
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার

www.moulvibazar.gov.bd
সবা দান িত িত(Citizen Charter)

দেশর কাড : ০০৮৮, জলা কাড : ৫৮০০, জলা টিলেফান কাড : ০৮৬১
সং াপন শাখা

িমক
ন র

সবার নাম সবা
দােন সেবা  সময়

েয়াজনীয় কাগজপ েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন ফরম াি ান সবা
এবং
পিরেশাধ
প িত
(যিদ
থােক)

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার পদিব, ম
ন র, জলা/ উপেজলার কাড, অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমইল

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র, জলা/ উপেজলার
কাডসহ অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

০১ পনশন (চা েরর িনেজর অবসর হেণর ে ) ০৭ (সাত)
কায িদবস

১. নন- গেজেটড চা েরেদর
ে  সািভস বিহ (সংি

অিফস সরবরাহ করেব)

১. সংি  ইউএনও অিফস, িডিস অিফস

িফ/চাজ

শাসিনক কমকতা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার
ফান +০২৯৯৬৬৮৩০১৫

ই- মইলঃ dcmbestd@gmail.com
২য় তলা, ক  নং-২০৪

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

২. অবসেরা র 
(িপআরএল)-এ গমেনর
ম িরপ

২. ঐ

৩. ত ািশত শষ বতেনর
ত য়ন প

৩. িডিডও, িডএও/ ইউএ

৪. পনশন আেবদন ফরম ২.১
(২কিপ)

৪.সংি  ইউএনও অিফস, িডিস অিফস ওেয়ব
সাইট www.moulvibazar.gov.bd

৫.পাসেপাট সাইেজর ও া
সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব

৫. আেবদনকারী িনেজ 

৬. া  পনশেনর বধ
উ রািধকার ঘাষণা প

৬.আেবদনকারী িনজ উে ােগ 

৭. ন না া র ও হােতর াচ
আ েলর ছাপ

৭. আেবদনকারী িনেজ

৮. না-দাবী ত য়ন প ৮. সংি  িডিডও 
৯. পনশন ম ির আেদশ ৯. সংি  অিফস 
১০.সরকারী পাওনািদ
পিরেশােধর অ ীকার প

১০. িডিস অিফস, ইউএনও অিফস

১. নন- গেজেটড চা েরেদর
ে  সািভস ক (সংি

অিফস সরবরাহ করেব)

১. িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস

২. িপআরএল-এ গমেনর
ম িরপ

২. সংি  অিফস

৩. ত ািশত শষ বতন প ৩. সংি  িডিডও, িডএও, ইউএও
৪. পািরবািরক পনশেনর
আেবদন ফরম ২.১ (02 কিপ)

৪. িনজ উে ােগ

১



০২ পািরবািরক পনশন ( পনশন ম িরর েবই
পনশনােরর  হেল)

০৭ (সাত)
কায িদবস

৫. আেবদনকারীর ০১ কিপ
কের স  তালা পাসেপাট
সাইেজর ও া  সাইেজর
সত ািয়ত রি ন ছিব

৫. িনজ উে ােগ

িফ/ চাজ

শাসিনক কমকতা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার
ফান +০২৯৯৬৬৮৩০১৫

ই- মইলঃ dcmbestd@gmail.com
২য় তলা, ক  নং-২০৪

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

৬. উ রািধকার সনদ প  ও
অিববািহত সনদপ

৬. সংি  পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান

৭. ন না া র ও হােতর াচ
আ েলর ছাপ

৭. িনজ উে ােগ

৮. অিভভাবক মেনানয়ন এবং
অবসর ভাতা ও আ েতািষক
উে ালন করার জ  মতা
অপণ সনদ 

৮. িনজ উে ােগ

৯. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান/কাউি লর ক ক
দ   সনদ প

৯. িনজ উে ােগ- পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান দ

১০. না-দাবী ত য়ন প ১০. সংি  অিফস/িনজ উে ােগ সং হ করেত
হেব 

১১. পনশন ম ির আেদশ ১১. সংি  অিফস

০৩ পািরবািরক পনশন (অবসরভাতা ভাগরত অব ায়
পনশনেভাগীর  হেল

০৭ (সাত)
কায িদবস

১. পািরবািরক পনশন আেবদন
ফরম ২.২ (০২ কিপ)

১. িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস ওেয়ব
পাটাল www.moulvibazar.gov.bd

িফ/ চাজ

শাসিনক কমকতা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার
ফান +০২৯৯৬৬৮৩০১৫

ই- মইলঃ dcmbestd@gmail.com
২য় তলা, ক  নং-২০৪

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

২. ০১কিপ কের স  তালা
পাসেপাট সাইেজর ও া
সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব

২. িনজ উে ােগ

৩. উ রািধকার সনদ প  ও
অিববািহত সনদপ

৩. িনজ উে ােগ- পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান দ

৪. ন না া র ও হােতর াচ
আ েলর ছাপ।

৪. িনজ উে ােগ- সংি  কমকতার উপি িতেত
স ােদয়

৫. অিভভাবক মেনানয়ন এবং
অবসর ভাতা ও আ েতািষক
উে ালন করার জ  মতাপ

৫. িনজ উে ােগ- সংি  পৗরসভা/ ইউিনয়ন
পিরষদ চয়ার ান

৬. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান/ কাউি লর ক ক
দ   সনদ প

৬. িনজ উে ােগ- পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান দ

৭. পনশন পেম  অডার
(Pension Payment
Order) এবং িড-হাফ
(Disburser’s half)

৭. িডএও, ইউএও

০৪ কমচারীেদর ক াণ বাড হেত আিথক সাহা  দান ০৭ (সাত)
কায িদবস

ক াণ তহিবেলর অ দান
ম রীর জ  আেবদন ফরম

ওেয়ব
পাটাল www.moulvibazar.gov.bd

িফ/ চাজ

শাসিনক কমকতা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার
ফান +০২৯৯৬৬৮৩০১৫

ই- মইলঃ dcmbestd@gmail.com
২য় তলা, ক  নং-২০৪

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত
রি ন ছিব ১ কিপ

িনজ উে ােগ

কম েলর বতেনর ত য়ন প
সংি  আেবদেনর িবষেয়র
সংি  কাগজ-পে র ল কিপ

সংি  অিফস 

ক াণ তহিবল/ যৗথবীমার
সাহা

িনজ উে ােগ 

২



পাওয়ার দািবদারেদর ন না
া র

িনজ উে ােগ

০৫ চা রীরত অব ায় অ ম কমচারীেক যৗথবীমার
অ দান দান

০৭ (সাত)
কায িদবস

১. যৗথবীমার অ দান ম রীর
জ  িনধািরত আেবদন ফরম

১. িডিস অিফস, ইউএনও অিফস, ওেয়ব
সাইট www.moulvibazar.gov.bd

িফ/ চাজ

শাসিনক কমকতা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার
ফান +০২৯৯৬৬৮৩০১৫

ই- মইলঃ dcmbestd@gmail.com
২য় তলা, ক  নং-২০৪

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

২. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত
রি ন ছিব ১ কিপ

২. িনজ উে ােগ-

৩. কম েলর বতেনর ত য়ন
প

৩. সংি  অিফস 

৪. সংি  আেবদেনর িবষেয়র
সংি  কগজ-পে র ল কিপ

৪. িনজ উে ােগ

০৬ চা রীরত অব ায় ত কমচারীর
পিরবারেক যৗথবীমার অ দান দান

০৭ (সাত)
কায িদবস

১. যৗথবীমার অ দান ম রীর
জ  িনধািরত আেবদন ফরম

১. িডিস অিফস, ইউএনও অিফস, 
ওেয়ব
সাইট www.moulvibazar.gov.bd

িফ/চাজ

শাসিনক কমকতা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার
ফান +০২৯৯৬৬৮৩০১৫

ই- মইলঃ dcmbestd@gmail.com
২য় তলা, ক  নং-২০৪

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

২. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত
রি ন ছিব ১ কিপ

২. িনজ উে ােগ-

৩.কম েলর বতেনর ত য়ন
প

৩. সংি  অিফস 

৪. আেবদনপে র সােথ সংি
কাগজ-পে র ল কিপ

৪. িনজ উে ােগ

৫. উ রািধকার সনদ ও
অিববািহত সনদ

৫. িনজ উে ােগ- সংি  পৗরসভা/ ইউিনয়ন
পিরষদ চয়ার ান

৬.ন না া র ও হােতর াচ
আ েলর চাপ

৬. িনজ উে ােগ- সংি  কমকতার উপি িতেত
আেবদনকারী ক ক স ােদয়

৭. অিভভাবক মেনানয়ন এবং
অবসর ভাতা ও আ েতািষক
উে ালন করার জ  মতা
অপণ সনদ

৭.িনজ উে ােগ- সংি  পৗরসভা/ ইউিনয়ন
পিরষদ চয়ার ান

৮. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান/ কাউি লর ক ক
দ   সনদ প

৮. িনজ উে ােগ- সংি  পৗরসভা/ ইউিনয়ন
পিরষদ চয়ার ান

৯. পনশন পেম  অডার
(Pension Payment
Order) এবং িড-হাফ
(Disburser’s half)

৯. িডএও, ইউএও

০৭ ১৩ হেত ১৬ েডর কমচারীেদর িপ.আর.এল ম র ০৭ (সাত)
কায িদবস

১. অবসেরা র  (Post
Reteiredment
Leave) এর জ  সাদা
কাগেজ আেবদন

১. আেবদনকারী িনজ উে ােগ

িফ/চাজ

শাসিনক কমকতা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার
ফান +০২৯৯৬৬৮৩০১৫

ই- মইলঃ dcmbestd@gmail.com
২য় তলা, ক  নং-২০৪

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

২. র িহসাব ২. সংি  অিফস
৩. চা রীর খিতয়ান বিহ
(সংি  অিফস সরবরাহ
করেব)

৩. সংি  অিফস

৩



০৮ ১৩ হেত ১৬ েডর কমচারীেদর অিজত  ম র ০৭ (সাত)
কায িদবস

১. অিজত -িনধািরত ফরম
নং ৪০ এ আেবদন,

১. আেবদনকারী িনজ উে ােগ

িফ/ চাজ

শাসিনক কমকতা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার
ফান +০২৯৯৬৬৮৩০১৫

ই- মইলঃ dcmbestd@gmail.com
২য় তলা, ক  নং-২০৪

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

২. র িহসাব ২. সংি  অিফস
৩. চা রীর খিতয়ান বিহ
(সংি  অিফস সরবরাহ
করেব)

৩. সংি  অিফস

০৯ ১৩ হেত ১৬ েডর কমচারীেদর াি  িবেনাদন 
ম র

০৭ (সাত)
কায িদবস

১. অিজত -িনধািরত ফরম
নং ৪০ এ আেবদন ১. আেবদনকারী িনজ উে ােগ

িফ/ চাজ

শাসিনক কমকতা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার
ফান +০২৯৯৬৬৮৩০১৫

ই- মইলঃ dcmbestd@gmail.com
২য় তলা, ক  নং-২০৪

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

২. র িহসাব ২. সংি  অিফস
৩. চা রীর খিতয়ান
বিহ(সংি  অিফস সরবরাহ
করেব)

৩. সংি  অিফস

১০ ১৩ হেত ১৬ েডর কমচারীেদর িত  ম র ০৭ (সাত)
কায িদবস

১. অিজত -িনধািরত ফরম
নং ৪০ এ আেবদন

আেবদনকারী িনজ উে ােগ ওেয়ব
পাটাল www.moulvibazar.gov.bd

িফ/চাজ

শাসিনক কমকতা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার
ফান +০২৯৯৬৬৮৩০১৫

ই- মইলঃ dcmbestd@gmail.com
২য় তলা, ক  নং-২০৪

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

২. র িহসাব ২. সংি  অিফস
৩. চা রীর খিতয়ান বিহ
(সংি  অিফস সরবরাহ
করেব)

৩. সংি  অিফস

৪. িচিকৎসেকর ত য়নপ ৪. িনজ উে ােগ

১১ ১৩ হেত ১৬ েডর কমচারীেদর উ  িশ ার
অ মিত দান

০৭ (সাত)
কায িদবস সাদা কাগেজ আেবদন আেবদনকারী িনজ উে ােগ িফ/ চাজ

শাসিনক কমকতা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার
ফান +০২৯৯৬৬৮৩০১৫

ই- মইলঃ dcmbestd@gmail.com
২য় তলা, ক  নং-২০৪

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

১২ ১৩ হেত ১৬ েডর কমচারীেদর হ িনমাণ,
মরামত অি ম ঋণ ম র

০৭ (সাত)
কায িদবস

১. হ িনমাণ অি ম অথ
ম রীর আেবদন বাংলােদশ
ফরম নং-৩০ এ

১.আেবদনকারী িনজ উে ােগ/ওেয়ব
পাটাল www.moulvibazar.gov.bd

িফ/ চাজ

শাসিনক কমকতা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার
ফান +০২৯৯৬৬৮৩০১৫

ই- মইলঃ dcmbestd@gmail.com
২য় তলা, ক  নং-২০৪

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

২. হ িনমাণ অি ম অথ
ম রীর জ  চেলকা

২. িনজ উে ােগ

৩. ৩০০/- টাকার নন-
িডিশয়াল াে  ি নামা,

(ফরম িজএফআর-২৮)

৩. িনজ উে ােগ

৪.অ ীকারনামা, ঘাষণাপ । ৪. িনজ উে ােগ

১৩ ১৩ হেত ১৬ েডর কমচারীেদর মাটর
গািড়/ মাটরসাইেকল/বাইসাইেকল অি ম ঋণ ম র

০৭ (সাত)
কায িদবস

১. মাটর সাইেকল অি ম অথ
ম রীর িনধািরত ফরেম
আেবদন

১. আেবদনকারী িনজ উে ােগ, ওেয়ব
সাইট www.moulvibazar.gov.bd

িফ/ চাজ

শাসিনক কমকতা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার
ফান +০২৯৯৬৬৮৩০১৫

ই- মইলঃ dcmbestd@gmail.com
২য় তলা, ক  নং-২০৪

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

২. মাটর সাইেকল অি ম অথ
ম রীর জ  চেলকা ২. িনজ উে ােগ

৩. ৩০০/- টাকার নন-
িডিশয়াল াে  ি নামা,

ফরম িজএফআর-২৪
৩. িনজ উে ােগ

৪. অ ীকারনামা, জািমননামা,
ত য়নপ । ৪. িনজ উে ােগ

৪



১৪

নবম-৬  ড  থম িণর ক াডার ও নন-
ক াডার কমকতা এবং ি তীয় িণর কমকতাগেণর

ি গত/পািরবািরক কারেণ দেশর অভ ের গড়
বতেন  ম র।

০৭ (সাত)
কায িদবস

১. িনধািরত ফরম ২৩৯৫ এ
আেবদন

১. সংি  অিফস ওেয়ব
সাইট www.moulvibazar.gov.bd

িফ/ চাজ

শাসিনক কমকতা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার
ফান +০২৯৯৬৬৮৩০১৫

ই- মইলঃ dcmbestd@gmail.com
২য় তলা, ক  নং-২০৪

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

২. িহসাবর ণ অিফস ক ক
র িহসাব স িকত

ত য়নপ ।
২. িনজ উে ােগ/ িহসাবর ণ অিফস

১৫

নবম-৬  ড  থম িণর কমকতা (ক াডার ও
নন-ক াডার এবং ি তীয় িণর কমকতা ও
িনয় ণাধীন কাযালেয়র নবম-৬  ড  অিফস

ধানেদর দেশর অভ ের াি  িবেনাদন  ম র

০৭ (সাত)
কায িদবস

১.িনধািরত ফরম ২৩৯৫ এ
আেবদন

১. সংি  অিফস ওেয়ব
সাইট www.moulvibazar.gov.bd

িফ/ চাজ

শাসিনক কমকতা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার
ফান +০২৯৯৬৬৮৩০১৫

ই- মইলঃ dcmbestd@gmail.com
২য় তলা, ক  নং-২০৪

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

২. িহসাবর ণ অিফস ক ক
র িহসাব স িকত

ত য়নপ ।
২. িনজ উে ােগ/ সংি  িহসাবর ণ অিফস

১৬

৯ম-৬  ড  থম িণর কমকতা (ক াডার ও
নন-ক াডার এবং ি তীয় িণর কমকতা ও
িনয় ণাধীন কাযালেয়র নবম-৬  ড  অিফস

ধানেদর মা কালীন  ম র

০৭ (সাত)
কায িদবস

১. িনধািরত ফরম ২৩৯৫ এ
আেবদন

১. সংি  অিফস ওেয়ব
সাইট www.moulvibazar.gov.bd

িফ/ চাজ

শাসিনক কমকতা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার
ফান +০২৯৯৬৬৮৩০১৫

ই- মইলঃ dcmbestd@gmail.com
২য় তলা, ক  নং-২০৪

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

২. িহসাবর ণ অিফস ক ক
র িহসাব স িকত

ত য়নপ ।
২. িনজ উে ােগ

৩. িচিকৎসেকর ত য়নপ । ৩. িনজ উে ােগ

১৭ ১৩ হেত ১৬ েডর কমচারীেদর সাধারণ ভিব
তহিবল হেত ১ম, ২য় ও ৩য় অ ীম ম র

১০ (দশ)
কাযিদবস

১. িনধািরত ফরম নং ২৬৩৯এ
আেবদন ১. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ

িফ/চাজ

শাসিনক কমকতা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার
ফান +০২৯৯৬৬৮৩০১৫

ই- মইলঃ dcmbestd@gmail.com
২য় তলা, ক  নং-২০৪

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

২. িজিপএফ জমার িহসাব ২. িডএও, ইউএও

১৮ ১৩ হেত ১৬ েডর কমচারীেদর চা রী ায়ীকরণ ১৫ (পেনর
কাযিদবস)

১. সাদা কাগেজ আেবদন ১. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ

িফ/চাজ

শাসিনক কমকতা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার
ফান +০২৯৯৬৬৮৩০১৫

ই- মইলঃ dcmbestd@gmail.com
২য় তলা, ক  নং-২০৪

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

২. সািভস বিহ ২. িডিস অিফস, ইউএনও অিফস
৩. িনেয়াগপ ৩.আেবদনকারীর িনজ উে ােগ

৪. যাগদানপ ৪. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ

১৯ কমকতা/ কমচারীেদর  বিহ: বাংলােদশ  ম েরর
আেবদন অ গামীকরণ

০৭ (সাত
কাযিদবস)

১. সাদা কাগেজ আেবদন ১. িনজ উে ােগ/ ওেয়ব
সাইট www.moulvibazar.gov.bd

িফ/চাজ

শাসিনক কমকতা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার
ফান +০২৯৯৬৬৮৩০১৫

ই- মইলঃ dcmbestd@gmail.com
২য় তলা, ক  নং-২০৪

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

২. র িহসাব স িকত
ত য়নপ । ২. িনজ উে ােগ/  সংি  অিফস

  সাধারণ শাখা:
িমক সবার নাম সবা দােন সেবা

সময়
েয়াজনীয় কাগজপ েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন

ফরম াি র ান
সবা  এবং পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক)
শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার পদবী, ম ন র,
জলা/উপেজলার কাড ,অিফিসয়াল টিলেফান ও  ই- মইল

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার
কাডসহ অিফিসয়াল টিলেফান ও ই- মইল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

৫



০১ আবািসক হােটল
িনব ন ১৫ কাযিদবস

(১) জলা শাসক বরাবর িনধািরত
ফরেম আেবদন

১) অিফস থেক

িনব নিনব ন   িফিফ   :
এক তারকা = ১০,০০০/--

ই তারকা = ২০,০০০/--
িনব ন/ রিজে শন িফ জমা

দােনর কাড
(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭)
ভ াটভ াট  :
িনব ন িফ’র ১৫%

দােনর কাড
(১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার।

ক  নং- ২০২ (২য় তলা)
ফান- ০৮৬১-৫৩০৩৭

acgeneralmoulvibazar@yahoo.com

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

২) জিমর মািলকানার জােবদা
নকল/ নামজািরর কিপ/ বািড়
ভাড়ার ি প

২) রকড ম/ িম
অিফস/ ি / মািলক

৩) ভবন িনমােণর ে  ান
অ েমাদন

৩) পৗরসভা/ ইউিপ

৪) জাতীয়
পিরচয়প / জ সনদ/ নাগিরক
সনদ এর সত ািয়ত ফেটাকিপ।

৪) িনবাচন অিফস/ 
পৗরসভা/ ইউিপ

(৫) ড লাইেস
এবং TIN সনেদর সত ািয়ত
কিপ 

৫) পৗরসভা/ ইউিপ

(৬) সরকাির কাষাগাের িনিদ
িফ  জমা দােনর চালােনর ল
কিপ 

০২ আবািসক হােটল
লাইেস ১৫ কায িদবস

(১) জলা শাসক বরাবর িনধািরত
ফরেম আেবদন

ি  িনেজই

ল াই েসল াই েস  িফঃিফঃ   
এক তারকা = ৩০,০০০/-

ই তারকা = ৫০,০০০/-
লাইেস  িফ জমা দােনর কাড
(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮)
ভ াটভ াট   :
লাইেস  িফ’র ১৫%

দােনর কাড
(১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার।

ক  নং- ২০২ (২য় তলা)
ফান-০৮৬১-৫৩০৩৭

acgeneralmoulvibazar@yahoo.com

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

(২)৩০০/-(িতনশত) টাকার নন-
িডিশয়াল ে  আেবদনকারীর

অ ীকারনামা 
(৩) িনব ন সনেদর সত ািয়ত
ফেটা কিপ 
(৪) সরকাির কাষাগাের িনিদ  িফ
 জমা দােনর চালােনর ল কিপ 
(৫)িসিভল সাজন কতক
কমচারীেদর া গত সনদপে র
সত ািয়ত ফেটাকিপ। 

  ০৩
গ) আবািসক হােটল
লাইেস  নবায়ন ৩০ কাযিদবস

(১) জলা শাসক বরাবর িনধািরত
ফরেম আেবদন

(১) ি  িনেজই

নবায়ননবায়ন   িফিফ   :
এক তারকা= ৫,০০০/- 

ই তারকা= ১০,০০০/-
নবায়ন িফ জমা দােনর কাড
(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮)
ভ াটভ াট   :
লাইেস  িফ’র ১৫%

দােনর কাড
(১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার।

ক  নং- ২০২ (২য় তলা)
ফান- ০৮৬১-৫৩০৩৭

acgeneralmoulvibazar@yahoo.com

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

(২) আেবদনপে  আেবদনকারীর
নাম, া র ও টিলেফান ন র
থাকেত হেব।
(৩) লাইেস  এর সত ািয়ত
ফেটাকিপ
(৪) সরকাির কাষাগাের িনিদ  িফ
 জমা দােনর চালােনর ল কিপ

৬



০৪

(ক) রে াঁরা
রিজে শন/িনব ন :

৩০(
ি শ কায িদবস)

(১) জলা শাসক বরাবর িনধািরত
ফরেম আেবদন

১) ি িনেজই ৩০-১০০ আসন পয  
িনব নিনব ন   িফিফ   :
২,,০০০/- (নন এিস)
৩,০০০/-(এিস)
১০১-২০০ আসন  
িনব নিনব ন   িফিফ   :
২,৫০০/-(নন এিস)
৩,৫০০/-(এিস)
২০১-৩০০ আসন পয  
িনব নিনব ন   িফিফ   :
৩,০০০/-(নন এিস)
৪,০০০/-(এিস) 
৩০০ এর উেধ
িনব নিনব ন   িফিফ   :
,৩,০০০/-(নন এিস) 
৪,৫০০/-(এিস) 
রিজে শন িফ জমা দােনর
কাড(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭)

ভ াটভ াট   :
িনব ন িফ’র ১৫%

দােনর কাড
(১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার।

ক  নং- ২০২ (২য় তলা)
ফান- ০৮৬১-৫৩০৩৭

acgeneralmoulvibazar@yahoo.com

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

(২) জিমর মািলকানার জােবদা
নকল/নামজারীর কিপ/বািড় ভাড়ার
ি প

২)
রকড ম / িমঅিফস / ি / মািলক

(৩ ) ভবন িনমােণর ে  ান
অ েমাদন

৩) পৗরসভা/ ইউিপ

(৪) জাতীয়
পিরচয়প  /জ সনদ/ নাগিরক
সনদ এর সত ািয়ত ফেটাকিপ।

৪) িনবাচন অিফস/ 
পৗরসভা/ ইউিপ

(৫) ড লাইেস  এবং TIN
সনেদর সত ািয়ত কিপ

৫) পৗরসভা/ ইউিপ

(৬) সরকাির কাষাগাের িনিদ  িফ
জমা দােনর চালােনর ল কিপ 

(খ) রে াঁরা লাইেস  : ৩০(ি শ কাযিদবস) (১) জলা শাসক বরাবর িনধািরত
ফরেম আেবদন

১) ি  িনেজই ৩০-১০০ আসন পয
ল াই েসল াই েস  িফঃিফঃ   
১০,০০০/- (নন এিসএিস) -
১৫,০০০/-(এিস) 
১০১-২০০ আসন-  
ল াই েসল াই েস  িফঃিফঃ   
১,২৫০/-(নন এিস)
১৮,০০০/-(এিস)
২০১-৩০০ আসন পয - 
ল াই েসল াই েস  িফঃিফঃ   
: ১৫,০০০/-(নন এিস)
২,,০০০/-(এিস) 
৩০০ এর উেধ
ল াই েসল াই েস  িফঃিফঃ   ২০,০০০/- (নন
এিস) 
২৫,০০০/- (এিস)
লাইেস  িফ জমা দােনর কাড
(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮)
ভ াটভ াট   :
লাইেস  িফ’র ১৫%

