
 

সেবার নাম প্রয়য়াজনীয় 

েময় 

(ঘন্টা/দিন/মা

ে) 

প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রয়য়াজনীয় 

কাগজ প্রাদির স্থান 
দি/চাজজ (টাকা 

জমািায়নর 

সকাড/খাত ও কখন 

প্রিানকরয়ত হয়ব তা 

উয়েখেহ) 

িাদয়ত্বপ্রাি কম জকতজা 

(কম জকতজার নাম পিবী, 

বাাংলায়িয়ের সকাড, 

সজলা, উপয়জলার 

সকাডেহ সটদলয়িান 

নম্বর, ই-সমইল) 

ঊর্ধ্জতন কম জকতজা/যার কায়ে 

আপীল করা যায়ব (  

পিবী, বাাংলায়িয়ের সকাড, 

সজলা উপয়জলার সকাডেহ 

সটদলয়িান নম্বর.ই-সমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. নন গেজেজেড 

কর্ মচারীদজরী গনন ন 

 (কর্ মচারীদজরী  ননজেী 

অবসী গ্রহজেী গেজে) 

র্ঞ্জুী 

০৭ (সরত)  

করর্ ম নরবস 

১. গনন ন আজবরন ফীর্ ২.১ গেলর প্র রসজকী করর্ মরলজেী সংস্থরনন 

 রখর  অথবর 

www.coxsbazar.gov.bd  অথবা 

www.forms.gov.bd ওজেব গনরে মরল 

হজত সংগ্রহ/ ডরউনজলরড কীর র্রজব। 

নফ/ চাজজ  প্রজর্রেয 

নে 

সহকরীদ কনর্ নরী 

সংস্থরনন  রখর 

গফরন নং-০৩৪১-

৬৩২০৬ 

E-mail : 

ac.estcox@gm

ail.com 

 

অনতনীক্ত গেলর প্র রসক 

(উন্নেন ও র্রনবসম্পর 

ব্যবস্থরননর) 

কক্সবরেরী  

গফরন নং-

E-mail : 

adcparjatancox@

gmail.com 

 

২. ননআীএল-এ ের্জনী র্ঞ্জুনীনে 

৩. কর্ মচারীদজরী সরনভ মস বই 

৪. প্রতযরন ত গ ষ গবতন নে

৫

৬. নরসজনরে ম সরইজেী নতন কনন সতযরনেত ীনিন 

ছনব  

- 

৭. প্ররপ্তব্য গনন জনী ববধ উত্তীরনধকরী 

গ রষেরনে 

- 

৮. নমুনর স্বরেী ও হরজতী নাঁচা আঙ্গুজলী ছরন - 

৯. নর-ররনব প্রতযেন নে - 

নন গেজেজেড 

কর্ মচারীদজরী 

নরনীবরনীক গনন ন 

(গনন ন র্ঞ্জুনীী পূজব মই 

গনন নরজীীমৃত্যয হজল) 

র্ঞ্জুী 

০৭ (সরত) 

কায জ নরবস 

১.  নরনীবরনীক গনন ন আজবরন ফীর্ ২.২ গেলর প্র রসজকী করর্ মরলজেী সংস্থরনন 

 রখর অথবর 

www.coxsbazar.gov.bd  অথবা 

www.forms.gov.bd ওজেব গনরে মরল 

হজত সংগ্রহ/ ডরউনজলরড কীর র্রজব । 

 

নফ/ চাজজ  প্রজর্রেয 

নে 

সহকরীদ কনর্ নরী 

সংস্থরনন  রখর 

গফরন নং-০৩৪১-

৬৩২০৬ 

E-mail : 

ac.estcox@gm

ail.com 

 

অনতনীক্ত গেলর প্র রসক 

(উন্নেন ও র্রনবসম্পর 

ব্যবস্থরননর) 

কক্সবরেরী  

গফরন নং-

E-mail : 

adcparjatancox@

gmail.com 

 

২. কর্ মচারীদজরী সরনভ মস বই 

৩.  সদ্যজতরলর  নরসজনরে ম সরইজেী সতযরনেত 

ীনিন ছনব ০১ (এক) কনন  

৪.  উত্তীরনধকরী সনর নে ও নন-ম্যরজীে 

সরর্ট মনফজকে 

৫.  নমুনর স্বরেী ও হরজতী নাঁচা আঙ্গুজলী ছরন 

৬.  অনভভরবক র্জনরনেন এবং অবসী ভরতর ও 

আনুজতরনষক উজত্তরলন কীরী েন্য ের্তর অন মে 

সনর 

৭. নর ররবদ প্রতযেন নে 

৮. নচানকৎসক/গনৌীসভর/ ইউননেন ননীষর 

গচােরীম্যরন  কর্তমক প্ররত্ত মৃত্যযী সনরনে 

সংনিষ্ট সীকরনী অথবা ববসরকারর 

হরসনরতরল/ গনৌীসভর/ ইউননেন ননীষর 

৯. উত্তীরনধকরী সনরনে ও নন-ম্যরনীে 

সরর্ট মনফজকে 

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


১০. েরতদে ননীচােনজেী সতযরনেত কনন সংনিষ্ট কর্ মচারীদী উত্তীরনধকরী কর্তমক 

প্রজরে ১১. নরসজনরে ম সরইজেী নতন কনন সতযরনেত 

ীনিন ছনব 

৩.   কর্ মচারীদজরী কল্যরে  

গবরড ম  হজত  

 প্রররন 

০৭(সরত) করর্ ম 

নরবস  

১.  কল্যরে  তহনবজলী   র্ঞ্জুনীী  

আজবরন  ফীর্   

গেলর প্র রসজকী করর্ মরলজেী সংস্থরনন 

 রখর  অথবর 

www.coxsbazar.gov.bd অথবা 

সরকারর কমচারর কল্যাণ ববাড হজত 

সংগ্রহ/ ডরউনজলরড কীর র্রজব 

নফ/ চাজজ  প্রজর্রেয 

নে 

সহকরীদ কনর্ নরী 

সংস্থরনন  রখর 

গফরন নং-০৩৪১-

৬৩২০৬ 

E-mail : 

ac.estcox@gm

ail.com 

 

অনতনীক্ত গেলর প্র রসক 

(উন্নেন ও র্রনবসম্পর 

ব্যবস্থরননর) 

কক্সবরেরী  

গফরন নং-

E-mail : 

adcparjatancox@

gmail.com 

 

২. নরসজনরে ম  সরইজেী সতযরনেত ীনিন  ছনব ১ 

কনন 

- 

৩. কর্ মস্থজলী গবতজনী প্রতযেন নে  আজবরনকরীদী ননে কর্ মস্থল 

. 

 

সীকরনী  হরসনরতরল 

৪.  নরনীবরনীক গনন ন  

(গনন ন র্ঞ্জুনীী পূজব মই 

গনন নরজীী মৃত্যয হজল) 

০৭ (সরত)  

করর্ ম নরবস 

১. নরনীবরনীক গনন ন আজবরন ফীর্-২.১ গেলর প্র রসজকী করর্ মরলজেী সংস্থরনন 

 রখর  অথবর 

www.coxsbazar.gov.bd  অথবা 

www.forms.gov.bd ওজেব গনরে মরল 

হজত সংগ্রহ/ ডরউনজলরড কীর র্রজব । 

নফ/ চাজজ  প্রজর্রেয 

নে 

সহকরীদ কনর্ নরী 

সংস্থরনন  রখর 

গফরন নং-০৩৪১-

৬৩২০৬ 

E-mail : 

ac.estcox@gm

ail.com 

 

অনতনীক্ত গেলর প্র রসক 

(উন্নেন ও র্রনবসম্পর 

ব্যবস্থরননর) 

কক্সবরেরী  

গফরন নং-

E-mail : 

adcparjatancox@g

mail.com 

 

২. ননআীএল-এ ের্জনী র্ঞ্জুনীনে 

৩. প্রতযরন ত গ ষ-গবতন নে 

 

 

৪. এক কনন নরসজনরে ম সরইজেী  সতযরনেত 

ীনিন ছনব  

- 

৫. উত্তীরনধকরী সনর নে ও স্ত্রদ/ স্বরর্দী নন 

ম্যরনীে সরর্ট মনফজকে 

- 

৬. নমুনর স্বরেী ও হরজতী নাঁচা আঙ্গুজলী ছরন - 

৭. অনভভরবক র্জনরনেন এবং অবসী ভরতর ও 

আনুজতরনষক উজত্তরলন কীরী েন্য ের্তরনে 

- 

৮. নচানকৎসক/গনৌীসভর/ ইউননেন ননীষর 

গচােরীম্যরন কর্তমক প্ররত্ত মৃত্যযী সনর নে 

সংনিষ্ট সীকরনী অথবা ববসরকারর 

হরসনরতরল/ গনৌীসভর/ ইউননেন ননীষর 

. সীকরনী নরওনরনর ননীজ রজধী অিদকরীনে   

৫ চারকুীদীত অবস্থরে 

মৃত্যযবীেকরীদ ক

পপপপপপপপ 
গর্ৌথ বদর্রী অ

০৭(সরত) 

 

১.pay Fixation,2015 এী অনুনলনন মৃত্যযবীেকরীদ ক  রপ্তী কর্তমক প্রজরে নফ/ চাজজ  প্রজর্রেয 

নে 

সহকরীদ কনর্ নরী 

সংস্থরনন  রখর 

গফরন নং-০৩৪১-

৬৩২০৬ 

E-mail : 

ac.estcox@gm

ail.com 

 

অনতনীক্ত গেলর প্র রসক 

(উন্নেন ও র্রনবসম্পর 

ব্যবস্থরননর) 

কক্সবরেরী  

গফরন নং-

E-mail : 

২ . কল্যরে তহনবজলী অনুররন র্ঞ্জুীদী েন্য 

আজবরন ফীর্  

গেলর প্র রসজকী করর্ মরলজেী সংস্থরনন 

 রখর  অথবর 

www.coxsbazar.gov.bd অথবা 

সরকারর কমচারর কল্যাণ ববাড হজত 

সংগ্রহ/ ডরউনজলরড কীর র্রজব 

৩. কল্যরে তহনবল /জর্ৌথবদর্রী সরহরয্য নরওেরী 

নমুনর স্বরেী 

৪. সদ্য গতরলর নরসজনরে ম সরইজেী সতযরনেত 

০৩(নতন) কনন ীননন ছনব 

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


৫. ক অের্/মৃত্যয সনরনে নসনভল এী গনর্তজে েঠিত 

গর্নডকযরল 

নফ/ চাজজ  প্রজর্রেয 

নে  

adcparjatancox@g

mail.com 

 ৬. আজবরনকরীদী সতযরনেত নমুনর স্বরেী সংনিষ্ট কর্ মচারীদী উত্তীরনধকরী কর্তমক 

প্রজরে 

- 

৭. উত্তীরনধকরী সনর নে ও নন ম্যরনীে 

সরর্ট মনফজকে 

৬ অের্ কর্ মচারীদী 

কল্যরে তহনবজলী 

অনুররন  

প্রররন   

০৭(সরত) 

 

১.pay Fixation,2015 এী অনুনলনন 

 

মৃত্যযবীেকরীদ ক  রপ্তী কর্তমক প্রজরে নফ/ চাজজ  প্রজর্রেয 

নে 

সহকরীদ কনর্ নরী 

সংস্থরনন  রখর 

গফরন নং-০৩৪১-

৬৩২০৬ 

E-mail : 

ac.estcox@gm

ail.com 

 

অনতনীক্ত গেলর প্র রসক 

(উন্নেন ও র্রনবসম্পর 

ব্যবস্থরননর) 

কক্সবরেরী  

গফরন নং-

E-mail : 

adcparjatancox@g

mail.com 

 

২ . কল্যরে তহনবজলী অনুররন র্ঞ্জুীদী েন্য 

আজবরন ফীর্  

 

গেলর প্র রসজকী করর্ মরলজেী সংস্থরনন 

 রখর  অথবর 

www.coxsbazar.gov.bd অথবা 

সরকারর কমচারর কল্যাণ ববাড হজত 

সংগ্রহ/ ডরউনজলরড কীর র্রজব- 

 

৩. অের্তরী করীজে চারকনী হজত অনসরীে বর 

অবসজীী গেজে অনফস আজরজ ী সতযরনেত 

অনুনলনন 

সংনিষ্ট কর্ মচারীদ কর্তমক প্রজরে 

 

নফ/ চাজজ  প্রজর্রেয 

নে  

৪. সদ্য গতরলর নরসজনরে ম সরইজেী সতযরনেত 

০১(এক) কনন ীননন ছনব 

 

৫. আজবরন ররনখল কীজত ০৬র্রজসী গবন  নবলম্ব 

হজল কর্তমনেএী র্রধ্যজর্ নবলজম্বী ব্যরখর প্রররন 

নফ/ চাজজ  প্রজর্রেয 

নে  

৬. আজবরনকরীদী সতযরনেত নমুনর স্বরেী সংনিষ্ট কর্ মচারীদ কর্তমক প্রজরে 

 

- 

৭. েরতদে ননীচােনজেী সতযরনেত কনন             -- 

৭ ন ের ছুর্ট অগ্ররেে ০৭(সরত) 

 

১ . ছুর্টী আজবরন ফীর্ গেলর প্র রসজকী করর্রলজেী ফীর্স ও 

গষ্ট নরীদ  রখর অথবর 

www.coxsbazar.gov.bd  অথবা 

www.forms.gov.bd ওজেব গনরে মরল 

হজত সংগ্রহ/ ডরউনজলরড কীর র্রজব । 

নফ/ চাজজ  প্রজর্রেয 

নে 

সহকরীদ কনর্ নরী 

সংস্থরনন  রখর 

গফরন নং-০৩৪১-

৬৩২০৬ 

E-mail : 

ac.estcox@gm

ail.com 

 

অনতনীক্ত গেলর প্র রসক 

(উন্নেন ও র্রনবসম্পর 

ব্যবস্থরননর) 

কক্সবরেরী  

 ২ . সরনভ মস বনহ গেলর /উনজেলর নহসরব ীেে অনফস  

৮ শ্ররনি নবজনররন ছুর্ট 

র্ঞ্জুী 

০৭(সরত) 

 

১ .  ছুর্টী আজবরন ফীর্ (

 

গেলর প্র রসজকী করর্রলজেী ফীর্স ও 

গষ্ট নরীদ  রখর অথবর 

www.coxsbazar.gov.bd  অথবা 

www.forms.gov.bd ওজেব গনরে মরল 
হজত সংগ্রহ/ ডরউনজলরড কীর র্রজব । 

নফ/ চাজজ  প্রজর্রেয 

নে 

সহকরীদ কনর্ নরী 

সংস্থরনন  রখর 

গফরন নং-০৩৪১-

৬৩২০৬ 

E-mail : 

ac.estcox@gm

ail.com 

অনতনীক্ত গেলর প্র রসক 

(উন্নেন ও র্রনবসম্পর 

ব্যবস্থরননর) 

কক্সবরেরী  

গফরন নং-

E-mail : 

adcparjatancox@g

mail.com 

২ . সরনভ মস বনহ গেলর /উনজেলর নহসরব ীেে অনফস -- 

http://www.coxsbazar.gov.bd/
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৯ প্রসূনত ছুর্ট র্ঞ্জুী ০৭(সরত) 

 

১ .  ছুর্টী আজবরন ফীর্ (

 

গেলর প্র রসজকী করর্রলজেী ফীর্স ও 

গষ্ট নরীদ  রখর অথবর 

www.coxsbazar.gov.bd  অথবা 

www.forms.gov.bd ওজেব গনরে মরল 
হজত সংগ্রহ/ ডরউনজলরড কীর র্রজব । 

নফ/ চাজজ  প্রজর্রেয 

নে 

সহকরীদ কনর্ নরী 

সংস্থরনন  রখর 

গফরন নং-০৩৪১-

৬৩২০৬ 

E-mail : 

ac.estcox@gm

ail.com 

অনতনীক্ত গেলর প্র রসক 

(উন্নেন ও র্রনবসম্পর 

ব্যবস্থরননর) 

কক্সবরেরী  

গফরন নং-

E-mail : 

adcparjatancox@g

mail.com 

২ . ডরক্তরীদ সুনরনী নে সংনিষ্ট নচানকৎসক নফ/ চাজজ  প্রজর্রেয 

নে 

১০ কর্ মচারীদজরী চারকুনী 

স্থরেদকীে 

০৭(সরত) 

 

১. ক ী আজবরন - -- সহকরীদ কনর্ নরী 

সংস্থরনন  রখর 

গফরন নং-০৩৪১-

৬৩২০৬ 

E-mail : 

ac.estcox@gm

ail.com 

অনতনীক্ত গেলর প্র রসক 

(উন্নেন ও র্রনবসম্পর 

ব্যবস্থরননর) 

কক্সবরেরী  

গফরন নং-

E-mail : 

adcparjatancox@g

mail.com 

২. পুনল  গভনীনফজক ন প্রতযেন - -- 

৩. সরনভ মস বনহ  -- 

১১ গৃহ ননর্ মরে ে র্ঞ্জুী ০৭(সরত) 

 

১ . ননধ মরনীত ফীজর্ আজবরন - -- সহকরীদ কনর্ নরী 

সংস্থরনন  রখর 

গফরন নং-০৩৪১-

৬৩২০৬ 

E-mail : 

ac.estcox@gm

ail.com 

অনতনীক্ত গেলর প্র রসক 

(উন্নেন ও র্রনবসম্পর 

ব্যবস্থরননর) 

কক্সবরেরী  

গফরন নং-

E-mail : 

adcparjatancox@g

mail.com 

২ . েনর্ী রনলল/বরেনরনরর্র/চুনক্তনরর্র - -- 

১২ কর্ মকতমর/কর্ মচারীদজরী 

নবরুজে আনদত 

অনভজর্রে ননষ্পনত্তকীে 

৩০ নরন ১. আজবরন নে আজবরনকরীদ কর্তমক প্রজরে -- সহকরীদ কনর্ নরী 

সংস্থরনন  রখর 

গফরন নং-০৩৪১-

৬৩২০৬ 

E-mail : 

ac.estcox@gm

ail.com 

অনতনীক্ত গেলর প্র রসক 

(উন্নেন ও র্রনবসম্পর 

ব্যবস্থরননর) 

কক্সবরেরী  

গফরন নং-

E-mail : 

adcparjatancox@g

mail.com 

 

২. সংনিষ্ট তথ্য প্রর্রেরনর 

১৩ কর্ মকতমর/কর্ মচারীদজরী 

অসরর্ঞ্জস্য গবতন 

সর্তরকীে 

০৭ (সরত) 

 

১. আজবরন নে সংনিষ্ট কর্ মচারীদী রপ্তী কর্তমক প্রজরে 

 

-- 

২.কর্ মকতমর/কর্ মচারীদজরী গেযজষ্টএবং কননষ্ট 

উভজেী সরনভ মস বনহ ও গ ষ গবতজনী প্রতযেন 

নে 

১৪ গৃহ ননর্ মরে ঋে র্ঞ্জুী  ০৭ (সরত) 

 

১. আজবরন নত্ী আজবরনকরীদ কর্তমক প্রজরে -- 

২. বরড়দ ননর্ মরজেী অিদকরী নরর্র  

৩. নন জুনডনসেরল স্ট্যরজম্প চুনক্তনে 

১৫ গৃহ গর্ীরর্ত ঋে র্ঞ্জুনী 

প্রররন  

০৭ (সরত) 

 

১. আজবরন নে সংনিষ্ট কর্ মচারীদী ননে ব্যবস্থরননরে -- 

২. বরড়দ গর্ীরর্জতী অিদকরী নরর্র (সররর 

করেজে) 

৩. গবতজনী প্রতযেন 

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

কর্ মকতমর/কর্ মচারীদজরী 

নচানকৎসর ছুর্ট র্ঞ্জুী 

০৭ (সরত) 

 

১. আজবরন নে গেলর প্র রসজকী করর্রলজেী ফীর্স ও 

গষ্ট নরীদ  রখর অথবর 

www.coxsbazar.gov.bd  অথবা 

www.forms.gov.bd ওজেব গনরে মরল 
হজত সংগ্রহ/ ডরউনজলরড কীর র্রজব । 

-- সহকরীদ কনর্ নরী 

সংস্থরনন  রখর 

গফরন নং-০৩৪১-

৬৩২০৬ 

E-mail : 

ac.estcox@gm

ail.com 

অনতনীক্ত গেলর প্র রসক 

(উন্নেন ও র্রনবসম্পর 

ব্যবস্থরননর) 

কক্সবরেরী  

গফরন নং-

E-mail : 

adcparjatancox@g

mail.com 

২. ছুর্ট প্ররপ্যতরী প্রতযেন নে (বরংলরজর  ফীর্ 

নং-২৩৯৫) 

৩. গর্নডজকল সনর নচানকৎসজকী ননকে হজত 

১৭ নন গেজেজেড 

কর্ মকতমর/কর্ মচারীদজরী 

নচানকৎসর ছুর্ট র্ঞ্জুী 

০৭ (সরত) 

 

১. আজবরন নে (বরংলরজর  ফীর্ নং-২৩৯৫) গেলর প্র রসজকী করর্রলজেী ফীর্স ও 

গষ্ট নরীদ  রখরে  

-- সহকরীদ কনর্ নরী 

সংস্থরনন  রখর 

গফরন নং-০৩৪১-

৬৩২০৬ 

E-mail : 

ac.estcox@gm

ail.com 

অনতনীক্ত গেলর প্র রসক 

(উন্নেন ও র্রনবসম্পর 

ব্যবস্থরননর) 

কক্সবরেরী  

গফরন নং-

E-mail : 

adcparjatancox@g

mail.com 

২. ছুর্টী নহসরব 

৩. গর্নডজকল সনর নচানকৎসজকী ননকে হজত 

৪.চারকুীদ বই সংনিষ্ট কর্ মচারীদী রপ্তজী সংীনেত 

১৮ ৩ে গশ্রেদ কর্ মচারীদজরী 

সরধরীে ভনবষ্যৎ 

তহনবল হজত 

১র্,২ে,৩ে অনগ্রর্ 

র্ঞ্জুনী প্রররন 

০৭ (সরত) 

 

১.ননধ মরনীত ফীজর্ আজবরন (বরংলরজর  ফীর্ 

নং-২৬৩৯) 

