
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার

(সং াপন শাখা)
www.moulvibazar.gov.bd

̤◌ারক ন�র: ০৫.৪৬.৩৬০০.০০৯.২১.০০১.২২-১০৩১/১ তািরখ:  ২৮ ি◌েডসǠর,২০২২

িভশন ও িমশন: 
০১। িভশন ( পক ): দ , গিতশীল, উ য়ন সহায়ক এবং জনবা ব শাসন। 
০২। িমশন ( অিভল ): শািসনক দ তা ি . ত ি র যথাযথ বহার ও সবাদাতােদর ি ভি তর পিরবতন এবং উ াবন চচার মা েম সময়াব  ও মানস ত সবা িনি ত করা।
িভশন ও িমশন এর কৗশলগত উে :
(ক) দ  জনবল তিরর মা েম উৎপাদনশীলতা ি  
(খ) িশ  উ য়েন ী িত ও সহায়তা 
(গ) উৎপাদনশীলতা িবষেয় গেবষণা জারদারকরণ  
(ঘ) উৎপাদনশীলতা িবষেয় সেচতনতা ি
(ঙ) উৎপাদনশীলতা িবষয়ক নীিত িনধারণ ও উ য়ন 

২.১) নািগরক সবা: 
িমক নং সবার নাম সবা দােন

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

থােক)
দািয় া  কমকতা (কমকতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড,

জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান ও ইেমইল
উ তন কমকতা, যার কােছ আপীল করা যােব (কমকতার

নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাডসহ টিলেফান ন র ও ই- মইল
০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮
০১ ত  অিধকার

আইন, ২০০৯
সং া

২০ (িবশ)
কাযিদবস

(১) িনিদ  ফরেম ত  জানার আেবদন (১) (ক) ত  দান ইউিনট, ক  নং- ২০৭, (২য়তলা)
www.moulvibazar.gov.bd

ত  দােনর
ল A4 মােপর কাগেজর িত া ২

টাকা কের।

জনাব খািদজা তািহরা
সহকারী কিমশনার, ত  দান ইউিনট

ক  নং- ২০৭, (২য় তলা)
ফান: 02996681222

ই- মইল: acictmoulvibazar@yahoo.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য় তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

১



০২ িবিভ  অিভেযাগ
সং া

০৭ (সাত)
কাযিদবস

অিভেযাগপ  (সং ি  যিদ থােক) আেবদনকারীর িনজ  ব াপনায় ২০/- টাকার কাট িফ জনাব খািদজা তািহরা
সহকারী কিমশনার, ত  দান ইউিনট

ক  নং- ২০৭, (২য় তলা)
ফান: 0299668০৬1222

ই- মইল: ০acictmoulvibazar@yahoo.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য় তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd 
০৩ (ক)

জলমহাল  
ইজারা দান
(২০ একেরর
উে
জলমহােলর

ে )

৬০ (ষাট)
 
কাযিদবস

১) িনিদ  ফরেম আেবদন
২) মৎ জীিব সিমিতর সদ
সং া  সনদ  
৩) সিমিতর ই বছেরর অিডট

িতেবদন
৪) সিমিতর সদ েদর তািলকা,
সিমিতর রিজে শেনর
ফেটাকিপ সত ািয়ত এবং
সিমিতর সভাপিত/স াদেকর
ছিব
৫) ইজারা  ২০% জামানত

প াংক াফট

১) জলা শাসেকর কাযালয় (রাজ  শাখা, ক  নং-৩০৮)
২) জলা মৎ  কমকতার কাযালয়
৩) জলা সমবায় কমকতার কাযালয়
৪) উপপিরচালক সমাজেসবা অিধদ েরর কাযালয়
৫) য কান তফিসিল াংেকর য কান শাখা

(ক) িত  িসিডউল েয়র
জ  সানালী াংক িল:
মৗলভীবাজার শাখার কাড
নং-১-৪৬৩১-০০০০-১২৬১

েল ৫০০/- টাকা চালােনর
মা েম জমা দান।

জনাব কা  সাহা
রিভিনউ ড  কােল র

ক  নং- ৩০৮, (৩য় তলা)
ফান : +০২-৯৯৬৬৮২৭২৭

মাবাইল : ০১৭৩০-৩৩১০৫৯
rdcmoulvibazar@mopa.gov.bd

জনাব মাঃ আব ল হক
অিতির  জলা শাসক (রাজ )

ক  নং- ৩০৪, (৩য় তলা)
ফান:+ ০২৯৯৬৬৮২৪৩০
মাবাইল :০১৭৩০৩৩১০৫৬

adcrevmoulvibazar@mopa.gov.bd

০৪ খ) জলমহাল
ইজারা দান
(২০ এর
পয
জলমহােলর

ে )

৬০ (ষাট)
 
কাযিদবস

১) িনিদ  ফরেম আেবদন
২) মৎ জীিব সিমিতর সদ
সং া  সনদ  
৩) সিমিতর ই বছেরর অিডট

িতেবদন
৪) সিমিতর সদ েদর তািলকা,
সিমিতর রিজে শেনর
ফেটাকিপ সত ািয়ত এবং
সিমিতর সভাপিত/স াদেকর
ছিব
৫) ইজারা  ২০% জামানত

প াংক াফট

১) জলা শাসেকর কাযালয় (রাজ  শাখা, ক  নং-৩০৮)
২) জলা মৎ  কমকতার কাযালয়
৩) সংি  মৎ জীিব সিমিতর কাযালয়
৪) য কান তফিসিল াংেকর য কান শাখা

(ক) িত  িসিডউল েয়র
জ  সানালী াংক িল:
মৗলভীবাজার শাখার কাড
নং-১-৪৬৩১-০০০০-১২৬১

েল ৫০০/- টাকা চালােনর
মা েম জমা দান।

জনাব কা  সাহা
রিভিনউ ড  কােল র

ক  নং- ৩০৮, (৩য় তলা)
ফান : +০২-৯৯৬৬৮২৭২৭

মাবাইল : ০১৭৩০-৩৩১০৫৯
rdcmoulvibazar@mopa.gov.bd

জনাব মাঃ আব ল হক
অিতির  জলা শাসক (রাজ )

ক  নং- ৩০৪, (৩য় তলা)
ফান:+ ০২৯৯৬৬৮২৪৩০
মাবাইল :০১৭৩০৩৩১০৫৬

adcrevmoulvibazar@mopa.gov.bd

২



০৫ বা মহাল
ইজারা দান
(সাধারণ)

৬০ (ষাট)
 
কাযিদবস

(১) দরপ  ফরম য় ও জমা দান
(২) জামানত িহেসেব ইজরা ে র
২৫% াং াফট
(৩) ড লাইেস  এর ফেটাকিপ
সত ািয়ত
(৪) হালসন পয  আয়কর দােনর
সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
(৫) ভ াট ক প  ক  দ
সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
(৬) এক কিপ পাসেপাট সাইেজর
সত ািয়ত রি ন ছিব
(৭) (ক) সরকাির কাষাগাের ইজরা

ে র টাকা জমা দােনর
চালােনর ল কিপ।
(১-৪৬৩১-০০০০-১২৬৩ নং
কােড জমা করেত হেব।)
(খ) আজারা ে র ১৫% ভ াট
বাবদ টাকা জমা দােনর চালােনর

ল কিপ (১-১১৩৩-০০৪৫-০৩১১
নং কােড জমা করেত হেব।)
(গ) ইজারা ে র ৫% আয়কর
বাবদ টাকা জমা দােনর চালােনর

ল কিপ (১-১১৪১-০০৬৫-০১১১
নং কােড জমা করেত হেব।

(১) জলা শাসেকর কাযালয় (রাজ  শাখা, ক  নং- ৩০৮
)
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, সহকারী কিমশনার
( িম) এর কাযালয়, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়
(২) য কান তফিসিল াংেকর য কান শাখা
(৩) ইউিপ চয়ার ান/ পৗর ময়েরর কাযালয়
(৪) আয়কর অিফস
(৫) ভ াট অিফস
(৬) িনজ উে াগ
(৭) জলা শাসেকর কাযালয় (রাজ  শাখা, ক  নং-)
সানালী াংক, জলা শাসেকর কাযালয় হ েড  ও জলা
ওেয়ব পাটাল (www,moulvibazar.gov.bd)

িত  িসিডউল েয়র জ
সানালী াংক িল:
মৗলভীবাজার শাখার কাড
নং-১-৪৬৩১-০০০০-১২৬৩

েল ১০০০/- টাকা চালােনর
মা েম জমা দান।

জনাব কা  সাহা
রিভিনউ ড  কােল র

ক  নং- ৩০৮, (৩য় তলা)
ফান : +০২-৯৯৬৬৮২৭২৭

মাবাইল : ০১৭৩০-৩৩১০৫৯
rdcmoulvibazar@mopa.gov.bd

জনাব মাঃ আব ল হক
অিতির  জলা শাসক (রাজ )

ক  নং- ৩০৪, (৩য় তলা)
ফান:+ ০২৯৯৬৬৮২৪৩০
মাবাইল :০১৭৩০৩৩১০৫৬

adcrevmoulvibazar@mopa.gov.bd

০৬ িচিকৎসা/গরীব
ছা -ছা ীেদর
বই কনা ও
আিথক সাহাে র
আেবদন

০৩ িদন সাদা কাগেজ আেবদন। সং ি
িচিকৎসেকর পরামশপ , ক িল
ইত ািদ

সবা হীতা ক ক সং হীত েযাজ  নয় জনাব ফয়সাল মাহ দ য়াদ
নজারত ড  কােল র

নজারত শাখা
ক  নং- ২১১, (২য় তলা)

ফান: ০২৯৯৬৬৮২৭২৫
ই-

মইল: nezaratdcofficemb@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য় তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৩



০৭ এিসড লাইেস
দান

(ক) এিসড
বহার এর জ

লাইেস  দান

৩০ (ি শ)
কাযিদবস

(১) িনধািরত “ঝ” ফরেম ২০/- টাকার
কাটিফসহ আেবদন।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং- ২০৩)  ড ,  ওেয়ব
পাটাল (www.moulvibazar.gov.bd)
(২) িনজ  ব াপনায়
(৩) িনজ  ব াপনায়
(৪) পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
(৫) িনজ  ব াপনায়
(৬) িনজ  ব াপনায়
(৭) িনজ  ব াপনায়
(৮) িনজ  ব াপনায়

লাইেস  িফ-
ক) বািণিজ ক বহার (১০০১
িলটােরর ঊে -২৫,০০০/- টাকা
খ) সাধারণ বহার (১০ িলটার
পয )
অ) িশ া ও গেবষণা

িত ােনর জ  ১,৫০০/- টাকা
আ) অ া -২,০০০/-
গ) সাধারণ বহার
(অ) ১১ িলটার হেত ৫০ িলটার
পয  ৩,০০০/- টাকা
(আ) ৫১ িলটার হেত ৫০০
িলটার পয  ৫০০০/- টাকা
(ই) ৫০১ িলটার হেত ১০০০
িলটার পয  ১০,০০০/- টাকা
যাবতীয় িফ সানালী াংক
িল: মৗলভীবাজার শাখায়
১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য় তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

(২) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত
কিপ
(৩) ছিব-০২ কিপ (সত ািয়ত)
(৪) ড লাইেস  এর সত ািয়ত কিপ।

০৮ এিসড বহার
এর জ
লাইেস  এর
নবায়ন

০৩
(িতন)
কাযিদবস

(১) নবায়ন এর জ  ২০/- টাকার কাট
িফ সহ সাদা কাগেজ হােত
িলখা/কি উটাের কে াজ করা
আেবদন।
(২) লাইেস  এর ল কিপ।
(৩) সংি  লাইেস  এর জ
আেবদনপ  জমা দয়ার সময় য সকল
কাগজপ  জমা দয়া েয়াজন স
সকল কাগজপে র সত ািয়ত অ িলিপ
(৪) নবায়ন িফ দােনর চালােনর ল
কিপ

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব
পাটাল (www.moulvibazar.gov.bd)
(২) িনজ  ব াপনায়
(৩) িনজ  ব াপনায়
(৪) িনজ  ব াপনায়

নবায়ন িফ- ল লাইেস  িফ
এর ৫% সানালী াংক িল:
মৗলভীবাজার শাখায়
১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য় তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

০৯ এিসড বহার
এর জ

ি েকট
লাইেস  দান

০৩
(িতন)
কাযিদবস

(১) ি েকট লাইেস  দান এর জ
২০/- টাকার কাট িফসহ সাদা কাগেজ
হােত িলখা/ কি উটাের কে াজ
করা আেবদন।
(২) সংি  লাইেস  এর জ
আেবদনপ  জমা দয়ার সময় যই
সকল কাগজপ  জমা দওয়া েয়াজন
সইসকল কাগজপে র সত ািয়ত
অ িলিপ।
(৩) ি েকট লাইেস  িফ জমা দােনর
চালােনর ল কিপ।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব
পাটাল (www.moulvibazar.gov.bd)
(২) িনজ  ব াপনায়
(৩) িনজ  ব াপনায়

ি েকট লাইেস  িফ ল
লাইেস  িফ এর ২% সানালী

াংক িল: মৗলভীবাজার
শাখায় ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪
নং কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য় তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৪