দােনর কাড
(১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার।

ক  নং- ২০২ (২য় তলা)
ফান- ০৮৬১-৫৩০৩৭

acgeneralmoulvibazar@yahoo.com

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

(২) ৩০০/-(িতনশত) টাকার নন-
িডিশয়াল ে  আেবদনকারীর

অ ীকারনামা 
(৩) িনব ন সনেদর সত ািয়ত
ফেটাকিপ 
(৪) সরকাির কাষাগাের িনিদ  িফ
 জমা দােনর চালােনর ল কিপ 
(৫) িসিভল সাজন ক ক
কমচারীেদর া  সনদপে র
সত ািয়ত ফেটাকিপ। 

৭



(গ) রে াঁরা লাইেস
নবায়ন : ৩০ কাযিদবস

(১) জলা শাসক বরাবর িনধািরত
ফরেম আেবদন

ি িনেজই ৩০-১০০ আসন পয  
নবায়ন িফ: 
৪,০০০/- (নন এিসএিস) 
৭,৫০০/-(এিস) 
১০১-২০০ আসন  
নবায়ন িফ : 
৬,০০০/-(নন এিস)
১০,০০০/-(এিস)
২০১-৩০০ আসন পয  
নবায়ন িফ : ১০,০০০/-(নন
এিস) 
১২,০০০/(এিস) 
৩০০ এর উেধ
নবায়ন িফ :
১২,০০০/-(নন এিস)
১৫,০০০/(এিস) 
নবায়ন িফ জমা দােনর কাড
(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮)
ভ াটভ াট   :
নবায়ন িফ’র ১৫% দােনর
কাড

(১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার।

ক  নং- ২০২ (২য় তলা)
ফান- ০৮৬১-৫৩০৩৭

acgeneralmoulvibazar@yahoo.com

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

(২) আেবদনপে  আেবদনকারীর
নাম, া র ও টিলেফান ন র
থাকেত হেব।
(৩) লাইেস  এর সত ািয়ত
ফেটাকিপ
(৪) সরকাির কাষাগাের িনিদ
িফ  জমা দােনর চালােনর ল
কিপ 

০৫ িসেনমা লাইেস ৩০ কাযিদবস

(১) জলা শাসক বরাবর সাদা
কাগেজ আেবদন। 

ি িনেজই। নবায়ন িফ-২৫০/-
নবায়ন িফ জমা দােনর কাড
(১-৩৩০১-০০০১-২৬৮১)
ভ াটভ াট   :
নবায়ন িফ’র ১৫%

দােনর কাড
(১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার।

ক  নং- ২০২ (২য় তলা)
ফান- ০৮৬১-৫৩০৩৭

acgeneralmoulvibazar@yahoo.com

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

০৬ িসেনমা হেলর লাইেস
নবায়ন ৩০ কাযিদবস

(১) জলা শাসক বরাবর সাদা
কাগেজ আেবদন। 

ি িনেজই। নবায়ন িফ-২৫০/-
নবায়ন িফ জমা দােনর কাড
(১-৩৩০১-০০০১-২৬৮১)
ভ াটভ াট   :
নবায়ন িফ’র ১৫% 

দােনর কাড
(১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার।

ক  নং- ২০২ (২য় তলা)
ফান- ০৮৬১-৫৩০৩৭

acgeneralmoulvibazar@yahoo.com

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

(২) আেবদনপে  আেবদনকারীর
নাম, া র ও টিলেফান ন র
থাকেত হেব।
(৩) লাইেস  এর সত ািয়ত
ফেটাকিপ 
(৪) সরকাির কাষাগাের িনিদ  িফ
 জমা দােনর চালােনর ল কিপ 

০৭ িসেনমা অপােরটর
লাইেস

১৫(
পেনেরা কাযিদবস)

(১) জলা শাসক বরাবর সাদা
কাগেজ আেবদন 

(১) ি  িনেজই লাইেস  িফ-২০/-
িফ জমা দােনর কাড
(১-৩৩০১-০০০১-২৬৮১)
ভ াটভ াট   :
লাইেস  িফ’র ১৫%

দােনর কাড
(১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার।

ক  নং- ২০২ (২য় তলা)
ফান- ০৮৬১-৫৩০৩৭

acgeneralmoulvibazar@yahoo.com

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

(২) জাতীয় পিরচয়প /নাগিরক
সনদ।

(২) িনবাচন অিফস/ পৗরসভা/ইউিপ

(৩) চািরি ক সনদপ । (৩) গেজেটড কমকতা।
(৪) অিভ তার সনদপ (৪) সংি  িত ান।
(৫) সরকাির কাষাগাের িনিদ  িফ
 জমা দােনর চালােনর ল কিপ

(৫) ি  িনেজই 

৮



(৬) িশ াগতেযা তার সত ািয়ত
কিপ

acgeneralmoulvibazar@yahoo.com ২য় তলা, ক  নং-৩০২

(৭) পাসেপাট সাইেজর ১ কিপ
র ীন ছিব।

০৮ িসেনমা অপােরটর
লাইেস  নবায়ন ১৫ কাযিদবস

(১) জলা শাসক বরাবর সাদা
কাগেজ আেবদন|

ি িনেজই নবায়ন িফ- ২০/-
নবায়ন িফ জমা

দােনর কাড
(১-৩৩০১-০০০১-২৬৮১)
ভ াটভ াট   :
লাইেস  িফ’র ১৫%

দােনর কাড
(১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার।

ক  নং- ২০২ (২য় তলা)
ফান- ০৮৬১-৫৩০৩৭

acgeneralmoulvibazar@yahoo.com

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

(২) আেবদনপে  আেবদনকারীর
নাম, া র ও টিলেফান ন র
থাকেত হেব।
(৩) লাইেস  এর সত ািয়ত
ফেটাকিপ 
(৪) সরকাির কাষাগাের িনিদ  িফ
 জমা দােনর চালােনর ল কিপ 

০৯ য়াত ি েযা ােদর
তেদহ

সমািহত, সৎকার ও
পিরবহেনর িনিম
আিথকঅ দান

০১( এক কাযিদবস) (১) জলা শাসক বরাবর সাদা
কাগেজ আেবদন

(১) ি  িনেজই িবনা ে

সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার।

ক  নং- ২০২ (২য় তলা)
ফান- ০৮৬১-৫৩০৩৭

acgeneralmoulvibazar@yahoo.com

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

(২) উপেজলা িনবাহী অিফসােরর
পািরশ|

(২) সংি  উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর কাযালয়

(৩) আেবদন কারীর রিঙন
সত ািয়ত
পাসেপাট সাইেজর১কিপছিব|

(৩) ি িনেজই

(৪) আেবদনকারীর
জাতীয় পিরচয়প / (ইউিপ
চয়ার ান ক ক) নাগিরক  সনদ

এর সত িয়ত ফেটাকিপ|

(৪) িনবাচন অিফস/সংি
ইউিপ চয়ার ান

১০ অ ল সং িতেসবী ও
সাং িতক িত ােন
ভাতা/ অ দান

১৫
(পেনেরা কাযিদবস) 

(১ ) ১০ টাকা ে  রাজ  েকট (১) পা  অিফস িবনা ে সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার।

ক  নং- ২০২ (২য় তলা)
ফান- ০৮৬১-৫৩০৩৭

acgeneralmoulvibazar@yahoo.com

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

(২) আেবদনকারীর
জাতীয় পিরচয়প /(ইউিপ
চয়ার ান ক ক নাগিরক  সনদ

এর সত িয়ত ফেটাকিপ| 

(২) িনবাচন অিফস/ সংি  ইউিপ
চয়ার ান

(৩) আেবদনকারীর রিঙন সত ািয়ত
পাসেপাট সাইেজর ১ কিপছিব 

(৩) ি িনেজই

১১  েগাি েক সনদ
দান

৩ (িতন কাযিদবস ) (১) জলা শাসক বরাবর সাদা
কাগজ আেবদন

(১) ি  িনেজই িবনা ে

সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার।

ক  নং- ২০২ (২য় তলা)
ফান- ০৮৬১-৫৩০৩৭

acgeneralmoulvibazar@yahoo.com

অিতির  জলা শাসক(সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩ (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

(২) উপেজলা িনবাহী অিফসােরর
পািরশ/তদ  িতেবদন|

(২) সংি  উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর কাযালয়

(৩) আেবদনকারীর রিঙন সত ািয়ত
পাসেপাট সাইেজর ৩ কিপ রিঙন
ছিব 

(৩) ি িনেজই

(৪) সংি  গা  ধােনর
ত য়নপ

(৪) সংি  গা ধান

(৫) আেবদনকারীর
জাতীয় পিরচয়প / (ইউিপ
চয়ার ান ক ক নাগিরক  সনদ

এর সত িয়ত ফেটাকিপ|

(৫) িনবাচন অিফস/ সংি  ইউিপ
চয়ার ান

 নজারত শাখা

৯



িমক
ন র

সবার নাম সবা দােন সেবা
সময়

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজপ /আেবদন ফরম

াি  ান

সবা  এবং পিরেশাধ
প িত (যিদ থােক)

শাখার নামসহ দািয়  া  কমকতার পদবী, ম
ন র, জলা/উপেজলা কাড/অফিসিয়াল টিলেফান ন র, ই- মইল)

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার
কাডসহ অিফিসয়াল টিলেফান ও ই- মইল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

০১ সািকট হাউস/ অ া  সরকাির র  হাউজ
স েহ আবাসন িবধা দান।

তাৎ িনক/ তম
সমেয়র মে

দা িরক প /
িলিখত আেবদনপ িনজ উে ােগ

(সরকারী কমকতা/অবসর
া  সরকারী কমকতা)

১-৩িদন
১ স া(নন এিস) ৭০/-
১ স া(এিস) ৯০/-
২ স া( ননএিস) ১২০/-
২ স া(এিস) ১৭০/-
৪-৭ িদন
১ স া (নন এিস) ৯০/-
১ স া (এিস) ১২০/-
২ স া( নন এিস) ১৭০/-
২ স া( এিস) ২৪০/-
৭ িদেনর উে
১ স া(নন এিস) ২৬৫/-
১ স া(এিস) ৪০০/-
২ স া( ননএিস) ৫৩০/-
২ স া( এিস) ৬৬৫/-
( ায়তশািসত িত ােনর
কমকতােদর জ )
১-৩িদন
১ স া(নন এিস) ৮০/-
১ স া(এিস) ১২০/-
২ স া( ননএিস) ১৪৫/-
২ স া( এিস) ২১০/-
৪-৭ িদন
১ স া(নন এিস) ১২০/-
১ স া(এিস) ১৭০/-
২ স া( ননএিস) ২১০/-
২ স া( এিস) ৩২০/-
৭ িদেনর উে
১ স া(নন এিস) ৩৩০/-
১ স া(এিস) ৪৬৫/-
২ স া( ননএিস) ৫৮৫/-
২ স া( এিস) ৮৫০/-
( ব-সরকাির

ি বগ/কমকতা)
১ স া(নন এিস) ৫০০/-
১ স া(এিস) ৭০০/-
২ স া( ননএিস) ১০০০/-
২ স া( এিস) ১৪০০/-
সংি  রিজ াের
িলিপব েম নগদ দান।

নজারত ড  কােল র, মৗলভীবাজার
টিলেফান ন রঃ

+৮৮০৮৬১-৫২৭২৫
মাবাইল ন র :

০১৭৩০-৩৩১০৫৮
সাক  হাউজ টেলিফোন ন রঃ
+৮৮০৮৬১-৬৩০২৫

অিতির  জলা শাসক (সািবক)
মৗলভীবাজার
ফানঃ +০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩৩  (অ:)

ই- মইলঃ adcgeneralmoulvibazar@
mopa.gov.bd
২য় তলা, ক  নং-৩০২

১০



 জাির শাখা
:নং  সবার নাম সবা দােনর সেবাচচ

সময়
েয়াজনীয় কাগজপ েয়াজনীয়

কাগজপ /আেবদন
ফরম াি  হান

সবা  এবং পিরেশাধ প িত( যিদ থােক) শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার
পদিব, ম ন র, জলা /উপেজলার কাড,
অিফিসেয়ল টিল ফান ও ই- মইল

উ তন কমকতার পদিব পদিব, ম ন র, জলা
/উপেজলার কাড, অিফিসেয়ল টিল ফান ও ই-
মইল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

০১

িডিসয়াল কাট িফ
া , িডিসয়াল ইে সড
া , ফিলও (কিপ) া

সরবরাহ

০৭( সাত)কায িদবস
। িত রিববার ও
ধবাের চালান জমা
দান করা যােব।

াে র  ও
চািহদা সাের জমা ত
অেথর জাির চালােনর

লকিপ

১.ফরমস এ  শনারী
শাখা, জলা শাসেকর
কাযালয়,
মৗলভীবাজার

২. সানালী াংক িল:
ধান শাখা,

মৗলভীবাজার

জাির চালােনর মা েম অথ জমা দােনর কাড নং-
(১-২১৪১-০০১৫-২৩১৭)

জাির অিফসার, মৗলভীবাজার।
ক  নং-১১৪
actreasurymoulvibazar@
yahoo.com

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার

ক  নং-৩১১
ফান নং:+৮৮০৮৬১-৬৩২০২

admmoulvibazar@gmail.com

০২

নন িডিসয়াল া  িবেশষ
আঠােলা া  রাজ

া  নাটািরয়াল া , িবিড
া েরাল া  সরবরাহ

০৭( সাত)কায
িদবস। িত রিববাের
ও ধবাের চালান
জমা দান করা
যােব।

াে র  ও
চািহদা সাের জমা ত অেথর

জাির চালােনর লকিপ

১.ফরমস এ  শনারী
শাখা, জলা শাসেকর
কাযালয়,
মৗলভীবাজার

২. সানালী াংক িল:
ধান শাখা,

মৗলভীবাজার

জাির চালােনর মা েম অথ জমা দােনর
কাড নং-১-১১০১-০০২০-১৩০১

জাির অিফসার, মৗলভীবাজার।
ক  নং-১১৪
actreasurymoulvibazar@
yahoo.com

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার

ক  নং-৩১১
ফান নং:+৮৮০৮৬১-৬৩২০২

admmoulvibazar@gmail.com

০৩ কাি জ পপার

০৭( সাত)কায
িদবস। িত রিববাের
ও ধবাের চালান
জমা দান করা
যােব।

াে র  ও
চািহদা সাের জমা ত
অেথর জাির চালােনর

লকিপ

১.ফরমস এ  শনারী
শাখা, জলা শাসেকর
কাযালয়,
মৗলভীবাজার

২. সানালী াংক িল:
ধান শাখা,

মৗলভীবাজার

জাির চালােনর মা েম অথ জমা দােনর কাড
নং-১-০৭৫১-০০০১-২৩১৬

জাির অিফসার, মৗলভীবাজার।
ক  নং-১১৪
actreasurymoulvibazar@
yahoo.com

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার

ক  নং-৩১১
ফান নং:+৮৮০৮৬১-৬৩২০২

admmoulvibazar@gmail.com

০৪ পাবিলক, পা াল খাম, পা
কাড, ারক ডাক েকট

০৭( সাত)কায
িদবস। িত রিববাের
ও ধবাের চালান
জমা দান করা
যােব।

া /খােমর  ও
চািহদা সাের জমা ত
অেথর জাির চালােনর

লকিপ

১.ফরমস এ  শনারী
শাখা, জলা শাসেকর
কাযালয়,
মৗলভীবাজার

২. সানালী াংক িল:
ধান শাখা,

মৗলভীবাজার

জাির চালােনর মা েম অথ জমা দােনর
কাড নং-১-৫৪৩১-০০০০-৩২০১

জাির অিফসার, মৗলভীবাজার।
ক  নং-১১৪
actreasurymoulvibazar@
yahoo.com

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার

ক  নং-৩১১
ফান নং:+৮৮০৮৬১-৬৩২০২

admmoulvibazar@gmail.com

০৫ সািভস পাে জ া

০৭( সাত)কায
িদবস। িত রিববাের
ও ধবাের চালান
জমা দান করা
যােব।

াে র  ও
চািহদা সাের জমা ত
অেথর জাির চালােনর

লকিপ

১.ফরমস এ  শনারী
শাখা, জলা শাসেকর
কাযালয়, মৗলভীবাজার
২. সানালী াংক িল:

ধান শাখা,
মৗলভীবাজার

জাির চালােনর মা েম অথ জমা দােনর কাড নং
১-৫৪৩১-০০০০-৩২১১

জাির অিফসার, মৗলভীবাজার।
ক  নং-১১৪
actreasurymoulvibazar@
yahoo.com

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার

ক  নং-৩১১
ফান নং:+৮৮০৮৬১-৬৩২০২

admmoulvibazar@gmail.com

০৬ িব,আর,এল া

০৭( সাত)কায
িদবস। িত রিববাের
ও ধবাের চালান
জমা দান করা
যােব।

াে র  ও
চািহদা সাের জমা ত
অেথর জাির চালােনর

লকিপ

১.ফরমস এ  শনারী
শাখা, জলা শাসেকর
কাযালয়, মৗলভীবাজার
২. সানালী াংক িল:

ধান শাখা,
মৗলভীবাজার

জাির চালােনর মা েম অথ জমা দােনর কাড নং ১-০০০০.
০০০০-১৮৬১

জাির অিফসার, মৗলভীবাজার।
ক  নং-১১৪
actreasurymoulvibazar@
yahoo.com

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার

ক  নং-৩১১
ফান নং:+৮৮০৮৬১-৬৩২০২

admmoulvibazar@gmail.com

১১



০৭ আয়কর া

০৭( সাত)কায
িদবস। িত রিববাের
ও ধবাের চালান
জমা দান করা
যােব।

াে র  ও
চািহদা সাের জমা ত
অেথর জাির চালােনর

লকিপ

১.ফরমস এ  শনারী
শাখা, জলা শাসেকর
কাযালয়, মৗলভীবাজার
২. সানালী াংক িল:

ধান শাখা,
মৗলভীবাজার

জাির চালােনর মা েম িত রিববাের ও ধবাের চালান জমা
দান করা যােব।

জাির অিফসার, মৗলভীবাজার।
ক  নং-১১৪
actreasurymoulvibazar@
yahoo.com

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার

ক  নং-৩১১
ফান নং:+৮৮০৮৬১-৬৩২০২

admmoulvibazar@gmail.com

০৮ া  ভ ার লাইেস  দান ৩০ (ি শ)কাযিদবস

১. সাদা কাগেজ আেবদনপ
(আ◌ােবদন কারীর মাবাইল
নংসহ)
২.স  তালা পাসেপাট
সাইেজর সত ািয়ত (ছিবর
িপছেন) ই কিপ রিঙন ছিব।
৩. িশ াগত যা তার
সনদপে র সত ািয়ত

িতিলিপ
৪.জাতীয় পিরচয় পে র
সত ািয়ত িতিলিপ
৫.নাগিরক  সনদপে র ল
কিপ/সত ািয়ত িতিলিপ
৬.আেবদনকারীর আিথক

লতা সং া  াংক থেক
া  সনদপে র লকিপ

আেবদেনর ন না
জারী শাখায় পাওয়া

যােব

া  ভ ার লাইেস  জলা শাসেকর অ েমাদন সােপে
া  ভ ার লাইেস  িফ বাবদ সরকার িনধািরত ৭৫০/-

জাির চালােনর মা েম সানালী াংক, মৗলভীবাজার ধান
শাখায় কাড নং-১-১১০১-০০০১-১৮৫৪ এ জমা দান

জাির অিফসার, মৗলভীবাজার।
ক  নং-১১৪
actreasurymoulvibazar@
yahoo.com

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার

ক  নং-৩১১
ফান নং:+৮৮০৮৬১-৬৩২০২

admmoulvibazar@gmail.com

০৯ া  ভ ার
লাইেস  নবায়ন ০৭(সাত) কায িদবস

১. সাদা কাগেজ আেবদন প
২. ল লাইেস
৩. সরকার িনধািরত
নবায়ন িফর অথ জাির
চালােনর মা েম সরকাির
কাষাগাের জমা বক উহার
ল কিপ।

আেবদেনর ন না
জাির শাখায় পাওয়া

যােব

জলা শাসেকর অ েমাদন সােপে  া  ভ ার
লাইেস  নবায়ন িফ বাবদ িনিদ  সমেয় ( িত বছর ন মােস)
সরকার িনধািরত ৭৫০/- জাির চালােনর মা েম সানালী

াংক, মৗলভীবাজার ধান শাখায় কাড নং-১-১১০১
-০০০১-১৮৫৪ এ জমা দান।

জাির অিফসার, মৗলভীবাজার।
ক  নং-১১৪
actreasurymoulvibazar@
yahoo.com

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার

ক  নং-৩১১
ফান নং:+৮৮০৮৬১-৬৩২০২

admmoulvibazar@gmail.com

 িডিশয়াল ি খানা শাখা
িমক সবার নাম সবা দােন

সেবা  সময়
েয়াজনীয় কাগজপ েয়াজনীয় কাগজ/আেবদন ফরম াি ান সবা  এবং পিরেশাধ প িত 

( যিদ থােক )
শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার কাড,
অিফিসয়াল  টিলেফান ও
 ই মইল

উ তন কমকতার পদবী, ম ন র, জলা/
উপেজলার কাড সহ অিফিসয়াল টিলেফান  ও
 ই- মইল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

০১.

আে য়া
(রাইেফল/ ব ক/শটগান)
লাইেস  দান
(সাধারণ/ বসামিরক

৪৫ কায
িদবস ।

১. িনধািরত ফরেম ২০/- টাকার কাট িফ
 কের জলা ািজে ট

বরাবর আেবদন

িডিশয়াল
ি খানা শাখা www.moulvibazar.gov.bd

ব ক/শটগান/ রাইেফল ই  িফ-
২০,০০০/-
িফ জমা দােনর কাড নং
১-২২১১-০০-১৮৫৯
ভ াট :
(ই  িফ’র িবপরীেত ১৫%)
৩,০০০/-

সহকারী কিমশনার
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম নং- ৩০৩ টিলেফান নং

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার
ম নং- ৩১১

ফান- +৮৮-০৮৬১-৫২২০৩

২. নাগিরক  সনদ (সত ািয়ত) সংি  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা
৩. জ িনব ন সনদ/জাতীয় পিরচয়
প  (সত ািয়ত)। সংি  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা /িনবাচন অিফস

৪. আেবদেনর ববত  ০৩ কর বছেরর
ধারাবািহক ভােব দান ত আয়কর

ত য়ন প
আয়কর অিফস

১২



(সাধারণ/ বসামিরক
ি )

িদবস ।
৫. অ  কান আে য়াে  লাইেস  নই
মেম ৩০০/- টাকার নন - িডিশয়াল

াে  দ  হলফনামা।
নাটারী পাবিলক/ ১ম ণীর ািজে ট এর কাযালয়

৩,০০০/-
ভ াট জমা দােনর কাড
নং ১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১
লাইেস  দােনর অ মিত াি র
পর িফ পিরেশাধ করেত হেব।

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২
ই- মইলঃ
jmsection303@gmail.com

ফান- +৮৮-০৮৬১-৫২২০৩
ই- মইলঃ
admmoulvibaza@mopa.gov.bd

৬. স  তালা ০৩ কিপ র ীন ছিব
(সত ািয়ত)। সংি  িডও

৭.আে য়াে  লাইেস  হেণর সময়
৩০০/- টাকার নন িডিশয়াল াে
আইন ও নীিতমালার সকল িবিধ-িবধান
এবং সংি  অ া  িনয়ম-কা ন
সং াে  ঘাষণাপ ।

নাটারী পাবিলক/১ম ণীর ািজে ট এর অিফস।

০২.