গেলর প্র রসজকী করর্রলজেী ফীর্স ও 

গষ্ট নরীদ  রখর অথবর 

www.coxsbazar.gov.bd  অথবা 

www.forms.gov.bd ওজেব গনরে মরল 
হজত সংগ্রহ/ ডরউনজলরড কীর র্রজব । 

-- সহকরীদ কনর্ নরী 

সংস্থরনন  রখর 

গফরন নং-০৩৪১-

৬৩২০৬ 

E-mail : 

ac.estcox@gm

ail.com 

অনতনীক্ত গেলর প্র রসক 

(উন্নেন ও র্রনবসম্পর 

ব্যবস্থরননর) 

কক্সবরেরী  

গফরন নং-

E-mail : 

adcparjatancox@g

mail.com 

২.নহসরব ীেে অনফস হজত নহসরব নববীেদ সংনিষ্ঠ গেলর/উনজেলর নহসরবীেে 

অনফস 

১৯ ৩ে গশ্রেদ কর্ মচারীদজরী 
অবসী /মৃত্যযেননত 

করীজে নেননএফ 

চূড়রির্ঞ্জুনী প্রররন 

 

 

 

 

০৭ (সরত) 

 

১. ননধ মরনীত ফীজর্ আজবরন (বরংলরজর  ফীর্ 

নং-২৬৩৯) 

 

 

 

 

গেলর প্র রসজকী করর্রলজেী ফীর্স ও 

গষ্ট নরীদ  রখর অথবর 

www.coxsbazar.gov.bd  অথবা 

www.forms.gov.bd ওজেব গনরে মরল 
হজত সংগ্রহ/ ডরউনজলরড কীর র্রজব । 
 

 

-- সহকরীদ কনর্ নরী 

সংস্থরনন  রখর 

গফরন নং-০৩৪১-

৬৩২০৬ 

E-mail : 

ac.estcox@gm

ail.com 

অনতনীক্ত গেলর প্র রসক 

(উন্নেন ও র্রনবসম্পর 

ব্যবস্থরননর) 

কক্সবরেরী  

গফরন নং-

E-mail : 

adcparjatancox@g

mail.com 

 

২.বরংলরজর  অনডে ম্যরনুজেল প্যরীর ৬৬৩ এী 

নববীেদ 

৩. নহসরবীেক অনফস হজত চুড়রি নহসরব 

নববীেদ 

সংনিষ্ঠ গেলর/উনজেলর নহসরবীেে 

অনফস 

৪.মৃত্যয সনরনজেী সতযরনেত কনন 

২০ কর্ মচারীদজরী ননআীএল 

র্ঞ্জুনী 

০৭ (সরত) 

 

১.আজবরন নে www.coxsbazar.gov.bd  অথবা 

www.forms.gov.bd ওজেব গনরে মরল 

হজত সংগ্রহ/ ডরউনজলরড কীর র্রজব । 

-- সহকরীদ কনর্ নরী 

সংস্থরনন  রখর 

গফরন নং-০৩৪১-

অনতনীক্ত গেলর প্র রসক 

(উন্নেন ও র্রনবসম্পর 

ব্যবস্থরননর) 

২.ছুর্টী নহসরব 
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৩. চারকুীদ বই সংনিষ্ঠ কর্ মচারীদী রপ্তজী সংীনেত ৬৩২০৬ 

E-mail : 

ac.estcox@gm

ail.com 

কক্সবরেরী  

গফরন নং-

E-mail : 

adcparjatancox@g

mail.com 

২১ কর্ মকতমরজরী চারকুীদ 

স্থরেদকীে 

০৭ (সরত) 

 

নবভরেদে নীদেরে উত্তদে ম হওেরী প্রর্রেনে 

(জেজেজেে সতযরনেত কনন) 

সংস্থরনন  রখর/আজবরনকরীদ কর্তমক প্রজরে -- সহকরীদ কনর্ নরী 

সংস্থরনন  রখর 

গফরন নং-০৩৪১-

৬৩২০৬ 

E-mail : 

ac.estcox@gm

ail.com 

অনতনীক্ত গেলর প্র রসক 

(উন্নেন ও র্রনবসম্পর 

ব্যবস্থরননর) 

কক্সবরেরী  

গফরন নং-

E-mail : 

adcparjatancox@g

mail.com 

 

২.বুননেররদ প্রন েে, গেেরনী প্রন েে সনজরী 

সতযরনেত কনন 

৩. গকস ননথ র্টকর-র্টপ্পনদ সজিরষেনক 

সর্রপ্তকীে সনজরী সতযরনেত কনন 

৪.on the job training সর্রননদ সনর 

৫.বরনষ মক গেরননদে  অনুজবরন গপ্রীজেী সতযরনেত 

কনন 

৬.ননজেরে প্রজ্ঞরনজনী সতযরনেত কনন 

৭.নবভরেদে কনর্ নরী করর্ মরলজে ন্যস্তকীে 

প্রজ্ঞরনজনী সতযরনেত কনন 

৮.সকল ন েরেত গর্রগ্যতর সনজরী সতযরনেত 

কনন 

৯.ননীনচানত নম্বী সংক্ররি প্রজ্ঞরনজনী সতযরনেত 

কনন 

২২ অবসীপ্ররপ্ত কর্ মচারীদ ও 

তরী ননীবরজীী 

সরস্যজরী মৃত্যযজত 

ররফন/অজিযনষ্টনক্রেরী 

অনুররন প্রররন 

০৭ (সরত) 

 

১.pay Fixation,2015 এী অনুনলনন 

 

সংনিষ্ঠ কর্ মচারীদী রপ্তজী কর্তমক প্রজরে -- সহকরীদ কনর্ নরী 

সংস্থরনন  রখর 

গফরন নং-০৩৪১-

৬৩২০৬ 

E-mail : 

ac.estcox@gm

ail.com 

অনতনীক্ত গেলর প্র রসক 

(উন্নেন ও র্রনবসম্পর 

ব্যবস্থরননর) 

কক্সবরেরী  

গফরন নং-

E-mail : 

adcparjatancox@g

mail.com 

২.মৃত্যয সনরনজেী সতযরনেত কনন সংনিষ্ট গনৌীসভর, ইউননেন ননীষর কর্তমক 

প্রজরে 

২৩ কর্ মচারীদজরী অনেমত 

ছুর্ট র্ঞ্জুী 

০৩ (নতন) 

 

১.আজবরন নে সংনিষ্ট কর্ মচারীদী ননে ব্যবস্থরননরে 

www.forms.gov.bd ওজেব গনরে মরল 

হজত সংগ্রহ/ ডরউনজলরড কীর র্রজব 

-- সহকরীদ কনর্ নরী 

সংস্থরনন  রখর 

গফরন নং-০৩৪১-

৬৩২০৬ 

E-mail : 

ac.estcox@gm

ail.com 

অনতনীক্ত গেলর প্র রসক 

(উন্নেন ও র্রনবসম্পর 

ব্যবস্থরননর) 

কক্সবরেরী  

গফরন নং-

E-mail : 

adcparjatancox@g

mail.com 

২.ছুর্টী নহসরব 

৩. চারকুীদ বই 

২৪ কর্ মকতমর/কর্ মচারীদজরী 

ের্টল ওব্যেবহুল গীরজে 

গরজ  ও নবজরজ  

নচানকৎসরী েন্য অনুররন 

০৭ (সরত) 

 

১.pay Fixation,2015 এী অনুনলনন সংনিষ্ট কর্ মচারীদী রপ্তী কর্তমক প্রজরে  -- 

২.কর্ মচারীদ/আজবরনকরীদী েরতদে ননীচােনে 

(সতযরনেত অনুনলনন) 

সংনিষ্ট কর্ মচারীদ কর্তমক প্রজরে 

৩.আজবরনকরীদ অনফস কর্তমনে কর্তমক 

প্রনতস্বরেনীত নচানকৎসর নবষেক করেেনে 

সংনিষ্ট নচানকৎসক কর্তমক প্রজরে 

৪.আজবরনকরীদ নচানকৎসরী ব্যে নববীেদ 

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


২৫ কর্ মচারীদ এবং কর্ মচারীদ 

সরস্যেজেী েন্য 

সরধরীে নচানকৎসর 

অনুররন 

০৭ (সরত) 

 

১.pay Fixation,2015 এী অনুনলনন সংনিষ্ট কর্ মচারীদী রপ্তী কর্তমক প্রজরে  -- সহকরীদ কনর্ নরী 

সংস্থরনন  রখর 

গফরন নং-০৩৪১-

৬৩২০৬ 

E-mail : 

ac.estcox@gm

ail.com 

অনতনীক্ত গেলর প্র রসক 

(উন্নেন ও র্রনবসম্পর 

ব্যবস্থরননর) 

কক্সবরেরী  

গফরন নং-

E-mail : 

adcparjatancox@g

mail.com 

২.কর্ মচারীদ/আজবরনকরীদী েরতদে ননীচােনে 

(সতযরনেত অনুনলনন) 

সংনিষ্ট কর্ মচারীদ কর্তমক প্রজরে 

৩.আজবরনকরীদ অনফস কর্তমনে কর্তমক 

প্রনতস্বরেনীত নচানকৎসর নবষেক করেেনে 

সংনিষ্ট নচানকৎসক কর্তমক প্রজরে 

৪.আজবরনকরীদ নচানকৎসরী ব্যে নববীেদ 

৫.ভরই, গবরন, ননতর, র্রতরী গেজে ননভী ীলতরী 

প্রতযেননে 

সংনিষ্ট গনৌীসভর,ইউননেন ননীষর 

E-mail-

ac.gen.cox@gmai

l.com     

E-mail 

dccoxsbazar@mopa.go

v.bd  

mailto:E-mail-ac.gen.cox@gmail.com
mailto:E-mail-ac.gen.cox@gmail.com
mailto:E-mail-ac.gen.cox@gmail.com
mailto:dccoxsbazar@mopa.gov.bd
mailto:dccoxsbazar@mopa.gov.bd
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সেজারী োখা 

ক্রদম

ক 

নাং 

সেবার নাম সেবা প্রিায়নর 

েয়ব জাচ্চ েময় 

 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র/আয়বিন িরম  

প্রাদির স্থান 

সেবামূল্য এবাং 

পদরয়োধ পদ্ধদত 

(যদি থায়ক) 

োখার নামেহ 

িাদয়ত্বপ্রাি কম জকতজার 

পিদব,রম্নম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলা 

সকাডেহ সটদলয়িান ও 

ই-সমইল) 

উর্ধ্জতন কম জকতজার পিদব, রম্নম 

নম্বর, সজলা/উপয়জলা সকাডেহ 

অদিদেয়াল সটদলয়িান ও ই-

সমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. নন-জুদডদেয়াল স্ট্যাম্প 

েরবরাহ 

০৩(দতন) দিন  টাকা জমািায়নর চালায়নর মূলকদপ  

(টিআর িরম নাং-৬, এেআর ৩৭ দ্রষ্টব্য) 

১. সোনালী ব্যাাংক দলিঃ, কক্সবাজার োখায় 

সেজারী চালান জমা প্রিান ।  

২. বাাংলায়িে িরম ওয়য়বোইট 

(forms.gov.bd) 

সকাড নাং-১-১১০১-

০০২০-১৩০১-এ 

সোনালী ব্যাাংক 

দলিঃ, কক্সবাজার 

োখায় জমা প্রিান । 

সেজারী অদিোর 

কক্সবাজার 

+৮৮-০৩৪১-৬৩১৪১ 

সমাবাইল নম্বর ০১৭২৩-

৬১৯৪৯১ 

 ই-সমইল  

     ac.treasurycox@ 

gmail.com 

 

অদতদরক্ত সজলা প্রোেক 

(োদব জক), কক্সবাজার। 

সিাননাং-(+৮৮)-০৩৪১-

৬৩২৯৫ 

ই-সমইল- 

adcgcoxbazar@mopa.g

ov.bd 

২. দবয়েষ আঠায়লা স্ট্যাম্প ০৩(দতন)দিন টাকা জমািায়নর চালায়নর মূলকদপ  

(টিআর িরম নাং-৬, এেআর ৩৭ দ্রষ্টব্য) 

১. সোনালী ব্যাাংক দলিঃ, কক্সবাজার োখায় 

সেজারী চালান জমা প্রিান ।  

২. বাাংলায়িে িরম ওয়য়বোইট 

(forms.gov.bd) 

সকাড নাং-১-১১০১-

০০২০-১৩০১-এ 

সোনালী ব্যাাংক 

দলিঃ, কক্সবাজার 

http://www.cosbazar.gov.bd/
http://www.forms.gov.bd/
mailto:adcrcox@mopa.gov.bd
mailto:adcrcox@mopa.gov.bd
http://www.cosbazar.gov.bd/
http://www.forms.gov.bd/
mailto:adcrcox@mopa.gov.bd
mailto:adcrcox@mopa.gov.bd


োখায় জমা প্রিান । 

৩. রাজস্ব স্ট্যাম্প ০৩(দতন)দিন টাকা জমািায়নর চালায়নর মূলকদপ  

(টিআর িরম নাং-৬, এেআর ৩৭ দ্রষ্টব্য) 

১. সোনালী ব্যাাংক দলিঃ, কক্সবাজার োখায় 

সেজারী চালান জমা প্রিান ।  

২. বাাংলায়িে িরম ওয়য়বোইট 

(forms.gov.bd) 

সকাড নাং-১-১১০১-

০০২০-১৩০১-এ 

সোনালী ব্যাাংক 

দলিঃ, কক্সবাজার 

োখায় জমা প্রিান । 

৪. জুদডদেয়াল আঠায়লা 

সকাট জ দি স্ট্যাম্প 

েরবরাহ 

০৩(দতন)দিন টাকা জমািায়নর চালায়নর মূলকদপ  

(টিআর িরম নাং-৬, এেআর ৩৭ দ্রষ্টব্য) 

১. সোনালী ব্যাাংক দলিঃ, কক্সবাজার োখায় 

সেজারী চালান জমা প্রিান ।  

২. বাাংলায়িে িরম ওয়য়বোইট) 

(forms.gov.bd) 

সকাড নাং-১-২১৪১-

০০০০-২৩১৭-এ 

সোনালী ব্যাাংক 

দলিঃ, কক্সবাজার 

োখায় জমা প্রিান । 

৫. কদপ স্ট্যাম্প /অনুদলদপ 

স্ট্যাম্প েরবরাহ 

০৩(দতন)দিন টাকা জমািায়নর চালায়নর মূলকদপ  

(টিআর িরম নাং-৬, এেআর ৩৭ দ্রষ্টব্য) 

১. সোনালী ব্যাাংক দলিঃ, কক্সবাজার োখায় 

সেজারী চালান জমা প্রিান ।  

২. বাাংলায়িে িরম ওয়য়বোইট 

(forms.gov.bd) 

সকাড নাং-১-২১৪১-

০০০০-২৩১৭-এ 

সোনালী ব্যাাংক 

দলিঃ, কক্সবাজার 

োখায় জমা প্রিান । 

৬. জুদডদেয়াল ইময়প্রস্ড 

সকাট জ দি স্ট্যাম্প 

েরবরাহ 

০৩(দতন)দিন টাকা জমািায়নর চালায়নর মূলকদপ  

(টিআর িরম নাং-৬, এেআর ৩৭ দ্রষ্টব্য) 

১. সোনালী ব্যাাংক দলিঃ, কক্সবাজার োখায় 

সেজারী চালান জমা প্রিান ।  

২. বাাংলায়িে িরম ওয়য়বোইট 

(forms.gov.bd) 

সকাড নাং-১-২১৪১-

০০০০-২৩১৭-এ 

সোনালী ব্যাাংক 

দলিঃ, কক্সবাজার 

োখায় জমা প্রিান । 

সেজারী অদিোর 

কক্সবাজার 

+৮৮-০৩৪১-৬৩১৪১ 

সমাবাইল নম্বর ০১৭২৩-

৬১৯৪৯১ 

 ই-সমইল  

     ac.treasurycox@ 

gmail.com 

 

অদতদরক্ত সজলা প্রোেক 

(োদব জক), কক্সবাজার। 

সিাননাং-(+৮৮)-০৩৪১-

৬৩২৯৫ 

ই-সমইল- 

adcgcoxbazar@mopa.g

ov.bd 

৭. সপায়স্ট্জ স্ট্যাম্প এবাং 

স্মারক ডাকটিয়কট 

স্ট্যাম্প েরবরাহ  

০৩(দতন)দিন সপাস্ট্ অদিে কর্তজক টাকা জমািায়নর চালায়নর 

মূলকদপ 

(টিআর িরম নাং-৬, এেআর ৩৭ দ্রষ্টব্য) 

১. সোনালী ব্যাাংক দলিঃ, কক্সবাজার োখায় 

সেজারী চালান জমা প্রিান ।  

২. বাাংলায়িে িরম ওয়য়বোইট 

(forms.gov.bd) 

সকাড নাং-১-৫৪৩১-

০০০০-৩২০১-এ 

সোনালী ব্যাাংক 

দলিঃ, কক্সবাজার 

োখায় জমা প্রিান । 

৮. োদভ জে স্ট্যাম্প 

েরবরাহ 

০৩(দতন)দিন টাকা জমািায়নর চালায়নর মূলকদপ  

(টিআর িরম নাং-৬, এেআর ৩৭ দ্রষ্টব্য) 

১. সোনালী ব্যাাংক দলিঃ, কক্সবাজার োখায় 

সেজারী চালান জমা প্রিান ।  

২. বাাংলায়িে িরম ওয়য়বোইট) 

(forms.gov.bd) 

সকাড নাং-১-৫৪৩১-

০০০০-৩২১১-এ 

সোনালী ব্যাাংক 

দলিঃ, কক্সবাজার 

োখায় জমা প্রিান । 

৯. কাদে জজ/িদলদল কাগজ 

েরবরাহ 

০৩(দতন)দিন টাকা জমািায়নর চালায়নর মূলকদপ  

(টিআর িরম নাং-৬, এেআর ৩৭ দ্রষ্টব্য) 

১. সোনালী ব্যাাংক দলিঃ, কক্সবাজার োখায় 

সেজারী চালান জমা প্রিান ।  

২. বাাংলায়িে িরম ওয়য়বোইট 

(forms.gov.bd) 

সকাড নাং-১-০৭৫১-

০০০১-২৩১৬-এ 

সোনালী ব্যাাংক 

দলিঃ, কক্সবাজার 

োখায় জমা প্রিান । 



১০. িদলদল প্রমানক স্ট্যাম্প  ০৩(দিন)দিন টাকা জমািায়নর চালায়নর মূলকদপ  

(টিআর িরম নাং-৬, এেআর ৩৭ দ্রষ্টব্য) 

১. সোনালী ব্যাাংক দলিঃ, কক্সবাজার োখায় 

সেজারী চালান জমা প্রিান ।  

২. বাাংলায়িে িরম ওয়য়বোইট 

(forms.gov.bd) 

সকাড নাং-১-১১০১-

০০২০-১৩০১-এ 

সোনালী ব্যাাংক 

দলিঃ, কক্সবাজার 

োখায় জমা প্রিান । 

 জুদডদেয়াল মুদিখানা োখা। 

ক্রিঃ 

নাং 

সেবার নাম প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র  প্রয়য়াজনীয় কাগজনে

আ  

প্রাদিস্থান 

গসবর মূল্য  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১ আয়েয়াস্ত্র লাইয়েি 

প্রিান োধারণ নাগদরয়কর 

জন্য েেগান/রাইয়িল/বন্দুক 

আয়েয়াস্ত্র লাইয়েি 

প্রিান োধারণ নাগদরয়কর 

জন্য-  /দরভলবার 

 

 

৩০ করর্দিবে

 কার্দি জবে 

 

 

১.  িরয়ম আয়বিন 
২.বয়ে ৩০ বের প্রমায়নর জন্য জাতীয় 

পদরচয় পত্র/জন্ম েনি/পীদের পায়ের 

েনি (েতযাদয়ত এক কদপ) 
৩.সচয়ারম্যান  প্রিত্ত নাগদরকত্ব েনি 

(েতযাদয়ত এক কদপ) 
৪. /রাইয়িল/বন্দুয়কর গেজে 

ধারাবাদহক ভায়ব ১ লে টাকা কয়র 

আয়বদিত বের েহ দতন বেয়রর আয়কর 

প্রিায়নর  প্রতযয়নপত্র এক কনন। (আয়কর 

দবভাগ কর্তজক প্রিত্ত) 
৫.  অস্ত্র ক্রয় কয়রনদন  

৩০০/- টাকা মুয়ল্যর স্ট্ায়ম্প হলিনামাী 

মূল কনন। (য়নাটারী পাবদলক  প্রিত্ত 

) 
৬.পােয়পাট োইয়জর েতযাদয়ত রদিন 

েদব-০৩(দতন) কদপ। 
৭। ন েরগত সযাগ্যতা েনি। (েতযাদয়ত 

এক কদপ) 

 আয়বিন 

িরম গেএর্  রখর 

সজলা প্রোেয়কর 

ক র্রল জয় হয়ত োংগ্রহ 

করয়ত হয়ব এবাং  

অন্যান্য কাগজপত্র স্ব 

উয়যায়গ োংগ্রহ করয়ত 

হয়ব। 

 

১.আয়বিন পয়ত্র ২০/-টাকার  

দি।  

২. আজবরন অনুজর্রনরত হজল বন্দুক 

/ / রাইয়িল এর গেজে 

লাইয়েি ইস্যয দি ২০,০০০/- টাকা,  

৩। লাইয়েি দি ও ১৫% ভযাট 

েরকাদর সকাষাগায়র ের্র প্রররন 

কীজত হজব। 

 

জমা প্রিায়নর সকাডেমূহ:-  

(ক) লাইয়েি ইস্যয দি-  

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯।  

(খ) লাইয়েি ইস্যয দি এর উপর 

১৫% ভযাট-  

১-১১৩৩-০০২৫-০৩১১। 

েহকারী কদমেনার, 

সজ,এম োখা 

সিান নাং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  

E-mail: 

acjmcox@gmail.

com 

 

অনতনীক্ত সজলা ম্যরনেজেে, 

কক্সবাজার।  

সটনলজফরন নাং- +৮৮০৩৪১-

৬৩২

E-mail: 

admcoxbazar@gmail.c

om 

 

০৩ দপতার  

জদনত/মৃত্যয জদনত  

আয়েয়াস্ত্র  লাইয়েি 

 

/রাইয়িল/বন্দুক 

৩০ ১.  িরয়ম আয়বিন 

২.বয়ে ৩০ বের প্রমায়নর জন্য জাতীয় 

পদরচয় পত্র/  েনি/পীদের পায়ের 

েনি (েতযাদয়ত এক কনন) 

