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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, জ ৌলভীবাজার 

 www.moulvibazar.gov.bd 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি(Citizen Charter) 

সদশের স াড : ০০৮৮, সেলা স াড : ৫৮০০, সেলা সেতলশ ান স াড : ০৮৬১ 

 

সাংস্থাপন শাখা 

 

ক্রমিক 

নম্বর 

সেবার নাি সেবা 

প্রদানন 

সর্ বোচ্চ 

েিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রশয়ােনীয়  াগেপত্র/ আশবদন 

 রম প্রাতিস্থান 

সেবামূল্য 

এবং 

পতরশোধ 

পদ্ধতি 

(যতদ থাশ ) 

োখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি  ম ম িমার 

পদতব, রুম নম্বর, সেলা/ উপশেলার 

স াড, অত তেয়াল সেতলশ ান ও 

ইশমইল 

উর্ধ্মিন  ম ম িমার পদতব, রুম নম্বর, সেলা/ 

উপশেলার স াডেহ অত তেয়াল সেতলশ ান 

ও ইশমইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01 সপনেন (চাকুশরর তনশের অবের 

গ্রহশের সেশত্র) 

০৭ 

(োি) 

 ায ম 

তদবে 

1. নন-সগশেশেড 

চাকুশরশদর সেশত্র 

োতভ মে বতহ (েংতিষ্ট 

অত ে েরবরাহ  রশব) 

2. অবেশরাত্তর ছুটি 
(তপআরএল)-এ গমশনর 

মঞ্জুতরপত্র 

3. প্রিযাতেি সেষ 
সবিশনর প্রিযয়ন পত্র 
 

4. সপনেন আশবদন  রম 

২.১ (২ তপ) 

 
 

5. পােশপাে ম োইশের ও 
স্ট্যাম্প োইশের 

েিযাতয়ি রতিন ছতব  

6.  প্রািব্য সপনেশনর ববধ 
উত্তরাতধ ার স াষো 

1. েংতিষ্ট ইউএনও অত ে, 

তডতে অত ে 

 

 

2. ঐ 
 

 

3. তডতডও, তডএও/ ইউএও/ 

 

4. েংতিষ্ট ইউএনও অত ে, 
তডতে অত ে 

ওশয়ব োইে 

www.moulvibazar.gov.bd 
 
 

5. আশবদন ারী তনশে  

 
 

6. আশবদন ারী তনে 
উশযাশগ   

 

ত /চােম 

মুক্ত 

প্রশাসননক ক যকতযা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার 

জ ান +88 0৮৬১- ৫৩০১৫ 

ই -জ ইলম  

dcmbestd@gmail.com 
২য় িলা,  ে নং-২০৪ 

 

অতিতরক্ত জজলা প্রশাসক(সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জ ানম +৮৮ 0৮৬১-৬৩৩৩৩(অ:)  

ই -জ ইলম 

adcgeneralmoulvibazar@ 

mopa.gov.bd 
 

২য় িলা,  ে নং-২০৫ 

 

http://www.moulvibazar.gov.bd/
http://www.moulvibazar.gov.bd/
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ক্রমিক 

নম্বর 

সেবার নাি সেবা 

প্রদানন 

সর্ বোচ্চ 

েিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রশয়ােনীয়  াগেপত্র/ আশবদন 

 রম প্রাতিস্থান 

সেবামূল্য 

এবং 

পতরশোধ 

পদ্ধতি 

(যতদ থাশ ) 

োখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি  ম ম িমার 

পদতব, রুম নম্বর, সেলা/ উপশেলার 

স াড, অত তেয়াল সেতলশ ান ও 

ইশমইল 

উর্ধ্মিন  ম ম িমার পদতব, রুম নম্বর, সেলা/ 

উপশেলার স াডেহ অত তেয়াল সেতলশ ান 

ও ইশমইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 

পত্র 
 

7. নমুনা স্বাের ও হাশির 

পাঁচ আঙ্গুশলর ছাপ 

8. না-দাবী প্রিযয়ন পত্র 

9. সপনেন মঞ্জুতর আশদে 

10. ের ারী পাওনাতদ 
পতরশোশধর অিী ার 

পত্র 

 

7. আশবদন ারী তনশে  
 

8. েংতিষ্ট তডতডও  

9. েংতিষ্ট অত ে  
10. তডতে অত ে, ইউএনও 
অত ে 

02 পাতরবাতর  সপনেন  (শপনেন 

মঞ্জুতরর পূশব মই সপনেনাশরর মৃত্যয 

হশল) 

০৭ 

(োি) 

 ায ম 

তদবে 

1. নন-সগশেশেড 

চাকুশরশদর সেশত্র োতভ মে 

বু  (েংতিষ্ট অত ে 

েরবরাহ  রশব) 

2. তপআরএল-এ গমশনর 

মঞ্জুতরপত্র 

3. প্রিযাতেি সেষ সবিন 
পত্র 

 

4. পাতরবাতর  সপনেশনর 

আশবদন  রম ২.১ (02 

 তপ) 

5. আশবদন ারীর ০১  তপ 

 শর েয সিালা 

পােশপ মাে োইশের ও 

স্ট্যাম্প োইশের 

েিযাতয়ি রতিন ছতব 

6. উত্তরাতধ ার েনদ পত্র ও 
অতববাতহি েনদপত্র  

 

7. নমুনা স্বাের ও হাশির 

1. তডতে অত ে ও ইউএনও 
অত ে  

 

 

2. েংতিষ্ট অত ে  

 

3. েংতিষ্ট তডতডও, তডএও, 
ইউএও  

 
 

4. তনে উশযাশগ 
 

 

5. তনে উশযাশগ 
 

 

6. েংতিষ্ট সপৌরেভা/ 
ইউতনয়ন পতরষদ 

সচয়ারম্যান 

 

7. তনে উশযাশগ 

ত / চােম 

মুক্ত 

প্রশাসননক ক যকতযা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার 

জ ান +88 0৮৬১- ৫৩০১৫ 

ই -জ ইলম  

dcmbestd@gmail.com 
২য় িলা,  ে নং-২০৪ 

 

অতিতরক্ত জজলা প্রশাসক(সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জ ানম +৮৮0৮৬১-৬৩৩৩৩(অ)  

ই -জ ইলম 

adcgeneralmoulvibazar@ 

mopa.gov.bd 
 

২য় িলা,  ে নং-২০৫ 
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ক্রমিক 

নম্বর 

সেবার নাি সেবা 

প্রদানন 

সর্ বোচ্চ 

েিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রশয়ােনীয়  াগেপত্র/ আশবদন 

 রম প্রাতিস্থান 

সেবামূল্য 

এবং 

পতরশোধ 

পদ্ধতি 

(যতদ থাশ ) 

োখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি  ম ম িমার 

পদতব, রুম নম্বর, সেলা/ উপশেলার 

স াড, অত তেয়াল সেতলশ ান ও 

ইশমইল 

উর্ধ্মিন  ম ম িমার পদতব, রুম নম্বর, সেলা/ 

উপশেলার স াডেহ অত তেয়াল সেতলশ ান 

ও ইশমইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 

পাঁচ আঙ্গুশলর ছাপ 

8. অতভভাব  মশনানয়ন 

এবং অবের ভািা ও  

আনুশিাতষ  উশত্তালন 

 রার েন্য েমিা অপ মে 

েনদ  
 

9. সপৌরেভা/ইউতনয়ন 

পতরষদ 

সচয়ারম্যান/ াউতিলর 

 র্তম  প্রদত্ত মৃত্যয েনদ 

পত্র 

10. না-দাবী প্রিযয়ন পত্র 

 

11. সপনেন মঞ্জুতর আশদে 

 

8. তনে উশযাশগ 
 

 

 
 

9. তনে উশযাশগ-সপৌরেভা/ 
ইউতনয়ন পতরষদ 

সচয়ারম্যান প্রদত্ত 
 

 

 

 

 

 

10. েংতিষ্ট অত ে/তনে 

উশযাশগ েংগ্রহ  রশি 

হশব  

11. েংতিষ্ট অত ে  

03 পাতরবাতর  সপনেন  (অবেরভািা 

সভাগরি অবস্থায় সপনেনশভাগীর 

মৃত্যয হশল 

০৭ 

(োি) 

 ায ম 

তদবে 

1. পাতরবাতর  সপনেন 

আশবদন  রম ২.২ (০২ 

 তপ) 

 

 

2. ০১ তপ  শর েয সিালা 

পােশপ মাে োইশের ও 

স্ট্যাম্প োইশের 

েিযাতয়ি রতিন ছতব 

3. উত্তরাতধ ার েনদ পত্র ও 
অতববাতহি েনদপত্র  

 

4. নমুনা স্বাের ও হাশির 

পাঁচ আঙ্গুশলর ছাপ। 

 

1. তডতে অত ে ও ইউএনও 
অত ে  ওশয়ব সপাে মাল 

www.moulvibazar.gov.

bd 
 

 

 

2. তনে উশযাশগ 

 

 

3. তনে উশযাশগ-সপৌরেভা/ 
ইউতনয়ন পতরষদ 

সচয়ারম্যান প্রদত্ত 

4. তনে উশযাশগ- েংতিষ্ট 

 ম ম িমার উপতস্থতিশি 

েম্পাশদয় 

ত / চােম 

মুক্ত 

প্রশাসননক ক যকতযা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার 

জ ান +88 0৮৬১- ৫৩০১৫ 

ই -জ ইলম  

dcmbestd@gmail.com 
২য় িলা,  ে নং-২০৪ 

 

অতিতরক্ত জজলা প্রশাসক(সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জ ানম +৮৮0৮৬১-৬৩৩৩৩(অ)  

ই -জ ইলম 

adcgeneralmoulvibazar@ 

mopa.gov.bd 
২য় িলা,  ে নং-২০৫ 

 

http://www.moulvibazar.gov.bd/
http://www.moulvibazar.gov.bd/
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ক্রমিক 

নম্বর 

সেবার নাি সেবা 

প্রদানন 

সর্ বোচ্চ 

েিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রশয়ােনীয়  াগেপত্র/ আশবদন 

 রম প্রাতিস্থান 

সেবামূল্য 

এবং 

পতরশোধ 

পদ্ধতি 

(যতদ থাশ ) 

োখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি  ম ম িমার 

পদতব, রুম নম্বর, সেলা/ উপশেলার 

স াড, অত তেয়াল সেতলশ ান ও 

ইশমইল 

উর্ধ্মিন  ম ম িমার পদতব, রুম নম্বর, সেলা/ 

উপশেলার স াডেহ অত তেয়াল সেতলশ ান 

ও ইশমইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

5. অতভভাব  মশনানয়ন 

এবং অবের ভািা ও 

আনুশিাতষ  উশত্তালন 

 রার েন্য েমিাপত্র   
 

6. সপৌরেভা/ইউতনয়ন 
পতরষদ সচয়ারম্যান/ 

 াউতিলর  র্তম  প্রদত্ত  

মৃত্যয েনদ পত্র 
 

7. সপনেন সপশমন্ট অড মার 

(Pension Payment 

Order) এবং তড-হা  

(Disburser’s half) 

 

5. তনে উশযাশগ- েংতিষ্ট 
সপৌরেভা/ ইউতনয়ন পতরষদ 

সচয়ারম্যান  
 

6. তনে উশযাশগ-সপৌরেভা/ 
ইউতনয়ন পতরষদ 

সচয়ারম্যান প্রদত্ত 
 

7. তডএও, ইউএও 

04  ম মচারীশদর  ল্যাে সবাড ম হশি 

আতথ ম  োহায্য প্রদান 

০৭ 

(োি) 

 ায ম 

তদবে 

1.   ল্যাে িহতবশলর 
অনুদান মঞ্জুরীর েন্য  

আশবদন  রম 

 

2. পােশপাে ম োইশের 
েিযাতয়ি রতিন ছতব ১ 

 তপ 

3.  ম মস্থশলর সবিশনর 
প্রিযয়ন পত্র 

4. েংতিষ্ট আশবদশনর 
তবষশয়র েংতিষ্ট  গে-

পশত্রর মূল  তপ 

5.   ল্যাে িহতবল/ 
সযৌথবীমার োহায্য 

পাওয়ার দাতবদারশদর 

নমুনা স্বাের 

1. ওশয়ব সপাে মাল 

www.moulvibazar.go

v.bd 

 

2. তনে উশযাশগ 

 

 

3. েংতিষ্ট  অত ে  

 

4. তনে উশযাশগ  

 

 

5. তনে উশযাশগ 

ত / চােম 

মুক্ত 

প্রশাসননক ক যকতযা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার 

জ ান +88 0৮৬১- ৫৩০১৫ 

ই -জ ইলম  

dcmbestd@gmail.com 
২য় িলা,  ে নং-২০৪ 

 

অতিতরক্ত জজলা প্রশাসক(সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জ ানম +৮৮0৮৬১-৬৩৩৩৩(অ)  

ই -জ ইলম 

adcgeneralmoulvibazar@ 

mopa.gov.bd 
২য় িলা,  ে নং-২০৫ 

জ ানম +৮৮0৮৬১-৬৩৩৩৩(অ)  

 

http://www.moulvibazar.gov.bd/
http://www.moulvibazar.gov.bd/


5 
 

ক্রমিক 

নম্বর 

সেবার নাি সেবা 

প্রদানন 

সর্ বোচ্চ 

েিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রশয়ােনীয়  াগেপত্র/ আশবদন 

 রম প্রাতিস্থান 

সেবামূল্য 

এবং 

পতরশোধ 

পদ্ধতি 

(যতদ থাশ ) 

োখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি  ম ম িমার 

পদতব, রুম নম্বর, সেলা/ উপশেলার 

স াড, অত তেয়াল সেতলশ ান ও 

ইশমইল 

উর্ধ্মিন  ম ম িমার পদতব, রুম নম্বর, সেলা/ 

উপশেলার স াডেহ অত তেয়াল সেতলশ ান 

ও ইশমইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 

05 চাকুরীরি অবস্থায় অেম 

 ম মচারীশ   সযৌথবীমার অনুদান 

প্রদান 

০৭ 

(োি) 

 ায ম 

তদবে 

1. সযৌথবীমার অনুদান 
মঞ্জুরীর েন্য  তনধ মাতরি 

আশবদন  রম 

 

2. পােশপাে ম োইশের 

েিযাতয়ি রতিন ছতব ১ 

 তপ 

3.  ম মস্থশলর সবিশনর 

প্রিযয়ন পত্র 

4. েংতিষ্ট আশবদশনর 

তবষশয়র েংতিষ্ট  গে-

পশত্রর মূল  তপ 

1. তডতে অত ে, ইউএনও 
অত ে, ওশয়ব োইে 

www.moulvibazar.gov.

bd 
 

2. তনে উশযাশগ- 

 

 

3. েংতিষ্ট  অত ে  

 

4. তনে উশযাশগ  

ত / চােম 

মুক্ত 

প্রশাসননক ক যকতযা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার 

জ ান +88 0৮৬১- ৫৩০১৫ 

ই জ ইলম-

dcmbestd@gmail.com 
২য় িলা, রুম নং-২০৪ 

অতিতরক্ত জজলা প্রশাসক(সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জ ানম +৮৮0৮৬১-৬৩৩৩৩(অ)  

ই -জ ইলম 

adcgeneralmoulvibazar@ 

mopa.gov.bd 
 

২য় িলা,  ে নং-২০৫ 

06 চাকুরীরি  অবস্থায় মৃি  ম মচারীর 

পতরবারশ   সযৌথবীমার অনুদান 

প্রদান 

০৭ 

(োি) 

 ায ম 

তদবে 

1. সযৌথবীমার অনুদান 

মঞ্জুরীর েন্য  তনধ মাতরি 

আশবদন  রম 

 

 

2. পােশপাে ম োইশের 

েিযাতয়ি রতিন ছতব ১ 

 তপ 

3.  ম মস্থশলর সবিশনর 
প্রিযয়ন পত্র 

4. আশবদনপশত্রর োশথ 

েংতিষ্ট  াগে-পশত্রর 

মূল  তপ 

5. উত্তরাতধ ার েনদ ও 

অতববাতহি েনদ 
 

6. নমূনা স্বাের ও হাশির 

পাঁচ আঙ্গুশলর চাপ 

 

1. তডতে অত ে, ইউএনও 

অত ে,  

ওশয়ব োইে 

www.moulvibazar.gov.

bd 

2.তনে উশযাশগ- 

 

 

3. েংতিষ্ট  অত ে  

 

4. তনে উশযাশগ  
 

5.তনে উশযাশগ- েংতিষ্ট 

সপৌরেভা/ ইউতনয়ন পতরষদ 

সচয়ারম্যান  

6. তনে উশযাশগ- েংতিষ্ট 

 ম ম িমার উপতস্থতিশি 

ত /চােম 

মুক্ত 

প্রশাসননক ক যকতযা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার 

জ ান +88 0৮৬১- ৫৩০১৫ 

ই -জ ইলম  

dcmbestd@gmail.com 
২য় িলা,  ে নং-২০৪ 

অতিতরক্ত জজলা প্রশাসক(সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জ ানম +৮৮0৮৬১-৬৩৩৩৩(অ)  

ই -জ ইলম 

adcgeneralmoulvibazar@ 

mopa.gov.bd 
 

২য় িলা,  ে নং-২০৫ 

http://www.moulvibazar.gov.bd/
http://www.moulvibazar.gov.bd/
http://www.moulvibazar.gov.bd/
http://www.moulvibazar.gov.bd/


6 
 

ক্রমিক 

নম্বর 

সেবার নাি সেবা 

প্রদানন 

সর্ বোচ্চ 

েিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রশয়ােনীয়  াগেপত্র/ আশবদন 

 রম প্রাতিস্থান 

সেবামূল্য 

এবং 

পতরশোধ 

পদ্ধতি 

(যতদ থাশ ) 

োখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি  ম ম িমার 

পদতব, রুম নম্বর, সেলা/ উপশেলার 

স াড, অত তেয়াল সেতলশ ান ও 

ইশমইল 

উর্ধ্মিন  ম ম িমার পদতব, রুম নম্বর, সেলা/ 

উপশেলার স াডেহ অত তেয়াল সেতলশ ান 

ও ইশমইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

7. অতভভাব  মশনানয়ন 

এবং অবের ভািা ও 

আনুশিাতষ  উশত্তালন 

 রার েন্য েমিা 

অপ মে েনদ 
 

8. সপৌরেভা/ইউতনয়ন 

পতরষদ সচয়ারম্যান/ 

 াউতিলর  র্তম  প্রদত্ত  

মৃত্যয েনদ পত্র 

 

9. সপনেন সপশমন্ট অড মার 

(Pension Payment 

Order) এবং তড-হা  

(Disburser’s half) 

আশবদন ারী  র্তম  

েম্পাশদয়  

7. তনে উশযাশগ- েংতিষ্ট 

সপৌরেভা/ ইউতনয়ন পতরষদ 

সচয়ারম্যান  

 

 

8. তনে উশযাশগ- েংতিষ্ট 

সপৌরেভা/ ইউতনয়ন 

পতরষদ সচয়ারম্যান  

 
 

9. তডএও, ইউএও 

07 ১৩ হশি ২০ সগ্রশডর  ম মচারীশদর 

তপ.আর.এল মঞ্জুর 

০৭ 

(োি) 

 ায ম 

তদবে 

1. অবেশরাত্তর ছুটি (Post 

Reteiredment 

Leave)এর েন্য োদা 

 াগশে আশবদন 

2. ছুটির তহোব 
 

3. চাকুরীর খতিয়ান বতহ 
(েংতিষ্ট অত ে েরবরাহ 

 রশব) 

 

1. আশবদন ারী তনে 

উশযাশগ 

 

 

2. েংতিষ্ট অত ে 
 

3. েংতিষ্ট অত ে  

ত /চােম 

মুক্ত 

প্রশাসননক ক যকতযা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার 

জ ান +88 0৮৬১- ৫৩০১৫ 

 জ ইলম- 

 cmbestd@gmail.com 
২য় িলা,  ে নং-২০৪ 

অতিতরক্ত জজলা প্রশাসক(সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জ ানম +৮৮0৮৬১-৬৩৩৩৩(অ)  

ই -জ ইলম 

adcgeneralmoulvibazar@ 

mopa.gov.bd 
 

২য় িলা,  ে নং-২০৫ 

mailto:establismentsectiondcofficemb@gmail.com
mailto:establismentsectiondcofficemb@gmail.com
mailto:establismentsectiondcofficemb@gmail.com


7 
 

ক্রমিক 

নম্বর 

সেবার নাি সেবা 

প্রদানন 

সর্ বোচ্চ 

েিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রশয়ােনীয়  াগেপত্র/ আশবদন 

 রম প্রাতিস্থান 

সেবামূল্য 

এবং 

পতরশোধ 

পদ্ধতি 

(যতদ থাশ ) 

োখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি  ম ম িমার 

পদতব, রুম নম্বর, সেলা/ উপশেলার 

স াড, অত তেয়াল সেতলশ ান ও 

ইশমইল 

উর্ধ্মিন  ম ম িমার পদতব, রুম নম্বর, সেলা/ 

উপশেলার স াডেহ অত তেয়াল সেতলশ ান 

ও ইশমইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 

08 ১৩ হশি ২০ সগ্রশডর  ম মচারীশদর 

অতেমি  ছুটি মঞ্জুর 

০৭ 

(োি) 

 ায ম 

তদবে 

1. অতেমি ছুটি-তনধ মাতরি 

 রম নং ৪০ এ  

আশবদন,  

2. ছুটির তহোব 
 

3. চাকুরীর খতিয়ান বতহ 

(েংতিষ্ট অত ে 

েরবরাহ  রশব) 

1. আশবদন ারী তনে 
উশযাশগ 

 

2. েংতিষ্ট অত ে 
 

3. েংতিষ্ট অত ে  

ত / চােম 

মুক্ত 

প্রশাসননক ক যকতযা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার 

জ ান +88 0৮৬১- ৫৩০১৫ 

ই জ ইলম-

dcmbestd@gmail.com 
২য় িলা,  ে নং-২০৪ 

অতিতরক্ত জজলা প্রশাসক(সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জ ানম +৮৮0৮৬১-৬৩৩৩৩(অ)  

ই -জ ইলম 

adcgeneralmoulvibazar@ 

mopa.gov.bd 
 

২য় িলা,  ে নং-২০৫ 

09 ১৩ হশি ২০ সগ্রশডর  ম মচারীশদর 

শ্রাতি তবশনাদন ছুটি মঞ্জুর 

০৭ 

(োি) 

 ায ম 

তদবে 

1. অতেমি ছুটি-তনধ মাতরি 

 রম নং ৪০ এ  

আশবদন,  

2. ছুটির তহোব 
 

3. চাকুরীর খতিয়ান 
বতহ(েংতিষ্ট অত ে 

েরবরাহ  রশব) 

 

1. আশবদন ারী তনে 

উশযাশগ 

2. েংতিষ্ট অত ে 

 

3. েংতিষ্ট অত ে  

ত / চােম 

মুক্ত 

প্রশাসননক ক যকতযা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার 

জ ান +88 0৮৬১- ৫৩০১৫ 

ই -জ ইলম  

dcmbestd@gmail.com 
২য় িলা,  ে নং-২০৪ 

অতিতরক্ত জজলা প্রশাসক(সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জ ানম +৮৮0৮৬১-৬৩৩৩৩(অ)  

ই -জ ইলম 

adcgeneralmoulvibazar@ 

mopa.gov.bd 
 

২য় িলা,  ে নং-২০৫ 

10 ১৩ হশি ২০ সগ্রশডর  ম মচারীশদর  

প্রসুতি ছুটি মঞ্জুর 

০৭ 

(োি) 

 ায ম 

তদবে 

1. অতেমি ছুটি-তনধ মাতরি 

 রম নং ৪০ এ  

আশবদন 

 

 

2. ছুটির তহোব 

 

3. চাকুরীর খতিয়ান বতহ 

(েংতিষ্ট অত ে 

েরবরাহ  রশব) 

4. তচত ৎেশ র 

প্রিযয়নপত্র 

1. আশবদন ারী তনে উশযাশগ           

ওশয়ব সপাে মাল 

www.moulvibazar.gov.

bd 

 

2. েংতিষ্ট অত ে 

 

3. েংতিষ্ট অত ে  

 

4. তনে উশযাশগ 

ত /চােম 

মুক্ত 

প্রশাসননক ক যকতযা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার 

জ ান +88 0৮৬১- ৫৩০১৫ 

ই -জ ইলম  

dcmbestd@gmail.com 
২য় িলা,  ে নং-২০৪ 

অতিতরক্ত জজলা প্রশাসক(সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জ ানম +৮৮0৮৬১-৬৩৩৩৩(অ)  

ই -জ ইলম 

adcgeneralmoulvibazar@ 

mopa.gov.bd 
 

২য় িলা,  ে নং-২০৫ 

http://www.moulvibazar.gov.bd/
http://www.moulvibazar.gov.bd/


8 
 

ক্রমিক 

নম্বর 

সেবার নাি সেবা 

প্রদানন 

সর্ বোচ্চ 

েিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রশয়ােনীয়  াগেপত্র/ আশবদন 

 রম প্রাতিস্থান 

সেবামূল্য 

এবং 

পতরশোধ 

পদ্ধতি 

(যতদ থাশ ) 

োখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি  ম ম িমার 

পদতব, রুম নম্বর, সেলা/ উপশেলার 

স াড, অত তেয়াল সেতলশ ান ও 

ইশমইল 

উর্ধ্মিন  ম ম িমার পদতব, রুম নম্বর, সেলা/ 

উপশেলার স াডেহ অত তেয়াল সেতলশ ান 

ও ইশমইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 ১৩ হশি ২০ সগ্রশডর  ম মচারীশদর 

উচ্চ তেোর অনুমতি প্রদান 

০৭ 

(োি) 

 ায ম 

তদবে 

1. োদা  াগশে আশবদন আশবদন ারী তনে উশযাশগ  ত / চােম 

মুক্ত 

প্রশাসননক ক যকতযা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার 

জ ান +88 0৮৬১- ৫৩০১৫ 

ই -জ ইলম  

dcmbestd@gmail.com 
২য় িলা,  ে নং-২০৪ 

অতিতরক্ত জজলা প্রশাসক(সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জ ানম +৮৮0৮৬১-৬৩৩৩৩(অ)  

ই-সমইল: 

adcgeneralmoulvibazar@ 

mopa.gov.bd 
২য় িলা,  ে নং-২০৫ 

12 ১৩ হশি ২০ সগ্রশডর  ম মচারীশদর 

গৃহ তনম মাে, সমরামি অতগ্রম ঋে 

মঞ্জুর 

০৭ 

(োি) 

 ায ম 

তদবে 

1. গৃহ তনম মাে অতগ্রম অথ ম 
মঞ্জুরীর আশবদন 

বাংলাশদে  রম নং-৩০ 

এ 

  

2. গৃহ তনম মাে অতগ্রম অথ ম 
মঞ্জুরীর েন্য মুচশল া 

3. ৩০০/- ো ার নন-

জুতডতেয়াল ষ্টযাশম্প 

চুতক্তনামা,  

( রম তেএ আর-২৮) 

4. অিী ারনামা, 
স াষোপত্র। 

1. আশবদন ারী তনে 
উশযাশগ/ওশয়ব সপাে মাল 

www.moulvibazar.gov

.bd 

 

2.তনে উশযাশগ 

 

3. তনে উশযাশগ 

 

 

 

4. তনে উশযাশগ 

ত / চােম 

মুক্ত 

প্রশাসননক ক যকতযা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার 

জ ান +88 0৮৬১- ৫৩০১৫ 

ই ইলমজ - 

dcmbestd@gmail.com 
২য় িলা,  ে নং-২০৪ 

অতিতরক্ত জজলা প্রশাসক(সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জ ানম +৮৮0৮৬১-৬৩৩৩৩(অ)  

ই -জ ইলম 

adcgeneralmoulvibazar@ 

mopa.gov.bd 
 

২য় িলা,  ে নং-২০৫ 

13 ১৩ হশি ২০ সগ্রশডর  ম মচারীশদর 

সমাের 

গাতি/শমােরোইশ ল/বাইোইশ 

ল অতগ্রম ঋে মঞ্জুর 

০৭ 

(োি) 

 ায ম 

তদবে 

1. সমাের োইশ ল 

অতগ্রম অথ ম মঞ্জুরীর 

তনধ মাতরি  রশম 

আশবদন  

 

2. সমাের োইশ ল 

অতগ্রম অথ ম মঞ্জুরীর 

েন্য মুচশল া 

 

1. আশবদন ারী তনে 
উশযাশগ,  

ওশয়ব োইে 

www.moulvibazar.gov.

bd 
 

2. তনে উশযাশগ 
 

 

 

ত / চােম 

মুক্ত 

প্রশাসননক ক যকতযা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার 

জ ান +88 0৮৬১- ৫৩০১৫ 

ই জ ইলম-

dcmbestd@gmail.com 
 

২য় িলা,  ে নং-২০৪ 

অতিতরক্ত জজলা প্রশাসক(সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জ ানম +৮৮0৮৬১-৬৩৩৩৩(অ)  

ই -জ ইলম 

adcgeneralmoulvibazar@ 

mopa.gov.bd 
 

 

২য় িলা,  ে নং-২০৫ 

http://www.moulvibazar.gov.bd/
http://www.moulvibazar.gov.bd/
mailto:establismentsectiondcofficemb@gmail.com
mailto:establismentsectiondcofficemb@gmail.com
mailto:establismentsectiondcofficemb@gmail.com
http://www.moulvibazar.gov.bd/
http://www.moulvibazar.gov.bd/
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ক্রমিক 

নম্বর 

সেবার নাি সেবা 

প্রদানন 

সর্ বোচ্চ 

েিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রশয়ােনীয়  াগেপত্র/ আশবদন 

 রম প্রাতিস্থান 

সেবামূল্য 

এবং 

পতরশোধ 

পদ্ধতি 

(যতদ থাশ ) 

োখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি  ম ম িমার 

পদতব, রুম নম্বর, সেলা/ উপশেলার 

স াড, অত তেয়াল সেতলশ ান ও 

ইশমইল 

উর্ধ্মিন  ম ম িমার পদতব, রুম নম্বর, সেলা/ 

উপশেলার স াডেহ অত তেয়াল সেতলশ ান 

ও ইশমইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. ৩০০/- ো ার নন-

জুতডতেয়াল ষ্টযাশম্প 

চুতক্তনামা,  রম 

তেএ আর-২৪ 

4. অিী ারনামা, 

োতমননামা, 

প্রিযয়নপত্র। 

3. তনে উশযাশগ 

 

4. তনে উশযাশগ 

14 নবম-৬ষ্ঠ সগ্রডভুক্ত প্রথম সশ্রতের 

 যাডার ও নন- যাডার  ম ম িমা 

এবং তিিীয় সশ্রতের  ম ম িমাগশের 

ব্যতক্তগি/পাতরবাতর   ারশে 

সদশের অভযিশর গি সবিশন ছুটি 

মঞ্জুর।  

০৭ 

(োি) 

 ায ম 

তদবে 

1. তনধ মাতরি  রম ২৩৯৫ 

এ আশবদন 

 

 

2. তহোবরেে অত ে 

 র্তম  ছুটির তহোব 

েম্পত মি প্রিযয়নপত্র। 

 

1. েংতিষ্ট অত ে ওশয়ব 

োইে 

www.moulvibazar.go

v.bd 
 

2. তনে উশযাশগ/ 

তহোবরেে অত ে 

 

ত / চােম 

মুক্ত 

প্রশাসননক ক যকতযা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার 

জ ান +88 0৮৬১- ৫৩০১৫ 

ই-জ ইল— 

dcmbestd@gmail.com 
২য় িলা,  ে নং-২০৪ 

অতিতরক্ত জজলা প্রশাসক(সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জ ানম +৮৮0৮৬১-৬৩৩৩৩(অ)  

ই -জ ইলম 

adcgeneralmoulvibazar@ 

mopa.gov.bd 
 

২য় িলা,  ে নং-২০৫ 

15 নবম-৬ষ্ঠ সগ্রডভুক্ত প্রথম সশ্রতের 

 ম ম িমা ( যাডার ও নন- যাডার 

এবং তিিীয় সশ্রতের  ম ম িমা ও 

তনয়ন্ত্রোধীন  ায মালশয়র নবম-৬ষ্ঠ 

সগ্রডভুক্ত অত ে প্রধানশদর সদশের 

অভযিশর শ্রাতি তবশনাদন ছুটি 

মঞ্জুর 

০৭ 

(োি) 

 ায ম 

তদবে 

1. তনধ মাতরি  রম ২৩৯৫ এ 

আশবদন 

 

 

 

2. তহোবরেে অত ে 

 র্তম  ছুটির তহোব 

েম্পত মি প্রিযয়নপত্র। 

 

1. েংতিষ্ট অত ে ওশয়ব 

োইে 

www.moulvibazar.go

v.bd 

 

2. তনে উশযাশগ/ েংতিষ্ট 
তহোবরেে অত ে 

 

ত / চােম 

মুক্ত 

প্রশাসননক ক যকতযা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার 

জ ান +88 0৮৬১- ৫৩০১৫ 

ই -জ ইলম  

dcmbestd@gmail.com 
২য় িলা,  ে নং-২০৪ 

অতিতরক্ত জজলা প্রশাসক(সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জ ানম +৮৮0৮৬১-৬৩৩৩৩(অ)  

ই -জ ইলম 

adcgeneralmoulvibazar@ 

mopa.gov.bd 
 

২য় িলা,  ে নং-২০৫ 

16 ৯ম-৬ষ্ঠ সগ্রডভুক্ত প্রথম সশ্রতের 

 ম ম িমা ( যাডার ও নন- যাডার 

এবং তিিীয় সশ্রতের  ম ম িমা ও 

তনয়ন্ত্রোধীন  ায মালশয়র নবম-৬ষ্ঠ 

সগ্রডভুক্ত অত ে প্রধানশদর  

মার্তত্ব ালীন  

০৭ 

(োি) 

 ায ম 

তদবে 

1. তনধ মাতরি  রম ২৩৯৫ 

এ আশবদন 

 

2. তহোবরেে অত ে 

 র্তম  ছুটির তহোব 

1. েংতিষ্ট অত ে ওশয়ব 

োইে 

www.moulvibazar.go

v.bd 

2. তনে উশযাশগ 

 

 

ত / চােম 

মুক্ত 

প্রশাসননক ক যকতযা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার 

জ ান +88 0৮৬১- ৫৩০১৫ 

ইজ ইলম- 

dcmbestd@gmail.com 

অতিতরক্ত জজলা প্রশাসক(সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জ ানম +৮৮0৮৬১-৬৩৩৩৩(অ)  

ই -জ ইলম 

adcgeneralmoulvibazar@ 

mopa.gov.bd 

http://www.moulvibazar.gov.bd/
http://www.moulvibazar.gov.bd/
http://www.moulvibazar.gov.bd/
http://www.moulvibazar.gov.bd/
http://www.moulvibazar.gov.bd/
http://www.moulvibazar.gov.bd/
mailto:%20dcmbestd@gmail.com
mailto:%20dcmbestd@gmail.com
mailto:%20dcmbestd@gmail.com
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ক্রমিক 

নম্বর 

সেবার নাি সেবা 

প্রদানন 

সর্ বোচ্চ 

েিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রশয়ােনীয়  াগেপত্র/ আশবদন 

 রম প্রাতিস্থান 

সেবামূল্য 

এবং 

পতরশোধ 

পদ্ধতি 

(যতদ থাশ ) 

োখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি  ম ম িমার 

পদতব, রুম নম্বর, সেলা/ উপশেলার 

স াড, অত তেয়াল সেতলশ ান ও 

ইশমইল 

উর্ধ্মিন  ম ম িমার পদতব, রুম নম্বর, সেলা/ 

উপশেলার স াডেহ অত তেয়াল সেতলশ ান 

ও ইশমইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ছুটি মঞ্জুর েম্পত মি প্রিযয়নপত্র। 