১০ (খ) এিসড িব য়
এর জ
লাইেস  দান

৩০(ি শ)
কাযিদবস
িদন

(১) িনধািরত “ছ” ফরেম ২০/- টাকার
কাটিফসহ আেবদন।
(২) ভাটার আইড কাড- এর সত ািয়ত
কিপ।
(৩) ছিব-০২ কিপ (সত ািয়ত)।
(৪) ড লাইেস  এর সত ািয়ত কিপ।
(৫) বসা েলর জিমর মািলকানা/
ভঅড়ানামার রিশদ এর সত ািয়ত
কিপ।
(৬) িত ােনর কমকতা/ কমচারীেদর
নােমর তািলকা।
(৭) িত ােনর নীল নকশা।
(৮) ,আই,এন ন র।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব
পাটাল (www.moulvibazar.gov.bd)
(২) িনজ  ব াপনায়
(৩) িনজ  ব াপনায়
(৪) িনজ  ব াপনায়
(৫) িনজ  ব াপনায়
(৬) িনজ  ব াপনায়
(৭) িনজ  ব াপনায়
(৮) িনজ  ব াপনায়

লাইেস  িফ-৫০০০/- সানালী
াংক িল: মৗলভীবাজার

শাখায় ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪
নং কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা
(ক  নং-২০৩)

ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫
ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

১১ এিসড িব েয়র
জ  লাইেস
এর নবায়ন

০৩(িতন)
কাযিদবস

(১) নাবয়েনর জ  ২০/- টাকার কাট
িফসহ সাদা কাগেজ হােত
িলখা/কি উটাের কে াজ করা
আেবদন।
(২) লাইেস  এর ল কিপ।
(৩)সংি  লাইেস  এর জ
আেবদনপ  জমা দয়ার সময় যই
সকল কাগজপ  জমা দওয়া েয়াজন
সইসকল কাগজপে র সত ািয়ত
অ িলিপ।
(৪) নাবয়ন িফ দােনর চালােনর ল
কিপ।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব
পাটাল (www.moulvibazar.gov.bd)
(২) িনজ  ব াপনায়
(৩) িনজ  ব াপনায়
(৪) িনজ  ব াপনায়

নাবয়ন িফ- ল লাইেস  িফ-
এর ৫%, সানালী াংক িল:
মৗলভীবাজার শাখায়
১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা
(ক  নং-২০৩)

ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫
ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

১২ এিসড িব েয়র
জ  ি কেট
লাইেস  দান

০৩(িতন)
কাযিদবস

(১) ি েকট লাইেস  দান এর জ
২০/- টাকার কাট িফসহ সাদা কাগেজ
হােত িলখা/ কি উটাের কে াজ
করা আেবদন।
(২) সংি  লাইেস  এর জ
আেবদনপ  জমা দয়ার সময় যই
সকল কাগজপ  জমা দওয়া েয়াজন
সইসকল কাগজপে র সত ািয়ত
অ িলিপ।
(৩) ি েকট লাইেস  িফ জমা দােনর
চালােনর ল কিপ।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব
পাটাল (www.moulvibazar.gov.bd)
(২) িনজ  ব াপনায়
(৩) িনজ  ব াপনায়

ি েকট লাইেস  িফ ল
লাইেস  িফ এর ২% সানালী

াংক িল: মৗলভীবাজার
শাখায় ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪
নং কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৫



১৩ এিসড পিরবহন
এর জ
লাইেস  দান

৩০(ি শ)
কাযিদবস
িদন

(১) িনধািরত “ঙ” ফরেম ২০/- টাকার
কাটিফসহ আেবদন।
(২) ভাটার আইড কাড- এর সত ািয়ত
কিপ।
(৩) ছিব-০২ কিপ (সত ািয়ত)।
(৪) ড লাইেস  এর সত ািয়ত কিপ।
(৫) বসা েলর জিমর মািলকানা/
ভঅড়ানামার রিশদ এর সত ািয়ত
কিপ।
(৬) িত ােনর কমকতা/ কমচারীেদর
নােমর তািলকা।
(৭) িত ােনর নীল নকশা।
(৮) ,আই,এন ন র।
(৯) সংি  পিরবহন যােনর নকশা,
িফটেনস সা িফেকট, ব , ক ও
ই ুের  সং া  কাগজপে র ল
কিপর সত ািয়ত অ িলিপ।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব
পাটাল (www.moulvibazar.gov.bd)
(২) িনজ  ব াপনায়
(৩) িনজ  ব াপনায়
(৪) িনজ  ব াপনায়
(৫) িনজ  ব াপনায়
(৬) িনজ  ব াপনায়
(৭) িনজ  ব াপনায়
(৮) িনজ  ব াপনায়
(৯) িনজ  ব াপনায়

লাইেস  িফ-৫০০০/- সানালী
াংক িল: মৗলভীবাজার

শাখায় ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪
নং কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

১৪ এিসড
পিরবহনের জ
লাইে স নবায়ন

০৩(িতন(
কাযিদবস

(১) নাবয়েনর জ  ২০/- টাকার কাট
িফসহ সাদা কাগেজ হােত
িলখা/কি উটাের কে াজ করা
আেবদন।
(২) লাইেস  এর ল কিপ।
(৩)সংি  লাইেস  এর জ
আেবদনপ  জমা দয়ার সময় যই
সকল কাগজপ  জমা দওয়া েয়াজন
সইসকল কাগজপে র সত ািয়ত
অ িলিপ।
(৪) নাবয়ন িফ দােনর চালােনর ল
কিপ।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd)
(২) িনজ  ব াপনায়
(৩) িনজ  ব াপনায়
(৪) িনজ  ব াপনায়

নাবয়ন িফ- ল লাইেস  িফ-
এর ৫%, সানালী াংক িল:
মৗলভীবাজার শাখায়
১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

১৫ এিসড
পিরবহনের জ

ি েকট
লাইেস  দান

০৩(িতন)
কাযিদবস

(১) ি েকট লাইেস  দান এর জ
২০/- টাকার কাট িফসহ সাদা কাগেজ
হােত িলখা/ কি উটাের কে াজ
করা আেবদন।
(২) সংি  লাইেস  এর জ
আেবদনপ  জমা দয়ার সময় যই
সকল কাগজপ  জমা দওয়া েয়াজন
সইসকল কাগজপে র সত ািয়ত
অ িলিপ।
(৩) ি েকট লাইেস  িফ জমা দােনর
চালােনর ল কিপ।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd)
(২) িনজ  ব াপনায়
(৩) িনজ  ব াপনায়

ি েকট লাইেস  িফ ল
লাইেস  িফ এর ২% সানালী

াংক িল: মৗলভীবাজার
শাখায় ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪
নং কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৬



১৬ য়লারী বসার
লাইেস  দান

৩০(ি শ)
কাযিদবস

(১) িনধািরত ফরম। 
(২) ভাটার আই িড (সত ািয়ত) ।
(৩) ড লাইেস  (সত ািয়ত)।
(৪) ভাড়ার ি প / দিলল/ খািরেজর
কিপ (সত ািয়ত)।
(৫) ০২ 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)।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd)
(২) িনজ  ব াপনায়
(৩) িনজ  ব াপনায়
(৪) িনজ  ব াপনায়
(৫) িনজ  ব াপনায়
(৬) িনজ  ব াপনায়

লাইেস  িফ-৩০০০/- সানালী
াংক িল: মৗলভীবাজার

শাখায় ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪
নং কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

১৭ েয়লারী
বসার লাইেস

নবায়ন

০৩(িতন)
কাযিদবস

(১) িনধািরত ফরম।

(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)।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd)
(২) িনজ উে ােগ।
(৩) চালান ফরম সানালী াংক, যেকান শাখায়/ হ েড  জলা
ওেয়ব পাটাল (www.moulvibazar.gov.bd) হেত
পাওয়া যােব।

নাবয়ন িফ- ল লাইেস  িফ-
এর সমপিরমাণ ৩০০০/-,
সানালী াংক িল:
মৗলভীবাজার শাখায়
১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

১৮ ণ কািরগর
বসার লাইেস
দান

৩০(ি শ)
কাযিদবস
িদন

(১) িনধািরত ফরম। 
(২) ভাটার আই িড (সত ািয়ত) ।
(৩) ড লাইেস  (সত ািয়ত)।
(৪) ভাড়ার ি প / দিলল/ খািরেজর
কিপ (সত ািয়ত)।
(৫) ০২ 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)।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd)
(২) িনজ উে ােগ সংি  িনবাচন অিফস হেত।
(৩) সংি  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা হেত ।
(৪) িনজ উে াগ/ সংি  উেপজলা িম হেত।
(৫) িনজ উে ােগ। 
(৬) চালান ফরম সানালী াংক, যেকান শাখায়/ হ েড  জলা
ওেয়ব পাটাল (www.moulvibazar.gov.bd) হেত
পাওয়া যােব।

লাইেস  িফ-৫০০/- সানালী
াংক িল: মৗলভীবাজার

শাখায় ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪
নং কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

১৯ ণ কািরগর
বসার লাইেস

নবায়ন

০৩(িতন)
কাযিদবস

(১) িনধািরত ফরম।

(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)।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd)
(২) িনজ উে ােগ।
(৩) চালান ফরম সানালী াংক, যেকান শাখায়/ হ েড  জলা
ওেয়ব পাটাল (www.moulvibazar.gov.bd) হেত
পাওয়া যােব।

নাবয়ন িফ- ল লাইেস  িফ-
এর সমপিরমাণ ৫০০/-,
সানালী াংক িল:
মৗলভীবাজার শাখায়
১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৭



২০ (ক) কাপড়
বসার লাইেস
দান

(পাইকাির) 

৩০(ি শ)
কাযিদবস
িদন

(১) িনধািরত ফরম। 
(২) ভাটার আই িড (সত ািয়ত) ।
(৩) ড লাইেস  (সত ািয়ত)।
(৪) ভাড়ার ি প / দিলল/ খািরেজর
কিপ (সত ািয়ত)।
(৫) ০২ 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)।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd)
(২) িনজ উে ােগ সংি  িনবাচন অিফস হেত।
(৩) সংি  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা হেত ।
(৪) িনজ উে াগ/ সংি  উেপজলা িম হেত।
(৫) িনজ উে ােগ। 
(৬) চালান ফরম সানালী াংক, যেকান শাখায়/ হ েড  জলা
ওেয়ব পাটাল (www.moulvibazar.gov.bd) হেত
পাওয়া যােব।

লাইেস  িফ- (পাইকাির)
৩০০০/- সানালী াংক িল:
মৗলভীবাজার শাখায়
১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

২১ কাপড় বসার
লাইেস
(পাইকাির)
নবায়ন

০৩(িতন)
কাযিদবস

(১) িনধািরত ফরম।

(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)।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং- ২০৩)  ড , ওেয়ব
পাটাল (www.moulvibazar.gov.bd)
(২) িনজ উে ােগ।
(৩) চালান ফরম সানালী াংক, যেকান শাখায়/ হ েড  জলা
ওেয়ব পাটাল (www.moulvibazar.gov.bd) হেত
পাওয়া যােব।

নবায়ন িফ- ১,৫০০/- সানালী
াংক িল: মৗলভীবাজার

শাখায় ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪
নং কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

২২ কাপড় বসার
ি েকট

লাইেস  দান
(পাইকাির) 

০৩(িতন)
কাযিদবস

১। ি েকট লাইেস  দান এর জ
২০/- টাকার কাট িফসহ সাদা কাগেজ
হােত িলখা/কি উটাের কে াজ করা
আেবদন।
২। সংি  লাইেস  এর জ
আেবদনপ  জমা দয়া েয়াজন সই
সকল কাগজপ  জমা দয়া েয়াজন
স সকল কাগজপে র সত ািয়ত
অ িলিপ।
৩। ি েকটলাইেস  িফ জমা দােনর
চালােনর ল কিপ। 

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd)

ি েকট লাইেস  িফ ৬০০/-
টাকা সানালী াংক িল:
মৗলভীবাজার শাখায়
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

২৩ (খ) কাপড়
বসার লাইেস
দান ( চরা)

৩০(ি শ)
কাযিদবস
িদন

১। িনধািরত ফরেম ও ২০/- টাকার
কাট িফ সহ আেবদন।
২। জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত
কিপ।
৩। ছিব-০২ কিপ (সত ািয়ত)।
৪। ড লাইেস  এর সত ািয়ত কিপ।
৫। বসা েলর জিমর
মািলকানা/ভাড়ানামার রিশদ এর
সত ািয়ত কিপ।
৬। াংক সলেভ ী সা িফেকট।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd

লাইেস  িফ ( চরা) ১০০০/-
সানালী াংক িল:
মৗলভীবাজার শাখায়
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৮



২৪ কাপড় বসার
লাইেস  ( চরা)
নবায়ন

০৩(িতন)
কাযিদবস

১। নবায়েনর এর জ  ২০/- টাকার
কাট িফ সহ সাদা কাগেজ হােত
িলখা/কি উটাের কে াজ করা
আেবদন।
২। সংি  ল লাইেস ।
৩। সবায়ন িফস দােনর চালান এর

ল কিপ।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd

নবায়ন িফ ৫০০/-
সানালী াংক িল:
মৗলভীবাজার শাখায়
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

২৫ কাপড় বসার
ি েকট

লাইেস  দান
( চরা)

০৩(িতন)
কাযিদবস

১। ি েকট লাইেস  দান এর জ
২০/- টাকার কাট িফসহ সাদা কাগেজ
হােত িলখা/কি উটাের কে াজ করা
আেবদন।
২। সংি  লাইেস  এর জ
আেবদনপ  জমা দয়া েয়াজন সই
সকল কাগজপ  জমা দয়া েয়াজন
স সকল কাগজপে র সত ািয়ত
অ িলিপ।
৩। ি েকটলাইেস  িফ জমা দােনর
চালােনর ল কিপ। 

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd

নবায়ন িফ ৫০০/-
সানালী াংক িল:
মৗলভীবাজার শাখায়
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