৩.য়চয়ারম্যান  প্রিত্ত নাগদরকত্ব 

 আয়বিন 

িরম গেএর্  রখর 

সজলা প্রোেয়কর 

 হয়ত 

 

োংগ্রহ করয়ত হয়ব 

১.আয়বিন পয়ত্র ২০/-টাকার  

দি।  

২. আজবরন অনুজর্রনরত হজল বন্দুক 

/ / রাইয়িল এর গেজে 

লাইয়েি ইস্যয দি ২০,০০০/- টাকা,  

৩। লাইয়েি দি ও ১৫% ভযাট 

েহকারী কদমেনার, 

সজ,এম োখা 

সিান নাং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  

E-mail: 

অনতনীক্ত সজলা ম্যরনেজেে, 

কক্সবাজার।  

সটনলজফরন নাং- +৮৮০৩৪১-

৬৩২



 

দপতার  

জদনত/মৃত্যয জদনত  

আয়েয়াস্ত্র  লাইয়েি প্রিান 

 দপস্তল/দরভলবার 

 

  

 

 

েনি (েতযাদয়ত এক কদপ) 

 
৪.লাইয়েিধারী  অস্ত্র   হস্তরিজীী 

৩০০/- টাকার স্ট্ায়ম্প নািানব হলিনামার 

মুল কদপ।  

(য়নাটারী পাবদলক  প্রিত্ত) 

৫. দপতার মৃত্যয  হয়ল সচয়ারম্যান  

প্রিত্ত েতযাদয়ত মৃত্যয েনি এক কনন। 

৬.দপতার মৃত্যয  হয়ল সচয়ারম্যান  

প্রিত্ত েতযাদয়ত ওয়াদরে েনি এক কনন। 

৭.দপতার মৃত্যয হয়ল উত্তরাদরধারগে প্রিত্ত 

অনাপদত্ত জ্ঞাপন  ৩০০/- টাকার 

  মুল হলিনামা  

(য়নাটারী পাবদলক  প্রিত্ত) 

৮.  অস্ত্র ক্রয় কয়রনদন  

৩০০/- টাকার  হলিনামা 

( সনাটারী পাবদলক  প্রিত্ত) 

৯.আয়েয়াস্ত্র লাইয়েয়ির েতযাদয়ত 

িয়টাকদপ এক কনন। 

১০.  োইয়জর েতযাদয়ত রদিন 

েদব-০৩(দতন) কদপ। 

১১। ন েরগত সযাগ্যতা েনি। (েতযাদয়ত 

এক কদপ ) 

এবাং  

অন্যান্য কাগজপত্র স্ব 

উয়যায়গ োংগ্রহ করয়ত 

হয়ব 

 

েরকাদর সকাষাগায়র ের্র প্রররন 

কীজত হজব। 

 

জমা প্রিায়নর সকাডেমূহ:-  

(ক) লাইয়েি ইস্যয দি-  

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯।  

(খ) লাইয়েি ইস্যয দি এর উপর 

১৫% ভযাট-  

১-১১৩৩-০০২৫-০৩১১। 

acjmcox@gmail.

com 

 
E-mail: 

admcoxbazar@gmail.c

om 

 

০৫ েরকারী (োমদরক) 

 আয়েয়াস্ত্র 

লাইয়েি প্রিান 

/রাইয়িল/বন্দুক 

 

৩০  

 

১.  িরয়ম আয়বিন,যথাযথ 

 মাধ্যয়ম। 

২.জাতীয় পদরচয় পত্র/জম্ম েনি 

(েতযাদয়ত এক কদপ) 

৩.সচয়ারম্যান  প্রিত্ত নাগদরকত্ব েনি 

(েতযাদয়ত এক কনন) 

৪.চাকুরী োংক্রাি প্রতযয়নপত্র (িির প্রধান 

 প্রিত্ত এক কনন) 

৫.  অস্ত্র ক্রয় কয়রনদন  

৩০০/- টাকার  হলিনামার মুল 

কদপ। (য়নাটারী পাবদলক  প্রিত্ত) 

৬.পােয়পাট োইয়জর েতযাদয়ত রদিন 

েদব-০৩(দতন) কদপ 

৭.ন েরেত গর্রগ্যতর সনজরী সতযরনেত 

 আয়বিন 

িরম গেএর্  রখর 

সজলা প্রোেয়কর 

 হয়ত োংগ্রহ 

করয়ত হয়ব এবাং  
অন্যান্য কাগজপত্র স্ব 

উয়যায়গ োংগ্রহ করয়ত 

হয়ব

 

১.আয়বিন পয়ত্র ২০/-টাকার  

দি।  

লাইয়েি দি ও নবায়ন দি প্রয়যাজয 

হয়ব না। 

 

েহকারী কদমেনার, 

সজ,এম োখা 

সিান নাং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  

E-mail: 

acjmcox@gmail.

com 

 

অনতনীক্ত সজলা ম্যরনেজেে, 

কক্সবাজার।  

সটনলজফরন নাং- +৮৮০৩৪১-

৬৩২

E-mail: 

admcoxbazar@gmail.c

om 

 



এক কনন। 

০৬ েরকারী (োমদরক) 

 আয়েয়াস্ত্র 

লাইয়েি প্রিান  

 দপস্তল/দরভলবার 

 

 কার্দিবে 

 

১.  িরয়ম আয়বিন, যথাযথ 

 মাধ্যয়ম। 

২.জাতীয় পদরচয় পত্র/জম্ম েনি 

(েতযাদয়ত এক কদপ) 

৩.সচয়ারম্যান  প্রিত্ত নাগদরকত্ব েনি 

(েতযাদয়ত এক কদপ) 

৪.চাকুরী োংক্রাি প্রতযয়নপত্র (িির প্রধান 

 প্রিত্ত এক কনন) 

৫.  অস্ত্র ক্রয় কয়রনদন  

৩০০/- টাকার  হলিনামার মুল 

কদপ। (য়নাটারী পাবদলক  প্রিত্ত) 

৬.পােয়পাট োইয়জর েতযাদয়ত রদিন 

েদব-০৩(দতন) কদপ 

৭.ন েরেত গর্রগ্যতর সনজরী সতযরনেত 

এক কনন। 

 আয়বিন 

িরম গেএর্  রখর 

সজলা প্রোেয়কর 

 হয়ত োংগ্রহ 

করয়ত হয়ব এবাং  

অন্যান্য কাগজপত্র স্ব 

উয়যায়গ োংগ্রহ করয়ত 

হয়ব 

 

১.আয়বিন পয়ত্র ২০/-টাকার  

দি।  

 

েহকারী কদমেনার, 

সজ,এম োখা 

সিান নাং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  

E-mail: 

acjmcox@gmail.

com 

 

অনতনীক্ত সজলা ম্যরনেজেে, 

কক্সবাজার।  

সটনলজফরন নাং- +৮৮০৩৪১-

৬৩২

E-mail: 

admcoxbazar@gmail.c

om 

 

০৭ েরকারী (য়বোমদরক) 

 আয়েয়াস্ত্র 

লাইয়েি প্রিান  

/রাইয়িল/বন্দুক 

 

৩০  

 

১.  িরয়ম আয়বিন, যথাযথ 

 মাধ্যয়ম। 

২.জাতীয় পদরচয় পত্র/জম্ম েনি 

(েতযাদয়ত এক কদপ) 

৩.সচয়ারম্যান  প্রিত্ত নাগদরকত্ব েনি 

(েতযাদয়ত এক কনন) 

৪.চাকুরী োংক্রাি প্রতযয়নপত্র (িির প্রধান 

 প্রিত্ত এক কনন) 

৫.  অস্ত্র ক্রয় কয়রনদন  

৩০০/- টাকার  হলিনামার মুল 

কদপ। (য়নাটারী পাবদলক  প্রিত্ত) 

৬.পােয়পাট োইয়জর েতযাদয়ত রদিন 

েদব-০৩(দতন) কদপ 

৭.ন েরেত গর্রগ্যতর সনজরী সতযরনেত 

এক কনন। 

 আয়বিন 

িরম গেএর্  রখর 

সজলা প্রোেয়কর 

 হয়ত োংগ্রহ 

করয়ত হয়ব এবাং  
অন্যান্য কাগজপত্র স্ব 

উয়যায়গ োংগ্রহ করয়ত 

হয়ব 

 

১.আয়বিন পয়ত্র ২০/-টাকার  

দি।  

 

েহকারী কদমেনার, 

সজ,এম োখা 

সিান নাং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  

E-mail: 

acjmcox@gmail.

com 

 

অনতনীক্ত সজলা ম্যরনেজেে, 

কক্সবাজার।  

সটনলজফরন নাং- +৮৮০৩৪১-

৬৩২

E-mail: 

admcoxbazar@gmail.c

om 

 

০৮ েরকারী (য়বোমদরক) 

 আয়েয়াস্ত্র 

লাইয়েি প্রিান  

 দপস্তল/দরভলবার 

  

 

১.  িরয়ম আয়বিন,যথাযথ 

 মাধ্যয়ম। 

২.জাতীয় পদরচয় পত্র/ েনি 

(েতযাদয়ত এক কদপ) 

৩.সচয়ারম্যান  প্রিত্ত নাগদরকত্ব েনি 

 আয়বিন 

িরম গেএর্  রখর 

সজলা প্রোেয়কর 

 হয়ত োংগ্রহ 

১.আয়বিন পয়ত্র ২০/-টাকার  

দি।  

 

েহকারী কদমেনার, 

সজ,এম োখা 

সিান নাং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  

অনতনীক্ত সজলা ম্যরনেজেে, 

কক্সবাজার।  

সটনলজফরন নাং- +৮৮০৩৪১-

৬৩২



 (েতযাদয়ত এক কনন) 

৪.চাকুরী োংক্রাি প্রতযয়নপত্র (িির প্রধান 

 প্রিত্ত এক কনন) 

৫.  অস্ত্র ক্রয় কয়রনদন  

৩০০/- টাকার  হলিনামার মুল 

কদপ। (য়নাটারী পাবদলক  প্রিত্ত) 

৬.পােয়পাট োইয়জর েতযাদয়ত রদিন 

েদব-০৩(দতন) কদপ 

করয়ত হয়ব এবাং  

অন্যান্য কাগজপত্র স্ব 

উয়যায়গ োংগ্রহ করয়ত 

হয়ব 

E-mail: 

acjmcox@gmail.

com 

 

E-mail: 

admcoxbazar@gmail.c

om 

 

০৯  প্রদতষ্ঠান ও অন্য 

প্রদতষ্ঠায়নর অনুকুয়ল লাইয়েি 

প্রিান 

/রাইয়িল/বন্দুক 

  ১.  িরয়ম আয়বিন 

২. আয়বদিত প্রদতষ্ঠান সখালার প্রতযয়ন 

পত্র এক কনন 

৩. আয়েয়াস্ত্র ক্রয় োংক্রাি প্রধান 

  

৪. আয়েয়ায়স্ত্রর ধরণ 

৫. প্রদতষ্ঠায়নর  

৬. জনবল সংক্ররন্ত তথ্য 

আয়কর  

প্রদতষ্ঠায়নর দনরাপত্তা দববরণী 

 জীবন বৃত্তাি  

  অস্ত্র পদরচালনার প্রন েে 

েনি  

বাড়ী ভাড়ার চুদক্তপত্র  

 অস্ত্র ক্রয় কয়রনদন 

৩০০ টাকা মুয়ল্যর হলিনামার 

মুদল কদপ।(য়নাটারী পাবদলক  

প্রিত্ত) 

 আয়বিন 

িরম গেএর্  রখর 

সজলা প্রোেয়কর 

 হয়ত োংগ্রহ 

করয়ত হয়ব এবাং  

অন্যান্য কাগজপত্র স্ব 

উয়যায়গ োংগ্রহ করয়ত 

হয়ব 

 

১.আয়বিন পয়ত্র ২০/-টাকার  

দি।  

২. বন্দুক / / রাইয়িল এর 

গেজে লাইয়েি ইস্যয দি ২০,০০০/- 

টাকা,  

৩. লাইয়েি দি এী উনী ১৫% 

ভযাট েরকাদর সকাষাগায়র ের্র 

প্রররন কীজত হজব।  

 

 

জমা প্রিায়নর সকাডেমূহ:-  

(ক) লাইয়েি ইস্যয দি-  

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯।  

(খ) লাইয়েি ইস্যয দি এর উপর 

১৫% ভযাট-  

১-১১৩৩-০০২৫-০৩১১ 

েহকারী কদমেনার, 

সজ,এম োখা 

সিান নাং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  

E-mail: 

acjmcox@gmail.

com 

 

অনতনীক্ত সজলা ম্যরনেজেে, 

কক্সবাজার।  

সটনলজফরন নাং- +৮৮০৩৪১-

৬৩২

E-mail: 

admcoxbazar@gmail.c

om 

 

১০ মুদক্তয়যাদ্ধার জন্য আয়েয়াস্ত্র 

লাইয়েি প্রিান 

/ীরইজফল/বন্দুক 

৩০  

 

১.  িরয়ম আয়বিন 

২.বয়ে ৩০ বের প্রমায়নর জন্য জাতীয় 

পদরচয় পত্র/  েনি/পীদের পায়ের 

েনি (েতযাদয়ত এক কদপ) 

৩.সচয়ারম্যান  প্রিত্ত নাগদরকত্ব েনি 

(েতযাদয়ত এক কদপ ) 

৪.মুদক্তয়যাদ্ধা েনয়ির েতযাদয়ত এক কদপ 

৫.মুদক্তয়যাদ্ধা দহোয়ব প্রকাদেত সগয়জয়টর 

েতযাদয়ত কদপ। 

৬.  অস্ত্র ক্রয় কয়রনদন  

৩০০/- টাকার হলিনামার মুল 

কদপ। (য়নাটারী পাবদলক  প্রিত্ত)  

৭.পােয়পাট োইয়জর েতযাদয়ত রদিন 

 আয়বিন 

িরম গেএর্  রখর 

সজলা প্রোেয়কর 

 হয়ত োংগ্রহ 

করয়ত হয়ব এবাং  

অন্যান্য কাগজপত্র স্ব 

উয়যায়গ োংগ্রহ করয়ত 

হয়ব 

 

১.আয়বিন পয়ত্র ২০/-টাকার  

দি।  

  

েহকারী কদমেনার, 

সজ,এম োখা 

সিান নাং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  

E-mail: 

acjmcox@gmail.

com 

 

অনতনীক্ত সজলা ম্যরনেজেে, 

কক্সবাজার।  

সটনলজফরন নাং- +৮৮০৩৪১-

৬৩২

E-mail: 

admcoxbazar@gmail.c

om 

 



েদব-০৩(দতন) কদপ 

৮. ন েরেত সযাগ্যতা েনি। (েতযাদয়ত 

এক কদপ ) 

১১ মুদক্তয়যাদ্ধার জন্য আয়েয়াস্ত্র 

লাইয়েি প্রিান 

ননস্তল/নীভলবরী 

৩০ কার্দিবে 

 

১.  িরয়ম আয়বিন 

২.বয়ে ৩০ বের প্রমায়নর জন্য জাতীয় 

পদরচয় পত্র/জম্ম েনি/পীদের পায়ের 

েনি (েতযাদয়ত এক কদপ) 

৩.সচয়ারম্যান  প্রিত্ত নাগদরকত্ব েনি 

(েতযাদয়ত এক কদপ ) 

৪.মুদক্তয়যাদ্ধা েনয়ির েতযাদয়ত এক কদপ 

৫.মুদক্তয়যাদ্ধা দহোয়ব প্রকাদেত সগয়জয়টর 

েতযাদয়ত কদপ। 

৬.  অস্ত্র ক্রয় কয়রনদন  

৩০০/- টাকার  হলিনামার মুল 

কদপ। (য়নাটারী পাবদলক  প্রিত্ত)  

৭.পােয়পাট োইয়জর েতযাদয়ত রদিন 

েদব-০৩(দতন) কদপ 

৮. ন েরেত সযাগ্যতা েনি। (েতযাদয়ত 

এক কদপ ) 

 আয়বিন 

িরম গেএর্  রখর 

সজলা প্রোেয়কর 

 হয়ত োংগ্রহ 

করয়ত হয়ব এবাং  

অন্যান্য কাগজপত্র স্ব 

উয়যায়গ োংগ্রহ করয়ত 

হয়ব 

 

১.আয়বিন পয়ত্র ২০/-টাকার  

দি।  

  

েহকারী কদমেনার, 

সজ,এম োখা 

সিান নাং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  

E-mail: 

acjmcox@gmail.

com 

 

অনতনীক্ত সজলা ম্যরনেজেে, 

কক্সবাজার।  

সটনলজফরন নাং- +৮৮০৩৪১-

৬৩২

E-mail: 

admcoxbazar@gmail.c

om 

 

১২ লাইয়েি োিিার 

/রাইয়িল/বন্দুক/ 

দপস্তল/দরভলবার 

 

  ১। সজলা ম্যাদজয়েট বরাবয়র লাইয়েি 

োিিার করার জন্য স্বব্যরখ্যরত আয়বিন। 

২। লাইয়েয়ির িয়টাকদপ 

১. োংনিষ্ট 

লাইয়েিধারী 

 

১.আয়বিন পয়ত্র ২০/-টাকার  

দি।  

 

েহকারী কদমেনার, 

সজ,এম োখা 

সিান নাং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  

E-mail: 

acjmcox@gmail.

com 

অনতনীক্ত সজলা ম্যরনেজেে, 

কক্সবাজার।  

সটনলজফরন নাং- +৮৮০৩৪১-

৬৩২

E-mail: 

admcoxbazar@gmail.c

om 
১ ডুনিসকইট লাইয়েি প্রিান।  

/রাইয়িল/বন্দুক/ 

দপস্তল/দরভলবার 

 

  ১। সজলা ম্যাদজয়েট বরাবয়র লাইয়েি 

োিিার করার জন্য স্বব্যরখ্যরত আয়বিন। 

২। লাইয়েি হাদরয়য় সগয়ল দজদডর 

িয়টাকদপ এক কনন। 

৩। ননেকরে প্রকরন ত হরীরজনরী নবজ্ঞনপ্তী 

ননেকরী কনন 

৪. লাইয়েি নষ্ট হয়ল লাইয়েয়ির 

িয়টাকদপ এক কনন 

১. োংনিষ্ট 

লাইয়েিধারী 

 

১.আয়বিন পয়ত্র ২০/-টাকার  

দি।  

 

েহকারী কদমেনার, 

সজ,এম োখা 

সিান নাং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  

E-mail: 

acjmcox@gmail.

com 

 

অনতনীক্ত সজলা ম্যরনেজেে, 

কক্সবাজার।  

সটনলজফরন নাং- +৮৮০৩৪১-

৬৩২

E-mail: 

admcoxbazar@gmail.c

om 

১  আয়েয়াস্ত্র লাইয়েি নবায়ন 

বন্দুক/ /রাইয়িল 

দপস্তল / দরভলবার 

০১  ১.আয়েয়ায়স্ত্রর মুল লাইয়েি 

২.আয়েয়াস্ত্র থানায় জমা থাকয়ল থানায় 

জমার নেনড এী হালনাগাি তথ্য 

১. োংনিষ্ট 

লাইয়েিধারী 

 

১. বন্দুক/ /রাইয়িল এর গেজে 

নবায়ন দি ৫,০০০/- টাকা,  

২. দপস্তল / দরভলবার এর গেজে 

েহকারী কদমেনার, 

সজ,এম োখা 

অনতনীক্ত সজলা ম্যরনেজেে, 

কক্সবাজার।  



 ৩.নবায়ন দি প্রিায়নর সেজারী চালাগনী 

মূল কনন  

৪. নবায়ন দি এী উনী ১৫% ভযাে 

প্রররজনী গেেরীদ চারলরজনী মুল কদপ  

নবায়ন দি ১০,০০০/- টাকা। 

 
লাইয়েি  নবায়ন দি জমা প্রিায়নর 

সকাড-  

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯। 

৩।  নবায়ন দি এী উনী ১৫% 

ভযাট জমা প্রিায়নর সকাড -  

১-১১৩৩-০০২৫-০৩১১। 

সিান নাং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  

E-mail: 

acjmcox@gmail.

com 

 

সটনলজফরন নাং- +৮৮০৩৪১-

৬৩২

E-mail: 

admcoxbazar@gmail.c

om 

 

১  এনসড নবক্রজেী 

লাইয়েি প্রিান  

এদেড ব্যবহায়রর 

লাইয়েি প্রররন  

( ) বরনেনেযক ব্যবহরী 

৩০  ১।  িরয়ম আয়বিন 

২। আইনড /  সনজরী সতযরনেত 

এক কনন।  

৩। ব্যবসর প্রনতষ্ঠরজনী র্রনলকরনর সংক্ররি 

করেেনে/ভরড়রী চুনক্তনরর্রী সতযরনেত 

এক কনন। 

৪।  স্বচ্ছলতা েনিপত্র এক কনন। 

৫। সেড লাইয়েি েতযাদয়ত এক কনন। 

৬। োংনিষ্ট ইউদনয়ন পদরষি/ সপৌরেভা 

সচয়ারম্যান  প্রিত্ত নাগদরকত্ব 

েনিপত্র েতযাদয়ত এক কনন। 

৭। আেকী সনর (র্নর থরজক) 

। গররকরন ও গুররজর্ী ।  

৯।  োইয়জর েতযাদয়ত রদিন 

েদব-০৩ (দতন) কদপ। 

আয়বিন িরম গেএর্ 

 রখর সজলা প্রোসজকী 

 হয়ত োংগ্রহ 

করয়ত হয়ব এবাং 

অন্যান্য কাগজপত্র স্ব 

উয়যায়গ োংগ্রহ করয়ত 

হয়ব 

লরইজসন্স ইসুয নফ ৫,০০০/- েরকর 

 

ইস্যয দি-সকাড নাং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ এ সেজারী 

চালায়নর মাধ্যয়ম জমা দিয়ত হয়ব। 

 

 ১-

১১৩৩-০০২৫-০৩১১। 

সেজারী চালায়নর মাধ্যয়ম জমা দিয়ত 

হয়ব। 

েহকারী কদমেনার, 

সজ,এম োখা 

সিান নাং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  

E-mail: 

acjmcox@gmail.

com 

 

অনতনীক্ত সজলা ম্যরনেজেে, 

কক্সবাজার।  

সটনলজফরন নাং- +৮৮০৩৪১-

৬৩২

E-mail: 

admcoxbazar@gmail.c

om 

 

