমখল করদত হদব । 

৪. পাসদপার্ য সাইদজর রমিন ছমব-১ কমপ আদবেদনর 

সাদর্ সাংযুক্ত করদত হদব । 

৫.প্রমতষ্ঠাদন অধ্যয়নরত িদি য প্রমতষ্ঠান প্রধান কর্তযক 

প্রতযয়ন আদবেদনর সাদর্ সাংযুক্ত করদত হদব । 

জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালদয়র ফ্রন্ট 

জডস্ক ও মশক্ষা ও 

কল্যাণ শাখা কক্ষ 

নাং-৩২১ 

মফ মুক্ত সহকারী কমিশনার 

মশক্ষা ও কল্যাণ শাখা 

রুি নাং-৩২৪ 

জফান-+৮৮০৮১-৬০৩২৭ 

E-mail:  acictcomilla@gmail.com 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক (মশক্ষা ও আইমসটি), 

কুমিল্লা 

জফান-০৮১-৬০৩০৯ 

E-mail:  adceictcomilla@mopa.gov.bd 

   ৬. সাংমিষ্ট ইউমপ/দিয়দরর জাতীয়তা সনেপদত্রর 

ফদর্াকমপ । 

 

৭.পাশকৃত পরীক্ষার সনে । 

 

৮.জাতীয় পমরচয়পদত্রর সতযাময়ত ফদর্াকমপ আদবেদনর 

সাদর্ সাংযুক্ত করদত হদব । 

 

মসটি কদপ যাদরশন/ 

জপৌরসভা/ইউমনয়ন 

পমরষে 

মফ মুক্ত সহকারী কমিশনার 

মশক্ষা ও কল্যাণ শাখা 

রুি নাং-৩২৪ 

জফান-+৮৮০৮১-৬০৩২৭ 

E-mail:  acictcomilla@gmail.com 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক (মশক্ষা ও আইমসটি), 

কুমিল্লা 

জফান-০৮১-৬০৩০৯ 

E-mail:  adceictcomilla@mopa.gov.bd সাংমিষ্ট মবযালয় 

 

উপদজলা মনব যাচন 

অমফস 

 



মবদশষ দ্রষ্টব্য:  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়  আদবেনসমূহ প্রামির পর 

মনধ যামরত কমিটির িাধ্যদি বাছাইপূব যক িন্ত্রণালদয় জপ্ররণ 

করা হয় ।িন্ত্রণালয় হদত বরাে প্রামি সাদপদক্ষ স্ব স্ব 

প্রমতষ্ঠান / ব্যমক্তর অনুকূদল জচদকর িাধ্যদি অনুোন প্রোন 

করা হদব। 

 

জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালদয়র ফ্রন্ট 

জডস্ক ও মশক্ষা ও 

কল্যাণ শাখা কক্ষ 

নাং-৩২১ 
২. মশক্ষা িন্ত্রণালদয়র 

আওতায় মশক্ষা 

প্রমতষ্ঠাদন 

ল্যাবদরর্রী র্ন্ত্রপামত  

সরবরাহ 

০৭ 

(সাত)  

কার্ য  

মেবস 

মশক্ষা িন্ত্রণালদয়র আওতায় মবমভন্ন মশক্ষা প্রমতষ্ঠাদন প্রমত 

বছর ল্যাবদরর্রী র্ন্ত্রপামত সরবরাহ করা হয় : 

 

১. প্রমতষ্ঠাদনর প্যাদড প্রমতষ্ঠান প্রধান কর্তযক জজলা 

প্রশাসক, কুমিল্লা বরাবর মলমখতভাদব আদবেন  করদত 

হদব ।  

 

২. আদবেদনর সাদর্ সাংমিষ্ট প্রমতষ্ঠাদনর ল্যাবদরর্রী 

র্ন্ত্রপামতর তামলকা সাংযুক্ত করদত হদব । 

 

৩. আদবেদনর সাদর্ সাংমিষ্ট প্রমতষ্ঠাদনর  র্ন্ত্রপামতর 

চামহো সাংযুক্ত করদত হদব । 

 

৪. একটি প্রমতষ্ঠান শুধুিাত্র একবারই আদবেন করদত 

পারদব 

 

৫.প্রমতষ্ঠান মনব যাচদনর জক্ষদত্র মশক্ষা িন্ত্রণালদয়র নীমতিালা 

অনুসরণ করা হয় । 

 