২৬ (ক) তা
বসার লাইেস
দান (পাইকারী)

৩০(ি শ)
কাযিদবস

১। িনধািরত ফরেম ও ২০/- টাকার
কাট িফ সহ আেবদন।
২। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত
কিপ।
৩। ছিব-০২ ছিব (সত ািয়ত)
৪। ড লাইেস  এর সত ািয়ত কিপ।
৫। বসা েলর জিমর
মািলকানা/ভাড়ানামার রিশদ এর
সত ািয়ত কিপ।
৬। াংক সলেভ ী সা িফেকট।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং- ২০৩)  ড , ওেয়ব
পাটাল (www.moulvibazar.gov.bd

লাইেস  িফ (পাকইকারী)
১২০০/- সানালী াংক িল:
মৗলভীবাজার শাখায়
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

২৭ তা বসার
নবায়ন
(পাইকারী)

০৩(িতন)
কাযিদবস

১। িনধািরত ফরেম ও ২০/- টাকার
কাট িফ সহ সাদা কাগেজ হােত
িলখা/কি উটাের কে াজ করা
আেবদন।
২। সংি  ল লাইেস ।
৩। নবায়ন িফ দােনর চালান এর ল
কিপ।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং- ২০৩)  ড , ওেয়ব
পাটাল (www.moulvibazar.gov.bd

নবায়ন িফ ৬০০/- সানালী
াংক িল: মৗলভীবাজার

শাখায় ১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১
নং কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

২৮ তা বসার
ি েকট

লাইেস  দান

০৩(িতন)
কাযিদবস

১। ি েকট লাইেস  দান এর জ
২০/- টাকার কাট িফসহ সাদা কাগেজ
হােত িলখা/ কি উটাের কে াজ
করা আেবদন।
২। সংি  ল লাইেস ।
৩। ি েকট লাইেস  িফ জমা দােনর
চালােনর ল কিপ।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd

ি েকট লাইেস  (পাইকারী)
২৪০/- টাকা সানালী াংক
িল: মৗলভীবাজার শাখায়
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৯



২৯ (খ) তা বসার
লাইেস  দান(

চরা)

৩০(ি শ
কাযিদবস)

১। িনধািরত ফরেম ও ২০/- টাকার
কাট িফ সহ আেবদন।
২। ভাটার আইিড কাড এর সত ািয়ত
কিপ।
৩। ছিব-০২ ছিব (সত ািয়ত)
৪। ড লাইেস  এর সত ািয়ত কিপ।
৫। বসা েলর জিমর
মািলকানা/ভাড়ানামার রিশদ এর
সত ািয়ত কিপ।
৬। াংক সলেভ ী সা িফেকট।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd

লাইেস  িফ ( চরা) ৫০০/-
টাকা সানালী াংক িল:
মৗলভীবাজার শাখায়
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৩০  তা বসার
লাইেস  নবায়ন
( চরা)

০৩(িতন)
কাযিদবস

১। নাবয়ন এর জ  ২০/- টাকার কাট
িফসহ সাদা কাগেজ হােত িলখা/
কি উটাের কে াজ করা আেবদন।
২। সংি  ল লাইেস ।
৩। নবায়ন িফস দােনর চালােনর ল
কিপ।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd

নবায়ন িফ ( চরা) ২৫০/-
সানালী াংক িল:
মৗলভীবাজার শাখায়
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৩১  তা বসার
ি েকট

লাইেস  নবায়ন
( চরা)

০৩(িতন)
কাযিদবস

১। ি েকট লাইেস  দান এর জ
২০/- টাকার কাট িফসহ সাদা কাগেজ
হােত িলখা/ কি উটাের কে াজ
করা আেবদন।
২। সংি  ল লাইেস  এর জ
আেবদনপ  জমা দয়ার সময় যই
সকল কাগজপ  জমা দয়া েয়াজন
সইসকল কাগজপে র সত ািয়ত
অ িলিপ।
৩। ি েকট লাইেস  িফ জমা দােনর
চালােনর ল কিপ।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd

ি েকট লাইেস  (পাইকারী)
১০০/- টাকা সানালী াংক
িল: মৗলভীবাজার শাখায়
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৩২ লৗহ ও ই াত
বসার লাইেস
দান

৩০(ি শ
কাযিদবস)

(১) িনধািরত ফরম। 
(২) ভাটার আই িড ফেটাকিপ
(সত ািয়ত) ।
(৩) ড লাইেস  ফেটাকিপ
(সত ািয়ত)।
(৪) ভাড়ার ি প / দিলল/ খািরেজর
কিপ (সত ািয়ত)।
(৫) ০২ 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)।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd)
(২) িনজ উে ােগ সংি  িনবাচন অিফস হেত।
(৩) সংি  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা হেত ।
(৪) িনজ উে াগ/ সংি  উেপজলা িম হেত।
(৫) িনজ উে ােগ। 
(৬) চালান ফরম সানালী াংক, যেকান শাখায়/ হ েড  জলা
ওেয়ব পাটাল হেত পাওয়া যােব।

লাইেস  িফ ৩০০০/- টাকা
সানালী াংক িল:
মৗলভীবাজার শাখায়
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

১০



৩৩ লৗহ ও ই াত
বসার লাইেস

নবায়ন

০৩(িতন)
কাযিদবস

(১) িনধািরত ফরম।

(২) ববত  বছেরর নবািয়ত/ ল
লাইেসে র ফেটাকিপ। (সত ািয়ত)

(৩) সরকাির কাষাগাের ১৫০০/- টাকা
জমা দােনর চালােনর ল কিপ
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং কােড
জমা করেত হেব)।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd)
(২) িনজ উে ােগ।
(৩) চালান ফরম সানালী াংক, যেকান শাখায়/ হ েড  জলা
ওেয়ব পাটাল (www.moulvibazar.gov.bd) হেত
পাওয়া যােব।

নবায়ন িফ ১৫০০/- সানালী
াংক িল: মৗলভীবাজার

শাখায় ১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১
নং কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৩৪ লৗহ ও ই াত
বসার ি েকট

লাইেস  দান

০৩(িতন)
কাযিদবস

১। ি েকট লাইেস  দান এর জ
২০/- টাকার কাট িফসহ সাদা কাগেজ
হােত িলখা/ কি উটাের কে াজ
করা আেবদন।
২। সংি  ল লাইেস  এর জ
আেবদনপ  জমা দয়ার সময় যই
সকল কাগজপ  জমা দয়া েয়াজন
সইসকল কাগজপে র সত ািয়ত
অ িলিপ।
৩। ি েকট লাইেস  িফ জমা দােনর
চালােনর ল কিপ।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd

ি েকট লাইেস  িফ ৬০০/-
টাকা সানালী াংক িল:
মৗলভীবাজার শাখায়
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৩৫ িসেম  বসার
লাইেস  দান

৩০(ি শ
কাযিদবস)

(১) িনধািরত ফরম। 
(২) ভাটার আই িড ফেটাকিপ
(সত ািয়ত) ।
(৩) ড লাইেস  ফেটাকিপ
(সত ািয়ত)।
(৪) ভাড়ার ি প / দিলল/ খািরেজর
কিপ (সত ািয়ত)।
(৫) ০২ কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন
ছিব (সত ািয়ত)।
(৬) সরকাির কাষাগাের ১৫০০/- টাকা
জমা দােনর চালােনর ল কিপ
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং কােড
জমা করেত হেব)।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd)
(২) িনজ উে ােগ সংি  িনবাচন অিফস হেত।
(৩) সংি  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা হেত ।
(৪) িনজ উে াগ/ সংি  উেপজলা িম হেত।
(৫) িনজ উে ােগ। 
(৬) চালান ফরম সানালী াংক, যেকান শাখায়/ হ েড  জলা
ওেয়ব পাটাল হেত পাওয়া যােব।

লাইেস  িফ ১৫০০/- টাকা
সানালী াংক িল:
মৗলভীবাজার শাখায়
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৩৬ িসেম  বসার
লাইেস  নবায়ন

০৩(িতন)
কাযিদবস

(১) িনধািরত ফরম।

(২) ববত  বছেরর নবািয়ত/ ল
লাইেসে র ফেটাকিপ। (সত ািয়ত)

(৩) সরকাির কাষাগাের ৭৫০/- টাকা
জমা দােনর চালােনর ল কিপ
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং কােড
জমা করেত হেব)।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd)
(২) িনজ উে ােগ।
(৩) চালান ফরম সানালী াংক, যেকান শাখায়/ হ েড  জলা
ওেয়ব পাটাল হেত পাওয়া যােব।

নবায়ন িফ ৭৫০/- টাকা
সানালী াংক িল:
মৗলভীবাজার শাখায়
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

১১



৩৭ িসেম  বসার
ি েকটলাইেস
দান

০৩(িতন)
কাযিদবস

১। ি েকট লাইেস  দান এর জ
২০/- টাকার কাট িফসহ সাদা কাগেজ
হােত িলখা/ কি উটাের কে াজ
করা আেবদন।
২। সংি  ল লাইেস  এর জ
আেবদনপ  জমা দয়ার সময় যই
সকল কাগজপ  জমা দয়া েয়াজন
সইসকল কাগজপে র সত ািয়ত
অ িলিপ।
৩। ি েকট লাইেস  িফ জমা দােনর
চালােনর ল কিপ।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd)

ি েকট লাইেস  ৩০০/-
টাকা সানালী াংক িল:
মৗলভীবাজার শাখায়
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৩৮ িসগােরট বসার
লাইেস  দান

৩০(ি শ
কাযিদবস)

১। িনধািরত ফরেম ও ২০/- টাকার
কাট িফ সহ আেবদন।
২। ভাটার আইিড কাড এর সত ািয়ত
কিপ।
৩। ছিব-০২ ছিব (সত ািয়ত)
৪। ড লাইেস  এর সত ািয়ত কিপ।
৫। বসা েলর জিমর
মািলকানা/ভাড়ানামার রিশদ এর
সত ািয়ত কিপ।
৬। াংক সলেভ ী সা িফেকট।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd

লাইেস  িফ ৩০০০/- টাকা
সানালী াংক িল:
মৗলভীবাজার শাখায়
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৩৯ িসগােরট বসার
লাইেস  নবায়ন

০৩(িতন)
কাযিদবস

১। নবায়ন এর জ  ২০/- টাকার কাট
িফসহ সাদা কাগেজ হােত িলখা/
কি উটাের কে াজ করা আেবদন।
২। সংি  ল লাইেস ।
৩। নবায়ন িফস দােনর চালােনর ল
কিপ।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd

নবায়ন িফ ১৫০০/- সানালী
াংক িল: মৗলভীবাজার

শাখায় ১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১
নং কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৪০ িসগােরট বসার
ি েকটলাইেস
দান

০৩(িতন)
কাযিদবস

১। ি েকট লাইেস  দান এর জ
২০/- টাকার কাট িফসহ সাদা কাগেজ
হােত িলখা/ কি উটাের কে াজ
করা আেবদন।
২। সংি  ল লাইেস  এর জ
আেবদনপ  জমা দয়ার সময় যই
সকল কাগজপ  জমা দয়া েয়াজন
সইসকল কাগজপে র সত ািয়ত
অ িলিপ।
৩। ি েকট লাইেস  িফ জমা দােনর
চালােনর ল কিপ।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd

ি েকট লাইেস  ৬০০/-
টাকা সানালী াংক িল:
মৗলভীবাজার শাখায়
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

১২



৪১ জাত খা
বসার লাইেস
দান

৩০(ি শ
কাযিদবস)

১। িনধািরত ফরম। 
২। ভাটার আই িড ফেটাকিপ
(সত ািয়ত) ।
৩। ড লাইেস  ফেটাকিপ
(সত ািয়ত)।
৪। ভাড়ার ি প / দিলল/ খািরেজর
কিপ (সত ািয়ত)।
৫। ০২ কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন
ছিব (সত ািয়ত)।
৬। সরকাির কাষাগাের ৩০০/- টাকা
জমা দােনর চালােনর ল কিপ
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং কােড
জমা করেত হেব)।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd)
২। িনজ উে ােগ সংি  িনবাচন অিফস হেত।
৩। সংি  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা হেত ।
৪। িনজ উে াগ/ সংি  উেপজলা িম হেত।
৫। িনজ উে ােগ। 
৬। চালান ফরম সানালী াংক, যেকান শাখায়/ হ েড  জলা
ওেয়ব পাটাল হেত পাওয়া যােব।

লাইেস  িফ ৩০০/- টাকা
সানালী াংক িল:
মৗলভীবাজার শাখায়
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৪২ জাত খা
বসার লাইেস

নবায়ন

০৩(িতন)
কাযিদবস

(১) িনধািরত ফরম।

(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)।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd)
(২) িনজ উে ােগ।
(৩) চালান ফরম সানালী াংক, যেকান শাখায়/ হ েড  জলা
ওেয়ব পাটাল হেত পাওয়া যােব।

নবায়ন িফ ১৫০/- টাকা
সানালী াংক িল:
মৗলভীবাজার শাখায়
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৪৩ জাত খা
বসার
ি েকটলাইেস

নবায়ন

০৩(িতন)
কাযিদবস

১। ি েকট লাইেস  দান এর জ
২০/- টাকার কাট িফসহ সাদা কাগেজ
হােত িলখা/ কি উটাের কে াজ
করা আেবদন।
২। সংি  ল লাইেস  এর জ
আেবদনপ  জমা দয়ার সময় যই
সকল কাগজপ  জমা দয়া েয়াজন
সইসকল কাগজপে র সত ািয়ত
অ িলিপ।
৩। ি েকট লাইেস  িফ জমা দােনর
চালােনর ল কিপ।