 (খ) সরধরীন ব্যবহরী ১০ 

নলেরী  

(১) ন ের ও েজবষের 

(২) অন্যরন্য 

(  

(ে) সরধরীন ব্যবহরী  

(১০ নলেরী  

৩০  ১।  িরয়ম আয়বিন 

২। প্রনতষ্ঠরজন এনসড ব্যবহরজীী 

অনুর্নতনে 

৩। প্রনতষ্ঠরজনী  নক র। 

৪। েনর্ী র্রনলকরনর সংক্ররি 

করেেনে/ভরড়রী চুনক্তনে। 

৫।  স্বচ্ছলতা েনিপত্র এক কনন। 

৬। সেড লাইয়েি েতযাদয়ত এক কনন 

(র্নর থরজক) 

৭। আেকী সনর (র্নর থরজক) 

আয়বিন িরম সজলা 

প্রোসসকর কার্রলয় 

হয়ত োংগ্রহ করয়ত 

হয়ব এবাং অন্যান্য 

কাগজপত্র স্ব উয়যায়গ 

োংগ্রহ করয়ত হয়ব  

লরইজসন্স ইসুয নফ ৫,০০০/- েরকর 

 

ইস্যয দি-সকাড নাং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ এ সেজারী 

চালায়নর মাধ্যয়ম জমা দিয়ত হয়ব। 

 

 ১-

১১৩৩-০০২৫-০৩১১। 

সেজারী চালায়নর মাধ্যয়ম জমা দিয়ত 

হয়ব। 

েহকারী কদমেনার, 

সজ,এম োখা 

সিান নাং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  

E-mail: 

acjmcox@gmail.

com 

 

অনতনীক্ত সজলা ম্যরনেজেে, 

কক্সবাজার।  

সটনলজফরন নাং- +৮৮০৩৪১-

৬৩২

E-mail: 

admcoxbazar@gmail.c

om 

 

১ এদেড ননীবহজেী লাইয়েি 

প্রিান 

৩০  ১।  িরয়ম আয়বিন 

২। আইনড /েন্ম সনজরী সতযরনেত 

এক কনন।  

আয়বিন িরম সজলা 

প্রোেয়কর  

হয়ত োংগ্রহ করয়ত 

হয়ব এবাং অন্যান্য 

লরইজসন্স ইসুয নফ ৫,০০০/- েরকর 

 

েহকারী কদমেনার, 

সজ,এম োখা 

সিান নাং- 

অনতনীক্ত সজলা ম্যরনেজেে, 

কক্সবাজার।  

সটনলজফরন নাং- +৮৮০৩৪১-



৩। ব্যবসর প্রনতষ্ঠরজনী র্রনলকরনর সংক্ররি 

করেেনে/ভরড়রী চুনক্তনরর্রী সতযরনেত 

এক কনন। 

৪।  স্বচ্ছলতা েনিপত্র এক কনন। 

৫। সেড লাইয়েি েতযাদয়ত এক কনন। 

৬। োংনিষ্ট ইউদনয়ন পদরষি/ সপৌরেভা 

সচয়ারম্যান  প্রিত্ত নাগদরকত্ব 

েনিপত্র েতযাদয়ত এক কনন। 

৭। আেকী সনর (র্নর থরজক) 

। গররকরন ও গুররজর্ী  ।  

৯।  োইয়জর েতযাদয়ত রদিন 

েদব-০৩ (দতন) কদপ। 

কাগজপত্র স্ব উয়যায়গ 

োংগ্রহ করয়ত হয়ব। 

ইস্যয দি-সকাড নাং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ এ সেজারী 

চালায়নর মাধ্যয়ম জমা দিয়ত হয়ব। 

 ১-

১১৩৩-০০২৫-০৩১১। 

সেজারী চালায়নর মাধ্যয়ম জমা দিয়ত 

হয়ব। 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  

E-mail: 

acjmcox@gmail.

com 

 

৬৩২

E-mail: 

admcoxbazar@gmail.c

om 

 

১  এদেগডী সকল ধীজনী 

লাইয়েি নবায়ন 

০৭  ১। লাইয়েয়ির সময়াি সেষ হওয়ার ১ মাে 

নবরেজনী েন্য আজবরন। 

২। মূল লাইয়েয়ির কদপ 

৩। নবরেন নফ ের্র প্রররজনী সেজারী 

চালায়নর মূল কদপ 

স্ব উয়যায়গ। নবরেন নফ-মূল লাইয়েি ইসুয নফ 

এী উনী ৫% েরকর 

  

নবরেন নফ ের্র প্রররজনী সকাড নাং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

 ১-

১১৩৩-০০২৫-০৩১১। 

সেজারী চালায়নর মাধ্যয়ম জমা দিয়ত 

হয়ব। 

েহকারী কদমেনার, 

সজ,এম োখা 

সিান নাং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  

E-mail: 

acjmcox@gmail.

com 

 

অনতনীক্ত সজলা ম্যরনেজেে, 

কক্সবাজার।  

সটনলজফরন নাং- +৮৮০৩৪১-

৬৩২

E-mail: 

admcoxbazar@gmail.c

om 

 

১  দিদনক/োিাদহকপদত্রকা 

দডক্লায়রেন 

৪৫  ১) স্বব্যরখ্যরত আজবরন 

২) গচােরীম্যরন  প্ররত্ত জাতীয়তা 

েনি এক কনন। 

৩) আইনড  এী সতযরনেত কনন। 

৪) সরংবরনরকতরে অনভজ্ঞতরী প্রতযেননে 

এক কনন। 

৫) ন েরেত গর্রগ্যতর সনর সতযরনেত এক 

কনন। 

৬) সতযরনেত আেকী সনর এক কনন। 

৭) নপ্রনটং গপ্রজসী সরজথ চুনক্তনজেী কনন 

এক গসে। 

৮) সংনিষ্ট  নপ্রনটং গপ্রজসী অনুজর্ররন 

সনর এক কনন। 

৯) ব্যরংক স্বচ্ছলতর সনর এক কনন।  

স্ব উয়যায়গ ২০ টাকার সকাট জ দি েহকারী কদমেনার, 

সজ,এম োখা 

সিান নাং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  

E-mail: 

acjmcox@gmail.

com 

 

অনতনীক্ত সজলা ম্যরনেজেে, 

কক্সবাজার।  

সটনলজফরন নাং- +৮৮০৩৪১-

৬৩২

E-mail: 

admcoxbazar@gmail.c

om 

 



১০)  োইয়জর েতযাদয়ত রদিন 

েদব-০৩ (দতন) কদপ।  

সপ্রয়োদলয়াম মজুয়ির  

অনাপদত্ত েনি প্রিান 

৩০  ১)  ফীজর্ আজবরন 

২। আইনড /েন্ম সনজরী সতযরনেত 

এক কনন।  

৩। ব্যবসর প্রনতষ্ঠরজনী র্রনলকরনর সংক্ররি 

করেেনে/ভরড়রী চুনক্তনরর্রী সতযরনেত 

এক কনন। 

৪।  স্বচ্ছলতা েনি এক কনন। 

৫। সেড লাইয়েি েতযাদয়ত এক কনন। 

৬। োংনিষ্ট ইউদনয়ন পদরষি/ সপৌরেভা 

সচয়ারম্যান  প্রিত্ত নাগদরকত্ব 

েনিপত্র েতযাদয়ত এক কনন। 

৭। আেকী সনর (র্নর থরজক) 

। গররকরন ও গুররজর্ী  ।  

৯।  োইয়জর েতযাদয়ত রদিন 

েদব-০৩ (দতন) কদপ। 

আয়বিন িরম 

গেরননদে  রখর 

অনতনীক্ত গেলর 

ম্যরনেজেে, কক্সবরেরী 

এী  হজত 

োংগ্রহ করয়ত হয়ব 

এবাং অন্যান্য 

কাগজপত্র স্ব উয়যায়গ 

োংগ্রহ করয়ত হয়ব 

২০ টাকার  দি েহকারী কদমেনার, 

সজ,এম োখা 

সিান নাং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  

E-mail: 

acjmcox@gmail.

com 

 

অনতনীক্ত সজলা ম্যরনেজেে, 

কক্সবাজার।  

সটনলজফরন নাং- +৮৮০৩৪১-

৬৩২

E-mail: 

admcoxbazar@gmail.c

om 

 

২  মৃত বীর মুদক্তয়যাদ্ধায়ির 

িািন কািয়নর অনুিান 

প্রিান 

১৫  আয়বিন পয়ত্রর োয়থ স্থানীয় উপয়জলা 

 অদিোয়রর প্রতযয়নেহ ভাউচার 

সজলা প্রোেয়কর  সপ্ররণ এবং 

গেলর প্র রসক  স্বরেনীত নবল গেলর 

নহসরবীেে অনফজসী র্রধ্যজর্ 

 গচাক 

সংনিষ্ট উনজেলর  অনফস বীরবী 

গপ্রীে।  

দনজ উয়যায়গ ২০ টাকার  দি েহকারী কদমেনার, 

সজ,এম োখা 

সিান নাং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  

E-mail: 

acjmcox@gmail.

com 

 

অনতনীক্ত সজলা ম্যরনেজেে, 

কক্সবাজার।  

সটনলজফরন নাং-  

+৮৮০৩৪১-৬৩২

E-mail: 

admcoxbazar@gmail.c

om 

২  বীর মুদক্তয়যাদ্ধায়ির নাম 

োংয়োধন 

১৫  আয়বিন পয়ত্রর োয়থ মুদক্তয়যাদ্ধা 

কমান্ডায়রর প্রতযয়নেহ োংনিষ্ট উপয়জলা 

 অদিোর এর মাধ্যয়ম সজলা 

প্রোেয়কর কার্রলজে সপ্ররণ এবাং সজলা 

প্রোেক, কক্সবাজার  োংনিষ্ট 

মন্ত্রণালয়য় অগ্রায়ণ  

দনজ উয়যায়গ  েহকারী কদমেনার, 

সজ,এম োখা 

সিান নাং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  

E-mail: 

acjmcox@gmail.

com 

অনতনীক্ত সজলা ম্যরনেজেে, 

কক্সবাজার।  

সটনলজফরন নাং-  

+৮৮০৩৪১-৬৩২

E-mail: 

admcoxbazar@gmail.c

om 
২  বীর মুদক্তয়যাদ্ধা েনি পয়ত্রর 

আয়বিন মন্ত্রণালয়য় অগ্রায়ন। 

১৫  উপয়জলা যাচাই-বাোই কদমটি  

যাচাইক্রয়ম োংনিষ্ট উপয়জলা  

অদিোর এর মাধ্যয়ম সজলা প্রোেয়কর 

দনজ উয়যায়গ  েহকারী কদমেনার, 

সজ,এম োখা 

অনতনীক্ত সজলা ম্যরনেজেে, 

কক্সবাজার।  



 সপ্ররণ এবাং সজলা প্রোেক, 

কক্সবাজার  োংনিষ্ট মন্ত্রণালয়য় 

অগ্রায়ণ  

সিান নাং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  

E-mail: 

acjmcox@gmail.

com 

সটনলজফরন নাং- 

 +৮৮০৩৪১-৬৩২

E-mail: 

admcoxbazar@gmail.c

om 

২  বীর মুদক্তয়যাদ্ধায়ির সগয়জয়টর 

ভুল-ভ্রানি সংজ রধন দবষয়য় 

মতামত সপ্ররণ। 

১৫  োংনিষ্ট উপয়জলা  অদিোর এর 

মাধ্যয়ম সজলা প্রোেয়কর কার্রলজে সপ্ররণ 

এবাং সজলা প্রোেক, কক্সবাজার োংনিষ্ট 

মন্ত্রণালয়য় অগ্রায়ণ  

দনজ উয়যায়গ  েহকারী কদমেনার, 

সজ,এম োখা 

সিান নাং- 

+৮৮০৩৪১-৬৩৪৪০,  

E-mail: 

acjmcox@gmail.

com 

অনতনীক্ত সজলা ম্যরনেজেে, 

কক্সবাজার।  

সটনলজফরন নাং-  

+৮৮০৩৪১-৬৩২

E-mail: 

admcoxbazar@gmail.c

om 

 

 Email:ddlgcoxbazar@ 

gmail.com 



  

  



  

 

 দেক্ষা োখা 

ক্রদমক সেবার নাম প্রয়য়াজনীয় 

েময়(ঘন্টা/

দিন/মাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র/আয়বিন 

িরম প্রাদি স্থান 

সেবামূল্য এবাং 

পদরয়োধ পদ্ধদত 

োখার নামেহ িাদয়ত্বপ্রাি 

কম জকতজা নাম 

ঊধ জতন কম জকতজা/যার 

কায়ে আপীল করা যায়ব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৫ ৬  

০১ দেক্ষা মন্ত্রণালয়য়র আওতায় দেক্ষা প্রদতষ্ঠান, 

দেক্ষক ও োত্র-োত্রীয়ির অনুিান প্রিান 

৭(োত) 

কায জদিবে 

(দেক্ষা মন্ত্রণালয় হয়ত দবজ্ঞদি 

জারীর পর দনধ জাদরত 

তাদরয়খর ময়ধ্য দনম্ন বদণ জত 

কযাটাগদর অনুযায়ী আয়বিন 

কয়র যায়ব) 

 

প্রদতষ্ঠায়নর সক্ষয়ত্র 

১. প্রদতষ্ঠায়নর প্যায়ড প্রদতষ্ঠান 

সজলা প্রোেয়কর কায জালয়য়র ফ্রন্ট 

সডস্ক এবাং দেক্ষা ও কল্যাণ োখা 

দি মুক্ত েহকারী কদমেনার দেক্ষা ও 

কল্যাণ োখা 

সিান নাং-০৩৪১-৬৪০০৯ 

aceducox@gmail.com 
 

অদতদরক্ত সজলা প্রোেক 

(দেক্ষা ও আইদেটি), 

কক্সবাজার 

সিান নাং ০৩৪১-৬৪৭৮০ 

ইয়মইল- 

adcictcox@gm

ail.com 

mailto:aceducation@gmail.com


প্রধান কর্তজক দেদনয়র 

েদচব/েদচব, মাধ্যদমক ও উচ্চ 

দেক্ষা দবভাগ/বাাংলায়িে 

কাদরগদর ও মাদ্রাো দেক্ষা 

দবভাগ, দেক্ষা মন্ত্রণালয়, 

বাাংলায়িে েদচবালয়, ঢাকা 

বরারর সজলা প্রোেক, 

কক্সবাজার এর মাধ্যয়ম 

আয়বিন করয়ত হয়ব। 

 

দেক্ষক ও োত্র-োত্রীয়ির 

সক্ষয়ত্র 

২. স্বহয়ে োিা কাগয়জ 

দেদনয়র েদচব/েদচব, 

মাধ্যদমক ও উচ্চ দেক্ষা 

দবভাগ/বাাংলায়িে কাদরগদর 

ও মাদ্রাো দেক্ষা দবভাগ, 

দেক্ষা মন্ত্রণালয়, বাাংলায়িে 

েদচবালয়, ঢাকা বরাবর 

েয়ম্বাধন কয়র সজলা প্রোেক, 

কক্সবাজার এর মাধ্যয়ম 

আয়বিন করয়ত হয়ব। 

৩. আয়বিয়নর োয়থ োংযুক্ত 

েকল কাগজপত্র প্রথম সেদণর 

সগয়জয়টড কম জকতজা কর্তজক 

েতযাদয়ত কয়র িাদখল করয়ত 

হয়ব। 

৪. পােয়পাট জ োইয়জর রদিন 

েদব ১ কদপ োংযুক্ত করয়ত 

হয়ব। 

৫. প্রদতষ্ঠায়ন অধ্যয়নরত ময়ম জ 

প্রদতষ্ঠান প্রধান কর্তজক প্রতযয়ন 

আয়বিয়নর োয়থ োংযুক্ত 

করয়ত হয়ব। 

০২ দেক্ষা মন্ত্রণালয়য়র আওতায় দেক্ষা 

প্রদতষ্ঠায়ন ল্যাবয়রটরী যন্ত্রপাদত েরবরাহ 

০৭ 

কায জদিবে 

দেক্ষা মন্ত্রণালয়য়র আওতায় 

দবদভন্ন প্রদতষ্ঠায়ন প্রদতবের 

ল্যাবয়রটরী যন্ত্রপাদত েরবরাহ 

করা হয়। 

১. প্রদতষ্ঠায়নর প্যায়ড প্রদতষ্ঠান 

  েহকারী কদমেনার দেক্ষা ও 

কল্যাণ োখা 

সিান নাং-০৩৪১-৬৪০০৯ 

aceducox@gmail.com 
 

অদতদরক্ত সজলা প্রোেক 

(দেক্ষা ও আইদেটি), 

কক্সবাজার 

সিান নাং ০৩৪১-৬৪৭৮০ 

ইয়মইল- 

mailto:aceducation@gmail.com


প্রধান কর্তজক সজলা প্রোেক, 

কক্সবাজার বরাবর 

দলদখতভায়ব আয়বিন করয়ত 

হয়ব। 

২. আয়বিয়নর োয়থ োংদিষ্ঠ 

প্রদতষ্ঠায়নর ল্যাবয়রটরী 

যন্ত্রপাদতর তাদলকা োংযুক্ত 

করয়ত হয়ব। 

৩. আয়বিয়নর োয়থ োংদিষ্ঠ 

প্রদতষ্ঠায়নর যন্ত্রপাদতর চাদহিা 

োংযুক্ত করয়ত হয়ব। 

৪. একটি প্রদতষ্ঠান শুধুমাত্র 

একবারই আয়বিন করয়ত 

পারয়বন। 

৫. প্রদতষ্ঠান দনব জাচয়নর সক্ষয়ত্র 

দেক্ষা মন্ত্রণালয়য়র নীদতমালা 

অনুেরণ করা হয়। 

৬. দেক্ষা মন্ত্রণালয়য়র চাদহিা 

সমাতায়বক োধারণত 

সেয়েম্বর-নয়ভম্বর মায়ের 

ময়ধ্য আয়বিন করয়ত হয়ব।  

adcictcox@gm

ail.com 

০৩ দবদভন্ন স্কুল, কয়লজ ও মাদ্রাোর এডহক, 

ম্যাদনদজাং কদমটি/গভদন জাং বদড দনব জাচন 

পদরচালনার জন্য দপ্রজাইদডাং অদিোর 

দনয়য়াগ োংক্রান্ত  

৭(োত) 

কায জদিবে 

১. প্রদতষ্ঠান প্রধান প্রদতষ্ঠায়নর 

প্যায়ড সজলা প্রোেক, 

কক্সবাজার বরাবর োংদিষ্ট 

উপয়জলা দনব জাহী অদিোয়রর 

মাধ্যয়ম আয়বিন িাদখল 

করয়বন। 

২. আয়বিয়নর োয়থ পূব জবতী 

এডহক কদমটির সবাড জ কর্তজক 

অনুমদতপত্র িাদখল করয়ত 

হয়ব। 

৩. গভদন জাং/ম্যায়নদজাং 

কদমটির দনব জাচন পদরচালনার 

জন্য গভদন জাং/ম্যায়নদজাং 

কদমটির  েভার কায জদববরণী 

আয়বিয়নর োয়থ োংযুক্ত 

করয়ত হয়ব। 

সজলা প্রোেয়কর কায জালয়য়র ফ্রন্ট 

সডস্ক এবাং দেক্ষা ও কল্যাণ োখা 

দি মুক্ত েহকারী কদমেনার দেক্ষা ও 

কল্যাণ োখা 

সিান নাং-০৩৪১-৬৪০০৯ 

aceducox@gmail.com 
 

অদতদরক্ত সজলা প্রোেক 

(দেক্ষা ও আইদেটি), 

কক্সবাজার 

সিান নাং ০৩৪১-৬৪৭৮০ 

ইয়মইল- 

adcictcox@gm

ail.com 

০৪ দবদভন্ন স্কুল, কয়লজ ও মাদ্রাো পদরচালনার 

জন্য দনব জাহী কদমটির েিস্য ময়নানয়ন 

০৭(োত) 

কায জ দিবে 

১. প্রদতষ্ঠান প্রধান প্রদতষ্ঠায়নর 

প্যায়ড সজলা প্রোেক, 

সজলা প্রোেয়কর কায জালয়য়র ফ্রন্ট 

সডস্ক এবাং দেক্ষা ও কল্যাণ োখা 

দি মুক্ত েহকারী কদমেনার দেক্ষা ও 

কল্যাণ োখা 

অদতদরক্ত সজলা প্রোেক 

(দেক্ষা ও আইদেটি), 

mailto:aceducation@gmail.com


কক্সবাজার বরাবর োংদিষ্ট 

উপয়জলা দনব জাহী অদিোয়রর 

মাধ্যয়ম আয়বিন িাদখল 

করয়বন। 

২. আয়বিয়নর োয়থ 

ময়নানয়য়নর জন্য প্রোদবত 

ব্যদক্তবয়গ জর (কমপয়ক্ষ ৩/৪ 

জন) পূণ জনাম, ঠিকানা, 

দেক্ষাগত সযাগ্যতা ও 

অদভজ্ঞতা (যদিথায়ক) ইতযাদি 

উয়েখ করয়ত হয়ব। 

সিান নাং-০৩৪১-৬৪০০৯ 

aceducox@gmail.com 
 

কক্সবাজার 

সিান নাং ০৩৪১-৬৪৭৮০ 

ইয়মইল- 

adcictcox@gm

ail.com 

০৫ দবদভন্ন স্কুল, কয়লজ ও দেক্ষকয়ির দবরুয়দ্ধ 

অদভয়যাগ দনষ্পদত্ত 

০৭(োত) 

কায জদিবে 

১. স্বহয়ে দলদখত অদভয়যাগ 

সজলা প্রোেক, কক্সবাজার 

বরাবর সপ্ররণ করয়ত হয়ব। 

২. িাদখলকৃত অদভয়যায়গর 

স্বপয়ক্ষ প্রমাণাদি(যদি থায়ক) 

োংযুক্ত করয়ত হয়ব। 

সজলা প্রোেয়কর কায জালয়য়র ফ্রন্ট 

সডস্ক এবাং দেক্ষা ও কল্যাণ োখা 

দি মুক্ত েহকারী কদমেনার দেক্ষা ও 

কল্যাণ োখা 

সিান নাং-০৩৪১-৬৪০০৯ 

aceducox@gmail.com 
 

অদতদরক্ত সজলা প্রোেক 

(দেক্ষা ও আইদেটি), 

কক্সবাজার 

সিান নাং ০৩৪১-৬৪৭৮০ 

ইয়মইল- 

adcictcox@gm

ail.com 

০৬ দবদভন্ন পাবদলক পরীক্ষার সকন্দ্র স্থাপন 

োংক্রান্ত 

০৭(োত) 