৬. মশক্ষা িন্ত্রণালদয়র চামহো জিাতাদবক সাধারণত 

জসদেম্বর- নদভম্বর িাদসর িদধ্য আদবেন োমখল করদত 

হদব 

জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালদয়র ফ্রন্ট 

জডস্ক ও মশক্ষা ও 

কল্যাণ শাখা কক্ষ 

নাং-৩২১ 

মফ মুক্ত 

৩. মবজ্ঞান ও প্রযুমক্ত 

উন্নয়ন োস্ট এর 

অনুোন 

০৭ 

(সাত)  

কার্ য  

মেবস 

১.মবজ্ঞান ও প্রযুমক্ত উন্নয়ন োস্ট হদত বরাে প্রামি 

সাদপদক্ষ জজলা প্রশাসক, কুমিল্লা কার্ যালদয়র মশক্ষা ও 

কল্যাণ শাখা সাংমিষ্ট উপদজলা মনব যাহী অমফদসর িাধ্যদি 

অনুোদনর জচক  প্রোন করা হয় । 

জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালদয়র ফ্রন্ট 

জডস্ক ও মশক্ষা ও 

কল্যাণ শাখা কক্ষ 

নাং-৩২১ 

মফ মুক্ত সহকারী কমিশনার 

মশক্ষা ও কল্যাণ শাখা 

রুি নাং-৩২৪ 

জফান-+৮৮০৮১-৬০৩২৭ 

E-mail:  acictcomilla@gmail.com 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক (মশক্ষা ও আইমসটি), 

কুমিল্লা 

জফান-০৮১-৬০৩০৯ 

E-mail:  adceictcomilla@mopa.gov.bd 

৪. মবমভন্ন স্কুল, কদলজ 

ও িাদ্রাসার এডহক, 

ম্যাদনমজাং কমিটি/ 

গভমণ যাং বমডর 

মনব যাচন পমরচালনার 

০৭ 

(সাত)  

কার্ য  

মেবস 

১. প্রমতষ্ঠান প্রধান প্রমতষ্ঠাদনর প্যাদড জজলা প্রশাসক, 

কুমিল্লা বরাবর সাংমিষ্ট উপদজলা মনব যাহী অমফসাদরর 

িাধ্যদি আদবেন োমখল করদবন। 

২. আদবেদনর সাদর্ পূব যবতী এডহক কমিটির জবাড য কর্তযক 

অনুিমত পত্র োমখল করদত হদব। 

জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালদয়র ফ্রন্ট 

জডস্ক ও মশক্ষা ও 

কল্যাণ শাখা কক্ষ 

নাং-৩২১ 

মফ মুক্ত 



জন্য মপ্রজাইমডাং    

অমফসার মনদয়াগ  

সাংক্রান্ত । 

 

৩. গভমণ যাং/ম্যাদনমজাং কমিটির মনব যাচন পমরচালনার জন্য 

গভমণ যাং/ম্যাদনমজাং কমিটির সভার কার্ যমববরণী আদবেদনর 

সাদর্ সাংযুক্ত করদত হদব । 

৫. মবমভন্ন স্কুল, কদলজ 

ও িাদ্রাসা 

পমরচালনার জন্য 

মনব যাহী কমিটির 

সেস্য িদনানয়ন । 

 

০৭ 

(সাত)  

কার্ য  

মেবস 

১. প্রমতষ্ঠান প্রধান প্রমতষ্ঠাদনর প্যাদড জজলা প্রশাসক, 

কুমিল্লা বরাবর সাংমিষ্ট উপদজলা মনব যাহী অমফসাদরর 

িাধ্যদি আদবেন োমখল করদবন। 

২. আদবেদনর সাদর্ িদনানয়দনর জন্য প্রস্তামবত 

ব্যমক্তবদগ যর (কিপদক্ষ ৩/৪ জন)পূণ যনাি, ঠিকানা, 

মশক্ষাগত জর্াগ্যতা ও অমভজ্ঞতা (র্মে র্াদক) ইতযামে 

উদল্লখ করদত হদব। 

 

জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালদয়র ফ্রন্ট 

জডস্ক ও মশক্ষা ও 

কল্যাণ শাখা কক্ষ 

নাং-৩২১ 

মফ মুক্ত 

৬. মবমভন্ন স্কুল, কদলজ 

ও িাদ্রাসার 

মশক্ষকদের মবরুদদ্ধ 

অমভদর্াগ মনষ্পমি 

০৭ 

(সাত)  