আে য়া  (ব ক/
শটগান/রাইেফল)
লাইেস  দান
(জাতীয় বতন েলর
৬  ও ত  ড
কমরত/ অবসর া
সরকাির কমকতােদর

ে )

৪৫ কায
িদবস

১. িনধািরত ফরেম ২০/- টাকার কাট িফ
 কের জলা ািজে ট

বরাবর আেবদন

িডিশয়াল
ি খানা শাখা / www.moulvibazar.gov.bd

(সামিরক কমকতা/ জাতীয় বতন
েলর ৬  ও ত  ড

চা রীরত/অবসর া  সরকাির
ক াডার সািভস কমকতােদর

ে
িপ ল/িরভলবার/শটগান/রাইেফল
এর লাইেস  নবায়ন িফ েযাজ
নয়)

সহকারী কিমশনার
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম নং- ৩০৩ টিলেফান নং

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২
ই- মইলঃ
jmsection303@gmail.com

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার
ম নং- ৩১১

ফান- +৮৮-০৮৬১-৫২২০৩
ই- মইলঃ
admmoulvibaza@mopa.gov.bd

২. সংি  ক পে র লাইেস  দােনর
পািরশ সনদ।

আেবদনকারীর সংি  অিফস ধান

৩. নাগিরক  সনদ (সত ািয়ত) সংি  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা
৪. জ িনব ন সনদ/জাতীয় পিরচয়
প  (সত ািয়ত)।

সংি  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা /িনবাচন অিফস

৫. অ  কান আে য়াে  লাইেস  নই
মেম ৩০০/- টাকার নন - িডিশয়াল

াে  দ  হলফনামা ।

নাটারী পাবিলক /১ম ণীর ািজে ট এর অিফস

৬. স  তালা ০৩ কিপ র ীন ছিব
(সত ািয়ত)।

সংি  িডও

৭.আে য়াে  লাইেস  হেণর সময়
৩০০/- টাকার নন - িডিশয়াল াে
আইন ও নীিতমালার সকল িবিধ-িবধান
এবং সংি  অ া  িনয়ম-কা ন
সং াে  ঘাষণাপ  ।

নাটারী পাবিলক /১ম ণীর ািজে ট এর অিফস

০৩.

আে য়া  (রাইেফল/
ব ক/শটগান) লাইেস

দান
(বীর ি েযা ােদর

ে )

৪৫ কায
িদবস ।

১. িনধািরত ফরেম ২০/- টাকার কাট িফ
 কের জলা ািজে ট

বরাবর আেবদন।

িডিশয়াল
ি খানা শাখা / www.moulvibazar.gov.bd

িফ-

সহকারী কিমশনার
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম নং- ৩০৩ টিলেফান নং

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২
ই- মইলঃ
jmsection303@gmail.com

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার
ম নং- ৩১১

ফান- +৮৮-০৮৬১-৫২২০৩
ই- মইলঃ
admmoulvibaza@mopa.gov.bd

২. নাগিরক  সনদ(সত ািয়ত) সংি  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা
৩. জ িনব ন সনদ/জাতীয় পিরচয় প
(সত ািয়ত)

সংি  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা/িনবাচন অিফস

৪. অ  কান আে য়াে  লাইেস  নই
মেম ৩০০/- টাকার নন - িডিশয়াল

াে  দ  হলফনামা

নাটারীপাবিলক/১ম ণীর ািজে ট এর অিফস

৫. ি েযা া সনদ (সত ািয়ত), সরকাির
গেজেটর কিপ

আেবদনকারী/ ি  িবষয়ক ম ণালয়

৬. স  তালা ০৩ কিপ র ীন
ছিব(সত ািয়ত)

সংি  িডও

৭. আে য়াে  লাইেস  হেণর সময়
৩০০/- টাকার নন - িডিশয়াল াে
আইন ও নীিতমালার সকল িবিধ-িবধান
এবং সংি  অ া  িনয়ম-কা ন
সং াে  ঘাষণাপ

নাটারী পাবিলক/১ম ণীর ািজে ট এর অিফস

১৩



০৪.

আে য়া  (িপ ল/
িরভলবার) লাইেস

দান
(সাধারণ/ বসামিরক

ি )

৪৫ কায
িদবস ।

১. িনধািরত ফরেম. ২০/- টাকার কাট িফ
 কের জলা ািজে ট

বরাবর আেবদন

িডিশয়াল
ি খানা শাখা / www.moulvibazar.gov.bd

১.িপ ল/িরভলবার ই  িফ :
৩০,০০০/-
(িফ জমা দােনর কাড নং
১-২২১১-০০-১৮৫৯)
ভ াট :
(ই  িফ’র িবপরীেত ১৫%)
৪,৫০০/-
ভ াট জমা দােনর কাড
নং ১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১
লাইেস  দােনর অ মিত াি র
পর িফ পিরেশাধ করেত হেব।

সহকারী কিমশনার
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম নং- ৩০৩ টিলেফান নং

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২
ই- মইলঃ
jmsection303@gmail.com

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার
ম নং- ৩১১

ফান- +৮৮-০৮৬১-৫২২০৩
ই- মইলঃ
admmoulvibaza@mopa.gov.bd

২. নাগিরক  সনদ (সত ািয়ত) । সংি  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা
৩. জ িনব ন সনদ/জাতীয় পিরচয় প
(সত ািয়ত)।

সংি  ইউিনয়ন পিরষদ / পৗরসভা/িনবাচন অিফস

৪. িবগত ০৩ বছেরর আয়কর ত য়ন
প  (আেবদন কর বছের িপ ল/িরভলবার
এর ে  নতম ৩ (িতন) ল  টাকা
আয়কর িদেত হেব )

আয়কর অিফস

৫. অ  কান আে য়াে  লাইেস  নই
মেম ৩০০/- টাকার নন - িডিশয়াল

াে  েদয় হলফনামা ।

নাটারী পাবিলক/১ম ণীর ািজে ট এর অিফস

৬. স  তালা ০৩ কিপ র ীন
ছিব(সত ািয়ত)

সংি  িডও

৭. আে য়াে  লাইেস  হেণর সময়
৩০০/- টাকার নন - িডিশয়াল াে
আইন ও নীিতমালার সকল িবিধ-িবধান
এবং সংি  অ া  িনয়ম-কা ন
সং াে  ঘাষণাপ ।

নাটারী পাবিলক/১ম ণীর ািজে ট অিফস

০৫.

আে য়া  (িপ ল/
িরভলবার) লাইেস

দান
(সামিরক/জাতীয় বতন

েলর ৬  ও ত
ড  কমরত/অবসর-

া  সরকাির কমকতা)

৪৫ কায
িদবস ।

১. িনধািরত ফরেম ২০/- টাকার কাট িফ
 কের জলা ািজে ট বরাবর

আেবদন

িডিশয়াল
ি খানা শাখা / www.moulvibazar.gov.bd

(সামিরক কমকতা/ জাতীয় বতন
েলর ৬  ও ত  ড

চা রীরত/অবসর া  সরকাির
ক াডার সািভস কমকতােদর

ে
িপ ল/িরভলবার/শটগান/রাইেফল
এর লাইেস  িফ েযাজ  নয়)

সহকারী কিমশনার
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম নং- ৩০৩ টিলেফান নং

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২
ই- মইলঃ
jmsection303@gmail.com

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার
ম নং- ৩১১

ফান- +৮৮-০৮৬১-৫২২০৩
ই- মইলঃ
admmoulvibaza@mopa.gov.bd

২. সংি  ক পে র লাইেস  দােনর
পািরশ সনদ

আেবদনকারীর সংি  অিফস ধান

৩. নাগিরক  সনদ (সত ািয়ত) সংি  ইউিনয়ন পিরষদ / পৗরসভা
৪. জ িনব ন সনদ/জাতীয় পিরচয় প
(সত ািয়ত)

সংি  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা/ িনবাচন অিফস

৫. অ  কান আে য়াে  লাইেস  নই
মেম ৩০০/- টাকার নন - িডিশয়াল

াে  েদয় হলফনামা 

নাটারী পাবিলক/১ম ণীর ািজে ট অিফস

৬. স  তালা ০৩ কিপ র ীন
ছিব(সত ািয়ত) 

সংি  িডও

৭. আে য়াে  লাইেস  হেণর সময়
৩০০/- টাকার নন - িডিশয়াল াে
আইন ও নীিতমালার সকল িবিধ-িবধান
এবং সংি  অ া  িনয়ম-কা ন
সং াে  ঘাষণাপ  

নাটারী পাবিলক/১ম ণীর ািজে ট অিফস

আে য়া  (িপ ল/

১ িনধািরত ফরেম ২০/- টাকার কাট িফ
 কের জলা ািজে ট

বরাবর আেবদন।

িডিশয়াল
ি খানা শাখা / www.moulvibazar.gov.bd

িফ-

সহকারী কিমশনার
িডিশয়াল ি খানা শাখা

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার

২. নাগিরক  সনদ (সত ািয়ত) সংি  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা
৩. জ িনব ন সনদ/জাতীয় পিরচয় প
(সত ািয়ত)

সংি  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা/িনবাচন অিফস

১৪



০৬.

আে য়া  (িপ ল/
িরভলবার) লাইেস

দান
(বীর ি েযা ােদর

ে )

৪৫ কায
িদবস ।

৪. অ  কান আে য়াে  লাইেস  নই
মেম ৩০০/- টাকার নন - িডিশয়াল

াে  েদয় হলফনামা 

নাটারীপাবিলক/১ম ণীর ািজে ট এর অিফস িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম নং- ৩০৩ টিলেফান নং

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২
ই- মইলঃ
jmsection303@gmail.com

মৗলভীবাজার
ম নং- ৩১১

ফান- +৮৮-০৮৬১-৫২২০৩
ই- মইলঃ
admmoulvibaza@mopa.gov.bd

৫. ি েযা া সনদ (সত ািয়ত), সরকাির
গেজেটর কিপ

আেবদনকারী/ ি  িবষয়ক ম ণালয়

৬. স  তালা ০৩ কিপ র ীন
ছিব(সত ািয়ত) 

সংি  িডও

৭. আে য়াে  লাইেস  হেণর সময়
৩০০/- টাকার নন - িডিশয়াল াে
আইন ও নীিতমালার সকল িবিধ-িবধান
এবং সংি  অ া  িনয়ম-কা ন
সং াে  ঘাষণাপ  

নাটারী পাবিলক/১ম ণীর ািজে ট এর অিফস

০৭.

আে য়া  (শটগান/
রাইেফল/ িপ ল/
িরভলবার) লাইেস

দান
( বাসীেদর জ )

৪৫ কায
িদবস ।

১. িনধািরত ফরেম ২০/- টাকার কাট িফ
 কের জলা ািজে ট

বরাবর আেবদন।

িডিশয়াল
ি খানা শাখা / www.moulvibazar.gov.bd

ব ক/শটগান/ রাইেফল ই  িফ-
২০,০০০/-
িফ জমা দােনর কাড নং
১-২২১১-০০-১৮৫৯
ভ াট :
(ই  িফ’র িবপরীেত ১৫%)
৩,০০০/-
ভ াট জমা দােনর কাড
নং ১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১
লাইেস  দােনর অ মিত াি র
পর িফ পিরেশাধ করেত হেব।

সহকারী কিমশনার
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম নং- ৩০৩ টিলেফান নং

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২
ই- মইলঃ
jmsection303@gmail.com

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার
ম নং- ৩১১

ফান- +৮৮-০৮৬১-৫২২০৩
ই- মইলঃ
admmoulvibaza@mopa.gov.bd

২. বাসী বাংলােদশী/বাংলােদশী ত
নাগিরেকর ে  ধারাবািহকভােব সবেশষ
৩ বছের িতবছর নতম ১২,০০,০০০/-
(বার ল ) টাকা হাের রিমেট  দােনর

মাণপ  এবং িবেদেশ আয়কর দােনর
মাণপ

আেবদনকারী/সংি  াংক

৩. ত নাগিরক সনদপ  আেবদনকারী/ তাবাস
৪. জ িনব ন সনদ/জাতীয় পিরচয় প
(সত ািয়ত)

সংি  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা/িনবাচন অিফস

৫. অ  কান আে য়াে  লাইেস  নই
মেম ৩০০/- টাকার নন - িডিশয়াল

াে  েদয় হলফনামা 

নাটারী পাবিলক/ ১ম ণীর ািজে ট এর কাযালয়

৬. স  তালা ০৩ কিপ র ীন ছিব
(সত ািয়ত)

সংি  িডও

৭. আে য়াে  লাইেস  এর আেবদন ও
হেণর সময় থক থকভােব ৩০০/-

টাকার নন - িডিশয়াল াে  আইন ও
নীিতমালার সকল িবিধ-িবধান এবং
সংি  অ া  িনয়ম-কা ন সং াে
ঘাষণাপ  ।

নাটারী পাবিলক/১ম ণীর ািজে ট এর অিফস

০৮.

আে য়া  (রাইেফল/
ব ক শটগান) লাইেস

দান
(বাধক জিনত বা ৪৫ কায

১। িনধািরত ফরেম ২০/- টাকার কাট িফ
 কের জলা ািজে ট বরাবর

আেবদন। 

িডিশয়াল
ি খানা শাখা / www.moulvibazar.gov.bd

ব ক/শটগান/ রাইেফল ই  িফ-
২০,০০০/-
িফ জমা দােনর কাড নং
১-২২১১-০০-১৮৫৯
ভ াট :
(ই  িফ’র িবপরীেত ১৫%)

সহকারী কিমশনার
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম নং- ৩০৩ টিলেফান নং

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার
ম নং- ৩১১

২। অ /লাইেস  হ া রকারীর বয়স ৭০
বছেরর অিধক হওয়ার মাণপ

সংি  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা/িনবাচন অিফস

৩। ওয়ািরেশর িনকট আে য়া  হ া েরর
ে  ৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল
াে  নাটারী ত না-দাবীনামা।

নাটারী পাবিলক/১ম ণীর ািজে ট এর অিফস

৪। জাতীয় পিরচয়
পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ

িনবাচন অিফস

১৫



০৮. (বাধক জিনত বা
শারীিরক অ মতা
জিনত কারেণ ওয়ািরেশর
অ েল লাইেস
হ া েরর ে )

৪৫ কায
িদবস । ৫। ০৩ কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন

ছিব 
সংি  িডও (ই  িফ’র িবপরীেত ১৫%)

৩,০০০/-
ভ াট জমা দােনর কাড
নং ১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১
লাইেস  দােনর অ মিত াি র
পর িফ পিরেশাধ করেত হেব।

ম নং- ৩০৩ টিলেফান নং
+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২
ই- মইলঃ
jmsection303@gmail.com

ম নং- ৩১১
ফান- +৮৮-০৮৬১-৫২২০৩

ই- মইলঃ
admmoulvibaza@mopa.gov.bd৬। নাগিরক

সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ
সংি  ইউিনয়ন পিরষদ

৭। অ  কান আে য়াে  লাইেস  নই
মেম ৩০০/- টাকার নন - িডিশয়াল

াে  হলফনামা 

নাটারী পাবিলক/ ১ম ণীর ািজে ট এর কাযালয়

৮। আে য়াে  লাইেস  হেণর সময়
৩০০/- টাকার নন - িডিশয়াল াে
আইন ও নীিতমালার সকল িবিধ-িবধান
এবং সংি  অ া  িনয়ম-কা ন
সং াে  ঘাষণাপ  

নাটারী পাবিলক/ ১ম ণীর ািজে ট এর কাযালয়

০৯.

আে য়া  (রাইেফল/
ব ক/শটগান
/িপ ল িরভলবার)
লাইেস  দান
( জিনত
কারেণ ওয়ািরেশর
অ েল লাইেস
ই র ে )

৩০ কায
িদবস ।
( িতেবদন

াি  এবং
রা

ম ণালেয়র
অনাপি

াি
সােপে )

১। িনধািরত ফরেম ২০/- টাকার কাট িফ
 কের জলা ািজে ট বরাবর

আেবদন। 

িডিশয়াল
ি খানা শাখা / www.moulvibazar.gov.bd

ব ক/শটগান/ রাইেফল ই  িফ-
২০,০০০/-
িপ ল/িরভলবার ই  িফ-
৩০,০০০/-
িফ জমা দােনর কাড নং
১-২২১১-০০-১৮৫৯
ভ াট :
(ই  িফ’র িবপরীেত ১৫%)
ভ াট জমা দােনর কাড
নং ১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১
লাইেস  দােনর অ মিত াি র
পর িফ পিরেশাধ করেত হেব।

সহকারী কিমশনার
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম নং- ৩০৩ টিলেফান নং

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২
ই- মইলঃ
jmsection303@gmail.com

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার
ম নং- ৩১১

ফান- +৮৮-০৮৬১-৫২২০৩
ই- মইলঃ
admmoulvibaza@mopa.gov.bd

২। িপতার  সনদ, উ রািধকার
সনদ, অ া  উ রািধকারীগেণর
অনাপি প  (সত ািয়ত কিপ)

সংি  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা/িনবাচন অিফস

৩। জাতীয় পিরচয়
পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ

িনবাচন অিফস

৫। ০৩ কিপ পাসেপাট সাইেজর র ীন
ছিব 

সংি  িডও

৬। নাগিরক
সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ

ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা

৭। ওয়ািরেশর িনকট আে য়া  হ া েরর
ে  ৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল
াে  নাটারী ত না-দাবীনামা।

নাটারী পাবিলক/ ১ম ণীর ািজে ট এর কাযালয়

৮। অ  কান আে য়াে  লাইেস  নই
মেম ৩০০/- টাকার নন - িডিশয়াল

াে  হলফনামা।

নাটারী পাবিলক/ ১ম ণীর ািজে ট এর কাযালয়

৯। আে য়াে  লাইেস  হেণর সময়
৩০০/- টাকার নন - িডিশয়াল াে
আইন ও নীিতমালার সকল িবিধ-িবধান
এবং সংি  অ া  িনয়ম-কা ন
সং াে  ঘাষণাপ ।

নাটারী পাবিলক/ ১ম ণীর ািজে ট এর কাযালয়

১০.

আে য়া  (রাইেফল/
ব ক/শটগান) লাইেস

দান ৪৫ কায

১। িনধািরত ফরেম ২০/- টাকার কাট িফ
 কের জলা ািজে ট বরাবর

আেবদন।

িডিশয়াল
ি খানা শাখা / www.moulvibazar.gov.bd

ব ক/শটগান/ রাইেফল ই  িফ-
২০,০০০/-
িফ জমা দােনর কাড নং
১-২২১১-০০-১৮৫৯
ভ াট :
(ই  িফ’র িবপরীেত ১৫%)

সহকারী কিমশনার
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম নং- ৩০৩ টিলেফান নং

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার
ম নং- ৩১১

২।আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় পে র
সত ািয়ত ফেটাকিপ

ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা

৩। আেবদনকারীর ০৩ কিপ পাসেপাট
সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব 

সংি  িডও

৪। াংক সলেভি  /িস কসীমা সংি  াংক/বাংলােদশ াংক
৫। বাংলােদশ াংক ক ক অ েমািদত
প ।

বাংলােদশ াংক

১৬



১০. দান
(আিথক

িত ােনর অ েল)

৪৫ কায
িদবস ।  ৬। ৩০০/- টাকার নন - িডিশয়াল

াে  লফনামা 
নাটারী পাবিলক/ ১ম ণীর ািজে ট এর কাযালয় (ই  িফ’র িবপরীেত ১৫%)

৩,০০০/-
ভ াট জমা দােনর কাড
নং ১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১
লাইেস  দােনর অ মিত াি র
পর িফ পিরেশাধ করেত হেব।

ম নং- ৩০৩ টিলেফান নং
+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২
ই- মইলঃ
jmsection303@gmail.com

ম নং- ৩১১
ফান- +৮৮-০৮৬১-৫২২০৩

ই- মইলঃ
admmoulvibaza@mopa.gov.bd৭। গাড এর ই কিপ রি ন সত ািয়ত

ছিব।
সংি  িডও

৮।গাড এর জীবন া
ও অ  িশ ণ সং া  সনেদর সত ািয়ত
কিপ 

আেবদনকারী িত ান/সংি  িশ ণ দানকারী
িত ান

৯। লাইেসে র িরেটইনােরর জ
মেনািনত গাড এর জীবন া । 

আেবদনকারী িত ান

১০। িত ােনর িনরাপ ার িববরণী । আেবদনকারী িত ান
১১। বাড়ী ভাড়ার ি নামা । আেবদনকারী িত ান
১২।আয়কর ত য়ন প আয়কর অিফস

১১.

আে য়া  (রাইেফল/
ব ক/শটগান) লাইেস

দান
( িত ােনর অ েল)

৪৫ কায
িদবস ।

১। িনধািরত ফরেম ২০/- টাকার কাট িফ
 কের জলা ািজে ট বরাবর

আেবদন।

িডিশয়াল
ি খানা শাখা / www.moulvibazar.gov.bd

লাইেস  ই  িফ : ৫০,০০০/-
(১২ বার শটগান)
িফ জমা দােনর কাড নং
১-২২১১-০০-১৮৫৯
ভ াট-
ই  িফ’র িবপরীেত ১৫%
ভ াট জমা দােনর কাড
নং ১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১
লাইেস  দােনর অ মিত াি র
পর িফ পিরেশাধ করেত হেব।

সহকারী কিমশনার
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম নং- ৩০৩ টিলেফান নং

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২
ই- মইলঃ
jmsection303@gmail.com

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার
ম নং- ৩১১

ফান- +৮৮-০৮৬১-৫২২০৩
ই- মইলঃ
admmoulvibaza@mopa.gov.bd

২।আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় পে র
সত ািয়ত ফেটাকিপ

ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা

 ৩। আেবদনকারীর ০৩ কিপ পাসেপাট
সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব 

সংি  িডও

 ৪। িত ােনর পিরেশািধত লধেনর
পিরমাণ নতম ১০ (দশ) কা  টাকার

মাণপ ।

আেবদনকারী িত ান /বাংলােদশ াংক

৫। ড লাইেস , েযাজ  ে
মেমাের াম অব এেসািসেয়শন এবং

আ েকল অব এেসািসেয়শন আেবদেনর
সােথ জমা িদেত হেব।

বাংলােদশ াংক

৬। াংক সলেভি  /িস কসীমা আেবদনকারী িত ান /বাংলােদশ াংক
৭। বাংলােদশ াংক ক ক অ েমািদত
প ।

বাংলােদশ াংক

৮। ৩০০/- টাকার নন - িডিশয়াল
াে  হলফনামা 

নাটারী পাবিলক/ ১ম ণীর ািজে ট এর কাযালয়

৯। গাড এর ই কিপ রি ন সত ািয়ত
ছিব।

সংি  িডও

১০।গাড এর জীবন া
ও অ  িশ ণ সং া  সনেদর সত ািয়ত
কিপ 

আেবদনকারী িত ান / সংি  িশ ণ দানকারী
িত ান

১১। লাইেসে র িরেটইনােরর জ
মেনািনত গাড এর জীবন া । 

আেবদনকারী িত ান

১২। িত ােনর িনরাপ ার িববরণী । আেবদনকারী িত ান
১৩। বাড়ী ভাড়ার ি নামা । আেবদনকারী িত ান
১৪।আয়কর ত য়ন প আয়কর অিফস

১৭



১২. আে য়া  লাইেস
নবায়ন

০২ ( ই)
কাযিদবস

১। সাদা কাগেজ ২০/- টাকা কাট িফ 
আেবদন জলা ািজে ট বরাবর করেত
হেব

িডিশয়াল
ি খানা শাখা / www.moulvibazar.gov.bd

নবায়ন িফ : ১০,০০০/-
(িপ ল/িরভলবার)
৫,০০০/-
(শটগান/রাইেফল)
নবায়ন িফ দােনর কাড নং
১-২২১১-০০০০-১৮৫৯
ভ াট: নবায়ন িফ’র িবপরীেত
১৫%
ভ াট জমা দােনর
কাড-১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১

(বীর ি েযা া/ সামিরক
কমকতা/ জাতীয় বতন েলর
৬  ও ত  ড  চা রীরত/
অবসর া  সরকাির ক াডার
সািভস কমকতােদর ে
িপ ল/ িরভলবার/ শটগান/
রাইেফল এর লাইেস  নবায়ন িফ

েযাজ  নয়)

সহকারী কিমশনার
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম নং- ৩০৩ টিলেফান নং

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২
ই- মইলঃ
jmsection303@gmail.com

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার
ম নং- ৩১১

ফান- +৮৮-০৮৬১-৫২২০৩
ই- মইলঃ
admmoulvibaza@mopa.gov.bd

২। সানালী াংেক ১-২২১১-০০০০-১৮৫৯
কােড িনধািরত নবায়ন িফ এবং

ভ াট ১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১ নং
কােড জমা িদেয় চালােনর ল কিপ জমা

করেত হেব।

িডিশয়াল ি খানা/ লাইে রী

৪। নবায়েনর সময় অ  ও গালাবা দ,
বয়স মােণর জ  জাতীয় পিরচয়প
দখােত হেব

সংি  লাইেস ধারী

৫। িনধািরত সমেয়র পর নবায়েনর িনিম
জলা ািজে ট এর িনকট সে াষজনক
া াসহ আেবদন দািখল করেত হেব।

আেবদন সে াষজনক িবেবিচত হেল ণ
লাইেস  ই  িফ এর সমপিরমাণ অথ
আদায় বক লাইেস  নবায়ন করেবন। 

সংি  লাইেস ধারী

১৩. পি কা/ি ি ং এবং স
এর িড ােরশন

৩০ কায
িদবস।

১। িনধািরত ফরেম ২০/- টাকার কাট িফ
 কের জলা শাসক বরাবর আেবদন।

িডিশয়াল
ি খানা শাখা / www.moulvibazar.gov.bd

িবনা ে

সহকারী কিমশনার
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম নং- ৩০৩ টিলেফান নং-

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২
ই- মইলঃ
jmsection303@gmail.com

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার
ম নং- ৩০১

ফান- +৮৮-০৮৬১-৫২২০৩
ই- মইলঃ
admmoulvibazar@mopa.gov.bd

২। িশ াগত যা তার সনদ প  আেবদনকারী েদয়
৩। জাতীয় পিরচয়
পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ

আেবদনকারী/িনবাচন অিফস

৪। ই কিপ সত ািয়ত রি ন ছিব সংি  িডও
৫। াংক সলেভি  সা িফেকট সংি  াংক
৬। াংক টেম  সংি  াংক
৭। েসর সােথ ি প  আেবনকারী েদয়
৮। অিভ তা সনদ প । আেবদনকারী েদয়

১৪. ইট ভাটার লাইেস
দান

৩০
কাযিদবস

১. িনধািরত ‘ক’ ফরেম ২০/- টাকা কাট
িফ  আেবদন ।

িডিশয়াল
ি খানা শাখা / www.moulvibazar.gov.bd

১. িফ: ১০/-
(আেবদন) ৫০০/- (লাইেস )
িফ জমা দােনর কাড
নং ১-৪৫০১-০০০১-১৮৫৪
লাইেসে র অ মিত দােনর
পর িফ জমা িদেত হেব।
২.অি ম উৎেস কর- েত ক
সকশন িফ নীিতমালা অ যায়ী
েদয়।

(জমা দােনর কাড
নং -১-১১৪১-০০০০-০১১১ ও
০১০১
৩. ভ াট- ১৫%
ভ াট জমাদােনর
কাড-১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম নং- ৩০৩ টিলেফান নং-

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২
ই- মইলঃ
jmsection303@gmail.com

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার
ম নং- ৩০১

ফান- +৮৮-০৮৬১-৫২২০৩
ই- মইলঃ
admmoulvibazar@mopa.gov.bd

২. নাগিরক  সনদপ
(সত ািয়ত ফেটাকিপ)।

ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা

৩. ড লাইেস  (সত ািয়ত ফেটাকিপ)। ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা
৪. ইটভাটায় ব ত জিমর মািলকানা
সং া  কাগজপ ।

আেবদনকারী ক ক েদয়

৫. পিরেবশ অিধদ র ক ক দ
অব ানগত ছাড়প  ।

পিরেবশ অিধদ র

৬.সংি  ইউ. িপ চয়ার ান ক ক
দ  অনাপি  সনদ 

ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা

৭. আয়কর ও ভ াট পিরেশােধর ত য়ন । আয়কর ও ভ াট অিফস
৮. ইটভাটার াকচারাল িডজাইন আেবদনকারী ক ক েদয়
৯. জিমর স াপ ও চ াপ । আেবদনকারী/সােভয়ার
১০. াংক সলেভি  সা িফেকট। সংি  াংক
১১. পাসেপাট সাইেজর এক
কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব ।

সংি  িডও

১৮



১২. িফ বাবদ জমা ত টাকার জাির
চালান।

আেবদনকারী েদয়
কাড-১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১)

১৩. ৩০০/- টাকার নন- িডিসয়াল
াে  হলফনামা।

নাটারী পাবিলক/ ১ম ণীর ািজে ট এর কাযালয়

১৫. ইট ভাটার লাইেস
নবায়ন

০৭ কায
িদবস।

১। িনধািরত ফরেম ২০/-টাকা কাট
িফ  আেবদন করেত
 হেব ।

িডিশয়াল
ি খানা শাখা / www.moulvibazar.gov.bd

১. িফ: ১০/-
(আেবদন) ৫০০/- (লাইেস )
িফ জমা দােনর কাড
নং ১-৪৫০১-০০০১-১৮৫৪
লাইেসে র অ মিত দােনর
পর িফ জমা িদেত হেব।
২.অি ম উৎেস কর- েত ক
সকশন িফ নীিতমালা অ যায়ী
েদয়।

(জমা দােনর কাড
নং -১-১১৪১-০০০০-০১১১ ও
০১০১
৩. ভ াট- ১৫% ভ াট জমাদােনর
কাড-১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম নং- ৩০৩ টিলেফান নং-

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২
ই- মইলঃ
jmsection303@gmail.com

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার
ম নং- ৩০১

ফান- +৮৮-০৮৬১-৫২২০৩
ই- মইলঃ
admmoulvibazar@mopa.gov.bd

২। পিরেবশ অিধদ র ক ক দ
ময়ািদ ছাড়প  ।

পিরেবশ অিধদ র

৩। হালসেনর আয়কর ও ভ াট পিরেশােধর
ত য়ন প ।

আয়কর ও ভ াট অিফস

৪। নবায়ন িফ বাবদ জমা ত টাকার
জাির চালান।

আেবদনকারী ক ক েদয়

৫। ড লাইেস ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা
৬। পিরেশািধত উৎস কেরর চালােনর
ছায়ািলিপ।

আেবদনকারী েদয়

১৬.
সাকাস, যা া,
মলা ইত ািদর

অ েমাদন দান
২০ কাযিদবস

১। জলা ািজে ট বরাবর ২০/-টাকা
কাট িফ  সাদা কাগেজ িলিখত

আেবদন।
আেবদনকারী ক ক েদয় িবনা ে

সহকারী কিমশনার
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম নং- ৩০৩ টিলেফান নং-

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২
ই- মইলঃ
jmsection303@gmail.com

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার
ম নং- ৩০১

ফান- +৮৮-০৮৬১-৫২২০৩
ই- মইলঃ
admmoulvibazar@mopa.gov.bd

১৭. ববািহক সনদ দান ১৫ কায
িদবস।

১। তাবােসর মা েম/িনকট আ ীেয়র
মা েম/ দেশ িনেজ অব ানকালীন সমেয়
জলা ািজে ট বরাবর সাদা কাগেজ

২০/-টাকা কাট িফ স িলত
িলিখত আেবদন ।

আেবদনকারী ক ক েদয়

সনদপ  ই  িফ : ৭০০/-
২. সনদ ই র অ েমাদেনর পর
িফ
জমা িদেত হেব।
( িফ জমা দােনর কাড নং
১-২২০১-০০০১-২৬৮১)

সহকারী কিমশনার
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম নং- ৩০৩ টিলেফান নং-

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২
ই- মইলঃ
jmsection303@gmail.com

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার
ম নং- ৩০১

ফান- +৮৮-০৮৬১-৫২২০৩
ই- মইলঃ
admmoulvibazar@mopa.gov.bd

২। ািজে ট/ নাটারী পাবিলেকর এর
িনকট স ািদত ববািহক অব া
স িকত এিফেডিভট

নাটারী পাবিলক/ ১ম ণীর ািজে ট এর কাযালয়

৩। চয়ার ান/ওয়াড কিমশনার ক ক
দ  নাগিরক সনদ

ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা

৪। ছিব-০১ কিপ (সত ািয়ত) সংি  িডও
৫। জাতীয় পিরচয় প আেবদনকারী/িনবাচন অিফস
৬। সানালী াংক, মৗলভীবাজার শাখার
মা েম ১-২২০১-০০০১-২৬৮১ কােড
চালােনর মা েম িফ জমাদান বক জারী
চালােনর লকিপ। 

আেবদনকারী ক ক েদয়/ সংি  সানালী াংক

১৯



১৮. িবনা ময়নাতদে  লাশ
দাফন

০১ কায
িদবস

১। বরণকারীর পে  জলা ািজে ট
বরাবর ২০/- টাকা কাট িফ সহকাের সাদা
কাগেজ িলিখত আেবদন।
২। আেবদেন সংি  ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান/ পৗরসভার ময়র/কাউি লর

এবং সংি  থানার অিফসার ইনচাজ এর
পািরশ।

আেবদনকারী ক ক েদয় িবনা ে

সহকারী কিমশনার
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম নং- ৩০৩ টিলেফান নং-

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২
ই- মইলঃ
jmsection303@gmail.com

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার
ম নং- ৩০১

ফান- +৮৮-০৮৬১-৫২২০৩
ই- মইলঃ
admmoulvibazar@mopa.gov.bd

 হানীয় সরকার শাখা
িমকনং সবার নাম সবা দােন

সেবা  সময়
য়াজনীয় কাগজপ য়াজনীয় কাগজপ /আেবদন

ফরম াি ান
সবা  এবং

পিরেশাধ
প িত(যিদ থােক)

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার পদবী, ম
ন র, জলা /উপেজলার কাড, অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমইল

উ ধতন কমকতার পদবী, পদবী, ম ন র,
জলা /উপেজলার কাড, অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমইল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

০১ জ  িনব ন সনদ সংেশাধেনর
আেবদন িত া রকরণ ০১ িদন

ইেতা েব সং হীত জ  সনদপে র ল কিপসহ ক
পিরচালক বরাবর িনধািরত ফরেম আেবদন করেত হেব ।
আেবদন সমথেন অ া  মাণািদ

জলা শাসেকর কাযালয়,
ানীয় সরকার শাখা( ক  নং-

৩১০) ৩য় তলা)
িফ/চাজ

ানীয় সরকার শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়,
মৗলভীবাজার । উপপিরচালক, ানীয় সরকার ।
ম নং- ৩১০

জলা কাড- +৮৮ ০৮৬১
ফান নং- ৫২৬০৩

ই- মইল ন র ddlgmoulvibazar@
yahoo.com

উপপিরচালক, ানীয় সরকার । ম নং-
৩১০
জলা কাড- +৮৮ ০৮৬১
ফান নং- ৫২৬০৩

ই- মইল ন র-
ddlgmoulvibazar@
yahoo.com

০২ ইউিপ সিচবেদর আ েতািষক দান
বরা  াি
সােপে
০১(এক) মাস

১. িনধািরত ফরেম আেবদন
২. চা রীর খিতয়ান বিহ
৩. ওয়ািরশ সনদ

জলা শাসেকর কাযালয়,
ানীয় সরকার শাখা

( ক  নং- ৩১০) ৩য় তলা)
িফ /চাজ 

ানীয় সরকার শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়,
মৗলভীবাজার । উপপিরচালক, ানীয় সরকার ।
ম নং- ৩১০

জলা কাড- +৮৮ ০৮৬১
ফান নং- ৫২৬০৩

ই- মইল ন র ddlgmoulvibazar@
yahoo.com

উপপিরচালক, ানীয় সরকার । ম নং-
৩১০
জলা কাড- +৮৮ ০৮৬১
ফান নং- ৫২৬০৩

ই- মইল ন র-
ddlgmoulvibazar@
yahoo.com

০৩ ইউিনয় পিরষদ ন ন কমে  ভবন
িনমােণর াব রণ ৩০ িদন

ানীয় সরকার িবভােগর
৪৬.০১৭.০২২.০০.০০.০১১.২০.১৩-৬৮৫ নং ারকমেত বিণত
ত সহ উপেজলা িনবাহী অিফসােরর মা েম আেবদন

জলা শাসেকর কাযালয়,
ানীয় সরকার শাখা( ক  নং-

৩১০) ৩য় তলা)
িফ/চাজ 

ানীয় সরকার শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়,
মৗলভীবাজার । উপপিরচালক, ানীয় সরকার ।
ম নং- ৩১০

জলা কাড- +৮৮ ০৮৬১
ফান নং- ৫২৬০৩

ই- মইল ন র ddlgmoulvibazar@
yahoo.com

উপপিরচালক, ানীয় সরকার । ম নং-
৩১০
জলা কাড- +৮৮ ০৮৬১
ফান নং- ৫২৬০৩

ই- মইল ন র-
ddlgmoulvibazar@
yahoo.com

০৪ ইউিনয়ন পিরষদ সিচবেদর অিজত ১৫ িদন

১।িনধািরত ফরেম আেবদন
২। সংি  ইউিপ চয়ার ান ও উপেজলা িনবাহী অিফসােরর

পািরশ
৩। েয়াজনীয় ে  ডা ারী সনদপ  সং  করেত হেব ।

জলা শাসেকর কাযালয়,
ানীয় সরকার শাখা( ক  নং-

৩১০) ৩য় তলা)
িফ/চাজ 

ানীয় সরকার শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়,
মৗলভীবাজার । উপপিরচালক, ানীয় সরকার ।
ম নং- ৩১০

জলা কাড- +৮৮ ০৮৬১
ফান নং- ৫২৬০৩

ই- মইল ন র ddlgmoulvibazar@
yahoo.com

উপপিরচালক, ানীয় সরকার । ম নং-
৩১০
জলা কাড- +৮৮ ০৮৬১
ফান নং- ৫২৬০৩

ই- মইল ন র-
ddlgmoulvibazar@
yahoo.com

২০



০৫ ইউিনয়ন পিরষদ সিচবেদর ভিব
তহিবেল জমা ত অথ উে ালন ১৫

১।িনধািরত ফরেম আেবদন
২। সংি  ইউিপ চয়ার ান ও উপেজলা িনবাহী অিফসােরর

পািরশ

জলা শাসেকর কাযালয়,
ানীয় সরকার শাখা( ক  নং-

৩১০) ৩য় তলা)
িফ/চাজ 

ানীয় সরকার শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়,
মৗলভীবাজার । উপপিরচালক, ানীয় সরকার ।
ম নং- ৩১০

জলা কাড- +৮৮ ০৮৬১
ফান নং- ৫২৬০৩

ই- মইল ন র ddlgmoulvibazar@
yahoo.com

উপপিরচালক, ানীয় সরকার । ম নং-
৩১০
জলা কাড- +৮৮ ০৮৬১
ফান নং- ৫২৬০৩

ই- মইল ন র-
ddlgmoulvibazar@
yahoo.com

০৬
ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান /সদ
এবং পৗর কাউি লরেদর িবেদশ

মেনর অর মিত
০৭ িদন

১। আেবদন
২। বেদিশক র িবষেয় পিরষেদর অ েমাদন
৩। েবর র ত
৪। থানা থেক ছাড়প

জলা শাসেকর কাযালয়,
ানীয় সরকার শাখা( ক  নং-

৩১০) ৩য় তলা)
িফ/চাজ 

ানীয় সরকার শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়,
মৗলভীবাজার । উপপিরচালক, ানীয় সরকার ।
ম নং- ৩১০

জলা কাড- +৮৮ ০৮৬১
ফান নং- ৫২৬০৩

ই- মইল ন র ddlgmoulvibazar@
yahoo.com

উপপিরচালক, ানীয় সরকার । ম নং-
৩১০
জলা কাড- +৮৮ ০৮৬১
ফান নং- ৫২৬০৩

ই- মইল ন র-
ddlgmoulvibazar@
yahoo.com

০৭ িবেশষ উপলে  অ ায়ী হাট াপেনর
অ মিত ২০ কাযিদবস

১। াথ ত ােনর িমর তপশীল উে খ বক আেবদন
২। পিরষেদর িস াে র কিপ
৩।জিমর মািলকানা
৪।মহাসড়ক/আ িলক সড়ক থেক র  ।

জলা শাসেকর কাযালয়,
ানীয় সরকার শাখা (ক  নং-

৩১০) ৩য় তলা)
িফ/চাজ 

ানীয় সরকার শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়,
মৗলভীবাজার । উপপিরচালক, ানীয় সরকার ।
ম নং- ৩১০

জলা কাড- +৮৮ ০৮৬১
ফান নং- ৫২৬০৩

ই- মইল ন র ddlgmoulvibazar@
yahoo.com

উপপিরচালক, ানীয় সরকার । ম নং-
৩১০
জলা কাড- +৮৮ ০৮৬১
ফান নং- ৫২৬০৩

ই- মইল ন র-
ddlgmoulvibazar@
yahoo.com

০৮ ইউিনয়ন পিষদ সিচবেদর পাসেপাট
ই /নবায়েনর ছাড়প ০৫ কাযিদবস ১।যথাযথ ক পে র মা েম আেবদন

২। িনধািরত ছক রণ

জলা শাসেকর কাযালয়,
ানীয় সরকার শাখা( ক  নং-

৩১০) ৩য় তলা)
িফ/চাজ 

ানীয় সরকার শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়,
মৗলভীবাজার । উপপিরচালক, ানীয় সরকার ।
ম নং- ৩১০

জলা কাড- +৮৮ ০৮৬১
ফান নং- ৫২৬০৩

ই- মইল ন র ddlgmoulvibazar@
yahoo.com

উপপিরচালক, ানীয় সরকার । ম নং-
৩১০
জলা কাড- +৮৮ ০৮৬১
ফান নং- ৫২৬০৩

ই- মইল ন র-
ddlgmoulvibazar@
yahoo.com

 রিভিনউ ীখানা শাখা
ং

নং
সবার নাম সবা

দােনর
সেবা
সময়

েয়াজনীয় কাগজপ েয়াজনীয়
কাগজপ /আেবদন
ফরম াি ান

সবা  এবং পিরেশাধ প িত (যিদ থােক) শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার পদবী, ম
ন র, জলা /উপেজলার কাড, অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমইল

উ ধতন কমকতার পদবী, পদবী, ম ন র, জলা
/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

০১

িবেদশ হেত
া  আম-

মা ারনামা
মািণকরণ সং া

০১ মাস

১। ২০ (িবশ) টাকার কাটিফসহ আেবদনকারীেক
আমেমা ারনামা অেথন েকইট করার জ  জলা শাসক
বরাবের িনধািরত ফরেম আেবদন দািখল করেত হেব;
২। নাটারী পাবিলেকর মা েম দ  এিফেডিভেটর ল
কিপ;
৩। আমেমা ার হীতা ক ক পররা  ম ণালেয়র
অেথন েকেটড ল আম- মা ারনামাসহ ০২ ( ই) 
ছায়ািলিপ;
৪। আেবদনকারীর মাবাইল ন র এবং জাতীয় পিরচয়পে র
ছায়ািলিপ।

১। এিফেডিভেটর জ
য কােনা নাটারী

পাবিলক অিফস
২। অ েমািদত া
ভ ার

৩। চালান ফরেমর
জ  অিফস শনারী
দাকান

১। ১,০০০/- (একহাজার) টাকার িবেশষ
আঠােলা া ;
২। কাড নং ১-১১০১-০০২০-১৩০১ ত
সানালী াংক, ধান শাখা, মৗলভীবাজার

এ ১৫/- (পেনেরা) টাকা চালান |

সহকারী কিমশনার, আরএম শাখা,
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার।

ramu.moulvibazar@gmail.com
ক  নং ৩০৯

অিতির  জলা শাসক (রাজ )
মৗলভীবাজার

+৮৮০৮৬১৫২৪৩০
moulvibazarrevenue@gmail.com
ক  নং-৩০৪

২১



  ০২
ি  মািলকানা িম

হেত বনজ স দ
অপসারণ সং া

০১ মাস

১। আেবদনকারী ক ক তার ি গত িম থেক গাছ
কাটার জ  বন িবভাগ ক ক সরবরাহ ত িনধািরত ফরেম
আেবদন করেত হয়;
২। আেবদনপে  আেবদনকারীর মাবাইল ন র উে খ
করেত হেব।

সংি  র  কমকতার
কাযালয় িফ 

সহকারী কিমশনার, আরএম শাখা,
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার।

ramu.moulvibazar@gmail.com
ক  নং ৩০৯

অিতির  জলা শাসক (রাজ )
মৗলভীবাজার

+৮৮০৮৬১৫২৪৩০
moulvibazarrevenue@gmail.com
ক  নং-৩০৪

০৩
অ িষ খাস জিম
বে াব  (পাহাড়

লা)
০৬ মাস

১। জিমর তফিসল উে খ বক ২০/-(িবশ) টাকার
কাটিফসহ জলা শাসক বরাবের িলিখত আেবদন করেত

হেব;
২। আেবদনপে  আেবদনকারীর মাবাইল ন র উে খ
করেত হেব।

কাটিফ’র জ  য
কােনা া  ভ ার জিমর সলািম  দান বক

সহকারী কিমশনার, আরএম শাখা,
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার।

ramu.moulvibazar@gmail.com
ক  নং ৩০৯

অিতির  জলা শাসক (রাজ )
মৗলভীবাজার

+৮৮০৮৬১৫২৪৩০
moulvibazarrevenue@gmail.com
ক  নং-৩০৪

০৪

িষ জিম অ িষ
কােজ বহােরর
অ মিত দান
সং া

০১ মাস
জিমর তফিসল উে খ বক ২০/-(িবশ) টাকার কাটিফসহ
মাবাইল ন র উে খ বক জলা শাসক বরাবের িলিখত

আেবদন করেত হেব।

কাটিফ’র জ  য
কােনা া  ভ ার িফ 

সহকারী কিমশনার, আরএম শাখা,
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার।

ramu.moulvibazar@gmail.com
ক  নং ৩০৯

অিতির  জলা শাসক (রাজ )
মৗলভীবাজার

+৮৮০৮৬১৫২৪৩০
moulvibazarrevenue@gmail.com
ক  নং-৩০৪

 - সল
ং

নং
সবার নাম সবা

দােনর
সেবা
সময়

েয়াজনীয় কাগজপ েয়াজনীয়
কাগজপ /আেবদন
ফরম াি ান

সবা  এবং পিরেশাধ
প িত (যিদ থােক)

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার পদবী, ম
ন র, জলা /উপেজলার কাড, অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমইল

উ ধতন কমকতার পদবী, পদবী, ম ন র, জলা /উপেজলার
কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

০১

ন ন চা-বাগান
জেনর িনিম

অ িষ খাসজিম
বে াব

০৬ মাস
হেত ০১
বছর

১। কা ানী হেল ােড আেবদন,
মেমাের াম ও অ া া কাগজপ

২। ি  হেল ২০ টাকার কাটিফসহ
আেবদন
৩। ি  হেল NID কােডর কিপ,
৪। নাগিরক সনদ, TIN সা িফেকট
৫। াংক সলেভি  সা িফেকট
৬। স া  বােজট, অিভ তা সনদ
৭। অ া  েয়াজনীয় কাগজপ

১। সংি
আেবদনকারীর াড
২। অ েমািদত

া  ভ া ার
৩। িম ম ণালয়
৪। চা- বাড
৫। জলা শাসেকর
কাযালয়

১। ২০ টাকার কাটিফসহ
আেবদন
২। অ েমাদন া  জিমর
বাজার ে র ১০% অথ
সরকাির কাষাগাের জমা
করেত হেব।

সহকারী কিমশনার ( - সল)
acteacellmoulvibazar
@yahoo.com
ক  নং-৩০৯

অিতির  জলা শাসক (রাজ )
মৗলভীবাজার

+৮৮০৮৬১৫২৪৩০
moulvibazarrevenue@gmail.com
ক  নং-৩০৪

০২
চা-বাগােনর

ব াপনা
মািলকানা হ া র

০৬ মাস

১। কা ানী আইন, ১৯৯৪ অ যায়ী
ইজারাধীন জিম/চা-বাগােনর
শয়ার/মািলকানা হ া রপ

২। িবেদশী/অনাগিরকেদর িনকট
শয়ার/মািলকানা হ া রের ে ে সরকােরর
বা মিত

৩। হ া রকাির কা ানী বা বসা
িত ান হেল উহার মািলকানা বদিল বা

কে ািলং শয়ার হ া রের জ  সরকার,
বাংলােদশ চা- বাড, বাংলােদশ াংেকর
অ মিত এবং জলা শাসেকর অ মিত

১। জেয়  ক
২। িম ম ণালয়
৩। বাংলােদশ

াংক
৪। চা- বাড
৫। জলা শাসেকর
কাযালয়

বাগােনর অ েল ইজারাধীন
মাট জিমর বাজার ে র

১০% অথ সরকাির
কাষাগাের জমা করেত হেব

সহকারী কিমশনার ( - সল)
acteacellmoulvibazar
@yahoo.com
ক  নং-৩০৯

অিতির  জলা শাসক (রাজ )
মৗলভীবাজার

+৮৮০৮৬১৫২৪৩০
moulvibazarrevenue@gmail.com
ক  নং-৩০৪

২২



০৩
চা-বাগােনর িম
হেত বনজ স দ
অপসারণ

০১ মাস

১। িনিদ  ফরেম আেবদন
২। চা- বােডর অ মিত
৩। বনিবভােগর অ মিত
৪। পিরেবশ অিধদ েরর অ মিত
৫। জলা শাসেকর অ মিত

১। বন িবভাগ
২। বাংলােদশ চা-
বাড

৩। পিরেবশ
অিধধ র
৪। জলা শাসেকর
কাযালয়

িফ  (বন িবভাগ ক ক
িনধািরত পিরমাণ রেয়ল
জমা করেত হেব)

সহকারী কিমশনার ( - সল)
acteacellmoulvibazar
@yahoo.com
ক  নং-৩০৯

অিতির  জলা শাসক (রাজ )
মৗলভীবাজার

+৮৮০৮৬১৫২৪৩০
moulvibazarrevenue@gmail.com
ক  নং-৩০৪

০৪
চা-বাগােনর

িমেত িবওিপ
িনমাণ

০১ বছর

১। শাসিনক অ েমাদন
২। িম ম ণালেয়র অ েমাদন
৩। সং ি  বাগােনর অনাপি প
৪। জিমর  পিরেশােধর অংিগকারনামা
৫। হলফনামা
৬। ভবেনর লআউট
৭। নতম জিমর ত ায়নপ
৮। জিমর  িনধারেণর ক াল েলশন
িসট
৯। জমাবি  ফরম
১০।  িনধারণ িববরণী
১১। ৫০০ গজ সােধর নকশা
১২। পাবিলক ইজেম  বাধা  হেব না মেম