 

3. তচত ৎেশ র 
প্রিযয়নপত্র। 

 

 

3. তনে উশযাশগ 

 

 
২য় িলা,  ে নং-২০৪ 

 

২য় িলা,  ে নং-২০৫ 

17 ১৩ হশি ২০ সগ্রশডর  ম মচারীশদর 

সাধারণ ভনবষ্য তহনবল হদত ১ , 

২য় ও ৩য় অগ্রী   ঞ্জুর 

েশ

১. ননধ যানরত  র  নাং 

২৬৩৯এ আদবেন  

 

২. নজনপএ  জ ার নহসাব  

১. আদবেনকারীর ননজ 

উদযাদগ  

 

২. নিএও, ইউএও  

/ প্রশাসননক ক যকতযা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার 

জ ান +88 0৮৬১- ৫৩০১৫ 

ই জ ইলম-

dcmbestd@gmail.com 
২য় িলা,  ে নং-২০৪ 

অতিতরক্ত জজলা প্রশাসক(সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জ ানম +৮৮0৮৬১-৬৩৩৩৩(অ)  

ই -জ ইলম 

adcgeneralmoulvibazar@ 

mopa.gov.bd 
২য় িলা,  ে নং-২০৫ 

18 ১৩ হশি ২০ সগ্রশডর  ম মচারীশদর 

চাকুরী স্থায়ীকরণ 

১৫ ১. সাো কাগদজ আদবেন 

 

২. সানভ যস বনহ 

 

৩. ননদয়াগপত্র 

 

৪. জর্াগোনপত্র 

1.আদবেনকারীর ননজ 

উদযাদগ  

2. নিনস অন স, ইউএনও 

অন স 

৩.আদবেনকারীর ননজ 

উদযাদগ 

৪. আদবেনকারীর ননজ 

উদযাদগ 

  

/ প্রশাসননক ক যকতযা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার 

জ ান +88 0৮৬১- ৫৩০১৫ 

ই -জ ইলম  

dcmbestd@gmail.com 
২য় িলা,  ে নং-২০৪ 

অতিতরক্ত জজলা প্রশাসক(সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জ ানম +৮৮0৮৬১-৬৩৩৩৩(অ)  

ই -জ ইলম 

adcgeneralmoulvibazar@ 

mopa.gov.bd 
২য় িলা,  ে নং-২০৫ 

1৯  ম ম িমা/  ম মচারীশদর  বনহ: 

বাাংলাদেশ ছুটি  ঞ্জুদরর আদবেন 

অগ্রগা ীকরণ 

০৭ 1. োদা  াগশে আশবদন 

 

 

 

2. ছুটির তহোব েম্পত মি 
প্রিযয়নপত্র। 

 

 

1. তনে উশযাশগ/     ওশয়ব 
োইে 

www.moulvibazar.gov.

bd 
 

2. তনে উশযাশগ/  েংতিষ্ট 
অত ে 

 

 

/ প্রশাসননক ক যকতযা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার 

জ ান +88 0৮৬১- ৫৩০১৫ 

ই জ ইলম-

dcmbestd@gmail.com 
২য় িলা,  ে নং-২০৪ 

অতিতরক্ত জজলা প্রশাসক(সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জ ানম +৮৮0৮৬১-৬৩৩৩৩(অ)  

ই -জ ইলম 

adcgeneralmoulvibazar@ 

mopa.gov.bd 
২য় িলা,  ে নং-২০৫ 

http://www.moulvibazar.gov.bd/
http://www.moulvibazar.gov.bd/
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সাধারণ শাখা: 

 

ক্রন ক  জসবার না  জসবা প্রোদন 

সদব যাচ্চ 

স য় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ 

আশবদন  রম 

প্রানির  স্থান 

জসবামূল্য এবাং পনরদশাধ পদ্ধনত  

(র্নে থাদক) 

শাখার না সহ োনয়ত্বপ্রাি 

ক যকতযার পেবী, রু  নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাি 

,অন নসয়াল জেনলদ ান ও     

ই-জ ইল 

উদ্ধযতন ক যকতযার পেনব, রুম 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকািসহ 

অন নসয়াল জেনলদ ান ও ই-

জ ইল 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

০১ 

 

 আবানসক 

জহাদেল 

ননবন্ধন 

 

১৫  

কার্ যনেবস 

1) জজলা প্রশাসক বরাবর ননধ যানরত 

 রদ  আদবেন 

1) অন স 

জথদক 

 

ননবন্ধন ন  : 

এক তারকা = 10,000/- 

দুই তারকা = 20,000/- 

ননবন্ধন/ জরনজদেশন ন  জ া 

প্রোদনর জকাি 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭) 

ভযাে : 

ননবন্ধন ন ’র  ১৫% 

প্রোদনর জকাি 

(১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১) 

সহকারী কন শনার 

সাধারণ শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার। 

কক্ষ নাং- ২০২ (২য় তলা) 

জ ান- 0৮৬১-৫৩০৩৭ 

acgeneralmoulvibaz

ar@yahoo.com 
 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার। 

কক্ষ নাং- ২০৫ (২য় তলা) 

জ ান- 0861-63333 

adcmoulvibazar@mopa.

gov.bd 
 

 

 

২) জন র  ানলকানার জাদবো নকল/ 

না জানরর কনপ/ বানি ভািার 

চুনক্তপত্র 

2) জরকি যরূ / 

ভূন  

অন স/ব্যনক্ত/ 

 ানলক 

3) ভবন নন যাদণর জক্ষদত্র প্ল্যান 

অনুদ ােন 

3)জপৌরসভা/ 

ইউনপ 

 

৪) জাতীয় পনরচয়পত্র/ জন্মসনে/ 

নাগনরকত্ব সনে এর সতযানয়ত 

 দোকনপ। 

4)ননব যাচন 

অন স/  

জপৌরসভা/ 

ইউনপ 

 

5) জেি লাইদসন্স এবাং TIN 

সনদের সতযানয়ত কনপ  

5)জপৌরসভা/ 

ইউনপ 

6) সরকানর জকাষাগাদর নননে যষ্ট ন   

জ া প্রোদনর চালাদনর মূল কনপ  

 

০2 

 

 আবানসক 

জহাদেল 

লাইদসন্স 

 

১৫  কার্ য 

নেবস 

(১) জজলা প্রশাসক বরাবর ননধ যানরত 

 রদ  আদবেন 

  ব্যনক্ত ননদজই 

 

 

লাইদসন্স ন ম  

এক তারকা = 3০,০00/- 

দুই তারকা = ৫0,000/- 

লাইদসন্স ন  জ া প্রোদনর 

জকাি 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 

ভযাে : 

সহকারী কন শনার 

সাধারণ শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার। 

কক্ষ নাং- ২০২ (২য় তলা) 

জ ান-0৮৬১-৫৩০৩৭ 

acgeneralmoulvibaz

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার। 

কক্ষ নাং- ২০৫ (২য় তলা) 

জ ান- 0861-63333 

adcmoulvibazar@mopa.

gov.bd 

(২)৩০০/-(নতনশত) োকার নন-

জুনিনশয়াল স্ট্যদে আদবেনকারীর 

অঙ্গীকারনা া     

(3) ননবন্ধন সনদের সতযানয়ত  দো 

কনপ  



12 
 

ক্রন ক  জসবার না  জসবা প্রোদন 

সদব যাচ্চ 

স য় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ 

আশবদন  রম 

প্রানির  স্থান 

জসবামূল্য এবাং পনরদশাধ পদ্ধনত  

(র্নে থাদক) 

শাখার না সহ োনয়ত্বপ্রাি 

ক যকতযার পেবী, রু  নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাি 

,অন নসয়াল জেনলদ ান ও     

ই-জ ইল 

উদ্ধযতন ক যকতযার পেনব, রুম 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকািসহ 

অন নসয়াল জেনলদ ান ও ই-

জ ইল 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

(৪) সরকানর জকাষাগাদর  নননে যষ্ট ন   

জ া প্রোদনর চালাদনর মূল কনপ   

লাইদসন্স ন ’র  ১৫%  

প্রোদনর জকাি 

(১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১) 

ar@yahoo.com  

(৫)নসনভল সাজযন কতযক ক যচারীদের 

স্বাস্থযগত সনেপদত্রর সতযানয়ত 

 দোকনপ।    

০৩ গ) আবানসক 

জহাদেল 

লাইদসন্স 

নবায়ন 

৩০  

কার্ যনেবস  

(১) জজলা প্রশাসক বরাবর ননধ যানরত 

 রদ  আদবেন 

(১) ব্যনক্ত 

ননদজই 

 

নবায়ন ন  : 

এক তারকা= 5,000/-  

দুই তারকা= 10,000/- 

নবায়ন ন  জ া প্রোদনর জকাি 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 

ভযাে : 

লাইদসন্স ন ’র  ১৫% 

প্রোদনর জকাি 

(১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১) 

সহকারী কন শনার 

সাধারণ শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার। 

কক্ষ নাং- ২০২ (২য় তলা) 

জ ান- 0৮৬১-৫৩০৩৭ 

acgeneralmoulvibaz

ar@yahoo.com 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার। 

কক্ষ নাং- ২০৫ (২য় তলা) 

জ ান- 0861-63333 

adcmoulvibazar@mopa.

gov.bd 

(2) আদবেনপদত্র আদবেনকারীর 

না , স্বাক্ষর ও জেনলদ ান নম্বর 

থাকদত হদব। 

 (৩)  লাইদসন্স এর সতযানয়ত 

 দোকনপ 

(৪) সরকানর জকাষাগাদর  নননে যষ্ট ন   

জ াপ্রোদনর চালাদনর মূল কনপ 

 

০৪ (ক) জরদতোঁরা 

জরনজদেশন/

ননবন্ধন :  

  

৩০  কার্ য  

নেবস 

1) জজলা প্রশাসক বরাবর ননধ যানরত 

 রদ    আদবেন 

1) 

ব্যনক্তননদজই 

 

30-100 আসন পর্ যন্ত  

 ননবন্ধন ন : 2,০০০/- (নন 

এনস)    

               ৩,০০০/-(এনস)   

১০১-২০০ আসন  

ননবন্ধন ন  : 2,50০/-(নন 

এনস)   

                ৩,৫০০/-(এনস)    

২০১-৩০০ আসন পর্ যন্ত  

ননবন্ধন  ন  : ৩,০০০/-(নন 

এনস)   

                ৪,০০০/-(এনস)  

৩০০ এর উদধ য 

সহকারী কন শনার 

সাধারণ শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার। 

কক্ষ নাং- ২০২ (২য় তলা) 

জ ান- 0৮৬১-৫৩০৩৭ 

acgeneralmoulvibaz

ar@yahoo.com 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার। 

কক্ষ নাং- ২০৫ (২য় তলা) 

জ ান- 0861-63333 

adcmoulvibazar@mopa.

gov.bd 

2) জন র  ানলকানার জাদবো 

নকল/না জারীর কনপ/বানি ভািার 

চুনক্তপত্র 

2) জরকি যরূ  / 

ভূন অন স 

/ব্যনক্ত/ 

 ানলক 

 

3 ) ভবন নন যাদণর জক্ষদত্র প্ল্যান 

অনুদ ােন 

3) জপৌরসভা/ 

ইউনপ 

 

৪) জাতীয় পনরচয়পত্র /জন্মসনে/ 

নাগনরকত্ব সনে এর সতযানয়ত 

4) ননব যাচন 

অন স/  
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ক্রন ক  জসবার না  জসবা প্রোদন 

সদব যাচ্চ 

স য় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ 

আশবদন  রম 

প্রানির  স্থান 

জসবামূল্য এবাং পনরদশাধ পদ্ধনত  

(র্নে থাদক) 

শাখার না সহ োনয়ত্বপ্রাি 

ক যকতযার পেবী, রু  নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাি 

,অন নসয়াল জেনলদ ান ও     

ই-জ ইল 

উদ্ধযতন ক যকতযার পেনব, রুম 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকািসহ 

অন নসয়াল জেনলদ ান ও ই-

জ ইল 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 দোকনপ। জপৌরসভা/ 

ইউনপ 

ননবন্ধন  ন  : ,৩,০০০/-(নন 

এনস)  

                ৪,৫০০/-(এনস)  

জরনজদেশন ন  জ া প্রোদনর 

জকাি 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭) 

ভযাে : 

ননবন্ধন ন ’র  ১৫% 

প্রোদনর জকাি 

(১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১) 

5) জেি লাইদসন্স এবাং TIN 

সনদের সতযানয়ত কনপ 

5) জপৌরসভা/ 

ইউনপ 

6) সরকানর জকাষাগাদর  নননে যষ্ট ন  

জ া প্রোদনর চালাদনর মূল কনপ  

 

(খ) জরদতোঁরা 

লাইদসন্স :  

৩0  

কার্ যনেবস  

১) জজলা প্রশাসক বরাবর ননধ যানরত 

 রদ  আদবেন 

১) ব্যনক্ত 

ননদজই 

 

30-100 আসন পর্ যন্ত  

 লাইদসন্স ন : ১০,০০০/- (নন 

এনস)   

               ১৫,০০০/-(এনস)    

১০১-২০০ আসন  

লাইদসন্স ন  :১ 2,50০/-(নন 

এনস)    

                ১৮,০০০/-(এনস)    

২০১-৩০০ আসন পর্ যন্ত  

লাইদসন্স  ন  : ১৫,০০০/-(নন 

এনস)    

                ২০,০০০/-(এনস)   

৩০০ এর উদধ য 

লাইদসন্স  ন  : ২০,০০০/-(নন 

এনস)  

                ২৫,০০০/-(এনস)  

 লাইদসন্স ন  জ া প্রোদনর 

জকাি 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 

সহকারী কন শনার 

সাধারণ শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার। 

কক্ষ নাং- ২০২ (২য় তলা) 

জ ান- 0৮৬১-৫৩০৩৭  

acgeneralmoulvibaz

ar@yahoo.com 
 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার। 

কক্ষ নাং- ২০৫ (২য় তলা) 

জ ান- 0861-63333 

adcmoulvibazar@mopa.

gov.bd 

(২)৩০০/-(নতনশত) োকার নন-

জুনিনশয়াল স্ট্যদে আদবেনকারীর 

অঙ্গীকারনা া     

3) ননবন্ধন সনদের সতযানয়ত 

 দোকনপ  

4) সরকানর জকাষাগাদর  নননে যষ্ট ন   

জ া প্রোদনর চালাদনর মূল কনপ  

 

(৫)নসনভল সাজযন   র্তম  ক যচারীদের 

স্বাস্থয সনেপদত্রর সতযানয়ত 
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ক্রন ক  জসবার না  জসবা প্রোদন 

সদব যাচ্চ 

স য় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ 

আশবদন  রম 

প্রানির  স্থান 

জসবামূল্য এবাং পনরদশাধ পদ্ধনত  

(র্নে থাদক) 

শাখার না সহ োনয়ত্বপ্রাি 

ক যকতযার পেবী, রু  নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাি 

,অন নসয়াল জেনলদ ান ও     

ই-জ ইল 

উদ্ধযতন ক যকতযার পেনব, রুম 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকািসহ 

অন নসয়াল জেনলদ ান ও ই-

জ ইল 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 দোকনপ।   ভযাে : 

লাইদসন্স ন ’র  ১৫% 

প্রোদনর জকাি 

(১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১) 

 (গ) জরদতোঁরা 

লাইদসন্স 

নবায়ন :  

৩০  

কার্ যনেবস  

১) জজলা প্রশাসক বরাবর ননধ যানরত 

 রদ  আদবেন 

 ব্যনক্তননদজই 

 

30-100 আসন পর্ যন্ত  

নবায়ন ন : ৪,০০০/- (নন 

এনস)    

               ৭,৫০০/-(এনস)  

১০১-২০০ আসন  

নবায়ন ন  : ৬,০0০/-(নন 

এনস)   

                ১০,০০০/-(এনস)    

২০১-৩০০ আসন পর্ যন্ত   

নবায়ন  ন  : ১০,০০০/-(নন 

এনস)  

                ১২,০০০/-(এনস)   

৩০০ এর উদধ য 

নবায়ন  ন  : ১২,০০০/-(নন 

এনস)  

                ১৫,০০০/-(এনস)  

নবায়ন ন  জ া প্রোদনর জকাি 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 

ভযাে : 

নবায়ন ন ’র  ১৫%  

প্রোদনর জকাি 

(১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১) 

 

 

সহকারী কন শনার 

সাধারণ শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার। 

কক্ষ নাং- ২০২ (২য় তলা) 

জ ান-0৮৬১-৫৩০৩৭ 

acgeneralmoulvibaz

ar@yahoo.com 
 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার। 

কক্ষ নাং- ২০৫ (২য় তলা) 

জ ান- 0861-63333 

adcmoulvibazar@mopa.

gov.bd 
 

2) আদবেনপদত্র আদবেনকারীর না , 

স্বাক্ষর ও জেনলদ ান নম্বর থাকদত 

হদব। 

3) লাইদসন্স এর সতযানয়ত  দোকনপ 

4) সরকানর জকাষাগাদর  নননে যষ্ট ন   

জ া প্রোদনর চালাদনর মূল কনপ  
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ক্রন ক  জসবার না  জসবা প্রোদন 

সদব যাচ্চ 

স য় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ 

আশবদন  রম 

প্রানির  স্থান 

জসবামূল্য এবাং পনরদশাধ পদ্ধনত  

(র্নে থাদক) 

শাখার না সহ োনয়ত্বপ্রাি 

ক যকতযার পেবী, রু  নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাি 

,অন নসয়াল জেনলদ ান ও     

ই-জ ইল 

উদ্ধযতন ক যকতযার পেনব, রুম 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকািসহ 

অন নসয়াল জেনলদ ান ও ই-

জ ইল 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

05 নসদন া  

লাইদসন্স  

৩০  

কার্ যনেবস 

(১) জজলা প্রশাসক বরাবর সাো 

কাগদজ আদবেন।  

 ব্যনক্তননদজই। 

 

নবায়ন ন -250/- 

নবায়ন ন  জ া প্রোদনর জকাি 

(১-৩৩০১-০০০১-২৬৮১) 

ভযাে : 

নবায়ন ন ’র  ১৫%  

প্রোদনর জকাি 

(১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১) 

সহকারী কন শনার 

সাধারণ শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার। 

কক্ষ নাং- ২০২ (২য় তলা) 

জ ান- 0৮৬১-৫৩০৩৭ 

acgeneralmoulvibaz

ar@ yahoo.com 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার। 

কক্ষ নাং- ২০৫ (২য় তলা) 

জ ান-0861-63333 

adcmoulvibazar@mopa.

gov.bd 

06 নসদন া হদলর 

লাইদসন্স 

নবায়ন 

৩০  

কার্ যনেবস 

(১) জজলা প্রশাসক বরাবর সাো 

কাগদজ আদবেন।  

 ব্যনক্তননদজই। 

 

নবায়ন ন -250/- 

নবায়ন ন  জ া প্রোদনর জকাি 

(১-৩৩০১-০০০১-২৬৮১) 

ভযাে : 

নবায়ন ন ’র  ১৫%  

প্রোদনর জকাি 

(১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১) 

সহকারী কন শনার 

সাধারণ শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার। 

কক্ষ নাং- ২০২ (২য় তলা) 

জ ান- 0৮৬১-৫৩০৩৭ 

acgeneralmoulvibaz

ar@ yahoo.com 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার। 

কক্ষ নাং- ২০৫ (২য় তলা) 

জ ান-0861-63333 

adcmoulvibazar@mopa.

gov.bd 

2) আদবেনপদত্র আদবেনকারীর না , 

স্বাক্ষর ও জেনলদ ান নম্বর থাকদত 

হদব। 

3) লাইদসন্স এর সতযানয়ত  দোকনপ  

4) সরকানর জকাষাগাদর  নননে যষ্ট ন   

জ া প্রোদনর চালাদনর মূল কনপ  

07 নসদন া 

অপাদরের 

লাইদসন্স 

15 

কার্ যনেবস 

(১)  জজলা প্রশাসক বরাবর সাো 

কাগদজ আদবেন  

(১) ব্যনক্ত 

ননদজই 

 

লাইদসন্স ন -20/- 

 

ন  জ া প্রোদনর জকাি 

(১-৩৩০১-০০০১-২৬৮১) 

ভযাে : 

লাইদসন্স ন ’র  ১৫% 

প্রোদনর জকাি 

(১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১) 

সহকারী কন শনার 

সাধারণ শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার। 

কক্ষ নাং- ২০২ (২য় তলা) 

জ ান- 0৮৬১-৫৩০৩৭ 

acgeneralmoulvibaz

ar@ yahoo.com 
 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার। 

কক্ষ নাং- ২০৫ (২য় তলা) 

জ ান- 0861-63333 

adcmoulvibazar@ 

mopa.gov.bd 
 

(২) জাতীয় পনরচয়পত্র/নাগনরকত্ব 

সনে। 

 

(২) ননব যাচন 

অন স/ 

জপৌরসভা/ইউ

নপ 

(৩) চানরনত্রক সনেপত্র। (৩) জগদজদেি 

ক যকতযা। 

(৪) অনভজ্ঞতার সনেপত্র (৪) সাংনিষ্ট 

প্রনতষ্ঠান। 

(৫) সরকানর জকাষাগাদর  নননে যষ্ট ন   

জ া প্রোদনর চালাদনর মূল কনপ 

(৫) ব্যনক্ত 

ননদজই  
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ক্রন ক  জসবার না  জসবা প্রোদন 

সদব যাচ্চ 

স য় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ 

আশবদন  রম 

প্রানির  স্থান 

জসবামূল্য এবাং পনরদশাধ পদ্ধনত  

(র্নে থাদক) 

শাখার না সহ োনয়ত্বপ্রাি 

ক যকতযার পেবী, রু  নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাি 

,অন নসয়াল জেনলদ ান ও     

ই-জ ইল 

উদ্ধযতন ক যকতযার পেনব, রুম 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকািসহ 

অন নসয়াল জেনলদ ান ও ই-

জ ইল 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

(৬) নশক্ষাগতদর্াগ্যতার সতযানয়ত 

কনপ 

(৭) পাসদপাে য সাইদজর ১ কনপ রঙ্গীন 

ছনব। 

08 নসদন া 

অপাদরের 

লাইদসন্স 

নবায়ন 

১5 

কার্ যনেবস   

(১) জজলা প্রশাসক বরাবর সাো 

কাগদজ আদবেন| 

 ব্যনক্তননদজই 

 

নবায়ন ন - 20/- 

 

নবায়ন ন  জ া প্রোদনরদকাি 

(১-৩৩০১-০০০১-২৬৮১) 

ভযাে : 

লাইদসন্স ন ’র  ১৫% 

প্রোদনর জকাি 

(১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১) 

সহকারী কন শনার 

সাধারণ শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার। 

কক্ষ নাং- ২০২ (২য় তলা) 

জ ান- 0৮৬১-৫৩০৩৭ 

acgeneralmoulvibaz

ar@ yahoo.com 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার। 

কক্ষ নাং- ২০৫ (২য় তলা) 

জ ান-0861-63333 

adcmoulvibazar@mopa.

gov.bd 

(2) আদবেনপদত্র আদবেনকারীর 

না , স্বাক্ষর ও জেনলদ ান নম্বর 

থাকদত হদব। 

(৩)  লাইদসন্স এর সতযানয়ত 

 দোকনপ  

(৪) সরকানর জকাষাগাদর  নননে যষ্ট ন   

জ া প্রোদনর চালাদনর মূল কনপ  

09 প্রয়াত 

মুনক্তদর্াদ্ধাদে

র মৃতদেহ 

স ানহত, 

সৎকার ও 

পনরবহদনর 

ননন ত্ত 

আনথ যকঅনুো

ন 

01 

কার্ যনেবস  

(১) জজলা প্রশাসক বরাবর সাো 

কাগদজ আদবেন 

(১) ব্যনক্ত 

ননদজই 

 

 

নবনা মূদল্য 

সহকারী কন শনার 

সাধারণ শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার। 

কক্ষ নাং- ২০২ (২য় তলা) 

জ ান- 0৮৬১-৫৩০৩৭ 

acgeneralmoulvibaz

ar@ yahoo.com  

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার। 

কক্ষ নাং- ২০৫ (২য় তলা) 

জ ান- 0861-63333 

adcmoulvibazar@mopa.

gov.bd 

(২) উপদজলা ননব যাহী অন সাদরর 

সুপানরশ| 

 

 

(২) সাংনিষ্ট 

উপদজলা 

ননব যাহী 

অন সাদরর 

কার্ যালয় 

(৩) আদবেন কারীর রনিন সতযানয়ত 

পাসদপাে য সাইদজর১কনপছনব| 

(৩) 

ব্যনক্তননদজই 

 

(4) আদবেনকারীর জাতীয়  

পনরচয়পত্র/ (ইউনপ জচয়ারম্যান 

কর্তযক) নাগনরকত্ব সনে এর সতযনয়ত 

 দোকনপ| 

(৪) ননব যাচন 

অন স/সাংনিষ্ট 

ইউনপ 

জচয়ারম্যান 
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ক্রন ক  জসবার না  জসবা প্রোদন 

সদব যাচ্চ 

স য় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ 

আশবদন  রম 

প্রানির  স্থান 

জসবামূল্য এবাং পনরদশাধ পদ্ধনত  

(র্নে থাদক) 

শাখার না সহ োনয়ত্বপ্রাি 

ক যকতযার পেবী, রু  নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাি 

,অন নসয়াল জেনলদ ান ও     

ই-জ ইল 

উদ্ধযতন ক যকতযার পেনব, রুম 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকািসহ 

অন নসয়াল জেনলদ ান ও ই-

জ ইল 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

10 অস্বচ্ছল 

সাংস্কৃনতদসবী 

ও সাাংস্কৃনতক 

প্রনতষ্ঠাদন 

ভাতা/ 

অনুোন 

15 

কার্ যনেবস  

(১ ) ১০ োকা মূদল্য ররাজস্ব টিদকে (১) জপাস্ট্ 

অন স 

নবনা মূদল্য সহকারী কন শনার 

সাধারণ শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার। 

কক্ষ নাং- ২০২ (২য় তলা) 

জ ান-0৮৬১-৫৩০৩৭ 

acgeneralmoulvibaz

ar@ yahoo.com 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার। 

কক্ষ নাং- ২০৫ (২য় তলা) 

জ ান-0861-63333 

adcmoulvibazar@mopa.

gov.bd 

(২) আদবেনকারীর জাতীয়  

পনরচয়পত্র/(ইউনপ জচয়ারম্যান কর্তযক 

নাগনরকত্ব সনে এর সতযনয়ত 

 দোকনপ|  

(২) ননব যাচন 

অন স/ 

সাংনিষ্ট ইউনপ 

জচয়ারম্যান 

(৩)  আদবেনকারীর রনিন সতযানয়ত 

পাসদপাে য সাইদজর ১ কনপছনব  

(৩) 

ব্যনক্তননদজই 

11 ক্ষুদ্র 

নৃদগানষ্ঠদক 

সনে প্রোন 

৩ কার্ যনেবস  (১) জজলা প্রশাসক বরাবর সাো 

কাগজ আদবেন 

(১) ব্যনক্ত 

ননদজই 

নবনা মূদল্য সহকারী কন শনার 

সাধারণ শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জ ৌলভীবাজার। 

কক্ষ নাং- ২০২ (২য় তলা) 

জ ান- 0৮৬১-৫৩০৩৭ 

acgeneralmoulvibaz

ar@ yahoo.com 
 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার। 

কক্ষ নাং- ২০৫ (২য় তলা) 

জ ান- 0861-63333 

adcmoulvibazar@mopa.

gov.bd 

(২) উপদজলা ননব যাহী অন সাদরর 

সুপানরশ/তেন্ত প্রনতদবেন| 

 

(২) সাংনিষ্ট 

উপদজলা 

ননব যাহী 

অন সাদরর 

কার্ যালয় 

৩) আদবেনকারীর রনিন সতযানয়ত 

পাসদপাে য সাইদজর ৩ কনপ রনিন ছনব   

(৩) 

ব্যনক্তননদজই 

 

৪) সাংনিষ্ট জগাত্র প্রধাদনর প্রতযয়নপত্র (৪)  সাংনিষ্ট 

জগাত্রপ্রধান 

৫)  আদবেনকারীর জাতীয়  

পনরচয়পত্র/ (ইউনপ জচয়ারম্যান কর্তযক 

নাগনরকত্ব সনে এর সতযনয়ত 

 দোকনপ| 

(৫) ননব যাচন 

অন স/ 

সাংনিষ্ট ইউনপ 

জচয়ারম্যান 

 

 

 

mailto:adcmoulvibazar@mopa.gov.bd
mailto:adcmoulvibazar@mopa.gov.bd
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সনোরি োখা 

ক্রমিক 

নম্বর

সেবামূল্য এবং পমরন াধ পদ্ধমি (যমদ 

থানক)

োখার নামেহ িমার

রুম নম্বর, 

অত তেয়াল

ঊর্ধ্মিন রুম নম্বর, 

অত তেয়াল

হাউে

  

দািতর পত্র

মিমিি 

মনজ উনযানগ  

 

সিৌিভীবাজার 

নম্বরম

সানকযে হাউজ জেনলদ ান নম্বরম 

ndcmoulvibazar@gmail.com  
 ক্ষ নম্বর-২১১ 

  

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd 
 ে নম্বর-২০৫ 

mailto:ndcmoulvibazar@gmail.com
mailto:adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd
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সেোতর োখা 

 

ক্র:নং         সেবার নাম সেবা প্রদাশনর 

েশব মাচচ েময় 

প্রশয়ােনীয় 

 াগেপত্র 

প্রশয়ােনীয় 

 াগেপত্র/আশবদন 

 রম প্রাতি স্হান 

সেবামূল্য এবং 

পতরশোধ পদ্ধতি( যতদ 

থাশ )  

োখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি 

 ম ম িমার 

পদতব,রূম নম্বর,শেলা 

/উপশেলার স াড, 

অত তেশয়ল সেতল স ান ও 

,ই-সমইল  

উর্ধ্মিন  ম ম িমার পদতব পদতব,রূম 

নম্বর,শেলা /উপশেলার স াড, 

অত তেশয়ল সেতল স ান ও ,ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ 

 

 

 

 

 জুতডতেয়াল স াে ম ত  

স্ট্যাম্প,জুতডতেয়াল   

ইশেেড 

স্ট্যাম্প, তলও 

( তপ)স্ট্যাম্প 

েরবরাহ 

 

০৭( োি) ায ম 

তদবে । প্রতি 

রতববার ও 

বুধবাশর চালান 

েমা প্রদান  রা 

যাশব। 

১.স্ট্যাশম্পর মূল্য ও 

চাতহদানুোশর  

েমাকৃি অশথ মর  

সেোতর চালাশনর 

মূল তপ 

  

১. রমে এন্ড সষ্টেনারী 

োখা, সেলা প্রোেশ র 

 ায মালয়,শমৌলভীবাোর 

২. সোনালী ব্যাং   তল: 

প্রধান োখা, 

সমৌলভীবাোর 

সেোতর চালাশনর 

মাধ্যশম অথ ম েমা 

প্রদাশনর  স াড নং- 

(১-২১৪১-০০১৫-

২৩১৭) 

সেোতর অত োর, 

সমৌলভীবাোর। 

রুম নং-১১৪       

Actreasurymoulvibazar 

@ yahoo.com 

অতিতরক্ত সেলা ম্যাতেশেে 

সমৌলভীবাোর 

 স ান নং:+88-০৮৬১-৬৩২০২ 

admmoulvibazar@gmail.com 

 

০২ 

 

 

 

নন জুতডতেয়াল 

স্ট্যাম্ম্ম্প 

তবশেষ আঠাশলা 

স্ট্যাম্প রােস্ব 

স্ট্যাম্প  সনাোতরয়াল 

স্ট্যাম্প, তবতড 

ব্যান্ডশরাল স্ট্যাম্প 

০৭( োি) ায ম 

তদবে।প্রতি 

রতববাশর ও 

বুধবাশর চালান 

েমা প্রদান  রা 

যাশব। 

১.স্ট্যাশম্পর মূল্য ও 

চাতহদানুোশর  

েমাকৃি অশথ মর 

সেোতর  চালাশনর 

মূল তপ 

  

১. রমে এন্ড সষ্টেনারী 

োখা, সেলা প্রোেশ র 

 ায মালয়,শমৌলভীবাোর 

২. সোনালী ব্যাং   তল: 

প্রধান োখা, 

সমৌলভীবাোর 

সেোতর চালাশনর 

মাধ্যশম অথ ম েমা 

প্রদাশনর  

স াড নং-১-১১০১-

০০২০-১৩০১ 

 

সেোতর অত োর, 

সমৌলভীবাোর।  

রুম নং-১১৪                                                                                           

Actreasurymoulvibazar 

@ yahoo.com 

অতিতরক্ত সেলা ম্যাতেশেে 

সমৌলভীবাোর 

 স ান নং:+88-০৮৬১-৬৩২০২ 

admmoulvibazar@gmail.com 

 েংতিষ্ট সরতেস্ট্াশর 

তলতপবদ্ধক্রশম নগদ প্রদান। 
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েরবরাহ  

০৩ 

 

 

 াতে মে সপপার  

 

০৭( োি) ায ম 

তদবে।প্রতি 

রতববাশর ও 

বুধবাশর চালান 

েমা প্রদান  রা 

যাশব। 

১.স্ট্যাশম্পর মূল্য ও 

চাতহদানুোশর  

েমাকৃি অশথ মর  

সেোতর চালাশনর 

মূল তপ 

১. রমে এন্ড সষ্টেনারী 

োখা, সেলা প্রোেশ র 

 ায মালয়,শমৌলভীবাোর 

২. সোনালী ব্যাং   তল: 

প্রধান োখা, 

সমৌলভীবাোর 

সেোতর চালাশনর 

মাধ্যশম অথ ম েমা 

প্রদাশনর স াড নং-১-

০৭৫১-০০০১-২৩১৬ 

সেোতর অত োর, 

সমৌলভীবাোর।  

রুম নং-১১৪                                                                                           

Actreasurymoulvibazar 

@ yahoo.com 

অতিতরক্ত সেলা ম্যাতেশেে 

সমৌলভীবাোর 

 স ান নং:+88-০৮৬১-৬৩২০২ 

admmoulvibazar@gmail.com 

০৪ 

 

 

পাবতল ,শপাষ্টাল 

খাম,শপাষ্ট 

 াড ম,স্মার  ডা  

টিশ ে 

০৭( োি) ায ম 

তদবে।প্রতি 

রতববাশর ও 

বুধবাশর চালান 

েমা প্রদান  রা 

যাশব। 

১.স্ট্যাম্প/খাশমর মূল্য 

ও চাতহদানুোশর  

েমাকৃি অশথ মর  

সেোতর চালাশনর 

মূল তপ 

  

১. রমে এন্ড সষ্টেনারী 

োখা, সেলা প্রোেশ র 

 ায মালয়,শমৌলভীবাোর 

২. সোনালী ব্যাং   তল: 

প্রধান োখা, 

সমৌলভীবাোর 

সেোতর চালাশনর 

মাধ্যশম অথ ম েমা 

প্রদাশনর 

স াড নং-১-৫৪৩১-

০০০০-৩২০১  

সেোতর অত োর, 

সমৌলভীবাোর। 

রুম নং-১১৪          

Actreasurymoulvibazar 

@ yahoo.com 

অতিতরক্ত সেলা ম্যাতেশেে 

সমৌলভীবাোর 

 স ান নং:+88-০৮৬১-৬৩২০২ 

admmoulvibazar@gmail.com 

০৫ 

 