কার্ য  

মেবস 

১. স্বহদস্ত মলমখত অমভদর্াগ জজলা প্রশাসক, কুমিল্লা 

বরাবর জপ্ররণ করদত হদব । 

২. োমখলকৃত অমভদর্াদগর স্বপদক্ষ প্রিাণামে (র্মে র্াদক) 

সাংযুক্ত করদত হদব 

জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালদয়র ফ্রন্ট 

জডস্ক ও মশক্ষা ও 

কল্যাণ শাখা কক্ষ 

নাং-৩২১ 

মফ মুক্ত 

৭. মবমভন্ন পাবমলক 

পরীক্ষার জকন্দ্র স্থাপন 

সাংক্রান্ত 

 

০৭ 

(সাত)  

কার্ য  

মেবস 

১. প্রমতষ্ঠান প্রধান প্রমতষ্ঠাদনর প্যাদড জজলা প্রশাসক, 

কুমিল্লা বরাবর সাংমিষ্ট উপদজলা মনব যাহী অমফসাদরর 

িাধ্যদি আদবেন োমখল করদবন। 

২. আদবেদনর সাদর্ জকন্দ্র স্থাপদনর স্বপদক্ষ জর্ৌমক্তকতা/ 

প্রদয়াজনীয় তথ্যামে (র্মে র্াদক) সাংযুক্ত করদত হদব।  

৩. জকন্দ্রমস্থত অন্যান্য প্রমতষ্ঠাদনর ম্যাদনমজাং কমিটির 

সভার কার্ য-মববরণীসহ অনাপমি পত্র । 

জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালদয়র ফ্রন্ট 

জডস্ক ও মশক্ষা ও 

কল্যাণ শাখা কক্ষ 

নাং-৩২১ 

মফ মুক্ত  

 

 

 

সহকারী কমিশনার 

মশক্ষা ও কল্যাণ শাখা 

রুি নাং-৩২৪ 

জফান-+৮৮০৮১-৬০৩২৭ 

E-mail:  acictcomilla@gmail.com 

 

 

 

 

অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক (মশক্ষা ও আইমসটি), 

কুমিল্লা 

জফান-০৮১-৬০৩০৯ 

E-mail:  adceictcomilla@mopa.gov.bd ৮. সরকামর কি যচারীদের 

সন্তানদের জন্য মশক্ষা 

বৃমির আদবেন ফরি 

মবতরণ 

০৭(সাত

) কার্ য 

মেবস 

অনলাইদন মনধ যামরত ফরদি আদবেন করদত হদব। এর 

সাদর্ ফলাফল মববরণী সাংযুক্ত করদত । 
১. মশক্ষা ও  

   কল্যাণ শাখা 

২. ফ্রন্ট জডস্ক 

৩. মনজ মনজ  

    উপদজলার   

    ইউমনয়ন  

   মডমজর্াল  

   জসন্টার 

৪. ওদয়ব জপার্ যাল। 

মফ মুক্ত 

 

 

 



আইমসটি শাখা 

ক্রমিক 

নাং 
জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সিয় (  ন্টা / মেন / িাস ) প্রদয়াজনীয় কাগজ 

পত্র 
প্রদয়াজনীয় 

কাগজ 

প্রামিরস্থান 

মফ/ চাদজযস োময়ত্বপ্রাি কি যকতযার নাি উধ যতন কি যকতযা/র্ার কাদছ আপীল করা র্াদব । 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০১ অমফদস ই-ফাইল 

বাস্তবায়ন এবাং ই-

ফাইদলর প্রমশক্ষণ 

তাৎক্ষমনক  

--- 
 

--- 
মবনা মূদল্য সহকারী কমিশনার 

জর্মলদফান-নম্বরঃ০৮১-৬০৩৩৯ 

ই-জিইল: 

acictcomilla@gmail.com 

জজলা প্রশাসক , কুমিল্লা 

জর্মলদফান ০৮১-৬০৩০১ 

ই-জিইল dccomilla@mopa.gov. bd 

০২ ওদয়ব জপার্ যাল 

হালনাগােকরণ 
সদব যাচ্চ ২৪  ন্টা  

--- 
--- মবনা মূদল্য সহকারী কমিশনার 

জর্মলদফান-নম্বরঃ০৮১-৬০৩৩৯ 

ই-জিইল: 