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-২০৩)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd

ি েকট লাইেস  ৬০/- টাকা
সানালী াংক িল:
মৗলভীবাজার শাখায়
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব মাঃ লাল হােসন
সহকারী কিমশনার
বসা ও বািণজ  শাখা

(ক  নং-২০৩), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৫

ই- মইল: actradecommerce@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

১৩



৪৪ (ক) হােটল
(আবািসক)

বসার জ
িনব ন দান

৩০(ি শ)
কাযিদবস
িদন

১। িনধািরত ফরেম ও ২০/- টাকার
কাট িফ সহ আেবদন।
২। ভাটার আইিড কাড এর সত ািয়ত
কিপ।
৩। ছিব-০২ ছিব (সত ািয়ত)
৪। ড লাইেস  এর সত ািয়ত কিপ।
৫। বসা েলর জিমর
মািলকানা/ভাড়ানামার রিশদ এর
সত ািয়ত কিপ।
৬। াংক সলেভ ী সা িফেকট।
৭।আয়কর পিরিচিত ন র ও িবগত ২
বছেরর আয়কর পিরেশােধর সনেদর
কিপ।
৮। িত ােনর কমকতা/কমচারীেদর
নােমর তািলকা
৯। িত ােনর কমকতা/কমচারীেদর
ডা ারী পরী ার সনদ।

সাধারণ শাখা (ক  নং-২২৫)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd

িনব ন িফ-ক) ১
তারকা-৫০০/- খ) ২ তারকা-
১০০০/- টাকা সানালী াংক
িল: মৗলভীবাজার শাখায়
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব খািদজা তািহরা
সহকারী কিমশনার

সাধারণ শাখা
(ক  নং-২২৪), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৪

ই- মইল: acegeneral@yahoo.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৪৫ হােটল
(আবািসক)

বসার জ
লাইেস  দান

৩০(ি শ)
কাযিদবস
িদন

১। িনধািরত ফরেম ও ২০/- টাকার
কাট িফ সহ আেবদন।
২। ভাটার আইিড কাড এর সত ািয়ত
কিপ।
৩। ছিব-০২ ছিব (সত ািয়ত)
৪। ড লাইেস  এর সত ািয়ত কিপ।
৫। বসা েলর জিমর
মািলকানা/ভাড়ানামার রিশদ এর
সত ািয়ত কিপ।
৬। াংক সলেভ ী সা িফেকট।
৭।আয়কর পিরিচিত ন র ও িবগত ২
বছেরর আয়কর পিরেশােধর সনেদর
কিপ।
৮। িত ােনর কমকতা/কমচারীেদর
নােমর তািলকা
৯। িত ােনর কমকতা/কমচারীেদর
ডা ারী পরী ার সনদ।

সাধারণ শাখা (ক  নং-২২৫)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd

লাইেস  িফ-ক) ১তারকা
১০,৫০০/--খ) ২
তারকা-২৫,০০০/- টাকা
সানালী াংক িল:
মৗলভীবাজার শাখায়
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব খািদজা তািহরা
সহকারী কিমশনার

সাধারণ শাখা
(ক  নং-২২৪), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৪

ই- মইল: acegeneral@yahoo.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৪৫ হােটল
(আবািসক)

বসার জ
লাইেস  নবায়ন

০৩(িতন)
কাযিদবস 

১। নবায়ন এর জ  ২০/- টাকার কাট
িফসহ সাদা কাগেজ হােত িলখা/
কি উটাের কে াজ করা আেবদন।
২। সংি  ল লাইেস ।
৩। নবায়ন িফস দােনর চালােনর ল
কিপ।

সাধারণ শাখা (ক  নং-২২৫)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd

নবায়ন িফ –ক) ১তারকা
৩,৭৫০/-খ) ২ তারকা ৭,৫০০/-
টাকা সানালী াংক িল:
মৗলভীবাজার শাখায়
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব খািদজা তািহরা
সহকারী কিমশনার

সাধারণ শাখা
(ক  নং-২২৪), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৪

ই- মইল: acegeneral@yahoo.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

১৪



৪৬ (খ) হােটল এ
রে ারা বসার
জ  িনব ন

৩০(ি শ)
কাযিদবস
িদন

১। িনধািরত ফরেম ও ২০/- টাকার
কাট িফ সহ আেবদন।
২। ভাটার আইিড কাড এর সত ািয়ত
কিপ।
৩। ছিব-০২ ছিব (সত ািয়ত)
৪। ড লাইেস  এর সত ািয়ত কিপ।
৫। বসা েলর জিমর
মািলকানা/ভাড়ানামার রিশদ এর
সত ািয়ত কিপ।
৬। াংক সলেভ ী সা িফেকট।
৭।আয়কর পিরিচিত ন র ও িবগত ২
বছেরর আয়কর পিরেশােধর সনেদর
কিপ।
৮। িত ােনর কমকতা/কমচারীেদর
নােমর তািলকা
৯। িত ােনর কমকতা/কমচারীেদর
ডা ারী পরী ার সনদ।

সাধারণ শাখা (ক  নং-২২৫)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd

িনব ন িফ (সকল রে ারা)
৫০০/- সানালী াংক িল:
মৗলভীবাজার শাখায়
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব খািদজা তািহরা
সহকারী কিমশনার

সাধারণ শাখা
(ক  নং-২২৪)

ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৪
ই- মইল: acegeneral@yahoo.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৪৭ হােটল এ
রে ারা বসার
জ  লাইেস

দান

৩০(ি শ)
কাযিদবস
িদন

১। িনধািরত ফরেম ও ২০/- টাকার
কাট িফ সহ আেবদন।
২। ভাটার আইিড কাড এর সত ািয়ত
কিপ।
৩। ছিব-০২ ছিব (সত ািয়ত)
৪। ড লাইেস  এর সত ািয়ত কিপ।
৫। বসা েলর জিমর
মািলকানা/ভাড়ানামার রিশদ এর
সত ািয়ত কিপ।
৬। াংক সলেভ ী সা িফেকট।
৭।আয়কর পিরিচিত ন র ও িবগত ২
বছেরর আয়কর পিরেশােধর সনেদর
কিপ।
৮। িত ােনর কমকতা/কমচারীেদর
নােমর তািলকা
৯। িত ােনর কমকতা/কমচারীেদর
ডা ারী পরী ার সনদ।

সাধারণ শাখা (ক  নং-২২৫)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd

(শীততাপ িনয় িবহীন) লাইেস  িফ-
ক) (২০-৫০আসন) = ১৫০০/-
খ) (৫১-১০০ আসন )= ২০০০/-
গ) (১০১-২০০আসন)= ২৫০০/-
ঘ) ২০১ থেক ত ধ = ৩০০০/-
সানালী াংক িল: মৗলভীবাজার
শাখায় ১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব খািদজা তািহরা
সহকারী কিমশনার

সাধারণ শাখা
(ক  নং-২২৪), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৪

ই- মইল: acegeneral@yahoo.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

১৫



৪৮ হােটল এ
রে ারা বসার
জ  লাইেস
নবায়ন

০৩(িতন)
কাযিদবস

১। িনধািরত ফরেম ও ২০/- টাকার
কাট িফ সহ আেবদন।
২। ভাটার আইিড কাড এর সত ািয়ত
কিপ।
৩। ছিব-০২ ছিব (সত ািয়ত)
৪। ড লাইেস  এর সত ািয়ত কিপ।
৫। বসা েলর জিমর
মািলকানা/ভাড়ানামার রিশদ এর
সত ািয়ত কিপ।
৬। াংক সলেভ ী সা িফেকট।
৭।আয়কর পিরিচিত ন র ও িবগত ২
বছেরর আয়কর পিরেশােধর সনেদর
কিপ।
৮। িত ােনর কমকতা/কমচারীেদর
নােমর তািলকা
৯। িত ােনর কমকতা/কমচারীেদর
ডা ারী পরী ার সনদ।

সাধারণ শাখা (ক  নং-২২৫)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd

(শীততাপ িনয় িবহীন) নাবয়ন িফ-
ক) (২০-৫০ আসন ) = ৭৫০/-
খ) (৫১-১০০ আসন ) = ১০০০/-
গ) (১০১-২০০আসন)= ১২৫০/
ঘ) ২০১ থেক ত ধ = ১৫০০/-
সানালী াংক িল: মৗলভীবাজার
শাখায় ১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব খািদজা তািহরা
সহকারী কিমশনার

সাধারণ শাখা
(ক  নং-২২৪), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬4

ই- মইল: acegeneral@yahoo.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৪৯ হােটল এ
রে ারা বসার
জ  লাইেস

দান

৩০(ি শ)
কাযিদবস
িদন

১। িনধািরত ফরেম ও ২০/- টাকার
কাট িফ সহ আেবদন।
২। ভাটার আইিড কাড এর সত ািয়ত
কিপ।
৩। ছিব-০২ ছিব (সত ািয়ত)
৪। ড লাইেস  এর সত ািয়ত কিপ।
৫। বসা েলর জিমর
মািলকানা/ভাড়ানামার রিশদ এর
সত ািয়ত কিপ।
৬। াংক সলেভ ী সা িফেকট।
৭।আয়কর পিরিচিত ন র ও িবগত ২
বছেরর আয়কর পিরেশােধর সনেদর
কিপ।
৮। িত ােনর কমকতা/কমচারীেদর
নােমর তািলকা
৯। িত ােনর কমকতা/কমচারীেদর
ডা ারী পরী ার সনদ।

সাধারণ শাখা (ক  নং-২২৫)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd

(শীততাপ িনয়ি ত) লাইেস  িফ-
ক) (২০-৫০আসন) = ৩০০০/-
খ) (৫১-১০০ আসন)= ৪০০০/-
গ) (১০১-২০০আসন)= ৫০০০/-
ঘ) ২০১ থেক ত ধ = ৬০০০/-
সানালী াংক িল: মৗলভীবাজার
শাখায় ১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব খািদজা তািহরা
সহকারী কিমশনার

সাধারণ শাখা
(ক  নং-২২৪), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৪

ই- মইল: acegeneral@yahoo.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৫০ হােটল এ
রে ারা বসার
জ  লাইেস
নবায়ন

০৩(িতন)
কাযিদবস

১। নবায়ন এর জ  ২০/- টাকার কাট
িফসহ সাদা কাগেজ হােত িলখা/
কি উটাের কে াজ করা আেবদন।
২। সংি  ল লাইেস ।
৩। নবায়ন িফস দােনর চালােনর ল
কিপ।

সাধারণ শাখা (ক  নং-২২৫)  ড , ওেয়ব পাটাল
(www.moulvibazar.gov.bd

(শীততাপ িনয়ি ত) নবায়ন িফ-
ক) (২০-৫০ আসন ) = ১৫০০/-
খ) (৫১-১০০ আসন )= ২০০০/-
গ) (১০১-২০০আসন)= ২৫০০/
ঘ) ২০১ থেক ত ধ = ৩০০০/-
সানালী াংক িল: মৗলভীবাজার
শাখায় ১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং
কােড জমা িদেত হেব।

জনাব খািদজা তািহরা
সহকারী কিমশনার

সাধারণ শাখা
(ক  নং-২২৪), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৪

ই- মইল: acegeneral@yahoo.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

১৬



৫১ ত
ি েযা ােদর
তেদহ

সমািহত, সৎকার
ও পিরবহেনর
িনিম  আিথক
অ দান

০১ কাযিদবস (১) জলা শাসক বরাবর সাদা কাগেজ
আেবদন।
(২) উপেজলা িনবাহী অিফসােরর

পািরশ।
(৩) আেবদনকারীর রি ন সত ািয়ত
পাসেপাট সাইেজর ১ কিপ ছিব।
(৪) আেবদনকারীর জাতীয়
পিরচয়প /নাগিরক  সনদ এর
সত ািয়ত ফেটাকিপ।

(১) সাধারণ শাখা (ক -২২৪)/ ইউএনও অিফস/ ই- সবা ক /
জলা ওেয়ব পাটাল (www.moulvibazar.gov.bd
(২) সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়
(৩)িনজ  ব াপনায়
(৪) িনবাচন অিফস/ সংি  ইউিপ চয়ার ান

িফ/চাজ জনাব খািদজা তািহরা
সহকারী কিমশনার

সাধারণ শাখা
(ক  নং-২২৪), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৪

ই- মইল: acegeneral@yahoo.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৫২ অস ল
সং িতেসবী

িত ােনর
ভাতা/ অ দান

১৫ কাযিদবস (১) িনধািরত ফরেম আেবদনপ
(২) আেবদনকারীর জাতীয়
পিরচয়প /নাগিরক  সনেদর
সত ািয়ত ফেটাকিপ।
(৩) আেবদনকারীর রি ন সত ািয়ত
পাসেপাট সাইেজর ১ কিপ ছিব।

(১) ব ও ীড়া ম ণালেয়র ওেয়ব সাইেট
(২)িনবাচন অিফস/ সংি  ইউিপ চয়ার ান
(৩) িনজ  ব াপনায়

িফ/চাজ জনাব খািদজা তািহরা
সহকারী কিমশনার

সাধারণ শাখা
(ক  নং-২২৪), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৪

ই- মইল: acegeneral@yahoo.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৫৩ ইটভাটার ইট
পাড়ােনার
লাইেস  দান

১৫ কাযিদবস (১) িনধািরত ফরেম আেবদন
(২) ড লাইেস
(৩) পিরেবশ অিধদ র এর ছাড়প
(৪) লাইেস  িফ জমার ল চালান প
( কাড নং০ ১-৪২৩২-০০০০-১৮৫৪ নং
এ জমা িদেত হেব)
(৫) ভ াট জমার চালান কিপ।
(৬) উৎস কর জমা দােনর ল চালান
প  ( কাড নং- ১-১১৪১-০০৬৫-০১১
নং এ জমা িদেত হেব)