কায জ দিবে 

১. প্রদতষ্ঠান প্রধান প্রদতষ্ঠায়নর 

প্যায়ড সজলা প্রোেক, 

কক্সবাজার বরবার োংদিষ্ট 

উপয়জলা দনব জাহী অদিোয়রর 

মাধ্যয়ম আয়বিন িাদখল 

করয়বন। 

২. আয়বিয়নর োয়থ সকন্দ্র 

স্থাপয়নর স্বপয়ক্ষ 

সযৌদক্তকতা/প্রয়য়াজনীয় 

তথ্যাদি(যদি থায়ক) োংযুক্ত 

করয়ত হয়ব। 

৩. সকন্দ্রদস্থত অন্যান্য 

প্রদতষ্ঠায়নর ম্যায়নদজাং 

কদমটির েভার কায জ-

দববরণীেহ অনাপদত্ত পত্র। 

সজলা প্রোেয়কর কায জালয়য়র ফ্রন্ট 

সডস্ক এবাং দেক্ষা ও কল্যাণ োখা 

দি মুক্ত েহকারী কদমেনার দেক্ষা ও 

কল্যাণ োখা 

সিান নাং-০৩৪১-৬৪০০৯ 

aceducox@gmail.com 
 

অদতদরক্ত সজলা প্রোেক 

(দেক্ষা ও আইদেটি), 

কক্সবাজার 

সিান নাং ০৩৪১-৬৪৭৮০ 

ইয়মইল- 

adcictcox@gm

ail.com 

০৭ ক্ষুদ্র নৃ-সগাদষ্ঠ েনি প্রিান ০৭(োত) 

কায জদিবে 

১. সজলা প্রোেক, কক্সবাজার 

বরাবর আয়বিন করয়ত হয়ব। 

২. সভাটার আইদড কাড জ অথবা 

জাতীয়তার েনি অথবা 

জন্মদনবন্ধন েনি েতযাদয়ত 

কদপ। 

সজলা প্রোেয়কর কায জালয়য়র ফ্রন্ট 

সডস্ক এবাং দেক্ষা ও কল্যাণ োখা 

সকাট জ দি ২০/- েহকারী কদমেনার দেক্ষা ও 

কল্যাণ োখা 

সিান নাং-০৩৪১-৬৪০০৯ 

aceducox@gmail.com 
 

অদতদরক্ত সজলা প্রোেক 

(দেক্ষা ও আইদেটি), 

কক্সবাজার 

সিান নাং ০৩৪১-৬৪৭৮০ 

ইয়মইল- 

adcictcox@gm

mailto:aceducation@gmail.com
mailto:aceducation@gmail.com
mailto:aceducation@gmail.com
mailto:aceducation@gmail.com


৩. পােয়পাট জ োইয়জর রদিন 

েদব ২ কদপ 

৪. অদভভাবয়কর সভাটার 

আইদড কাড জ 

৫. এ দবষয়য় উপয়জলা দনব জাহী 

অদিোর কর্তজক প্রিত্ত 

প্রদতয়বিন চাওয়া হয়ব। 

ail.com 

ীরেস্ব  রখর 

০১ ভূনর্হদনজরী 

র্জধ্যকৃদষ খাে জদম 

বয়দাবে প্রোব 

অনুয়মািন। 

 ৩০ 

 কায জদিবে 

১। উপয়জলা দনব জাহী অনফসরী/সহকরীদ 

কনর্ নরী (ভূনর্) কর্তমক আজর  নজে প্রস্তরব 

সম্বনলত গকস ননথ । 

গকস ননথজত  গর্সকল করেেনে সংযুক্ত কীজত 

হজব : 

------------------------  

ক) ভূনর্হদনজরী আজবরন প্ররনপ্তী নী প্ররথী 

ভূনর্হদন র্জর্ ম প্রতযেন 

খ) সহকরীদ কনর্ নরী (ভূনর্) এী তরি 

প্রনতজবরন 

ে) উনজেলর কৃনষ খরস েনর্ ব্যবস্থরননর ও 

বজদরবস্ত কনর্র্টী সভরী করর্ মনববীেদী কনন  

 )প্ররথীত/তফনসলভূক্ত ভূনর্ী খনতেরজনী কনন 

ি) উনজেলর ননব মরহদ অনফসরী/সহকরীদ 

কনর্ নরী (ভূনর্)/ইউননেন ভূনর্ সহকরীদ 

কর্ মকতমরী গর্ৌথ স্বরেনীত (পূীেকৃত) প্রস্তরব 

ফীর্।  

চা) অগ্ররনধকরী তরনলকরী সংনিষ্ট অংজ ী 

সতযরনেত কনন । 

ছ) প্রস্তরনবত েনর্ী গেচা ম্যরন । 

২। আজবরনকরীদ কর্তমক ররনখলকৃত করেেনে।  

ক) েনর্ী তফনসল উজেখপূব মক (পূীেকৃত) ভূনর্ 

র্ন্ত্রেরলজেী ননধ মরনীত ফীজর্ আজবরননে ।   

০১। সংনিষ্ট উনজেলর 

ননব মরহদ অনফসরজীী 

করেমরলে 

০২। সংনিষ্ট সহকরীদ 

কনর্ নরী (ভূনর্) এী 

করেমরলে 

০৩। সংনিষ্ট ইউননেন 

ভূনর্ অনফস 

 

দবনামূয়ল্য সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 

রুম নম্বর - ৩০৭ 

সিান  : +৮৮০৩৪১-৬৩৬২৯ 

e-

mail:rdccoxs@gm

ail.com 

অদতদরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

 কক্সবাজার । 

রুম নম্বর -  ৩০৪ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৪২৩২ 

e-

mail:adcrcox@gmail.c

om 



খ) েরতদে ননীচাে নজেী ফজেরকনন(গেজেজেড 

কর্ মকতমর কর্তৃ ক সতযরনেত)  

ে) ভূনর্হদন সনজরী ফজেরকনন (গেজেজেড 

কর্ মকতমর কর্তমক সতযরনেত) 

 )নরসজনে ম সরইজেী ২ কনন ছনব(গেজেজেড 

কর্ মকতমর কর্তমক সতযরনেত)  

(স্বরর্দ স্ত্রদী গর্ৌথ ছনব/নবধবর হজল- সের্ পুেসহ 

গর্ৌথছনব/প্রনতবন্ধদ হজল একক ছনব)। 

০২ েরকারী িির/ 

োংস্থা অনুকূয়ল 

অকৃদষ খােজদম 

বয়দাবে প্রিান। 

৬০ 

 কায জদিবে 

দনয়ম্নাক্ত কাগজপত্রেহ সজলা প্রোেক বরাবর 

আয়বিন করয়ত হয়ব।  

১। বয়দাবে পাবার কারণ স্যষ্পষ্টভায়ব উয়েখ 

কয়র জদমর তপেীল েহ পূণ জাি আয়বিন পত্র  

২। নূন্যতম জদমর চাদহিা পত্র  

৩। ভবয়নর সল আউট প্লান 

৪। স্ব স্ব মন্ত্রণালয়য়র  প্রোেদনক অনুয়মািন পত্র 

৫। বায়জট বরাদ্দ পত্র 

৬। ২৫০/- টাকা মূয়ল্যর নন জুদডদেয়াল ষ্টযায়ম্প 

আয়বিনকারীর হলিনামা 

(বয়দাবে সকে নদথ অনুয়মািয়নর পর ১-৪৬৩১-

০০০০-৩৬০১ নাং সকায়ড ধায জকৃত  সেলামীর 

টাকা জমা দিয়ত হয়ব।  

  

১। োংদিষ্ট  িির/ 

প্রদতষ্ঠান 

২। োংদিষ্ট োংস্থার  

দনয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/ 

দবভাগ/ কায জালয় 

৩। অনুয়মাদিত ষ্টযাম্প 

সভন্ডার  

প্রোব ভূদম মন্ত্রণালয় 

কর্তজক অনুয়মািয়নর পর 

(য়পৌর এলাকার সক্ষয়ত্র 

২ গুন এবাং অন্যান্য 

এলাকার জন্য 

বাজারমূয়ল্যর ১.৫ গুণ 

হায়র) দনধ জাদরত 

োলামীর টাকা চালান 

মূয়ল ১-৪৬৩১-০০০০-

৩৬০১ নাং সকায়ড 

সোনালী ব্যাাংয়ক জমা 

প্রিান করয়ত হয়ব। 

সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 

রুম নম্বর - ৩০৭ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৩৬২৯ 

e-

mail:rdccoxs@gm

ail.com 

অদতদরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

কক্সবাজার । 

রুম নম্বর - ৩০৪ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৪২৩২ 

e-
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০৩ েরকাদর দেক্ষা 

প্রদতষ্ঠায়নর 

অনুকূয়ল অকৃদষ 

খাে জদম বয়দাবে 

প্রিান। 

৬০ 

কায জদিবে 

দনয়ম্নাক্ত কাগজপত্রেহ সজলা প্রোেক বরাবর 

আয়বিন করয়ত হয়ব।  

১। বয়দাবে পাবার কারণ স্যষ্পষ্টভায়ব উয়েখ 

কয়র জদমর তপেীল েহ পূণ জাি আয়বিন পত্র  

২। নূন্যতম জদমর চাদহিা পত্র  

৩। ভবয়নর সল আউট প্লান 

৪। স্ব স্ব মন্ত্রণালয়য়র  প্রোেদনক অনুয়মািন পত্র 

৫। বায়জট বরাদ্দ পত্র 

৬। ২৫০/- টাকা মূয়ল্যর নন জুদডদেয়াল ষ্টযায়ম্প 

আয়বিনকারীর হলিনামা 

(বয়দাবে সকে নদথ অনুয়মািয়নর পর ১-৪৬৩১-

০০০০-৩৬০১ নাং সকায়ড ধায জকৃত  সেলামীর 

টাকা জমা দিয়ত হয়ব।  

 

  

১। োংদিষ্ট  িির/ 

প্রদতষ্ঠান 

২। োংদিষ্ট োংস্থার  

দনয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/ 

দবভাগ/ কায জালয় 

৩। অনুম োদিত ষ্ট্যোম্প 

ভেন্ডোর 

প্রোব ভূদম মন্ত্রণালয় 

কর্তজক অনুয়মািয়নর পর 

বাজারমূয়ল্যর (ম ৌর 

এলোকোর ভেমে ২ গুন 

এবং অন্যোন্য এলোকোর 

জন্য বোজোরমূমের ১.৫ 

গুণ হোমর) ১০% হায়র 

দনধ জাদরত োলামীর 

টাকা চালান মূয়ল ১-

৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ 

নাং সকায়ড সোনালী 

ব্যাাংয়ক জমা প্রিান 

করয়ত হয়ব। 

সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 

রুম নম্বর - ৩০৭ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৩৬২৯ 

e-

mail:rdccoxs@gmail.c

om 

অদতদরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

 কক্সবাজার । 

রুম নম্বর - ৩০৪ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৪২৩২ 

e-mail:adcrcox@gmail.com 

০৪ সবেরকাদর দেক্ষা 

প্রদতষ্ঠায়নর 

অনুকূয়ল অকৃদষ  

খােজদম বয়দাবে 

৬০ 

 কায জদিে 

দনয়ম্নাক্ত কাগজপত্রেহ সজলা প্রোেক বরাবর 

আয়বিন করয়ত হয়ব।  

১। বয়দাবে পাবার কারণ স্যষ্পষ্টভায়ব উয়েখ 

কয়র জদমর তপেীল েহ পূণ জাি আয়বিন পত্র  

 

১। োংদিষ্ট  িির/ 

প্রদতষ্ঠান 

২। োংদিষ্ট োংস্থার  

প্রোব ভূদম মন্ত্রণালয় 

কর্তজক অনুয়মািয়নর পর 

বাজারমূয়ল্যর (ম ৌর 

এলোকোর ভেমে ২ গুন 

সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 

 রুম নম্বর - ৩০৭ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৩৬২৯ 

অদতদরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

 কক্সবাজার । 

রুম নম্বর - ৩০৪ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৪২৩২ 



প্রিান। ২। নূন্যতম জদমর চাদহিা পত্র  

৩। ভবয়নর সল আউট প্লান 

৪। স্ব স্ব মন্ত্রণালয়য়র  প্রোেদনক অনুয়মািন পত্র 

৫। বায়জট বরাদ্দ পত্র 

৬। ২৫০/- টাকা মূয়ল্যর নন জুদডদেয়াল ষ্টযায়ম্প 

আয়বিনকারীর হলিনামা 

(বয়দাবে সকে নদথ অনুয়মািয়নর পর ১-৪৬৩১-

০০০০-৩৬০১ নাং সকায়ড ধায জকৃত  সেলামীর 

টাকা জমা দিয়ত হয়ব।  

 

দনয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/ 

দবভাগ/ কায জালয় 

 

এবং অন্যোন্য এলোকোর 

জন্য বোজোরমূমের ১.৫ 

গুণ হোমর) ১০% হায়র 

দনধ জাদরত োলামীর 

টাকা চালান মূয়ল ১-

৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ 

নাং সকায়ড সোনালী 

ব্যাাংয়ক জমা প্রিান 

করয়ত হয়ব। 

email:rdccoxs@gmail.

com 

e-mail:adcrcox@gmail.com 

০৫ দবদেষ্ট দেক্ষাদবি, 

কদব, োদহদতযক বা 

জাতীয় পয জায়য় দনজ 

অবিায়নর জন্য 

দবয়েষভায়ব স্বীকৃত 

ব্যদক্তর অনুকূয়ল 

অকৃদষ খাে জদম 

বয়দাবে প্রিান। 

৬০ 

কায জদিবে 

সজলা প্রোেক বরাবর িাদখলকৃত প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র 

১। দনধ জাদরত িরয়ম আয়বিনপত্র  

২। জাতীয় পদরচয়কয়ত্রর িয়টাকদপ (য়গয়জয়টট 

কমৃকতজা কর্তজক েতযাদয়ত) 

৪। নদজআয়বিয়নর স্বীকৃদত  েম্পদকজত েনিপত্রর 

েতযাদয়ত োয়াদলদপ (য়গয়জয়টট কমৃকতজা কর্তজক 

েতযাদয়ত) 

৫। জদমর উপযুক্ত মূল্য পদরয়োধ করয়ত 

েক্ষমতা েম্পদকজত প্রতযয়ণপত্র) 

৬। ২৫০/- টাকা মূয়ল্যর নন জুদডদেয়াল ষ্টযায়ম্প 

আয়বিনকারীর হলিনামা 

(বয়দাবে সকে নদথ অনুয়মািয়নর পর ১-৪৬৩১-

০০০০-৩৬০১ নাং সকায়ড ধায জকৃত  সেলামীর 

টাকা জমা দিয়ত হয়ব।  

 

সজলা প্রোেয়কক 

কায জালয়, উপয়জলা  

দনব জাহী অদিোয়রর 

কায জালয়, েহকারী 

কদমেনার (ভূদম) এর 

কায জালয় ওয়য়ব সপাটাল 

। 

 

 

 

 

 

প্রোব ভূদম মন্ত্রণালয় 

কর্তজক অনুয়মািয়নর পর 

দনধ জাদরত/ 

প্রতীকী/য়রয়াদত মূয়ল্য 

চালান মূয়ল ১-৪৬৩১-

০০০০-৩৬০১ নাং 

সকায়ড সোনালী ব্যাাংয়ক 

জমা প্রিান করয়ত 

হয়ব। 

 

 

সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 

রুম নম্বর - ৩০৭ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৩৬২৯ 

e-
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অদতদরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

 কক্সবাজার । 

রুম নম্বর - ৩০৪ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৪২৩২ 
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০৬ প্রাকৃদতক 

দূয়য জাগজদনত 

কারয়ণ ক্ষদতগ্রস্থ 

পদরবায়রর অনুকূয়ল 

অকৃদষ খাে জদম 

বয়দাবে প্রিান। 

৬০ 

কায জদিবে 

সজলা প্রোেক বরাবর িাদখলকৃত প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্রিঃ  

০১) োংদিষ্ট ব্যাদক্ত কর্তজক দনধ জাদরত িরয়ম 

আয়বিন  

০২) আয়বিয়ন চাদহিাকৃত জদমর তিদেল। 

০৩) আয়বিনকারীর েয সতালা ০২ কদপ 

পােয়পাট জ োইয়জর েতযাদয়ত রদিন েদব। 

০৪) প্রাকৃদতক দূয়য জাগজদনত কারয়ণ ক্ষদতগ্রস্থ 

োংক্রান্ত োংদিষ্ট ইউদনয়ন /য়পৌরেভা হয়ত মূল 

েনিপত্র। 

০৫) নাগদরকত্ব েনয়ির েতযাদয়ত কদপ। 

০৬) আয়বিয়ন বদণ জত তথ্যাবলীর েতযতা েম্পয়কজ 

২৫০/- টাকা মূয়ল্যর নন-জুদডদেয়াল স্ট্যায়ম্প 

  

সজলা প্রোেয়কর 

কায জালয়, উপয়জলা  

দনব জাহী অদিোয়রর 

কায জালয়, েহকারী 

কদমেনার (ভূদম) এর 

কায জালয় ওয়য়ব সপাটাল 

। 

২। ব্যাাংক/ আদথ জক 

প্রদতষ্টান 

৩। অনুয়মাদিত ষ্টযাম্প 

সভন্ডার  

প্রোব ভূদম মন্ত্রণালয় 

কর্তজক অনুয়মািয়নর পর 

দনধ জাদরত/ প্রতীকী/ 

সরয়াদত মূল্য চালান 

মূয়ল ১-৪৬৩১-০০০০-

৩৬০১ নাং সকায়ড 

সোনালী ব্যাাংয়ক জমা 

প্রিান করয়ত হয়ব। 

সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 

রুম নম্বর - ৩০৭ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৩৬২৯ 

e-
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om 

অদতদরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

 কক্সবাজার । 

রুম নম্বর - ৩০৪ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৪২৩২ 
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হলিনামা। 

বয়দাবে সকে নদথ অনুয়মািয়নর পর ১-৪৬৩১-

০০০০-৩৬০১ নাং সকায়ড ধায জকৃত  সেলামীর 

টাকা জমা দিয়ত হয়ব।  

 

০৭ প্রবােীয়ির েবমায় 

েদমদতর মাধ্যয়ম 

বহুতল ভবন 

দনম জায়ণর জন্য 

অকৃদষ খাে জদম 

বয়দাবে প্রিান। 

৬০ 

কায জদিবে 

সজলা প্রোেক বরাবর িাদখলকৃত প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্রিঃ  

০১) োিা কাগয়জ আয়বিন 

০২) ০২ কদপ পােয়পাট জ োইয়জর রদিন েদব 

 ( সগয়জয়টট কম জকতজা কর্তজক েতযাদয়ত) 

০৩) জাতীয় পদরচয়পয়ত্রর িয়টাকদপ  

( সগয়জয়টট কম জকতজা কর্তজক েতযাদয়ত) 

 ০৪। খামায়রর সল-আউট প্লান 

০৫) ব্যাাংয়কর দনকট হয়ত েলয়ভিী 

োটি জদিয়কট। 

০৬। বয়দাবে সকে নদথ অনুয়মািয়নর পর ১-

৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ নাং সকায়ড ধায জকৃত  

সেলামীর টাকা জমা দিয়ত হয়ব।  

  

 

২০/-টাকার ককাট 

ফি  

 

সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 

রুম নম্বর - ৩০৭ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৩৬২৯ 
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অদতদরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

 কক্সবাজার । 

রুম নম্বর - ৩০৪ 
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০৮ গবাদি পশু বা 

দুগ্ধখামার, হাঁে 

মুরদগর খামার 

স্থাপয়নর জন্য 

অকৃদষ খাে জদম 

বয়দাবে প্রিান। 

৬০ 

 কায জদিবে 

সজলা প্রোেক বরাবর িাদখলকৃত প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র 

১। দনধ জাদরত িরয়ম আয়বিনপত্র (জপ্রকুমিঃ িরম 

নাং ৭০) 

০২। ২ কদপ পােয়পাট জ োইয়জর রদিন েদব  

(য়গয়জয়টট কম জকতজা কর্তজক েতযাদয়ত) 

০৩। জাতীয় পদরচয় পয়ত্রর িয়টাকদপ   

(গয়জয়টড কম জকতজা কর্তজক েতযাদয়ত) 

০৪। খামায়রর সল- আউট প্লান 

০৫। ব্যাাংয়কর দনকট হয়ত আদথ জক েচ্ছলতার 

েনি। 

 ০৬। বয়দাবে সকে নদথ অনুয়মািয়নর পর ১-

৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ নাং সকায়ড ধায জকৃত  

সেলামীর টাকা জমা দিয়ত হয়ব।  

  

সজলা প্রোেয়কর 

কায জালয়, উপয়জলা  

দনব জাহী অদিোয়রর 

কায জালয়, েহকারী 

কদমেনার (ভূদম) এর 

কায জালয় ওয়য়ব সপাটাল 

। 

 

২। অনুয়মাদিত ষ্টযাম্প 

সভন্ডার 

 

----- সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 

রুম নম্বর - ৩০৭ 
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অদতদরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

 কক্সবাজার । 

রুম নম্বর - ৩০৪ 
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০৯ ব্যদক্তর অনুকূয়ল 

অকৃদষ খােজদম 

বয়দাবে প্রিান 

(খরস েনর্ সংলগ্ন 

বরনড় বর করীখরনরী 

র্রনলক) 

৬০ 

 কায জদিবে 

সজলা প্রোেক বরাবর িাদখলকৃত প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র 

১। দনধ জাদরত িরয়ম আয়বিনপত্র  

০২। ২ কদপ পােয়পাট জ োইয়জর রদিন েদব  

(য়গয়জয়টট কম জকতজা কর্তজক েতযাদয়ত) 

০৩। জাতীয় পদরচয় পয়ত্রর িয়টাকদপ   

(গয়জয়টড কম জকতজা কর্তজক েতযাদয়ত) 

  

১। উপয়জলা ভূদম 

অদিে 

২। ব্যাাংক/ আদথ জক 

প্রদতষ্টান 

৩। অনুয়মাদিত স্ট্াম্প 

সভন্ডার 

২০/-েরকরী গকরেনফ   সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 

রুম নম্বর – ৩০৭ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৩৬২৯ 
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অদতদরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

 কক্সবাজার । 

রুম নম্বর – ৩০৪ 
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০৪।একেনা লীজ থাকয়ল কমপয়ক্ষ ১০ বেয়রর 