ত ায়ন

১। রা  ম ণালয়
২। িম ম ণালয়
৩। সং ি  বাগান
ক প
৪। সহকাির
কিমশনার ( িম)
৫। াটািলয়ন
অিধনায়ক
৬। াটািলয়ন
অিধনায়ক
৭। াটািলয়ন
অিধনায়ক
৮। সহকাির
কিমশনার ( িম)
৯। সহকাির
কিমশনার ( িম)
১০। সহকাির
কিমশনার ( িম)
১১। াটািলয়ন
অিধনায়ক
১২। াটািলয়ন
অিধনায়ক

১। অ েমাদন া  জিমর
বাজার ে র দড় ন অথ
সরকাির কাষাগাের জমা
করেত হয়
২। বাগােনর িত রণ বাবদ
জলা শাসক ক ক

িনধারন ত অথ সংি
বাগানেক পিরেশাধ।

সহকারী কিমশনার ( - সল)
acteacellmoulvibazar
@yahoo.com
ক  নং-৩০৯

অিতির  জলা শাসক (রাজ )
মৗলভীবাজার

+৮৮০৮৬১৫২৪৩০
moulvibazarrevenue@gmail.com
ক  নং-৩০৪

০৫ চা বাগােনর িলজ
নবায়ন ০১ বছর

১। িম ম ণালেয়র অ েমাদন
২। জিমর তপশীল
৩। নন িডিশয়াল া
৪। আঠােলা া

১। িম ম ণালয়
২।
ইউিনয়ন/উপেজলা

িম অিফস
৩। অ েমািদত

া  ভ ার
৪। অ েমািদত

া  ভ ার

১। আঠােলা া  ১০০০/-
টাকার
২। নন িডিশয়াল া
১০০০/-
২। েয়াজনীয় কা জ
পপার

সহকারী কিমশনার ( - সল)
acteacellmoulvibazar
@yahoo.com
ক  নং-৩০৯

অিতির  জলা শাসক (রাজ )
মৗলভীবাজার

+৮৮০৮৬১৫২৪৩০
moulvibazarrevenue@gmail.com
ক  নং-৩০৪

০৬
চা-বাগােনর
অ  সীমানা
িনধারণ

০১ মাস
১। জলা শাসক বরাবের আেবদন
২। বাগােনর তপশীল
৩। াচ াপ

১। বাগান ক প
২। ঐ
৩। ঐ

-

সহকারী কিমশনার ( - সল)
acteacellmoulvibazar
@yahoo.com
ক  নং-৩০৯

অিতির  জলা শাসক (রাজ )
মৗলভীবাজার

+৮৮০৮৬১৫২৪৩০
moulvibazarrevenue@gmail.com
ক  নং-৩০৪

 জনােরল সা িফেকট শাখা

২৩



িমক সবার নাম সবা দােন সেবা  সময় েয়াজনীয় কাগজপ েয়াজনীয় কাগজ
প  /আেবদন
ফরম াি  ান

সবা  এবং
পিরেশাধ
প িত (যিদ
থােক)

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার পদবী, ম ন র,
জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও

ইেমইল

উ তন কমকতার পদবী, ম
ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমইল

১

সরকারী দাবী আদায় আইন ১৯১৩ সেনর
িবধান মাতােবক যাবতীয় সরকারী/
আধাসরকারী/ ায় শািসত সং া/ িত ান
স েহর অনাদায়ী অথ আদায়

দনাদােরর িব ে  মামলা দােয়র করার
৩০(ি শ) িদেনর মে  ৭ ধারা না েশর মা েম
সংি  দনাদারেক দনা পিরেশােধর অবিহত
করা হয়।
দাবী পিরেশােধ আপি  ে  না শ াি র
৩০(ি শ) িদেনর মে  দনাদারেক জনােরল
সা িফেকট অিফসার বরাবর িলিখত আেবদন
উপ াপন করেত পােরন।
উভয়পে র উপি িতেত আেবদন নানীর
িভি েত দনাদারেক এককালীন/িকি
মাতােবক দনা পিরেশােধর অথবা দনা হেত

অ হিতর িনেদশ দয়া হয়।

ক) জনােরল সা িফেকট
অিফসার বরাবর কাট িফ সং ি সহ
নীল ডিম/ সাদা কাগেজ িলিখত
আেবদন।
খ) ৪, ৫ ১৬ ধারার রণ ত ফরম।
গ) বসরকারী / ায় শািসত িত ান
ক ক দাবী ত টাকার উপর

া পািতক কাট িফ / এডেভালারাম
িফ দান করেত হয়।

ক) কাট িফ
অ েমািদত

া  ভ ার ।
খ) নীল ডমী
কাগজ লাইে রী
/ শনারী দাকান
গ) ৪,৫ও ৬
ধারার ফরম
জনােরল

সা িফেকট শাখা
ঘ) এডেভালারাম
িফ জারী শাখা,
মৗলভীবাজার।

আেবদেনর
সােথ ২০/-
টাকার কাট
িফ

জনােরল সা িফেকট অিফসার,
সা িফেকট আদালত ।

ম ন র - ৩০৫
ফান: ০৮৬১-৫৩০১৭

ই-
মইল gcomoulvibazar@yahoo.com

অিতির  জলা শাসক (রাজ )
মৗলভীবাজার
ম ন র -৩০৪

ফান নং ০৮৬১-৫২৪৩০
ই-
মইল: moulvibazarrevenue@

gmail.com

 রাজ  শাখার
িমক সবার নাম সবা

দােন
সেবা
সময়

েয়াজনীয় কাগজপ েয়াজনীয় কাগজপ  /আেবদন ফরম
াি ান

সবা  এবং পিরেশাধ
প িত
(যিদ থােক)

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার পদবী, ম
ন র, জলা/উপেজলার কাড,অিফিসয়াল টিলেফান ও
ইেমইল

উ তন কমকতার পদবী, ম ন র, জলা/উপেজলার
কাডসহ,অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

০১

বা মহাল/
িসিলকা বা মহাল ইজারা

দােনর জ  তািলকা ি র
আেবদন

৩০
(ি শ)
কায
িদবস

১) সরকার িনধািরত ফরম
২) ড লাইেস  এর সত ািয়ত
ফেটাকিপ
৩) িতন কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব
৪) াংক সলেভ ী সা িফেকট
৫) ভ াট রিজে শেনর কিপ
৬) হালনাগাদ আয়কর সনদপ
৭) জার মিশন বহােরর ত ায়নপ
৮) জামানত িহেসেব ইজারা  ে র
২৫% াংক াফট
৯) ১লা বশাখ থেক ৩০ শ কািতক
পয  তািলকা ি র সনদ ই  করা হয়

১, ৯) জলা শাসেকর কাযালয়
(রাজ  শাখা, ক  নং-৩০৮)
web
1. www.moulvibazar.gov.bd
2. www.forms.gov.bd
২-৭) আেবদনকারীর িনজ উে াগ সং হীত
৮) তফিসিল াংেকর য কান শাখা

১ম িণর
তািলকা ি র জ
িফ- ৫০০০/- ( াচ
হাজার) টাকা
২য় িণর
তািলকা ি র জ
িফ-৫০০/- ( াচশ)
টাকা
িসিডউেলর 

িত  ১০০০/-
(এক হাজার)
টাকাইজারা
িবগত িতন বছেরর
মাট ইজারা ে র

১০% উ দর।
সেরজিমন বা মহােলর
বা ব অব া
পিরদশন বক 
িনধারণ

রিভিনউ ড  কােল র
মৗলভীবাজার
ফান :

+৮৮০১৭৩০৩৩ ১০৫৯
+৮৮ ০৮৬১ ৫২৭২৭
e-mail:
moulvibazarrevenue@gmail.com
ক  নং-৩০৮

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), মৗলভীবাজার
ফান : +৮৮০১৭৩০৩৩১০৫৬

+৮৮ ০৮৬১ ৫২৪৩০
e-mail:
moulvibazarrevenue@gmail.com
ক  নং-৩০৪

২৪



০২ জলমহাল ইজারা দান
৩০
(ি শ)
কাযিদবস

২০ একেরর উে  জলমহাল ০৩ বছর
ময়ােদ ইজারার ে

১) িনিদ  ফরেম আেবদন
২) ত মৎসজীবী সং া  সনদ
৩) সমবায় সিমিতর িনব নপে র
সত ািয়ত কিপ
৪) সিমিতর সভাপিত/ স াদকসহ
সকল সদ েদর ছিবসহ কানা
৫) ইজারা ে র ২০% জামানত প

াংক াফট/ প-অডার
৬) সরকাির জলমহাল ব াপনা নীিত,
২০০৯ অ যায়ী েয়াজনীয় কাগজপ ।

১) জলা শাসেকর কাযালয়
(রাজ  শাখা, ক  নং-৩০৮)
web:
1. www.moulvibazar.gov.bd
2. www.forms.gov.bd
২-৪, ৬) আেবদনকারীর িনজ উে াগ
সং হীত
৫) তফিসিল াংেকর য কান শাখা

১) আেবদন ফরেমর
-৫০০/- ( াচশত)

টাকা।
২) িবগত িতন বছেরর
গড় ইজারা ে র ৫%
বিধত হাের।

রিভিনউ ড  কােল র
মৗলভীবাজার
ফান :

+৮৮০১৭৩০৩৩ ১০৫৯
+৮৮ ০৮৬১ ৫২৭২৭
e-mail:
moulvibazarrevenue@gmail.com
ক  নং-৩০৮

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), মৗলভীবাজার
ফান : +৮৮০১৭৩০৩৩১০৫৬

+৮৮ ০৮৬১ ৫২৪৩০
e-mail:
moulvibazarrevenue@gmail.com
ক  নং-৩০৪

০৩ হাটবাজার চাি না িভ র
লাইেস  দান

১৫
(পেনর)
কাযিদবস

১) সাদা কাগেজ আেবদন
২) ড লাইেস  এর ফেটাকিপ
সত ািয়ত
৩) জাতীয় পিরচয়পে র ফেটাকিপ
সত ািয়ত
৪) এক কিপ পাসেপাট সাইেজর
সত ািয়ত রি ন ছিব
৫) নাগিরক  সা িফেকেটর ফেটাকিপ
সত ািয়ত
৬) সংি  ইউিনয়ন িম সহকারী
কমকতা ও সােভয়ােরর যৗথ িতেবদন
৭) চ াপ
৮) খিতয়ােনর কিপ
৯) জমাব ী ফরম

১-৫) িনজ উে াগ
৬-৯) সংি  উপেজলা িম অিফস

িত বগিমটাের
জলা সদের ১২৫/-
পৗর এলাকায় ১০০/-

উপেজলা সদর ৫০/-
অ া  ১৩/-

রিভিনউ ড  কােল র
মৗলভীবাজার
ফান :

+৮৮০১৭৩০৩৩ ১০৫৯
+৮৮ ০৮৬১ ৫২৭২৭
e-mail:
moulvibazarrevenue@gmail.com
ক  নং-৩০৮

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), মৗলভীবাজার
ফান : +৮৮০১৭৩০৩৩১০৫৬

+৮৮ ০৮৬১ ৫২৪৩০
e-mail:
moulvibazarrevenue@gmail.com
ক  নং-৩০৪

২৫



০৪
পৗরসভাধীন

ইজারা ত
অিপত স ি র নবায়ন

০৭
কাযিদবস

১) সাদা কাগেজ আেবদন
২) ববত  লীজ নবায়েনর িডিসআর এর
ফেটাকিপ
৩) জাতীয় পিরচয়পে র ফেটাকিপ

১) িনজ উে াগ

(একর িত)
১। িষ জিম-৫০০/-
টাকা
২। অ িষ িভ
জিম-২০০০/- টাকা
৩। িশ /বািণিজ ক
কােজ ব ত
জিম-৫,০০০/- টাকা
( িত বগ ট)
৪। আবািসক ঘর ও

াচা ঘর ৩/- টাকা
৫। আবািসক ঘর আধা
পাকা ঘর ৪/- টাকা
৬। আবািসক ঘর ও
পাকা ঘর (দালান) ৮/-
টাকা
৭। বািণিজ ক উে ে

বহােরর ে  (আধা
পাকা ঘর/পাকা ঘর)
১২/-টাকা
৮। বািণিজ ক উে ে

বহােরর ে  (আধা
পাকা ঘর/পাকা ঘর)
১২/- টাকা

রিভিনউ ড  কােল র
মৗলভীবাজার
ফান :

+৮৮০১৭৩০৩৩ ১০৫৯
+৮৮ ০৮৬১ ৫২৭২৭
e-mail:
moulvibazarrevenue@gmail.com
ক  নং-৩০৮

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), মৗলভীবাজার
ফান : +৮৮০১৭৩০৩৩১০৫৬

+৮৮ ০৮৬১ ৫২৪৩০
e-mail:
moulvibazarrevenue@gmail.com
ক  নং-৩০৪

০৫ িষ খাস জিম বে াব  দান ৬০ (ষাট)
কাযিদবস

০১। িমহীেনর িনধািরত আেবদনপ
০২। চ াপ
০৩। জাতীয় পরিচয়প ের ফেটাকিপ
সত ায়িত
০৪। িমহীন সনদ
০৫। নাগিরক  সা িফেকট
০৬। ামী ীর যৗথ ছিব
০৭। জমাব ী ফরম
০৮। খিতয়ােনর কিপ
০৯। ইউএলএও এর িরেপাট
১০। উপেজলার কাযিববরণী

১,) জলা শাসেকর কাযালয় (এস.এ শাখা)
সংি  উপেজলা িম অিফস/ উপেজলা
িনবাহী অিফসােরর কাযালয়/ জলা শাসেকর
কাযালেয়র হ েড  ও জলা ওেয়ব পাটাল
1. www.moulvibazar.gov.bd
2. www.forms.gov.bd
৩-৬) িনজ উে াগ
২,৭-১০) সংি  উপেজলা িম অিফস

সালািম ১/- (এক) টাকা
াব অ েমাদেনর পর

রিভিনউ ড  কােল র
মৗলভীবাজার
ফান :

+৮৮০১৭৩০৩৩ ১০৫৯
+৮৮ ০৮৬১ ৫২৭২৭
e-mail:
moulvibazarrevenue@gmail.com
ক  নং-৩০৮

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), মৗলভীবাজার
ফান : +৮৮০১৭৩০৩৩১০৫৬

+৮৮ ০৮৬১ ৫২৪৩০
e-mail:
moulvibazarrevenue@gmail.com
ক  নং-৩০৪

২৬



   ০৬
অ- িষ খাস জিম বে াব  দান
।

৯০
(ন ই)
কাযিদবস

১) সাদা কাগেজ আবেদন
২)  িনধারণ িববরণী ও ক াল েলশন
সীট
৩) জমাব ী ফরম
৪) ৫০০ গজ াসােধর চ াপ
৫) চ াপ
৬) পাবিলক ইজেম  াধা  হেব না
মেম ত ায়ন
৭) হলফনামা-৩ সট ( থম িণর

ািজে ট/ নাটারী পাবিলেকর
া রসহ)

৮) ািবত জিমর ভিব ৎ
েয়াজনীয়তার ত ায়ন প

৯) ািবত ভবেনর ল-আউট ান
১০) নতম জিমর চািহদা প
১১) জিমর  পিরেশােধর
অ ীকারনামা
১২) ৫০০ গজ াসােধর িভতেরর িমর

িণ ও দাগ িভি ক িচ
১৩) খিতয়ােনর অ িলিপ
১৪) শাসিনক অ েমাদন (সরকাির
দ র/শি া তি ান/ িত ােনর নােম
হেল সং ি  ম ণালয় ক ক)
১৫) ধম য় উপসনালয়, এিতমখানা,
কবর ান, শানঘাট াপেনর জ  হেল
সংি  ানীয় সরকার সং ার (ইউিনয়ন
পিরষদ/ পৗরসভা) িনকট হেত ছাড়প
িনেত হেব।

১,৬-১১,১৪,১৫) িনজ উে ােগ
২-৫,১২,১৩,১৫) সংি  উপেজলা িম
অিফস

জিমর 
১। পৗর এলাকায়
বাজার ে র ি ন
২। পৗর এলাকার
বািহের বাজার ে র
ি ন

রিভিনউ ড  কােল র
মৗলভীবাজার
ফান :

+৮৮০১৭৩০৩৩ ১০৫৯
+৮৮ ০৮৬১ ৫২৭২৭
e-mail:
moulvibazarrevenue@gmail.com
ক  নং-৩০৮

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), মৗলভীবাজার
ফান : +৮৮০১৭৩০৩৩১০৫৬

+৮৮ ০৮৬১ ৫২৪৩০
e-mail:
moulvibazarrevenue@gmail.com
ক  নং-৩০৪

০৭

িবিশ  িশ ািবদ, কিব,
সািহিত ক বা জাতীয় পযােয়
িনজ অবদােনর জ  িবেশষভােব

ী ত ি র অ েল অ িষ
খাস জিম বে াব  দান

৯০
(ন ই)
কায
িদবস

১) সাদা কাগেজ আেবদন
২) তফিসল (দাগ, খিতয়ান উে খ
করেত হেব)
৩) াংক সলভি  সনদ
৪) ণা  ইনেভ েম  িসিডউল
৫) কে র সময়সীমা
৬) িবিনেয়াগ ত লধেনর পিরমাণ
৭) অেথর উৎস
৮) সমবােয়র কাগজপ ািদ
৯) যথাযথ ক পে র অনাপি
সা িফেকট
১০) হলফনামা
১১) ভবেনর ান

িনজ উে ােগ তীিক ে / রয়ািত
ে

রিভিনউ ড  কােল র
মৗলভীবাজার
ফান :

+৮৮০১৭৩০৩৩ ১০৫৯
+৮৮ ০৮৬১ ৫২৭২৭
e-mail:
moulvibazarrevenue@gmail.com
ক  নং-৩০৮

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), মৗলভীবাজার
ফান : +৮৮০১৭৩০৩৩১০৫৬

+৮৮ ০৮৬১ ৫২৪৩০
e-mail:
moulvibazarrevenue@gmail.com
ক  নং-৩০৪

২৭



০৮ সং াপন সং া  ত ািদ
০৭
(সাত)
কাযিদবস

িনজ উে ােগ সং হ করেত হেব। জলা শাসেকর কাযালয়
(রাজ  শাখা, ক  নং-৩০৮)

রিভিনউ ড  কােল র
মৗলভীবাজার
ফান :

+৮৮০১৭৩০৩৩ ১০৫৯
+৮৮ ০৮৬১ ৫২৭২৭
e-mail:
moulvibazarrevenue@gmail.com
ক  নং-৩০৮

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), মৗলভীবাজার
ফান : +৮৮০১৭৩০৩৩১০৫৬

+৮৮ ০৮৬১ ৫২৪৩০
e-mail:
moulvibazarrevenue@gmail.com
ক  নং-৩০৪

 িম অিধ হণ শাখা
ম সবার নাম সবা দােন

সেবা  সময়
েয়াজনীয় কাগজপ েয়াজনীয়

কাগজপ
/আেবদন ফরম

াি ান

সবা  এবং পিরেশাধ
প িত (যিদ থােক)

শাখার নাম সহ
দািয় া  কমকতার পদবী, ম
ন র জলা/উপেজলার কাড,
অিফিসয়াল টিলেফানও
ই- মইল

উধতন কমকতার, পদবী, ম ন র,
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল
টিলেফানও ই- মইল)

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮

০১
িম

অিধ হণ
সং া

াবর স ি  অিধ হণ ও ব মদখল আইন ২০১৭ এর ে  িম অিধ হণ ি য়ার সময় সীমা:-
(১) াব াি র পর স া তা যাচাইেয়র সময় সীমা- ২১ িদন। (২) ৪ ধারা মেত না শ দােনর পর
আপি  দািখেলরর সময় সীমা-১৫ িদন। (৩) অিধ হেণর িব ে  আপি  পাওয়া গেল ড়া  িস া
িদেত হেব িবভাগীয় কিমশনার/ জলা শাসক এর সময় সীমা ৩০ িদন। ৫০ িবঘার বশী হেল িম
ম ণালয় ক ক ড়া  িস া  হেব- ৩০ িদন। (৪) ৬ ধারা মেত না শ দােনর পর া লন তরীর
সময় = ৩০ িদন। (৫) া িলত টাকা জমা দােনর সময় = ১২০ িদন। (৬) িত রণ দােনর
না েশর সময় সীমা = ১৫ িদন। (৭) গেজট িব ি র সময় সীমা = ৯০ িদন।

(৮) নামজারীর সময়সীমা ১৫ িদন।

াবর স ি  অিধ হণ ও ম দখল
আইন ২০১৭ বা বায়ন সং া
িনেদশাবলীর ১ ও ২ নং অ ে দ ।
(১) সরকারী, আধাসরকারী ও

ায় শািসত সং ার ে
(ক) িনধািরত ছেক াব।
(খ) কে র িব ািরত বণনা।
(গ) ত ািশ সং ার িনয় ণকারী
ম ণালয় ক ক িম অিধ হণ সং া

শাসিনক অ েমাদনপ ।
(ঘ) উ য়ন কে র অ েমাদন সং া

শাসিনক আেদশ।
(ঙ) অথ দােন িন য়তাপ ।
(চ) ািবত জিমর তফিসল।
(ছ) িসং েথ ত ত মৗজা ােপ

ািবত জিমর অব ানসহ াসংিগক
অ া  িবষয় িচি তকরণ।
(জ) ল-আউট ান।
(ঝ) তম জিমর েয়াজনীয়তা
সং া প ।
(ঞ) নবাসন পিরক না।
(ট) পিরেবশ অিধদ েরর ছাড়প ।
(ঠ) ধম য় িত ান, িশ া িত ান
সং া  িতেবদন।
(ড) ািবত এলাকার িভিডও িচ ।
(ঢ) অ ীকারপ ।
(ণ) রােনা দ র/ াপনার পিরবেত
ন ন দ র াপনার জ  জিম
অিধ হণ ােবর ে  রােনা দ র/

াপনা জিম জলা শাসেকর িনকট
সমপন করা হেব এই মেম
অ ীকারপ ।

ত াশী সং ার
িনজ উে ােগ

এল এ কেসর া িলত
অথ ত াশী সং া চেকর
মা েম জলা শাসক
বরাবর জমা দেবন।
পরবত েত া িলত অথ

জারী চালােনর মা েম
সরকারী কাষাগাের

িম অিধ হণ কমকতা,
মৗলভীবাজার

ক  ন র : ৩০৬
জলা কাড : ৫৮০০
ফান- ০৮৬১-৫৩০৪৯

অিতির  জলা শাসক (রাজ ),
মৗলভীবাজার

ক  ন র : ৩০৪
ফান -০৮৬১-৫২৪৩০
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০৫৬২৮



অ ীকারপ ।
(ত) আরিবে শন আদালেতর বা
আরিবে শন আপীল াই নাল এর
িনেদেশ িত রণ বাবদ বিধত অথ
পিরেশােধর স তা স েক এবং বিধত
অথ আদালেতর আেদশ াি র পর
িনধািরত সমেয় দান করা হইেব মেম
অ ীকারনামা।
(থ) িনধািরত ফরেম সবেশষ রকড য়
মািলকগেণর দাগ িভি ক ত ।
২। বসরকারী সং া/ ি  ক ক
অিধ হণ ােবর ে ।
(ক) উপেরা  সরকারী, আধা-সরকারী
ও ায় শািসত সং া ক ক
দািখল ত কাগজপ ।
(খ) ািবত ক / উে ে র
ছাড়প সহ উহা বা বায়েনর জ
অথায়েনর উৎস
এবং অথ ল ী িত ােনর
িন য়তাপ ।
(গ) নন- িডিসয়াল াে  িনধািরত
ফরেম স িতপ ।
(ঘ) ি  উে ােগ জিম েয়র

থতার এিবেডিভট।
(ঙ) ক  জন েয়াজন বা জন াথ
সংি তার িবষেয় ব িন  ত  ও
পিরসং ান িভি ক যৗি কতা।
(চ) ি  বা বসরকারী সং ার িনজ
জিম থাকার ঘাষণাপ ।

সরকারী কাষাগাের
৬-০৭৪২-০০০০-৮৪০১ নং
কােড জমা করা হয়।

ফান- ০৮৬১-৫৩০৪৯
মাবাইল : ০১৭৩০৩৩১০৬০ মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০৫৬

২৯



িমক নং সবার নাম সবা দােন সেবা
সময়

েয়াজনীয় কাগজপ েয়াজনীয় কাগজপ /আেবদন ফরম াি  ান সবা  এবং পিরেশাধ 
 প িত(যিদ থােক)

শাখার নাম সহ দািয় া  কমকতার পদবী, ম
ন র জলা/উপেজলার কাড,
অিফিসয়াল টিলেফানও
ই- মইল

উধতন কমকতার, পদবী, ম ন র,
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল
টিলেফানও ই- মইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮)

০২

অিধ হণ ত
িমর িত
রেণর টাকা

পিরেশাধ
সং া ।

৬০(ষাট) কম িদবস

১) এস.এ িতয়ােনর ল / সািটফাইড
কিপ
২) নামজারী পচা 
৩) হালসন পয  খাজনার রিশদ 
৪) ভায়া দিললসহ ল দিলল/
সা ফাইড কিপ।
৫) বতমান আর এস জরীেপর তসিদক
পচা
৬) মািলক যিদ ত ি  হন স