জএম শাখা (ক  নং-৩০৩) /ইউএনও অিফস/ই- সবা
ক / জলা ওেয়ব
পাটাল (www.moulvibazar,gov.bd)
(২) ইউিপ/ পৗরসভা
(৩) পিরেবশ অিধদ র, িসেলট
(৪) চালান ফরম সানালী াংক িল:/ হ টেড / জলা ওেয়ব
পাটাল (www.moulvibazar,gov.bd) 
(৫) চালান ফরম সানালী াংক িল:/ হ টেড / জলা ওেয়ব
পাটাল (www.moulvibazar,gov.bd)

লাইেস  িফ ১০০০/- জনাব ঊিম রায়
িসিনয়র সহকারী কিমশনার

জএম শাখা
ক  নং- ৩০৩, (৩য়তলা)

ফান: ০২৯৯৬৬৮৩০৭২
মাবাইল: ০১৭৩৩৫০২২৯৫

ই- মইল: jmsection303@gmail.com

জনাব মাছা: শাহীনা আ ার
অিতির  জলা ািজে ট, মৗলভীবাজার

(ক  নং-৩১১), (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮২২০৩

মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০৫৭
admmoulvibazar@mopa.gov.bd

৫৪ ইটভাটার ইট
পাড়ােনার
লাইেস  নবায়ন

০৩ কাযিদবস(১) হে  িলিখত আেবদন।
(২) ড লাইেস
(৩) পিরেবশ অিধদ েরর ছাড়প
(৪) লাইেস  িফ জমা ল চালানপ
( কাড নং-১-৪২৩২-০০০০-১৮৫৪ নং
জমা িদেত হেব)
(৫) ভ াট জমার চালান কিপ
(৬) আয়কর জমার ত য়নপ
(৭) ভ াট জমার ত য়নপ

জএম শাখা (ক  নং-৩০৩) /ইউএনও অিফস/ই- সবা
ক / জলা ওেয়ব
পাটাল (www.moulvibazar,gov.bd)
(২) ইউিপ/ পৗরসভা
(৩) পিরেবশ অিধদ র, িসেলট
(৪) চালান ফরম সানালী াংক িল:/ হ টেড / জলা ওেয়ব
পাটাল (www.moulvibazar,gov.bd) 

জনাব ঊিম রায়
িসিনয়র সহকারী কিমশনার

জএম শাখা
ক  নং- ৩০৩, (৩য়তলা)

ফান: ০২৯৯৬৬৮৩০৭২
মাবাইল: ০১৭৩৩৫০২২৯৫

ই- মইল: jmsection303@gmail.com

জনাব মাছা: শাহীনা আ ার
অিতির  জলা ািজে ট, মৗলভীবাজার

(ক  নং-৩১১), (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮২২০৩

মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০৫৭
admmoulvibazar@mopa.gov.bd

৫৫ িবিভ  অিভেযাগ
িন ি

০৭ (সাত)
কাযিদবস

অিভেযাগপ  (সং  যিদ থােক) আেবদনকারীর িনজ  ব াপনায় ২০/- টাকা কাট িফ জনাব খািদজা তািহরা
সহকারী কিমশনার

ত  ও অিভেযাগ শাখা
     ক  নং- ২০২, (২য়তলা)

মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০৬৪
ই- মইল: khadizatahira38@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

১৭



৫৬ সংবাদপে র
িড ােরশন

৩০(ি শ)
কাযিদবস

(১) িনধািরত ফরেম আেবদন
(২) ি নামা
(৩) অিভ তার সনদপ
(৪) াংক সলেভি  সনদপ
(৫) জাতীয়তা সনদপ
(৬) া  িবষয়ক সনদপ
(৭) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত
ফেটাকিপ

(১) জএম শাখা (ক  নং-৩০৩)
(২) ই- সবা ক  (ক  নং-২০৭)
(৩) জলা ওেয়ব
পাটাল (www.moulvibazar,gov.bd)

২০/- টাকা কাট িফ জনাব ঊিম রায়
িসিনয়র সহকারী কিমশনার

জএম শাখা
ক  নং- ৩০৩, (৩য়তলা)

ফান: ০২৯৯৬৬৮৩০৭২
মাবাইল: ০১৭৩৩৫০২২৯৫

ই- মইল: jmsection303@gmail.com

জনাব মাছা: শাহীনা আ ার
অিতির  জলা ািজে ট, মৗলভীবাজার

(ক  নং-৩০৩), (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮২২০৩

মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০৫৭
admmoulvibazar@mopa.gov.bd

৫৭ ছাপাখানার
িড ােরশন দান

৩০(ি শ)
কাযিদবস

(১) সাদা কাগেজ আেবদন।
(২) ছাপাখানার ক াশ মেমা।
(৩) মিশেনর িববরণ।
(৪) জাতীয়তা সনদপ ।
(৫) পশা ও বসায়ী লাইেস  এর
সত ািয়ত ফেটাকিপ।
(৬) ভাড়ার ি প ।
(৭) ভঅটার আইিড কােডর সত ািয়ত
ফেটাকিপ।

(১) ি  -উে ােগ
(২) ি  -উে ােগ
(৩ ) ি  -উে ােগ
(৪) সংি  ইউিপ/ পৗরসভা
(৫) ি  -উে ােগ
(৬) ি  -উে ােগ
(৭) ি  -উে ােগ

২০/- টাকার কাট িফ ও অ েমাদেনর
পর লাইেস  িফ ০৪/- টাকা

জনাব ঊিম রায়
িসিনয়র সহকারী কিমশনার

জএম শাখা
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩০৭২

মাবাইল: ০১৭৩৩৫০২২৯৫
ই- মইল: jmsection303@gmail.com

জনাব মাছা: শাহীনা আ ার
অিতির  জলা ািজে ট, মৗলভীবাজার

(ক  নং-৩১১), (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮২২০৩

মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০৫৭
admmoulvibazar@mopa.gov.bd

৫৮ িসেনমা হেলর
দশনী লাইেস
দান

০৩(িতন)
কাযিদবস

(১) সাদা কাগেজ আেবদন।
(২) লাইসে  এর সত ািয়ত ফেটাকিপ।
(৩)দ তার সনদপ । 
(৪) জাতীয়তা সনদপ ।
(৫) সরকাির কাষাগাের িনিদ  জমা

দােনর চালােনর ল কিপ।
(৬) ছিব২ কিপ।

(১) ি  িনেজই।
(২) সংি  ইউিপ/ পৗরসভা।
(৩) ি  িনেজই।
(৪) সংি  ইউিপ/ পৗরসভা।
(৫) সানাল াংেকর যেকান শাখায়।
(৬) ি  িনেজই।

(খ) নবায়ন িফ ২৫০/- টাকা। জনাব খািদজা তািহরা
সহকারী কিমশনার

সাধারণ শাখা
(ক  নং-২২৪), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬4

ই- মইল: acegeneral@yahoo.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৫৯ িসেনমা হেল ছিব
দশেনর

অ িমত

(১) সাদা কাগেজ আেবদন।
(২) জাতীয় পিরচয়প / নাগিরক
সনদ
(৩) চািরি ক সনদ
(৪) দ তার সনদ।
(৫) সরকাির কাষাগাের িনিদ  জমা

দােনর চালােনর ল কিপ।
(৬) িশ াগত যা তার সত ািয়ত
কিপ।
(৭) পাসেপাট সাইেজর রিঙন ০১ কিপ।

(১) ি  িনেজই।
(২) সংি  ইউিপ/ পৗরসভা।
(৩) গেজেটড কমকতা।
(৪) সংি  িত ান।
(৫) সানাল াংেকর যেকান শাখায়।
(৬) িশ া বাড/িশ া িত ান।
(৭) যেকান িডও।

(১) িবনা ে
(২) সর বােড ছাড়প ।

জনাব খািদজা তািহরা
সহকারী কিমশনার

সাধারণ শাখা
(ক  নং-২২৪), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬4

ই- মইল: acegeneral@yahoo.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৬০ িসেনমা হেলর
অপােরটর
লাইেস  দান

(ঘ) ১০(দশ)
কাযিদবস

(১) সাদা কাগেজ আেবদন।
(২) জাতীয় পিরচয়প / নাগিরক
সনদ
(৩) চািরি ক সনদ
(৪) দ তার সনদ।
(৫)সরকাির কাষাগাের িনিদ  জমা

দােনর চালােনর ল কিপ।
(৬) িশ াগত যা তার সত ািয়ত
কিপ।

(১) ি  িনেজই।
(২) সংি  ইউিপ/ পৗরসভা।
(৩) গেজেটড কমকতা।
(৪) সংি  িত ান।
(৫) সানাল াংেকর যেকান শাখায়।
(৬) িশ া বাড/িশ া িত ান।

(ঘ) লাইেস  িফ ২০/- জনাব খািদজা তািহরা
সহকারী কিমশনার

সাধারণ শাখা
(ক  নং-২২৪), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬4

ই- মইল: acegeneral@yahoo.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

১৮



৬১ িসেনমা হেলর
অপােরটর
লাইেস  নবায়ন

(১) সাদা কাগেজ আেবদন।
(২) লাইেস  এর ফেটাকিপ।
(৩)সরকাির কাষাগাের িনিদ  জমা

দােনর চালােনর ল কিপ।

(১) ি  িনেজই।
(২) ি  িনেজই।

(ঙ) নবায়ন িফ ৩০/- টাকা জনাব খািদজা তািহরা
সহকারী কিমশনার

সাধারণ শাখা
(ক  নং-২২৪), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬4

ই- মইল: acegeneral@yahoo.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৬২ ত  অিধকার
আইন, ২০০৯
সং া

২০(িবশ)
কাযিদবস

(১) িনিদ  ফরেম ত  জানার আেবদন।(১) (ক) অিভেযাগ ও ত  শাখা, ক  নং-২০৭  
(খ)  ড , ক  নং-
জলা ওেয়ব পাটাল (www.moulvibazar,gov.bd)

ত  দােনর  A4 মােপর
কাগেজর িত া ২ টাকা কের।

জনাব খািদজা তািহরা
সহকারী কিমশনার

সাধারণ শাখা
(ক  নং-২২৪), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬4

ই- মইল: acictmoulvibazar@yahoo.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৬৩ কবল িভ
নটওয়াক
লাইেস  দান

৩০ (ি শ)
কাযিদবস
(সরকােরর
অ েমাদন
সােপে )

(১) িনধািরত ফরেম আেবদন
(২) ড লাইেসে র সত ািয়ত
ফেটাকিপ
(৩) াংক সলেভি  সা িফেকট
(৪) ভ াট িনব েনর সনদপ
(৫) চ ার অব কমাস ই াি জ এ
সদ  পেদর সনদপে র সত ািয়ত
ফেটাকিপ
(৭) কবল অপােরটেরর সােথ
স ািদত ি

(১) (ক) অিভেযাগ ও ত  শাখা, ক  নং- ২০২ 
(খ)  ড , ক  নং-
(গ) জলা ওেয়ব
পাটাল (www.moulvibazar,gov.bd)
(২) ি  িনেজই
(৩) ি  িনেজই
(৪) ি  িনেজই
(৫) ি  িনেজই
(৬) ি  িনেজই
(৭) ি  িনেজই

২০/- টাকার কাট িফ জনাব খািদজা তািহরা
 সহকারী কিমশনার

ক  নং- ২০২, (২য় তলা)
মাবাইল:  ০১৭৩০৩৩১০৬4 

ই- মইল: khadizatahira38@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৬৪ (ক) জলমহাল
ইজারা দান (২০
একেরর উে
জলমহােলর

ে )

৬০(ষাট)
কাযিদবস

(১) িনিদ  ফরেম আেবদন
(২) মৎ জীিব সিমিতর সদ  সং া
সনদ
(৩) সিমিতর ই বছেরর অিডট

িতেবদন
(৪) সিমিতর সদ েদর তািলকা,
সিমিতর রিজে শেনর ফেটাকিপ
সত ািয়ত এবং সিমিতর
সভাপিত/স াদেকর ছিব
(৫) ইজারা  ২০% জামানত প

াংক াফট

১। জলা শাসেকর কাযালয় ( রাজ  শাখা), ক  নং- ৩০৮)
২। জলা মৎ  কমকতার কাযালয়।
৩। জলা সমবায় কমকতার কাযালয়।
৪। উপপিরচালক, সমাজেসবা অিধদ েরর কাযালয়
৫। য কান তফিসিল াংকর য কান শাখা

(ক) িত  িসিডউল েয়র জ
সানালী াংক িল: মৗলভীবাজার
শাখায় ১-৪৬৩১-০০০০-১২৬৩ েল
৫০০/- টাকা চালােনর মা েম জমা

দান।

জনাব কা  সাহা
রিভিনউ ড  কােল র

ক  নং- ৩০৮, (৩য়তলা)
ফান : +০২-৯৯৬৬৮২৭২৭

মাবাইল : ০১৭৩০-৩৩১০৫৯
rdcmoulvibazar@mopa.gov.bd

জনাব মাঃ আব ল হক
অিতির  জলা শাসক (রাজ )

ক  নং- ৩০৪, (৩য়তলা)
ফান:+ ০২৯৯৬৬৮২৪৩০
মাবাইল :০১৭৩০৩৩১০৫৬

adcrevmoulvibazar@mopa.gov.bd

৬৫ (খ) জলমহাল
ইজারা দান (২০
একর পয
জলমহােলর

ে )