োতভমে  সপাশেে 

স্ট্যাম্প 

০৭( োি) ায ম 

তদবে।প্রতি 

রতববাশর ও 

বুধবাশর চালান 

েমা প্রদান  রা 

যাশব। 

১.স্ট্যাশম্পর মূল্য ও 

চাতহদানুোশর  

েমাকৃি অশথ মর  

সেোতর চালাশনর 

মূল তপ 

  

১. রমে এন্ড সষ্টেনারী 

োখা, সেলা প্রোেশ র 

 ায মালয়,শমৌলভীবাোর 

২. সোনালী ব্যাং   তল: 

প্রধান োখা, 

সমৌলভীবাোর 

সেোতর চালাশনর 

মাধ্যশম অথ ম েমা 

প্রদাশনর স াড নং ১-

৫৪৩১-০০০০-৩২১১ 

 

সেোতর অত োর, 

সমৌলভীবাোর। 

রুম নং-১১৪           

Actreasurymoulvibazar 

@ yahoo.com 

অতিতরক্ত সেলা ম্যাতেশেে 

সমৌলভীবাোর 

 স ান নং:+88-০৮৬১-৬৩২০২ 

admmoulvibazar@gmail.com 

 

০৬ 

 

 

তব,আর,এল স্ট্যাম্প 

০৭( োি) ায ম 

তদবে।প্রতি 

রতববাশর ও 

বুধবাশর চালান 

েমা প্রদান  রা 

যাশব। 

১.স্ট্যাশম্পর মূল্য ও 

চাতহদানুোশর  

েমাকৃি অশথ মর  

সেোতর চালাশনর 

মূল তপ 

  

১. রমে এন্ড সষ্টেনারী 

োখা, সেলা প্রোেশ র 

 ায মালয়,শমৌলভীবাোর 

২. সোনালী ব্যাং   তল: 

প্রধান োখা, 

সমৌলভীবাোর 

সেোতর চালাশনর 

মাধ্যশম অথ ম েমা 

প্রদাশনর স াড নং ১-

০০০০. ০০০০-১৮৬১ 

 

সেোতর অত োর, 

সমৌলভীবাোর। 

রুম নং-১১৪           

Actreasurymoulvibazar 

@ yahoo.com 

অতিতরক্ত সেলা ম্যাতেশেে 

সমৌলভীবাোর 

 স ান নং:+88-০৮৬১-৬৩২০২ 

admmoulvibazar@gmail.com 

 

০৭ 

 

আয় র স্ট্যাম্প 

 

০৭( োি) ায ম 

তদবে।প্রতি 

রতববাশর ও 

বুধবাশর চালান 

েমা প্রদান  রা 

যাশব। 

১.স্ট্যাশম্পর মূল্য ও 

চাতহদানুোশর  

েমাকৃি অশথ মর  

সেোতর চালাশনর 

মূল তপ 

  

১. রমে এন্ড সষ্টেনারী 

োখা, সেলা প্রোেশ র 

 ায মালয়,শমৌলভীবাোর 

২. সোনালী ব্যাং   তল: 

প্রধান োখা, 

সমৌলভীবাোর 

সেোতর চালাশনর 

মাধ্যশম প্রতি 

রতববাশর ও বুধবাশর 

চালান েমা প্রদান 

 রা যাশব। 

 

সেোতর অত োর, 

সমৌলভীবাোর। 

রুম নং-১১৪           

Actreasurymoulvibazar 

@ yahoo.com 

অতিতরক্ত সেলা ম্যাতেশেে 

সমৌলভীবাোর 

 স ান নং:+88-০৮৬১-৬৩২০২ 

admmoulvibazar@gmail.com 
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০৮        ষ্টযাম্প সভন্ডার 

লাইশেি প্রদান 

৩০ 

(তত্রে) ায মতদবে 

১. োদা  াগশে 

আশবদনপত্র 

(আাশবদন  ারীর 

সমাবাইল নংেহ)  

২.েয সিালা 

পােশপাে ম োইশের 

েিযাতয়ি  (ছতবর 

তপছশন) দুই  তপ 

রতিন ছতব।   

৩. তেোগি 

সযাগ্যিার েনদপশত্রর 

েিযাতয়ি প্রতিতলতপ 

৪.োিীয় পতরচয় 

পশত্রর েিযাতয়ি 

প্রতিতলতপ 

৫.নাগতর ত্ব 

েনদপশত্রর মূল 

 তপ/েিযাতয়ি 

প্রতিতলতপ 

৬.আশবদন ারীর 

আতথ ম  স্বচ্ছলিা 

েংক্রাি ব্যাং  সথশ  

প্রাি েনদপশত্রর 

মূল তপ  

আশবদশনর নমুনা 

সেোরী োখায় পাওয়া 

যাশব 

ষ্টযাম্প সভন্ডার 

লাইশেি  সেলা 

প্রোেশ র অনুশমাদন 

োশপশে স্ট্যাম্প 

সভন্ডার লাইশেি ত  

বাবদ ের ার 

তনধ মাতরি ৭৫০/- 

সেোতর চালাশনর 

মাধ্যশম সোনালী 

ব্যাং , 

সমৌলভীবাোর প্রধান 

োখায় স াড নং-১-

১১০১-০০০১-১৮৫৪ 

এ েমা প্রদান 

সেোতর অত োর, 

সমৌলভীবাোর।   

রুম নং-১১৪          

Actreasurymoulvibazar 

@ yahoo.com 

অতিতরক্ত সেলা ম্যাতেশেে 

সমৌলভীবাোর 

 স ান নং:+88-০৮৬১-৬৩২০২ 

admmoulvibazar@gmail.com 

০৯ ষ্টযাম্প সভন্ডার 

লাইশেি নবায়ন 

০৭(োি)  ায ম 

তদবে 

১. োদা  াগশে 

আশবদন পত্র 

২. মূল লাইশেি 

৩. ের ার তনধ মাতরি 

নবায়ন  ত র  অথ ম 

সেোতর চালাশনর 

মাধ্যশম ের াতর 

স াষাগাশর েমা 

পূব ম  উহার মূল 

 তপ। 

আশবদশনর নমুনা 

সেোতর োখায় পাওয়া 

যাশব 

সেলা প্রোেশ র 

অনুশমাদন োশপশে 

ষ্টযাম্প সভন্ডার 

লাইশেি  নবায়ন ত  

বাবদ তনতদষ্ট েমশয় 

(প্রতি বছর জুন 

মাশে) ের ার 

তনধ মাতরি ৭৫০/- 

সেোতর চালাশনর 

মাধ্যশম সোনালী 

ব্যাং , 

সেোতর অত োর, 

সমৌলভীবাোর। 

রুম নং-১১৪           

Actreasurymoulvibazar 

@ yahoo.com 

তবজ্ঞ অতিতরক্ত সেলা ম্যাতেশেে 

সমৌলভীবাোর 

 স ান নং:+88-০৮৬১-৬৩২০২ 

admmoulvibazar@gmail.com 
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সমৌলভীবাোর প্রধান 

োখায় স াড নং-১-

১১০১ -০০০১-১৮৫৪ 

এ েমা প্রদান। 

                                    

জুমিম য়াি মুমিিানা  ািা 

 

ক্রমি

ক 

সস্োর নোি সস্ো 

প্রদোরন 

সর্ বোচ্চ 

সিয় 

প্ররয়োজনীয় কোগজপত্র প্ররয়োজনীয় কোগজ/আর্দন ফরি 

প্রোমিস্থোন 

সস্োমূল্য এ্ং 

পমরর োধ পদ্ধমি  

( যমদ থোরক ) 

 োখোর নোিসহ দোময়ত্বপ্রোি 

কি বকিবোর 

পদম্,রুি নম্বর, 

সজলো/উপরজলোর সকোড, 

অমফমসয়োল  সেমলরফোন ও 

 ই সিইল 

উর্ধ্বিন কি বকিবোর পদ্ী, 

রুি নম্বর, সজলো/ 

উপরজলোর সকোড সহ 

অমফমসয়োল সেমলরফোন  

ও 

 ই-সিইল 

 

০১. 

আরেয়োস্ত্র 

(রোইরফল/ 

বন্দুক/ টগোন) 

লোইরসন্স 

প্রদোন  

(োধারণ/ 

স্সোিমরক 

ব্যমি) 

৪৫ কোয ব 

মদ্স । 

১. মনধ বোমরি ফররি ২০/- েোকোর সকোে ব মফ 

যুি করর সজলো  ম্যোমজরেে ্রো্র  

আর্দন 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো 

www.moulvibazar.gov.b

d ওরয়্সোইে 

্ন্দুক/ েগোন/  

রোইরফল ইস্যু মফ-   

 ২০,০০০/- 
 

ত  জিো প্রদোরনর 

সকোড নং ১-

২২১১-০০-১৮৫৯ 

 

ভুাট : 

(ইস্যু মি’র 

মবপরীনি ১৫%) 

৩,০০০/- 

 

ভ্যোে জিো 

প্রদোরনর সকোড নং 

১-১১৩৩-০০১৮-

০৩১১ 

লাইশেি প্রদাশনর 

অনুমতি প্রাতির পর 

ত  পতরশোধ  রশি 

হশব।   

সহকোরী কমি নোর 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো 

রু  নাং- ৩০৩ সেমলরফোন 

নং - +৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২ 

ই-সিইলঃ 

jmsection303@ 

gmail.com 

 

অমিমরি সজলো 

ম্যোমজরেে 

সিৌলভ্ী্োজোর 

রু  নাং- ৩০১  

সফোন- +৮৮-০৮৬১-

৫২২০৩ 

ই-সিইলঃ 

admmoulvibazar

@mopa.gov.bd 

 

২. নোগমরকত্ব সনদ (সিযোময়ি)  সংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরষদ/ সপৌরসভ্ো 

৩. জন্মমন্ন্ধন সনদ/জোিীয় পমরচয় পত্র  

(সিযোময়ি)। 

সংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরষদ/ সপৌরসভ্ো 

/মনব বাচন অমিে 

৪. আর্দরনর পূ্ ব্ িী ০৩ কর ্ছররর 

ধোরো্োমহক ভ্োর্ প্রদোনকৃি আয়কর প্রিযয়ন 

পত্র  

আয়কর অমফস 

৫. অন্য সকোন আরেয়োরস্ত্র লোইরসন্স সনই িরি ব 

৩০০/- েোকোর নন -জুমডম য়োল স্ট্যোরে 

প্রদত্ত হলফনোিো। 

সনোেোরী পো্মলক/ ১ি সেণীর 

ম্যোমজরেে এর কায বািয় 

৬. সদ্য সিোলো ০৩ কমপ রঙ্গীন ছম্ 

(সিযোময়ি)। 

সংমিষ্ট স্টুমডও 

৭.আরেয়োরস্ত্র লোইরসন্স গ্রহরণর সিয় ৩০০/- 

েোকোর নন জুমডম য়োল স্ট্যোরে আইন ও 

নীমিিোলোর সকল ম্মধ-ম্ধোন এ্ং সংমিষ্ট 

অন্যোন্য মনয়ি-কোনুন সংক্রোরে স োষণোপত্র। 

সনোেোরী পো্মলক/১ি সেণীর 

ম্যোমজরেে এর অমফস। 

http://www.moulvibazar.gov.bd/
http://www.moulvibazar.gov.bd/
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০২. আরেয়োস্ত্র 

(বন্দুক/ 

 েগোন/রোইরফ

ল) লোইরসন্স 

প্রদোন 

 

(জোিীয় স্িন 

সেরলর ৬ষ্ঠ ও 

িদুর্ধ্ব সগ্রডভুি 

কি বরি/ 

অ্সরপ্রোি 

সরকোমর 

কি বকিবোরদর 

সেরত্র) 

৪৫ কোয ব 

মদ্স । 

১. মনধ বোমরি ফররি ২০/- েোকোর সকোে ব মফ 

যুি করর সজলো  ম্যোমজরেে ্রো্র  

আর্দন 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো / 

www.moulvibazar.gov.bd 

 

(োিমরক 

কি বকিবা/ জোিীয় 

স্িন সেরলর ৬ষ্ঠ 

ও িদুর্ধ্ব সগ্রডভুি 

চোকুরীরি/অ্সর

প্রোি সরকোমর 

কযোডোর সোমভ্ বস 

কি বকিবোরদর 

সেরত্র 

মপস্তল/মরভ্ল্োর/

 েগোন/রোইরফল  

এর লোইরসন্স  

ন্োয়ন মফ 

প্ররযোজয নয়) 

সহকোরী কমি নোর 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো 

রু  নাং- ৩০৩ সেমলরফোন নং- 

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২ 

ই-সিইলঃ 

jmsection303@gmail.

com 

 

অমিমরি সজলো 

ম্যোমজরেে 

সিৌলভ্ী্োজোর  

রু  নাং- ৩০১  

সফোন- +৮৮-০৮৬১-

৫২২০৩ 

ই-সিইলঃ 

admmoulvibaza

r@mopa.gov.bd 

 

২. সংমিষ্ট কর্তবপরের লোইরসন্স প্রদোরনর 

সুপোমর  সনদ। 

আনবদনকারীর েংমিষ্ট অমিে প্রধান 

৩. নোগমরকত্ব সনদ (সিযোময়ি) সংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরষদ/ সপৌরসভ্ো 

৪. জন্মমন্ন্ধন সনদ/জোিীয় পমরচয় পত্র  

(সিযোময়ি)। 

সংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরষদ/ সপৌরসভ্ো 

/মনব বাচন অমিে 

৫. অন্য সকোন আরেয়োরস্ত্র লোইরসন্স সনই 

িরি ব ৩০০/- েোকোর নন -জুমডম য়োল 

স্ট্যোরে প্রদত্ত হলফনোিো । 

সনোেোরী পো্মলক /১ি সেণীর 

ম্যোমজরেে এর অমফস 

৬. সদ্য সিোলো ০৩ কমপ রঙ্গীন ছম্ 

(সিযোময়ি)। 

সংমিষ্ট স্টুমডও 

৭.আরেয়োরস্ত্র লোইরসন্স গ্রহরণর সিয় ৩০০/- 

েোকোর নন -জুমডম য়োল স্ট্যোরে আইন ও 

নীমিিোলোর সকল ম্মধ-ম্ধোন এ্ং সংমিষ্ট 

অন্যোন্য মনয়ি-কোনুন সংক্রোরে স োষণোপত্র । 

সনোেোরী পো্মলক /১ি সেণীর 

ম্যোমজরেে এর অমফস 

০৩. আরেয়োস্ত্র 

(রোইরফল/ 

বন্দুক/ েগোন) 

লোইরসন্স 

প্রদোন 

(্ীর 

মুমিরযোদ্ধোরদর 

সেরত্র) 

৪৫ কোয ব 

মদ্স । 

১. মনধ বোমরি ফররি ২০/- েোকোর সকোে ব মফ 

যুি করর সজলো ম্যোমজরেে 

্রো্র আর্দন। 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো / 

www.moulvibazar.gov.bd 
 

 
মফ-মুি 

সহকোরী কমি নোর 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো 

রু  নাং- ৩০৩ সেমলরফোন নং- 

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২ 

ই-সিইলঃ 

jmsection303@gmail.

com 

 

অমিমরি সজলো 

ম্যোমজরেে 

সিৌলভ্ী্োজোর 

রু  নাং- ৩০১  

সফোন- +৮৮-০৮৬১-

৫২২০৩ 

ই-সিইলঃ 

admmoulvibaza

r@mopa.gov.bd 

 

২.  নোগমরকত্ব সনদ(সিযোময়ি) েংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরষদ/রপৌরসভ্ো 

৩.  জন্মমন্ন্ধন সনদ/জোিীয় পমরচয় পত্র 

(সিযোময়ি) 

েংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরষদ/ 

সপৌরসভ্ো/মনব বাচন অমিে 

৪.  অন্য সকোন আরেয়োরস্ত্র লোইরসন্স সনই 

িরি ব ৩০০/- েোকোর নন -জুমডম য়োল 

স্ট্যোরে প্রদত্ত হলফনোিো 

সনোেোরীপো্মলক/১ি সেণীর 

ম্যোমজরেে এর অমফস 

৫.  মুমিরযোদ্ধো সনদ (সিযোময়ি), সরকোমর 

সগরজরের কমপ 

আনবদনকারী/মুমিযুদ্ধ মবষয়ক 

িন্ত্রণািয় 

 

৬. সদ্য সিোলো ০৩ কমপ রঙ্গীন ছম্ 

(সিযোময়ি) 

েংমিষ্ট স্টুমিও 

৭.  আরেয়োরস্ত্র লোইরসন্স গ্রহরণর সিয় 

৩০০/- েোকোর নন -জুমডম য়োল স্ট্যোরে 

আইন ও নীমিিোলোর সকল ম্মধ-ম্ধোন 

এ্ং সংমিষ্ট অন্যোন্য মনয়ি-কোনুন সংক্রোরে 

সনোেোরী পো্মলক/১ি সেণীর 

ম্যোমজরেে এর অমফস 

http://www.moulvibazar.gov.bd/
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স োষণোপত্র 

০৪. আরেয়োস্ত্র 

(মপস্তি/ 

মরভ্ল্োর) 

লোইরসন্স প্রদোন 

(োধারণ/ 

স্সোিমরক 

ব্যমি) 

৪৫ কোয ব 

মদ্স । 

১. মনধ বোমরি ফররি. ২০/- েোকোর সকোে ব মফ 

যুি করর সজলো  ম্যোমজরেে ্রো্র  

আর্দন 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো / 

www.moulvibazar.gov.bd 

১.মপস্তি/মরভ্ল্োর 

ইসুয মফ : 

৩০,০০০/- 

 

(মফ জিো প্রদোরনর 

সকোড নং ১-

২২১১-০০-১৮৫৯) 

 
ভুাট : 

(ইস্যু মি’র 

মবপরীনি ১৫%) 

৪,৫০০/- 

 

ভ্যোে জিো 

প্রদোরনর সকোড নং 

১-১১৩৩-০০১৮-

০৩১১ 

লাইশেি প্রদাশনর 

অনুমতি প্রাতির পর 

ত  পতরশোধ  রশি 

হশব। 

সহকোরী কমি নোর 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো 

রু  নাং- ৩০৩ সেমলরফোন নং- 

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২ 

ই-সিইলঃ 

jmsection303@gmail.

com 

 

অমিমরি সজলো 

ম্যোমজরেে 

সিৌলভ্ী্োজোর 

রু  নাং- ৩০১  

সফোন- +৮৮-০৮৬১-

৫২২০৩ 

ই-সিইলঃ 

admmoulvibaza

r@mopa.gov.bd 

 

২. নোগমরকত্ব সনদ (সিযোময়ি) । েংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরষদ/রপৌরসভ্ো 

৩. জন্মমন্ন্ধন সনদ/জোিীয় পমরচয় পত্র  

(সিযোময়ি)। 

েংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরষদ 

/রপৌরসভ্ো/মন্ বোচন অমফস 

৪. ম্গি ০৩ ্ছররর আয়কর প্রিযয়ন পত্র  

(আর্দন কর ্ছরর মপস্তল/মরভ্ল্োর এর 

সেরত্র ন্যযনিি ৩ (মিন) লে েোকো আয়কর 

মদরি হর্ ) 

আয়কর অমফস 

৫. অন্য সকোন আরেয়োরস্ত্র লোইরসন্স সনই 

িরি ব ৩০০/- েোকোর নন -জুমডম য়োল 

স্ট্যোরে প্ররদয় হলফনোিো । 

সনোেোরী পো্মলক/১ি সেণীর 

ম্যোমজরেে এর অমফস 

৬. সদ্য সিোলো ০৩ কমপ রঙ্গীন ছম্ 

(সিযোময়ি)। 

সংমিষ্ট স্টুমডও 

৭. আরেয়োরস্ত্র লোইরসন্স গ্রহরণর সিয় 

৩০০/- েোকোর নন -জুমডম য়োল স্ট্যোরে 

আইন ও নীমিিোলোর সকল ম্মধ-ম্ধোন 

এ্ং সংমিষ্ট অন্যোন্য মনয়ি-কোনুন সংক্রোরে 

স োষণোপত্র। 

সনোেোরী পো্মলক/১ি সেণীর 

ম্যোমজরেে অমফস 

০৫. আরেয়োস্ত্র 

(মপস্তি/ 

মরভ্ল্োর) 

লোইরসন্স  

প্রদোন  

 

(সোিমরক/জো

িীয় স্িন 

সেরলর ৬ষ্ঠ ও 

িদূর্ধ্ব সগ্রডভুি 

কি বরি/অ্সর

৪৫ কোয ব 

মদ্স । 

১. মনধ বোমরি ফররি ২০/- েোকোর সকোে ব মফ 

যুি করর সজলো ম্যোমজরেে ্রো্র আর্দন 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো / 

www.moulvibazar.gov.bd 

  

(োিমরক 

কি বকিবা/  জোিীয় 

স্িন সেরলর ৬ষ্ঠ 

ও িদুর্ধ্ব সগ্রডভুি 

চোকুরীরি/অ্সর

প্রোি সরকোমর 

কযোডোর সোমভ্ বস 

কি বকিবোরদর 

সেরত্র 

মপস্তল/মরভ্ল্োর/

সহকোরী কমি নোর 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো 

রু  নাং- ৩০৩ সেমলরফোন নং- 

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২ 

ই-সিইলঃ 

jmsection303@gmail.

com 

 

অমিমরি সজলো 

ম্যোমজরেে 

সিৌলভ্ী্োজোর 

রু  নাং- ৩০১  

সফোন- +৮৮-০৮৬১-

৫২২০৩ 

ই-সিইলঃ 

admmoulvibaza

r@mopa.gov.bd 

 

২. সংমিষ্ট কর্তবপরের লোইরসন্স প্রদোরনর 

সুপোমর  সনদ 

আর্দনকোরীর সংমিষ্ট অমফস প্রধোন 

৩.  নোগমরকত্ব সনদ (সিযোময়ি) েংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরষদ /রপৌরসভ্ো 

৪.  জন্মমন্ন্ধন সনদ/জোিীয় পমরচয় পত্র 

(সিযোময়ি) 

েংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরষদ 

/রপৌরসভ্ো/মন্ বোচন অমফস 

৫.  অন্য সকোন আরেয়োরস্ত্র লোইরসন্স সনই 

িরি ব ৩০০/- েোকোর নন -জুমডম য়োল 

স্ট্যোরে প্ররদয় হলফনোিো  

সনোেোরী পো্মলক/১ি সেণীর 

ম্যোমজরেে অমফস 

http://www.moulvibazar.gov.bd/
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- প্রোি সরকোমর 

কি বকিবো) 

৬. সদ্য সিোলো ০৩ কমপ রঙ্গীন ছম্ 

(সিযোময়ি)  

সংমিষ্ট স্টুমডও  েগোন/রোইরফল  

এর লোইরসন্স   মফ 

প্ররযোজয নয়) ৭. আরেয়োরস্ত্র লোইরসন্স গ্রহরণর সিয় 

৩০০/- েোকোর নন -জুমডম য়োল স্ট্যোরে 

আইন ও নীমিিোলোর সকল ম্মধ-ম্ধোন 

এ্ং সংমিষ্ট অন্যোন্য মনয়ি-কোনুন সংক্রোরে 

স োষণোপত্র  

সনোেোরী পো্মলক/১ি সেণীর 

ম্যোমজরেে অমফস 

০৬. আরেয়োস্ত্র 

(মপস্তি/ 

মরভ্ল্োর) 

লোইরসন্স 

প্রদোন 

(্ীর 

মুমিরযোদ্ধোরদর 

সেরত্র) 

৪৫ কোয ব 

মদ্স । 

১ মনধ বোমরি ফররি ২০/- েোকোর সকোে ব মফ 

যুি করর সজলো ম্যোমজরেে 

্রো্র আর্দন। 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো / 

www.moulvibazar.gov.b

d 

 

 
 

 

 

 

 

মফ-মুি 

সহকোরী কমি নোর 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো 

রু  নাং- ৩০৩ সেমলরফোন নং- 

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২ 

ই-সিইলঃ 

jmsection303@gmail.

com 

 

অমিমরি সজলো 

ম্যোমজরেে 

সিৌলভ্ী্োজোর 

রু  নাং- ৩০১  

সফোন- +৮৮-০৮৬১-

৫২২০৩ 

ই-সিইলঃ 

admmoulvibaza

r@mopa.gov.bd 

 

২.  নোগমরকত্ব সনদ(সিযোময়ি) েংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরষদ/রপৌরসভ্ো 

৩.  জন্মমন্ন্ধন সনদ/জোিীয় পমরচয় পত্র 

(সিযোময়ি) 

েংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরষদ/ 

সপৌরসভ্ো/মনব বাচন অমিে 

৪.  অন্য সকোন আরেয়োরস্ত্র লোইরসন্স সনই 

িরি ব ৩০০/- েোকোর নন -জুমডম য়োল 

স্ট্যোরে প্ররদয় হলফনোিো  

সনোেোরীপো্মলক/১ি সেণীর 

ম্যোমজরেে এর অমফস 

৫.  মুমিরযোদ্ধো সনদ (সিযোময়ি), সরকোমর 

সগরজরের কমপ 

আনবদনকারী/মুমিযুদ্ধ মবষয়ক 

িন্ত্রণািয় 

৬. সদ্য সিোলো ০৩ কমপ রঙ্গীন ছম্ 

(সিযোময়ি)  

েংমিষ্ট স্টুমিও 

৭.  আরেয়োরস্ত্র লোইরসন্স গ্রহরণর সিয় 

৩০০/- েোকোর নন -জুমডম য়োল স্ট্যোরে 

আইন ও নীমিিোলোর সকল ম্মধ-ম্ধোন 

এ্ং সংমিষ্ট অন্যোন্য মনয়ি-কোনুন সংক্রোরে 

স োষণোপত্র  

সনোেোরী পো্মলক/১ি সেণীর 

ম্যোমজরেে এর অমফস 

০৭. আরেয়োস্ত্র 

( েগোন/ 

রোইরফল/ 

মপস্তি/ 

মরভ্ল্োর) 

লোইরসন্স 

প্রদোন 

(প্র্োসীরদর 

জন্য) 

৪৫ কোয ব 

মদ্স । 

১. মনধ বোমরি ফররি ২০/- েোকোর সকোে ব মফ 

যুি করর সজলো ম্যোমজরেে 

্রো্র আর্দন। 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো / 

www.moulvibazar.gov.b

d 

্ন্দুক/ েগোন/  

রোইরফল ইস্যু মফ- 

২০,০০০/- 
 

ত  জিো প্রদোরনর 

সকোড নং ১-

২২১১-০০-১৮৫৯ 

 

ভুাট : 

সহকোরী কমি নোর 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো 

রু  নাং- ৩০৩ সেমলরফোন নং- 

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২ 

ই-সিইলঃ 

jmsection303@gmail.

com 

 

অমিমরি সজলো 

ম্যোমজরেে 

সিৌলভ্ী্োজোর 

রু  নাং- ৩০১  

সফোন- +৮৮-০৮৬১-

৫২২০৩ 

ই-সিইলঃ 

admmoulvibaza

r@mopa.gov.bd 

২. প্র্োসী ্োংলোরদ ী/্োংলোরদ ী দ্বৈি 

নোগমররকর সেরত্র ধোরো্োমহকভ্োর্ স্ বর ষ 

৩ ্ছরর প্রমি্ছর ন্যযনিি ১২,০০,০০০/- 

(্োর লে) েোকো হোরর সরমিরেন্স প্রদোরনর 

প্রিোণপত্র এ্ং ম্রদর  আয়কর প্রদোরনর 

প্রিোণপত্র 

আনবদনকারী/েংমিষ্ট ব্াংক 

http://www.moulvibazar.gov.bd/
http://www.moulvibazar.gov.bd/
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৩. দ্বৈি নাগমরক েনদপত্র  আর্দনকোরী/দুিো্োস (ইস্যু মি’র 

মবপরীনি ১৫%) 

৩,০০০/- 

 

ভ্যোে জিো 

প্রদোরনর সকোড নং 

১-১১৩৩-০০১৮-

০৩১১ 

লাইশেি প্রদাশনর 

অনুমতি প্রাতির পর 

ত  পতরশোধ  রশি 

হশব। 

 

 

৪.  জন্মমন্ন্ধন সনদ/জোিীয় পমরচয় পত্র 

(সিযোময়ি) 

েংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরষদ/ 

সপৌরসভ্ো/মনব বাচন অমিে 

৫.  অন্য সকোন আরেয়োরস্ত্র লোইরসন্স সনই 

িরি ব ৩০০/- েোকোর নন -জুমডম য়োল 

স্ট্যোরে প্ররদয় হলফনোিো  

সনোেোরী পো্মলক/ ১ি সেণীর 

ম্যোমজরেে এর কায বািয় 

৬.  সদ্য সিোলো ০৩ কমপ রঙ্গীন ছম্ 

(সিযোময়ি)  

সংমিষ্ট স্টুমডও 

৭.  আরেয়োরস্ত্র লোইরসন্স এর আর্দন ও 

গ্রহরণর সিয় পৃথক পৃথকভ্োর্ ৩০০/- 

েোকোর নন -জুমডম য়োল স্ট্যোরে আইন ও 

নীমিিোলোর সকল ম্মধ-ম্ধোন এ্ং সংমিষ্ট 

অন্যোন্য মনয়ি-কোনুন সংক্রোরে স োষণোপত্র । 

সনোেোরী পো্মলক/১ি সেণীর 

ম্যোমজরেে এর অমফস 

০৮. আরেয়োস্ত্র 

(রোইরফল/ 

বন্দুক  েগোন) 

লোইরসন্স প্রদোন 
(্োধ বকযজমনি 

্ো  োরীমরক 

অেিিো জমনি 

কোররণ 

ওয়োমরর র 

অনুকূরল 

লোইরসন্স 

হস্তোেররর সেরত্র  

) 

৪৫ কোয ব 

মদ্স । 

১। মনধ বোমরি ফররি ২০/- েোকোর সকোে ব মফ 

যুি করর সজলো ম্যোমজরেে ্রো্র  

আর্দন।  

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো / 

www.moulvibazar.gov.b

d 

্ন্দুক/ েগোন/  

রোইরফল ইস্যু মফ- 

২০,০০০/- 
 

ত  জিো প্রদোরনর 

সকোড নং ১-

২২১১-০০-১৮৫৯ 

 

ভুাট : 

(ইস্যু মি’র 

মবপরীনি ১৫%) 

৩,০০০/- 

 

ভ্যোে জিো 

প্রদোরনর সকোড নং 

১-১১৩৩-০০১৮-

০৩১১ 

লাইশেি প্রদাশনর 

অনুমতি প্রাতির পর 

ত  পতরশোধ  রশি 

হশব। 

সহকোরী কমি নোর 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো 

রু  নাং- ৩০৩ সেমলরফোন নং- 

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২ 

ই-সিইলঃ 

jmsection303@gmail.

com 

 

অমিমরি সজলো 

ম্যোমজরেে 

সিৌলভ্ী্োজোর 

রু  নাং- ৩০১  

সফোন- +৮৮-০৮৬১-

৫২২০৩ 

ই-সিইলঃ 

admmoulvibaza

r@mopa.gov.bd 

 

২। অস্ত্র/িাইনেি হস্তান্তরকারীর বয়ে ৭০ 

বছনরর অমধক হওয়ার প্রিাণপত্র 

েংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরষদ/ 

সপৌরসভ্ো/মনব বাচন অমিে 

৩। ওয়োমরর র মনকে আরেয়োস্ত্র হস্তোেররর 

সেরত্র ৩০০/- েোকোর নন-জুমডম য়োল 

স্ট্যোরে সনোেোরীকৃি নো-দো্ীনোিো। 

সনোেোরী পো্মলক/১ি সেণীর 

ম্যোমজরেে এর অমফস 

৪। জোিীয় পমরচয় পজত্রর সিযোময়ি 

 দোকনপ 

মনব বাচন অমিে 

৫। ০৩ কমপ পোসরপোে ব সোইরজর রমঙ্গন  ছম্  সংমিষ্ট স্টুমডও 

৬। নোগমরকত্ব সনজের সিযোময়ি  দোকনপ েংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরষদ 

৭। অন্য সকোন আরেয়োরস্ত্র লোইরসন্স সনই 

িরি ব ৩০০/- েোকোর নন -জুমডম য়োল 

স্ট্যোরে হলফনোিো  

সনোেোরী পো্মলক/ ১ি সেণীর 

ম্যোমজরেে এর কায বািয় 

৮। আরেয়োরস্ত্র লোইরসন্স গ্রহরণর সিয় 

৩০০/- েোকোর নন -জুমডম য়োল স্ট্যোরে 

আইন ও নীমিিোলোর সকল ম্মধ-ম্ধোন 

এ্ং সংমিষ্ট অন্যোন্য মনয়ি-কোনুন সংক্রোরে 

স োষণোপত্র  

সনোেোরী পো্মলক/ ১ি সেণীর 

ম্যোমজরেে এর কায বািয় 

http://www.moulvibazar.gov.bd/
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০৯. আরেয়োস্ত্র 

(রোইরফল/ 

বন্দুক/ েগোন 

/মপস্তল 

মরভ্ল্োর) 

লোইরসন্স প্রদোন 
(মৃত্যযজমনি 

কোররণ 

ওয়োমরর র 

অনুকূনি 

িাইনেি 

ইস্যুর  সেনত্র ) 

৩০ কোয ব 

মদ্স । 

(প্রমির্দ

ন প্রোমি 

এবং 

স্বরোষ্ট্র 

িন্ত্রণোল

সয়র 

অনোপমত্ত 

প্রোমি 

সোরপরে)

। 

১। মনধ বোমরি ফররি ২০/- েোকোর সকোে ব মফ 

যুি করর সজলো ম্যোমজরেে ্রো্র  

আর্দন।  

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো / 

www.moulvibazar.gov.b

d 

্ন্দুক/ েগোন/  

রোইরফল ইস্যু মফ- 

২০,০০০/- 

 

মপস্তল/মরভ্ল্োর 

ইসুয মফ- 
৩০,০০০/- 

 

ত  জিো প্রদোরনর 

সকোড নং ১-

২২১১-০০-১৮৫৯ 

 

ভুাট : 

(ইস্যু মি’র 

মবপরীনি ১৫%) 

 

ভ্যোে জিো 

প্রদোরনর সকোড নং 

১-১১৩৩-০০১৮-

০৩১১ 

লাইশেি প্রদাশনর 

অনুমতি প্রাতির পর 

ত  পতরশোধ  রশি 

হশব। 

সহকোরী কমি নোর 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো 

রু  নাং- ৩০৩ সেমলরফোন নং- 

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২ 

ই-সিইলঃ 

jmsection303@gmail.

com 

 

অমিমরি সজলো 

ম্যোমজরেে 

সিৌলভ্ী্োজোর 

রু  নাং- ৩০১  

সফোন- +৮৮-০৮৬১-

৫২২০৩ 

ই-সিইলঃ 

admmoulvibaza

r@mopa.gov.bd 

 

২। মপিোর মৃত্যয সনে, উত্তরোমধকোর সনে, 

অন্যোন্য উত্তরোমধকোরীগরণর অনোপমত্তপত্র 

(সিযোময়ি কমপ) 

েংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরষদ/ 

সপৌরসভ্ো/মনব বাচন অমিে 

৩। জোিীয় পমরচয় পজত্রর সিযোময়ি 

 দোকনপ 

মনব বাচন অমিে 

৫। ০৩ কমপ পোসরপোে ব সোইরজর রঙ্গীন ছম্  েংমিষ্ট স্টুমিও 

৬। নোগমরকত্ব সনজের  সিযোময়ি  দোকনপ ইউমনয়ন পমরষদ/ সপৌরসভ্ো 

৭। ওয়োমরর র মনকে আরেয়োস্ত্র হস্তোেররর 

সেরত্র ৩০০/- েোকোর নন-জুমডম য়োল 

স্ট্যোরে সনোেোরীকৃি নো-দো্ীনোিো। 

সনোেোরী পো্মলক/ ১ি সেণীর 

ম্যোমজরেে এর কায বািয় 

৮। অন্য সকোন আরেয়োরস্ত্র লোইরসন্স সনই 

িরি ব ৩০০/- েোকোর নন -জুমডম য়োল 

স্ট্যোরে হলফনোিো । 

সনোেোরী পো্মলক/ ১ি সেণীর 

ম্যোমজরেে এর কায বািয় 

৯। আরেয়োরস্ত্র লোইরসন্স গ্রহরণর সিয় 

৩০০/- েোকোর নন -জুমডম য়োল স্ট্যোরে 

আইন ও নীমিিোলোর সকল ম্মধ-ম্ধোন 

এ্ং সংমিষ্ট অন্যোন্য মনয়ি-কোনুন সংক্রোরে 

স োষণোপত্র। 

সনোেোরী পো্মলক/ ১ি সেণীর 

ম্যোমজরেে এর কায বািয় 

১০. আরেয়োস্ত্র 

(রোইরফল/ 

বন্দুক/ েগোন) 

লোইরসন্স প্রদোন 

(আমথ বক 

প্রমিষ্ঠোরনর  

অনুকূরল) 

 

৪৫ কোয ব 

মদ্স । 

১। মনধ বোমরি ফররি ২০/- েোকোর সকোে ব মফ 

যুি করর সজলো ম্যোমজরেে ্রো্র 

আর্দন। 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো / 

www.moulvibazar.gov.b

d 

্ন্দুক/ েগোন/  

রোইরফল ইস্যু মফ- 

২০,০০০/- 
 

ত  জিো প্রদোরনর 

সকোড নং ১-

২২১১-০০-১৮৫৯ 

 

ভুাট : 

(ইস্যু মি’র 

সহকোরী কমি নোর 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো 

রু  নাং- ৩০৩ সেমলরফোন নং- 

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২ 

ই-সিইলঃ 

jmsection303@gmail.

com 

 

অমিমরি সজলো 

ম্যোমজরেে 

সিৌলভ্ী্োজোর 

রু  নাং- ৩০১  

সফোন- +৮৮-০৮৬১-

৫২২০৩ 

ই-সিইলঃ 

admmoulvibaza

r@mopa.gov.bd 

 

২।আর্দনকোরীর  জোিীয় পমরচয় পরত্রর 

সিযোময়ি ফরেোকমপ 

ইউমনয়ন পমরষদ/ সপৌরসভ্ো 

 ৩। আর্দনকোরীর ০৩  কমপ পোস বরপোে ব 

সোইরজর সিযোময়ি রমঙ্গন ছম্  

েংমিষ্ট স্টুমিও 

 ৪। ব্যোংক সলরভ্মন্স /মেন্দুকেীিা েংমিষ্ট ব্াংক/বাংিানদ  ব্াংক 

 ৫। ্োংলোরদ  ব্যোংক কর্তবক  অনুরিোমদি 

পত্র। 

্োংলোরদ  ব্যোংক 

http://www.moulvibazar.gov.bd/
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 ৬। ৩০০/- েোকোর নন -জুমডম য়োল 

স্ট্যোরে হলফনোিো  

 

সনোেোরী পো্মলক/ ১ি সেণীর 

ম্যোমজরেে এর কায বািয় 

মবপরীনি ১৫%) 

৩,০০০/- 

 

ভ্যোে জিো 

প্রদোরনর সকোড নং 

১-১১৩৩-০০১৮-

০৩১১ 

 

লাইশেি প্রদাশনর 

অনুমতি প্রাতির পর 

ত  পতরশোধ  রশি 

হশব। 

৭। গোড ব এর দুই কমপ রমঙ্গন সিযোময়ি ছম্ 

। 

সংমিষ্ট স্টুমডও 

৮।গোড ব এর জী্ন বৃত্তোে ও অস্ত্র প্রম েণ 

েংক্রান্ত েননদর েিুাময়ি কমপ                                             

আনবদনকারী প্রমিষ্ঠান/েংমিষ্ট 

প্রম েণ প্রদানকারী প্রমিষ্ঠান 

৯। লোইরসরন্সর মররেইনোররর জন্য িরনোমনি 

গোড ব এর  জী্ন বৃত্তোে।  

আনবদনকারী প্রমিষ্ঠান 

১০। প্রমিষ্ঠোরনর মনরোপত্তোর ম্্রণী । আনবদনকারী প্রমিষ্ঠান 

১১। ্োড়ী ভ্োড়োর চুমিনোিো । আনবদনকারী প্রমিষ্ঠান 

১২।আয়কর প্রিযয়ন পত্র আয়কর অমিে 

১১. আরেয়োস্ত্র 

(রোইরফল/ 

বন্দুক/ েগোন) 

লোইরসন্স প্রদোন 

(প্রমিষ্ঠোরনর  

অনুকূরল) 

 

৪৫ কোয ব 

মদ্স । 

১। মনধ বোমরি ফররি ২০/- েোকোর সকোে ব মফ যুি 

করর সজলো ম্যোমজরেে ্রো্র আর্দন। 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো / 

www.moulvibazar.gov

.bd 

লোইরসন্স ইসুয মফ 

: ৫০,০০০/- 

(১২ স্োর  েগোন) 

 

ত  জিো প্রদোরনর 

সকোড নং ১-

২২১১-০০-১৮৫৯ 

 

 

 
ভ্যোে- 

ইসুয মফ’র 

ম্পরীরি ১৫% 

 
ভ্যোে জিো 

প্রদোরনর সকোড নং 

১-১১৩৩-০০১৮-

০৩১১ 

 

লাইশেি প্রদাশনর 

সহকোরী কমি নোর 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো 

রু  নাং- ৩০৩ সেমলরফোন নং- 

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২ 

ই-সিইলঃ 

jmsection303@gmail.

com 

 

অমিমরি সজলো 

ম্যোমজরেে 

সিৌলভ্ী্োজোর 

রু  নাং- ৩০১  

সফোন- +৮৮-০৮৬১-

৫২২০৩ 

ই-সিইলঃ 

admmoulvibazar

@mopa.gov.bd 

 

২।আর্দনকোরীর  জোিীয় পমরচয় পরত্রর 

সিযোময়ি ফরেোকমপ 

ইউমনয়ন পমরষদ/ সপৌরসভ্ো 

 ৩। আর্দনকোরীর ০৩ কমপ পোস বরপোে ব 

সোইরজর সিযোময়ি রমঙ্গন ছম্  

েংমিষ্ট স্টুমিও 

 ৪। প্রমিষ্ঠোরনর পমরর োমধি মূলধরনর পমরিোণ 

ন্যযনিি ১০ (দ ) সকোটি েোকোর প্রিোণপত্র। 

আনবদনকারী প্রমিষ্ঠান /বাংিানদ  

ব্াংক 

৫। সেড লোইরসন্স, প্ররযোজয সেরত্র 

সিরিোররন্ডোি অ্ এরসোমসরয় ন এ্ং 

আটি বরকল অ্ এরসোমসরয় ন আর্দরনর সোরথ 

জিো মদরি হর্। 

্োংলোরদ  ব্যোংক 

৬। ব্যোংক সলরভ্মন্স /মেন্দুকেীিা আর্দনকোরী প্রমিষ্ঠোন /্োংলোরদ  

ব্যোংক 

৭। ্োংলোরদ  ব্যোংক কর্তবক  অনুরিোমদি পত্র। ্োংলোরদ  ব্যোংক 

৮। ৩০০/- েোকোর নন -জুমডম য়োল স্ট্যোরে 

হলফনোিো  

    

সনোেোরী পো্মলক/ ১ি সেণীর 

ম্যোমজরেে এর কায বািয় 

৯। গোড ব এর দুই কমপ রমঙ্গন সিযোময়ি ছম্ ।  েংমিষ্ট স্টুমিও 

http://www.moulvibazar.gov.bd/
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১০।গোড ব এর জী্ন বৃত্তোে ও অস্ত্র প্রম েণ 

েংক্রান্ত েননদর েিুাময়ি কমপ   

আনবদনকারী প্রমিষ্ঠান / েংমিষ্ট 

প্রম েণ প্রদানকারী প্রমিষ্ঠান 

অনুমতি প্রাতির পর 

ত  পতরশোধ  রশি 

হশব। 
১১। লোইরসরন্সর মররেইনোররর জন্য িরনোমনি 

গোড ব এর        জী্ন বৃত্তোে।  

আনবদনকারী প্রমিষ্ঠান 

১২। প্রমিষ্ঠোরনর মনরোপত্তোর ম্্রণী । আনবদনকারী প্রমিষ্ঠান 

১৩। ্োড়ী ভ্োড়োর চুমিনোিো । আনবদনকারী প্রমিষ্ঠান 

১৪।আয়কর প্রিযয়ন পত্র আয়কর অমিে 

১২. আরেয়োস্ত্র 

লোইরসন্স ন্োয়ন 

 

০২ (দুই) 

কোয বমদ্

স 

 

১। সোদো কোগরজ ২০/- েোকো সকোে ব মফ যুি 

আর্দন সজলো ম্যোমজরেে ্রো্র  কররি হর্  

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো / 

www.moulvibazar.gov

.bd 

ন্োয়ন মফ :  

 

   ১০,০০০/- 

(মপস্তি/মরভ্ল্োর)  

 

   ৫,০০০/- 

( েগোন/রোইরফল) 

 

ন্োয়ন মফ প্রদোরনর 

সকোড নং ১-২২১১-

০০০০-১৮৫৯ 

 

ভ্যোে:  

ন্োয়ন মফ’র 

ম্পরীরি ১৫% 

সহকোরী কমি নোর 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো 

রু  নাং- ৩০৩ সেমলরফোন নং- 

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২ 

ই-সিইলঃ 

jmsection303@gmail.

com 

 

অমিমরি সজলো 

ম্যোমজরেে 

সিৌলভ্ী্োজোর 

রু  নাং- ৩০১  

সফোন- +৮৮-০৮৬১-

৫২২০৩ 

ই-সিইলঃ 

admmoulvibaza

r@mopa.gov.bd 

 

২। সসোনোলী ব্যোংরক ১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

সকানি মনধ বামরি নবায়ন মি এবং ভুাট  ১-

১১৩৩-০০১৮-০৩১১ নং সকানি জিো মদরয় 

চোলোরনর মূল কমপ জিো কররি হর্।  

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো/ লোইরেরী 
 

৪। ন্োয়রনর সিয় অস্ত্র  ও সগোলো্োরুদ, ্য়স 

প্রিোরণর জন্য জোিীয় পমরচয়পত্র সদখোরি হর্ 

েংতিষ্ট লাইশেিধারী 

http://www.moulvibazar.gov.bd/
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 ৫। মনধ বামরি েিনয়র পর নবায়ননর মনমিত্ত 

সজিা ম্যামজনেট এর মনকট েনন্তাষজনক 

ব্াখ্যােহ আনবদন দামিি করনি হনব। 

আনবদন েনন্তাষজনক মবনবমচি হনি পূণ ব 

িাইনেি ইস্যু মি এর েিপমরিাণ অথ ব আদায় 

পূব বক িাইনেি নবায়ন করনবন।  

 

েংতিষ্ট লাইশেিধারী 

 

ভ্যোে জিো প্রদোরনর 

সকোড-১-১১৩৩-

০০১৮-০৩১১ 

 

(্ীর মুমিরযোদ্ধো/ 

োিমরক 

কি বকিবা/  জোিীয় 

স্িন সেরলর ৬ষ্ঠ 

ও িদূর্ধ্ব সগ্রডভুি 

চোকুরীরি/ 

অ্সরপ্রোি 

সরকোমর কযোডোর 

সোমভ্ বস 

কি বকিবোরদর 

সেরত্র মপস্তল/ 

মরভ্ল্োর/ েগোন/

রোইরফল  এর 

লোইরসন্স  ন্োয়ন 

মফ প্ররযোজয নয়) 

১৩

. 

পমত্রকো/মপ্রমটং 

এ্ং সপ্রস এর 

মডক্লোরর ন 

৩০ কোয ব 

মদ্স। 

১। মনধ বোমরি ফররি ২০/- েোকোর সকোে ব মফ যুি 

করর সজলো প্র োসক ্রো্র  আর্দন। 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো / 

www.moulvibazar.gov

.bd 

 
ম্নোমূরল্য 

সহকোরী কমি নোর 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো 

রু  নাং- ৩০৩ সেমলরফোন নং- 

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২ 

ই-সিইলঃ 

jmsection303@gmail.

com 

 

অমিমরি সজলো 

ম্যোমজরেে 

সিৌলভ্ী্োজোর 

রু  নাং- ৩০১  

সফোন- +৮৮-০৮৬১-

৫২২০৩ 

ই-সিইলঃ 

admmoulvibaza

r@mopa.gov.bd 

 

২। ম েোগি সযোগ্যিোর সনদ পত্র    আর্দনকোরী প্ররদয় 

৩। জোিীয় পমরচয় পজত্রর সিযোময়ি  দোকনপ আর্দনকোরী/মন্ বোচন অমফস 

৪। দুই কমপ সিযোময়ি রমঙ্গন ছম্  সংমিষ্ট স্টুমডও 

৫। ব্যোংক সলরভ্মন্স সোটি বমফরকে  সংমিষ্ট ব্যোংক 

৬। ব্যোংক সস্ট্েরিট  সংমিষ্ট ব্যোংক 

৭। সপ্ররসর সোরথ চুমিপত্র  আশবন ারী প্রশদয় 

৮। অমভ্জ্ঞিো সনদ পত্র। আর্দনকোরী প্ররদয় 

১৪

. 

ইে ভ্োেোর 

লোইরসন্স প্রদোন  

৩০ 

কায বমদব

ে।  

১. মনধ বোমরি ‘ক’ ফররি ২০/- েোকো সকোে ব মফযুি 

আর্দন । 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো / 

www.moulvibazar.gov

.bd 

১. মফ: 

১০/-(আর্দন) 

৫০০/- (লোইরসন্স) 

মফ জিো প্রদোরনর 

সহকোরী কমি নোর 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো 

রু  নাং- ৩০৩ সেমলরফোন নং- 

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২ 

অমিমরি সজলো 

ম্যোমজরেে 

সিৌলভ্ী্োজোর 

রু  নাং- ৩০১   ২. নোগমরকত্ব সনদপত্র (সিযোময়ি ফরেোকমপ) । ইউমনয়ন পমরষদ/ সপৌরসভ্ো 

http://www.moulvibazar.gov.bd/
http://www.moulvibazar.gov.bd/
http://www.moulvibazar.gov.bd/
http://www.moulvibazar.gov.bd/


31 
 

৩. সেড লোইরসন্স (সিযোময়ি ফরেোকমপ) । ইউমনয়ন পমরষদ/ সপৌরসভ্ো সকোড নং ১-

৪৫০১-০০০১-

১৮৫৪ 

 

লাইশেশির 

অনুমতি প্রদাশনর 

পর  ত  েমা 

তদশি হশব। 

 

২.অমগ্রি উৎরস 

কর- প্রনিুক 

সেক ন মি 

নীমিিািা 

অনুযায়ী প্রনদয়। 

(জিো প্রদোরনর 

সকোড নং -১-

১১৪১-০০০০-

০১১১ ও ০১০১ 
 

৩. ভুাট- ১৫% 
 

ভ্যোে জিোদোরনর 

সকোড-১-১১৩৩-

০০১৮-০৩১১) 

ই-সিইলঃ 

jmsection303@gmail.

com 

 

সফোন- +৮৮-০৮৬১-

৫২২০৩ 

ই-সিইলঃ 

admmoulvibaza

r@mopa.gov.bd 

 

৪. ইেভ্োেোয় ব্য্হৃি জমির িোমলকোনো সংক্রোে 

কোগজপত্র । 

আনবদনকারী কর্তবক প্রনদয় 

৫. পমরর্  অমধদির কর্তবক প্রদত্ত অ্স্থোনগি 

ছোড়পত্র । 

পমরর্  অমধদির 

৬.সংমিষ্ট ইউ. মপ সচয়োরম্যোন কর্তবক প্রদত্ত 

অনোপমত্ত সনদ  

ইউমনয়ন পমরষদ/ সপৌরসভ্ো 

৭. আয়কর ও ভ্যোে পমরর োরধর প্রিযয়ন । আয়কর ও ভ্যোে অমফস 

৮. ইটভাটার েোকচারোল মডজোইন আশবদন ারী  র্তম  প্রশদয় 

৯. জমির সেসম্যোপ ও সেচম্যোপ । আর্দনকোরী/ 

সোরভ্বয়োর 

১০. ব্াংক েিনভমি োর্ট বমিনকট। েংমিষ্ট ব্াংক 

১১. পোসরপোে ব সোইরজর এক কমপ সিযোময়ি রমিন 

ছম্ । 

েংমিষ্ট স্টুমিও 

১২. মফ ্ো্দ জিোকৃি েোকোর সেজোমর  চোলোন । 

 

আনবদনকারী প্রনদয় 

১৩. ৩০০/- টাকার নন-জুমিমেয়াি স্ট্ুানে 

হিিনািা। 

সনোেোরী পো্মলক/ ১ি সেণীর 

ম্যোমজরেে এর কায বািয় 

১৫. ইে ভ্োেোর 

লোইরসন্স ন্োয়ন 

০৭ কোয ব 

মদ্স। 

১। মনধ বোমরি ফররি ২০/-েোকো সকোে ব মফযুি 

আর্দন কররি 

 হর্ । 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো / 

www.moulvibazar.go

v.bd 

১. মফ: 

১০/-(আর্দন) 

৫০০/- (লোইরসন্স) 

 

মফ জিো প্রদোরনর 

সকোড নং ১-

৪৫০১-০০০১-

১৮৫৪ 

 

লাইশেশির 

অনুমতি প্রদাশনর 

সহকোরী কমি নোর 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো 

রু  নাং- ৩০৩ সেমলরফোন নং- 

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২ 

  ই-সিইলঃ 

jmsection303@gmail.

com 

 

অমিমরি সজলো 

ম্যোমজরেে 

সিৌলভ্ী্োজোর 

রু  নাং- ৩০১  

সফোন- +৮৮-০৮৬১-

৫২২০৩ 

ই-সিইলঃ 

admmoulvibaza

r@mopa.gov.bd 

 

২। পমরর্  অমধদির কর্তবক প্রদত্ত সিয়ামদ ছোড়পত্র 

। 

পমরনব  অমধদপ্তর 

৩। হািেননর আয়কর ও ভ্যোে পমরর োরধর 

প্রিযয়ন পত্র। 

আয়কর ও ভুাট অমিে 

৪। নবায়ন মফ ্ো্দ জিোকৃি েোকোর সেজোমর  

চোলোন। 

আনবদনকারী কর্তবক প্রনদয় 

৫। সেড লোইরসন্স ইউমনয়ন পমরষদ/ সপৌরসভ্ো 

http://www.moulvibazar.gov.bd/
http://www.moulvibazar.gov.bd/
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৬। পমরর োমধি উৎস কররর চোলোরনর 

ছোয়োমলমপ। 

 

আনবদনকারী প্রনদয় পর  ত  েমা 

তদশি হশব। 

 

২.অমগ্রি উৎরস 

কর- প্রনিুক 

সেক ন মি 

নীমিিািা অনুযায়ী 

প্রনদয়। 

(জিো প্রদোরনর 

সকোড নং -১-

১১৪১-০০০০-

০১১১ ও ০১০১ 
 

৩. ভুাট- ১৫% 
 

ভ্যোে জিোদোরনর 

সকোড-১-১১৩৩-

০০১৮-০৩১১) 

 

১৬. 

 

সোকবোস, যোত্রো, 

সিলো ইিযোমদর 

অনুরিোদন প্রদোন 

 

২০  

কায বমদব

ে।  

১। সজলো ম্যোমজরেে ্রো্র ২০/-েোকো সকোে ব 

মফযুি সোদো কোগরজ মলমখি আর্দন । 

 

আর্দনকোরী কর্তবক প্ররদয় 

 

ম্নোমূরল্য 

 

সহকোরী কমি নোর 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো 

রু  নাং- ৩০৩ সেমলরফোন নং- 

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২ 

ই-সিইলঃ 

jmsection303@gmail.

com 

 

অমিমরি সজলো 

ম্যোমজরেে 

সিৌলভ্ী্োজোর 

রু  নাং- ৩০১  

সফোন- +৮৮-০৮৬১-

৫২২০৩ 

ই-সিইলঃ 

admmoulvibaza

r@mopa.gov.bd 
১৭. দ্ব্্োমহক সনদ 

প্রদোন 

১৫  

কায ব 

মদবে। 

 ১। দূিো্োরসর িোধ্যরি/মনকে আত্মীরয়র 

িোধ্যরি/রদর  মনরজ  অ্স্থোনকোলীন  সিরয় 

সজলো ম্যোমজরেে ্রো্র োদা কাগনজ ২০/-

টাকা সকাট ব মি েম্বমিি মিমিি আর্দন ।  

আর্দনকোরী কর্তবক প্ররদয় সনদপত্র ইসুয মফ : 

৭০০/- 

২. েনদ  ইসুযর 

অনুশমাদশনর  পর 

ত  

েমা তদশি হশব। 

 

 
( মফ জিো প্রদোরনর 

সহকোরী কমি নোর 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো 

রু  নাং- ৩০৩ সেমলরফোন নং- 

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২ 

ই-সিইলঃ 

jmsection303@gmail.

com 

 

অমিমরি সজলো 

ম্যোমজরেে 

সিৌলভ্ী্োজোর 

রু  নাং- ৩০১  

সফোন- +৮৮-০৮৬১-

৫২২০৩ 

ই-সিইলঃ 

admmoulvibaza

r@mopa.gov.bd 

২। ম্যোমজরেে/ সনোেোরী পো্মলরকর  এর মনকে 

সেোমদি দ্ব্্োমহক অ্স্থো সেমকবি 

এমফরডমভ্ে 

সনোেোরী পো্মলক/ ১ি সেণীর 

ম্যোমজরেে এর কায বািয় 

৩। সচয়োরম্যোন/ওয়োড ব কমি নোর কর্তবক প্রদত্ত 

নোগমরক সনদ 

ইউমনয়ন পমরষদ/ সপৌরসভ্ো 



33 
 

৪। ছম্-০১ কমপ (সিযোময়ি) েংমিষ্ট স্টুমিও সকোড নং ১-২২০১-

০০০১-২৬৮১) 

 

 

৫। জোিীয় পমরচয় পত্র আনবদনকারী/মনব বাচন অমিে 

৬। সসোনোলী ব্যোংক, সিৌলভ্ী্োজোর  োখোর 

িোধ্যরি  

 ১-২২০১-০০০১-২৬৮১ সকোরড চোলোরনর 

িোধ্যরি মফ জিোদোনপূ্ বক সেজোরী চোলোরনর 

মূলকমপ।  

আনবদনকারী কর্তবক 

প্রনদয়/েংমিষ্ট সোনািী ব্াংক 

18. ম্নো 

িয়নোিদরে 

লো  দোফন 

০১ কোয ব 

মদ্স 

১। মৃত্যয্রণকোরীর পরে সজলো ম্যোমজরেে 

্রো্র ২০/- েোকো সকোে ব মফ সহকোরর সোদো 

কোগরজ মলমখি আর্দন। 

২। আর্দরন সংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরষদ 

সচয়োরম্যোন/ সপৌরসভ্োর সিয়র/কোউমন্সলর এ্ং 

সংমিষ্ট থোনোর অমফসোর ইনচোজব এর সুপোমর । 

আর্দনকোরী কর্তবক প্ররদয় নবনামূদল্য সহকোরী কমি নোর 

জুমডম য়োল মুমন্সখোনো  োখো 

রু  নাং- ৩০৩ সেমলরফোন নং- 

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২ 

ই-সিইলঃ 

jmsection303@gmail.

com 

 

অমিমরি সজলো 

ম্যোমজরেে 

সিৌলভ্ী্োজোর 

রু  নাং- ৩০১  

সফোন- +৮৮-০৮৬১-

৫২২০৩ 

ই-সিইলঃ 

admmoulvibaza

r@mopa.gov.bd 
 

 

 

স্হানীয় ের ার োখা 

 

ক্রতম নং সেবার নাম সেবা 

প্রদাশন 

েশব মাচ্চ 

েময় 

প্রয়ােনীয়  াগেপত্র প্রয়ােনীয় 

 াগেপত্র/আশবদন 

 রম প্রাতিস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পতরশোধ পদ্ধতি(যতদ 

থাশ ) 

োখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি  ম ম িমার 

পদবী,রুম নম্বর, সেলা /উপশেলার 

স াড, অত তেয়াল সেতলশ ান ও 

ইশমইল 

উর্ধধ মিন  ম ম িমার পদবী, 

পদবী,রুম নম্বর, সেলা 

/উপশেলার স াড, অত তেয়াল 

সেতলশ ান ও ইশমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ েন্ম তনবন্ধন 

েনদ 

েংশোধশনর 

আশবদন 

প্রতিস্বাের রে 

০১ তদন ইশিাপূশব ম েংগৃহীি েন্ম েনদপশত্রর 

মূল  তপেহ প্র ল্প পতরচাল  

বরাবর তনধ মাতরি  রশম আশবদন 

 রশি হশব । আশবদন েমথ মশন 

অন্যান্য প্রমাোতদ 

সেলা প্রোেশ র 

 ায মালয়, স্থানীয় 

ের ার োখা(  ে 

নং- ৩১০) ৩য় 

িলা) 

ত /চােমমুক্ত স্থানীয় ের ার োখা, সেলা 

প্রোেশ র  ায মালয়,শমৌলভীবাোর । 

উপপতরচাল ,স্থানীয় ের ার ।  

রুম নং- ৩১০ 

সেলা স াড- +৮৮ ০৮৬১ 

স ান নং- ৫২৬০৩ 

ই-সমইল নম্বর 

ddlgmoulvibazar@ 

yahoo.com 

উপপতরচাল ,স্থানীয় ের ার । 

রুম নং- ৩১০ 

সেলা স াড- +৮৮ ০৮৬১ 

স ান নং- ৫২৬০৩ 

ই-সমইল নম্বর-

ddlgmoulvibazar@ 

yahoo.com 
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02 ইউতপ েতচবশদর 

আনুশিাতষ  

প্রদান 

বরাদ্দ 

প্রাতি 

োশপশে 

০১(এ ) 

মাে 

১. তনধ মাতরি  রশম আশবদন 

২. চাকুরীর খতিয়ান বতহ 

৩. ওয়াতরে েনদ 

সেলা প্রোেশ র 

 ায মালয়, স্থানীয় 

ের ার োখা  

(  ে নং- ৩১০) 

৩য় িলা) 

ত  /চােম মুক্ত স্থানীয় ের ার োখা, সেলা 

প্রোেশ র  ায মালয়,শমৌলভীবাোর । 

উপপতরচাল ,স্থানীয় ের ার ।  

রুম নং- ৩১০ 

সেলা স াড- +৮৮ ০৮৬১ 

স ান নং- ৫২৬০৩ 

ই-সমইল 

নম্বরddlgmoulvibazar@ 

yahoo.com 

উপপতরচাল ,স্থানীয় ের ার । 

রুম নং- ৩১০ 

সেলা স াড- +৮৮ ০৮৬১ 

স ান নং- ৫২৬০৩ 

ই-সমইল নম্বর-

ddlgmoulvibazar@ 

yahoo.com 

০৩ ইউতনয় পতরষদ 

নত্যন  মশেক্স 

ভবন তনম মাশের 

প্রস্তাব সপ্ররে 

৩০ তদন স্থানীয় ের ার তবভাশগর 

৪৬.০১৭.০২২.০০.০০.০১১.২০.১৩-

৬৮৫ নং স্মার মশি বতে মি িথ্যেহ 

উপশেলা তনব মাহী অত োশরর 

মাধ্যশম আশবদন  

সেলা প্রোেশ র 

 ায মালয়, স্থানীয় 

ের ার োখা(  ে 

নং- ৩১০) ৩য় 

িলা) 

ত /চােম মুক্ত  স্থানীয় ের ার োখা, সেলা 

প্রোেশ র  ায মালয়,শমৌলভীবাোর । 

উপপতরচাল ,স্থানীয় ের ার ।  

রুম নং- ৩১০ 

সেলা স াড- +৮৮ ০৮৬১ 

স ান নং- ৫২৬০৩ 

ই-সমইল 

নম্বরddlgmoulvibazar@ 

yahoo.com 

 

উপপতরচাল ,স্থানীয় ের ার । 

রুম নং- ৩১০ 

সেলা স াড- +৮৮ ০৮৬১ 

স ান নং- ৫২৬০৩ 

ই-সমইল নম্বর-

ddlgmoulvibazar@ 

yahoo.com 

০৪ ইউতনয়ন 

পতরষদ 

েতচবশদর 

অতেমি ছুটি 

১৫ তদন ১।তনধ মাতরি  রশম আশবদন 

২। েংতিষ্ট ইউতপ সচয়ারম্যান ও 

উপশেলা তনব মাহী অত োশরর 

সুপাতরে 

৩। প্রশয়ােনীয় সেশত্র ডাক্তারী  

েনদপত্র েংযুক্ত  রশি হশব । 

সেলা প্রোেশ র 

 ায মালয়, স্থানীয় 

ের ার োখা(  ে 

নং- ৩১০) ৩য় 

িলা) 

ত /চােম মুক্ত  স্থানীয় ের ার োখা, সেলা 

প্রোেশ র  ায মালয়,শমৌলভীবাোর । 

উপপতরচাল ,স্থানীয় ের ার ।  

রুম নং- ৩১০ 

সেলা স াড- +৮৮ ০৮৬১ 

স ান নং- ৫২৬০৩ 

ই-সমইল নম্বর 

ddlgmoulvibazar@ 

yahoo.com 

উপপতরচাল ,স্থানীয় ের ার । 

রুম নং- ৩১০ 

সেলা স াড- +৮৮ ০৮৬১ 

স ান নং- ৫২৬০৩ 

ই-সমইল নম্বর-

ddlgmoulvibazar@ 

yahoo.com 

০৫ ইউতনয়ন 

পতরষদ 

েতচবশদর 

ভতবষ্য িহতবশল 

েমাকৃি অথ ম 

উশত্তালন 

১৫ ১।তনধ মাতরি  রশম আশবদন 

২। েংতিষ্ট ইউতপ সচয়ারম্যান ও 

উপশেলা তনব মাহী অত োশরর 

সুপাতরে 

 

সেলা প্রোেশ র 

 ায মালয়, স্থানীয় 

ের ার োখা(  ে 

নং- ৩১০) ৩য় 

িলা) 

ত /চােম মুক্ত  স্থানীয় ের ার োখা, সেলা 

প্রোেশ র  ায মালয়,শমৌলভীবাোর । 

উপপতরচাল ,স্থানীয় ের ার ।  

 ে নং- ৩১০ 

সেলা স াড- +৮৮ ০৮৬১ 

স ান নং- ৫২৬০৩ 

ই-সমইল নম্বর 

উপপতরচাল ,স্থানীয় ের ার ।  

 ে নং- ৩১০ 

সেলা স াড- +৮৮ ০৮৬১ 

স ান নং- ৫২৬০৩ 

ই-সমইল নম্বর-

ddlgmoulvibazar@ 

yahoo.com 
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ddlgmoulvibazar@ 

yahoo.com 

০৬ ইউতনয়ন 

পতরষদ 

সচয়ারম্যান 

/েদস্য এবং 

সপৌর 

 াউতিলরশদর  

তবশদে ভ্রমশনর 

অরনুমতি 

০৭ তদন ১। আশবদন 

২। ববশদতে  ছুটির তবষশয় 

পতরষশদর অনুশমাদন 

৩। পূশব মর ছুটির িথ্য 

৪। থানা সথশ  ছািপত্র 

সেলা প্রোেশ র 

 ায মালয়, স্থানীয় 

ের ার োখা(  ে 

নং- ৩১০) ৩য় 

িলা) 

ত /চােম মুক্ত  স্থানীয় ের ার োখা, সেলা 

প্রোেশ র  ায মালয়,শমৌলভীবাোর । 

উপপতরচাল ,স্থানীয় ের ার ।  

রুম নং- ৩১০ 

সেলা স াড- +৮৮ ০৮৬১ 

স ান নং- ৫২৬০৩ 

ই-সমইল 

নম্বরddlgmoulvibazar@ 

yahoo.com 

উপপতরচাল ,স্থানীয় ের ার । 

রুম নং- ৩১০ 

সেলা স াড- +৮৮ ০৮৬১ 

স ান নং- ৫২৬০৩ 

ই-সমইল নম্বর-

ddlgmoulvibazar@ 

yahoo.com 

০৭ তবশেষ উপলশে 

অস্থায়ী হাে 

স্থাপশনর 

অনুমতি 

২০ 

 ায মতদবে 

১।প্রাথীি স্থাশনর ভূতমর িপেীল 

উশেখ পূব ম  আশবদন 

২। পতরষশদর তেদ্ধাশির  তপ 

৩।েতমর মাতল ানা 

৪।মহােি /আঞ্চতল  েি  সথশ  

দুরত্ব । 

সেলা প্রোেশ র 

 ায মালয়, স্থানীয় 

ের ার োখা(  ে 

নং- ৩১০) ৩য় 

িলা) 

ত /চােম মুক্ত  স্থানীয় ের ার োখা, সেলা 

প্রোেশ র  ায মালয়,শমৌলভীবাোর । 

উপপতরচাল ,স্থানীয় ের ার ।  

রুম নং- ৩১০ 

সেলা স াড- +৮৮ ০৮৬১ 

স ান নং- ৫২৬০৩ 

ই-সমইল 

নম্বরddlgmoulvibazar@ 

yahoo.com 

উপপতরচাল ,স্থানীয় ের ার । 

রুম নং- ৩১০ 

সেলা স াড- +৮৮ ০৮৬১ 

স ান নং- ৫২৬০৩ 

ই-সমইল নম্বর-

ddlgmoulvibazar@ 

yahoo.com 

০৮ ইউতনয়ন পতষদ 

েতচবশদর 

পােশপাে ম 

ইসুয/নবায়শনর 

ছািপত্র 

০৫ 

 ায মতদবে 

১।যথাযথ  র্তমপশের মাধ্যশম 

আশবদন 

২। তনধ মাতরি ছ  পূরে 

সেলা প্রোেশ র 

 ায মালয়, স্থানীয় 

ের ার োখা(  ে 

নং- ৩১০) ৩য় 

িলা) 

ত /চােম মুক্ত  স্থানীয় ের ার োখা, সেলা 

প্রোেশ র  ায মালয়,শমৌলভীবাোর । 

উপপতরচাল ,স্থানীয় ের ার ।  

রুম নং- ৩১০ 

সেলা স াড- +৮৮ ০৮৬১ 

স ান নং- ৫২৬০৩ 

ই-সমইল 

নম্বরddlgmoulvibazar@ 

yahoo.com 

উপপতরচাল ,স্থানীয় ের ার । 

রুম নং- ৩১০ 

সেলা স াড- +৮৮ ০৮৬১ 

স ান নং- ৫২৬০৩ 

ই-সমইল নম্বর-

ddlgmoulvibazar@ 

yahoo.com 
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সরতভতনউ মুিীখানা োখা 

ক্রং 

নং 

সেবার নাম সেবা 

প্রদাশনর 

েময় 

প্রশয়ােনীয়  াগেপত্র প্রশয়ােনীয় 

 াগেপত্র/আশবদন 

 রম প্রাতিস্থান 

সেবামূল্য এবং পতরশোধ 

পদ্ধতি (যতদ থাশ ) 

োখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি 

পদতব, নম্বর, সেলা/উপশেলা 

স াড, অত তেয়াল সেতলশ ান ও 

ইশমই  

   পদতব,  নম্বর, 

সেলা/উপশেলা স াড, অত তেয়াল 

সেতলশ ান ও ইশমই

০১ তবশদে হশি প্রাি       

আম-

সমাক্তারনামা 

প্রমাতে রে 

েংক্রাি 

০১ মাে ১। ২০ (তবে) ো ার  আশবদন ারীশ  

আমশমাক্তারনামা অশথনটিশ ইে  রার েন্য সেলা 

প্রোে  বরাবশর   রশম আশবদন দাতখল  রশি 

হশব; 