ে  ানীয় ইউ/িপ চয়ার ান / পৗর
ময়র / িস  ময়র ক ক দ

ওয়ািরশান (উ রািধকারী) সনদপ
৭) জাতীয় পিরচয়প ।
৮) আেবদনকারী মতাদাতা /

মতা হীতাগেণর ০১ (এক) কিপ স
তালা পাসেপাট সাইেজর ফেটা (ইউিপ
চয়ার ান ক ক সত ািয়ত) হেত

হেব ৯) টাকা হেণর েব ৩০০ টাকার
নন িডিশয়াল াে  অি কারনামা
দািখল করেত হেব
১০) িত রেণর এলএ চক হেণর
সময় সনা করেণর জ  ইউিপ সদ
/ পৗর অথবা িস  কাউি লরেক সে
আনেত হেব 
১১) জিমর মািলক বাসী হেল মতা

হীতার বরাবের সংি  তাবােসর
মা েম আমেমা ারনামা দািখল করেত
হেব ( মািণকরণসহ) 
১২) কহ আমেমা ার বেল দাবী করেল
তা রিজি  করেত হেব।

০১) উপেজলা
িম অিফস

২) ইউিনয়ন
িম অিফস

৩) সাব-
রিজ ার

অিফস
৪) জলা
রকড ম

৫।
িস কেপােরশন
/ পৗরসভা/
ইউিনয়ন
পিরষদ
৬) সেটলেম
অিফস
৭)
যেকান িডও/

ফেটাকিপর
দাকান/

া
ভ া ার।

২০.০০ টাকা ে র কাট
িফ।

িম অিধ হণ কমকতা,
মৗলভীবাজার

ক  ন র : ৩০৬
জলা কাড : ৫৮০০
ফান- ০৮৬১-৫৩০৪৯
মাবাইল : ০১৭৩০৩৩১০৬০

অিতির  জলা শাসক (রাজ ),
মৗলভীবাজার

ক  ন র : ৩০৪
ফান -০৮৬১-৫২৪৩০
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০৫৬

০৩ ত
অিধকার
আইেন
অিধ হণ ত

িমর ত
দান
সে ।

১৫ কমিদবস আেবদনকারী িবিধমেত ত  পাওয়ার
উপেযাগী হেল ত  সরবরােহর জ
সংি  ত  জলা রকড েম / ত
শাখার মা েম ত  রন করা হেব।

১। জলা ই-
সবা ক

২। ত  ও
অিভেযাগ শাখা
৩। া
ভ া ােরর
দাকান

েযাজ  নয় িম অিধ হণ কমকতা,
মৗলভীবাজার

ক  ন র : ৩০৬
জলা কাড : ৫৮০০
ফান- ০৮৬১-৫৩০৪৯
মাবাইল : ০১৭৩০৩৩১০৬০

অিতির  জলা শাসক (রাজ ),
মৗলভীবাজার

ক  ন র : ৩০৪
ফান -০৮৬১-৫২৪৩০
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০৫৬

 বসা ও বািণজ  শাখা

৩০



০১ েয়লারী িডিলং লাইেস  দান ৩০ (ি শ)
কাযিদবস

১। আেবদন  ফরম নং-এ
২। ভাটার আই িড (সত ািয়ত) 
৩। ড লাইেস  (সত ািয়ত)
৪।
ভাড়ার ি প /দিলল/খািরেজর
কিপ(সত ািয়ত)
৫। ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর
রিঙন ছিব (সত ািয়ত)
৬। সরকাির কাষাগাের ৩০০০/-
টাকা জমা দােনর চালােনর ল
কিপ
(১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১) নং
কােড জমা করেত হেব) 

১। জলা শাসেকর কাযালয়, বসা-বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩) ২য়
তলা হেত/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল
২। সংি  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা হেত
৩। চালান ফরম সানালী াংেকর য কান শাখা/ হ েড / জলা
ওেয়ব পাটাল। (www.moulvibazar. gov. bd) হেত
পাওয়া যােব 

৩০০০ /-
(িতন হাজার টাকা )
কাড নং

(১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬)
এবং ১৫% ভ াট কাড নং
(১-১১৩৩-০০২০-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

ক  নং- ২০৩
actradecommerce@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

০২ েয়লারী িডিলং লাইেস  নবায়ন ৭ (সাত)
কাযিদবস

১। আেবদন ফরম নং- িব
২। ববত  বছেরর নবািয়ত/

ল লাইেসে র ফেটাকিপ
(সত ািয়ত)
৩। সরকাির কাষাগাের ৩০০০/-
টাকা জমা দােনর চালােনর ল
কিপ
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) নং
কােড জমা করেত হেব)

১। জলা শাসেকর কাযালয়, বসা-বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩) ২য়
তলা হেত/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 
২। চালান ফরম সানালী াংক, যেকান শাখায়/ হ েড / জলা
ওেয়ব পাটাল (www.moulvibazar.gov.bd) হেত
পাওয়া যােব।

৩০০০ /-
(িতন হাজার টাকা ) কাড
নং (১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬)
 এবং
১৫% ভ াট কাড নং
(১-১১৩৩-০০২০-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

ক  নং- ২০৩
actradecommerce@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

০৩ েয়লারী
ি েকট িডিলং লাইেস  দান

৫ ( াচ)
কাযিদবস

১। আেবদন ফরম নং-এ
২। লাইেস  হারােনার সমথেন
সংি  থানায় দািখল ত িজিড
এি র সত ািয়ত ফেটাকিপ

১। জলা শাসেকর কাযালয়, বসা-বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩) ২য়
তলা হেত/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

িবনা ে

সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

ক  নং- ২০৩
actradecommerce@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

০৪ ণ কািরগির িডিলং লাইেস  দান ৩০ (ি শ)
কাযিদবস

১। আেবদন ফরম নং- এ
২। ভাটার আই িড (সত ািয়ত)
৩। ড লাইেস  (সত ািয়ত) 
৪।ভাড়ার
ি প /দিলল/খািরেজর

কিপ(সত ািয়ত)
৫। ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর
রিঙন ছিব (সত ািয়ত)

১। জলা শাসেকর কাযালয়, বসা-বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩),
২য় তলা হেত/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 
২। চালান ফরম সানালী াংক, যেকান শাখায়/ / হ েড / জলা
ওেয়ব পাটাল। (www. moulvibazar. gov.bd) হেত
পাওয়া যােব।

৫০০/-( াচ শত টাকা)
কাড

নং (১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬)
১৫% ভ াট কাড নং
(১-১১৩৩-০০২০-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

ক  নং- ২০৩
actradecommerce@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

০৫ ণ কািরগির িডিলং লাইেস
নবায়ন

৭ (সাত)
কাযিদবস

১। আেবদন  ফরম নং- িব
২। ববত  বছেরর নবািয়ত/

ল লাইেসে র ফেটাকিপ।
(সত ািয়ত)

১। জলা শাসেকর কাযালয়, বসা-বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩) ২য়
তলা হেত/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
২। চালান ফরম সানালী াংক, যেকান শাখায়/ হ েড / জলা ওেয়ব
পাটাল। (www.moulvibazar.gov.bd) হেত পাওয়া যােব

৫০০/-( াচ শত টাকা)
কাড

নং (১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬)
১৫% ভ াট কাড নং
(১-১১৩৩-০০২০-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

ক  নং- ২০৩
actradecommerce@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

৩১



০৬ ণ কািরগির ি েকট িডিলং
লাইেস  দান

৫ ( াচ)
কাযিদবস

১। আেবদন ফরম নং- এ
২। লাইেস  হারােনার সমথেন
সংি  থানায় দািখল ত িজিড
এি র সত ািয়ত ফেটাকিপ

১। জলা শাসেকর কাযালয়, বসা-বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩) ২য়
তলা হেত/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

িবনা ে

সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

ক  নং- ২০৩
actradecommerce@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

০৭ পাইকারী ও চরা কাপড় িব েয়র
িডিলং লাইেস  দান

৩০ (ি শ)
কাযিদবস

১। আেবদন  ফরম নং-এ
২। ভাটার আই িড (সত ািয়ত)
৩। ড লাইেস  (সত ািয়ত) 
৪। ভাড়ার ি প /দিলল/
খািরেজর কিপ(সত ািয়ত)
৫। ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর
রিঙন ছিব(সত ািয়ত)

১। জলা শাসেকর কাযালয়, বসা-বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩) ২য়
তলা হেত/ হ েড / জলা ওেয়ব ২। িনজ উে ােগ সংি  িনবাচন
অিফস হেত।
২। চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায় হ েড / জলা
ওেয়ব পাটাল। (www.moulvibazar.gov.bd) হেত
পাওয়া যােব

১। পাইকারী ৩০০০/=টাকা
২। চরা-১০০০/-টাকা
কাড

নং (১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬)
১৫% ভ াট কাড নং
(১-১১৩৩-০০২০-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

ক  নং- ২০৩
actradecommerce@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

০৮
পাইকারী ও চরা কাপড় িব েয়র
িডিলং লাইেস
নবায়ন

৭ (সাত) কাযিদবস

১। আেবদন ফরম নং- িস
২। ববত  বছেরর নবািয়ত/

ল লাইেসে র ফেটাকিপ।
(সত ািয়ত)

১। জলা শাসেকর কাযালয়, বসা-বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩) ২য়
তলা হেত/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
২। চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায় শাখা/ হ েড / জলা
ওেয়ব পাটাল। (www.moulvibazar.gov.bd) হেত
পাওয়া যােব। 

১। পাইকারী- ১৫০০/=টাকা
২। চরা- ৫০০/-
কাড

নং (১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬)
১৫% ভ াট কাড নং
(১-১১৩৩-০০২০-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

ক  নং- ২০৩
actradecommerce@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

০৯
পাইকারী ও চরা কাপড়
িব েয়র ি েকট িডিলং
লাইেস  দান

০৫ ( াচ)
কাযিদবস

১। আেবদন ফরম নং-এ
২। লাইেস  হারােনার সমথেন
সংি  থানায় দািখল ত িজিড
এি র সত ািয়ত ফেটাকিপ

১। জলা শাসেকর কাযালয়, বসা-বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩) ২য়
তলা হেত/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
২। চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায় শাখা/ হ েড / জলা
ওেয়ব পাটাল। (www.moulvibazar.gov.bd) 
হেত পাওয়া যােব। 

পাইকারী - ৬০০/-
চরা - ২০০/-

কাড নং
(১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬)
১৫% ভ াট কাড নং
(১-১১৩৩-০০২০-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

ক  নং- ২০৩
actradecommerce@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

১০ পাইকারী ও চরা তা িব েয়র
িডিলং লাইেস  দান

৩০ (ি শ)
কাযিদবস

১। আেবদন  ফরম নং-এ
২। ভাটার আই িড (সত ািয়ত)
৩। ড লাইেস  (সত ািয়ত) 
৪।
ভাড়ার ি প /দিলল/খািরেজর
কিপ(সত ািয়ত)
৫। ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর
রিঙন ছিব(সত ািয়ত

১। জলা শাসেকর কাযালয়, বসা-বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩) ২য়
তলা হেত/ হ েড / জলা ওেয়ব 
২। চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায় হ েড / জলা
ওেয়ব
পাটাল। (www.moulvibazar.gov.bd) হেত পাওয়া যােব

১। পাইকারী- ১২০০/-টাকা
২। চরা-৫০০/--টাকা
কাড নং

(১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬)
১৫% ভ াট কাড নং
(১-১১৩৩-০০২০-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

ক  নং- ২০৩
actradecommerce@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

১১ পাইকারী ও চরা তা িব েয়র
িডিলং লাইেস  নবায়ন ৭ (সাত) কাযিদবস

১। আেবদন ফরম নং- িস
২। ববত  বছেরর নবািয়ত/

ল লাইেসে র ফেটাকিপ।
(সত ািয়ত)

১। জলা শাসেকর কাযালয়, বসা-বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩) ২য়
তলা হেত/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
২। চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায় শাখা/ হ েড / জলা
ওেয়ব পাটাল। (www.moulvibazar.gov.bd) হেত
পাওয়া যােব।  

১। পাইকারী- ৬০০/-টাকা
২। চরা- ২৫০//-
কাড নং

(১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬)
১৫% ভ াট কাড নং
(১-১১৩৩-০০২০-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

ক  নং- ২০৩
actradecommerce@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

৩২



১২
পাইকারী ও

চরা তা িব েয়র ি েকট িডিলং
লাইেস  দান

০৫ ( াচ)
কাযিদবস

১। আেবদন ফরম নং-এ
২। লাইেস  হারােনার সমথেন
সংি  থানায় দািখল ত িজিড
এি র সত ািয়ত ফেটাকিপ

১। জলা শাসেকর কাযালয়, বসা-বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩) ২য়
তলা হেত/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
২। চালান ফরম সানালী াংক, হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। হেত
পাওয়া যােব।

১। পাইকারী- ২৪০/-
২। চরা- ১০০/-
কাড নং

(১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬)
িফ এর ১৫% ভ াট কাড নং
(১-১১৩৩-০০২০-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

ক  নং- ২০৩
actradecommerce@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

১৩ লৗহজাত  িব েয়র িডিলং
লাইেস  দান

৩০ (ি শ)
কাযিদবস

১। আেবদন ফরম নং- এ
২। ভাটার আই
িড ফেটাকিপ (সত ািয়ত)
৩। ড
লাইেস  ফেটাকিপ (সত ািয়ত) 
৪। ভাড়ার ি প /দিলল/
খািরেজর ফেটাকিপ(সত ািয়ত)
৫। ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর
রিঙন ছিব(সত ািয়ত)
৬। আইএন সা িফেকট 

১। জলা শাসেকর কাযালয়, বসা-বািণজ  শাখা (ক
নং-২০৩)  ২য় তলা হেত/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
২। চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায় / হ েড / জলা
ওেয়ব পাটাল। (www.moulvibazar. gov.bd) হেত
পাওয়া যােব।

৩০০০ /-
(িতন হাজার টাকা )
কাড নং

(১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬)
১৫% ভ াট কাড নং
(১-১১৩৩-০০২০-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

ক  নং- ২০৩
actradecommerce@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

১৪ লৗহজাত  িব েয়র িডিলং
লাইেস  নবায়ন

০৭ (সাত)
কাযিদবস

১। আেবদন ফরম নং- িস
২। ববত  বছেরর নবািয়ত/

ল লাইেসে র ফেটাকিপ
(সত ািয়ত)

১। জলা শাসেকর কাযালয়, বসা-বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩) ২য়
তলা হেত/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
২। চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায় হ েড / জলা ওেয়ব
পাটাল। (www.moulvibazar.gov.bd) হেত পাওয়া

যােব 

১৫০০/-
(এক হাজার াচশত)
টাকা
কাড নং

(১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬)
১৫% ভ াট কাড নং
(১-১১৩৩-০০২০-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

ক  নং- ২০৩
actradecommerce@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

১৫
লৗহজাত

িব েয়র ি েকট  িডিলং
লাইেস  দান

০৭ (সাত)
কাযিদবস

১।  আেবদন ফরম নং-এ
২। লাইেস  হারােনার সমথেন
সংি  থানায় দািখল ত িজিড
এি র সত ািয়ত ফেটাকিপ

১। জলা শাসেকর কাযালয়, বসা-বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩) ২য়
তলা হেত/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
২। চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায় হ েড / জলা ওেয়ব
পাটাল। (www.moulvibazar.gov.bd) হেত পাওয়া

যােব 

৬০০/- (ছয় শত) টাকা
কাড নং

(১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬)
১৫% ভ াট কাড নং
(১-১১৩৩-০০২০-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

ক  নং- ২০৩
actradecommerce@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

১৬ িসেম  িব েয়র িডিলং লাইেস
দান

৩০ (ি শ)
কাযিদবস

১। আেবদন ফরম নং-এ
২। ভাটার আই
িড ফেটাকিপ(সত ািয়ত)
৩। ড
লাইেস  ফেটাকিপ (সত ািয়ত) 
৪। ভাড়ার ি প /দিলল/
খািরেজর ফেটাকিপ (সত ািয়ত)
৫। ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর
রিঙন ছিব (সত ািয়ত)

১। জলা শাসেকর কাযালয়, বসা-বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩) ২য়
তলা হেত/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
২। চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায় / হ েড / জলা
ওেয়ব পাটাল। (www.moulvibazar.gov.bd) হেত
পাওয়া যােব।

১৫০০/-
(এক হাজার াচশত টাকা)
কাড নং

(১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬)
১৫% ভ াট কাড নং
(১-১১৩৩-০০২০-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

ক  নং- ২০৩
actradecommerce@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

৩৩



১৭ িসেম  িব েয়র িডিলং লাইেস
নবায়ন ০৫( াচ) কাযিদবস

১। আেবদন ফরম নং- িস
২। ববত  বছেরর নবািয়ত/

ল লাইেসে র
ফেটাকিপ (সত ািয়ত)

১। জলা শাসেকর কাযালয়, বসা-বািণজ  শাখা (ক
নং-২০৩)  ২য় তলা হেত/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
২। চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায় / হ েড / জলা
ওেয়ব পাটাল। (www.moulvibazar.gov.bd) হেত
পাওয়া যােব 

৭৫০/-
(সাত শত াশ) টাকা
কাড নং

(১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬)
১৫% ভ াট কাড নং
(১-১১৩৩-০০২০-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

ক  নং- ২০৩
actradecommerce@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

১৮ িসেম  িব েয়র ি েকট িডিলং
লাইেস  দান ০৫( াচ) কাযিদবস

১।  আেবদন ফরম নং-এ
২। লাইেস  হারােনার সমথেন
সংি  থানায় দািখল ত িজিড
এি র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
 (সত ািয়ত)

১। জলা শাসেকর কাযালয়, বসা-বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩) ২য়
তলা হেত/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
২। চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায় / হ েড / জলা
ওেয়ব পাটাল। (www.moulvibazar.gov.bd) হেত
পাওয়া যােব 

৩০০/- (িতন শত) টাকা
কাড নং

(১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬)
১৫% ভ াট কাড নং
(১-১১৩৩-০০২০-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

ক  নং- ২০৩
actradecommerce@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

১৯ িম  ড িব েয়র িডিলং লাইেস
দান

৩০ (ি শ)
কাযিদবস

১। আেবদন ফরম নং-এ
২। ভাটার আই
িড ফেটাকিপ (সত ািয়ত)
৩। ড
লাইেস  ফেটাকিপ (সত ািয়ত)
৪। ভাড়ার ি প /দিলল/
খািরেজর ফেটাকিপ (সত ািয়ত)
৫। ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর
রিঙন ছিব (সত ািয়ত)

১। জলা শাসেকর কাযালয়, বসা-বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩) ২য়
তলা হেত/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
২। চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায় / হ েড / জলা
ওেয়ব পাটাল।(www.moulvibazar.gov.bd) হেত
পাওয়া যােব 

৩০০/-
( িতনশত টাকা )
কাড নং-

(১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬)
১৫% ভ াট কাড নং
(১-১১৩৩-০০২০-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

ক  নং- ২০৩
actradecommerce@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

২০ িম  ড িব েয়র িডিলং লাইেস
নবায়ন ০৭ কাযিদবস

১। আেবদনফরম নং- িস
২। ববত  বছেরর নবািয়ত/

ল লাইেসে র ফেটাকিপ
(সত ািয়ত)
৩। সরকাির কাষাগাের ১৫০/-
টাকা 
 জমা দােনর চালােনর ল
কিপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১
নং কােড জমা করেত হেব)

১। জলা শাসেকর কাযালয়, বসা-বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩) ২য়
তলা হেত/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
২। চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায় / হ েড / জলা
ওেয়ব পাটাল। (www.moulvibazar.gov.bd) হেত
পাওয়া যােব 

১৫০/-
(একশত প াশ টাকা)
কাড নং-

(১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬)
১৫% ভ াট কাড নং
(১-১১৩৩-০০২০-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

ক  নং- ২০৩
actradecommerce@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

২১ িম  ড িব েয়র ি েকট িডিলং
লাইেস  দান 0৫( াচ) কাযিদবস

১। আেবদন ফরম নং-এ
২। লাইেস  হারােনার সমথেন
সংি  থানায় দািখল ত িজিড
এি র সত ািয়ত ফেটাকিপ

১। জলা শাসেকর কাযালয়, বসা-বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩),
২য় তলা হেত/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
২। চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায় / হ েড / জলা
ওেয়ব পাটাল। (www.moulvibazar.gov.bd) হেত
পাওয়া যােব 

৬০/- (ষাট) টাকা
কাড নং-

(১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬)
১৫% ভ াট কাড নং
(১-১১৩৩-০০২০-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

ক  নং- ২০৩
actradecommerce@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

৩৪



২২
িসএনিজ/
প াল পা
াপেনর অনাপি প  দান

৩০
(ি শ) কাযিদবস

১।বাংলােদশ পে ািলয়াম
কেপােরশেনর অ মিত প
২। সড়ক ও জনপথ িবভােগর 
 অ মিতপ
৩।িনধািরত িড ফরম রণ ৬
কিপ
৪। ২ কিপ পাসেপাট সাইজ
রি ন ছিব
৫। জাতীয় পিরচয়পে র
ফেটাকিপ
৬। ড লাইেসে র ফেটাকিপ
৭। াংক সা িফেকট ১ কিপ
৮। আয়কর সনেদর ফেটাকিপ
৯। ািবত ােনর 
 অ েমািদতেমৗজা াপ/ াচ

াপ
১০। সকশন ান ০৬ (কিপ)
১১।ভাড়ার ি প /দিলল/পচার
কিপ

১।বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন হেত 
২। সড়ক ও জনপথ িবভাগ হেত
 ৩। জলা শাসেকর কাযালয়, বসা-বািণজ  শাখা (ক
নং-২০৩) ২য় তলা হেত/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
৪। িনজ উে ােগ রা ায়  াংক হেত
৫। উপ-কর/কর কাযালয় হেত

িবনা ে

সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

ক  নং- ২০৩
actradecommerce@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

২৩ এিসড বহােরর িডিলং লাইেস
দান

৩০ (ি শ)
কাযিদবস

বসা িত ােনর ে
১. আেবদন ফরম নং-ঝ
২. িত ােনর নীল নকশা এবং
ভাড়ার ি প  ও রিশদ
৩. ড লাইেস  (সত ািয়ত)
৪. নাগিরক
সনদপ  (সত ািয়ত)
৫. তফিসলী াংক ক ক দ
আিথক লতা সনদপ  (যিদ
থােক)
৬. পাসেপাট সাইেজর রি ন
ছিব- ০২ ( ই) কিপ

১. জলা ওেয়ব পাটাল www.moulvibazar.gov.bd হেত
সং হ করা যােব

(ক) বািণিজ ক
বহার: ১০০১ িলটােরর

ঊে  ২৫,০০০/-
(খ) সাধারণ বহার: ১০
িলটারপয ঃ (অ) িশ া ও
গেবষণা িত ােনর জ
১,৫০০/-(এক হাজার

াচশত টাকা)
(আ) অ া  ২,০০০/-( ই
হাজার)
(গ) সাধারণ বহার:
(অ) ১১ িলটার হেত ৫০
িলটার পয -৩,০০০/-(িতন
হাজার টাকা)
(আ) ৫১ িলটার হেত ৫০০
িলটার পয -৫,০০০/- ( াচ
হাজার টাকা)
(ই) ৫০১ িলটার হেত ১০০০
িলটার পয - ১০,০০০/-
(দশ হাজার টাকা)
ই  িফ- কাড নং-
(১-২২০১-০০০১-১৮৫৪)
১৫% ভ াট কাড নং
(১-১১৩৩-০০২০-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

ক  নং- ২০৩
actradecommerce@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

৩৫



২৪ এিসড বহােরর িডিলং লাইেস
নবায়ন

৭(সাত)
কাযিদবস

লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার
০১ (এক)মাস েব দািখল
করেত হেব
১. সাদা কাগেজ আেবদন
২. ল লাইেসে র কিপ 
৩. জারী চালােনর লকিপ

১। জলা শাসেকর কাযালয়, বসা-বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩) ২য়
তলা হেত/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
২। চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায় / হ েড / জলা
ওেয়ব পাটাল। (www. moulvibazar.gov.bd) হেত
পাওয়া যােব 

ল লাইেস  িফ এর
৫% িফ
নবায়ন িফ-
কাড নং-

(১-২২০১-০০০১-১৮৫৪)
১৫% ভ াট কাড নং
(১-১১৩৩-০০২০-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

ক  নং- ২০৩
actradecommerce@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

২৫ এিসড িব েয়র িডিলং লাইেস
দান

৩০ (ি শ)
কাযিদবস

১. আেবদন ফরম নং- ছ
২. দাকান ও দােমর নকশা
এবং ভাড়ার ি প  ও রিশদ 
৩. ড লাইেস  (সত ািয়ত)
৪.নাগিরক
সনদপ  (সত ািয়ত)
৫.তফিসলী াংক ক ক
আিথক লতা
সনদপ  (যিদ থােক)
৬. পাসেপাট সাইেজর রি ন
ছিব-০২ ( ই) কিপ