acictcomilla@gmail.com 

জজলা প্রশাসক , কুমিল্লা 

জর্মলদফান: ০৮১-৬০৩০১ 

ই-জিইল dccomilla@mopa.gov. bd 

০৩ িন্ত্রণালয়/মবভাগ/েিদরর  

সাদর্ মভমডও 

কনফাদরন্স 

তাৎক্ষমনক --- --- মবনা মূদল্য সহকারী কমিশনার 

জর্মলদফান-নম্বরঃ০৮১-৬০৩৩৯ 

ই-জিইল: 

acictcomilla@gmail.com 

জজলা প্রশাসক , কুমিল্লা 

 

জর্মলদফান: ০৮১-৬০৩০১ 

ই-জিইল dccomilla@mopa.gov. bd 
০৪ ইউমডমস এর 

উদযাক্তাদের েক্ষতা 

বৃমদ্ধর পরািশ য 

সদব যাচ্চ ২৪  ন্টা   মবনা মূদল্য সহকারী কমিশনার 

জর্মলদফান-নম্বরঃ০৮১-৬০৩৩৯ 

ই-জিইল: 

acictcomilla@gmail.com 

জজলা প্রশাসক,কুমিল্লা 

জর্মলদফান- ০৮১-৬০৩০১ 

ই-জিইল dccomilla@mopa.gov. bd 

০৫ ইনদফা সরকার -৩ এর 

কার্ যক্রদি সহায়তা 
--- --- --- মবনা মূদল্য সহকারী কমিশনার 

জর্মলদফান-নম্বরঃ০৮১-৬০৩৩৯ 

ই-জিইল: 

acictcomilla@gmail.com 

জজলা প্রশাসক,কুমিল্লা 

জর্মলদফান- ০৮১-৬০৩০১ 

ই-জিইল dccomilla@mopa.gov. bd 

 

 

 

 

 

 



স্থানীয় েরকার  (এল. মজ) শািা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রশ্লর্ক সেিার নার্ সেিা প্রদাতন েতি যাচ্চ 

ের্য় 

প্রতয়ােনীয় কাগেপে প্রতয়ােনীয় 

কাগেপে/ 

আতিদন িরর্ 

প্রাশ্লপ্তর স্থান 

সেিামূল্য এিং পশ্লরতশাি 

পদ্ধশ্লে  

(র্শ্লদ থাতক) 

শািার নার্েহ দাশ্লয়ত্বপ্রাপ্ত 

কর্ যকেযার পদিী, রুর্ নম্বর, 

সেলা/উপতেলার সকাড, 

অশ্লিশ্লেয়াল সেশ্ললতিান ও ই-

সর্ইল 

ঊর্ধ্যেন কর্ যকেযার পদশ্লি, রুর্ 

নম্বর, সেলা/উপতেলার সকাড, 

অশ্লিশ্লেয়াল সেশ্ললতিান ও ই-

সর্ইল 

০১. এ সেলার শ্লিশ্লভন্ন উপতেলা ও ‘ি’ ও ‘গ’ সেণীভূি 

সপৌরেভায় শ্লিদ্যর্ান হাে-িাোতরর ইোরা েংক্রান্ত 

অশ্লভতর্াগ। 

০৩ কার্ যশ্লদিে  ইোরা েংশ্লিষ্ট 

কাগেপে 

প্রতর্ােু নতহ প্রতর্ােু নতহ েহকারী কশ্লর্শনার 

স্থানীয় েরকার শািা 

সেলা প্রশােতকর কার্ যালয়, 

কুশ্লর্ল্লা 

কক্ষ নং-২১৪ 

সেলা সকাড-৩৫০০ 

সিান নং-০৮১-৬০৩৪১ 

aclgcomilla1@g

mail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উপপশ্লরচালক 

স্থানীয় েরকার, কুশ্লর্ল্লা 

কক্ষ নং-২২৬ 

সেলা সকাড-৩৫০০ 

সিান নং-০৮১-৬০৩১৩ 

ddlgcomilla1@gma

il.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০২. ইউশ্লনয়ন পশ্লরষদ ও সপৌরেভা কর্তযক েন্ম ও মৃত্যুর 

শ্লনিন্ধন কার্ যক্রর্ গ্রহতণ উত্থাশ্লপে অশ্লভতর্াগ । 
০৩ কার্ যশ্লদিে অশ্লভতর্াগ েংশ্লিষ্ট 