২। সনাোরী পাবতলশ র মাধ্যশম প্রদত্ত এত শডতভশের মূল 

 তপ; 

৩। আমশমাক্তার গ্রহীিা  পররাে মন্ত্রোলশয়র 

অশথনটিশ শেড মূল আম-সমাক্তারনামা ০২ (দুই) প্রস্ত 

ছায়াতলতপ; 

৪। আশবদন ারীর সমাবাইল নম্বর এবং োিীয় 

পতরচয়পশত্রর ছায়াতলতপ।  

১। এত শডতভশের 

েন্য সয স াশনা 

সনাোরী পাবতল  

অত ে 

২। অনুশমাতদি 

স্ট্যাম্প সভন্ডার 

৩।  চালান  রশমর 

েন্য অত ে সস্ট্েনারী 

সদা ান 

১। ১,০০০/- (এ হাোর) 

ো ার তবশেষ আঠাশলা 

স্ট্যাম্প; 

২। স াড নং ১-১১০১-

০০২০-১৩০১ সি 

সোনালী ব্যাং , প্রধান 

োখা, সমৌলভীবাোর এ 

১৫/- (পশনশরা) ো া 

চালান | 

 

েহ ারী  তমেনার, আরএম োখা, 

সেলা প্রোেশ র , 

সমৌলভীবাোর। 

ramu.moulvibazar 

@gmail.com 

 

 

অতিতরক্ত সেলা প্রোে  (রােস্ব) 

সমৌলভীবাোর 

+৮৮০৮৬১৫২৪৩০ 

moulvibazarrevenue@gmail.com 

রুম  

 

০২ ব্যতক্ত মাতল ানা 

ভূতম হশি বনে 

েম্পদ অপোরে 

েংক্রাি 

০১ মাে  ১। আশবদন ারী  িার ব্যতক্তগি ভূতম সথশ  গাছ 

 াোর েন্য বন তবভাগ  েরবরাহকৃি  

 রশম আশবদন  রশি হয়; 

২। আশবদনপশত্র আশবদন ারীর সমাবাইল নম্বর উশেখ 

 রশি হশব। 

েংতিষ্ট সরঞ্জ 

  

ত  মুক্ত  

েহ ারী  তমেনার, আরএম োখা, 

সেলা প্রোেশ র , 

সমৌলভীবাোর। 

ramu.moulvibazar 

@gmail.com 

 

সেলা প্রোে , সমৌলভীবাোর 

+৮৮০৮৬১৬৩২০২ 

dcmoulvibazar@mopa.gov.bd 

রুম  

 

০৩ অকৃতষ খাে েতম 

বশদাবস্ত (পাহাি 

টিলা) 

০৬ 

মাে  

১। েতমর ি তেল উশেখ  ২০/-(তবে) ো ার 

েহ সেলা প্রোে  বরাবশর তলতখি আশবদন 

 রশি হশব; 

২। আশবদনপশত্র আশবদন ারীর সমাবাইল নম্বর উশেখ 

 রশি হশব। 

 েন্য সয 

স াশনা স্ট্যাম্প 

সভন্ডার 

 

েতমর সেলাতম মূল্য  

প্রদান । 

 

েহ ারী  তমেনার, আরএম োখা, 

সেলা প্রোেশ র , 

সমৌলভীবাোর। 

ramu.moulvibazar 

@gmail.com 

 

সেলা প্রোে , সমৌলভীবাোর 

+৮৮০৮৬১৬৩২০২ 

dcmoulvibazar@mopa.gov.bd 

রুম  

 

 

০৪ 

কৃতষ েতম 

অকৃতষ  াশে 

ব্যবহাশরর 

অনুমতি প্রদান 

েংক্রাি 

০১ মাে েতমর ি তেল উশেখ  ২০/-(তবে) ো ার 

 সমাবাইল নম্বর উশেখ  সেলা প্রোে  

বরাবশর তলতখি আশবদন  রশি হশব।  

 

 েন্য সয 

স াশনা স্ট্যাম্প 

সভন্ডার 

ত  মুক্ত  

েহ ারী  তমেনার, আরএম োখা, 

সেলা প্রোেশ র , 

সমৌলভীবাোর। 

ramu.moulvibazar 

@gmail.com 

 

সেলা প্রোে , সমৌলভীবাোর 

+৮৮০৮৬১৬৩২০২ 

dcmoulvibazar@mopa.gov.bd 

রুম  
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স্ত

NID 

TIN 

 

acteacellmoulvibazar 

@yahoo.com 
 moulvibazarrevenue@ 

gmail.com 

 
রুম

হস্তাির 

হস্তাির

হস্তািশরর সেশত্র

হস্তাির াতর 

হস্তািশরর

acteacellmoulvibazar 

@yahoo.com 

 moulvibazarrevenue@ 

gmail.com 

 
রুম

acteacellmoulvibazar 

@yahoo.com 

 moulvibazarrevenue@ 

gmail.com 
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রুম 

 েংতিষ্ট েংতিষ্ট

 

acteacellmoulvibazar 

@yahoo.com 

 moulvibazarrevenue 

@gmail.com 

 
রুম

acteacellmoulvibazar 

@yahoo.com 
 moulvibazarrevenue 

@gmail.com 
 

রুম

acteacellmoulvibazar 

@yahoo.com 
 moulvibazarrevenue 

@gmail.com 
 

রুম
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সেনাশরল োটি মত শ ে োখা 

 

 

ক্রতম   

 

সেবার নাম 

 

সেবা প্রদাশন েশব মাচ্চ েময়  

 

প্রশয়ােনীয় 

 াগেপত্র 

 

প্রশয়ােনীয়  াগে 

পত্র /আশবদন 

 রম প্রাতি স্থান 

 

সেবামূল্য 

এবং 

পতরশোধ 

পদ্ধতি (যতদ 

থাশ ) 

 

োখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি 

 ম ম িমার পদবী, রুম নম্বর, 

সেলা/উপশেলার স াড, 

অত তেয়াল সেতলশ ান ও 

ইশমইল 

 

উর্ধ্মিন  ম ম িমার পদবী, রুম 

নম্বর,সেলা/উপশেলার স াডেহ  

অত তেয়াল সেতলশ ান ও ইশমইল 

 

 

১ 

 

েরকারী দাবী 

আদায় আইন 

১৯১৩ েননর 

মবধান 

সিািানবক 

যাবিীয় 

েরকারী/ 

আধােরকারী/ 

স্বায়ত্ত ামেি 

েংস্থা/ 

প্রমিষ্ঠান 

েমূনহর 

অনাদায়ী অথ ব 

আদায় 

 

সদনাদাশরর তবরুশদ্ধ মামলা দাশয়র 

 রার ৩০(তত্রে) তদশনর মশধ্য ৭  

ধারা সনাটিশের মাধ্যশম েংতিষ্ট 

সদনাদারশ  সদনা পতরশোশধর 

অবতহি  রা হয়। 

 

দাবী পতরশোশধ আপতত্ত সেশত্র 

সনাটিে প্রাতির ৩০(তত্রে) তদশনর 

মশধ্য সদনাদারশ  সেনাশরল 

োটি মত শ ে অত োর বরাবর 

তলতখি আশবদন উপস্থাপন  রশি 

পাশরন। 

  

উভয়পশের উপতস্থতিশি আশবদন 

শুনানীর তভতত্তশি সদনাদারশ  

এ  ালীন/ত তস্ত সমািাশব  সদনা 

পতরশোশধর অথবা সদনা হশি 

অব্যহতির তনশদ মে সদয়া হয়।   

 

 ) সেনাশরল 

োটি মত শ ে অত োর 

বরাবর স াে ম ত  

েংযুতক্তেহ নীল সডতম/ 

োদা  াগশে তলতখি 

আশবদন।    

 

খ) ৫ ধারার  

পূরেকৃি  রম। 

সবের ারী 

/স্বায়ত্বোতেি 

প্রতিষ্ঠান  র্তম  

দাবীকৃি  ো ার উপর 

মূল্যানুপাতি   স াে ম 

ত  / এডশভালারাম ত   

প্রদান  রশি হয়। 

 

ক) সকাট ব মি 

অনুনিামদি 

স্ট্ুাে সভন্ডার । 

ি) নীি সিিী 

কাগজ  িাইনেরী 

/সষ্ট নারী সদাকান  

গ) ৪,৫ও ৬ 

ধারার িরি –

সজনানরি 

োর্ট বমিনকট  ািা  

ঘ) এিনভািারাি 

মি সেজারী  ািা, 

সিৌিভীবাজার।   

 

আনবদননর 

োনথ ২০/- 

টাকার সকাট ব 

মি 

 

 

 

 

সেনাশরল োটি মত শ ে অত োর, 

সাটি যন দকে আোলত । 

রুম নম্বর - ৩০৫ 

স ান ০৮৬১-৫৩০১৭                

ই-সমইল 

gcomoulvibazar@yahoo.com 

অতিতরক্ত সেলা প্রোে রােস্ব

সমৌলভীবাোর

রুম নম্বর ৩০৪

স ান ০৮৬১ ৫২৪৩০ 

moulvibazarrevenue @ 

gmail.com 

 
 

 

 

 

 



40 
 

রাজস্ব শাখার 

 

ক্রমি

ক 

সেবার নাি সেবা 

প্রদানন 

েনব বাচ্চ 

েিয় 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র /আনবদন 

িরি প্রামপ্তস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পমরন াধ 

পদ্ধমি 

(যমদ থানক) 

 ািার নািেহ দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি বকিবার 

পদবী,রুি নম্বর,নজিা/উপনজিার 

সকাি,অমিমেয়াি সটমিনিান ও ইনিইি 

উর্ধ্বিন কি বকিবার পদবী, রুি নম্বর, 

সজিা/উপনজিার সকািেহ,অমিমেয়াি 

সটমিনিান ও ইনিইি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ বালুিহাি/ 

মেমিকা 

বালুিহাি 

ইজারা 

প্রদাননর জন্য 

িামিকাভুমির 

আনবদন 

৩০ 

(মত্র ) 

কায বমদব

ে 

 

 

 

 

 

 

১) েরকার মনধ বামরি 

িরি 

২) সেি িাইনেি এর 

েিুাময়ি িনটাকমপ      

৩) মিন কমপ 

পােনপাট ব োইনজর 

ছমব 

৪) ব্াংক েিনভিী 

োর্ট বমিনকট 

৫) ভুাট 

সরমজনে ননর কমপ  

৬) হািনাগাদ 

আয়কর েনদপত্র 

৭) সেজার সিম ন 

ব্বহানরর 

প্রিুায়নপত্র 

৮)জািানি মহনেনব 

ইজারা  মূনল্যর 

২৫% ব্াংক োিট 

৯) ১িা দ্বব াি সথনক 

৩০ স  কামিবক পয বন্ত 

িামিকাভুমির েনদ 

ইস্যু করা হয় 

১,৯) সজিা প্র ােনকর কায বািয়  

(রাজস্ব  ািা, কে নং-৩০৮)  

web 

1.www.moulvibazar.gov.b

d 

2. www.forms.gov.bd 

২-৭) আনবদনকারীর মনজ উনযাগ 

েংগৃহীি 

৮) িিমেমি ব্াংনকর সয সকান 

 ািা 

১ি সেমণর 

িামিকাভুমির 

জন্য মি- 

৫০০০/- (পাঁচ 

হাজার) টাকা 

২য় সেমণর 

িামিকাভুমির 

জন্য মি- 

৫০০/- (পাঁচ ) 

টাকা 

মেমিউনির 

মূল্য 

প্রমির্ট ১০০০/- 

(এক হাজার) 

টাকা 

ইজারামূল্য 

মবগি মিন 

বছনরর সিাট 

ইজারা মূনল্যর 

১০% উর্ধ্বদর। 

েনরজমিন 

বালুিহানির 

বাস্তব অবস্থা 

পমরদ বনপূব বক 

মূল্য মনধ বারণ 

 

সরমভমনউ সিপুর্ট কানিক্টর 

সিৌিভীবাজার 

সিান : 

+৮৮০১৭৩০৩৩ ১০৫৯ 

+৮৮ ০৮৬১ ৫২৭২৭ 

e-mail: 

moulvibazarrevenue@gmail.co

m 

কে নং-৩০৮ 

 

অমিমরি সজিা প্র ােক (রাজস্ব), 

সিৌিভীবাজার 

সিান : +৮৮০১৭৩০৩৩১০৫৬ 

+৮৮ ০৮৬১ ৫২৪৩০ 

e-mail: 
moulvibazarrevenue@gmail.com 

কে নং-৩০৪  

০২ জিিহাি 

ইজারা প্রদান 

৩০ 

(মত্র ) 

কায বমদব

৩ বছর  

সিয়ানদ ইজারার 

১ সজিা প্র ােনকর কায বািয় 

(রাজস্ব  ািা, কে নং-৩০৮) 

web: 

 

 

১) আশবদন 

সরমভমনউ সিপুর্ট কানিক্টর 

সিৌিভীবাজার 

সিান : 

অমিমরি সজিা প্র ােক (রাজস্ব), 

সিৌিভীবাজার 

সিান : +৮৮০১৭৩০৩৩১০৫৬ 

mailto:moulvibazarrevenue@gmail.com
mailto:moulvibazarrevenue@gmail.com
mailto:moulvibazarrevenue@gmail.com
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ক্রমি

ক 

সেবার নাি সেবা 

প্রদানন 

েনব বাচ্চ 

েিয় 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র /আনবদন 

িরি প্রামপ্তস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পমরন াধ 

পদ্ধমি 

(যমদ থানক) 

 ািার নািেহ দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি বকিবার 

পদবী,রুি নম্বর,নজিা/উপনজিার 

সকাি,অমিমেয়াি সটমিনিান ও ইনিইি 

উর্ধ্বিন কি বকিবার পদবী, রুি নম্বর, 

সজিা/উপনজিার সকািেহ,অমিমেয়াি 

সটমিনিান ও ইনিইি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ে  

 

সেনত্র

১ তনতদ মষ্ট  রশম 

আশবদন 

২) প্রকৃি মৎেেীবী 

েংক্রাি েনদ 

৩) েমবায় েতমতির 

তনবন্ধনপশত্রর 

েিযাতয়ি  তপ 

৪) েতমতির 

েভাপতি/েম্পাদ ে

হ ে ল েদস্যশদর 

ছতবেহ ঠি ানা 

৫) ইোরা মূশল্যর 

২০% োমানি স্বরুপ 

ব্যাং  ড্রা ে/শপ-

অড মার 

৬) ের াতর 

েলমহাল ব্যবস্থাপনা 

নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী 

প্রশয়ােনীয় 

 াগেপত্র।

1. 

www.moulvibazar.gov.bd 

2. www.forms.gov.bd 

২-৪, ৬) আনবদনকারীর  মনজ 

উনযাগ েংগৃহীি 

৫)  িিমেমি ব্াংনকর সয সকান 

 ািা 

 রশমর মূল্য-

৫০০/- 

(পাঁচেি) 

ো া। 

 

২) তবগি তিন 

বছশরর গি 

ইোরা মূশল্যর 

৫% বতধ মি 

হাশর। 

+৮৮০১৭৩০৩৩ ১০৫৯ 

+৮৮ ০৮৬১ ৫২৭২৭ 

e-mail: 

moulvibazarrevenue@gmail.co

m 

কে নং-৩০৮ 

+৮৮ ০৮৬১ ৫২৪৩০ 

e-mail: 
moulvibazarrevenue@gmail.com 

কে নং-৩০৪  

০৩ হাটবাজার 

চামিনা 

মভর্টর 

িাইনেি 

প্রদান 

১৫ 

(পননর) 

কায বমদব

ে 

 

১) োদা কাগনজ 

আনবদন 

২) সেি িাইনেি এর 

িনটাকমপ েিুাময়ি 

৩) 

জািীয় পমরচয়পনত্রর 

িনটাকমপ েিুাময়ি 

 

৪) এক কমপ 

১-৫) মনজ উনযাগ 

৬-৯) েংমিষ্ট উপনজিা ভূমি অমিে

 

প্রমি 

বগ বমিটানর  

সজিা েদনর 

১২৫/- 

সপৌর এিাকায় 

১০০/- 

উপনজিা েদর 

৫০/- 

 

সরমভমনউ সিপুর্ট কানিক্টর 

সিৌিভীবাজার 

সিান : +৮৮০১৭৩০৩৩ ১০৫৯ 

+৮৮ ০৮৬১ ৫২৭২৭  

e-mail: 

moulvibazarrevenue@gmail. 

com 

কে নং-৩০৮ 

 

অমিমরি সজিা প্র ােক (রাজস্ব), 

সিৌিভীবাজার 

সিান : +৮৮০১৭৩০৩৩১০৫৬ 

   +৮৮ ০৮৬১ ৫২৪৩০ 

e-mail: 

moulvibazarrevenue@gmail

. com 
কে নং-৩০৪  

http://www.moulvibazar.gov.bd/
mailto:moulvibazarrevenue@gmail.com
mailto:moulvibazarrevenue@gmail.com
mailto:moulvibazarrevenue@gmail.com
mailto:moulvibazarrevenue@gmail.com
mailto:moulvibazarrevenue@gmail.com
mailto:moulvibazarrevenue@gmail.com
mailto:moulvibazarrevenue@gmail.com
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ক্রমি

ক 

সেবার নাি সেবা 

প্রদানন 

েনব বাচ্চ 

েিয় 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র /আনবদন 

িরি প্রামপ্তস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পমরন াধ 

পদ্ধমি 

(যমদ থানক) 

 ািার নািেহ দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি বকিবার 

পদবী,রুি নম্বর,নজিা/উপনজিার 

সকাি,অমিমেয়াি সটমিনিান ও ইনিইি 

উর্ধ্বিন কি বকিবার পদবী, রুি নম্বর, 

সজিা/উপনজিার সকািেহ,অমিমেয়াি 

সটমিনিান ও ইনিইি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পােনপাট ব োইনজর 

েিুাময়ি রমিন ছমব 

৫) নাগমরকত্ব 

োর্ট বমিনকনটর 

িনটাকমপ েিুাময়ি 

৬) েংমিষ্ট ইউমনয়ন 

ভূমি েহকারী 

কি বকিবা ও 

োনভবয়ানরর সযৌথ 

প্রমিনবদন 

৭) সেচ ম্যাপ 

৮) িমিয়াননর কমপ 

৯) জিাবিী িরি 

অন্যান্য ১৩/- 

০৪ সপৌরেভাধীন 

ইজারাকৃি 

অমপ বি 

েেমত্তর 

নবায়ন 

০৭ 

কায বমদব

ে 

১) োদা কাগনজ 

আনবদন 

২) পূব ববিী িীজ 

নবায়ননর মিমেআর 

এর িনটাকমপ 

৩) 

জািীয় পমরচয়পনত্রর 

িনটাকমপ 

 

১) মনজ উনযাগ (একর প্রমি) 

১) কৃমষ জমি-

৫০০/- টাকা  

২) অকৃমষ মভর্ট 

জমি-২০০০/-

 টাকা   ৩) 

ম ল্প/বামণমজু

ক 

কানজ ব্বহৃি 

জমি-৫,০০০/-

 টাকা  

(প্রমি বগ বফুট) 

আবামেক 

 র ও কাঁচা  র 

৩/- টাকা 

 

সরমভমনউ সিপুর্ট কানিক্টর 

সিৌিভীবাজার 

সিান : 

+৮৮০১৭৩০৩৩ ১০৫৯ 

+৮৮ ০৮৬১ ৫২৭২৭ 

e-mail: 

moulvibazarrevenue@gmail.co

m 

কে নং-৩০৮ 

 

অমিমরি সজিা প্র ােক (রাজস্ব), 

সিৌিভীবাজার 

সিান : +৮৮০১৭৩০৩৩১০৫৬ 

+৮৮ ০৮৬১ ৫২৪৩০ 

e-mail: 
moulvibazarrevenue@gmail.com 

কে নং-৩০৪  

mailto:moulvibazarrevenue@gmail.com
mailto:moulvibazarrevenue@gmail.com
mailto:moulvibazarrevenue@gmail.com


43 
 

ক্রমি

ক 

সেবার নাি সেবা 

প্রদানন 

েনব বাচ্চ 

েিয় 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র /আনবদন 

িরি প্রামপ্তস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পমরন াধ 

পদ্ধমি 

(যমদ থানক) 

 ািার নািেহ দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি বকিবার 

পদবী,রুি নম্বর,নজিা/উপনজিার 

সকাি,অমিমেয়াি সটমিনিান ও ইনিইি 

উর্ধ্বিন কি বকিবার পদবী, রুি নম্বর, 

সজিা/উপনজিার সকািেহ,অমিমেয়াি 

সটমিনিান ও ইনিইি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

টাকা 

টাকা      

/- 

টাকা  

টাকা 

০৫ কৃতষ খাে 

েতম 

বশদাবস্ত 

প্রদান 

৬০ 

(ষাট) 

কায বমদব

ে

০১। ভূতমহীশনর 

তনধ মাতরি আশবদনপত্র 

০২। সেচ ম্যাপ  

০৩। োিীয় 

পরতচয়পত্রশর 

 শো তপ েিযায়তি  

০৪। ভূতমহীন েনদ 

০৫। নাগতর ত্ব 

োটি মত শ ে 

০৬। স্বামী স্ত্রীর সযৌথ 

১, সজিা প্র ােনকর কায বািয় 

(এে.এ  ািা) 

েংতিষ্ট উপশেলা ভূতম অত ে/ 

উপশেলা তনব মাহী অত োশরর 

 ায মালয়/শেলা প্রোেশ র 

 ায মালশয়র সহল্পনিে ও সজিা 

ওনয়ব সপাট বাি 

1. 

www.moulvibazar.gov.bd 

োিামি ১/- 

(এক) টাকা  

প্রস্তাব 

অনুনিাদননর 

পর 

 

সরমভমনউ সিপুর্ট কানিক্টর 

সিৌিভীবাজার 

সিান : 

+৮৮০১৭৩০৩৩ ১০৫৯ 

+৮৮ ০৮৬১ ৫২৭২৭ 

e-mail: 

moulvibazarrevenue@gmail.co

m 

কে নং-৩০৮ 

 

অমিমরি সজিা প্র ােক (রাজস্ব), 

সিৌিভীবাজার 

সিান : +৮৮০১৭৩০৩৩১০৫৬ 

+৮৮ ০৮৬১ ৫২৪৩০ 

e-mail: 
moulvibazarrevenue@gmail.com 

কে নং-৩০৪  

http://www.moulvibazar.gov.bd/
mailto:moulvibazarrevenue@gmail.com
mailto:moulvibazarrevenue@gmail.com
mailto:moulvibazarrevenue@gmail.com
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ক্রমি

ক 

সেবার নাি সেবা 

প্রদানন 

েনব বাচ্চ 

েিয় 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র /আনবদন 

িরি প্রামপ্তস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পমরন াধ 

পদ্ধমি 

(যমদ থানক) 

 ািার নািেহ দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি বকিবার 

পদবী,রুি নম্বর,নজিা/উপনজিার 

সকাি,অমিমেয়াি সটমিনিান ও ইনিইি 

উর্ধ্বিন কি বকিবার পদবী, রুি নম্বর, 

সজিা/উপনজিার সকািেহ,অমিমেয়াি 

সটমিনিান ও ইনিইি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ছতব  

০৭। েমাবদী  রম 

০৮। খতিয়াশনর  তপ 

০৯। ইউএলএও এর 

তরশপাে ম 

১০। উপশেলার 

 ায মতববরেী 

2. www.forms.gov.bd 

৬ তনে উশযাগ 

২,৭-১০) েংতিষ্ট উপশেলা ভূমি 

অমিে

০৬ অ-কৃনষ খাস 

জন  

বদদাবত 

প্রোন । 

৯০ 

(নব্বই) 

কায বমদবে 

 

১) োদা কাগনজ 

আবনদন 

২) মূল্য মনধ বারণ 

মববরণী ও 

কুািকুনি ন েীট    

৩) জিাবিী িরি  

৪) ৫০০ গজ 

ব্াোনধ বর সেচ ম্যাপ  

৫) সেচ ম্যাপ 

৬) পাবমিক ইজনিন্ট 

বাঁধাগ্রস্থ হনব না িনি ব 

প্রিুায়ন 

৭) হিিনািা-৩ সেট 

(প্রথি সেমণর 

ম্যামজনেট/সনাটারী 

পাবমিনকর 

স্বােরেহ) 

৮) প্রস্তামবি জমির 

ভমবষ্যৎ 

প্রনয়াজনীয়িার 

প্রিুায়ন পত্র 

৯) প্রস্তামবি ভবননর 

সি-আউট প্ল্ুান 

 

১,৬-১১,১৪,১৫) তনে উশযাশগ  

২-৫,১২,১৩,১৫) েংতিষ্ট উপশেলা 

ভূতম অত ে 

 

 

 

 

জমির মূল্য 

১। সপৌর 

এিাকায় 

বাজার মূনল্যর 

মৈগুন 

২। সপৌর 

এিাকার 

বামহনর বাজার 

মূনল্যর মৈগুন 

 

সরমভমনউ সিপুর্ট কানিক্টর 

সিৌিভীবাজার 

সিান : 

+৮৮০১৭৩০৩৩ ১০৫৯ 

+৮৮ ০৮৬১ ৫২৭২৭ 

e-mail: 

moulvibazarrevenue@gmail.co

m 

কে নং-৩০৮ 

 

অমিমরি সজিা প্র ােক (রাজস্ব), 

সিৌিভীবাজার 

সিান : +৮৮০১৭৩০৩৩১০৫৬ 

+৮৮ ০৮৬১ ৫২৪৩০ 

e-mail: 
moulvibazarrevenue@gmail.com 

কে নং-৩০৪  

mailto:moulvibazarrevenue@gmail.com
mailto:moulvibazarrevenue@gmail.com
mailto:moulvibazarrevenue@gmail.com
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ক্রমি

ক 

সেবার নাি সেবা 

প্রদানন 

েনব বাচ্চ 

েিয় 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র /আনবদন 

িরি প্রামপ্তস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পমরন াধ 

পদ্ধমি 

(যমদ থানক) 

 ািার নািেহ দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি বকিবার 

পদবী,রুি নম্বর,নজিা/উপনজিার 

সকাি,অমিমেয়াি সটমিনিান ও ইনিইি 

উর্ধ্বিন কি বকিবার পদবী, রুি নম্বর, 

সজিা/উপনজিার সকািেহ,অমিমেয়াি 

সটমিনিান ও ইনিইি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০) ন্যুনিি জমির 

চামহদা পত্র 

১১) জমির মূল্য 

পমরন ানধর 

অিীকারনািা 

১২) ৫০০ গজ 

ব্াোনধ বর মভিনরর 

ভূমির সেমণ ও দাগ 

মভমত্তক সূমচ 

১৩) িমিয়াননর 

অনুমিমপ  

১৪) প্র ােমনক 

অনুনিাদন (েরকামর 

দপ্তর/ মো 

প্রিমষ্ঠান/প্রমিষ্ঠাননর 

নানি হনি েংিমষ্ট 

িন্ত্রণািয় কবর্তক) 

১৫) ধিীয় 

উপেনািয়, 

এমিিিানা, 

কবরস্থান, শ্ম ানঘাট 

স্থাপননর জন্য হনি 

েংমিষ্ট স্থানীয় 

েরকার েংস্থার 

(ইউমনয়ন 

পমরষদ/সপৌরেভা) 

মনকট হনি ছাড়পত্র 

মননি হনব। 

০৭ তবতেষ্ট 

তেোতবদ, 

৯০ 

(নব্বই) 

১) োদা কাগনজ 

আনবদন 

মনজ উনযানগ প্রিীমক 

মূনল্য/নরয়ামি 

 

সরমভমনউ সিপুর্ট কানিক্টর 

 

অমিমরি সজিা প্র ােক (রাজস্ব), 
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ক্রমি

ক 

সেবার নাি সেবা 

প্রদানন 

েনব বাচ্চ 

েিয় 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র /আনবদন 

িরি প্রামপ্তস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পমরন াধ 

পদ্ধমি 

(যমদ থানক) 

 ািার নািেহ দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি বকিবার 

পদবী,রুি নম্বর,নজিা/উপনজিার 

সকাি,অমিমেয়াি সটমিনিান ও ইনিইি 

উর্ধ্বিন কি বকিবার পদবী, রুি নম্বর, 

সজিা/উপনজিার সকািেহ,অমিমেয়াি 

সটমিনিান ও ইনিইি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 তব, 

োতহতিয  বা 

োিীয় 

পয মাশয় তনে 

অবদাশনর 

েন্য 

তবশেষভাশব 

স্বীকৃি 

ব্যতক্তর 

অনুকূশল 

অকৃতষ খাে 

েতম 

বশদাবস্ত 

প্রদান 

কায বমদব

ে 

 

২) িিমেি (দাগ, 

িমিয়ান উনেি 

করনি হনব)  

৩) ব্াংক েিভমি 

েনদ

৪) পূণ বাি 

ইননভস্ট্নিন্ট 

মেমিউি

৫) প্রকনল্পর 

েিয়েীিা 

৬) মবমননয়াগকৃি 

মূিধননর পমরিাণ

৭) অনথ বর উৎে  

৮) েিবানয়র 

কাগজপত্রামদ 

৯) যথাযথ 

কর্তবপনের অনাপমত্ত 

োর্ট বমিনকট

১০) হিিনািা 

১১) ভবননর প্ল্ুান 

মূনল্য সিৌিভীবাজার 

সিান : 

+৮৮০১৭৩০৩৩ ১০৫৯ 

+৮৮ ০৮৬১ ৫২৭২৭ 

e-mail: 

moulvibazarrevenue@gmail.co

m 

কক্ষ নং-৩০৮ 

সিৌিভীবাজার 

সিান : +৮৮০১৭৩০৩৩১০৫৬ 

+৮৮ ০৮৬১ ৫২৪৩০ 

e-mail: 
moulvibazarrevenue@gmail.com 

কে নং-৩০৪  

০8  েংস্থাপ

ন 
েংক্রাি 
িথ্যাতদ 

০৭ 

(োি)  

 ায মতদব

ে 

 

তনে উশযাশগ েংগ্রহ 

 রশি হশব। 

সেলা প্রোেশ র  ায মালয়  

(রােস্ব োখা,  ে নং-৩০৮)  

 

 

 সরমভমনউ সিপুর্ট কানিক্টর 

সিৌিভীবাজার 

সিান : 

+৮৮০১৭৩০৩৩ ১০৫৯ 

+৮৮ ০৮৬১ ৫২৭২৭ 

e-mail: 

moulvibazarrevenue@gmail.co

m 

কে নং-৩০৮ 

অমিমরি সজিা প্র ােক (রাজস্ব), 

সিৌিভীবাজার 

সিান : +৮৮০১৭৩০৩৩১০৫৬ 

+৮৮ ০৮৬১ ৫২৪৩০ 

e-mail: 
moulvibazarrevenue@gmail.com 

কে নং-৩০৪  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:moulvibazarrevenue@gmail.com
mailto:moulvibazarrevenue@gmail.com
mailto:moulvibazarrevenue@gmail.com
mailto:moulvibazarrevenue@gmail.com
mailto:moulvibazarrevenue@gmail.com
mailto:moulvibazarrevenue@gmail.com
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এল, এ  োখা 

 

ক্রি সস্োর নোি 
সেবা প্রদাশন 

েশব মাচ্চ েময় 
প্ররয়োজনীয় কোগজপত্র 

প্রশয়ােনীয় 

 াগেপত্র 

/আশবদন  রম 

প্রাতিস্থান 

জসবা মূল্য 

এবাং পনরদশাধ 

পদ্ধনত ( র্নে 

থাদক) 

োখার নামেহ দাতয়ত্ব 

প্রাি  ম িার পদবী

 ে নম্বর, 

সেলা/উপশেলার 

স াড, অত তেয়াল 

সেতলশ ান ও

ইশমইল 

উদ্ধমিন  ম িার পদতব, 

 ে নম্বর, 

সেলা উপশেলার স াডেহ

অত তেয়াল সেতলশ ান ও

ইশমইল

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

০১ ভূমি 

অমধগ্রহণ 

সংক্রোে 

স্থো্র সেমত্ত অমধগ্রহণ ও 

হু্কুিদখল আইন ২০১৭ 

এর সেরত্র ভূমি অমধগ্রহণ 

প্রমক্রয়োর সিয় সীিো:- (১) 

প্রস্তো্ প্রোমির পর 

সম্ভোব্যিো যোচোইরয়র সিয় 

সীিো- ২১ মদন। (২) ৪ 

ধোরো িরি সনোটি  প্রদোরনর 

পর আপমত্ত দোমখরলরর 

সিয় সীিো-১৫ মদন। (৩) 

অমধগ্রহরণর ম্রুরদ্ধ আপমত্ত 

পোওয়ো সগরল চূিান্ত মসদ্ধোে 

মদরি হর্ ম্ভ্োগীয় 

কমি নোর/ সজলো প্র োসক 

এর সিয় সীিো ৩০ মদন। 

৫০ ম্ োর স্ ী হরল ভূমি 

িন্ত্রণোলয় কর্তবক চূড়োে 

মসদ্ধোে হর্- ৩০ মদন। (৪) 

৬ ধোরো িরি সনোটি  

প্রদোরনর পর প্রোক্কলন 

দ্বিরীর সিয় = ৩০ মদন। 

(৫) প্রোক্কমলি েোকো জিো 

প্রদোরনর সিয় = ১২০ 

মদন। (৬) েমিপূরণ 

প্রদোরনর সনোটির র সিয় 

সীিো = ১৫ মদন। (৭) 

সগরজে ম্জ্ঞমির সিয় 

স্থো্র সেমত্ত অমধগ্রহণ ও হুকুি দখল আইন ২০১৭ ্োস্ত্োয়ন সংক্রোে 

মনরদ ব ো্লীর ১ ও ২ নং অনুরেদ । 

(১) সরকোরী, আধোসরকোরী ও স্বোয়ত্ব োমসি সংস্থোর সেরত্র 

(ক) মনধ বোমরি ছরক প্রস্তো্। 

(খ) প্রকরের নবতানরত বণ যনা। 

(গ) প্রতযানশ সাংস্থার ননয়ন্ত্রণকারী  ন্ত্রণালয় কর্তযক ভূন  অনধগ্রহণ সাংক্রান্ত 

প্রশাসননক অনুদ ােনপত্র। 

(ঘ) উন্নয়ন প্রকদের অনুদ ােন সাংক্রান্ত প্রশাসননক আদেশ। 

(ি) অথ য প্রোদন ননশ্চয়তাপত্র। 

(চ) প্রতানবত জন র ত নসল। 

(ছ) জেনসাং ক্লদথ প্রস্তুতকৃত জ ৌজাম্যাদপ প্রতানবত জন র অবস্থানসহ 

প্রাসাংনগক অন্যান্য নবষয় নচনিতকরণ। 

(জ) জল-আউে প্ল্যান। 

(ঝ) নূন্যত  জন র প্রদয়াজনীয়তা সাংক্রান্তপত্র। 

(ঞ) পুনব যাসন পনরকেনা। 

(ে) পনরদবশ অনধেিদরর ছািপত্র। 

(ঠ) ধ ীয় প্রনতষ্ঠান, নশক্ষা প্রনতষ্ঠান সাংক্রান্ত প্রনতদবেন। 

(ি) প্রতানবত এলাকার নভনিও নচত্র। 

(ঢ) অঙ্গীকারপত্র। 

(ণ) পুরাদনা েির/স্থাপনার পনরবদতয নতুন েির স্থাপনার জন্য জন  

অনধগ্রহণ প্রতাদবর জক্ষদত্র পুরাদনা েির/ স্থাপনা জন  জজলা প্রশাসদকর 

ননকে স প যন করা হদব এই  দ য অঙ্গীকারপত্র। 

(ত) আরনবদেশন আোলদতর বা আরনবদেশন আপীল োইব্যযনাল এর 

ননদে যদশ ক্ষনতপূরণ বাবে বনধ যত অথ য পনরদশাদধর সক্ষতা সেদকয এবাং 

বনধ যত অথ য আোলদতর আদেশ প্রানির পর ননধ যানরত স দয় প্রোন করা 

হইদব  দ য অঙ্গীকারনা া। 

(থ) ননধ যানরত  রদ  সব যদশষ জরকিীয়  ানলকগদণর োগ নভনত্তক তথ্য। 

প্রিযো ী সংস্থোর 

মনজ উরদ্যোরগ 

এল এ সকরসর 

প্রোক্কমলি অথ ব 

প্রিযো ী সংস্থো 

সচরকর 

িোধ্যরি সজলো 

প্র োসক 

্রো্র জিো 

সদর্ন। 

পর্িীরি 

প্রোক্কমলি অথ ব 

সেজোরী 

চোলোরনর 

িোধ্যরি 

সরকোরী 

সকোষোগোরর  

৬-০৭৪২-

০০০০-৮৪০১ 

নং সকোরড  

জিো করো হয়।  

ভূতম অতধগ্রহে

 ম িা

ভূতম অতধগ্রহে োখা

সমৌলভীবাোর 

 ে নম্বর : ৩০৬ 

সেলা স াড : ৫৮০০ 

স ান ৮৮০৮৬১-

৫৩০৪৯ 

সমাবাইল : +৮৮০-

১৭৩০৩৩১০৬০ 

 