৬০(ষাট)
কাযিদবস

(১) িনিদ  ফরেম আেবদন
(২) মৎ জীিব সিমিতর সদ  সং া
সনদ
(৩) সিমিতর ই বছেরর অিডট 
(৪) সিমিতর সদ েদর তািলকা,
সিমিতর রিজে শেনর ফেটাকিপ
সত ািয়ত এবং সিমিতর
সভাপিত/স াদেকর ছিব
(৫) ইজারা  ২০% জামানত প

াংক াফট

১। জলা শাসেকর কাযালয় ( রাজ  শাখা), ক  নং-৩০৮ )
২। জলা মৎ  কমকতার কাযালয়।
৩। সংি  মৎ জীবী সিমিতর কাযালয়
৪। উপপিরচালক, সমাজেসবা অিধদ েরর কাযালয়
৫। য কান তফিসিল াংকর য কান শাখা

(খ) িত  িসিডউল েয়র জ
সানালী াংক িল: মৗলভীবাজার
শাখায় ১-৪৬৩১-০০০০-১২৬৩ েল
৫০০/- টাকা চালােনর মা েম জমা

দান।

জনাব কা  সাহা
রিভিনউ ড  কােল র

ক  নং- ৩০৮, (৩য়তলা)
ফান : +০২-৯৯৬৬৮২৭২৭

মাবাইল : ০১৭৩০-৩৩১০৫৯
rdcmoulvibazar@mopa.gov.bd

জনাব মাঃ আব ল হক
অিতির  জলা শাসক (রাজ )

ক  নং- ৩০৪, (৩য়তলা)
ফান:+ ০২৯৯৬৬৮২৪৩০
মাবাইল :০১৭৩০৩৩১০৫৬

adcrevmoulvibazar@mopa.gov.bd
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৬৬ বা মহল ইজারা
দান (সাধারণ)

৬০(ষাট)
কাযিদবস

(১) দরপ  ফরম য় ও জমা দান
(২) জামানত িহেসেব উজারা ে র

াংক াফট
(৩) ড লাইেস  এর ফেটাকিপ
সত ািয়ত
(৪) হালসন পয  আয়কর দােনর
সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
(৫) ভ াট ক প  ক ক দ  সনদ
পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
(৬) এক কিপ পাসেপাট সাইেজর
সত ািয়ত রি ন ছিব।
(৭) (ক) সরকাির কাষাগাের
ইজারা ে র টাকা জমা দােনর
চালােনর ল কিপ।
(১-৪৬৩১-০০০০-১২৬৩ নং কােড
জমা করেত হেব।)
(খ) ইজারা ে র ১৫% ভ াট বাবদ
টাকা জমা দােনর চালােনর ল কিপ
। (১-১১৩৩-০০৪৫-০৩১১ কােড জমা
করেত হেব।)
(গ) ইজারা ে র ৫% আয়কর বাবদ
টাকা জমা দােনর চালােনর ল কিপ।
(১-১১৪১-০০৬৫-০১১১ নং কােড জমা
করেত হেব।

১। জলা শাসেকর কাযালয় ( রাজ  শাখা), ক  নং- ৩০৮)
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, সহকারী কিমশনার ( িম)
এর কাযালয়, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়
২। য কান তফিসিল াংেকর য কান শাখা
৩। ইউিপ চয়ার ান/ পৗর ময়েরর কাযালয়
৪। আয়কর অিফস
৫। ভ াট অিফস
৬। িনজ উে াগ
৭। জলা শাসেকর কাযালয় (রাজ  শাখা, ক  নং-৩০৮ )
সানালী াংক, জলা শাসেকর কাযালেয়ল হ েড  ও জলা
ওেয়ব পাটাল (www.moulvibazar.gov.bd)

িত  িসিডউল েয়র জ  সানালী
াংক িল. মৗলভীবাজার শাখার

কাড নং-১-৪৬৩১-০০০০-১২৬৩
েল ১,০০০/- টাকা চালােনর মা েম

জমা দান।

জনাব কা  সাহা
রিভিনউ ড  কােল র

ক  নং- ৩০৮, (৩য়তলা)
ফান : +০২-৯৯৬৬৮২৭২৭

মাবাইল : ০১৭৩০-৩৩১০৫৯
rdcmoulvibazar@mopa.gov.bd

জনাব মাঃ আব ল হক
অিতির  জলা শাসক (রাজ )

ক  নং- ৩০৪, (৩য় তলা)
ফান:+ ০২৯৯৬৬৮২৪৩০
মাবাইল :০১৭৩০৩৩১০৫৬

adcrevmoulvibazar@mopa.gov.bd

২.২ ািত ািনক সবাঃ

িমক নং সবার নাম সবা
দােন

সেবা
সময়

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

দািয় া  কমকতা (কমকতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান ও ইেমইল

উ তন কমকতা, যার কােছ আপীল করা যােব
(কমকতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাডসহ

টিলেফান ন র ও ই- মইল

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮
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০১ আিথক সাহা  দান
(চা িরত অব ায় 

বরণ করেল)

০৭ (সাত)
কাযিদবস

(১) ক ান তহিবেলর অ দান ম রীর জ  আেবদন
ফরম।
(২) এক কিপ স েতালা পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত
রা ন ছিব।
(৩) অবসর হেণর আেদশপ ।
(৪) ওয়ািরশ সনদপ
(৫)  সনদপ
(৬) আেবদনকারীর নাগির  সনদপ
(৭) ীর ে  নরায় িববাহ না করার এবং ক া ও
ভি র ে  অিববািহত সনদপ
(৮) আেবদনকারীেক সকল সদ  ক ক দ

মতাপ
(৯) শষ বতেনর ত য়নপ
(১০) ক াণ তহিবল/ যৗথবীমার সাহা  পাওয়ার
দাবীদারেদর ন না া র

(১) সাধারণ শাখা (ক -২২৪ ), জলা শাসেকর
কাযালয় ও ইউএনও অিফস
(২) যেকান িডও/িনজ  ব াপনা।
(৩) সাধারণ শাখা (ক -২২৫), জলা শাসেকর
কাযালয় 
(৪) পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান
(৫) িচিকৎসক/ পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান
(৬) পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান
(৭) পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান
(৮) িনজ  ব াপনা
(৯) সংি  অিফস
(১০) সাধারণ শাখা (ক  নং-২২৫), জলা

শাসেকর কাযালয়

িফ/ চাজ জনাব খািদজা তািহরা
সহকারী কিমশনার

সাধারণ শাখা
(ক  নং-২২৪), ২য় তলা
ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৪

ই- মইল: acictmoulvibazar@yahoo.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

০২ কমচারীর ক াণ বাড
হেত অ দান দান

০৭ (সাত)
কাযিদবস

(১) ক াণ তহিবেলর অ দান পাওয়ার আেবদনপ
(২) পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব
(৩) কম েলর বতেনর ত য়নপ
(৪) ক অণ তহিবল/ যৗথবীমার সাহা  পাওয়ার
দাবীদােরর ন না া র

(১) ক াণ বাড, িসেলট
(২) িনজ  ব াপনা
(৩) সংি  কাযালয়
(৪) সং াপন শাখা (ক  নং-২০৪), জলা

শাসেকর কাযালয় ও ইউএনও অিফস

িফ/চাজ জনাব মাঃ মাহ ল আলম
শাসিনক কমকতা
সং াপন শাখা
ক  নং- ২০৪,

ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩০১৫
ইেমইল-dcmbestd@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

০৩ অ ম কমচারীর যৗথ
বীমার অথ ম র

০৭ (সাত)
কাযিদবস

িনধািরত ফরেম আেবদন, ন না া র ও হােতর াচ
আং েলর ছাপ ফেটা, অ মতা সনদপ , রাজ
খাত  মেম সনদপ

সং াপন শাখা (ক  নং-২০৪), জলা শাসেকর
কাযালয় ও ডা ার (অ মতার সনদপ )

িফ/চাজ জনাব মাঃ মাহ ল আলম
শাসিনক কমকতা
সং াপন শাখা
ক  নং- ২০৪,

ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩০১৫
ইেমইল-dcmbestd@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

০৪ ত কমচারীর ক াণ
তহিবেলর অ দান দান

০৭ (সাত)
কাযিদবস

িনধািরত ফরেম আেবদন,  সনদপ , ত কমচারীর
জ  তািরেখর সত ািয়ত সনদপ , রাজ  খাত  মেম
সনদপ

সং াপন শাখা (ক  নং-২০৪), জলা শাসেকর
কাযালয় ও ইউিপ/ পৗরসভার চয়ার ান (
সনদপ )

িফ/চাজ জনাব মাঃ মাহ ল আলম
শাসিনক কমকতা
সং াপন শাখা
ক  নং- ২০৪,

ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩০১৫
ইেমইল-dcmbestd@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

০৫ চা রীরত অব ায়
বরণকারী সরকারী

কমকতা/কমচারীেদর
আিথক অ দান

৩০
কাযিদবস

(১) সংি  িনয় কারী ম ণালয়/ জলা শাসেকর
কাযালেয়র মা েম/যথাযথ ক পে র মা েম আেবদন
করেত হেব।
(২) ধান িহসাবর ণ/ জলা একাউ  এ  িফ া
অিফসােরর িত া িরত শষ বতেনর ত য়নপ
(৩) সািভস বিহর সত ািয়ত কিপ
(৪) চা রী ায়ীকরেণর আেদেশর ফেটাকিপ
(৫) রাজ া খাত  ায়ী সরকারী কমচারী মেম

ত য়নপ

(১) সংি  িনয় কারী ম ণালয়/ জলা শাসেকর
কাযালয় যথাযথ ক প
(২) ধান িহসাবর ণ/ জলা একাউ  এ
িফ া  অিফসার
(৩) সংি  অিফস
(৪) সংি  অিফস
(৫) সংি  অিফস ধান
(৬) মিডক াল বাড/ইউিপ চয়ার ান/ পৗলসভার
ময়র

িফ/চাজ জনাব খািদজা তািহরা
সহকারী কিমশনার

সাধারণ শাখা
(ক  নং-২২৪)

ফান: ০১৭৩০৩৩১০৬৪
ই- মইল: acegeneral@yahoo.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd
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০৬ সরকাির আবািসক এলাকায়
কমকতা/ কমচারীেদর বাসা

বরা

০৭ (সাত)
কাযিদবস

যথাযথ ক পে র মা েম হে  িলিখত আেবদন। েযাজ  নয় িফ/চাজ জনাব ফয়সাল মাহ দ য়াদ
নজারত ড  কােল র

নজারত শাখা
ক  নং- ২১১, (২য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮২৭২৫

ই-
মইল: nezaratdcofficemb@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

০৭ ইউিপ চয়ার ানগেনর
বিহ:বাংলােদশ র
আেবদনপ  অ ায়ন

০৩ (িতন)
কাযিদবস

(১) ইউিপ ক ক  ম ির সং া  কাযিববরণী
(২) মামলা (যিদ থােক) সং া  থাকার ত য়নপ

(১) সংি  ইউিনয় পিরষদ
(২) সংি  থানা

িফ/চাজ জনাব মাছা: মিল আ ার
সহকারী কিমশনার

ক  নং- ৩১০, ৩য় তলা
ফান নং-০২৯৯৬৬৮২৬০৩
মাবাইল ০১৭৩০৩৩১০৬৩

ইেমইল-
 afsanamoli1@gmail.com

জনাব মি কা দ
উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার, মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩১০, ৩য় তলা
ফান: ০২৯৯৬৬৮২৬০৩

মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০৬১
ddlgmoulvibazar@gmail.com

০৮ িশ া িত ােনর
ি জাইিডং অিফসার

িনেয়াগ

০১ (এক)
কাযিদবস

সংি  িত ান ধান ক ক আেবদনপ আেবদকারী ক ক সরবরাহ ত িফ/চাজ জনাব সয়দ সাফকাত আলী
সহকারী কিমশনার, িশ া ও ক াণ শাখা

ক  নং- ৩০২,
মাবাইল নং-০১৫৫১০২৭২৯৫

ইেমইল-syedsafkatali18960@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd
০৯ ব ক/রাইেফন সরকাির

কমকতােদর (সামিরক)
জ  লাইেস  দান

০৩ (ি শ)
কাযিদবস

(১) িনধিরত ফরেম জলা ািজে ট বরাবর আেবদন
(২০/- টাকার কাট িফসহ)
(২) িলশ ভিরিফেকশন িরেপাট ফরম
(৩) আেবদেনর ববত  ০৩ বছেরর আয়কর ত য়নপ
(সত ািয়ত) (ধারাবািহকভােব তম ০১ (এক) ল
টাকা কের কর বছর এবং কেরর পিরমাণ উে খসহ

ানীয় কর অিফস হেত ই ত ত য়নপ )
(৪) নাগিরক  সনদ (সত ািয়ত)
(৫) জ িনব ন সনদ/জাতীয় পিরচয় প  (সত ািয়ত)
(৬) ৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল াে  হলফনামা
( নাটারী পাবিলক ক ক অ েমািদত)
(৭) িশ াগত যা তার সনদ (সত ািয়ত)
(৮) স  তালা ০৩ কিপ রি ন ছিব (সত ািয়ত)
(কিমশ া  ১ম িণর কমরত/অবসর া
কমকতােদর িনধািরত আয়কর পিরেশােধর বা বাধকতা
নই)

(১) িডিশয়াল ি খানা শাখা (ক  নং-
৩০৩)/ই- সবা ক / জলা ওেয়ব
পাটাল www.moulvibazar.gov.bd
(২) সংি  থানা
(৩) সংি  অিফস
(৪) পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
(৫) পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
(৬) িনজ  ব াপনা
(৭) িনজ  ব াপনা
(৮) িনজ  ব াপনা