দডদে আর 

০৫। জদমর উপযুক্ত মূল্য পদরয়োধ করত 

েক্ষমতার প্রতযয়ণ পত্র 

০৬। ২৫০/- টাকা মূয়ল্যর নন জুদডদেয়াল 

স্ট্যায়ম্প আয়বিনকারীর হলিনামা 

 বয়দাবে সকে নদথ অনুয়মািয়নর পর ১-৪৬৩১-

০০০০-৩৬০১ নাং সকায়ড ধায জকৃত  সেলামীর 

টাকা জমা দিয়ত হয়ব।  

১০ ব্যনক্তী অনুকূজল 

অকৃনষ খরস েনর্ 

বজদরবস্ত প্রররন ( 

অনধগ্রহজেী ফজল 

েনতগ্রস্থ ব্যনক্ত )  

৬০ 

 কায জদিবে 

সজলা প্রোেক বরাবর িাদখলকৃত প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র 

১। দনধ জাদরত িরয়ম আয়বিনপত্র  

০২। ২ কদপ পােয়পাট জ োইয়জর রদিন েদব  

(য়গয়জয়টট কম জকতজা কর্তজক েতযাদয়ত) 

০৩। জাতীয় পদরচয় পয়ত্রর িয়টাকদপ   

(গয়জয়টড কম জকতজা কর্তজক েতযাদয়ত) 

০৪।জদমর উপযুক্ত মুল্য পদরয়োধ করয়ত 

েক্ষমতা প্রতযয়ন পত্র  

০৫। অদধগ্রহয়ণর িয়ল ক্ষদতগ্রস্থ হয়ল প্রমাণপত্র ।  

০৬। ২৫০/- টাকা মূয়ল্যর নন জুদডদেয়াল 

স্ট্যায়ম্প আয়বিনকারীর হলিনামা 

 বয়দাবে সকে নদথ অনুয়মািয়নর পর ১-৪৬৩১-

০০০০-৩৬০১ নাং সকায়ড  

ধায জকৃত  সেলামীর টাকা জমা দিয়ত হয়ব।  

সজলা প্রোেয়কর 

কায জালয়/উপয়জলা 

দনব জাহী অদিোয়রর 

কায জালয়/েহকারী 

কদমেনার (ভূদম) এর 

কায জালয় এবাং 

অনুয়মাদিত স্ট্াম্প 

সভন্ডার । 

২০/-েরকরী গকরেনফ   সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 

রুম নম্বর – ৩০৭ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৩৬২৯ 
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অদতদরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

কক্সবাজার । 
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১১ ব্যনক্তী অনুকূজল 

অকৃনষ খরস েনর্ 

বজদরবস্ত প্রররন 

(খরস েনর্ সংলগ্ন 

বরনড় বর করীখরনরী 

র্রনলক) 

৬০ 

 কায জদিবে 

সজলা প্রোেক বরাবর িাদখলকৃত প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র 

০১। দনধ জাদরত িরয়ম আয়বিনপত্র  

০২। প্রদতষ্ঠায়নর অকৃদষ জদম বয়দাবে প্রাদি 

োংক্রান্ত েভার কায জদববরণী  

০৩।োংদিষ্ট প্রদতষ্ঠায়নর দবধ কদমটির দরজুয়লেন 

কদপ 

০৪।নুন্যতম জদমর চাদহিাপত্র  

০৫। ভবয়নর সল-আউটপ্লান  

০৬। বায়জট বরাদ্দ োংক্রান্ত 

০৭। ২৫০/- টাকা মূয়ল্যর নন জুদডদেয়াল 

স্ট্যায়ম্প আয়বিনকারীর হলিনামা 

( বয়দাবে সকে নদথ অনুয়মািয়নর পর ১-৪৬৩১-

০০০০-৩৬০১ নাং সকায়ড  

ধায জকৃত  সেলামীর টাকা জমা দিয়ত হয়ব)। 

সজলা প্রোেয়কর 

কায জালয়/উপয়জলা 

দনব জাহী অদিোয়রর 

কায জালয়/েহকারী 

কদমেনার (ভূদম) এর 

কায জালয় এবাং 

অনুয়মাদিত স্ট্াম্প 

সভন্ডার । 

২০/-েরকরী গকরেনফ   সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 

রুম নম্বর – ৩০৭ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৩৬২৯ 

e-
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অদতদরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

কক্সবাজার । 

রুম নম্বর – ৩০৪ 
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 ১২ ধমীয় উপেনালয়, 

এদতমখানা, 

কবরস্থান ও 

শ্মোনঘাট স্থাপয়নর 

জন্য অকৃদষ খাে 

জদম বয়দাবে 

প্রিান। 

৬০ 

 কায জদিবে 

সজলা প্রোেক বরাবর িাদখলকৃত প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র 

০১। দনধ জাদরত িরয়ম আয়বিনপত্র  

০২। প্রদতষ্ঠায়নর অকৃদষ জদম বয়দাবে প্রাদি 

োংক্রান্ত েভার কায জদববরণী  

০৩।োংদিষ্ট প্রদতষ্ঠায়নর দবধ কদমটির দরজুয়লেন 

কদপ 

০৪।নুন্যতম জদমর চাদহিাপত্র  

০৫। ভবয়নর সল-আউটপ্লান  

০৬। বায়জট বরাদ্দ োংক্রান্ত 

০৭। ২৫০/- টাকা মূয়ল্যর নন জুদডদেয়াল 

স্ট্যায়ম্প আয়বিনকারীর হলিনামা 

( বয়দাবে সকে নদথ অনুয়মািয়নর পর ১-৪৬৩১-

০০০০-৩৬০১ নাং সকায়ড  

ধায জকৃত  সেলামীর টাকা জমা দিয়ত হয়ব)। 

সজলা প্রোেয়কর 

কায জালয়/উপয়জলা 

দনব জাহী অদিোয়রর 

কায জালয়/েহকারী 

কদমেনার (ভূদম) এর 

কায জালয় এবাং 

অনুয়মাদিত স্ট্াম্প 

সভন্ডার । 

২০/-েরকরী গকরেনফ   সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 

রুম নম্বর – ৩০৭ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৩৬২৯ 
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অদতদরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

কক্সবাজার । 

রুম নম্বর – ৩০৪ 
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১৩ দেল্প করীখরনর 

স্থরনজনী েন্য 

অকৃদষ খােজদম 

বয়দাবে প্রিান। 

৬০ 

 কায জ দিবে 

সজলা প্রোেক বরাবর িাদখলকৃত প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র 

০১। দনধ জাদরত িরয়ম আয়বিনপত্র  

০২।০২ কদপ পােয়পাট জ োইয়জর েতযাদয়ত রদিন 

েদব  

০৩। জাতীয় পদরচয় পয়ত্রর িয়টাকদপ   

(গয়জয়টড কম জকতজা কর্তজক েতযাদয়ত) 

০৪।কারখানার সল-আউট প্লান 

০৫। ব্যাাংক েলয়ভদি েনিপত্র (োংদিষ্ট ব্যাাংক 

কর্তজক প্রিত্ত)  

০৬। ২৫০/- টাকা মূয়ল্যর নন জুদডদেয়াল 

স্ট্যায়ম্প আয়বিনকারীর হলিনামা 

 বয়দাবে সকে নদথ অনুয়মািয়নর পর ১-৪৬৩১-

০০০০-৩৬০১ নাং সকায়ড  

ধায জকৃত  সেলামীর টাকা জমা দিয়ত হয়ব।  

সজলা প্রোেয়কর 

কায জালয় (রাজস্ব োখা) 

উপয়জলা দনব জাহী 

অদিোয়রর 

কায জালয়/েহকারী 

কদমেনার (ভূদম) এর 

কায জালয় এবাং 

অনুয়মাদিত স্ট্াম্প 

সভন্ডার । 

২০/-েরকরী গকরেনফ   সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 

রুম নম্বর - ৩০৭ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৩৬২৯ 

e-

mail:rdccoxs@gm

ail.com 

অদতদরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

 কক্সবাজার । 

রুম নম্বর - ৩০৪ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৪২৩২ 

e-
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১৪ জলমহাল ইজারা 

প্রিান। 

৩০ 

কায জদিবে 

২০ একয়রর ঊয়র্ধ্জ জলমহায়লর সক্ষয়ত্রিঃ 

০১) ২০.০০ টাকার সকাট জদি োংযুক্ত কয়র দনদি জষ্ট 

িরয়ম আয়বিন। 

০২) মৎস্যজীবী েদমদতর েিস্য োংক্রান্ত েনয়ির 

েতযাদয়ত কদপ। 

০৩) েদমদতর দুই বেয়রর অদডট দরয়পায়ট জর 

েতযাদয়ত কদপ। 

০৪) েদমদতর েিস্যয়ির তাদলকার েতযাদয়ত 

কদপ, েদমদত সরদজয়েেয়নর েতযাদয়ত কদপ 

 

০১)  রাজস্ব োখা, 

সজলা প্রোেয়কর 

কায জালয়, (রাজস্ব োখা 

) 

০২। উনজেলর ননব মরহদ 

অনফসরজীী করর্ মরলে 

০৩। সহকরীদ 

কনর্ নরী (ভূনর্) এী 

  দেদডউয়লর মূল্য 

অনুযায়ী 

সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 

রুম নম্বর - ৩০৭ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৩৬২৯ 

e-mail: 

rdccoxs@gmail.co

m 

অদতদরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

 কক্সবাজার । 

রুম নম্বর - ৩০৪ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৪২৩২ 

e-mail: 

adcrcox@gmail.com 



এবাং েদমদতর েভাপদত/ েম্পািয়কর েতযাদয়ত 

রদিন েদব ১ কদপ। 

০৫) আয়বিনপয়ত্রর োয়থ ইজারামূয়ল্যর ২০% 

জামানত স্বরুপ সজলা প্রোেয়কর অনুকূয়ল ব্যাাংক 

ড্রািট। 

০৬। েরতদে ননীচাে নজেী ফজেরকনন (গেজেজেড 

কর্ মকর্রতমর কর্তমক সতযরনেত) 

০৭। আেকী ননীজ রজধী সরজে মনফজকে 

০৮। ভযরে ননীজ রজধী প্রতযেন।   

করর্ মরলে।  

 

১৫ েলর্হরল ইেরীর 

নবরেন 

০৭ 

করর্ মনরবস 

আজবরননজেী সরজথ গর্ সকল করেেনে 

প্রজেরেন: 

০১। সনর্নতী হরলনরেরর গীনেজে জনী কনন 

০২। সনর্নতী ননধ মরনীত প্যরজড 

সভরননত/সম্পররজকী নরর্ ও নরনবযুক্ত স্বরেী 

সম্বনলত আজবরন 

আজবরজনী নী ১৫(নজনী কর্ মনরবজসী র্জধ্য ১-

৪৬৩১-০০০০-১২৬১ নং গকরজড ধরর্য্কৃমত 

গসলরনর্ী েরকর ের্র নরজত হজব) 

 

--------- 

 

 

২০/-েরকরী গকরেনফ সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 

রুম নম্বর - ৩০৭ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৩৬২৯ 

e-
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অদতদরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

 কক্সবাজার । 

রুম নম্বর - ৩০৪ 
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১৬ বালুমহাল ইজারায় 

অাংেগ্রহয়ণ 

তাদলকাভূদক্ত (প্রথম 

সেণী) 

১৫ 

কায জদিবে 

বরলু র্হরল ইেরীর রীনজে অং গ্রহজেী েন্য 

তরনলকরভূনক্তী  তমরবলদ : 

০১। ভূনর্ র্ন্ত্রেরলে ননধ মরনীত আজবরন ফীর্ 

০২। েরতদে ননীচাে নজেী ফজেরকনন (জেজেজেড 

কর্ মকতমর কর্তমক সতযরনেত ) 

০৩।নরসজনরে ম সরইজেী ০৩ কনন ছনব (জেজেজেড 

কর্ মকতমর কর্তমক সতযরনেত ) 

০৪। সংনিষ্ট গনৌীসভর/ইউননেন ননীষর কর্তমক 

প্ররত্ত গেড লরইজসন্স এী গেজেজেড কর্ মকতমর 

কর্তমক সতযরনেত ফজেরকনন 

০৫। র্টআইএনও সব মজ ষ আেকী ননীজ রজধী 

প্রর্রন নে  

০৬। ব্যরংক সলজভজন্স সরর্ট মনফজকে (সংনিষ্ট 

ব্যরংক কর্তমক প্ররত্ত ) 

০৭। ভযরে প্রররজনী সরর্ট মনফজকে 

(অনুজর্ররজনী নী ১৫(নজনী কর্ মনরবজসী র্জধ্য 

১-৪৬৩১-০০০০-১২৬৩ নং গকরজড ধরর্য্কৃমত 

গসলরনর্ী েরকর ের্র নরজত হজব) 

০১)  রাজস্ব োখা, 

সজলা প্রোেয়কর 

কায জালয়, কক্সবাজার। 

০২।স্ব স্ব উনজেলর 

ননব মরহদ অনফসরী  

 

 

 

০১। েিস্য ভূদক্ত ১ম 

সেণীর জন্য ৫০০০/-

টাকার ব্যাাংক ড্রািট 

০২।প্রদত বের নবায়ন 

করার সক্ষয়ত্র ২য় সেণীর 

জন্য ৫০০/-টাকার 

ব্যাাংক ড্রািট।  

সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 

রুম নম্বর - ৩০৭ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৩৬২৯ 

e-mail: 

rdccoxs@gmail.co

m 

অদতদরক্ত সজলা প্রোেক 

(রাজস্ব)কক্সবাজার । 

রুম নম্বর – ৩০৪ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৪২৩২ 

e-mail: 
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১৭ বালুমহাল ইজারায় 

অাংেগ্রহয়ণ 

তাদলকাভূদক্ত (প্রথম 

১৫ 

কায জদিবে 

বরলু র্হরল ইেরীর রীনজে অং গ্রহজেী েন্য 

তরনলকরভূনক্তী  তমরবলদ : 

০১। ভূনর্ র্ন্ত্রেরলে ননধ মরনীত আজবরন ফীর্ 

০১)  রাজস্ব োখা, 

সজলা প্রোেয়কর 

কায জালয়, কক্সবাজার। 

০১। েিস্য ভূদক্ত ২য় 

সেণীর জন্য ৫০০/-

টাকার ব্যাাংক ড্রািট 

সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 

রুম নম্বর - ৩০৭ 

অদতদরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

কক্সবাজার । 

রুম নম্বর – ৩০৪ 
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সেণী) ০২। েরতদে ননীচাে নজেী ফজেরকনন (জেজেজেড 

কর্ মকতমর কর্তমক সতযরনেত ) 

০৩।নরসজনরে ম সরইজেী ০৩ কনন ছনব (জেজেজেড 

কর্ মকতমর কর্তমক সতযরনেত ) 

০৪। সংনিষ্ট গনৌীসভর/ইউননেন ননীষর কর্তমক 

প্ররত্ত গেড লরইজসন্স এী গেজেজেড কর্ মকতমর 

কর্তমক সতযরনেত ফজেরকনন 

০৫। র্টআইএনও সব মজ ষ আেকী ননীজ রজধী 

প্রর্রন নে  

০৬। ব্যরংক সলজভজন্স সরর্ট মনফজকে (সংনিষ্ট 

ব্যরংক কর্তমক প্ররত্ত ) 

০৭। ভযরে প্রররজনী সরর্ট মনফজকে 

(অনুজর্ররজনী নী ১৫(নজনী কর্ মনরবজসী র্জধ্য 

১-৪৬৩১-০০০০-১২৬৩ নং গকরজড ধরর্য্কৃমত 

গসলরনর্ী েরকর ের্র নরজত হজব) 

০২।স্ব স্ব উনজেলর 

ননব মরহদ অনফসরী  

 

 

 

০২।প্রদত বের নবায়ন 

করার সক্ষয়ত্র ২য় সেণীর 

জন্য ২০০/-টাকার 

ব্যাাংক ড্রািট।  

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৩৬২৯ 

e-mail: 

rdccoxs@gmail.co
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১৮ বালুমহাল ইজারায় 

অাংেগ্রহয়ণর 

লাইয়েি নবায়ন। 

০৩(নতন) 

করেমনরবস 

০১। ননধ মরনীত ফীজর্ আজবরন 

০২। ২০/-েরকরী গকরে মনফসহ আজবরন 

০৩। পূজব মী লরইজসন্স 

০১)  রাজস্ব োখা, 

সজলা প্রোেয়কর 

কায জালয়, কক্সবাজার। 

০২।স্ব স্ব উনজেলর 

ননব মরহদ অনফসরী  

০৩। উনজেলর ভূনর্ 

অনফস 

০২।প্রদত বের নবায়ন 

করার সক্ষয়ত্র প্রথম 

সেণী ৫০০/-টাকা ও  

২য় সেণীর জন্য ২০০/-

টাকার ব্যাাংক 

ড্রািট।দনদদ্দজষ্ট েময়য়র 

ময়য নবায়ন করয়ত 

ব্যথ জ হয়ল প্রদত মায়ের 

জন্য ১০০/-টাকার 

দবলম্ব দি জমা দিয়ত 

হয়ব।  

সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 

রুম নম্বর - ৩০৭ 
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অদতদরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

কক্সবাজার । 

রুম নম্বর – ৩০৪ 
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১৯ বরলু র্হরল ইেরীর ১৫ 

করেমনরবস 

০১। রীনে ফীর্ক্রে ও ের্র প্রররন 

০২। েরর্রনত নহজসজব ইেরীর মুজল্যী ২৫% 

ব্যরংক ড্ররফে 

০৩। গেড লরইজসজন্সী সতযরনেত ফজেরকনন 

০৪। হরলসন নেমি আেকী প্রররজনী সনরনে  

০৫। ভযরে কর্তমনে কর্তমক সনরনজেী সতযরনেত 

ফজেরকনন 

০৬। নরস মজনরে ম সরইজেী সতযরনেত ছনব 

০৭। ৩০০/-েরকরী ননজুনডনসেরল স্ট্রম্প 

 ০১। গেলর প্র রসজকী 

করেমরলজেী ীরেস্ব  রখর 

০২। উনজেলর ননব মরহদ 

অনফসরজীী করর্ মরলে ।  

সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 

রুম নম্বর - ৩০৭ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৩৬২৯ 

e-mail: 
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অদতদরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

কক্সবাজার । 

রুম নম্বর – ৩০৪ 
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২০ সজলা েহয়রর   

সপৌরেভাধীন 

অদপ জতেম্পদত্তর 

ইজারানবায়ন। 

০৩ (দতন) 

কায়জদিবে  

১) েহকারী কদমেনার (ভূদম) বরাবর ২০.০০ 

টাকার সকাটদি োংযুক্ত কয়র োিা কাগয়জ 

আয়বিন। 

২) আয়বিয়নর োয়থ পূব জ েয়নর এইচ আর আর 

০১।অনুজর্রনরত স্ট্যরম্প 

গভন্ডরী  

০২। উনজেলর ভূনর্ 

অনফস 

গকরে নফ ২০/- েরকর  সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 

রুম নম্বর - ৩০৭ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৩৬২৯ 

অদতদরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

 কক্সবাজার । 

রুম নম্বর - ৩০৪ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৪২৩২ 
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এর িয়টাকদপ োংযুক্ত করয়ত হয়ব। e-mail: 

rdccoxs@gmail.co

m 

e-mail: 

adcrcox@gmail.com 

২১ সপৌরেভাধীন 

অদপ জত েম্পদত্তর 

ইজারািায়রর নাম 

পদরবতজন। 

১৫ 

কায জদিবে 

১) েহকারী কদমেনার (ভূদম) বরাবর ২০.০০ 

টাকার সকাট জদি োংযুু্ক্ত োিা কাগয়জ আয়বিন। 

২) পূব জ েয়নর এইচ আর আর এর িয়টাকদপ 

৩) প্রাক্তন ইজারা গ্রদহতা মৃত্যযহয়ল ওয়াদরোন 

েনিপত্র  

৪) প্রাক্তন ইজারা গ্রদহতার নািাবী পত্র  

৫) জাতীয় পদরচয় পয়ত্রর েতযাদয়ত িয়টাকদপ 

 

 

০১।অনুজর্রনরত স্ট্যরম্প 

গভন্ডরী  

০২। উনজেলর ভূনর্ 

অনফস 

গকরে মনফ ২০/-েরকর সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার  (রাজস্ব োখা) 

রুম নম্বর - ৩০৭ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৩৬২৯ 

e-mail: 
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অদতদরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

 কক্সবাজার । 

রুম নম্বর - ৩০৪ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৪২৩২ 
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২২ সপৌরেভাধীন 

অদপ জত েম্পদত্তর 

সমরাময়তর 

অনুয়মািন। 

১৫ 

কায জদিবে 

০১) ২০.০০ টাকার সকাট জদি োংযুক্ত োিা 

কাগয়জ আয়বিন। 

০২) এইচ আর আর এর িয়টাকদপ। 

 সমরামত কাজ েমাদির 

পর দবদধ সমাতায়বক 

পুনিঃ  ব্যবহার দভদত্তক 

দি কায জকরী হয়ব 

নদথয়ত অনুয়মািয়নর 

পর ইজারার টাকা 

রাজস্ব োখায় এইচ 

আর আর এর মাধ্যয়ম 

জমা প্রিান করয়ত 

হয়ব। 

সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 

রুম নম্বর - ৩০৭ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৩৬২৯ 

e-mail: 
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অদতদরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

 কক্সবাজার । 
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২৩ হাট বাজায়রর 

চাদদনা দভটির 

লাইয়েি প্রিান। 

৩০ 

কায জদিবে 

০১) হাট চাদদনা দভটির লাইয়েি প্রিায়নর জন্য 

উপয়জলা 

দনব জাহী অদিে হয়ত প্রাি নদথয়ত দনয়ম্নাক্ত 

কাগজপত্রাদি োংযুক্ত থাকয়ত হয়ব।  

০২) ২০.০০ টাকার সকাটদি োংযুক্ত োিা 

কাগয়জ আয়বিন। 

০৩) সেড লাইয়েি এর েতযাদয়ত িয়টাকদপ। 

০৪) জাতীয় পদরচয় পয়ত্রর েতযাদয়ত িয়টাকদপ। 

০৫) এক কদপ পােয়পাট জ োইয়জর েতযাদয়ত 

রদিন েদব। 

০৬) োংদিষ্ট ইউদনয়ন ভূদম েহকারী কম জকতজা, 

োয়ভ জয়ার ও কানুনয়গা এর সযৌথ প্রদতয়বিন। 

০৭) ইউদনয়ন ভূদম েহকারী কম জকতজা, োয়ভ জয়ার, 

কানুনয়গা, েহকারী কদমেনার (ভূদম) এবাং 

উপয়জলা দনব জাহী কম জকতজার স্বাক্ষর েম্বদলত 

সস্কচম্যাপ। 

০৮) হাট সপরীয়িরীর সজলা প্রোেক কর্তজক 

উপয়জলা দনব জাহী 

কম জকতজা বয়দাবে 

মামলা সজলা 

প্রোেয়কর কায জালয়য় 

সপ্ররয়ণর েময় 

সকেনদথয়ত ৪ নাং 

কলায়ম বদণ জত 

কাগজাপত্রাদি োংযুক্ত 

করয়বন। 

 