অতিতরক্ত সেলা প্রোে  

(রােস্ব), 

সমৌলভীবাোর 

 ে নম্বর : ৩০৪ 

স ান -+88০৮৬১-

৫২৪৩০ 

সমাবাইল:০১৭৫২৫৬৩৪৩০,           

০১৭৩০৩৩১০৫৬ 
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ক্রি সস্োর নোি 
সেবা প্রদাশন 

েশব মাচ্চ েময় 
প্ররয়োজনীয় কোগজপত্র 

প্রশয়ােনীয় 

 াগেপত্র 

/আশবদন  রম 

প্রাতিস্থান 

জসবা মূল্য 

এবাং পনরদশাধ 

পদ্ধনত ( র্নে 

থাদক) 

োখার নামেহ দাতয়ত্ব 

প্রাি  ম িার পদবী

 ে নম্বর, 

সেলা/উপশেলার 

স াড, অত তেয়াল 

সেতলশ ান ও

ইশমইল 

উদ্ধমিন  ম িার পদতব, 

 ে নম্বর, 

সেলা উপশেলার স াডেহ

অত তেয়াল সেতলশ ান ও

ইশমইল

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

সীিো = ৯০ মদন। 

(৮) নোিজোরীর সিয়সীিো 

১৫ মদন। 

২। জবসরকারী সাংস্থা/ব্যনক্ত কর্তযক অনধগ্রহণ প্রতাদবর জক্ষদত্র। 

(ক) উপদরাক্ত সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশানসত সাংস্থা কর্তযক 

োনখলকৃত কাগজপত্র। 

(খ) প্রতানবত প্রকে/ উদেদের ছািপত্রসহ উহা বাতবায়দনর জন্য 

অথ যায়দনর উৎস 

এবাং অথ য লগ্নী প্রনতষ্ঠাদনর ননশ্চয়তাপত্র। 

(গ) নন-জুনিনসয়াল স্ট্যাদে ননধ যানরত  রদ  সম্মনতপত্র। 

(ঘ) ব্যনক্ত উদযাদগ জন  ক্রদয়র ব্যথ যতার এনবদিনভে। 

(ি) প্রকেটি জন প্রদয়াজন বা  জনস্বাথ য সাংনিষ্টতার নবষদয় বস্তুননষ্ঠ তথ্য ও 

পনরসাংখ্যান নভনত্তক জর্ৌনক্তকতা। 

(চ) ব্যনক্ত বা জবসরকারী সাংস্থার ননজস্ব জন  থাকার জঘাষণাপত্র। 

০২ অমধগ্রহণকৃি 

ভূমির েমি 

পূররণর 

েোকো 

পমরর োধ 

সংক্রোে। 

৬০(ষোে) কি ব মদ্স ১) এস.এ েমিয়োরনর মূল / সোম্ে বফোইড কমপ 

২) নোিজোরী পচ বো  

৩) হোলসন পয বে খোজনোর রম দ  

৪) ভ্োয়ো দমললসহ মূল দমলল/ 

সোটিফোইড  কমপ। 

৫) ্িবিোন আর এস জরীরপর িসমদক পচ বো 

৬) িোমলক যমদ মৃি ব্যমি হন সস সেরত্র স্থোনীয় ইউ/মপ সচয়োরম্যোন / সপৌর 

সিয়র / মসটি সিয়র কর্তবক প্রদত্ত ওয়োমর োন (উত্তরোমধকোরী) সনদপত্র 

৭) জোিীয় পমরচয়পত্র। 

৮) আর্দনকোরী েিিোদোিো / েিিোগ্রহীিোগরণর ০১ (এক) কমপ সদ্য 

সিোলো পোসরপোে ব সোইরজর ফরেো (ইউমপ সচয়োরম্যোন কর্তবক সিযোময়ি) হরি 

হর্ ৯) েোকো গ্রহরণর পূর্ ব ৩০০ েোকোর নন জুমডম য়োল স্ট্োরে 

অমঙ্গকোরনোিো দোমখল কররি হর্ 

১০) েমিপূররণর এলএ সচক গ্রহরণর সিয় সনোিকররণর জন্য ইউমপ 

সদস্য / সপৌর অথ্ো মসটি কোউমন্সলররক সরঙ্গ আনরি হর্  

১১) জমির িোমলক প্র্োসী হরল েিিো গ্রহীিোর ্রো্রর সংমিষ্ট 

দূিো্োরসর িোধ্যরি আিরিোিোরনোিো দোমখল কররি হর্ (প্রিোমণকরণসহ)  

১২) সকহ আিরিোিোর ্রল দো্ী কররল িো সরমজমে কররি হর্।  

 

০১) উপরজলো 

ভূমি অমফস 

২) ইউমনয়ন ভূমি 

অমফস 

৩) সো্-সরমজেোর 

অমফস 

৪) সজলো 

সরকড বরুি 

৫।মসটিকরপ বোরর ন 

/রপৌরসভ্ো/ 

ইউমনয়ন পমরষদ 

৬) সসরেলরিট 

অমফস 

৭) 

সযরকোনস্টুমডও/ 

ফরেোকমপর 

সদোকোন/ স্ট্যোে 

ভ্যোন্ডোর। 

২০.০০ েোকো 

মূরল্যর সকোে ব 

মফ। 

ভূতম অতধগ্রহে

 ম িা

ভূতম অতধগ্রহে োখা

সমৌলভীবাোর 

 ে নম্বর : ৩০৬ 

সেলা স াড : ৫৮০০ 

স ান ৮৮০৮৬১-

৫৩০৪৯ 

সমাবাইল : +৮৮০-

১৭৩০৩৩১০৬০ 

 



50 
 

ক্রি সস্োর নোি 
সেবা প্রদাশন 

েশব মাচ্চ েময় 
প্ররয়োজনীয় কোগজপত্র 

প্রশয়ােনীয় 

 াগেপত্র 

/আশবদন  রম 

প্রাতিস্থান 

জসবা মূল্য 

এবাং পনরদশাধ 

পদ্ধনত ( র্নে 

থাদক) 

োখার নামেহ দাতয়ত্ব 

প্রাি  ম িার পদবী

 ে নম্বর, 

সেলা/উপশেলার 

স াড, অত তেয়াল 

সেতলশ ান ও

ইশমইল 

উদ্ধমিন  ম িার পদতব, 

 ে নম্বর, 

সেলা উপশেলার স াডেহ

অত তেয়াল সেতলশ ান ও

ইশমইল

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

   

 
০৩ িথ্য 

অমধকোর 

আইরন 

অমধগ্রহণকৃি 

ভূমির িথ্য 

প্রদোন 

প্রসরঙ্গ। 

১৫ কি বমদ্স আর্দনকোরী ম্মধিরি িথ্য পোওয়োর উপরযোগী হরল িথ্য সর্রোরহর 

জন্য সংমিস্ট্ িথ্য সজলো সরকড বরুরি / িথ্য  োখোর িোধ্যরি িথ্য সপ্ররন 

করো হর্।  

১। সজলো ই-সস্ো 

সকন্দ্র 

২। িথ্য ও 

অমভ্রযোগ  োখো 

৩। স্ট্যোে 

ভ্যোন্ডোররর সদোকোন 

প্ররযোজয নয় ভূতম অতধগ্রহে

 ম িা

ভূতম অতধগ্রহে োখা

সমৌলভীবাোর 

 ে নম্বর : ৩০৬ 

সেলা স াড : ৫৮০০ 

স ান ৮৮০৮৬১-

৫৩০৪৯ 

সমাবাইল : +৮৮০-

১৭৩০৩৩১০৬০ 
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ব্যবসা ও বানণজয শাখা 

 

 

 

 

 

 

ক্রমিক 

নং 

সস্োর নোি সস্ো 

প্রদোরন 

সর্ বোচ্চ 

সিয় 

প্ররয়োজনীয় কোগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/আদবেন  র  

প্রানি স্থান 

সস্ো মূল্য এ্ং 

পমরর োধ  

 পদ্ধমি (যমদ থোরক) 

 োখোর নোি সহ দোময়ত্বপ্রোি 

কি বকিবোর পদ্ী, রুি নম্বর 

সজলো/উপরজলোর সকোড, 

অমফমসয়োল সেমলরফোন  ও 

 ই-সিইল 

উধ বিন কি বকিবোর, পদ্ী, রুি নম্বর, 

সজলো/উপরজলোর সকোডসহ 

অমফমসয়োল সেমলরফোন  ও ই-

সিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১ 

জুরয়লোরী 

মডমলং   

লোইরসন্স 

প্রদোন 

৩০ (মত্র ) 

কোয বমদ্স 

১। আর্দন  ফরি নং-এ 

২। সভ্োেোর আই মড (সিযোময়ি)  

৩। সেড লোইরসন্স (সিযোময়ি) 

৪।ভ্োড়োর 

চুমিপত্র/দমলল/খোমররজর 

কমপ(সিযোময়ি) 

৫। ২ কমপ পোসরপোে ব সোইরজর 

রমিন ছম্ (সিযোময়ি) 

৬। সরকোমর সকোষোগোরর 

৩০০০/-েোকো জিো প্রদোরনর 

চোলোরনর মূল কমপ (১-০৭৪২-

 ০০০০-২৬৮১) নং সকোরড জিো 

কররি হর্)  

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়,  

ব্যবসা-বানণজয শাখা (কক্ষ নাং-203) 

২য় তলা হদত/ জহেদিস্ক/ জজলা ওদয়ব 

জপাে যাল 

 2। সাংনিষ্ট ইউননয়ন পনরষে/ 

জপৌরসভা হদত 

৩। চালান  র  জসানালী ব্যাাংদকর জর্ 

জকান শাখা/দহেদিস্ক/ জজলা ওদয়ব 

জপাে যাল। (www.moulvibazar. 

gov. bd) হদত পাওয়া র্াদব  

 
 

৩০০০ /- 

(নতন হাজার োকা ) 

 

জকাি নাং 

(১-০৭৪২-০০০০-

১৮৭৬) 

এবাং ১৫%  ভযাে 

জকাি নাং 

(১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

 

সহকারী কন শনার 

ব্যবসা ও বানণজয শাখা 

কক্ষ নাং- ২০৩ 

জজলা জকাি: 0861 

actradecommerce

@gmail.com 
 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-+880861৬৩৩৩৩ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

কক্ষ নাং- ২০5 

 

০২ জুদয়লারী 

নিনলাং   

লাইদসন্স 

নবায়ন 

৭ (সাত) 

কার্ যনেবস 

১। আদবেন   র  নাং- নব 

২। পূব যবতী বছদরর নবানয়ত/ 

মূল লাইদসদন্সর   দোকনপ 

(সতযানয়ত) 

৩। সরকানর জকাষাগাদর 

৩০০০/-োকা জ া প্রোদনর 

চালাদনর মূল কনপ (১-০৭৪২-

০০০০-২৬৮১) নাং জকাদি জ া 

করদত হদব) 

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়,  

ব্যবসা-বানণজয শাখা (কক্ষ নাং-203) 

২য় তলা হদত/ জহেদিস্ক/ জজলা ওদয়ব 

জপাে যাল  

2। চালান  র  জসানালী ব্যাাংক, 

জর্দকান  শাখায়/ জহেদিস্ক/ জজলা 

ওদয়ব জপাে যাল 

(www.moulvibazar.gov.bd) 

হদত পাওয়া র্াদব।    

 

 

৩০০০ /- 

(নতন হাজার োকা ) 
 

জকাি নাং 

(১-০৭৪২-০০০০-

১৮৭৬)  এবাং 

১৫%  ভযাে জকাি 

নাং 

(১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

সহকারী কন শনার 

ব্যবসা ও বানণজয শাখা 

কক্ষ নাং- ২০৩ 

জজলা জকাি: 0861 

actradecommerce

@gmail.com 
 

 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-+880861৬৩৩৩৩ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

কক্ষ নাং- ২০5 
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০৩ জুদয়লারী 

ডুনপ্ল্দকে 

নিনলাং   

লাইদসন্স 

প্রোন 

৫ (পোঁচ) 

কার্ যনেবস 

১।  আদবেন   র  নাং-এ 

২। লাইদসন্স হারাদনার স থ যদন 

সাংনিষ্ট থানায় োনখলকৃত নজনি 

এনির সতযানয়ত  দোকনপ 

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়,  

ব্যবসা-বানণজয শাখা (কক্ষ নাং-203) 

২য় তলা হদত/ জহেদিস্ক/ জজলা ওদয়ব 

জপাে যাল  

 

 

 

নবনামূদল্য 

সহকারী কন শনার 

ব্যবসা ও বানণজয শাখা 

কক্ষ নাং- ২০৩ 

জজলা জকাি: 0861 

actradecommerce

@gmail.com 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-+880861৬৩৩৩৩ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

কক্ষ নাং- ২০5 

 

০৪ স্বণ য 

কানরগনর 

নিনলাং   

লাইদসন্স 

প্রোন 

 

৩০ (মত্র ) 

কোয বমদ্স 

 

১। আদবেন  র  নাং- এ 

২। জভাোর আই নি (সতযানয়ত) 

৩। জেি লাইদসন্স (সতযানয়ত)  

৪।ভািার 

চুনক্তপত্র/েনলল/খানরদজর 

কনপ(সতযানয়ত) 

৫। ২ কনপ পাসদপাে য সাইদজর 

রনিন ছনব (সতযানয়ত) 

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়,  

ব্যবসা-বানণজয শাখা (কক্ষ নাং-203), 

২য় তলা হদত/দহেদিস্ক/ জজলা ওদয়ব 

জপাে যাল  

২। চালান  র  জসানালী ব্যাাংক, 

জর্দকান  শাখায়/ / জহেদিস্ক/ জজলা 

ওদয়ব জপাে যাল। (www. 

moulvibazar. gov.bd) হদত 

পাওয়া র্াদব। 

৫০০/- 

(পোঁচ শত োকা ) 

জকাি নাং 

(১-০৭৪২-০০০০-

১৮৭৬) 

১৫% ভযাে জকাি 

নাং 

(১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

সহকারী কন শনার 

ব্যবসা ও বানণজয শাখা 

কক্ষ নাং- ২০৩ 

জজলা জকাি: 0861 

actradecommerce

@gmail.com  

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-+880861৬৩৩৩৩ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

কক্ষ নাং- ২০5 

 

০৫ স্বণ য 

কানরগনর 

নিনলাং   

লাইদসন্স 

নবায়ন 

৭ (সাত) 

কার্ যনেবস 

১। আদবেন   র  নাং- নব 

২। পূব যবতী বছদরর নবানয়ত/ 

মূল       লাইদসদন্সর 

 দোকনপ।(সতযানয়ত) 

 

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়,  

ব্যবসা-বানণজয শাখা (কক্ষ নাং-2০৩) 

২য় তলা হদত/দহেদিস্ক/ জজলা ওদয়ব 

জপাে যাল।  

২। চালান  র  জসানালী ব্যাাংক, 

জর্দকান  শাখায়/জহেদিস্ক/দজলা 

ওদয়ব জপাে যাল। 

(www.moulvibazar.gov.bd) 

হদত পাওয়া র্াদব 

৫০০/- 

(পোঁচ শত োকা ) 

জকাি নাং 

(১-০৭৪২-০০০০-

১৮৭৬) 

১৫%  ভযাে জকাি 

নাং 

(১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

সহকারী কন শনার 

ব্যবসা ও বানণজয শাখা 

কক্ষ নাং- ২০৩ 

জজলা জকাি: 0861 

actradecommerce

@gmail.com  

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-+880861৬৩৩৩৩ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

কক্ষ নাং- ২০5 

 

০৬ স্বণ য 

কানরগনর 

ডুনপ্ল্দকে 

নিনলাং   

লাইদসন্স 

প্রোন 

৫ (পোঁচ) 

কার্ যনেবস 

১।  আদবেন  র  নাং- এ 

২।  লাইদসন্স হারাদনার স থ যদন 

সাংনিষ্ট থানায় োনখলকৃত নজনি 

এনির সতযানয়ত  দোকনপ 

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়,  

ব্যবসা-বানণজয শাখা (কক্ষ নাং-2০৩) 

২য় তলা হদত/ জহেদিস্ক/ জজলা ওদয়ব 

জপাে যাল  

 

 

নবনামূদল্য 

 

 

সহকারী কন শনার 

ব্যবসা ও বানণজয শাখা 

কক্ষ নাং- ২০৩ 

জজলা জকাি: 0861 

actradecommerce

@gmail.com  

 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-+880861৬৩৩৩৩ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

কক্ষ নাং- ২০5 
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০৭ পাইকারী ও 

খুচরা কাপি 

নবক্রদয়র 

নিনলাং 

লাইদসন্স 

প্রোন 

৩০ (মত্র ) 

কোয বমদ্স 

১। আদবেন   র  নাং-এ 

২। জভাোর আই নি (সতযানয়ত) 

৩। জেি লাইদসন্স (সতযানয়ত)  

৪। ভািার চুনক্তপত্র/েনলল/ 

খানরদজর কনপ(সতযানয়ত) 

৫। ২ কনপ পাসদপাে য সাইদজর 

রনিন ছনব(সতযানয়ত) 

  

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়,  

ব্যবসা-বানণজয শাখা (কক্ষ নাং-2০৩) 

২য় তলা হদত/দহেদিস্ক/দজলা ওদয়ব 

২। ননজ উদযাদগ সাংনিষ্ট ননব যাচন 

অন স হদত। 

২। চালান  র  জসানালী ব্যাাংক,  জর্ 

জকান শাখায় জহেদিস্ক/ জজলা ওদয়ব 

জপাে যাল। 

(www.moulvibazar.gov.bd) 

হদত পাওয়া র্াদব 

পাইকারী- 

৩০০০/=োকা 

২। খুচরা-১০০০/-

োকা 

জকাি নাং 

(১-০৭৪২-০০০০-

১৮৭৬) 

১৫%  ভযাে জকাি 

নাং 

(১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

সহকারী কন শনার 

ব্যবসা ও বানণজয শাখা 

কক্ষ নাং- ২০৩ 

জজলা জকাি: 0861 

actradecommerce

@gmail.com  

 

 

 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-+880861৬৩৩৩৩ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

কক্ষ নাং- ২০5 

 

০৮ 

 

 

 

 

পাইকারী ও 

খুচরা কাপি 

নবক্রদয়র 

নিনলাং 

লাইদসন্স 

নবায়ন 

৭ (সাত) 

কার্ যনেবস 

১। আদবেন   র  নাং- নস 

২। পূব যবতী বছদরর নবানয়ত/ 

মূল লাইদসদন্সর 

 দোকনপ।(সতযানয়ত) 

 

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়,  

ব্যবসা-বানণজয শাখা (কক্ষ নাং-2০৩) 

২য় তলা হদত/দহেদিস্ক/ জজলা ওদয়ব 

জপাে যাল।  

২। চালান  র  জসানালী ব্যাাংক, জর্ 

জকান শাখায় শাখা/দহেদিস্ক/দজলা 

ওদয়ব জপাে যাল। (www. 

moulvibazar.gov.bd) হদত 

পাওয়া র্াদব।    

১। পাইকারী- 

১৫০০/=োকা 

২। খুচরা- ৫০০/- 

জকাি নাং 

(১-০৭৪২-০০০০-

১৮৭৬) 

১৫%  ভযাে জকাি 

নাং 

(১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

সহকারী কন শনার 

ব্যবসা ও বানণজয শাখা 

কক্ষ নাং- ২০৩ 

জজলা জকাি: 0861 

actradecommerce

@gmail.com  

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-+880861৬৩৩৩৩ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

কক্ষ নাং- ২০5 

 

০৯ পাইকারী ও 

খুচরা কাপি 

নবক্রদয়র 

ডুনপ্ল্দকে 

নিনলাং 

লাইদসন্স 

প্রোন 

০৫ (পোঁচ) 

কার্ যনেবস 

১। আদবেন   র  নাং-এ 

২। লাইদসন্স হারাদনার স থ যদন 

সাংনিষ্ট থানায় োনখলকৃত নজনি 

এনির সতযানয়ত  দোকনপ 

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়,  

ব্যবসা-বানণজয শাখা (কক্ষ নাং-2০৩) 

২য় তলা হদত/দহেদিস্ক/ জজলা ওদয়ব 

জপাে যাল।  

২। চালান  র  জসানালী ব্যাাংক, জর্ 

জকান শাখায় শাখা/দহেদিস্ক/দজলা 

ওদয়ব জপাে যাল। 

(www.moulvibazar.gov.bd)  

হদত পাওয়া র্াদব।    

পাইকারী - ৬০০/- 

খুচরা -    ২০০/- 

জকাি নাং 

(১-০৭৪২-০০০০-

১৮৭৬) 

১৫%  ভযাে জকাি 

নাং 

(১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

সহকারী কন শনার 

ব্যবসা ও বানণজয শাখা 

কক্ষ নাং- ২০৩ 

জজলা জকাি: 0861 

actradecommerce

@gmail.com  

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-+880861৬৩৩৩৩ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

কক্ষ নাং- ২০5 
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১০ পাইকারী ও 

খুচরা সূতা 

নবক্রদয়র 

নিনলাং 

লাইদসন্স 

প্রোন 

৩০ (মত্র ) 

কোয বমদ্স 

 

১। আদবেন   র  নাং-এ 

২। জভাোর আই নি (সতযানয়ত) 

৩। জেি লাইদসন্স (সতযানয়ত)  

৪। ভািার 

চুনক্তপত্র/েনলল/খানরদজর 

কনপ(সতযানয়ত) 

৫। ২ কনপ পাসদপাে য সাইদজর 

রনিন ছনব(সতযানয়ত 

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়,  

ব্যবসা-বানণজয শাখা (কক্ষ নাং-2০৩) 

২য় তলা হদত/দহেদিস্ক/দজলা ওদয়ব  

২। চালান  র  জসানালী ব্যাাংক,  জর্ 

জকান শাখায় জহেদিস্ক/ জজলা ওদয়ব 

জপাে যাল। 

(www.moulvibazar.gov.bd) 

হদত পাওয়া র্াদব 

পাইকারী- ১২০০/-

োকা 

২। খুচরা-৫০০/--

োকা 

জকাি নাং 

(১-০৭৪২-০০০০-

১৮৭৬) 

১৫%  ভযাে জকাি 

নাং 

(১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

সহকারী কন শনার 

ব্যবসা ও বানণজয শাখা 

কক্ষ নাং- ২০৩ 

জজলা জকাি: 0861 

actradecommerce

@gmail.com  

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-+880861৬৩৩৩৩ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

কক্ষ নাং- ২০5 

 

১১ পাইকারী ও 

খুচরা সূতা 

নবক্রদয়র 

নিনলাং 

লাইদসন্স 

নবায়ন 

৭ (সাত) 

কার্ যনেবস 

১। আদবেন   র  নাং- নস 

২। পূব যবতী বছদরর নবানয়ত/ 

মূল লাইদসদন্সর 

 দোকনপ।(সতযানয়ত) 

 

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়,  

ব্যবসা-বানণজয শাখা (কক্ষ নাং-2০৩) 

২য় তলা হদত/দহেদিস্ক/ জজলা ওদয়ব 

জপাে যাল।  

২। চালান  র  জসানালী ব্যাাংক, জর্ 

জকান শাখায় শাখা/দহেদিস্ক/দজলা 

ওদয়ব জপাে যাল। 

(www.moulvibazar.gov.bd) 

হদত পাওয়া র্াদব।    

১। পাইকারী- ৬০০/-

োকা 

২। খুচরা- ২৫০//- 

জকাি নাং 

(১-০৭৪২-০০০০-

১৮৭৬) 

১৫%  ভযাে জকাি নাং 

(১-১১৩৩-০০২০-০৩১১) 

সহকারী কন শনার 

ব্যবসা ও বানণজয শাখা 

কক্ষ নাং- ২০৩ 

জজলা জকাি: 0861 

actradecommerce

@gmail.com  

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-+880861৬৩৩৩৩ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

কক্ষ নাং- ২০5 

 

১২ পাইকারী ও 

খুচরা সূতা 

নবক্রদয়র 

ডুনপ্ল্দকে 

নিনলাং 

লাইদসন্স 

প্রোন 

০৫ (পোঁচ) 

কার্ যনেবস 

১। আদবেন   র  নাং-এ 

২।  লাইদসন্স হারাদনার স থ যদন 

সাংনিষ্ট থানায় োনখলকৃত নজনি 

এনির সতযানয়ত  দোকনপ 

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়,  

ব্যবসা-বানণজয শাখা (কক্ষ নাং-2০৩) 

২য় তলা হদত/দহেদিস্ক/ জজলা ওদয়ব 

জপাে যাল।  

২। চালান  র  জসানালী ব্যাাংক, 

জহেদিস্ক/দজলা ওদয়ব জপাে যাল। হদত 

পাওয়া র্াদব।    

১। পাইকারী- ২৪০/- 

২। খুচরা- ১০০/- 

জকাি নাং 

(১-০৭৪২-০০০০-

১৮৭৬) 

ন  এর  ১৫%  ভযাে 

জকাি নাং 

(১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

সহকারী কন শনার 

ব্যবসা ও বানণজয শাখা 

কক্ষ নাং- ২০৩ 

জজলা জকাি: 0861 

actradecommerce

@gmail.com  

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-+880861৬৩৩৩৩ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

কক্ষ নাং- ২০5 
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১৩ জলৌহজাতদ্র

ব্য  নবক্রদয়র 

নিনলাং 

লাইদসন্স 

প্রোন 

৩০ (মত্র ) 

কোয বমদ্স 

১। আদবেন  র  নাং- এ 

২।জভাোর আই নি 

 দোকনপ(সতযানয়ত) 

৩। জেি লাইদসন্স 

 দোকনপ(সতযানয়ত)  

৪। ভািার 

চুনক্তপত্র/েনলল/খানরদজর 

 দোকনপ(সতযানয়ত) 

৫। ২ কনপ পাসদপাে য সাইদজর 

রনিন ছনব(সতযানয়ত) 

৬। টিআইএন সাটি যন দকে  

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়,  

ব্যবসা-বানণজয শাখা (কক্ষ নাং-2০৩)  

২য় তলা হদত/ জহেদিস্ক/ জজলা ওদয়ব 

জপাে যাল।  

২। চালান  র  জসানালী ব্যাাংক, জর্ 

জকান শাখায় /দহেদিস্ক/ জজলা ওদয়ব 

জপাে যাল। (www. moulvibazar. 

gov.bd) হদত পাওয়া র্াদব।   

 

৩০০০ /- 

(নতন হাজার  োকা ) 
 

জকাি নাং 

(১-০৭৪২-০০০০-

১৮৭৬) 

১৫%  ভযাে জকাি 

নাং 

(১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

সহকারী কন শনার 

ব্যবসা ও বানণজয শাখা 

কক্ষ নাং- ২০৩ 

জজলা জকাি: 0861 

actradecommerce

@gmail.com  

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-+880861৬৩৩৩৩ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

কক্ষ নাং- ২০5 

 

১৪ জলৌহজাতদ্র

ব্য  নবক্রদয়র 

নিনলাং 

লাইদসন্স 

নবায়ন 

০৭ (সাত) 

কার্ যনেবস 

১। আদবেন    র  নাং- নস 

২। পূব যবতী বছদরর নবানয়ত/ 

মূল লাইদসদন্সর 

 দোকনপ(সতযানয়ত) 

 

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়,  

ব্যবসা-বানণজয শাখা (কক্ষ নাং-2০৩) 

২য় তলা হদত/ জহেদিস্ক/ জজলা ওদয়ব 

জপাে যাল।  

২। চালান  র  জসানালী ব্যাাংক, জর্ 

জকান শাখায় জহেদিস্ক/দজলা ওদয়ব 

জপাে যাল। 

(www.moulvibazar.gov.bd) 

হদত পাওয়া র্াদব    

১৫০০/- 

(এক হাজার 

পোঁচশত) 

োকা 

জকাি নাং 

(১-০৭৪২-০০০০-

১৮৭৬) 

১৫%  ভযাে জকাি 

নাং 

(১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

সহকারী কন শনার 

(পনরনচনত নাং-১৮১৪১) 

ব্যবসা ও বানণজয শাখা 

কক্ষ নাং- ২০৩ 

জজলা জকাি: 0861 

actradecommerce

@gmail.com  

 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-+880861৬৩৩৩৩ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

কক্ষ নাং- ২০5 

 

১৫ জলৌহজাতদ্র

ব্য নবক্রদয়র 

ডুনপ্ল্দকে  

নিনলাং 

লাইদসন্স 

প্রোন 

০৭ (সাত) 

কার্ যনেবস 

১।   আদবেন  র  নাং-এ 

২। লাইদসন্স হারাদনার স থ যদন 

সাংনিষ্ট থানায় োনখলকৃত নজনি 

এনির সতযানয়ত  দোকনপ 

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়,ব্যবসা-

বানণজয শাখা (কক্ষ নাং-2০৩) ২য় 

তলা হদত/ জহেদিস্ক/ জজলা ওদয়ব 

জপাে যাল।  

২। চালান  র  জসানালী ব্যাাংক, জর্ 

জকান শাখায় জহেদিস্ক/দজলা ওদয়ব 

জপাে যাল। 

(www.moulvibazar.gov.bd) 

হদত পাওয়া র্াদব    

৬০০/- (ছয় শত) 

োকা 

জকাি নাং 

(১-০৭৪২-০০০০-

১৮৭৬) 

১৫%  ভযাে জকাি 

নাং 

(১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

সহকারী কন শনার 

ব্যবসা ও বানণজয শাখা 

কক্ষ নাং- ২০৩ 

জজলা জকাি: 0861 

actradecommerce

@gmail.com  

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-+880861৬৩৩৩৩ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

কক্ষ নাং- ২০5 

 

১৬ 

 

 

 

নসদ ন্ট 

নবক্রদয়র 

নিনলাং 

লাইদসন্স 

৩০ (মত্র ) 

কোয বমদ্স 

 

 

১। আদবেন  র  নাং-এ 

২। জভাোর আই নি 

 দোকনপ(সতযানয়ত) 

৩। জেি লাইদসন্স 

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়,  

ব্যবসা-বানণজয শাখা (কক্ষ নাং-2০৩) 

২য় তলা হদত/ জহেদিস্ক/ জজলা ওদয়ব 

জপাে যাল।  

১৫০০/- 

(এক হাজার পোঁচশত 

োকা) 

জকাি নাং 

সহকারী কন শনার 

ব্যবসা ও বানণজয শাখা 

কক্ষ নাং- ২০৩ 

জজলা জকাি: 0861 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-+880861৬৩৩৩৩ 
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প্রোন 

 

 দোকনপ(সতযানয়ত)  

৪। ভািার 

চুনক্তপত্র/েনলল/খানরদজর 

 দোকনপ(সতযানয়ত) 

৫। ২ কনপ পাসদপাে য সাইদজর 

রনিন ছনব (সতযানয়ত) 

২। চালান  র  জসানালী ব্যাাংক, জর্ 

জকান শাখায় /দহেদিস্ক/ জজলা ওদয়ব 

জপাে যাল। 

(www.moulvibazar.gov.bd) 

হদত পাওয়া র্াদব। 

(১-০৭৪২-০০০০-

১৮৭৬) 

১৫%  ভযাে জকাি 

নাং 

(১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

actradecommerce

@gmail.com  

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

কক্ষ নাং- ২০5 

 

১৭ নসদ ন্ট 

নবক্রদয়র 

নিনলাং 

লাইদসন্স 

নবায়ন 

0৫(পোঁচ) 

কার্ যনেবস 

১। আদবেন   র  নাং- নস 

২। পূব যবতী বছদরর নবানয়ত/ 

মূল লাইদসদন্সর  দোকনপ 

(সতযানয়ত) 

 

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়,  

ব্যবসা-বানণজয শাখা (কক্ষ নাং-2০৩)  

২য় তলা হদত/ জহেদিস্ক/ জজলা ওদয়ব 

জপাে যাল।  

২। চালান  র  জসানালী ব্যাাংক, জর্ 

জকান শাখায় /দহেদিস্ক/দজলা ওদয়ব 

জপাে যাল। 

(www.moulvibazar.gov.bd) 

হদত পাওয়া র্াদব    

7৫০/- 

(সাত শত পঁঞ্চাশ) 

োকা 

জকাি নাং 

(১-০৭৪২-০০০০-

১৮৭৬) 

১৫%  ভযাে জকাি 

নাং 

(১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

সহকারী কন শনার 

ব্যবসা ও বানণজয শাখা 

কক্ষ নাং- ২০৩ 

জজলা জকাি: 0861 

actradecommerce

@gmail.com  

 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-+880861৬৩৩৩৩ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

কক্ষ নাং- ২০5 

 

১৮ নসদ ন্ট 

নবক্রদয়র 

ডুনপ্ল্দকে 

নিনলাং 

লাইদসন্স 

প্রোন 

0৫(পোঁচ) 

কার্ যনেবস 

১।  আদবেন  র  নাং-এ 

২। লাইদসন্স হারাদনার স থ যদন 

সাংনিষ্ট থানায় োনখলকৃত নজনি 

এনির সতযানয়ত  দোকনপ  

   (সতযানয়ত) 

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়,  

ব্যবসা-বানণজয শাখা (কক্ষ নাং-2০৩) 

২য় তলা হদত/ জহেদিস্ক/ জজলা ওদয়ব 

জপাে যাল।  

২। চালান  র  জসানালী ব্যাাংক, জর্ 

জকান শাখায় /দহেদিস্ক/দজলা ওদয়ব 

জপাে যাল। 

(www.moulvibazar.gov.bd) হদত 

পাওয়া র্াদব    

৩০০/- (নতন শত) 

োকা 

জকাি নাং 

(১-০৭৪২-০০০০-

১৮৭৬) 

১৫%  ভযাে জকাি নাং 

(১-১১৩৩-০০২০-০৩১১) 

সহকারী কন শনার 

ব্যবসা ও বানণজয শাখা 

কক্ষ নাং- ২০৩ 

জজলা জকাি: 0861 

actradecommerce

@gmail.com  

 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-+880861৬৩৩৩৩ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

কক্ষ নাং- ২০5 

 

১৯ ন ল্ক ফুি 

নবক্রদয়র 

নিনলাং 

লাইদসন্স 

প্রোন 

 

৩০ (মত্র ) 

কোয বমদ্স 

 