(১) লাইেস  িফ-২০,০০০/-
(চালান কাড নং

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯)
(২) ভ াট-১৫% ( কাড নং-

১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১)
সানালী াংক

মৗলভীবাজার শাখায় জমা
দয়া যােব।

(কিমশ া  ১ম িণর
কমরত/অবসর া

কমকতােদর জ  লাইেস
িফ েযাজ  নয়)

জনাব ঊিম রায়
িসিনয়র সহকারী কিমশনার

জএম শাখা
ক  নং- ৩০৩,

ফান: ০২৯৯৬৬৮৩০৭২
মাবাইল: ০১৭৩৩৫০২২৯৫

ই- মইল: jmsection303@gmail.com

জনাব মাছা: শাহীনা আ ার
অিতির  জলা ািজে ট, মৗলভীবাজার

(ক  নং-৩১১)
ফান: ০২৯৯৬৬৮২২০৩

মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০৫৭
admmoulvibazar@mopa.gov.bd

১০ ব ক/রাইেফন সরকাির
কমকতােদর (সামিরক)
জ  লাইেস  নবায়ন

০৩ (িতন)
কাযিদবস

(১) সাদা কাগেজ জলা ািজে ট বরাবর আেবদন
(২) সানালী াংেক টাকা জমা দান কের চালােনর ল
কিপ
(৩) লাইেসে র ল কিপ
(৪) নবায়েনর সময় অ  দশণ করেত হেব

(১) িডিশয়াল ি খানা শাখা (ক  নং-
৩০৩)/ই- সবা ক / জলা ওেয়ব
পাটাল www.moulvibazar.gov.bd
(২) িনজ  ব াপনায়
(৩) িনজ  ব াপনায়
(৪) িনজ  ব াপনায়

িফ/চাজ জনাব ঊিম রায়
িসিনয়র সহকারী কিমশনার

জএম শাখা
ক  নং- ৩০৩,

ফান: ০২৯৯৬৬৮৩০৭২
মাবাইল: ০১৭৩৩৫০২২৯৫

ই- মইল: jmsection303@gmail.com

জনাব মাছা: শাহীনা আ ার
অিতির  জলা ািজে ট, মৗলভীবাজার

(ক  নং-৩১১)
ফান: ০২৯৯৬৬৮২২০৩

মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০৫৭
admmoulvibazar@mopa.gov.bd

২.৩ অভ রীণ সবাঃ
িমক নং সবার নাম সবা দােন সেবা

সময়
েয়াজনীয় কাগজপ েয়াজনীয় কাগজপ /আেবদন ফরম/ত

াি  ান
সবা  এবং

পিরেশাধ প িত (যিদ
থােক)

দািয় া  কমকতা (কমকতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর
কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান ও ইেমইল

উ তন কমকতা, যার কােছ আপীল করা যােব
(কমকতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাডসহ

টিলেফান ন র ও ই- মইল
০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮

২২



০১ এ কাযালেয়র কমচারীেদর
পাসেপাট করার অ মিত দান

০৩ (িতন)
কাযিদবস

(১) সাদা কাগেজ আেবদন
(২) রণ ত এনওিস ফরম
(৩) জাতীয় পিরচয় পে র কিপ
(৪) রাতন পাসেপােটর কিপ
(৫) ামী/ ীর ে  জাতীয় পিরচয় প  ও ১৫ বছেরর
িনেচর বয়েসর স ােনর ে  জ  িনব ন সনেদর
কিপ

(১) সং াপন শাখা (ক  নং-২০৪), জলা
শাসেকর কাযালয় ও ইউএনও অিফস

(২) আেবদন যাচাই েম এনওিস দান এবং
ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ

িবনা ে জনাব মাঃ মাহ ল আলম
শাসিনক কমকতা
সং াপন শাখা
ক  নং- ২০৪,

ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩০১৫
ইেমইল-dcmbestd@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

০২ পনশন দান (৩য় িনর
চা িরজীবী িনেজর অবসর

হেণর ে

০৭ (সাত)
কাযিদবস

(১) নন- গেজেটড চা েরেদর ে  সািভস ক
(২) িপআরএলএ গমেনর আেদশপ
(৩) ত ািশত শষ বতনপ
(৪) পািরবািরক পনশন আেবদন ফরম নং-২.১
(৫) স েতালা পাসেপাট সাইেজর ও া  সাইেজর
সত ািয়ত রি ন ছিব
(৬) া  পনশেনর বধ উ রািধকার ঘাষণাপ
(৭) ন না া র ও হােতর াচ আং েলর ছাপ
(৮) উ রািধকার মেনানয়ন ও পািরবািরক পনশন ও
আ েমািষক উে ালন করার জ  মতা অপন সনদ
(৯) না-দাবী ত য়ন প
(১০) সরকাির পাওনািদ পিরেশােধর অ ীকারপ
(সরকাির পাওনার ে )

(১) সং াপন শাখা (ক  নং-২০৪), জলা
শাসেকর কাযালয় ও ইউএনও অিফস

(২) সং াপন শাখা (ক  নং-২০৪), জলা
শাসেকর কাযালয়

(৩) সংি  অফস
(৪) সং াপন শাখা (ক  নং-২০৪), জলা

শাসেকর কাযালয় ও ইউএনও অিফস
(৫) য কান িডও/িনজ  ব াপনা

(৬) পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান
(৭) িনজ  ব াপনা
(৮) িনজ  ব াপনা
(৯) সংি  অিফস

(১০)(১) সং াপন শাখা (ক  নং-২০৪),
জলা শাসেকর কাযালয়

িফ/চাজ জনাব মাঃ মাহ ল আলম
শাসিনক কমকতা
সং াপন শাখা

ক  নং- ২০৪, ২য় তলা
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩০১৫

ইেমইল-dcmbestd@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

০৩ পািরবািরক পনশন দান ( পনশন
ম রী েবই পনশনােরর 

হেল

০৭ (সাত)
কাযিদবস

(১) নন- গেজেটড চা েরেদর ে  সািভস ক
(২) িপআরএলএ গমেনর আেদশপ
(৩) ত ািশত শষ বতনপ
(৪) পািরবািরক পনশন আেবদন ফরম নং-২.১
(৫) স েতালা পাসেপাট সাইেজর ও া  সাইেজর
সত ািয়ত রি ন ছিব
(৬) উ রািধকার সনদপ  ও নন ািরজ সা িফেকট
(৭) ন না া র ও হােতর াচ আং েলর ছাপ
(৮) উ রািধকার মেনানয়ন ও পািরবািরক পনশন ও
আ েমািষক উে ালন করার জ  মতা অপন সনদ
(৯) িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান/কাউি লর ক ক দ   সনদপ
(১০) না-দাবী ত য়ন প
(১১) সরকাির পাওনািদ পিরেশােধর অ ীকারপ
(সরকাির পাওনার ে )

(১) সং াপন শাখা (ক  নং-২০৪), জলা
শাসেকর কাযালয় ও ইউএনও অিফস

(২) সং াপন শাখা (ক  নং-২০৪), জলা
শাসেকর কাযালয়

(৩) সংি  অফস
(৪) সং াপন শাখা (ক  নং-২০৪), জলা

শাসেকর কাযালয় ও ইউএনও অিফস
(৫) য কান িডও/িনজ  ব াপনা

(৬) পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান
(৭) িনজ  ব াপনা
(৮) িনজ  ব াপনা

(৯) িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান

(১০) সংি  অিফস
(১১)সং াপন শাখা (ক  নং-২০৪), জলা

শাসেকর কাযালয় ও ইউএনও অিফস

িফ/চাজ জনাব মাঃ মাহ ল আলম
শাসিনক কমকতা
সং াপন শাখা

ক  নং- ২০৪, ২য় তলা
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩০১৫

ইেমইল-dcmbestd@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

২৩



০৪ পািরবািরক পনশন দান
(অবসরভাতা ভাগরত অব ায়

 হেল)

০৭ (সাত)
কাযিদবস

(১) পািরবািরক পনশন আেবদন ফরম নং-২.২
(২) এককিপ স েতালা পাসেপাট সাইেজর ছিব ও এক
কিপ া  সাইেজর সত ািয়ত ছিব
(৩) উ রািধকার সনদ ও নন ািরজ সা িফেকট
(৪) ন না া র ও হােতর াচ আ েলর ছাপ
(৫) উ রািধকার মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও
আ েতািষক উে ালন করার মতা অপন সনদ
(৬)  সনদপ
(৭) িপিপও ( পনশন পেম  অডার) ও িড-হাফ

(১) িপিপও ( পনশন পেম  অডার) ও িড-
হাফ

(২) য কান িডও/িনজ  ব াপনা
(৩) পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান

(৪) িনজ  ব াপনা
(৫) িনজ  ব াপনা

(৬) িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান

(৭) িহসাব র ণ অিফস

িফ/চাজ জনাব মাঃ মাহ ল আলম
শাসিনক কমকতা
সং াপন শাখা

ক  নং- ২০৪, ২য় তলা
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩০১৫

ইেমইল-dcmbestd@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

৩য় িণর িপআরএল ম র ০৭ (সাত)
কাযিদবস

আেবদনপ  ও অিজত র িহসাব িববরণী সং াপন শাখা (ক  নং-২০৪), জলা
শাসেকর কাযালয়

িফ/চাজ জনাব মাঃ মাহ ল আলম
শাসিনক কমকতা
সং াপন শাখা

ক  নং- ২০৪, ২য় তলা
ফান নং-০২৯৯৬৬৮৩০১৫

ইেমইল-dcmbestd@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

০৫ পনশন দান (৪থ িণর
চা িরজীবী িনেজর অবসর

হেনর ে )

০৭ (সাত)
কাযিদবস

(১) নন- গেজেটড চা েরেদর ে  সািভস ক
(২) িপআরএলএ গমেনর আেদশপ
(৩) ত ািশত শষ বতন-প
(৪) পািরবািরক পনশন আেবদন ফরম নং-২.১
(৫) স  তালা পাসেপাট ও া  সাইেজর সত ািয়ত
রি ন ছিব
(৬) া  পনশেনর বধ উ রািধকার ঘাষণাপ
(৭) ন না া র ও হােতর াচ আ েলর ছাপ
(৮) উ রািধকার মেনানয়ন ও পািরবািরক পনশন ও
আ েতািষক উে ালন করার মতা অপন সনদ
(৯) না দাবী ত য়নপ
(১০) সরকাির পাওনািদ পিরেশােধর অ ীকারপ
(সরকাির পাওনার ে )

(১) নজারত শাখা (ক  নং-২১৭) ও
ইউএনও অিফস
(২) সং াপন শাখা (ক  নং-২০৪)
(৩) সংি  অিফস
(৪) নজারত শাখা (ক  নং-২১৭) ও
ইউএনও অিফস
(৫) য কান িডও/িনজ  ব াপনায়
(৬) পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান
(৭) িনজ  ব াপনা
(৮) িনজ  ব াপনা
(৯) সংি  অিফস
(১০) নজারত শাখা (ক  নং-২১৭)

িফ/চাজ জনাব ফয়সাল মাহ দ য়াদ
নজারত ড  কােল র

নজারত শাখা
ক  নং- ২১১, (২য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮২৭২৫

ই-
মইল: nezaratdcofficemb@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

০৬ আ ায়ন ব া সভা/ সিমনার
অ ােনর ধায

তািরখ

িবিধ মাতােবক সবা দান সভার না শ/অিধযাচন বরা ত বােজট
হেত অথবা নগদ

জনাব ফয়সাল মাহ দ য়াদ
নজারত ড  কােল র

নজারত শাখা
ক  নং- ২১১, (২য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮২৭২৫

ই-
মইল: nezaratdcofficemb@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

০৭ শনারী সাম ী সরবরাহ ০৭ (সাত)
কাযিদবস

অিধযাচন ভার া  কমকতার পিরশসহ অিধযাচন িবনা ে জনাব ফয়সাল মাহ দ য়াদ
নজারত ড  কােল র

নজারত শাখা
ক  নং- ২১১, (২য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮২৭২৫

ই-
মইল: nezaratdcofficemb@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

২৪



০৮ িবিবধ য পািত মরামত ০৭ (সাত)
কাযিদবস

শাখা ধােনর পািরসহ বরা  সােপে  আেবদন
যাচাই েম মরামেতর আেদশ দান

শাখা ধােনর পািরশসহ -িনিদ  িবষয় ও
বণনা িদেয় সাদা কাগেজ আেবদন করেত
হেব।

েযাজ  নেহ জনাব ফয়সাল মাহ দ য়াদ
নজারত ড  কােল র

নজারত শাখা
ক  নং- ২১১, (২য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮২৭২৫

ই-
মইল: nezaratdcofficemb@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
জনাব ভাং  সাম মহান

অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার
ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)

ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩
adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

০৯ কি উটার ও অ া  য পািত
মরামত

০৭ (সাত)
কাযিদবস

শাখা ধােনর পািরসহ বরা  সােপে  আেবদন
যাচাই েম মরামেতর আেদশ দান

শাখা ধােনর পািরশসহ -িনিদ  িবষয় ও
বণনা িদেয় সাদা কাগেজ আেবদন করেত
হেব।

েযাজ  নেহ জনাব ফয়সাল মাহ দ য়াদ
নজারত ড  কােল র

নজারত শাখা
ক  নং- ২১১, (২য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮২৭২৫