ইজারা নবায়য়নর পর 

ইজারার টাকার সকাড 

নাং-১-৪৬৩১-০০০০-

১২৩১ এ চালায়নর 

মাধ্যয়ম সোনালী 

ব্যাাংয়ক জমা প্রিান 

করয়ত হয়ব।   

সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 

রুম নম্বর - ৩০৭ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৩৬২৯ 

e-mail: 
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অদতদরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

 কক্সবাজার । 

রুম নম্বর - ৩০৪ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৪২৩২ 

e-mail: 
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অনুয়মাদিত নক্সার কদপ। 

০৯) সহকোরী কদ শনোর (ভূদ ) ও উ মজলো 

দনব বোহী অদিসোমরর প্রস্তোব/প্রদতমবিন সম্বদলত 

আমিশ ে। 

২৪ দচাংদড় মহাল 

ইজারা প্রিান। 

 ০৩ (দতন) 

মাে 

০১) ২০/- টাকা সকাট জদি েহকায়র দনধ জাদরত 

িরয়ম আয়বিন। আয়বিনপয়ত্রর োয়থ দনয়ম্নাক্ত 

কাগজাদি িাদখল করয়ত হয়ব। 

০২) জাতীয়তা েনিপয়ত্রর েতযাদয়ত িয়টাকদপ। 

০৩) আদথ জক স্বচ্ছলতার েনিপয়ত্রর মূলকদপ। 

০৪) োংদিষ্ট উপয়জলা মৎস্য কম জকতজা কর্তজক 

দচাংদড় চায়ষর অদভজ্ঞতা েনিপত্র 

(মূল/েতযাদয়ত)। 
০৫) আয়বিনকারী বা আয়বিনকারী পদরবায়রর 

জন্য সকান েিয়স্যর নায়ম ইদতপূয়ব জ দচাংড়ী 

খােজদম ইজারা পানদন ময়ম জ নন-জুদডদেয়াল 

স্ট্যায়ম্প হলিনামা। 

০৬) আয়বিনকারীর পােয়পাট জ োইয়জর েয 

সতালা রদিন েদব-০৩ কদপ। 

০১) রাজস্ব োখা, 

সজলা প্রোেয়কর 

কায জালয়, কক্সবাজার। 

 

 

০৩) আয়বিনকারীর 

সলনয়িনকৃত োংদিষ্ট 

ব্যাাংক দহোব হয়ত 

ইজারা মূল্য প্রদত একর 

বাদষ জক ২০০০/- টাকা । 

সেজারী চালায়নর 

মাধ্যয়ম   ১-৪৬৩১-

০০০০-১২১১ নাং সকায়ড 

সোনালী ব্যাাংয়ক জমা 

প্রিান করয়ত হয়ব। 

সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা)  

রুম নম্বর - ৩০৭ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৩৬২৯ 
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অদতদরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

 কক্সবাজার । 

রুম নম্বর - ৩০৪ 
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২৫ লবনমহাল ইজারা 

প্রিান। 

০৩ (দতন) 

মাে 

০১) ২০/- টাকা সকাট জদি োংযুক্ত দনধ জাদরত িরয়ম 

আয়বিন। আয়বিনপয়ত্রর োয়থ দনয়ম্নাক্ত 

কাগজাদি িাদখল করয়ত হয়ব। 

০২) জাতীয়তার েনিপয়ত্রর েতযাদয়ত 

িয়টাকদপ। 

০৩) আদথ জক স্বচ্ছলতার েনিপয়ত্রর মূলকদপ। 

০৫) আয়বিনকারী বা আয়বিনকারী পদরবায়রর 

জন্য সকান েিয়স্যর নায়ম ইদতপূয়ব জ লবণ চায়ষর 

জন্য  খােজদম ইজারা পানদন ময়ম জ নন-

জুদডদেয়াল স্ট্যায়ম্প হলিনামা। 

০৬) আয়বিনকারীর পাে সপাট জ োইয়জর েয 

সতালা রদিন েদব-০৩ কদপ । 

০১) সজলা প্রোেয়কর 

কায জালয়য়র 

রাজস্ব োখা। 

 

০৩) আয়বিনকারীর 

সলনয়িনকৃত োংদিষ্ট 

ব্যাাংক। 

ইজারা মূল্য প্রদত একর 

বাদষ জক ৫০০/- টাকা। 

সেজারী চালায়নর 

মাধ্যয়ম ১-৪৬৩১-

০০০০-১২১১ নাং সকায়ড 

সোনালী ব্যাাংয়ক জমা 

প্রিান করয়ত হয়ব। 

সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 

রুম নম্বর – ৩০৭ 
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 কক্সবাজার । 
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২৬ গনন ন চারকুজীী 

ননজেী অবসী 

গ্রহজেী গেজে  

১০(র ) 

করেমনরবস 

০১। নন-গেজেজেড চারকুজীজরী গেজে চারকুীদ বনহ 

০২। ননআীএল-এ ের্জনী র্ঞ্জুীদনে  

০৩। প্রতযরন ত গ ষ গবতননে  

০৪। গনন ন আজবরন ফীর্ ২.১ (০২কনন) 

০৫। ০১(এক) কনন সদ্যজতরলর নরস মজনরে ম 

সরইজেী ও স্ট্যরম্প সরইজেী সতযরনেত ীনিন 

ছনব 

০৬। প্ররপ্তব্য গনন জনী ববধ উত্তীরনধকরী গ রষনর 

০১। গেলর প্র রসজকী 

করর্ মরলে ও উনজেলর 

ননব মরহদ অনফসরজীী 

করেমরলে 

০২। সংনিষ্ট অনফস 

০৩। ইউনন গচােরীম্যরন 

০৪। গর্েী 

০৫। আজবরনকরীদী 

----- সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 
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অদতদরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

 কক্সবাজার । 
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নে  

০৭। নমুনরস্বরেী ও হরজতী নাঁচা আঙ্গুজলী ছরন 

০৮। গনন ন র্ঞ্জুীদ আজর  ।   

ননে উজদ্যরজে 

২৭ নরনীবরীদক গনন ন 

( 

গনন ন র্ঞ্জুীদী 

পূজব মই গনন নরজীী 

মৃত্যয হজল  

১০(র )করেম

নরবস 

০১। নন-গেজেজেড চারকুজীজরী গেজে চারকুীদ বনহ 

০২। ননআীএল-এ ের্জনী র্ঞ্জুীদনে  

০৩। প্রতযরন ত গ ষ গবতননে  

০৪। গনন ন আজবরন ফীর্ ২.১ (০২কনন) 

০৫। ০১(এক) কনন সদ্যজতরলর নরস মজনরে ম 

সরইজেী ও স্ট্যরম্প সরইজেী সতযরনেত ীনিন 

ছনব 

০৬।উত্তীরনধকরী সনরনে ও অনববরনহত সনর 

০৭। নমুনরস্বরেী ও হরজতী নাঁচা আঙ্গুজলী ছরন 

০৮। অনভভরবক র্জনরনেন এবং অবসীভরতর ও 

আনুজতরনষক উজত্তরলন কীরী েন্য ের্তর অন মে 

সনর 

০৯। নচানকৎসর/গনৌীসভর/ইউননেন ননীষর 

গচােরীম্যরন/করউনন্সলী কর্রর্তমক প্ররত্ত মৃত্যযসনরনে  

১০। গনন ন র্ঞ্জুীদ আজর     

০১। গেলর প্র রসজকী 

করর্ মরলে ও উনজেলর 

ননব মরহদ অনফসরজীী 

করেমরলে 

০২। সংনিষ্ট অনফস 

০৩। ইউনন গচােরীম্যরন 

০৪। গর্েী 

০৫। আজবরনকরীদী 

ননে উজদ্যরজে 

----- সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 

রুম নম্বর – ৩০৭ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৩৬২৯ 

e-mail: 
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অদতদরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

 কক্সবাজার । 
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২৮ নরনীবরীদক গনন ন 

(অবসীভরতর 

গভরেীত অবস্থরে  

গনন ন গভরেদী  

মৃত্যয হজল  

১০(র )করেম

নরবস 

০১।নরনীবরীদক গনন ন আজবরন ফীর্২.২ 

০২। ০১(এক) কনন কজী সদ্যজতরলর নরস মজনরে ম 

সরইজেী স্ট্যরম্প সরইজেী সতযরনেত ীনিন ছনব।  

০৩। উত্তীরনধকরী সনরনে ও ননম্যরনীে 

সনরনে  

০৪। নমুনরস্বরেী ও হরজতী নাঁচা আঙ্গুজলী ছরন 

০৫। অনভভরবে র্জনরনেন এবং অবসীভরতর ও 

আনুজতরনষক উজত্তরলন কীরী েন্য ের্তর অন মে 

সনর 

০৬। নচানকৎসক/গনৌীসভর/ইউননেন ননীষর 

গচােরীম্যরন করউনন্সলী কর্তমক প্ররত্তমৃত্যয সনরনে 

০৭। ননননও এবং নড-হরফ । 

০১। গেলর প্র রসজকী 

করর্ মরলে ও উনজেলর 

ননব মরহদ অনফসরজীী 

করেমরলে 

০২। সংনিষ্ট অনফস 

০৩। ইউনন গচােরীম্যরন 

০৪। গর্েী 

০৫। আজবরনকরীদী 

ননে উজদ্যরজে 

----- সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 

রুম নম্বর – ৩০৭ 
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 কক্সবাজার । 

রুম নম্বর – ৩০৪ 

সিানিঃ +৮৮০৩৪১-৬৪২৩২ 

e-mail: 

adcrcox@gmail.com 

২৯ ৩ে ও ৪থ ম গশ্রেদী 

কর্ মচারীদজরী 

সরধরীে ভনবষ্য 

তহনবল হজত 

১র্,২ে ও ৩ে 

নকনস্তী অগ্রদর্ র্ঞ্জুী 

০৭(সরত) 

করা্েমনরবস 

০১। ননধ মরনীত ফীজর্ আজবরন 

০২। নেননএফ েরর্ী নহসরব 

০১।আজবরনকরীদ ননে 

উজদ্যরজে 

০২। সংনিষ্ট নহসরব 

ীেে অনফস 

নফচারেম মুক্ত ।  সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 
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৩০ ৩ে ও ৪থ ম গশ্রেদী 

কর্ মচারীদজরী 

০৭(সরত) 

করা্েমনরবস 

০১। ননআীএল সররর করেজে আজবরন ও 

চারকুীদী খনতেরন বনহ 

০১। গেলর প্র রসজকী 

করেমরলে(ীরেস্ব  রখর)  

নফচারেম মুক্ত ।  সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 

অদতদরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

 কক্সবাজার । 



ননআীএল,অনেমত 

ছুর্ট,শ্ররনি নবজনররন 

ছুর্ট, প্রসূনত ছুর্ট 

র্ঞ্জুী 

০২। অনেমত,শ্ররনি নবজনররন ছুর্ট ননধ মরনীত ফীর্ 

নং-৪০এ ও আজবরন চারকুনীী খনতেরন বনহ 

০৩। প্রসূনত ছুর্ট সররর করেজে ও ডরক্তরীদ 

সনরনে  

০২। আজবরনকরীদী 

ননে উজদ্যরজে/সংনিষ্ট 

নচানকৎসক 
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৩১ ৩ে ও ৪থ ম গশ্রেদী 

কর্ মচারীদজরী উচ্চ 

ন েরী অনুর্নত 

প্রররন  

০৭(সরত) 

করেমনরবস 

০১। সররর করেজে আজবরন আজবরনকরীদ ননে 

উজদ্যরজে সংগ্রহ 

 সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 
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অদতদরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

 কক্সবাজার । 
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৩২ ৩ে ও ৪থ ম গশ্রেদী 

কর্ মচারীদজরী গৃহ 

ননর্ মরে,গর্ীরর্ত ও 

গর্রেী সরইজকল 

অগ্রদর্ ঋে র্ঞ্জুী 

০৭(সরত) 

করেমনরবস 

০১। সররর করেজে আজবরন 

০২। কর্ মকতমর কর্তমক প্রনতশ্রুনত ও েরনর্ননরর্র 

০৩। ৩০০/-েরকরী ননজুনডনসেরল স্ট্যরজম্প 

চুনক্তনরর্র  

০১। গেলর প্র রসজকী 

করেমরলে(ীরেস্ব  রখর)  

০২।সংনিষ্ট কর্ মকতমর 

০৩। অনুজর্রনরত 

স্ট্যরম্প গভন্ডরী 

নফচারেম মুক্ত ।  সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 
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৩৩ ৩ে ও ৪থ ম গশ্রেদী 

কর্ মচারীদজরী চারকুীদ 

স্থরেদকীে  

১৫(নজনী) 

করেমনরবস 

০১। সররর করেজে আজবরন 

০২। চারকুনী বনহ 

০৩। ননজেরেনে 

০৪। গর্রেররননে  

০১। আজবরনকরীদ ননে 

উজদ্যরজে  

০২। সংনিষ্ট 

অনফস/ রখর 

০৩। আজবরনকরীদ ননে 

উজদ্যরজে 

নফচারেম মুক্ত ।  সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 
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৩৪ দবদভন্ন প্রকার 

িরখাে/ আপদত্ত 

দনদিদত্ত । 

৩০ 

কায জদিবে। 

২০/- টাকা মূল্যমায়নর সকাট জ দি োংযুক্ত আয়বিন 

এবাং িাবীর অনুকুয়ল প্রয়য়াজনীয় িাদখলকৃত 

িদলল িোয়বজ। 

 দবনামূয়ল্য সরদভদনউ সডপুটি কায়লক্টর 

কক্সবাজার (রাজস্ব োখা) 
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 প্রবরসদ কল্যরে  রখর 



পপ

প: 

পপ 

পপপপপ পপপ পপপপপ

পপপপ 

পপপপপ

পপপ 
সময়  

পপপপপপপপপ 

পপপপপপপপ 

পপপপপপপপপ 

পপপপ পপপপপপপপ 

পপপপপ 

পপ/পপ

পপপ 

পপপপপপপপপপপ

পপপ প 

পপপপপপপপপ 

(পপপপ 

পপপপপপপপপপ 

পপপ, 

পপপপ/পপপপপপ 

পপপপপ 

পপপপপপপ 

পপপপপ প প-

পপপপ পপপপপ 

পপপপপপপপ 

পপপপপপপপপ/পপপ 

পপপপ পপপপ পপপ 

পপপপপ 

(পপপপপপপপপপ পপপপ 

পপপপপপপপপপ পপপ,  

পপপপ/পপপপপপ 

পপপপপ পপপপপপপ 

পপপপপ প প-পপপপ 

পপপপপ 

০ ১  পপপপপপপ 

পপপপপপপপ 

পপপপপপ 

পপপপপপপপপ 

১১ 

(পপপপ 

পপপপপ

পপপপ) 

১১১ পপপপপপপপ 

পপপপপপপ/পপপপপপ

পপপ 

পপপপপপপপপপপপ 

পপপপপপপ পপপপ 

পপপপপপপ পপপপপপ 

পপপপ পপপপপ 

পপপপপপ পপপপপপপ 

পপপদন।  

১১১ পপপপপপ 

পপপপপপপপপ 

পপপপপপপপ 

১১১ পপপপপপপপপ 

পপপপপপপ 

১১১ পপপপপপপপপ 

পপপ পপপপপপপ 

পপপপপপ পপপপপ 

পপ/পপ

পপপ 

পপপপপ 

পপপপপপ 

পপপপপপপ, 

পপপপপপপ 

পপপপপপ পপপপ, 

পপপপ 

পপপপপপপপপ 

পপপপপপপপ, 

পপপপপপপপপ 

পপপ:+৮ ৮ ০ ১ ৭ ৩৫ ১ ১
১ ২ ৪ ৭  

প-

পপপপ:sadiasultan
a0099@gmail.com 

পপপপপপপপ পপপপ 

পপপপপপপ 

(পপপপপপপ),  

পপপপপপপপপ 

পপপপ :+০ ১ ৮ ৭ ২ ৬১ ৫ ১ ০ ২ 

প-পপপপ : 
adcgcox@gmail.com 

০ ২  পপপপ 

পপপপপপপ 

পপপপপপপপপপ 

পপপপপপপপ 

পপপপপপ 

পপপপপপপপপ 

১১ 

(পপপপ 

পপপপপ

পপপপ) 

১১১ পপপপপপ 

পপপপপপপপপ 

পপপপপপপপ পপপ 

পপপপপপ পপপপপপ 

পপপপ পপপপপপপ 

পপপপপ পপপপ 

পপপপপ 

পপপপপপপপপপপ 

পপপপপপ পপপপপপপ 

পপপপপপ 

১১১ পপপপপপ 

পপপপপপপপপ 

পপপপপপপপ 

১১১ পপপপপপপপপ 

পপপপপপপ 

১১১ পপপপপপপপপ 

পপপ পপপপপপপ 

পপপপপপ পপপপপ 

১১১পপপপপপপপ  

পপপপপপপপপ 

পপপপপপপপ 

পপ/পপ

পপপপপ

পপপ 

পপপপপপ 

পপপপপপপ, 

পপপপপপপ 

পপপপপপ পপপপ, 

পপপপ 

পপপপপপপপপ 

পপপপপপপপ, 

পপপপপপপপপ 

পপপ:+৮ ৮ ০ ১ ৭ ৩৫ ১ ১
১ ২ ৪ ৭  

প-

পপপপ:sadiasultan
a0099@gmail.com 

পপপপপপপপ পপপপ 

পপপপপপপ 

(পপপপপপপ),  

পপপপপপপপপ 

পপপপ :+০ ১ ৮ ৭ ২ ৬১ ৫ ১ ০ ২ 

প-পপপপ : 
adcgcox@gmail.com 

০ ৩ পপপপপপপ 

পপপপপপ 

১১ 

(পপপপ 
১১১ ১১/- (পপপ) 

পপপপ পপপপপপপ 

১১১ পপপপপপপপপ 

পপপপপপপ 

পপপপ

পপপপ

পপপপপপ 

পপপপপপপ, 

পপপপপপপপ পপপপ 

পপপপপপপ 



পপপপপপপপপ 

পপপপপপপ 

পপপপপপ 

পপপপপ

পপপপ) 

পপপপপ পপ 

পপপপপপপ পপপপপপ 

১১১ ১১১/- পপপপ 

পপপপপপপ পপ-

পপপপপপপপপ 

পপপপপপপপপ 

পপপপপপপপপ 
১১১ 

পপপপপপপপপপপপপপ 

পপপপপপপপ 

পপপপপপপ ১১ পপপ 

(পপপপপপপপ 

পপপপপপপপপপ ১১ 

পপপপপপপপপ পপপপপ 

পপপপপ পপপপপ পপপ 

১১ পপপ পপপ) 

১১১ পপপপপপ 

পপপপপপ, 

পপপপপপপপ পপপপ, 

পপপপপপপপপ ১-
১১১১-১১১১-১১১১ 

পপপপ পপপপপপপ 

পপপপপপপ পপ 

পপপপপপ পপপপপপ 

পপপপপপপপ 

পপপপপপপ পপপপপপপ 

১১১ পপপপপপপপপপপ 

পপপপপপপপপ 

পপপপপপপপ 

পপপপপপপ 

১১১ পপপপপপপপপপ 

পপপপপপপপ 

পপপপপপপ 

১১১ পপপপপপপপপ 

পপপপপপপপপপপপপ

পপপ পপপপপ 

পপপপ

পপপপপ

পপপপপ

পপপ 
১১১/-

(পপপপ

পপপপপ
) 

পপপপপপপ 

পপপপপপ পপপপ, 

পপপপ 

পপপপপপপপপ 

পপপপপপপপ, 

পপপপপপপপপ 

পপপ:+৮ ৮ ০ ১ ৭ ৩৫ ১ ১
১ ২ ৪ ৭  

প-

পপপপ:sadiasult
ana0099@gmail.c

om 

(পপপপপপপ),  

পপপপপপপপপ 

পপপপ :+০ ১ ৮ ৭ ২ ৬১ ৫ ১ ০ ২ 

প-পপপপ : 
adcgcox@gmail.com 

০ ৪  পপপপপপপ 

পপপপপপ 

পপপপপ 

পপপপপপপ 

পপপপপপপপপপ

প পপপপ 

পপপপ 

পপপপ

পপপপপ 
১-১১ 

পপপপপ 

পপপপপ 

পপপপপপপপপ 

পপপপপপপপ 

পপপপপপপ/পপপপপপ

পপপ 

পপপপপপপপপপপপ 

পপপপপপপ পপপপ 

১১১ 

পপপপপপপপপপপ 

১১১ পপপপপপপ 

পপপপপপ পপপপ 

১১১ পপপপ পপপপ 

পপপপপপপ 

পপপপ

পপপপ 

পপপপ

পপপ 

পপপপপ

পপ 

পপপপপপ 

পপপপপপপ, 

পপপপপপপ 

পপপপপপ পপপপ, 

পপপপ 

পপপপপপপপপ 

পপপপপপপপ পপপপ 

পপপপপপপ 

(পপপপপপপ),  

পপপপপপপপপ 

পপপপ :+০ ১ ৮ ৭ ২ ৬১ ৫ ১ ০ ২ 

প-পপপপ : 



পপপপপপ পপপ 
হয় ; 