১। আদবেন  র  নাং-এ 

২। জভাোর আই নি  দোকনপ 

(সতযানয়ত) 

৩। জেি লাইদসন্স 

 দোকনপ(সতযানয়ত) 

৪। ভািার 

চুনক্তপত্র/েনলল/খানরদজর 

 দোকনপ (সতযানয়ত) 

৫। ২ কনপ পাসদপাে য সাইদজর 

রনিন ছনব (সতযানয়ত) 

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়,  

ব্যবসা-বানণজয শাখা (কক্ষ নাং-2০৩) 

২য় তলা হদত/ জহেদিস্ক/ জজলা ওদয়ব 

জপাে যাল।  

২। চালান  র  জসানালী ব্যাাংক, জর্ 

জকান শাখায় /দহেদিস্ক/ জজলা ওদয়ব 

জপাে যাল। 

(www.moulvibazar.gov.bd) হদত 

পাওয়া র্াদব  

 

৩০০/- 

( নতনশত োকা ) 

জকাি নাং- 

(১-০৭৪২-০০০০-

১৮৭৬) 

১৫%  ভযাে জকাি 

নাং 

(১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

সহকারী কন শনার 

ব্যবসা ও বানণজয শাখা 

কক্ষ নাং- ২০৩ 

জজলা জকাি: 0861 

actradecommerce

@gmail.com  

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-+880861৬৩৩৩৩ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

কক্ষ নাং- ২০5 
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২০ ন ল্ক ফুি 

নবক্রদয়র 

নিনলাং 

লাইদসন্স 

নবায়ন 

০৭ 

কার্ যনেবস 

১। আদবেন   র  নাং- নস 

২। পূব যবতী বছদরর নবানয়ত/ 

মূল লাইদসদন্সর  দোকনপ 

(সতযানয়ত) 

৩। সরকানর জকাষাগাদর  ১৫০/-

োকা  

   জ া প্রোদনর চালাদনর মূল 

কনপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

নাং জকাদি জ া করদত হদব) 

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়,  

ব্যবসা-বানণজয শাখা (কক্ষ নাং-2০৩) 

২য় তলা হদত/ জহেদিস্ক/ জজলা ওদয়ব 

জপাে যাল।  

২। চালান  র  জসানালী ব্যাাংক, জর্ 

জকান শাখায় /দহেদিস্ক/দজলা ওদয়ব 

জপাে যাল। 

(www.moulvibazar.gov.bd) হদত 

পাওয়া র্াদব    

১৫০/- 

(একশত পঞ্চাশ 

োকা) 

জকাি নাং- 

(১-০৭৪২-০০০০-

১৮৭৬) 

১৫%  ভযাে জকাি 

নাং 

(১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

সহকারী কন শনার 

ব্যবসা ও বানণজয শাখা 

কক্ষ নাং- ২০৩ 

জজলা জকাি: 0861 

actradecommerce

@gmail.com  

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-+880861৬৩৩৩৩ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

কক্ষ নাং- ২০5 

 

২১ ন ল্ক ফুি 

নবক্রদয়র 

ডুনপ্ল্দকে 

নিনলাং 

লাইদসন্স 

প্রোন 

0৫(পোঁচ) 

কার্ যনেবস 

১। আদবেন  র  নাং-এ 

২। লাইদসন্স হারাদনার স থ যদন 

সাংনিষ্ট থানায় োনখলকৃত নজনি 

এনির সতযানয়ত  দোকনপ 

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়,  

ব্যবসা-বানণজয শাখা (কক্ষ নাং-2০৩), 

২য় তলা হদত/ জহেদিস্ক/ জজলা ওদয়ব 

জপাে যাল।  

২। চালান  র  জসানালী ব্যাাংক, জর্ 

জকান শাখায় /দহেদিস্ক/দজলা ওদয়ব 

জপাে যাল। 

(www.moulvibazar.gov.bd) হদত 

পাওয়া র্াদব    

৬০/- (ষাে) োকা 

জকাি নাং- 

(১-০৭৪২-০০০০-

১৮৭৬) 

১৫%  ভযাে জকাি 

নাং 

(১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

সহকারী কন শনার 

ব্যবসা ও বানণজয শাখা 

কক্ষ নাং- ২০৩ 

জজলা জকাি: 0861 

actradecommerce

@gmail.com 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-+880861৬৩৩৩৩ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

কক্ষ নাং- ২০5 

 

২২ নসএননজ/ 

জপোল 

পাে 

স্থাপদনর 

অনাপনত্তপত্র 

প্রোন 

৩০ (নত্রশ) 

কার্ যনেবস 

১।বাাংলাদেশ জপদোনলয়া  

কদপ যাদরশদনর  অনু নত পত্র 

২। সিক ও জনপথ নবভাদগর  

    অনু নতপত্র 

৩।ননধ যানরত নি  র  পূরণ ৬ 

কনপ 

৪। ২ কনপ পাসদপাে য সাইজ 

রনঙ্গন ছনব 

৫। জাতীয় পনরচয়পদত্রর 

 দোকনপ 

৬। জেি লাইদসদন্সর  দোকনপ 

৭। ব্যাাংক সাটি যন দকে ১ কনপ 

৮। আয়কর সনদের  দোকনপ 

৯। প্রতানবত স্থাদনর   

   অনুদ ানেতদ ৌজা ম্যাপ/স্কযাচ 

ম্যাপ 

১।বাাংলাদেশ জপদোনলয়া  কদপ যাদরশন  

হদত        

২।  সিক ও জনপথ নবভাগ  হদত 

 ৩। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়,  

ব্যবসা-বানণজয শাখা (কক্ষ নাং-2০৩) 

২য় তলা হদত/ জহেদিস্ক/ জজলা ওদয়ব 

জপাে যাল।  

৪।  ননজ উদযাদগ রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাাংক 

হদত 

 ৫। উপ-কর/কর কার্ যালয় হদত 

 

 

নবনামূদল্য 

সহকারী কন শনার 

ব্যবসা ও বানণজয শাখা 

কক্ষ নাং- ২০৩ 

জজলা জকাি: 0861 

actradecommerce

@gmail.com 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-+880861৬৩৩৩৩ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

কক্ষ নাং- ২০5 

 

http://www.moulvibazar/
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১০। জসকশন প্ল্ান ০৬ (কনপ) 

১১।ভািার চুনক্তপত্র/েনলল/পচ যার 

কনপ 

২৩ এমসড 

ব্য্হোররর 

মডমলং 

লোইরসন্স 

প্রদোন 

৩০ (মত্র ) 

কোয বমদ্স 

ব্য্সো প্রমিষ্ঠোরনর সেরত্র 

১. আর্দন ফরি নং-ঝ 

২. প্রমিষ্ঠোরনর নীল নক ো এ্ং 

ভ্োড়োর চুমিপত্র ও রম দ 

৩. সেড লোইরসন্স (সিযোময়ি) 

৪. নোগমরকত্ব সনদপত্র 

(সিযোময়ি) 

৫. িফমসলী ব্যোংক কর্তবক প্রদত্ত 

আমথ বক স্বেলিো সনদপত্র (যমদ 

থোরক) 

৬. পোসরপ বোে সোইরজর রমঙ্গন 

ছম্-    ০২ (দুই) কমপ 

 

 

 

১. জজলা ওদয়ব জপাে যাল  

www.moulvibazar.gov.bd 
হদত সাংগ্রহ করা র্াদব 

 

(ক) ্োমণমজযক 

ব্য্হোর: ১০০১ 

মলেোররর ঊরর্ধ্ব 

২৫,০০০/- 

(খ) সোধোরণ ব্য্হোর: 

১০ মলেোরপয বেঃ (অ) 

ম েো ও গর্ষণো 

প্রমিষ্ঠোরনর জন্য 

১,৫০০/-(এক হোজোর 

পাঁচ ি েোকো) 

(আ) অন্যোন্য 

২,০০০/-(দুই হোজোর) 

(গ) সোধোরণ ব্য্হোর: 

(অ) ১১ মলেোর হরি 

৫০ মলেোর পয বে-

৩,০০০/-(মিন 

হোজোর েোকো) 

(আ) ৫১ মলেোর হরি 

৫০০ মলেোর পয বে-

৫,০০০/- (পাঁচ 

হোজোর েোকো) 

(ই) ৫০১ মলেোর হরি 

১০০০ মলেোর পয বে- 

১০,০০০/- (দ  

হোজোর েোকো) 

ইসুয মফ- সকোড নং- 

(১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪) 

১৫%  ভযাে জকাি নাং 

(১-১১৩৩-০০২০-০৩১১) 

 

 

 

সহকারী কন শনার 

ব্যবসা ও বানণজয শাখা 

কক্ষ নাং- ২০৩ 

জজলা জকাি: 0861 

actradecommerce

@gmail.com 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-+880861৬৩৩৩৩ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

কক্ষ নাং- ২০5 

 

http://www.panchagarh.gov.bd/
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২৪ এমসড 

ব্য্হোররর 

মডমলং 

লোইরসন্স 

ন্োয়ন 

৭(সোি) 

কোয বমদ্স 

লোইরসরন্সর সিয়োদ স ষ হওয়োর 

০১ (এক)িোস পূর্ ব দোমখল 

কররি হর্ 

১. সোদো কোগরজ আর্দন 

২. মূল লোইরসরন্সর কমপ  

৩. সেজোরী চোলোরনর মূলকমপ 

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়,  

ব্যবসা-বানণজয শাখা (কক্ষ নাং-2০৩) 

২য় তলা হদত/ জহেদিস্ক/ জজলা ওদয়ব 

জপাে যাল।  

২। চালান  র  জসানালী ব্যাাংক, জর্ 

জকান শাখায় /দহেদিস্ক/দজলা ওদয়ব 

জপাে যাল। (www. 

moulvibazar.gov.bd) হদত 

পাওয়া র্াদব    

মূল লোইরসন্স মফ এর 

৫% মফ 

ন্োয়ন মফ- 

সকোড নং- 

(১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪) 

১৫%  ভযাে জকাি 

নাং 

(১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

সহকারী কন শনার 

ব্যবসা ও বানণজয শাখা 

কক্ষ নাং- ২০৩ 

জজলা জকাি: 0861 

actradecommerce@g

mail.com 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-+880861৬৩৩৩৩ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

কক্ষ নাং- ২০5 

 

২৫ এনসি 

নবক্রদয়র 

নিনলাং 

লাইদসন্স 

প্রোন 

৩০ (মত্র ) 

কোয বমদ্স 

১. আদবেন  র  নাং- ছ 

২. জোকান ও গুোদ র নকশা 

এবাং ভািার চুনক্তপত্র ও রনশে  

৩. জেি লাইদসন্স (সতযানয়ত) 

৪.নাগনরকত্ব সনেপত্র 

(সতযানয়ত) 

৫.ত নসলী ব্যাাংক কর্তযক 

আনথ যক স্বচ্ছলতা সনেপত্র (র্নে 

থাদক) 

৬. পাসদপ যাে সাইদজর রনঙ্গন 

ছনব-০২ (দুই) কনপ 

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ব্যবসা     

বানণজয শাখা  

২. জজলা ওদয়ব জপাে যাল 

www.moulvibazar.gov.bd  
হদত সাংগ্রহ/িাউনদলাি করা র্াদব 

৩. সাংনিষ্ট জপৌরসভা/ইউননয়ন পনরষে   

এনসি নবক্রদয়র  

লাইদসন্স  ন - 

৫,০০০/-(পোঁচ হাজার 

োকা) 

সকোড নং- 

(১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪) 

১৫%  ভযাে 

জকাি নাং 

(১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

     সহকারী কন শনার 

ব্যবসা ও বানণজয শাখা 

কক্ষ নাং- ২০৩ 

জজলা জকাি: 0861 

actradecommerce

@gmail.com 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-+880861৬৩৩৩৩ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

কক্ষ নাং- ২০5 

 

২৬ এনসি 

নবক্রদয়র 

নিনলাং 

লাইদসন্স 

নবায়ন 

৭(সাত) 

কার্ যনেবস 

লাইদসদন্সর জ য়াে জশষ হওয়ার  

০১ (এক)  াস পূদব য োনখল 

করদত হদব 

১. সাো কাগদজ আদবেন 

২. মূল লাইদসদন্সর কনপ  

৩. জেজারী চালাদনর মূলকনপ 

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ব্যবসা    

   বানণজয শাখা  

২. জজলা ওদয়ব জপাে যাল 

www.moulvibazar.gov.bd  
হদত সাংগ্রহ/িাউনদলাি করা র্াদব 

 

                - 

মূল লাইদসন্স ন  এর 

৫% ন  

নবায়ন ন - 

জকাি নাং- 

(১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪) 

১৫%  ভযাে 

(১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

সহকারী কন শনার 

ব্যবসা ও বানণজয শাখা 

কক্ষ নাং- ২০৩ 

জজলা জকাি: 0861 

actradecommerce

@gmail.com 

 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-+880861৬৩৩৩৩ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

কক্ষ নাং- ২০5 

 

২৭ এনসি 

পনরবহদণর 

নিনলাং 

লাইদসন্স 

প্রোন 

৩০ (মত্র ) 

কোয বমদ্স 

১. আদবেন  র  নাং- ি 

২. পনরবহণ র্াদনর বণ যনা 

(র্াদনর নকশা, ন েদনস 

সাটি যন দকে, ব্লু-ব্যক ও ইনু্সদরন্স 

সাংক্রান্ত কাগজ পদত্রর  

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ব্যবসা বানণজয শাখা/ জজলা ওদয়ব 

জপাে যাল 

www.moulvibazar.gov.bd  
হদত সাংগ্রহ/িাউনদলাি করা র্াদব 

এনসি পনরবহদণর 

লাইদসন্স  

ন =৫,০০০/- 

(পোঁচ হাজার োকা) 

জকাি নাং- 

সহকারী কন শনার 

ব্যবসা ও বানণজয শাখা 

কক্ষ নাং- ২০৩ 

জজলা জকাি: 0861 

actradecommerce

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-+880861৬৩৩৩৩ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

http://www.panchagarh.gov.bd/
http://www.panchagarh.gov.bd/
http://www.panchagarh.gov.bd/
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সতযানয়ত অনুনলনপ) 

৩.ব্যবসা প্রনতষ্ঠাদনর  ানলকানা 

সাংক্রান্ত কাগজপত্র/চুনক্তনা া/ 

ভািার রনশে(সতযানয়ত) 

৪. জেি লাইদসন্স (সতযানয়ত) 

৫.নাগনরকক্ত 

সনেপত্র(সতযানয়ত) 

৬. ত নসলী ব্যাাংক কর্তযক প্রেত্ত 

আনথ যকস্বচ্ছলতা 

সনে(র্নে থাদক) 

৭. পাসদপ যাে সাইদজর রনঙ্গন 

ছনব-০২ (দুই) কনপ 

 ১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪ 

১৫%  ভযাে 

জকাি নাং 

১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১ 

@gmail.com gov.bd 

কক্ষ নাং- ২০5 

 

২৮ এনসি 

পনরবহদণর 

নিনলাং 

লাইদসন্স 

নবায়ন 

৭(সাত) 

কার্ যনেবস 

লাইদসদন্সর জ য়াে জশষ হওয়ার 

০১(এক)  াস পূদব য- 

১. সাো কাগদজ আদবেন 

২. মূল লাইদসদন্সর কনপ  

৩. জেজারী চালাদনর মূলকনপ 

১.জগদজদেি ক যকতযা কর্তযক  মূল      

   লাইদসদন্সর  সথ্যানয়ত কনপ  

২. জসানালী ব্যাাংক 

মূল লাইদসন্স ন  এর 

৫% ন  

নবায়ন ন - 

জকাি নাং- 

১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪ 

১৫%  ভ্রাে 

জকাি নাং 

১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১ 

সহকারী কন শনার 

ব্যবসা ও বানণজয শাখা 

কক্ষ নাং- ২০৩ 

জজলা জকাি: 0861 

actradecommerce

@gmail.com 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-+880861৬৩৩৩৩ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

কক্ষ নাং- ২০5 
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প্রবােী  ল্যাে োখা 

 

 

ক্রঃ 

নং 

 

সেবার নাম 

 

 

সেবা 

প্রদাশন 

েশব মাচ্চ  

েময় 

 

 

প্রশয়ােনীয়  াগেপত্র 

 

 

 

 

প্রশয়ােনীয় 

 াগেপত্র 

/আশবদন 

 রম 

প্রাতির 

স্থান 

 

সেবা মূল্য 

এবং  

পতরশোধ পদ্ধতি 

 (যতদ থাশ ) 

 

োখার নাম েহ দাতয়ত্ব 

প্রাি  ম ম িমা 

 ম ম িমার পদতব,রুম নম্বর, 

সেলা/উপশেলার 

স াড,অত তেয়াল 

সেতলশ ান ও  

ই-সমইল) 

 

উর্ধ্মিন  ম ম িমার পদতব, রুম নম্বর, সেলা/ 

উপশেলার স াড েহ অত তেয়াল সেতলশ ান ও  

ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ 

 

 

 

 

 

১।প্রবােীশদর 

তবতভন্ন 

অতভশযাগ িদি 

 রে 

৪৫ 

(পয়িাতেে) 

 ায ম 

তদবে 

১। সয স ান প্রবােী নাগতর  িার   অতভশযাগ বে মনা  শর 

সেলা প্রোে  বরাবশর োদা  াগশে  ২০/-(তবে) ো ার 

স াে মত  েহ যথাযথ  র্তমপশের মাধ্যশম আশবদন  রশি 

পাশরন।  

২। আশবদন ারী সয সদশে বেবাে  রশছন সে সদশে 

অবতস্থি বাংলাশদে তমেশনর মাধ্যশম আশবদন  রশি 

পাশরন। 

৩। ই-সমইল এর মাধ্যশম আশবদন  রশি পাশরন। িশব ই-

সমইল সপ্রতরি তপ্রন্ট  তপ স্বােরযুক্ত  শর ডা শযাশগ 

পাঠাশি হশব।  

৪।  দরখাশস্ত অতভশযাগ ারী িার স্বাের েহ পূে ম নাম ও 

ঠি ানা উশেখ   রশি হশব।  

৫। অতভশযাগ ারী িার অতভশযাশগর স্বপশে প্রশয়ােনীয় 

 াগেপত্র দাতখল  রশি হশব । 

 - 

 

 অতভশযাগ ারী 

তলতখিভাশব ২০/-

(তবে)ো ার স াে ম 

ত  েহ িার 

অতভশযাগ 

োনাশবন। 

অতভশযাশগর েন্য 

অন্য স ান প্র ার 

ত  তদশি হয় না।  

েহ ারী  তমেনার 

 প্রবােী  ল্যাে  োখা 

রুম নম্বর ২০১ 

স ান +৮৮-০৮৬১-

৫৩০৪৯ 

 

 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-+880861৬৩৩৩৩ 

adcgmoulivbazar@mopa. gov.bd 

কক্ষ নাং- ২০5 
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অতভশযাগ ও িথ্য োখা 
 

 

ক্রঃ 

নং 

 

সেবার নাম 

 

 

সেবা 

প্রদাশন 

েশব মাচ্চ  

েময় 

 

 

প্রশয়ােনীয়  াগেপত্র 

 

 

 

 

প্রশয়ােনীয় 

 াগে 

পত্র 

/আশবদন 

 রম 

প্রাতির 

স্থান 

 

সেবা মূল্য 

এবং  

পতরশোধ পদ্ধতি 

 (যতদ থাশ ) 

 

োখার নাম েহ দাতয়ত্ব 

প্রাি  ম ম িমা 

 ম ম িমার পদতব,রুম 

নম্বর,সেলা/উপশেলার 

স াড, 

অত তেয়াল সেতলশ ান 

ও  

ই-সমইল) 

 

উর্ধ্মিন  ম ম িমার পদতব,রুম নম্বর,সেলা/উপশেলার 

স াড েহ অত তেয়াল সেতলশ ান ও  

ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ 

 

 

 

 

 

১। আদালশির 

তবচায ম  তবষয় 

ব্যিীি অন্যান্য 

ে ল প্র ার 

অতভশযাগ 

েংক্রাি  

২।গে উপদ্রব 

বা চলাচশল 

বাধাদান 

েংক্রাি 

৩।তবতবধ 

অতভশযাগ 

০৩ 

(তিন) 

 ায ম 

তদবে 

১। সয স ান তবষশয়র উপর  অতভশযাগ বে মনা  শর সেলা 

প্রোে  বরাবশর োদা  াগশে  ২০/-(তবে) ো ার স াে মত  

েহ েরােতর আশবদন  রশি পাশরন।  

২। অতভশযাগ ারীর  দরখাশস্ত  অতভশযাগ ারীর নাম, ঠি ানা  

ও স্বাের  থা শি হশব। 

৩। অতভশযাগটি সেলা প্রোে  বরাবর  রশি হশব।  

৪। অতভশযাগ ারী িার দরখাশস্ত অতভশযাগকৃি তবষশয়র পশে 

প্রশয়ােনীয়  াগেপত্র দাতখল  রশি হশব।  

৫।তমথ্যা এবং হয়রাতনমূল  অতভশযাশগর ব্যাপাশর স ান 

পদশেপ গ্রহে  রা হয় না । 

৬। সয স ান তবষশয় অতভশযাগ প্রাতির পর িা িদশির েন্য 

সপ্ররে  রা হয় । 

৭। িদি প্রতিশবদন মাত   পরবিী  ায মক্রম গ্রহে  রা হয় । 

- 

 

 অতভশযাগ ারী 

তলতখিভাশব ২০/-

(তবে)ো ার 

স াে ম ত  েহ িার 

অতভশযাগ 

োনাশবন। 

অতভশযাশগর েন্য 

অন্য স ান প্র ার 

ত  তদশি হয় না।  

েহ ারী  তমেনার 

অতভশযাগ ও িথ্য োখা 

রুম নম্বর ২০2 

স ান +৮৮-০৮৬১-

৫৩০53 

 

 

         অতিতরক্ত সেলা প্রোে  (োতব ম ) 

সমৌলভীবাোর 

রুম নম্বর ২০৫ 

স ান +৮৮-০৮৬১-৬৩৩৩৩ 

 

ই-সমইলadcg 

moulvibazar@mopa.gov.bd 
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আইতেটি ও ই-সেবা স ন্দ্র 

ক্রন ক 

নাং 

জসবার না  জসবা প্রোদন 

সদব যাচ্চ স য়  

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আদবেন  র  

প্রানি স্থান 

জসবা মূল্য এবাং 

পনরদশাধ 

পদ্ধনত 

(র্নে থাদক) 

শাখার না সহ োনয়ত্বপ্রাি ক যকতযার 

না , পেবী,রু   

নম্বর জজলা/উপদজলার জকাি, 

অন নসয়াল জেনলদ ান  ও ই-জ ইল)  

উর্ধ্যতন ক যকতযার না , পেবী,রু   

নম্বর জজলা/উপদজলার জকািসহ অন নসয়াল 

জেনলদ ান  ও ই-জ ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 

০১ 

 

 

নাগনরক আদবেন 

গ্রহণ 

সরকানর ছুটির 

নেন ব্যতীত 

প্রনতনেন 

সকাল ৯.০০ 

ঘটিকা জথদক 

নবদকল  ৫.০০ 

ঘটিকা 

- 

 

 

- 

 

২০.০০ োকার 

জকাে য ন   

 

 

সহকারী কন শনার 

ই-জসবা জকন্দ্র 

জ ান-0861-64222 

কক্ষ নাং-২০৭ (২য় তলা) 

ই-জ ইল :  

acictmoulvibazar@yahoo. 

com   

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জ ান-0861-৬৩৩৩৩ 

কক্ষ নাং-২০৫ 

adcgmoulivbazar@mopa.gov.bd 

০২ োিনরক পত্র 

গ্রহণ 

সরকানর ছুটির 

নেন ব্যতীত 

প্রনতনেন 

সকাল ৯.০০ 

ঘটিকা জথদক 

নবদকল  ৫.০০ 

ঘটিকা 

- - ন /চাজয মুক্ত সহকারী কন শনার 

ই-জসবা জকন্দ্র 

জ ান-0861-64222 

কক্ষ নাং-২০৭ (২য় তলা) 

ই-জ ইল :  

acictmoulvibazar@yahoo. 

com 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জ ান-0861-৬৩৩৩৩ 

কক্ষ নাং-২০৫ 

adcgmoulivbazar@mopa.gov.bd 

০৩ নবজ্ঞ অনতনরক্ত 

জজলা ম্যানজদেে 

আোলত ও নবজ্ঞ 

ননব যাহী 

ম্যানজদেদের 

আোলদতর 

 া লার জাদবো 

নকল সরবরাদহর 

আদবেন গ্রহণ ও 

জাদবো 

সরবরাহকরণ  

 

সরকানর ছুটির 

নেন ব্যতীত 

প্রনতনেন 

সকাল ৯.০০ 

ঘটিকা জথদক 

নবদকল  ৫.০০ 

ঘটিকা 

  র  নাং ৮৭৪ এ 

২০.০০ োকার 

জকাে য ন  যুক্ত 

অনুদ ানেত স্ট্যাে 

জভন্ডার 

প্রদয়াজনীয় 

 নলও এবাং 

জকাে য ন   

সহকারী কন শনার 

ই-জসবা জকন্দ্র 

জ ান-0861-64222 

কক্ষ নাং-২০৭ (২য় তলা) 

ই-জ ইল :  

acictmoulvibazar@yahoo. 

com 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জ ান-0861-৬৩৩৩৩ 

কক্ষ নাং-২০৫ 

adcgmoulivbazar@mopa.gov.bd 
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ক্রন ক 

নাং 

জসবার না  জসবা প্রোদন 

সদব যাচ্চ স য়  

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আদবেন  র  

প্রানি স্থান 

জসবা মূল্য এবাং 

পনরদশাধ 

পদ্ধনত 

(র্নে থাদক) 

শাখার না সহ োনয়ত্বপ্রাি ক যকতযার 

না , পেবী,রু   

নম্বর জজলা/উপদজলার জকাি, 

অন নসয়াল জেনলদ ান  ও ই-জ ইল)  

উর্ধ্যতন ক যকতযার না , পেবী,রু   

নম্বর জজলা/উপদজলার জকািসহ অন নসয়াল 

জেনলদ ান  ও ই-জ ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

০৪ নবজ্ঞ অনতনরক্ত 

জজলা প্রশাসক 

(রাজস্ব) এর 

আোলদতর 

 া লার জাদবো 

নকল সরবরাদহর 

আদবেন গ্রহণ ও 

জাদবো 

সরবরাহকরণ  

সরকানর ছুটির 

নেন ব্যতীত 

প্রনতনেন 

সকাল ৯.০০ 

ঘটিকা জথদক 

নবদকল  ৫.০০ 

ঘটিকা 

  র  নাং ৯০১ এ 

২০.০০ োকার 

জকাে য ন  যুক্ত 

অনুদ ানেত স্ট্যাে 

জভন্ডার 

প্রদয়াজনীয় 

 নলও এবাং 

জকাে যন   

সহকারী কন শনার 

ই-জসবা জকন্দ্র 

জ ান-0861-64222 

কক্ষ নাং-২০৭ (২য় তলা) 

ই-জ ইল :  

acictmoulvibazar@yahoo. 

com  

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জ ান-0861-৬৩৩৩৩ 

কক্ষ নাং-২০৫ 

adcgmoulivbazar@mopa.gov.bd  

05 এস.এ/আর.এস/

এস.এ ও 

আর.এস নিনপ 

পচ যা 

সরবরাহ রে 

সদব যাচ্চ 

০৩(নতন) 

কার্ যনেবস 

এে.এ/এে.এ 

তডতপ-২৮.০০ 

ো া 

আর.এে/আর.এে 

তডতপ-৩২.০০ 

ো ার স াে ম ত  

 

ইউতনয়ন ও সপৌর 

তডতেোল সেন্টার/ 

www.moulvibaza

r.gov.bd-এ  রম 

পাওয়া যাশব 

লাইদসন্স ধারী 

স্থানীয় স্ট্যাে 

জভন্ডারদের 

ননকে পাওয়া 

র্াদব। 

সহকারী কন শনার 

ই-জসবা জকন্দ্র 

জ ান-0861-64222 

কক্ষ নাং-২০৭ (২য় তলা) 

ই-জ ইল :  

acictmoulvibazar@yahoo.co

m 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-0861-৬৩৩৩৩ 

কক্ষ নাং-২০৫ 

adcgmoulivbazar@mopa.gov.bd 
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িথ্য প্রদান ইউতনে : 

 

ক্রন ক 

নাং 

জসবার না  জসবা প্রোদন 

সদব যাচ্চ স য়  

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আদবেন 

 র  প্রানি স্থান 

জসবা মূল্য এবাং 

পনরদশাধ পদ্ধনত 

(র্নে থাদক) 

শাখার না সহ োনয়ত্বপ্রাি 

ক যকতযার না , পেবী,রু   

নম্বর জজলা/উপদজলার 

জকাি, অন নসয়াল 

জেনলদ ান  ও ই-জ ইল)  

উর্ধ্যতন ক যকতযার না , পেবী,রু   

নম্বর জজলা/উপদজলার জকািসহ 

অন নসয়াল জেনলদ ান  ও ই-জ ইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 

১ িথ্য েরবরাহ 

(িথ্য অতধ ার 

আইন-২০০৯ 

অনুযায়ী) 

( তবে ) ২০ তদন ১. তনধ মাতরি  রশম আশবদন 

 রশি হশব। 

২. আশবদন  রশমর ত  তহশেশব 

২/- ( দুই) ো ার সেোরী চালান 

েমা তদশ  হশব । 

(শ াড- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭) 

 সেলা প্রোেশ র 

 ায মালয় 

ফ্রন্টশডক্স োখা (  ে 

নং ২০৭,২য়িলা ) 

www.moulvibazar.g

ov.bd 

প্রতি পৃষ্ঠার েন্য 

২/= ো া হাশর । 

সেোরী চালাশনর 

মাধ্যশম েমা তদশি 

হশব  স াড-১-

৩৩০১-০০০১-

১৮০৭ 

সহকারী কন শনার 

তথ্য প্রোন ইউননে 

জ ান-0861-64222 

কক্ষ নাং-২০৭ (২য় তলা) 

ই-জ ইল :  

acictmoulvibazar@

yahoo.com 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জ ান-0861-৬৩৩৩৩ 

কক্ষ নাং-২০৫ 

adcgmoulivbazar@mopa.gov.

bd 

২ িথ্য েরবরাহ 

অপারগিার  

সেশত্র আপীল 

দাশয়র 

 ১, তনধাতরি  রশম আশবদন 

 রশি হশব । 

২. আশবদন  রশমর ত  তহশেশব 

২/- ( দুই) ো ার সেোরী চালান 

েমা তদশি হশব। 

স াড- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ 

সেলা প্রোেশ র 

 ায মালয় 

ফ্রন্টশডক্স োখা (  ে 

নং ২০৭,২য়িলা) 

www.moulvibazar.go
v.bd 

প্রতি প্রতি পৃষ্ঠার 

েন্য ২/= ো া 

হাশর । সেোরী 

চালাশনর মাধ্যশম 

েমা তদশি হশব  

স াড-১-৩৩০১-

০০০১-১৮০৭ 

সহকারী কন শনার 

তথ্য প্রোন ইউননে 

জ ান-0861-64222 

কক্ষ নাং-২০৭ (২য় তলা) 

ই-জ ইল :  

acictmoulvibazar@

yahoo.com 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জ ান-0861-৬৩৩৩৩ 

কক্ষ নাং-২০৫ 

adcgmoulivbazar@mopa.gov.

bd 
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ফ্রন্টশডে োখা 

 

 

ক্রঃ 

নং 

 

সেবার নাম 

 

সেবা প্রদাশন 

েশব মাচ্চ  

েময় 

 

প্রশয়ােনীয়  াগেপত্র 

 

 

 

প্রশয়ােনীয় 

 াগেপত্র 

/আশবদন 

 রম প্রাতির 

স্থান 

 

সেবা মূল্য 

এবং  

পতরশোধ পদ্ধতি 

 (যতদ থাশ ) 

 

োখার নাম েহ দাতয়ত্ব প্রাি  ম ম িমা 

 ম ম িমার পদতব,রুম নম্বর,সেলা/উপশেলার 

স াড,অত তেয়াল সেতলশ ান ও  

ই-সমইল) 

 

উর্ধ্মিন  ম ম িমার পদতব,রুম 

নম্বর,সেলা/উপশেলার স াড েহ অত তেয়াল 

সেতলশ ান ও  

ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ 

 

 

 

সেলা প্রোে  

মশহাদয় 

বরাবর 

দাতখল/সপ্ররীি 

ে ল আশবদন/ 

অতভশযাগ/ 

দািতর  

পত্রাতদ গ্রহে 

িাৎেতে  

ভাশব 

গ্রহে  রা 

হয় । 

১। সয স ান তবষশয়র উপর নাগতর  

আশবদন  বে মনা  শর সেলা প্রোে  

বরাবশর োদা  াগশে ২০/-(তবে) 

ো ার স াে মত  েহ েরােতর 

আশবদন  রশি পাশরন। 

২। আশবদন ারী দরখাশস্ত 

আশবদন ারীর নাম, ঠি ানা  ও 

স্বাের থা শি হশব। 

৩।  সেলা প্রোে  বরাবর তবতভন্ন 

অত ে হশি   প্রাি পত্রাতদ গ্রহে  রা 

হশয় থাশ  ।  

৪।  প্রাি নাগতর  আশবদন/দািতর   

পত্রাতদ ০৮(আে)  ন্টার মশধ্য 

েংতিষ্ট োখায় সপ্ররে  রা হয় ।  

- নাগতর  আশবদন ারী 

তলতখিভাশব ২০/-ো ার 

স াে ম ত  েহ িার 

আশবদন/অতভশযাগ 

োনাশবন। 

আশবদন/অতভশযাশগর 

েন্য অন্য স ান প্র ার ত  

তদশি হয় না । 

েহ ারী  তমেনার 

             ফ্রন্টশডে  োখা 

রুম নম্বর ২০৩ 

স ান +৮৮-০৮৬১-৫৩০৪৯ 

 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-0861-৬৩৩৩৩ 

কক্ষ নাং-২০৫ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 
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দুশয মাগ ব্যবস্থাপনা োখা 

 

ক্রন 

ক 

নম্বর 

জসবার না  

 

জসবা 

প্রোদন 

সদব যাচ্চ 

স য় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আদবেন 

 র  প্রানিস্থান  

জসবামূল্য এবাং 

পনরদশাধ পদ্ধনত 

(র্নে থাদক) 

 

শাখার না সহ 

োনয়ত্বপ্রাি  ক যকতযা 

(ক যকতযার পেবী, রু  

নম্বর জজলা/উপদজলা 

জকাি, অন নসয়াল 

জেনলদ ান ও ই-জ ইল) 

 

ঊর্ধ্যতন ক যকতযার 

পেবী, রু  নম্বর 

জজলা/উপদজলা জকািসহ 

অন নসয়াল জেনলদ ান 

ও ই-জ ইল) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01 ১। েম্পদ প্রাতি স্বাশপশে দুশয মাগ েতিগ্রস্থ অেহায়/অস্বচ্ছল পতরবার/ব্যতক্তর 