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র বসা 
বািণজ  শাখা 
২. জলা ওেয়ব পাটাল
www.moulvibazar.gov.bd হেত সং হ/ডাউনেলাড করা
যােব
৩. সংি  পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 

এিসড
িব েয়র লাইেস  িফ-
৫,০০০/-( াচ হাজার টাকা)
কাড নং-

(১-২২০১-০০০১-১৮৫৪)
১৫% ভ াট
কাড নং

(১-১১৩৩-০০২০-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

ক  নং- ২০৩
actradecommerce@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

  ২৬
এিসড িব েয়র িডিলং লাইেস
নবায়ন

৭(সাত)
কাযিদবস

লাইেসে র ময়াদ শষ
হওয়ার ০১ (এক) মাস েব
দািখল করেত হেব
১. সাদা কাগেজ আেবদন
২. ল লাইেসে র কিপ 
৩. জারী চালােনর লকিপ

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র বসা 
 বািণজ  শাখা 
২. জলা ওেয়ব পাটাল
www.moulvibazar.gov.bd হেত সং হ/ডাউনেলাড করা
যােব
 -

ল লাইেস  িফ এর
৫% িফ
নবায়ন িফ-
কাড নং-

(১-২২০১-০০০১-১৮৫৪)
১৫% ভ াট
(১-১১৩৩-০০২০-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

ক  নং- ২০৩
actradecommerce@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

  ২৭

এিসড পিরবহেণর
িডিলং
লাইেস  দান

৩০ (ি শ)
কাযিদবস

১. আেবদন ফরম নং- ঙ
২. পিরবহণ যােনর
বণনা (যােনর নকশা, িফটেনস
সা িফেকট, - ক ও ই ুের
সং া  কাগজ পে র সত ািয়ত
অ িলিপ)
৩. বসা িত ােনর মািলকানা
সং া
কাগজপ / ি নামা/ ভাড়ার
রিশদ(সত ািয়ত)
৪. ড লাইেস  (সত ািয়ত)
৫.নাগিরক
সনদপ (সত ািয়ত)
৬. তফিসলী াংক ক ক

দ  আিথক লতা
সনদ(যিদথােক)
৭. পাসেপাট সাইেজর রি ন
ছিব-০২ ( ই) কিপ

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র বসা বািণজ  শাখা/ জলা ওেয়ব
পাটাল

www.moulvibazar.gov.bd হেত সং হ/ডাউনেলাড করা
যােব

এিসড পিরবহেণর
লাইেস  িফ=৫,০০০/-
( াচ হাজার টাকা)
কাড নং-

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪
১৫% ভ াট
কাড নং

১-১১৩৩-০০২০-০৩১১

সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

ক  নং- ২০৩
actradecommerce@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

৩৬



২৮ এিসড পিরবহেণর িডিলং লাইেস
নবায়ন

৭ (সাত)
কাযিদবস

লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার
০১ (এক) মাস েব-
১. সাদা কাগেজ আেবদন
২. ল লাইেসে র কিপ 
৩. জারী চালােনর লকিপ

১. গেজেটড কমকতা ক ক ল 
 লাইেসে র স ািয়ত কিপ 
২. সানালী াংক

ল লাইেস  িফ এর
৫% িফ
নবায়ন িফ-
কাড

নং-১-২২০১-০০০১-১৮৫৪
১৫% াট
কাড নং

১-১১৩৩-০০২০-০৩১১

সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

ক  নং- ২০৩
actradecommerce@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

 বাসী ক াণ শাখা
ঃ

নং
সবার নাম সবা দােন

সেবা  
সময়

েয়াজনীয় কাগজপ েয়াজনীয়
কাগজপ
/আেবদন
ফরম াি র

ান

সবা 
এবং 
পিরেশাধ প িত
 (যিদ থােক)

শাখার নাম সহ দািয়  া
কমকতা
কমকতার পদিব, ম ন র,
জলা/উপেজলার কাড,অিফিসয়াল
টিলেফান ও 

ই- মইল)

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,
জলা/ উপেজলার কাড সহ অিফিসয়াল
টিলেফান ও 

ই- মইল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

১
১। বাসীেদর
িবিভ  অিভেযাগ
তদ  করণ

৪৫
(পয়তাি শ)
কায িদবস

১। য কান বাসী নাগিরক তার অিভেযাগ বণনা কের জলা শাসক বরাবের
সাদা কাগেজ ২০/-(িবশ) টাকার কাটিফ সহ যথাযথ ক পে র মা েম আেবদন
করেত পােরন। 
২। আেবদনকারী য দেশ বসবাস করেছন স দেশ অবি ত বাংলােদশ িমশেনর
মা েম আেবদন করেত পােরন।
৩। ই- মইল এর মা েম আেবদন করেত পােরন। তেব ই- মইল িরত ি
কিপ া র  কের ডাকেযােগ পাঠােত হেব। 
৪। দরখাে  অিভেযাগকারী তার া র সহ ণ নাম ও কানা উে খ করেত
হেব। 
৫। অিভেযাগকারী তার অিভেযােগর পে  েয়াজনীয় কাগজপ  দািখল করেত
হেব ।

-
অিভেযাগকারী িলিখতভােব ২০/-(িবশ)টাকার কাট িফ সহ তার
অিভেযাগ জানােবন। অিভেযােগর জ  অ  কান কার িফ
িদেত হয় না।

সহকারী কিমশনার
বাসী ক াণ শাখা

ক  নং- ২০১
ফান ০৮৬১-৫৩০৪৯

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

 অিভেযাগ ও ত  শাখা
ঃ

নং
সবার নাম সবা

দােন
সেবা  
সময়

েয়াজনীয় কাগজপ েয়াজনীয়
কাগজ
প /আেবদন
ফরম াি র

ান

সবা 
এবং 
পিরেশাধ প িত
 (যিদ থােক)

শাখার নাম সহ দািয়  া
কমকতা
কমকতার পদিব, ম ন র,
জলা/উপেজলার কাড,

অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ই- মইল)

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র,
জলা/উপেজলার কাড সহ অিফিসয়াল
টিলেফান ও ই- মইল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

৩৭



১

১। আদালেতর িবচায িবষয়
তীত অ া  সকল কার

অিভেযাগ সং া
২।গণ উপ ব বা চলাচেল বাধাদান
সং া
৩।িবিবধ অিভেযাগ

০৩
(িতন)
কায
িদবস

১। য কান িবষেয়র উপর অিভেযাগ বণনা কের জলা শাসক
বরাবের সাদা কাগেজ ২০/-(িবশ) টাকার কাটিফ সহ সরাসির
আেবদন করেত পােরন। 
২। অিভেযাগকারীর দরখাে  অিভেযাগকারীর নাম, কানা ও

া র থাকেত হেব।
৩। অিভেযাগ  জলা শাসক বরাবর করেত হেব। 
৪। অিভেযাগকারী তার দরখাে  অিভেযাগ ত িবষেয়র পে

েয়াজনীয় কাগজপ  দািখল করেত হেব। 
৫।িম া এবং হয়রািন লক অিভেযােগর াপাের কান পদে প

হণ করা হয় না ।
৬। য কান িবষেয় অিভেযাগ াি র পর তা তদে র জ  রণ
করা হয় ।
৭। তদ  িতেবদন মািফক পরবত  কায ম হণ করা হয় ।

-
অিভেযাগকারী িলিখতভােব ২০/-(িবশ) টাকার কাট িফ সহ
তার অিভেযাগ জানােবন। অিভেযােগর জ  অ  কান কার
িফ িদেত হয় না।

সহকারী কিমশনার
অিভেযাগ ও ত  শাখা
ক  নং ২০২
ফান ০৮৬১-৫৩০৫৩

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই- মইল: adcgmoulvibazar@
mopa.gov.bd

 আইিস  ও ই- সবা ক
িমক নং সবার নাম সবা দােন সেবা  সময় েয়াজনীয়

কাগজপ
েয়াজনীয় কাগজপ /আেবদন ফরম াি  ান সবা  এবং

পিরেশাধ প িত
(যিদ থােক)

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার নাম, পদবী,
ম ন র জলা/ উপেজলার কাড, অিফিসয়াল

টিলেফানও ই- মইল) 

উ তন কমকতার নাম, পদবী, ম
ন র জলা/উপেজলার কাডসহ
অিফিসয়াল টিলেফানও ই- মইল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

০১ নাগিরক আেবদন হণ

সরকাির র িদন তীত
িতিদন সকাল ৯.০০

ঘ কা থেক িবেকল ৫.০০
ঘ কা

- - ২০.০০ টাকার
কাট িফ

সহকারী কিমশনার
ই- সবা ক
ফান-০৮৬১-৬৪২২২

ক  নং-২০৭ (২য় তলা)
ই- মইল
: acictmoulvibazar@yahoo.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

০২ দা িরক প  হণ

সরকাির র িদন তীত
িতিদন সকাল ৯.০০

ঘ কা থেক িবেকল ৫.০০
ঘ কা

- - িফ/চাজ 

সহকারী কিমশনার
ই- সবা ক
ফান-০৮৬১-৬৪২২২

ক  নং-২০৭ (২য় তলা)
ই- মইল
: acictmoulvibazar@yahoo.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

০৩

িব  অিতির  জলা ািজে ট আদালত ও িব
িনবাহী ািজে েটর আদালেতর মামলার
জােবদা নকল সরবরােহর আেবদন হণ ও জােবদা
সরবরাহকরণ

সরকাির র িদন তীত
িতিদন সকাল ৯.০০

ঘ কা থেক িবেকল ৫.০০
ঘ কা

ফরম নং ৮৭৪ এ
২০.০০ টাকার কাট
িফ 

অ েমািদত া  ভ ার েয়াজনীয় ফিলও
এবং কাট িফ

সহকারী কিমশনার
ই- সবা ক
ফান-০৮৬১-৬৪২২২

ক  নং-২০৭ (২য় তলা)
ই- মইল
: acictmoulvibazar@yahoo.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

০৪
িব  অিতির  জলা শাসক (রাজ ) এর
আদালেতর মামলার জােবদা নকল সরবরােহর
আেবদন হণ ও জােবদা সরবরাহকরণ

সরকাির র িদন তীত
িতিদন সকাল ৯.০০

ঘ কা থেক িবেকল ৫.০০
ঘ কা

ফরম নং ৯০১ এ
২০.০০ টাকার কাট
িফ 

অ েমািদত া  ভ ার েয়াজনীয় ফিলও
এবং কাটিফ

সহকারী কিমশনার
ই- সবা ক
ফান-০৮৬১-৬৪২২২

ক  নং-২০৭ (২য় তলা)
ই- মইল
: acictmoulvibazar@yahoo.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

৩৮



০৫ এস.এ/আর.এস/এস.এ ও আর.এস িডিপ পচা
সরবরাহকরণ সেবা  ০৩(িতন) কাযিদবস

এস.এ/এস.এ
িডিপ-২৮.০০ টাকা
আর.এস/আর.এস
িডিপ-৩২.০০ টাকার
কাট িফ

ইউিনয়ন ও পৗর িডিজটাল
স ার/ www.moulvibazar.gov.bd-

এ ফরম পাওয়া যােব

লাইেস  ধারী
ানীয় া

ভ ারেদর িনকট
পাওয়া যােব।

সহকারী কিমশনার
ই- সবা ক
ফান-০৮৬১-৬৪২২২

ক  নং-২০৭ (২য় তলা)
ই- মইল
: acictmoulvibazar@yahoo.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd
 ত  দান ইউিনট :

িমক নং সবার নাম সবা দােন
সেবা
সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ েয়াজনীয় কাগজপ /আেবদন ফরম াি
ান

সবা  এবং পিরেশাধ প িত
(যিদ থােক)

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার নাম,
পদবী, ম 
ন র জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল
টিলেফানও ই- মইল) 

উ তন কমকতার নাম, পদবী, ম 
ন র জলা/উপেজলার কাডসহ
অিফিসয়াল টিলেফানও ই- মইল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

১
ত  সরবরাহ (ত
অিধকার আইন-২০০৯
অ যায়ী)

( িবশ ) ২০
িদন

১. িনধািরত ফরেম আেবদন করেত হেব।
২. আেবদন ফরেমর িফ িহেসেব ২/- ( ই)
টাকার জারী চালান জমা িদেক হেব ।
( কাড- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭)

জলা শাসেকর কাযালয়
েড  শাখা (ক  নং ২০৭,২য়তলা)

www.moulvibazar.gov.bd

িত ার জ  ২/= টাকা হাের । জারী
চালােনর মা েম জমা িদেত হেব
কাড-১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭

সহকারী কিমশনার
ত  দান ইউিনট
ফান-০৮৬১-৬৪২২২

ক  নং-২০৭ (২য় তলা)
ই- মইল
: acictmoulvibazar@yahoo.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

২ ত  সরবরাহ অপারগতার
ে  আপীল দােয়র

১, িনধািরত ফরেম আেবদন করেত হেব ।
২. আেবদন ফরেমর িফ িহেসেব ২/- (

ই) টাকার জারী চালান জমা িদেত
হেব।
কাড- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭

জলা শাসেকর কাযালয়
েড  শাখা (ক  নং ২০৭, ২য়তলা)

www.moulvibazar.gov.bd

িত িত ার জ  ২/= টাকা হাের । জারী
চালােনর মা েম জমা িদেত হেব
কাড-১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭

সহকারী কিমশনার
ত  দান ইউিনট
ফান-০৮৬১-৬৪২২২

ক  নং-২০৭ (২য় তলা)
ই- মইল
: acictmoulvibazar@yahoo.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd
 েড  শাখা

ঃ
নং

সবার নাম সবা
দােন

সেবা  
সময়

েয়াজনীয় কাগজপ েয়াজনীয়
কাগজপ
/আেবদন
ফরম াি র

ান

সবা 
এবং 
পিরেশাধ প িত
 (যিদ থােক)

শাখার নাম সহ দািয়  া  কমকতা
কমকতার পদিব, ম
ন র, জলা/উপেজলার
কাড,অিফিসয়াল টিলেফান ও 

ই- মইল)

উ তন কমকতার পদিব, ম
ন র, জলা/উপেজলার কাড সহ
অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ই- মইল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

১

জলা শাসক
মেহাদয়
বরাবর
দািখল/ রীত
সকল
আেবদন/
অিভেযাগ/
দা িরক
প ািদ হণ

তাৎ িণক
ভােব

হণ করা
হয় ।

১। য কান িবষেয়র উপর নাগিরক আেবদন বণনা কের জলা শাসক
বরাবের সাদা কাগেজ ২০/-(িবশ) টাকার কাটিফ সহ সরাসির আেবদন
করেত পােরন।
২। আেবদনকারী দরখাে  আেবদনকারীর নাম, কানা ও া র থাকেত
হেব।
৩। জলা শাসক বরাবর িবিভ  অিফস হেত া  প ািদ হণ করা হেয়
থােক ।
৪। া  নাগিরক আেবদন/দা িরক প ািদ ০৮(আট) ঘ ার মে  সংি
শাখায় রণ করা হয় ।

-
নাগিরক আেবদনকারী িলিখতভােব ২০/-টাকার কাট িফ সহ তার
আেবদন/অিভেযাগ জানােবন। আেবদন/অিভেযােগর জ  অ  কান কার
িফ িদেত হয় না ।

সহকারী কিমশনার
েড  শাখা

ম ন র ২০৩
ফান ০৮৬১-৫৩০৪৯

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

 েযাগ ব াপনা শাখা

৩৯



িমক
ন র

সবার নাম সবা
দােন

সেবা
সময়

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজপ /আেবদন
ফরম াি ান

সবা  এবং
পিরেশাধ প িত
(যিদ থােক)

শাখার নামসহ দািয় া কমকতা
(কমকতার পদবী, ম ন র জলা/উপেজলা
কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও ই- মইল)

ঊ তন কমকতার পদবী, ম ন র
জলা/উপেজলা কাডসহ অিফিসয়াল
টিলেফান ও ই- মইল)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

০১

১। স দ াি  ােপে  েযাগ িত  অসহায়/অ ল পিরবার/ ি র মে  মানিবক সহায়তা িনেদিশকা
মাতােবক াণ সাম ী িবতরেণর ব া হণ ( বসা/বািণেজ র ে  েযাজ  নয়।

ক) ত ি র পিরবারেক ১০,০০০/- টাকা থেক সেবা  ২৫,০০০/- টাকা দােনর ব া হণ।
খ) আহত ি র পিরবারেক ৭,৫০০/- টাকা থেক সেবা  ১৫,০০০/- টাকা দােনর ব া হণ।
গ) স ন িত  ঘর বািড়র ে  পিরবার িত সেবা  ৭,৫০০/- টাকা দােনর ব া হণ।
ঘ) আংিশক িত  ঘর বািড়র ে  পিরবার িত সেবা  ৭,৫০০/- টাকা দােনর ব া হণ।
ঙ) েযােগ িত  পিরবার িত সেবা  ৩০ (ি শ) কিজ হাের খা শ  দােনর ব া হণ।
চ) েযােগ িত  পিরবার িত সেবা  ০২ ( ই) বাি ল ঢউ ন ও িনমাণ খরচ বাবদ বাি ল িত
৩,০০০/- টাকা দােনর ব া হণ।
ছ) াণ সাম ী যমন শাড়ী, ী, ক ল, চাদর, িব ট ইত ািদ িবতরণ।
জ) িভিজএফ কম চীর অধীেন (িনধািরত সমেয়র জ ) েযােগ িত  :  অসহায়
পিরবার িত ৩০ (ি শ) কিজ হাের খা শ  দােনর ব া হণ।

০২
কমিদবস
০৭
কমিদবস
০২
কমিদবস

িনধািরত কান
ফরম নই
িনধািরত
ফরেম আেবদন
করেত হয়।
িনধািরত কান
ফরম নই

১। জলা াণ ও
নবাসন কমকতা,

মৗলভীবাজার
২। উপেজলা িনবাহী
অিফসার (সকল),

াণ শাখা

িফ/চাজ 

জলা াণ ও নবাসন কমকতা
মৗলভীবাজার
ফান: ০৮৬১-৫২২০৪
মাবাইল ন র- ০১৭০০৭১৬৭২৯

drromoulvibazar@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

০২ ামীণ অবকাঠােমা সং ার কম চী (কািবখা) মা েম র/খাল খনন/ ন: খনন, রা া িনমাণ/ ন িনমাণ,
রা া-কাম- াধ িনমাণ/ ন: িনমাণ, নালা ও সচ নালা খনন, িশ া িত ােনর আি নায় ও মােঠ মা  ভরাট,
মা র িক া িনমাণ এবং সালার ােনল াপন।

০৭
কমিদবস

িনধািরত কান
ফরম নই

১। জলা াণ ও
নবাসন কমকতা,

মৗলভীবাজার
২। উপেজলা িনবাহী
অিফসার (সকল),

াণ শাখা

িফ/চাজ জলা াণ ও নবাসন কমকতা
মৗলভীবাজার
ফান: ০৮৬১-৫২২০৪
মাবাইল ন র- ০১৭০০৭১৬৭২৯

drromoulvibazar@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

০৩ ামীণ অবকাঠােমা র ণােব ণ ( আর) মা েম িবগত বছের কািবখা কে র র ণােব ণ াধ ও রা া
মরামত, নালা নদমা খনন/সংর ণ,  রাপন, িবিভ  িশ া িত ান/জনিহতকর িত ান
মরামত/উ য়ন করা হেয় থােক। এ ছাড়াও সালার ােনল াপন করা। ০৭-১৫

কমিদবস
িনধািরত কান
ফরম নই

১। জলা াণ ও
নবাসন কমকতা,

মৗলভীবাজার
২। উপেজলা িনবাহী
অিফসার (সকল),

াণ শাখা

িফ/চাজ জলা াণ ও নবাসন কমকতা
মৗলভীবাজার
ফান: ০৮৬১-৫২২০৪
মাবাইল ন র- ০১৭০০৭১৬৭২৯

drromoulvibazar@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd
০৪

অিত ির েদর জ  কমসং ান কম চী আওতায় রা া/ াধ িনমাণ/ ন: িনমাণ, র/খাল, নালা ও সচ নালা
খনন/ ন: খনন, িশ া িত ােনর আি নায় ও মােঠ মা  ভরাট, মা র িক া িনমাণ/ ন: িনমাণ।

০৭-১৫
কমিদবস

িনধািরত কান
ফরম নই

১। জলা াণ ও
নবাসন কমকতা,

মৗলভীবাজার
২। উপেজলা িনবাহী
অিফসার (সকল),

াণ শাখা

িফ/চাজ জলা াণ ও নবাসন কমকতা
মৗলভীবাজার
ফান: ০৮৬১-৫২২০৪
মাবাইল ন র- ০১৭০০৭১৬৭২৯

drromoulvibazar@gmail.com

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd
০৫

ব া কবিলত রা ায় কম- বশী ১৫.০ িমটার দেঘ র স /কালভাট িনমাণ। ০৭-১৫
কমিদবস

িনধািরত কান
ফরম নই

১। জলা াণ ও
নবাসন কমকতা,

মৗলভীবাজার
২। উপেজলা িনবাহী
অিফসার (সকল),

াণ শাখা

িফ/চাজ জলা াণ ও নবাসন কমকতা
মৗলভীবাজার
ফান: ০৮৬১-৫২২০৪
মাবাইল ন র- ০১৭০০৭১৬৭২৯

drromoulvibazar@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd

৪০



০৬

ব া কবিলত এলাকায় ব া আ য়েক  িনমাণ। ০৭-১৫
কমিদবস

িনধািরত কান
ফরম নই

১। জলা াণ ও
নবাসন কমকতা,

মৗলভীবাজার
২। উপেজলা িনবাহী
অিফসার (সকল),

াণ শাখা

িফ/চাজ জলা াণ ও নবাসন কমকতা
মৗলভীবাজার
ফান: ০৮৬১-৫২২০৪
মাবাইল ন র- ০১৭০০৭১৬৭২৯

drromoulvibazar@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সাবক),
মৗলভীবাজার।

ক  নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই-
মইল: adcgmoulvibazar@

mopa.gov.bd
 রকড ম শাখা

িমক
ন র

সবার নাম সবা দােনর
সেবা  সময়

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজপ /আেবদন ফরম  াি র ান

সবা  এবং পিরেশাধ প িত
(যিদ থােক)

শাখার
নামসহ দািয়  া  কমকতার পদিব, ম ন র,
জলা /উপেজলা কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও

ই- মইল

উ তন কমকতার পদিব, ম , জলা /উপেজলার
কাডসহ, অিফিসয়াল টিলেফান ও ই- মইল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

০১
এস. এ খিতয়ােনর নকল
সরবরাহ
(জ রী)

৩(িতন)
কাযিদবস িনধািরত আেবদন ফরম

১।  ড  শাখা (আেবদন ফরম)
২। অ েমািদত া  ভ ার (আেবদন ফরম ও

া  )
৩। জলা ওেয়ব পাটাল
www.moulvibazar.gov.bd
(আেবদন ফরম)

১) ২৮/- টাকার কাট িফ সহ
আেবদন
১)  খিতয়ান সং েহর সময়
এেকর অিধক া সংবিলত
খিতয়ােনর ে  থম

া তীত পরবত  িত া
জ  অিতির  ৪/-টাকা কের
কাট িফ সং ি  করণ ।

সহকারী কিমশানার
রকড ম শাখা

ই- মইল-
drrmoulvibazar@gamail.com
মাবাইল ০১৭৩০৩৩১০৬৭

অিতির  জলা শাসক (রাজ )
মৗলভীবাজার
ম ন র: ৩০৪

ফানঃ +৮৮-০৮৬১-৬২৪৩০
ই- মইল-
moulvibazarrevenue@gmail.com

০২
এস. এ খিতয়ােনর নকল
সরবরাহ
(সাধারণ)

৭(সাত) কাযিদবস িনধািরত আেবদন ফরম

১।  ড  শাখা (আেবদন ফরম)
২। অ েমািদত া  ভ ার (আেবদন ফরম ও

া  )
৩। জলা ওেয়ব পাটাল
www.moulvibazar.gov.bd
(আেবদন ফরম)

১) ১৮/- টাকার কাট িফ সহ
আেবদন ।
১) খিতয়ান সং েহর সময়
এেকর অিধক া সংবিলত
খিতয়ােনর ে  থম

া তীত পরবত  িত া
জ  অিতির  ৪/-টাকা কের
কাট িফ সং ি  করণ ।

সহকারী কিমশানার
রকড ম শাখা

ই- মইল-
drrmoulvibazar@gamail.com
মাবাইল ০১৭৩০৩৩১০৬৭

অিতির  জলা শাসক (রাজ )
মৗলভীবাজার
ম ন র: ৩০৪

ফানঃ +৮৮-০৮৬১-৬২৪৩০
ই- মইল-
moulvibazarrevenue@gmail.com

০৩
আর,এস খিতয়ােনর নকল
সরবরাহ
(জ রী)

৩
(িতন) কাযিদবস িনধািরত আেবদন ফরম

১।  ড  শাখা (আেবদন ফরম)
২। অ েমািদত া  ভ ার (আেবদন ফরম ও

া  )
৩। জলা ওেয়ব পাটাল
www.moulvibazar.gov.bd
(আেবদন ফরম)