প) পপপপপপপ 

পপপপপপপপপপ

পপপ পপপপ 

পপপপপপপ 

পপপপপপ 

পপপপপপপপপপ
ণ  

প) পপপপপপপ 

পপপপপপপপপপ

পপপপপপপপপপ 

পপপপপপপপপপ

পপ পপপপপপ 

পপপপপপপ, 

পপপপ 

পপপপপপপপপপ

প প 

পপপপপপপপপপ
স, 
পপপপপপপ 

পপপপপপপপপপ, 

পপপপপ পপপ 

পপপপপপপপ 

পপপপপপপপপপ

পপ 

পপপপপপপপপপ

পপ 

পপপপপপপপপপ
ণ।  

প) পপপপপপ 

পপপপ 

পপপপপপপ 

পপপপপপ 

পপপপপপপ 

পপপপপপপ 

পপপপপপ 

পপপপপপপ 

পপপপ 

পপপপ

পপপপ 

পপপপপ 

পপপ 
হয়।  

পপপপপপপ পপপপপপ 

পপপপপপপ পপপপপপ 

পপপপপ পপপপ ১ 

পপপপপপপপ 

পপপপপপপ 

পপপপপপপপপ পপপপপ 

পপপপপপপপ 

পপপপপপপ পপপ 

পপপপপ 

পপপপপপপ/পপপপপ 

পপপপপ/পপপপপপপ 

পপপপপপপপ পপপপপ 

পপপপপ 

০ ৪ ১ পপপপপপ 

পপপপপপপপ 

পপপপপপপপ 

পপপপপপপপ 

(পপপ), 

পপপপপপপপপপ 

পপপ 
১১১/- 

(পপপ 
শত 

পপপপ) 

পপপপপপপপ, 

পপপপপপপপপ 

পপপ:+৮ ৮ ০ ১ ৭ ৩৫ ১ ১
১ ২ ৪ ৭  

প-

পপপপ:sadiasult
ana0099@gmail.c

om 

adcgcox@gmail.com 



পপপপপপপ 

পপপপপপ 

পপপপপপপপপপ
ণ । 

প) পপপপপপপ 

পপপপপপপ 

পপপপপপপপ 

পপপপপপপপপ 

পপপপপপপ 

পপপপপপপপপপ 

প) পপপপ 

পপপপপপপপপপ

প প পপপপপপপ 

পপপপপপ 

পপপপপপপপপপ

প 

পপপপপপপপপপ 

পপ 

পপপপপপপপপপ 

পপপপপপপ 

পপপপপপপ 

পপপপপপপপপপ 

প পপপপপপপ 

পপপপপপপ 

০ ৫ ।  প) 

পপপপপপপপপ

পপপপ 

পপপপপপপপ 

পপপপপপ পপপ 

পপপপপপ 

পপপপপপপ প 

পপপপ পপপপপপ 

পপপপপপ করণ।  

প) পপপপপপপ 

পপপপপপপপপ

পপপপ পপপপপ 

পপপপপপপপ 

পপপপপপ 

পপপপপপপ 

পপপপ 

পপপপ

পপপপপ 
১-১১ 

পপপপপ 

পপপপপ

পপপপ

পপপপ

পপপপপ 

পপপ 
হয়।  

১১১ পপপপপপপপ 

পপপপপপপ/পপপপপপ

পপপ 

পপপপপপপপপপপপ 

পপপপপপপ 

পপপপপপপপপ 

পপপপপপপপপ সহ  
পপপপপপপপপ 

পপপপপপপপ 

পপপপপপপ 

১১১ পপপপপপপপপ 

পপপপপপপ 

১১১ পপপপপপপপপ 

পপপ পপপপপপপ 

পপপপপপ পপপপপপ 

পপ/পপ

পপপপপ

পপপ 

পপপপপপ 

পপপপপপপ, 

পপপপপপপ 

পপপপপপ পপপপ, 

পপপপ 

পপপপপপপপপ 

পপপপপপপপ, 

পপপপপপপপপ 

পপপ:+৮ ৮ ০ ১ ৭ ৩৫ ১ ১
১ ২ ৪ ৭  

প-

পপপপ:sadiasult
ana0099@gmail.c

om 

পপপপপপপপ পপপপ 

পপপপপপপ 

(পপপপপপপ),  

পপপপপপপপপ 

পপপপ :+০ ১ ৮ ৭ ২ ৬১ ৫ ১ ০ ২ 

প-পপপপ : 
adcgcox@gmail.com 



পপপপপপপপপপ 

পপপপপপ পপপপ 
০ ৬।  পপপপপপ  

পপপপপপপ 

পপপপপপপপপ

পপপ পপপপপপপ 

পপপপপপপপপ 

পপপপপপপপপপ

পপ 

পপপপপপপপপপ

পপপপপপপপপপ
ণ।  

 পপপপপপ পপপপপপপ 

পপপপপপ পপপপ 
পপ/পপ

পপপপপ

পপপ 

পপপপপপ 

পপপপপপপ, 

পপপপপপপ 

পপপপপপ পপপপ, 

পপপপ 

পপপপপপপপপ 

পপপপপপপপ, 

পপপপপপপপপ 

পপপ:+৮ ৮ ০ ১ ৭ ৩৫ ১ ১
১ ২ ৪ ৭  

প-

পপপপ:sadiasultan
a0099@gmail.com 

পপপপপপপপ পপপপ 

পপপপপপপ 

(পপপপপপপ),  

পপপপপপপপপ 

পপপপ :+০ ১ ৮ ৭ ২ ৬১ ৫ ১ ০ ২ 

প-পপপপ : 
adcgcox@gmail.com 

গেনরজীল সরর্ট মনফজকে  রখর 

ক্রনর্ক  গসবরী নরর্ 
গসবর প্রররজন 

সজব মরচ্চ সর্ে 
প্রজেরেনদে করেেনে 

প্রজেরেনদে করেেনে/ আজবরন ফীর্ 

প্ররনপ্ত স্থরন 

গসবর মূল্য এবং 

ননীজ রধ নেনত 

(র্নর থরজক) 

 রখরী নরর্সহ ররনেেপ্ররপ্ত 

কর্ মকতমরী নরবদ, রুর্ নম্বী, গেলর/ 

উনজেলরী গকরড, অনফনসেরল 

গেনলজফরন ও ই-গর্ইল 

উেমতন কর্ মকতমরী নরবদ ও 

রুর্ নম্বী, গেলর/ উনজেলরী 

গকরডসহ অনফনসেরল 

গেনলজফরন ও ই-গর্ইল  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রনর্ক  গসবরী নরর্ 
গসবর প্রররজন 

সজব মরচ্চ সর্ে 
প্রজেরেনদে করেেনে 

প্রজেরেনদে করেেনে/ আজবরন ফীর্ 

প্ররনপ্ত স্থরন 

গসবর মূল্য এবং 

ননীজ রধ নেনত 

(র্নর থরজক) 

 রখরী নরর্সহ ররনেেপ্ররপ্ত 

কর্ মকতমরী নরবদ, রুর্ নম্বী, গেলর/ 

উনজেলরী গকরড, অনফনসেরল 

গেনলজফরন ও ই-গর্ইল 

উেমতন কর্ মকতমরী নরবদ ও 

রুর্ নম্বী, গেলর/ উনজেলরী 

গকরডসহ অনফনসেরল 

গেনলজফরন ও ই-গর্ইল  

০১ 

সীকরীদ নরওনর আররে আইন, ১৯১৩ 

গর্রতরজবক সীকরীদ নরওনর ননীজ রজধ 

নবনধজর্রতরজবক সুজর্রে প্রররন 

৩০ নরন 
২০(নব ) েরকরী গকরে ম নফসহ 

আজবরননে 

গেনরজীল সরর্ট মনফজকে  রখর, 

কক্সবরেরী 

সীকরীদ নরওনর 

আররে আইন, 

১৯১৩ এী সংনিষ্ট 

ধরীর অনুর্রেদ  

গেনরজীল সরর্ট মনফজকে অনফসরী, 

গেলর প্র রসজকী করর্ মরলে, 

কক্সবরেরী, ৩ে তলর, ৩০৫ নং 

কে 

গফরন নম্বী- ০৩৪১৬৩৫৬৪ 

gcocoxsbazar120 

@gmail.com 

অনতনীক্ত গেলর প্র রসক 

(ীরেস্ব), গেলর প্র রসজকী 

করর্ মরলে, কক্সবরেরী, কে 

নম্বী-৩০৪, 

গফরন নম্বী- ০৩৪১৬৪২৩২ 

afsar578 

@yahoo.com 

 

২.২ প্ররনতষ্ঠরননক গসবর 

ক্রনর্ক গসবরী নরর্ 
গসবর প্রররজন 

সজব মরচ্চ সর্ে 
প্রজেরেনদে করেেনে 

প্রজেরেনদে করেেনে /আজবরন ফীর্ 

প্ররনপ্ত স্থরন 

গসবরমূল্য এবং 

ননীজ রধ নেনত 

(র্নর থরজক) 

 রখরী নরর্সহ ররনেেপ্ররপ্ত 

কর্ মকতমরী নরবদ, রুর্ নম্বী, গেলর/ 

উনজেলরী গকরড, অনফনসেরল 

উেমতন কর্ মকতমরী নরবদ, রুর্ 

নম্বী, গেলর/ উনজেলরী 

গকরডসহ অনফনসেরল 



গেনলজফরন ও ই-গর্ইল গেনলজফরন ও ই-গর্ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রনর্ক গসবরী নরর্ 
গসবর প্রররজন 

সজব মরচ্চ সর্ে 
প্রজেরেনদে করেেনে 

প্রজেরেনদে করেেনে /আজবরন ফীর্ 

প্ররনপ্ত স্থরন 

গসবরমূল্য এবং 

ননীজ রধ নেনত 

(র্নর থরজক) 

 রখরী নরর্সহ ররনেেপ্ররপ্ত 

কর্ মকতমরী নরবদ, রুর্ নম্বী, গেলর/ 

উনজেলরী গকরড, অনফনসেরল 

গেনলজফরন ও ই-গর্ইল 

উেমতন কর্ মকতমরী নরবদ, রুর্ 

নম্বী, গেলর/ উনজেলরী 

গকরডসহ অনফনসেরল 

গেনলজফরন ও ই-গর্ইল 

০১ 
সীকরীদ নরওনর আররে আইন, ১৯১৩ অনুর্রেদ 

সরর্ট মনফজকে র্রর্লর ররজেী 

সীকরীদ নরওনর 

আররে আইন, 

১৯১৩ এী 

সংনিষ্ট ধরীর 

অনুর্রেদ 

সীকরীদ নরওনর আররে ১৯১৩ 

এী ৪, ৫ ও ৬ ধরীর ফীর্ 

গেনরজীল সরর্ট মনফজকে  রখর, গেলর 

প্র রসজকী করর্ মরলে, কক্সবরেরী 

সীকরীদ নরওনর 

আররে আইন, 

১৯১৩ এী গকরে ম 

নফস আইজনী প্রথর্ 

তফনসল ননীন ষ্ট-ঝ 

গর্রতরজবক ননধ মরনীত 

হরজী 

গেনরজীল সরর্ট মনফজকে অনফসরী, 

গেলর প্র রসজকী করর্ মরলে, 

কক্সবরেরী কে নম্বী-৩০৫, গফরন 

নম্বী-০৩৪১৬৩৫৬৪ 

gcocoxsbazzr120 

@gmail.com 

অনতনীক্ত গেলর প্র রসক 

(ীরেস্ব), গেলর প্র রসজকী 

করর্ মরলে, কক্সবরেরী কে 

নম্বী-৩০৪, গফরন নম্বী-

০৩৪১৬৪২৩২ 

afsar578@ 

yahoo.com 

 

৪. আননরী করজছ আর্রজরী প্রতযর র- 

১) স্বেং সম্পূে ম আজবরন ের্র প্রররন 

২) র্থরর্থ প্রনক্রেরে প্রজেরেনদে নফস ননীজ রধ কীর 

৩) সরেরজতী েন্য ননধ মরনীত সর্জেী পূজব মই উননস্থত থরকর 

৪) সীকরীদ নরওনর আররে আইন, ১৯১৩ অনুর্রেদ সীকরীদ নরওনর আররজে সরনব মক সহজর্রনেতর প্রররন 

৫) আররলজতী করর্ মক্রজর্ সহজর্রনেতর প্রররনসহ আররলত কর্তমক প্ররত্ত আজর  র্থরর্থভরজব বরস্তবরেন ও প্রনতনরলন কীর 

৫. অনভজর্রে প্রনতকরী ব্যবস্থরননর (GRS) 

ক্রনর্ক কখন গর্রেরজর্রে কীজবন করী সজি গর্রেরজর্রে কীজবন গর্রেরজর্রজেী ঠিকরনর ননষ্পনত্তী সর্ে সদর্র 

১ 
ররনেেপ্ররপ্ত কর্ মকতমর সর্রধরন 

নরজত ব্যথ ম হজল 
অনভজর্রে ননষ্পনত্ত কর্ মকতমর(অননক) 

নরর্ ও নরনব-অনতনীক্ত গেলর প্র রসক (ীরেস্ব), কক্সবরেরী 

গফরন নম্বী-০৩৪১৬৪২৩২ 

ই-গর্ইল-afsar578@yahoo. com 

ওজেব-www.coxsbazar.gov.bd 

৩০ করর্ মনরবস 

২ 

অনভজর্রে ননষ্পনত্ত কর্ মকতমর 

নননর মষ্ট সর্জে সর্রধরন নরজত ব্যথ ম 

হজল 

আননল কর্ মকতমর 

নরর্ ও নরনব-র্রননদে গেলর করজলক্টী ও গেলর প্র রসক, কক্সবরেরী 

গফরন-০৩৪১৬৩২০০ 

ইজর্ইল-dccoxsbazar@mopa.gov.bd 

ওজেব-www.coxsbazar.gov.bd 

২০ করর্ মনরবস 

৩ 
আননল কর্ মকতমর নননর মষ্ট সর্জে 

সর্রধরন নরজত ব্যথ ম হজল 

র্নন্ত্রননীষর নবভরজেী অনভজর্রে ব্যবস্থরননর 

গসল 
র্নন্ত্রননীষর নবভরে, ঢরকর ৬০ করর্ মনরবস 

 



lao.cox@gmail.com 

e-mail: 

adcrcox@gmail.com 
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 রখরী নরর্ : আী.এর্  রখর 

গভন্ডরী (লরইজসন্স 

প্রররন) 

৩০ (নে ) 

করর্ মনরবস 

১। গেলর প্র রসক,কক্সবরেরী বীরবজী ২০/-   

(নব ) েরকরী গকরে ম নফসহ লরইজসন্স নরওেরী 

েন্য আজবরন কীজত  হজব। আজবরজনী সরজথ 

সংযুনক্ত: ১। ননধ মরনীত ফীজর্জে আজবরন 

২। ব্যরংক সলজভনন্স প্রতযরেন নজেী 

সতযরনেত 

কনন 

৩। বেস ননধ মরীজেী েন্য েম্ম সনর/ েরতদে 

ননীচােনে/ নীদেরী নরজ ী সনর(সতযরনেত) 

৪। নরসজনরে ম সরইজেী ীনিন ০৩ (নতন) 

কনন 

ছনবসনতযনৃেত ও ছনবর্রন 

৫। গররকরন ভরড়রী চুনক্তনে 

৬। ননেস্ব গররকরন হজল খনতেরন ও ররনখলরী 

কনন। 

আী.এর্  রখর, নত্যন লরইজসন্স 

নফ-৭৫০/- 

(সরত ত নঞ্চর ) 

েরকর  গসরনরলদ 

ব্যরংক, কক্সবরেরী 

 রখরে গেেরীদ 

চারলরন ীর্রীফত 

ের্র কীজত হজব। 

ের্রী গকরড নং-

১-১১০১-০০০১-

১৮৫৪,  

  

সহকরীদ কনর্ নরী, 

আী.এর্  রখর, 

গেলর প্র রসজকী 

করর্ মরলে, 

কক্সবরেরী। 

গর্রবরইল নম্বী- 

০১৮১৩-৭১৬৭২২ 

e-mail: 

ac.rm.coxsbaza

r@gmail.com 

অনতনীক্ত গেলর প্র রসক 

(ীরেস্ব), কক্সবরেরী । 

গেনলজফরন-০৩৪১-৬৪২৩২ 

গর্রবরইল নম্বী- 

০১৭১৬৭৭৮৫৯৫ 

e-mail: 

adcrcoxs@gmail.co

m 

গভন্ডরী (লরইজসন্স 

নবরেন) 

০৫ (নাঁচা) 

করর্ মনরবস 

১। গেলর প্র রসক, কক্সবরেরী বীরবজী ২০/-

(নব ) েরকরী গকরে ম নফ নবরেন কীরী 

আজবরন কীজত হজব। আজবরজনী সরজথ 

সংযুনক্ত : 

১। ননধ মরনীত ফীজর্জে নবরেজনী আজবরন। 

আী.এর্  রখর, নবরবে নফ ৫০০/-

(নাঁচা ত) েরকর 

গসরনরলদ ব্যরংক, 

কক্সবরেরী  রখরে 

গেেরীদ চারলরজনী 

সহকরীদ কনর্ নরী, 

আী.এর্  রখর, 

গেলর প্র রসজকী 

করর্ মরলে, 

কক্সবরেরী। 

অনতনীক্ত গেলর প্র রসক 

(ীরেস্ব), কক্সবরেরী । 

গেনলজফরন-০৩৪১-৬৪২৩২ 

গর্রবরইল নম্বী- 

০১৭১৬৭৭৮৫৯৫ 

e-mail: 



২) ৫০০/-(নাঁচা ত) েরকর গেেরীদ চারলরজনী 

কনন। 

র্রীফত ের্র 

কীজত হজব 

(ের্রী গকরড নং- 

১-১১০১-০০০১-

১৮৫৪

গর্রবরইল নম্বী- 

০১৮১৩-৭১৬৭২২ 

e-mail: 

ac.rm.coxsbaza

r@gmail.com 

adcrcoxs@gmail.co

m 

র্রনন গলনন্ডং 

 (লরইজসজন্স প্রররন)  

 

৩০ (নে )  

করর্ মনরবস

১। গেলর প্র রসক, কক্সবরেরী বীরবজী ২০/-

(নব ) েরকরী গকরে ম  নফসহ লরইজসন্স 

নরওেরী েন্য আজবরন কীজত হজব। 

আজবরজনী সরজথ সংযুনক্ত:  

১। ননধ মরনীত ফীজর্জে আজবরন। 

২। ব্যরংক সলজভনন্স প্রতযরেন নজেী 

সতযরনেত 

কনন 

৩। বেস ননধ মরীজেী েন্য েম্ম সনর/ েরতদে 

ননীচােনে/ নীদেরী নরজ ী সনর 

(সতযরনেত) 

৪। নরসজনরে ম সরইজেী ীনিন ০৩ (নতন) 

কনন 

ছনব সতযরনেত ও ছনবর্রন  

৫। গররকরন ভরড়রী চুনক্তনে 

৬। ননেস্ব গররকরন হজল খনতেরন ও ররনখলরী 

কনন। 

৭। আেকী সনরনে (সতযরনেত)  

আী.এর্  রখর, নত্যন লরইজসন্স 

নফ-৭৫০/- 

(সরত ত নঞ্চর ) 

েরকর  গসরনরলদ 

ব্যরংক, কক্সবরেরী 

 রখরে গেেরীদ 

চারলরজনরী র্রীফত 

ের্র কীজত হজব। 

ের্রী গকরড নং-

১-১১০১-০০০১-

১৮৫৪

সহকরীদ কনর্ নরী, 

আী.এর্  রখর, 

গেলর প্র রসজকী 

করর্ মরলে, 

কক্সবরেরী। 

গর্রবরইল নম্বী- 

০১৮১৩-৭১৬৭২২ 

e-mail: 

ac.rm.coxsbaza

r@gmail.com 

অনতনীক্ত গেলর প্র রসক 

(ীরেস্ব), কক্সবরেরী । 

গেনলজফরন-০৩৪১-৬৪২৩২ 

গর্রবরইল নম্বী- 

০১৭১৬৭৭৮৫৯৫ 

e-mail: 

adcrcoxs@gmail.co

m 

র্রনন গলনন্ডং 

(লরইজসজন্স নবরেন) 

০৫ (নাঁচা) 

করর্ মনরবস 

১। গেলর প্র রসক, কক্সবরেরী বীরবজী ২০/-

(নব ) েরকরী গকরে ম নফসহ নবরেন কীরী 

আজবরন কীজত হজব। 

আজবরজনী সরজথ সংযুনৃক্ত : 

১) সররর করেজে নবরেজনী নলনখত আজবরন 

  

আী.এর্  রখর, নবরবে নফ ৫০০/-

(নাঁচা ত) েরকর 

গসরনরলদ ব্যরংক, 

কক্সবরেরী  রখরে 

গেেরীদ চারলরজনী 

র্রীফত ের্র 

কীজত হজব 

(ের্রী গকরড নং- 

১-১১০১-০০০১-

১৮৫৪

সহকরীদ কনর্ নরী, 

আী.এর্  রখর, 

গেলর প্র রসজকী 

করর্ মরলে, 

কক্সবরেরী। 

গর্রবরইল নম্বী- 

০১৮১৩-৭১৬৭২২ 

e-mail: 

ac.rm.coxsbaza

r@gmail.com 

অনতনীক্ত গেলর প্র রসক 

(ীরেস্ব), কক্সবরেরী । 

গেনলজফরন-০৩৪১-৬৪২৩২ 

গর্রবরইল নম্বী- 

০১৭১৬৭৭৮৫৯৫ 

e-mail: 

adcrcoxs@gmail.co

m 

আর্জর্রক্তরীনরর্র পুন: 

ববধকীে   

নীীরষ্ট্র 

র্ন্ত্রেরলে 

১। গেলর প্র রসক, কক্সবরেরী বীরবী ২০/-

(নব ) েরকরী গকরে ম নফ নরজে মূল 

আী.এর্  রখর, ১০০০/- েরকর 

হরজী আঠরজলর 

সহকরীদ কনর্ নরী, 

আী.এর্  রখর, 

 অনতনীক্ত গেলর প্র রসক 

(ীরেস্ব), কক্সবরেরী । 



  কর্তমক 

সতযরেজনী 

নী 

৯০(নব্বই) 

নরন।

আর্জর্রক্তরী নরর্রসহ আজবরন কীজত হজব। যুক্ত ষ্টযরম্প নফ 

গ্রহে পুব মক 

আর্জর্রক্তরী 

নরর্রর্ট পুন: 

ববধকীে কীর 

হজে থরজক।

গেলর প্র রসজকী 

করর্ মরলে, 

কক্সবরেরী। 

গর্রবরইল নম্বী- 

০১৮১৩-৭১৬৭২২ 

e-mail: 

ac.rm.coxsbaza

r@gmail.com 

গেনলজফরন-০৩৪১-৬৪২৩২ 

গর্রবরইল নম্বী- 

০১৭১৬৭৭৮৫৯৫ 

e-mail: 

adcrcoxs@gmail.co

m  

 

 

 