প্রর্াণাশ্লদ 

প্রতর্ােু নতহ প্রতর্ােু নতহ 

০৩. ইউশ্লনয়ন  ইউশ্লনয়ন পশ্লরষদ এর শ্লনি যাশ্লচে সচয়ারম্যান, ওয়াড য 

েদস্য/েদস্যাতদর শ্লিরুতদ্ধ উত্থাশ্লপে অশ্লভতর্াগ 
০৩ কার্ যশ্লদিে অশ্লভতর্াগ েংশ্লিষ্ট 

প্রর্াণাশ্লদ 

প্রতর্ােু নতহ প্রতর্ােু নতহ 

০৪. সপৌরেভার শ্লনি যাশ্লচে সর্য়র, েংরশ্লক্ষে আেতনর 

কাউশ্লিলর এিং োিারণ আেতনর কাউশ্লিলরগতণর 

শ্লিরুতদ্ধ উত্থাশ্লপে অশ্লভতর্াগ েংক্রান্ত । 

০৩ কার্ যশ্লদিে অশ্লভতর্াগ েংশ্লিষ্ট 

প্রর্াণাশ্লদ 

প্রতর্ােু নতহ প্রতর্ােু নতহ 

০৫. শ্লিশ্লভন্ন উপতেলার ইউশ্লনয়ন পশ্লরষদ আওোিীন 

এলাকায় শ্লিদ্যর্ান স্যাশ্লনতেশন ও পয়ঃশ্লনষ্কাশন েংক্রান্ত 

অশ্লভতর্াগ ও স্যাশ্লনতেশন েম্পশ্লকযে েথ্য গ্রহণ ও 

সপ্ররণ। 

০৩ কার্ যশ্লদিে অশ্লভতর্াগ েংশ্লিষ্ট 

প্রর্াণাশ্লদ 

প্রতর্ােু নতহ প্রতর্ােু নতহ 

০৬. এ সেল  এ সেলায় কর্ যরে ইউশ্লনয়ন পশ্লরষদ েশ্লচি, দিাদার ও 

র্হল্লাদারতদর শ্লিরুতদ্ধ উত্থাশ্লপে অশ্লভতর্াগ । 
০৩ কার্ যশ্লদিে অশ্লভতর্াগ েংশ্লিষ্ট 

প্রর্াণাশ্লদ 

প্রতর্ােু নতহ প্রতর্ােু নতহ 

০৭. ইউশ্লনয়ন পশ্লরষদ ও সপৌরেভা কার্ যালয় এিং উপতেলা 

পশ্লরষদ কর্তযক গৃহীে শ্লিশ্লভন্ন উন্নয়নমূলক কার্ যক্রতর্র 

শ্লিরুতদ্ধ উত্থাশ্লপে অশ্লভতর্াগ । 

০৩ কার্ যশ্লদিে অশ্লভতর্াগ েংশ্লিষ্ট 

প্রর্াণাশ্লদ 

প্রতর্ােু নতহ প্রতর্ােু নতহ 

০৮. সেলা পশ্লরষদ, এলশ্লেইশ্লড, সপৌরেভা, েনস্বাস্থু 

প্রতকৌশল অশ্লিদপ্তর ও উপতেলা পশ্লরষতদর শ্লিশ্লভন্ন প্রকল্প 

ও হাে-িাোতরর দরপে শ্লিশ্লক্র ও দাশ্লিল েংক্রান্ত । 

দরপে শ্লিজ্ঞশ্লপ্ততে প্রদত্ত 

শেযানুর্ায়ী 

প্রতর্ােু নতহ স্থানীয় েরকার 

শািা 

দরপে শ্লিজ্ঞশ্লপ্ততে প্রদত্ত 

শেযানুর্ায়ী 

 

 

০৯. স্থানীয় েরকার শ্লিষয়ক শ্লনি যাচন েংক্রান্ত গৃহীে শ্লিশ্লভন্ন 

কার্ যক্রতর্র শ্লিরুতদ্ধ উত্থাশ্লপে অশ্লভতর্াগ। 
০৩ কার্ যশ্লদিে অশ্লভতর্াগ েংশ্লিষ্ট 