১) ৩২/- টাকার কাট িফ সহ
আেবদন
২) খিতয়ান সং েহর সময়
এেকর অিধক া সংবিলত
খিতয়ােনর ে  থম

া তীত পরবত  িত া
জ  অিতির  ৪/-টাকা কের
কাট িফ সং ি  করণ ।

সহকারী কিমশানার
রকড ম শাখা

ই- মইল-
drrmoulvibazar@gamail.com
মাবাইল ০১৭৩০৩৩১০৬৭

অিতির  জলা শাসক (রাজ )
মৗলভীবাজার
ম ন র: ৩০৪

ফানঃ ০৮৬১-৬২৪৩০
ই- মইল-
moulvibazarrevenue@gmail.com

০৪
আর,এস খিতয়ােনর নকল
সরবরাহ
(সাধারণ)

৩
(সাত ) কাযিদবস িনধািরত আেবদন ফরম।

১।  ড  শাখা (আেবদন ফরম)
২। অ েমািদত া  ভ ার (আেবদন ফরম ও

া  )
৩। জলা ওেয়ব পাটাল
www.moulvibazar.gov.bd
(আেবদন ফরম)

১) ২২/- টাকার কাট িফ সহ
আেবদন
২)  খিতয়ান সং েহর সময়
এেকর অিধক া সংবিলত
খিতয়ােনর ে  থম

া তীত পরবত  িত া
জ  অিতির  ৪/-টাকা কের
কাট িফ সং ি  করণ ।

৪১



০৫

এস,এ অথবা
আর,এস খিতয়ােনর নকল
সরবরাহ
(সরকাির
কাযালেয়র ে )

৩ (িতন
) কাযিদবস

অিতির  জলা শাসক
(রাজ )
বরাবর সাদা কাগেজ
িলিখত আেবদন

১।  ড  শাখা (ন না আেবদন প )
২। জলা ওেয়ব পাটাল
www.moulvibazar.gov.bd
(ন না আেবদন প )

েযাজ  নয়

সহকারী কিমশানার
রকড ম শাখা

ই- মইল-
drrmoulvibazar@gamail.com
মাবাইল ০১৭৩০৩৩১০৬৭

অিতির  জলা শাসক (সাবক), মৗলভীবাজার। ক
নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই- মইল: adcgmoulvibazar@
mopa.gov.bd

০৬

িনবাহী ািজে ট
আদালত/
অিতির
জলা ািজে েটর

আদালেত দােয়র ত
মামলা এবং আপীল
মামলা/রাজ
মামলা/ ফাজদারী মামলার
নকল সরবরাহ (জ রী।

১২
(বােরা) কাযিদবস

১) িনধািরত আেবদন ফরম
২) েযাজনীয় সং ক ফািলও
কাট িফ।

১।  ড  শাখা (আেবদন ফরম)
২। অ েমািদত া  ভ ার (আেবদন ফরম,
ফািলও ও া )

৩। জলা ওেয়ব পাটাল
www.moulvibazar.gov.bd
(আেবদন ফরম)

১) ৪০/- টাকার কাট সহ
আেবদন ।
২)মামলার নকল সং েহর সময়
ফািলও িত ২/- টাকার কাট

িফ সং ি করণ ।

সহকারী কিমশানার
রকড ম শাখা

ই- মইল-
drrmoulvibazar@gamail.com
মাবাইল ০১৭৩০৩৩১০৬৭

অিতির  জলা শাসক (সাবক), মৗলভীবাজার। ক
নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই- মইল: adcgmoulvibazar@
mopa.gov.bd

০৭

িনবাহী ািজে ট
আদালত/
অিতির
জলা ািজে েটর

আদালেত দােয়র ত
মামলা এবং আপীল
মামলা/রাজ
মামলা/ ফৗজদারী মামলার
নকল সরবরাহ (সাধারণ।

১৭ (সেতেরা
কাযিদবস)

১। িনধািরত আেবদন ফরম
২। েয়াজনীয় সং ক ফািলও
এবং কাট িফ ।

১।  ড  শাখা (আেবদন ফরম)
২। অ েমািদত া  ভ ার (আেবদন ফরম,
ফািলও ও া )

৩। জলা ওেয়ব পাটাল
www.moulvibazar.gov.bd
(আেবদন ফরম

১)২০/- টাকার কাট িফ সহ
আেবদন ।
২)মামলার নকল সং েহর সময়
ফািলও িত ২/- টাকার কাট

িফ সং ি করণ ।

সহকারী কিমশানার
রকড ম শাখা

ই- মইল-
drrmoulvibazar@gamail.com
মাবাইল ০১৭৩০৩৩১০৬৭

অিতির  জলা শাসক (রাজ )
মৗলভীবাজার

ক  ন র: ৩০৪
ফানঃ ০৮৬১-৬২৪৩০

ই- মইল-
moulvibazarrevenue@gmail.com

০৮ মৗজা াপ সরবরাহ ৭(সাত) কাযিদবস

জলা শাসক বরাবর সাদা
কাগেজ িলিখত আেবদন অথবা

 ড  শাখা থেক সং হীত
ন না আেবদন প া সাের
আেবদন ।

১।  ড  শাখা (আেবদন ফরম)
২। অ েমািদত া  ভ ার ( া  )
৩। জলা ওেয়ব পাটাল
www.moulvibazar.gov.bd (আেবদন
ফরম)

১)২০/- টাকার কাট িফ সহ
আেবদন ।
২) আেবদনকারীেক
রকড ম মৗজা াপ ম দ

থাকা িনি তকরেনর পের
চালােনর মা েম সানালী

াংক, কেপােরট শাখায়
৫০০/- টাকা জমা দান ।
কাড

নং-১-৪৬৩৭-০০০১-১২২১

সহকারী কিমশানার
রকড ম শাখা

ই- মইল-
drrmoulvibazar@gamail.com
মাবাইল ০১৭৩০৩৩১০৬৭

অিতির  জলা শাসক (রাজ )
মৗলভীবাজার

ক  ন র: ৩০৪
ফানঃ ০৮৬১-৬২৪৩০

ই- মইল-
moulvibazarrevenue@gmail.com

০৯ িবিভ  জিরেপর দােগর
চীর নকল সরবরাহ ।

৭
(সাত) কাযিদবস

১) িনধািরত আেবদন ফরম
২) েয়াজনীয় সং ক ফািলও
ও কাট িফ ।

১।  ড  শাখা (আেবদন ফরম)
২।অ েমািদত া  ভ ার (আেবদন ফরম,
ফািলও ও া )

৩। জলা ওেয়ব পাটাল
www.moulvibazar.gov.bd (আেবদন
ফরম)

১) ২০/- টাকার কাট িফ সহ
আেবদন ২)জিরেপর দােগর

চীর নকল সং েহর সময়
ফািলও িত ২/- টাকার কাট

িফ সং ি করণ।

সহকারী কিমশানার
রকড ম শাখা

ই- মইল-
drrmoulvibazar@gamail.com
মাবাইল ০১৭৩০৩৩১০৬৭

অিতির  জলা শাসক (রাজ )
মৗলভীবাজার

ক  ন র: ৩০৪
ফানঃ ০৮৬১-৬২৪৩০

ই- মইল-
moulvibazarrevenue@gmail.com

১০
এস.এ.িড.িপ অথবা
আর.এস.িড.িপ খিতয়ােনর
নকল সরবরাহ

১২(বার) কাযিদবস
১) িনধািরত আেবদন ফরম
২) েয়াজনীয় সং ক
 ফািলও ও কাট িফ ।

১।  ড  শাখা (আেবদন ফরম)
২। অ েমািদত া  ভ ার (আেবদন
ফরম, ফািলও ও কাট িফ ও া  )
৩। জলা ওেয়ব পাটাল
www.moulvibazar.gov.bd (আেবদন
ফরম)

১) ২০/- টাকার কাট িফ সহ
আেবদন ।
২) খিতয়ােনর নকল সং েহর
সময় থম ফািলও-এর জ
১০/- টাকার এবং পরবত  িত
ফািলও এর জ  ২/- টাকার
কাট সং ি করণ ।

সহকারী কিমশানার
রকড ম শাখা

ই- মইল-
drrmoulvibazar@gamail.com
মাবাইল ০১৭৩০৩৩১০৬৭

অিতির  জলা শাসক (রাজ )
মৗলভীবাজার

ক  ন র: ৩০৪
ফানঃ ০৮৬১-৬২৪৩০

ই- মইল-
moulvibazarrevenue@gmail.com

৪২



১১ আর.এস
িপ  পচা সরবরাহ ৭(সাত) কাযিদবস িনধািরত আেবদন ফরম

১।  ড  শাখা (আেবদন ফরম)
২। অ েমািদত া  ভ ার (আেবদন ফরম ও

া  )
৩। জলা ওেয়ব পাটাল
www.moulvibazar.gov.bd (আেবদন
ফরম)

১)২০/- টাকার কাট িফ সহ
আেবদন ।
২) আেবদনকারীেক রকড েম
পচার ম দ থাকা
িনি তকরেনর পের চালােনর
মা েম সানালী

াংক,কেপােরট শাখায় ১০০/-
টাকা জমা দান ।
কাড

নং-১-৪৬৩৭-০০০১-১২২১

সহকারী কিমশানার
রকড ম শাখা

ই- মইল-
drrmoulvibazar@gamail.com
মাবাইল ০১৭৩০৩৩১০৬৭

অিতির  জলা শাসক (রাজ )
মৗলভীবাজার

ক  ন র: ৩০৪
ফানঃ ০৮৬১-৬২৪৩০

ই- মইল-
moulvibazarrevenue@gmail.com

১২ জ রী সংবােদর দরখা ৩ (িতন)কায
িদবস

জলা শাসক বরাবর সাদা
কাগেজ অথবা কা জ পপাের
আেবদন

১।  ড  শাখা (ন না আেবদন ফরম)
২। অ েমািদত া  ভ ার (আেবদন ফরম ও

া )
৩। জলা ওেয়ব পাটাল
www.moulvibazar.gov.bd (ন না
আেবদন ফরম

২০/- টাকার কাট িফ সহ
আেবদন ।

সহকারী কিমশানার
রকড ম শাখা

ই- মইল-
drrmoulvibazar@gamail.com
মাবাইল ০১৭৩০৩৩১০৬৭

অিতির  জলা শাসক (রাজ )
মৗলভীবাজার

ক  ন র: ৩০৪
ফানঃ ০৮৬১-৬২৪৩০

ই- মইল-
moulvibazarrevenue@gmail.com

১৩ সািচং/ (অ স ান) ত াশী
(জ রী)

৩
(িতন) কাযিদবস িনধািরত আেবদন ফরম

১।  ড  শাখা (আেবদন ফরম)
২। অ েমািদত া  ভ ার (আেবদন ফরম ও

া )
৩। জলা ওেয়ব পাটাল
www.moulvibazar.gov.bd (আেবদন
ফরম)

৮০/-  টাকার কাট িফ সহ
আেবদন ।

সহকারী কিমশানার
রকড ম শাখা

ই- মইল-
drrmoulvibazar@gamail.com
মাবাইল ০১৭৩০৩৩১০৬৭

অিতির  জলা শাসক (রাজ )
মৗলভীবাজার

ক  ন র: ৩০৪
ফানঃ ০৮৬১-৬২৪৩০

ই- মইল-
moulvibazarrevenue@gmai.com

১৪ সািচং/ (অ স ান) ত াশী
(সাধারণ) ৭(সাত) কাযিদবস িনধািরত আেবদন ফরম

১।  ড  শাখা (আেবদন ফরম)
২। অ েমািদত া  ভ ার (আেবদন ফরম ও

া  )
৩। জলা ওেয়ব পাটাল
www.moulvibazar.gov.bd (আেবদন
ফরম)

৫০/-  টাকার কাট িফ সহ
আেবদন ।

সহকারী কিমশানার
রকড ম শাখা

ই- মইল-
drrmoulvibazar@gamail.com
মাবাইল ০১৭৩০৩৩১০৬৭

অিতির  জলা শাসক (রাজ )
মৗলভীবাজার

ক  ন র: ৩০৪
ফানঃ ০৮৬১-৬২৪৩০

ই- মইল-
moulvibazarrevenue@gmail.com

 িশ া ও ক াণ শাখা
িমক সবার নাম সবা দােন

সেবা  সময়
েয়াজনীয় কাগজপ েয়াজনীয়

কাগজ/আেবদন ফরম
াি ান

সবা  এবং পিরেশাধ
প িত 
( যিদ থােক )

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার কাড,
অিফিসয়াল  টিলেফান ও
ই মইল

উ তন কমকতার পদবী, ম ন র, জলা/
উপেজলার কাড সহ অিফিসয়াল টিলেফান  ও
 ই- মইল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

০১ পরী া ক  াপন ও পিরবতন/পাবিলক পরী া
সং া

১৫ িদন
( িতেবদন

াি  সােপে )

১। িত ান ধান ক ক আেবদন করেত হেব
২। ািবত কে  পরী াথ র সং া উে খ করেত
হেব।
৩। উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক 
মতামতসহ পিরদশন িতেবদন।

  ক প আেবদেনর সােথ ২০/-
টাকার  কাট িফ

সহকারী কিমশনার িশ া ও ক াণ শাখা
ক  নং-২১২
ফান নং-০৮৬১- ৫৩০৬৯

অিতির  জলা শাসক (সাবক), মৗলভীবাজার। ক
নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই- মইল: adcgmoulvibazar@
mopa.gov.bd

০২ বসরকাির িশ া িত ােনর বতন ভাতািদর
িবল িত া র ০৩(িত) িদন   িত ান ক ক বতন ভাতািদর িবল   ক প িবনা ে

সহকারী কিমশনার িশ া ও ক াণ শাখা
ক  নং-২১২
ফান নং-০৮৬১- ৫৩০৬৯

অিতির  জলা শাসক (সাবক), মৗলভীবাজার। ক
নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই- মইল: adcgmoulvibazar@
mopa.gov.bd

৪৩



০৩ সরকাির উ  িব ালেয়র অিডেটািরয়াম এবং
িব ালেয়র মাঠ বহােরর অ মিত ০৭ (সাত) িদন   িত ান ক ক অিডেটািরয়ম এবং মাঠ

বহােরর জ  আেবদন করেত হেব।   ক প আেবদেনর সােথ ২০/-
টাকার কাট িফ

সহকারী কিমশনার িশ া ও ক াণ শাখা
ক  নং-২১২
ফান নং-০৮৬১- ৫৩০৬৯

অিতির  জলা শাসক (সাবক), মৗলভীবাজার। ক
নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই- মইল: adcgmoulvibazar@
mopa.gov.bd

০৪ িবিভ  িবষেয় অিভেযাগ ০৭ (সাত) িদন ল/কেলেজর সম া এবং িশ েকর িব ে  কান
অিভেযাগ

আেবদেনর সােথ ২০/-
টাকার কাট িফ

সহকারী কিমশনার িশ া ও ক াণ শাখা
ক  নং-২১২
ফান নং-০৮৬১- ৫৩০৬৯

অিতির  জলা শাসক (সাবক), মৗলভীবাজার। ক
নং-৩০২
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

ই- মইল: adcgmoulvibazar@
mopa.gov.bd

 এনিজও িবষয়ক সল
িমক সবার নাম সবা দােন সেবা  সময় েয়াজনীয় কাগজপ েয়াজনীয় কাগজ/আেবদন

ফরম াি ান
সবা  এবং

পিরেশাধ প িত 
( যিদ থােক )

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার কাড,
অিফিসয়াল  টিলেফান ও
 ই মইল

উ তন কমকতার পদবী, ম ন র, জলা/
উপেজলার কাড সহ অিফিসয়াল টিলেফান  ও
 ই- মইল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

১ এনিজও কায ম িবষয়ক
ত য়নপ  দান সং া

০৩(িতন) কাযিদবেসর মে
ত য়নপ  ই  করা হয়।

সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক
দান ত ত য়নসহ আেবদন।

সংি  সং ার ােড
আেবদন। েযাজ  নেহ।

সহকারী কিমশনার
এনিজও িবষয়ক সল
ক  নং-৩০২
ফানঃ ০৮৬১-৫৩০৭২

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩১১
ফানঃ ০৮৬১-৫২২০৩

ই- মইল: dmmoulvibazar@mopa.
gov.bd

 িডিশয়াল ি খানা শাখা
িমক সবার নাম সবা দােন

সেবা
সময়

েয়াজনীয় কাগজপ েয়াজনীয় কাগজ/আেবদন ফরম াি ান সবা  এবং পিরেশাধ
প িত 
( যিদ থােক )

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার কাড,
অিফিসয়াল  টিলেফান ও
 ই মইল

উ তন কমকতার পদবী, ম ন র, জলা/
উপেজলার কাড সহ অিফিসয়াল টিলেফান  ও
 ই- মইল

০১

আে য়া
(রাইেফল/ ব ক/শটগান)
লাইেস  দান
(সাধারণ/
বসামিরক ি )

৪৫ কায
িদবস ।

১. িনধািরত ফরেম ২০/- টাকার কাট িফ
 কের জলা ািজে ট

বরাবর আেবদন

িডিশয়াল
ি খানা শাখা www.moulvibazar.gov.bd 

ব ক/শটগান/
রাইেফল ই  িফ-
২০,০০০/-
িফ জমা দােনর কাড নং
১-২২১১-০০-১৮৫৯
ভ াট: (ই  িফ’র িবপরীেত
১৫%)
৩,০০০/-
ভ াট জমা দােনর কাড
নং ১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১
লাইেস  দােনর অ মিত

াি র পর িফ পিরেশাধ
করেত হেব।

সহকারী কিমশনার
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম নং- ৩০৩ টিলেফান নং -

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২
ই- মইলঃ
jmsection303@
gmail.com

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার
ম নং- ৩১১

ফান- +৮৮-০৮৬১-৫২২০৩
ই- মইলঃ
admmoulvibazar@mopa.gov.bd

২. নাগিরক  সনদ (সত ািয়ত) সংি  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা
৩. জ িনব ন সনদ/জাতীয় পিরচয়
প  (সত ািয়ত)।

সংি  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা/িনবাচন অিফস

৪. আেবদেনর ববত  ০৩ কর বছেরর
ধারাবািহক ভােব দান ত আয়কর

ত য়ন প  

আয়কর অিফস

৫. অ  কান আে য়াে  লাইেস  নই
মেম ৩০০/- টাকার নন - িডিশয়াল

াে  দ  হলফনামা।

নাটারী পাবিলক/ ১ম ণীর ািজে ট এর কাযালয়

৬. স  তালা ০৩ কিপ র ীন ছিব
(সত ািয়ত)।

সংি  িডও

৪৪



৭.আে য়াে  লাইেস  হেণর সময়
৩০০/- টাকার নন িডিশয়াল াে
আইন ও নীিতমালার সকল িবিধ-িবধান
এবং সংি  অ া  িনয়ম-কা ন
সং াে  ঘাষণাপ ।

নাটারী পাবিলক/১ম ণীর ািজে ট এর অিফস।

০২ পি কা/ি ি ং এবং স
এর িড ােরশন

৩০ কায
িদবস।

১। িনধািরত ফরেম ২০/- টাকার কাট িফ
 কের জলা শাসক বরাবর আেবদন।

িডিশয়াল
ি খানা শাখা / www.moulvibazar.gov.bd

িবনা ে

সহকারী কিমশনার
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম নং- ৩০৩ টিলেফান নং-

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২
ই- মইলঃ
jmsection303@gmail.com

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার
ম নং- ৩১১

ফান- +৮৮-০৮৬১-৫২২০৩
ই- মইলঃ
admmoulvibazar@mopa.gov.bd

২। িশ াগত যা তার সনদ প  আেবদনকারী েদয়
৩। জাতীয় পিরচয়
পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ

আেবদনকারী/িনবাচন অিফস

৪। ই কিপ সত ািয়ত রি ন ছিব সংি  িডও
৫। াংক সলেভি  সা িফেকট সংি  াংক
৬। াংক টেম  সংি  াংক
৭। েসর সােথ ি প  আেবনকারী েদয়
৮। অিভ তা সনদ প । আেবদনকারী েদয়

০৩ ইট ভাটার লাইেস
দান

৩০
কাযিদবস

১. িনধািরত ‘ক’ ফরেম ২০/- টাকা কাট
িফ  আেবদন ।

িডিশয়াল
ি খানা শাখা / www.moulvibazar.gov.bd

১. িফ:১০/-
(আেবদন) ৫০০/- (লাইেস )
িফ জমা দােনর কাড
নং ১-৪৫০১-০০০১-১৮৫৪
লাইেসে র অ মিত দােনর
পর িফ জমা িদেত হেব।
২.অি ম উৎেস কর- েত ক
সকশন িফ নীিতমালা

অ যায়ী েদয়।
(জমা দােনর কাড
নং -১-১১৪১-০০০০-০১১১ ও
০১০১
৩. ভ াট- ১৫% ভ াট
জমাদােনর
কাড-১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১)

সহকারী কিমশনার
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম নং- ৩০৩ টিলেফান নং-

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২
ই- মইলঃ
jmsection303@gmail.com

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার
ম নং- ৩১১

ফান- +৮৮-০৮৬১-৫২২০৩
ই- মইলঃ
admmoulvibazar@mopa.gov.bd

২. নাগিরক  সনদপ
(সত ািয়ত ফেটাকিপ) ।

ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা

৩. ড লাইেস  (সত ািয়ত ফেটাকিপ) । ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা
৪. ইটভাটায় ব ত জিমর মািলকানা
সং া  কাগজপ  ।

আেবদনকারী ক ক েদয়

৫. পিরেবশ অিধদ র ক ক দ
অব ানগত ছাড়প  ।

পিরেবশ অিধদ র

৬.সংি  ইউ. িপ চয়ার ান ক ক
দ  অনাপি  সনদ 

ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা

৭. আয়কর ও ভ াট পিরেশােধর ত য়ন । আয়কর ও ভ াট অিফস
৮. ইটভাটার াকচারাল িডজাইন আেবদনকারী ক ক েদয়
৯. জিমর স াপ ও চ াপ । আেবদনকারী/সােভয়ার
১০. াংক সলেভি  সা িফেকট। সংি  াংক
১১. পাসেপাট সাইেজর এক
কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব ।

সংি  িডও

১২. িফ বাবদ জমা ত টাকার জাির
চালান ।

আেবদনকারী েদয়

১৩. ৩০০/- টাকার নন- িডিসয়াল
াে  হলফনামা।

নাটারী পাবিলক/ ১ম ণীর ািজে ট এর কাযালয়

০৪
সাকাস, যা া,
মলা ইত ািদর

অ েমাদন দান
২০ কাযিদ।

১। জলা ািজে ট বরাবর ২০/-টাকা
কাট িফ  সাদা কাগেজ িলিখত

আেবদন।

আেবদনকারী ক ক েদয়

িবনা ে

সহকারী কিমশনার
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম নং- ৩০৩ টিলেফান নং-

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২
ই- মইলঃ
jmsection303@gmail.com

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার
ম নং- ৩১১

ফান- +৮৮-০৮৬১-৫২২০৩
ই- মইলঃ
admmoulvibazar@mopa.gov.bd

৪৫



০৫ ববািহক সনদ দান ১৫ কায
িদবস।

১। তাবােসর মা েম/িনকট আ ীেয়র
মা েম/ দেশ িনেজ অব ানকালীন সমেয়
জলা ািজে ট বরাবর সাদা কাগেজ

২০/-টাকা কাট িফ স িলত
িলিখত আেবদন।

আেবদনকারী ক ক েদয়

১. সনদপ  ই  িফ : ৭০০/-
২. সনদ ই র
অ েমাদেনর পর িফ জমা
িদেত হেব।
(িফ জমা দােনর কাড নং
১-২২০১-০০০১-২৬৮১)

সহকারী কিমশনার
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম নং- ৩০৩ টিলেফান নং-

+৮৮-০৮৬১-৫৩০৭২
ই- মইলঃ
jmsection303@gmail.com

অিতির  জলা ািজে ট
মৗলভীবাজার
ম নং- ৩১১

ফান- +৮৮-০৮৬১-৫২২০৩
ই- মইলঃ
admmoulvibazar@mopa.gov.bd

২। ািজে ট/ নাটারী পাবিলেকর এর
িনকট স ািদত ববািহক অব া
স িকত এিফেডিভট

নাটারী পাবিলক/ ১ম ণীর ািজে ট এর কাযালয়

৩। চয়ার ান/ওয়াড কিমশনার ক ক
দ  নাগিরক সনদ

ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা

৪। ছিব-০১ কিপ (সত ািয়ত) সংি  িডও
৫। জাতীয় পিরচয় প আেবদনকারী/িনবাচন অিফস
৬। সানালী াংক, মৗলভীবাজার শাখার
মা েম ১-২২০১-০০০১-২৬৮১ কােড
চালােনর মা েম িফ জমাদান বক জারী
চালােনর লকিপ। 

আেবদনকারী ক ক েদয়/সংি  সানালী াংক

২২-১২-২০২২ ১৫:৪১:৩৩
মীর  ন ািহ দ আহ সান

জলা শাসক, জলা শাসেকর  কাযালয়
জলা শাসেকর  কাযালয়, মৗলভীব াজার

৪৬