মশধ্য মানতব  েহায়িা তনশদ মতে া সমািাশব  ত্রাে োমগ্রী তবিরশের ব্যবস্থা 

গ্রহে (ব্যবো/বাতেশেযর সেশত্র প্রশযােয নয়। 

 ) মৃি ব্যতক্তর পতরবারশ   ১০,০০০/- ো া সথশ  েশব মাচ্চ  ২৫,০০০/- ো া 

প্রদাশনর ব্যবস্থা গ্রহে। 

খ) আহি ব্যতক্তর পতরবারশ   ৭,৫০০/- ো া সথশ  েশব মাচ্চ ১৫,০০০/- ো া 

প্রদাশনর ব্যবস্থা গ্রহে। 

গ) েম্পুন ম েতিগ্রস্থ  র বাতির সেশত্র পতরবার প্রতি েশব মাচ্চ ৭,৫০০/- ো া 

প্রদাশনর ব্যবস্থা গ্রহে। 

 ) আংতে  েতিগ্রস্থ  র বাতির সেশত্র পতরবার প্রতি েশব মাচ্চ ৭,৫০০/- ো া 

প্রদাশনর ব্যবস্থা গ্রহে। 

ি) দুশয মাশগ েতিগ্রস্থ পতরবার প্রতি েশব মাচ্চ ৩০ (তত্রে) স তে হাশর খাযেস্য 

প্রদাশনর ব্যবস্থা গ্রহে। 

চ) দুশয মাশগ েতিগ্রস্থ পতরবার প্রতি েশব মাচ্চ ০২ (দুই) বাতন্ডল সেউটিন ও 

তনম মাে খরচ বাবদ বাতন্ডল  প্রতি ৩,০০০/- ো া প্রদাশনর ব্যবস্থা গ্রহে। 

ছ) ত্রাে োমগ্রী সযমন োিী, লুিী,  ম্বল, চাদর, তবস্কুে ইিযাতদ তবিরে। 

ে) তভতেএ   ম মসূচীর অধীশন (তনধ মাতরি েমশয়র েন্য) দুশয মাশগ েতিগ্রস্থ 

দু:স্থ অেহায়  

পতরবার প্রতি ৩০ (তত্রে) স তে হাশর খাযেস্য প্রদাশনর ব্যবস্থা গ্রহে। 

 

 

 

 

 

0২ 

 ম মতদবে 

 

0৭ 

 ম মতদবে 

 

0২ 

 ম মতদবে 

 

 

 

 

 

তনধাতরি 

স ান  রম 

সনই 

 

 

তনধ মাতরি 

 রশম 

আশবদন  রশি 

হয়। 

 

তনধাতরি 

স ান  রম 

সনই 

১। সেলা ত্রাে ও 

পুনব মােন  ম ম িমা, 

সমৌলভীবাোর 

 

২। উপশেলা তনব মাহী 

অত োর (ে ল), ত্রাে 

োখা 

ত /চােম মুক্ত সেলা ত্রাে ও পুনব মােন 

 ম ম িমা 

সমৌলভীবাোর 

 ে নং-৩১১ 

স ান: ০৮৬১-৫২২০৪ 

সমাবাইল নম্বর- 

০১৭০০৭১৬৭২৯ 

drromoulvibazar@gmail

.com  

 

 

 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-0861-৬৩৩৩৩ 

কক্ষ নাং-২০৫ 

adcgmoulivbazar

@mopa. gov.bd 

02 গ্রামীে অব াঠাশমা েংোর  ম মসূচী ( াতবখা) মাধ্যশম পুকুর/খাল খনন/পুন: 

খনন, রাস্তা তনম মাে/পুন তনম মাে, রাস্তা- াম- বাঁধ তনম মাে/পুন: তনম মাে, নালা ও 

সেচ নালা খনন, তেো প্রতিষ্ঠাশনর আতিনায় ও মাশঠ মাটি ভরাে, মাটির 

ত ো তনম মাে এবং সোলার প্যাশনল স্থাপন। 

 

0৭ 

 ম মতদবে 

তনধাতরি 

স ান  রম 

সনই 

১। সেলা ত্রাে ও 

পুনব মােন  ম ম িমা, 

সমৌলভীবাোর 

 

২। উপশেলা তনব মাহী 

ত /চােম মুক্ত সেলা ত্রাে ও পুনব মােন 

 ম ম িমা 

সমৌলভীবাোর 

 ে নং-৩১১ 

স ান: ০৮৬১-৫২২০৪ 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-0861-৬৩৩৩৩ 
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অত োর (ে ল), ত্রাে 

োখা 

সমাবাইল নম্বর- 

০১৭০০৭১৬৭২৯ 

drromoulvibazar@gmail

.com  

কক্ষ নাং-২০৫ 

adcgmoulivbazar

@mopa. gov.bd 
 

03 গ্রামীে অব াঠাশমা রেোশবেে (টিআর) মাধ্যশম তবগি বছশর  াতবখা 

প্র শল্পর রেোশবেে বাঁধ ও রাস্তা সমরামি, নালা নদ মমা খনন/েংরেে, বৃে 

সরাপন, তবতভন্ন তেো প্রতিষ্ঠান/েনতহি র প্রতিষ্ঠান সমরামি/উন্নয়ন  রা 

হশয় থাশ । এ ছািাও সোলার প্যাশনল স্থাপন  রা। 

0৭-১৫ 

 ম মতদবে 

তনধাতরি 

স ান  রম 

সনই 

১। সেলা ত্রাে ও 

পুনব মােন  ম ম িমা, 

সমৌলভীবাোর 

 

২। উপশেলা তনব মাহী 

অত োর (ে ল), ত্রাে 

োখা 

ত /চােম মুক্ত সেলা ত্রাে ও পুনব মােন 

 ম ম িমা 

সমৌলভীবাোর 

 ে নং-৩১১ 

স ান: ০৮৬১-৫২২০৪ 

সমাবাইল নম্বর- 

০১৭০০৭১৬৭২৯ 

drromoulvibazar@gmail

.com  

 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-0861-৬৩৩৩৩ 

কক্ষ নাং-২০৫ 

adcgmoulivbazar

@mopa. gov.bd 

04 অতিদ্রতরদ্রশদর েন্য  ম মেংস্থান  ম মসূচী আওিায় রাস্তা/বাঁধ তনম মাে/পুন: 

তনম মাে, পুকুর/খাল, নালা ও সেচ নালা খনন/পুন: খনন, তেো প্রতিষ্ঠাশনর 

আতিনায় ও মাশঠ মাটি ভরাে, মাটির ত ো তনম মাে/পুন: তনম মাে। 

0৭-১৫ 

 ম মতদবে 

তনধাতরি 

স ান  রম 

সনই 

১। সেলা ত্রাে ও 

পুনব মােন  ম ম িমা, 

সমৌলভীবাোর 

 

২। উপশেলা তনব মাহী 

অত োর (ে ল), ত্রাে 

োখা 

ত /চােম মুক্ত সেলা ত্রাে ও পুনব মােন 

 ম ম িমা 

সমৌলভীবাোর 

 ে নং-৩১১ 

স ান: ০৮৬১-৫২২০৪ 

সমাবাইল নম্বর- 

০১৭০০৭১৬৭২৯ 

drromoulvibazar@gmail

.com  

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-0861-৬৩৩৩৩ 

কক্ষ নাং-২০৫ 

adcgmoulivbazar

@mopa. gov.bd 

05 বন্যা  বতলি রাস্তায়  ম-সবেী ১৫.০ তমোর বদশ মযর সেত্য/ ালভাে ম তনম মাে। 0৭-১৫ 

 ম মতদবে 

তনধাতরি 

স ান  রম 

সনই 

১। সেলা ত্রাে ও 

পুনব মােন  ম ম িমা, 

সমৌলভীবাোর 

 

২। উপশেলা তনব মাহী 

অত োর (ে ল), ত্রাে 

োখা 

ত /চােম মুক্ত সেলা ত্রাে ও পুনব মােন 

 ম ম িমা 

সমৌলভীবাোর 

 ে নং-৩১১ 

স ান: ০৮৬১-৫২২০৪ 

সমাবাইল নম্বর- 

০১৭০০৭১৬৭২৯ 

drromoulvibazar@gmail

.com  

 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-0861-৬৩৩৩৩ 

কক্ষ নাং-২০৫ 

adcgmoulivbazar

@mopa. gov.bd 

০৬ বন্যা  বতলি এলা ায় বন্যা আশ্রয়শ ন্দ্র তনম মাে। 0৭-১৫ 

 ম মতদবে 

তনধাতরি 

স ান  রম 

সনই 

১। সেলা ত্রাে ও 

পুনব মােন  ম ম িমা, 

সমৌলভীবাোর 

 

২। উপশেলা তনব মাহী 

ত /চােম মুক্ত সেলা ত্রাে ও পুনব মােন 

 ম ম িমা 

সমৌলভীবাোর 

 ে নং-৩১১ 

স ান: ০৮৬১-৫২২০৪ 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-0861-৬৩৩৩৩ 
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অত োর (ে ল),  

ত্রাে োখা 

সমাবাইল নম্বর- 

০১৭০০৭১৬৭২৯ 

drromoulvibazar@gmail

.com  

কক্ষ নাং-২০৫ 

adcgmoulivbazar

@mopa. gov.bd 

 
 

 

 

জরকি য রু  শাখা 
 

 

ক্রতম

  

নম্বর 

সেবার নাম জসবা প্রোদনর 

সদব যাচ্চ স য় 
প্রশয়ােনীয় 

 াগেপত্র 

প্রশয়ােনীয় 

 াগেপত্র/আদবেন  র   প্রাতির 

স্থান 

 জসবামূল্য এবাং পনরদশাধ পদ্ধনত  

       (র্নে থাদক) 
শাখার না সহ দাতয়ত্ব 

প্রাি ক যকতযার পদনব, 

রুম নম্বর, জজলা 

/উপদজলা জকাি, 

অন নসয়াল সেতলশ ান 

ও 

ই-সমইল 

উর্ধ্যতন ক যকতযার  পেনব, রুম , 

জজলা /উপদজলার জকািেহ, 

অন নসয়াল  সেতলশ ান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

01 এে. এ  

খতিয়াশনর ন ল 

েরবরাহ 

(েরুরী) 

 

 

 

৩(নতন) 

কার্ যনেবস 

 

 

 

 

ননধ যানরত আদবেন  র  ১। ফ্রন্ট জিস্ক শাখা (আদবেন  র ) 

২। অনুদ ানেত স্ট্যাে জভন্ডার 

(আদবেন  র  ও স্ট্যাে ) 

৩। জজলা ওদয়ব জপাে যাল 

www.moulvibazar.gov.bd 
(আদবেন  র ) 

1) 28/- ো ার জকাে য ত  সহ আদবেন  

2)  খনতয়ান সাংগ্রদহর স য় এদকর 

অনধক  পৃষ্টা সাংবনলত খনতয়াদনর সেশত্র 

প্রথ  পৃষ্ঠা ব্যতীত পরবতী প্রতি পৃষ্টা েন্য  

অনতনরক্ত 4/-ো া কদর জকাে য ন  

সাংযুনক্ত করণ ।  

 

েহ ারী  তমোনার 

জরকি য রু  োখা 

ই-সমইল- 

drrmoulvibazar@

gamail.com 
সমাবাইল 

০১৭৩০৩৩১০৬৭ 

অতিতরক্ত সেলা প্রোে  (রােস্ব) 

সমৌলভীবাোর 

রুম নম্বর: ৩০৪ 

স ানঃ +৮৮-০৮৬১-৬২৪৩০ 

ই-জ ইল- 

moulvibazarrevenue@gmail

.com 

০২ এে. এ  

খতিয়াশনর ন ল 

েরবরাহ 

(সাধারণ) 

 

 

 

৭(োি) 

কার্ যনেবস  
ননধ যানরত আদবেন  র  ১। ফ্রন্ট জিস্ক শাখা (আদবেন  র ) 

২। অনুদ ানেত স্ট্যাে জভন্ডার 

(আদবেন  র  ও স্ট্যাে ) 

৩। জজলা ওদয়ব জপাে যাল 

www.moulvibazar.gov.bd 
(আদবেন  র  

1) 18/- ো ার জকাে য ত  সহ আদবেন । 

2) খনতয়ান সাংগ্রদহর স য় এদকর 

অনধক  পৃষ্টা সাংবনলত খনতয়াদনর সেজত্র 

প্রথ  পৃষ্ঠা ব্যতীত পরবতী প্রতি পৃষ্টা েন্য  

অনতনরক্ত 4/-ো া কদর জকাে য ন  

সাংযুনক্ত করণ । 

েহ ারী  তমোনার 

জরকি য রু  োখা 

ই-সমইল- 

drrmoulvibazar@

gamail.com 
সমাবাইল 

০১৭৩০৩৩১০৬৭ 

অতিতরক্ত সেলা প্রোে  (রােস্ব) 

সমৌলভীবাোর 

রুম নম্বর: ৩০৪ 

স ানঃ +৮৮-০৮৬১-৬২৪৩০ 

ই-জ ইল- 

moulvibazarrevenue@gmail

.com 

 

০৩ আর,এস  

খতিয়াশনর ন ল 

েরবরাহ 

3(তিন) 

কার্ যনেবস 
ননধ যানরত আদবেন  র  ১। ফ্রন্ট জিস্ক শাখা (আদবেন  র ) 

২। অনুদ ানেত স্ট্যাে জভন্ডার 

(আদবেন  র  ও স্ট্যাে ) 

1) 32/- ো ার জকাে য ত  সহ আদবেন  

2) খনতয়ান সাংগ্রদহর স য় এদকর 

অনধক  পৃষ্টা সাংবনলত খনতয়াদনর সেজত্র 

েহ ারী  তমোনার 

জরকি য রু  োখা 

ই-সমইল- 

অতিতরক্ত সেলা প্রোে  (রােস্ব) 

সমৌলভীবাোর 

http://www.moulvibazar.gov.bd/
mailto:drrmoulvibazar@gamail.com
mailto:drrmoulvibazar@gamail.com
http://www.moulvibazar.gov.bd/
mailto:drrmoulvibazar@gamail.com
mailto:drrmoulvibazar@gamail.com
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ক্রতম

  

নম্বর 

সেবার নাম জসবা প্রোদনর 

সদব যাচ্চ স য় 
প্রশয়ােনীয় 

 াগেপত্র 

প্রশয়ােনীয় 

 াগেপত্র/আদবেন  র   প্রাতির 

স্থান 

 জসবামূল্য এবাং পনরদশাধ পদ্ধনত  

       (র্নে থাদক) 
শাখার না সহ দাতয়ত্ব 

প্রাি ক যকতযার পদনব, 

রুম নম্বর, জজলা 

/উপদজলা জকাি, 

অন নসয়াল সেতলশ ান 

ও 

ই-সমইল 

উর্ধ্যতন ক যকতযার  পেনব, রুম , 

জজলা /উপদজলার জকািেহ, 

অন নসয়াল  সেতলশ ান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(েরুরী) ৩। জজলা ওদয়ব জপাে যাল 

www.moulvibazar.gov.bd 
(আদবেন  র  

প্রথ  পৃষ্ঠা ব্যতীত পরবতী প্রতি পৃষ্টা েন্য  

অনতনরক্ত 4/-ো া কদর জকাে য ন  

সাংযুনক্ত করণ । 

drrmoulvibazar@

gamail.com 
সমাবাইল 

০১৭৩০৩৩১০৬৭ 

রুম নম্বর: ৩০৪ 

স ানঃ +৮৮-০৮৬১-৬২৪৩০ 

ই-জ ইল- 

moulvibazarrevenue@gmail

.com 

 

০৪ আর,এস  

খতিয়াশনর ন ল 

েরবরাহ 

(সাধারণ) 

7 (সাত ) 

কার্ যনেবস 
ননধ যানরত আদবেন  র  

। 
১। ফ্রন্ট জিস্ক শাখা (আদবেন  র ) 

২। অনুদ ানেত স্ট্যাে জভন্ডার 

(আদবেন  র  ও স্ট্যাে ) 

৩। জজলা ওদয়ব জপাে যাল 

www.moulvibazar.gov.bd 
(আদবেন  র  

 1) 22/- ো ার জকাে য ত  সহ আদবেন  

2)  খনতয়ান সাংগ্রদহর স য় এদকর 

অনধক  পৃষ্টা সাংবনলত খনতয়াদনর সেজত্র 

প্রথ  পৃষ্ঠা ব্যতীত পরবতী প্রতি পৃষ্টা েন্য  

অনতনরক্ত 4/-ো া কদর জকাে য ন  

সাংযুনক্ত করণ । 

০৫ এস,এ অথবা 

আর,এস  

খতিয়াশনর ন ল 

েরবরাহ 

(সরকানর 

কার্ যালদয়র 

সেজত্র) 

৩ (তিন ) 

কার্ যনেবস 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক 

(রাজস্ব) 

বরাবর সাো কাগদজ 

নলনখত আদবেন  

১। ফ্রন্ট জিস্ক শাখা (নমুনা আদবেন 

পত্র) 

২। জজলা ওদয়ব জপাে যাল 

www.moulvibazar.gov.bd 
(নমুনা আদবেন পত্র) 

প্রদর্াজয নয় েহ ারী  তমোনার 

জরকি য রু  োখা 

ই-সমইল- 

drrmoulvibazar@
gamail.com 
সমাবাইল 

০১৭৩০৩৩১০৬৭ 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-0861-৬৩৩৩৩ 

কক্ষ নাং-২০৫ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 
০৬ ননব যাহী 

ম্যানজদেে 

আোলত/ 

অনতনরক্ত জজলা  

ম্যানজদেদের 

আোলদত 

োদয়রকৃত 

 া লা এবাং 

আপীল 

 া লা/রাজস্ব 

 া লা/দ াজো

12(বাদরা) 

কার্ যনেবস 

১) ননধ যানরত আদবেন 

 র  

২) প্রদর্াজনীয় সাংখ্যক 

জ ানলও জকাে য ন  । 

১। ফ্রন্ট জিস্ক শাখা (আদবেন  র ) 

২। অনুদ ানেত স্ট্যাে জভন্ডার 

(আদবেন  র , জ ানলও ও স্ট্যাে 

) 

৩। জজলা ওদয়ব জপাে যাল 

www.moulvibazar.gov.bd 
(আদবেন  র  

1) 4০/- ো ার জকাে য সহ আদবেন ।  

২) া লার নকল সাংগ্রসহর স য় জ ানলও 

প্রনত ২/- োকার জকাে য ন  সাংযুনক্তকরণ । 

েহ ারী  তমোনার 

জরকি য রু  োখা 

ই-সমইল- 

drrmoulvibazar@

gamail.com 
সমাবাইল 

০১৭৩০৩৩১০৬৭ 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-0861-৬৩৩৩৩ 

কক্ষ নাং-২০৫ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

http://www.moulvibazar.gov.bd/
mailto:drrmoulvibazar@gamail.com
mailto:drrmoulvibazar@gamail.com
http://www.moulvibazar.gov.bd/
http://www.moulvibazar.gov.bd/
mailto:drrmoulvibazar@gamail.com
mailto:drrmoulvibazar@gamail.com
http://www.moulvibazar.gov.bd/
mailto:drrmoulvibazar@gamail.com
mailto:drrmoulvibazar@gamail.com
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ক্রতম

  

নম্বর 

সেবার নাম জসবা প্রোদনর 

সদব যাচ্চ স য় 
প্রশয়ােনীয় 

 াগেপত্র 

প্রশয়ােনীয় 

 াগেপত্র/আদবেন  র   প্রাতির 

স্থান 

 জসবামূল্য এবাং পনরদশাধ পদ্ধনত  

       (র্নে থাদক) 
শাখার না সহ দাতয়ত্ব 

প্রাি ক যকতযার পদনব, 

রুম নম্বর, জজলা 

/উপদজলা জকাি, 

অন নসয়াল সেতলশ ান 

ও 

ই-সমইল 

উর্ধ্যতন ক যকতযার  পেনব, রুম , 

জজলা /উপদজলার জকািেহ, 

অন নসয়াল  সেতলশ ান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রী  া লার নকল 

সরবরাহ (জরুরী।  

০৭ ননব যাহী 

ম্যানজদেে 

আোলত/ 

অনতনরক্ত জজলা  

ম্যানজদেদের 

আোলদত 

োদয়রকৃত 

 া লা এবাং 

আপীল 

 া লা/রাজস্ব 

 া লা/দ ৌজো

রী  া লার নকল 

সরবরাহ 

(সাধারণ।  

17(সদতদরা 

কার্ যনেবস) 

১। ননধ যানরত  

    আশবদন  র  

২। প্রশয়ােনীয়          

েংখ্য  সিামিও এবং 

সকাট ব মি । 

১। ফ্রন্ট জিস্ক শাখা (আদবেন  র ) 

২। অনুদ ানেত স্ট্যাে জভন্ডার 

(আদবেন  র , জ ানলও ও স্ট্যাে 

) 

৩। জজলা ওদয়ব জপাে যাল 

www.moulvibazar.gov.bd 
(আদবেন  র  

১)২০/- োকার জকাে য ন  সহ আদবেন । 

২) া লার নকল সাংগ্রদহর স য় জ ানলও 

প্রনত ২/- োকার জকাে য ন  সাংযুনক্তকরণ । 

েহ ারী  তমোনার 

জরকি য রু  োখা 

ই-সমইল- 

drrmoulvibazar@

gamail.com 
সমাবাইল 

০১৭৩০৩৩১০৬৭ 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-0861-৬৩৩৩৩ 

কক্ষ নাং-২০৫ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

০৮ জ ৌজা ম্যাপ 

সরবরাহ  

৭(োি) 

কার্ যনেবস  

 জজলা প্রশাসক বরাবর 

সাো কাগদজ নলনখত 

আদবেন অথবা ফ্রন্ট জিস্ক 

শাখা জথদক সাংগৃহীত 

নমুনা আদবেন 

পত্রানুসাদর আদবেন । 

 

১। ফ্রন্ট জিস্ক শাখা (আদবেন  র ) 

২। অনুদ ানেত স্ট্যাে জভন্ডার  

(স্ট্যাে ) 

৩। জজলা ওদয়ব জপাে যাল 

www.moulvibazar.gov.bd 
(আদবেন  র  

১)২০/- োকার জকাে য ন  সহ আদবেন । 

২) আদবেনকারীদক জরকি য রুম জ ৌজা 

ম্যাপ  জুে থাকা নননশ্চতকরদনর পদর 

চালাদনর  াধ্যদ  জসানালী ব্যাাংক, 

কদপ যাদরে শাখায় ৫০০/- োকা জ া 

প্রোন । 

জকাি নাং-১-৪৬৩৭-০০০১-১২২১ 

 

েহ ারী  তমোনার 

জরকি য রু  োখা 

ই-সমইল- 

drrmoulvibazar@

gamail.com 
সমাবাইল 

০১৭৩০৩৩১০৬৭ 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (সানব যক) 

জ ৌলভীবাজার 

জজলা জকাি: 0861 

জ ান-0861-৬৩৩৩৩ 

কক্ষ নাং-২০৫ 

adcgmoulivbazar@mopa. 

gov.bd 

http://www.moulvibazar.gov.bd/
mailto:drrmoulvibazar@gamail.com
mailto:drrmoulvibazar@gamail.com
http://www.moulvibazar.gov.bd/
mailto:drrmoulvibazar@gamail.com
mailto:drrmoulvibazar@gamail.com
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ক্রতম

  

নম্বর 

সেবার নাম জসবা প্রোদনর 

সদব যাচ্চ স য় 
প্রশয়ােনীয় 

 াগেপত্র 

প্রশয়ােনীয় 

 াগেপত্র/আদবেন  র   প্রাতির 

স্থান 

 জসবামূল্য এবাং পনরদশাধ পদ্ধনত  

       (র্নে থাদক) 
শাখার না সহ দাতয়ত্ব 

প্রাি ক যকতযার পদনব, 

রুম নম্বর, জজলা 

/উপদজলা জকাি, 

অন নসয়াল সেতলশ ান 

ও 

ই-সমইল 

উর্ধ্যতন ক যকতযার  পেনব, রুম , 

জজলা /উপদজলার জকািেহ, 

অন নসয়াল  সেতলশ ান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৯ নবনভন্ন  জনরদপর 

োদগর সূচীর 

নকল সরবরাহ । 

৭ (োি) 

কার্ যনেবস  

১) ননধ যানরত আদবেন 

 র   

২) প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক 

জ ানলও ও জকাে য ন  । 

১। ফ্রন্ট জিস্ক শাখা (আদবেন  র ) 

২।অনুদ ানেত স্ট্যাে জভন্ডার 

(আদবেন  র , জ ানলও ও স্ট্যাে 

) 

৩। জজলা ওদয়ব জপাে যাল 

www.moulvibazar.gov.bd 
(আদবেন  র  

1)20/- োকার জকাে য ন  সহ আদবেন 

২)জনরদপর োদগর সূচীর নকল সাংগ্রদহর 

স য় জ ানলও প্রনত ২/- োকার জকাে য ন  

সাংযুনক্তকরণ । 

েহ ারী  তমোনার 

জরকি য রু  োখা 

ই-সমইল- 

drrmoulvibazar@
gamail.com 
সমাবাইল 

০১৭৩০৩৩১০৬৭ 

অতিতরক্ত সেলা প্রোে  (রােস্ব) 

সমৌলভীবাোর 

 ে নম্বর: ৩০৪ 

স ানঃ +৮৮-০৮৬১-৬২৪৩০ 

ই-জ ইল- 

moulvibazarrevenue@gmail
.com 

১০ এস.এ.নি.নপ 

অথবা 

আর.এস.নি.নপ 

খনতয়াদনর নকল 

সরবরাহ 

12(বার) 

কার্ যনেবস 

১) ননধ যানরত আদবেন 

 র   

২) প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক  

স াতলও  ও  স াে ম ত  ।  

১। ফ্রন্ট জিস্ক শাখা (আদবেন  র ) 

২। অনুদ ানেত স্ট্যাে জভন্ডার 

(আদবেন  র , স াতলও  ও  স াে ম 

ত  ও স্ট্যাে ) 

৩। জজলা ওদয়ব জপাে যাল 

www.moulvibazar.gov.bd 
(আদবেন  র  

1) 20/- োকার জকাে য ন  সহ আদবেন । 

২) খনতয়াদনর নকল সাংগ্রদহর স য় 

প্রথ  জ ানলও-এর জন্য ১০/- োকার 

এবাং পরবতী প্রনত জ ানলও এর জন্য ২/- 

োকার জকাে য সাংযুনক্তকরণ । 

 

েহ ারী  তমোনার 

জরকি য রু  োখা 

ই-সমইল- 

drrmoulvibazar@

gamail.com 
সমাবাইল 

০১৭৩০৩৩১০৬৭ 

অতিতরক্ত সেলা প্রোে  (রােস্ব) 

সমৌলভীবাোর 

 ে নম্বর: ৩০৪ 

স ানঃ +৮৮-০৮৬১-৬২৪৩০ 

ই-জ ইল- 

moulvibazarrevenue@gmail
.com 

১১ আর.এস  

নপন্ট পচ যা 

সরবরাহ 

7(সাত) 

কার্ যনেবস 

ননধ যানরত আদবেন  র   ১। ফ্রন্ট জিস্ক শাখা (আদবেন  র ) 

২। অনুদ ানেত স্ট্যাে জভন্ডার 

(আদবেন  র  ও স্ট্যাে ) 

৩। জজলা ওদয়ব জপাে যাল 

www.moulvibazar.gov.bd 
(আদবেন  র  

১)২০/- োকার জকাে য ন  সহ আদবেন । 

২) আদবেনকারীদক জরকি য রুশম পচ মার  

 জুে থাকা নননশ্চতকরদনর পদর 

চালাদনর  াধ্যদ  জসানালী 

ব্যাাংক,কদপ যাদরে শাখায় ১০০/- োকা 

জ া প্রোন । 

জকাি নাং-১-৪৬৩৭-০০০১-১২২১ 

েহ ারী  তমোনার 

জরকি য রু  োখা 

ই-সমইল- 

drrmoulvibazar@

gamail.com 
সমাবাইল 

০১৭৩০৩৩১০৬৭ 

অতিতরক্ত সেলা প্রোে  (রােস্ব) 

সমৌলভীবাোর 

 ে নম্বর: ৩০৪ 

স ানঃ +৮৮-০৮৬১-৬২৪৩০ 

ই-জ ইল- 

moulvibazarrevenue@gmail

.com 

১২ জরুরী সাংবাদের 

েরখাত 

3(নতন)কার্ য 

নেবস 

জজলা প্রশাসক বরাবর 

সাো কাগদজ অথবা 

কাটি যজ জপপাদর আদবেন  

১। ফ্রন্ট জিস্ক শাখা ( নমুনা আদবেন 

 র ) 

২। অনুদ ানেত স্ট্যাে জভন্ডার 

(আদবেন  র  ও স্ট্যাে ) 

৩। জজলা ওদয়ব জপাে যাল 

www.moulvibazar.gov.bd 
(নমুনা আদবেন  র  

20/- োকার জকাে য ন  সহ আদবেন । েহ ারী  তমোনার 

জরকি য রু  োখা 

ই-সমইল- 

drrmoulvibazar@

gamail.com 
সমাবাইল 

০১৭৩০৩৩১০৬৭ 

অতিতরক্ত সেলা প্রোে  (রােস্ব) 

সমৌলভীবাোর 

 ে নম্বর: ৩০৪ 

স ানঃ +৮৮-০৮৬১-৬২৪৩০ 

ই-জ ইল- 

moulvibazarrevenue@gmail

.com 

http://www.moulvibazar.gov.bd/
mailto:drrmoulvibazar@gamail.com
mailto:drrmoulvibazar@gamail.com
http://www.moulvibazar.gov.bd/
mailto:drrmoulvibazar@gamail.com
mailto:drrmoulvibazar@gamail.com
http://www.moulvibazar.gov.bd/
mailto:drrmoulvibazar@gamail.com
mailto:drrmoulvibazar@gamail.com
http://www.moulvibazar.gov.bd/
mailto:drrmoulvibazar@gamail.com
mailto:drrmoulvibazar@gamail.com
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ক্রতম

  

নম্বর 

সেবার নাম জসবা প্রোদনর 

সদব যাচ্চ স য় 
প্রশয়ােনীয় 

 াগেপত্র 

প্রশয়ােনীয় 

 াগেপত্র/আদবেন  র   প্রাতির 

স্থান 

 জসবামূল্য এবাং পনরদশাধ পদ্ধনত  

       (র্নে থাদক) 
শাখার না সহ দাতয়ত্ব 

প্রাি ক যকতযার পদনব, 

রুম নম্বর, জজলা 

/উপদজলা জকাি, 

অন নসয়াল সেতলশ ান 

ও 

ই-সমইল 

উর্ধ্যতন ক যকতযার  পেনব, রুম , 

জজলা /উপদজলার জকািেহ, 

অন নসয়াল  সেতলশ ান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৩ সানচ যাং/ 

(অনুেন্ধান) 

িোেী 

(জরুরী) 

৩(তিন) 

কার্ যনেবস 

ননধ যানরত  আশবদন  রম 

 

১। ফ্রন্ট জিস্ক শাখা (আদবেন  র ) 

২। অনুদ ানেত স্ট্যাে জভন্ডার 

(আদবেন  র  ও স্ট্যাে ) 

৩। জজলা ওদয়ব জপাে যাল 

www.moulvibazar.gov.bd 
(আদবেন  র  

80/-  োকার জকাে য ন  সহ আদবেন । েহ ারী  তমোনার 

জরকি য রু  োখা 

ই-সমইল- 

drrmoulvibazar@
gamail.com 
সমাবাইল 

০১৭৩০৩৩১০৬৭ 

অতিতরক্ত সেলা প্রোে  (রােস্ব) 

সমৌলভীবাোর 

 ে নম্বর: ৩০৪ 

স ানঃ +৮৮-০৮৬১-৬২৪৩০ 

ই-জ ইল- 

moulvibazarrevenue@gmail
.com 

১৪ োতচং/ 

(অনুেন্ধান) 

িোেী 

(সাধারণ) 

৭(োি) 

কার্ যনেবস  

ননধ যানরত  আশবদন  রম 

 

১। ফ্রন্ট জিস্ক শাখা (আদবেন  র ) 

২। অনুদ ানেত স্ট্যাে জভন্ডার 

(আদবেন  র  ও স্ট্যাে ) 

৩। জজলা ওদয়ব জপাে যাল 

www.moulvibazar.gov.bd 
(আদবেন  র  

50/-  োকার জকাে য ন  সহ আদবেন । েহ ারী  তমোনার 

জরকি য রু  োখা 

ই-সমইল- 

drrmoulvibazar@

gamail.com 
সমাবাইল 

০১৭৩০৩৩১০৬৭ 

অতিতরক্ত সেলা প্রোে  (রােস্ব) 

সমৌলভীবাোর 

 ে নম্বর: ৩০৪ 

স ানঃ +৮৮-০৮৬১-৬২৪৩০ 

ই-জ ইল- 

moulvibazarrevenue@gmail
.com 

 

                                           

                                                                                      

http://www.moulvibazar.gov.bd/
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তেো ও  ল্যাে োখা 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

০১। পরীো স ন্দ্র স্থাপন ও 

পরীো েংক্রাি 

১৫ তদন 

(প্রতিশবদন 

প্রাতি োশপশে) 

১। প্রতিষ্ঠান প্রধান  র্তম  আশবদন  রশি হশব  

২। প্রস্তাতবি স শন্দ্র পরীোথীর েংখ্যা  

৩। উপশেলা  অত োর  সুষ্পষ্ট 

মিামিেহ পতরদে মন প্রতিশবদন। 

স্ব স্ব  র্তমপে আশবদশনর োশথ 

২০/-ো ার  

স াে ম ত  

েহ ারী  তমেনার 

 তেো ও  ল্যাে োখা 

অতিতরক্ত সেলা প্রোে  

 ে

adcgmoulvibazar@ mopa.gov.bd 

০২। সবের াতর তেো 

প্রতিষ্ঠাশনর সবিন 

ভািাতদর তবল 

প্রতিস্বাের 

০৩(তি) তদন স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান  সবিন ভািাতদর তবল  স্ব স্ব  র্তমপে েহ ারী  তমেনার 

 তেো ও  ল্যাে োখা 

 ে

অতিতরক্ত সেলা প্রোে  

 ে

adcgmoulvibazar@ 

mopa.gov.bd 
০৩ ের াতর উচ্চ 

তবযালশয়র 

অতডশোতরয়াম এবং 

তবযালশয়র মাঠ 

ব্যবহাশরর অনুমতি 

০৭ (োি) তদন স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান  অতডশোতরয়ম এবং মাঠ 

ব্যবহাশরর েন্য আশবদন  রশি হশব । 

স্ব স্ব  র্তমপে আশবদশনর োশথ 

২০/-ো ার স াে ম 

ত  

েহ ারী  তমেনার 

 তেো ও  ল্যাে োখা 

 ে

অতিতরক্ত সেলা প্রোে  

 ে

adcgmoulvibazar@ 

mopa.gov.bd 
০৪ তবতভন্ন তবষশয় অতভশযাগ ০৭ (োি) তদন স্কুল/ শলশের েমস্যা এবং তেেশ র তবরুশদ্ধ 

স ান অতভশযাগ 

  আশবদশনর োশথ 

২০/- ো ার 

স াে ম ত  

েহ ারী  তমেনার  

তেো ও  ল্যাে োখা 

 ে

অতিতরক্ত সেলা প্রোে  

 ে

adcgmoulvibazar       

@mopa.gov.bd 
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এনতেও তবষয়  সেল 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

০১ এননজও কার্ যক্র  নবষয়ক 

প্রতযয়নপত্র প্রোন সাংক্রান্ত 

০৩(নতন) কার্ যনেবদসর 

 দধ্য প্রতযয়নপত্র ইসুয করা 

হয়। 

সাংনিষ্ট উপদজলা 

ননব যাহী অন সার কর্তযক 

প্রোনকৃত প্রতযয়নসহ 

আদবেন। 

সাংনিস্ট্ সাংস্থার 

প্যাদি 

আদবেন। 

প্রদর্াজন্য নদহ। সহকারী কন শনার 

 এননজও নবষয়ক জসল 

 ে নাং-৩০২  

জ ানম +৮৮-০৮৬১-

৫৩০৭২ 

অতিতরক্ত সেলা ম্যাতেশেে  

সমৌলভীবাোর 

 ে নং- ৩০১ 

জ ানম +৮৮-০৮৬১-৫২২০৩ 

 ই-জ ইল: 

dmmoulvibazar@mopa. 
gov.bd 

 

 

 

 

সেলা প্রোে  

সমৌলভীবাোর     