প্রর্াণাশ্লদ 

প্রতর্ােু নতহ প্রতর্ােু নতহ 

১০. ইউশ্লনয়ন পশ্লরষদ কর্তযক আতরাশ্লপে কর শ্লনরুপতণ ও 

আদাতয় উত্থাশ্লপে অশ্লভতর্াগ। 
০৩ কার্ যশ্লদিে অশ্লভতর্াগ েংশ্লিষ্ট 

প্রর্াণাশ্লদ 

প্রতর্ােু নতহ প্রতর্ােু নতহ 

১১. ইউশ্লনয়ন পশ্লরষদ সচয়ারম্যান ও েদস্যগতণর িশ্লহঃ 

িাংলাতদশ ছুটি অনুতর্াদন েংক্রান্ত  

০৭ কার্ যশ্লদিে ইউশ্লপ েভার 

কার্ যশ্লিিরণী ও 

পােতপাে য এর কশ্লপ 

েংশ্লিষ্ট 

ইউএনও অশ্লিে 

সথতক 

প্রতর্ােু নতহ 
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এিং শ্লনি যাশ্লরে ছতক 

েথ্যাশ্লদ 

শ্লনি যাশ্লরে ছক 

এিং স্ব-স্ব 

পশ্লরষতদ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১২. গ্রার্ পুশ্ললশগতণর (দিাদার ও র্হল্লাদার) সপাশাক 

েরিরাহ েংক্রান্ত 

ঠিকাদারতক কার্ যাতদশ 

প্রদাতনর পরিেী ৬০ 

(ষাে) শ্লদতনর র্তধ্য 

প্রতর্ােু নতহ প্রতর্ােু নতহ প্রতর্ােু নতহ 

১৩. ইউশ্লনয়ন পশ্লরষদ েশ্লচিগণতক সিেন-ভাো প্রদান 

েংক্রান্ত 

স্থানীয় েরকার শ্লিভাগ 

হতে িরাে প্রাশ্লপ্ত 

োতপতক্ষ ব্যাংক 

শ্লহোতির র্াধ্যতর্ 

সিেনভাো প্রদান 

প্রতর্ােু নতহ প্রতর্ােু নতহ প্রতর্ােু নতহ 

১৪. ইউশ্লনয়ন পশ্লরষদ েশ্লচিগতণর িশ্লহঃ িাংলাতদশ ছুটি 

এিং অশ্লেযে ছুটি র্ঞ্জুর  প্রদান েংক্রান্ত 

০৭ কার্যদিবস েংশ্লিষ্ট ইউএনও 

এিং ইউশ্লপ 

সচয়ারম্যাতনর 

র্াধ্যতর্ আতিদনপে 

অগ্রায়ন (ছুটি প্রাশ্লপ্ত 

োতপতক্ষ) 

প্রতর্ােু নতহ প্রতর্ােু নতহ 

১৫. ইউশ্লনয়ন পশ্লরষদ গ্রার্ পুশ্ললশগতণর (দিাদার ও 

র্হল্লাদার)  সিেন-ভাো প্রদান েংক্রান্ত 

স্থানীয় েরকার শ্লিভাগ 

হতে িরাে প্রাশ্লপ্ত 

োতপতক্ষ 

প্রতর্ােু নতহ প্রতর্ােু নতহ প্রতর্ােু নতহ 

১৬. ইউশ্লনয়ন পশ্লরষদ সচয়ারম্যান ও েদস্যগতণর 

েম্মানীভাো প্রদান েংক্রান্ত 

স্থানীয় েরকার শ্লিভাগ 

হতে িরাে প্রাশ্লপ্ত 

োতপতক্ষ 

প্রতর্ােু নতহ প্রতর্ােু নতহ প্রতর্ােু নতহ 

১৭. ইউশ্লনয়ন পশ্লরষদ েশ্লচিগতণর োশ্লন্ত শ্লিতনাদন 

ভাো/অশ্লেশ্লরি দাশ্লয়ত্ব ভাো প্রদান েংক্রান্ত 

েংশ্লিষ্ট ইউএনও এিং 

ইউশ্লপ সচয়ারম্যাতনর 

র্াধ্যতর্ আতিদনপে 

প্রাশ্লপ্তর পর ০৭ (োে) 

কার্ যশ্লদিে 

প্রতর্ােু নতহ প্রতর্ােু নতহ প্রতর্ােু নতহ   

 

স্বাক্ষশ্লরে/- 

সেলা প্রশােক 

কুশ্লর্ল্লা 

              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