ই-
মইল: nezaratdcofficemb@gmail.com

জনাব ভাং  সাম মহান
অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার

ক  নং- ৩০২, (৩য়তলা)
ফান: ০২৯৯৬৬৮৩৩৩৩

adcgmoulvibazar@mopa.gov.bd

২২-৩-২০২৩ ৮:৩০:২২
মীর  ন ািহ দ আহ সান

জলা শাসক, জলা শাসেকর  কাযালয়
জলা শাসেকর  কাযালয়, মৗলভীব াজার

২৫



সফা প্রদান প্রতিশ্রুতি (তটিজজন্ চার্ টায) এ ফতণ টি পযভমূজয িাতরকা 

 

ক্রতভক তফলজেয নাভ পৃষ্ঠা 

০১ পযভ ‘ক’: িথ্য প্রাতিয আজফদন পযভ ০১ 

০২ পযভ ‘গ’: িথ্য প্রাতিয আতর আজফদন পযভ ০২ 

০৩ ফাাংরাজদ পযভ নাং ২৬৩৯: াধাযণ বতফষ্য িতফর জি অতিভ িজণয জন্য আজফদন পযভ ০৩-০৪ 

০৪ াধাযণ বতফষ্য িতফর জি অতিভ উজতারজনয তনতভত কিটজনয তফফযণীয ছক ০৫ 

০৫ ফাাংরাজদ পযভ নাং ৬৬৩: াধাযণ বতফষ্য িতফর জি চূড়ান্ত উজতারজনয আজফদন পযভ ০৬-০৭ 

০৬ ফাাংরাজদ পযভ নাং ২৩৯৫: সগজজজর্ড কভ টচাযীজদয অতজটি ছুটিয তাজফয পযভ ০৮ 

০৭ ফাাংরাজদ পযভ নাং ৪০: নন-সগজজজর্ড কভ টচাযীজদয অতজটি ছুটিয আজফদন পযভ ০৯ 

০৮ ব্যতিগি কাযজণ যকাতয/স্বােত্বাতি াংস্থায কভ টচাযীজদয তফজদ ভ্রভজণয আজফদন পযভ ১০ 

০৯ চাকুতযযি অফস্থাে মৃত্যুজতনি আতথ টক অনুদাজনয আজফদন পযভ ১১-১৫ 

১০ স্থােী অক্ষভিাজতনি আতথ টক অনুদাজনয আজফদন পযভ ১৬-২০ 

১১ তফতএ প্রান কুাডাজযয কভ টকিটাজদয চাকুতয স্থােীকযজণয সচক তরস্ট ২১ 

১২ াজাজর্ টয এনওত পযভ ২২ 

১৩ কর ধযজনয সনন আজফদন পযভ ২৩-৪৮ 

১৪ জাজফদা নকজরয দযখাজেয পযভ ৪৯ 

১৫ তফজদ ভ্রভজণয আজফদন পযভ: ইউতনেন তযলদ ইউত দস্য ৫০ 

১৬ তফজদ ভ্রভজণয আজফদন পযভ: সৌযবায সভেয/কাউতিরয ৫১ 

১৭ আপ্যাজেজনয তযকুুইতজন তি ৫২ 

১৮ আনুলাতিক দ্রব্যাতদ যফযাজয অতধমান পযভ ৫৩ 

 



পরম ‘ক’ 

তথ্য প্রাপ্তির আবফদনত্র 

[তথ্য অপ্তধকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) প্তফপ্তধমাার প্তফপ্তধ ৩ দ্রষ্টব্য] 

 

ফরাফর 

…………………. 

………………….. 

ও 

তথ্য প্রদানকারী কম মকতমা 

…………….. 

 

১। আবফদনকারীর নাম :  

 

 প্ততার নাম :  

 

 মাতার নাম :  

 

 ফতমমান ঠিকানা :  

 

 

 স্থায়ী ঠিকানা :  

 

 

 পযাক্স, ই-মমই, মেপ্তবপান ও মমাফাই মপান 

নম্বর (যপ্তদ থাবক) 

:  

 

 
২। প্তক ধরবের তথ্য* (প্রবয়াজবন অপ্ততপ্তরক্ত কাগজ 

ব্যফহার করুন) 

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩। মকান দ্ধপ্ততবত তথ্য াইবত আগ্রহী 

(ছাাবনা/পবোকপ্ত/ প্তপ্তিত/ই-মমই/পযাক্স/প্তসপ্তি অথফা 

অন্য মকান দ্ধপ্তত) 

:  

৪। তথ্য গ্রহেকারীর নাম ও ঠিকানা :  

 

৫। প্রবযাজয মেবত্র সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা :  

 

 

 

 

আবফদবনর তাপ্তরি: …………….                    আবফদনকারীর স্বাের:  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . 



পযভ ‘গ’ 

আপির আবফদন 

 [তথ্য অধধকায (তথ্য প্রাধি ংক্রান্ত) ধফধধভারায ধফধধ-৬ দ্রষ্টব্য] 

 

ফযাফয 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

 

 

১। আপিরকাযীয নাভ ও ঠিকানা 

(যমাগাবমাবগয জ ভাধ্যভ) 

:  

২। আপিলের তাধযখ :  

 

৩। যম আবদবয ধফরুবে আপির কযা ইয়াবে 

উায কধ (মধদ থাবক) 

:  

 

 

৪। মাায আবদবয ধফরুবে আপির কযা ইয়াবে 

তাায নাভ আবদবয ধফফযণ (মধদ থাবক) 

:  

 

 

 

 

 

৫। আপিযরয ংধিি ধফফযণ :  

 

 

 

 

 

 

 

৬। আবদবয ধফরুবে ংক্ষুব্ধ ইফায কাযণ 

(ংধিি ধফফযণ) 

:  

 

 

 

 

 

৭। প্রাধথ িত প্রধতকাবযয যুধি/ধবধি :  

 

 

৮। আপিরকাযী কর্তিক প্রতযয়ন :  

 

 

৯। অন্য যকান তথ্য মাা আপির কর্তিবিয 

মু্মবখ উস্থাবনয জন্য আপিরকাযী ইচ্ছা 

যালণ কবযন 

:  

 

 

আবফদবনয তাধযখ: ……………..                        আবফদনকাযীয স্বািয: …………………. 





ফাাংরাদদ পযভ নাং- ২৬৩৯ 

াধাযণ ববফলয তবফর ইদত অবিভ িদণয জনয আদফদদনয পযভ

প্রাকঃ 

ভদাদয়, 
বফনয় বনদফদন এই যম, আভায ববফলয তবফদর জভাকৃত টাকা ইদত অবিভ টাকা..........................................ভাত্র 

াওয়ায জনয আদফদন কবযদতবি। আবভ বনদেয প্রবতবট প্রদেয বিক বাদফ উত্তয বদয়াবি। 

আনায অনুগত 

তাবযখঃ ............................................. স্বাক্ষয................................................ 
স্থানঃ ................................................  দফী ............................................... 

বিকানা ............................................. 
......................................................... 

প্রোফরী  উত্তয 

১।  ূফবফতবী ৩০য জুদন আনায কত টাকা জভা বির
    (ভা বাফযক্ষক কতৃবক প্রদত্ত আভানতী বাফ
    দত্রয ভূর অনুবরব াংমুক্ত কবযদত ইদফ এফাং ইা 
    যীক্ষায য যপযৎ যদওয়া ইদফ )।
২। অবিদভয প্রদয়াজনীয়তায কাযন বক? (ুদীঘব কাযণ 

    ইদর ৃথকবাদফ বরবফদ্ধ কবযদত ইদফ)। 
৩। আনায ফতবভান যফতন কত? 
৪। (ক) ূদফব বক যকান অবিভ রওয়া ইয়াবির? 
    (খ) মবদ ইয়া থাদক, অবিদভয ফ টাকা বক 

 বযদাধ কযা ইয়াদি? 
 (গ) মবদ ইয়া থাদক, বযদাদধয যল বকবি 

 ুদ যকান ভয় যদওয়া ইয়াবির? 
 (ঘ) ূদফবয অবিভ মূ্পণবরূদ বযদাধ না ইয়া 

      থাবকদর আয কত বকবি প্রদদয় আদি? 
৫। কত বকবিদত (ুদ বকবি) অবিভ বযদাধ 

    কবযদত ইচু্ছক? 
৬। আনায তবফদর জভাকৃত টাকায় বক ুদ য়? 
    (শুধুভাত্র ভুরভান অবপাযগণদক উত্তয বদদত
    ইদফ)। 

ঊর্ধ্বতন অবপাদযয ুাবয 

স্বাক্ষয................................................ 
দফী ................................................ 



সাধারণ ভবিষ্য তহবি হতত অবিম উততাতনর বনবমত কতততনর বিিরণীর ছক 

 

আতিদনকারীর নাম  : 

দবি   : 

কম তস্থ   : 

ভবিষ্য তহবি বহসাি নম্বর : 

 

ভবিষ্য 

তহবি 

চাঁদা 

ভবিষ্য 

তহবিতর 

অবিতমর 

বকবি 

কল্যাণ 

তহবি 

চাঁদা 

অবিম 

আয়কর 

যযৌথিীমা 

তহবি 

       

গৃহ বনম তাণ 

অবিম 

অন্যান্য কততন 

(যবদ থাতক, নামসহ 

বদতত হতি) 

যমাট কততন 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

আতিদনকারীর স্বাক্ষর 

 

 

 

 

বনয়ন্ত্রণকারী কম তকততার স্বাক্ষর 
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ব্যক্তিগত কারণে সরকাক্তর/স্বায়ত্বশাক্তসত সংস্থার কর্ মচারীণের ক্তিণেশ ভ্রর্ণের আণিেনপত্র 

 

(০১) আণিেনকারীর নার্ :  

(০২) ক্তপতার নার্ :  

(০৩) র্াতার নার্ :  

(০৪) স্বার্ী/স্ত্রীর নার্ :  

(০৫) পেক্তি  অক্তিণসর ঠিকানা :  

(০৬) মূল বিতন  বিতন বেল :  

(০৭) বে বেশ ভ্রর্ে করণিন (স্থানসমূহ ভ্রর্ে করণত ইচ্ছুক তা 

উণেখ করণত হণি) 

:  

(০৮) ভ্রর্ণের উণেশ্য :  

(০৯) প্রস্তাক্তিত ভ্রর্ণের বর্য়াে (তাক্তরখসহ) : ক্তিণেণশ অিস্থান:   

োতায়াণতর সর্য়: 

(১০) বশষিার ঐ বেশ ভ্রর্ণের তাক্তরখ এিং কত ক্তেণনর জন্য 

(প্রণোজয বেণত্র ক্তিণেশ ভ্রর্ণের অনুর্ক্তত সংক্রান্ত অক্তিস 

আণেণশর কক্তপ সংযুি করণত হণি) 

: 

. . . . . . . . . হণত  . . . . . . . . . তাক্তরখ,   . . . . . .    ক্তেন 

(১১) েক্তে পক্তরিাণরর বকান সেস্য িা অন্য কাউণক সণে 

ক্তনণত চান তার/তাণের নার্, িয়স  আণিেনকারীর 

সাণে সম্পকম 

:  

 

 

 

(১২) প্রস্তাক্তিত ভ্রর্ণের আনুর্াক্তনক খরণচর পক্তরর্াে :  

(১৩) 

 

প্রস্তাক্তিত ভ্রর্ণের খরচ ক্তকভাণি বর্টাণনা হণি (ক্তনজ 

ব্যক্ততত ক্তিণেণশ আত্মীয়-স্বজন খরচ িহন করণল 

তার/তাণের নার্  ঠিকানা 

:  

(১৪) আণিেনকারীর ক্তিগত ০১ িছণরর ভ্রর্ণের ক্তিিরেী 

(প্রস্তাক্তিত ভ্রর্ণের তাক্তরখ বেণক পূি মিতী ০১ িছর) 

: বেণশর নার্ তাক্তরখ 

.  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . .   হণত  . . . . . . . .  

 

আণিেনকারীর স্বাের:  

বর্ািাইল নম্বর:  

ই-বর্ইল:  

(১৫) সরকাণরর তরি হণত বকান বিণেক্তশক মুদ্রা ব্যয় হণি না 

এ র্ণর্ ম প্রতযয়নসহ র্ন্ত্রোলয়/ক্তিভাগ/ অক্তিেপ্তর/অক্তিস 

প্রোণনর সুপাক্তরশ 

 

:  

 

 

 

.................................. 

অক্তিস প্রোণনর স্বাের  সীল 

ক্তি:দ্র: পূরেকৃত অক্তজমত ছুটির আণিেন িরর্ সংযুি করণত হণি। 

 























 

বিবসএস প্রশাসন ক্যাডারেে ক্র্ মক্র্মারেে চাকুবে স্থায়ীক্েণ সংক্রান্ত চচক্ বিস্ট 

 

ক্রবর্ক্ বিষয়/ক্াগজপত্র 

০১ আরিেনপত্র 

০২ চাকুবে স্থায়ীক্েরণে বনর্ মাবের্ ছক্ পূেণ 

০৩ বিবসএস (প্রশাসন) ক্যাডারে চ াগোরনে প্রজ্ঞাপন 

০৪ বিভাগীয় ক্বর্শনারেে ক্া মািরয় চ াগোন/ন্যস্তক্েরণে প্রজ্ঞাপন 

০৫ চ াগোনপত্র 

০৬ চজিাপ্রশাসরক্ে ক্া মািরয় ন্যস্তক্েরণে প্রজ্ঞাপন 

০৭ চেজােী প্রবশক্ষণ সনে 

০৮ চক্স চেক্ড ম গৃহীর্ হওয়াে সনে 

০৯ বিভাগীয় পেীক্ষায় উত্তীরণ মে চগরজট 

১০ বুবনয়াবে প্রবশক্ষণ চক্াস ম সম্পরেে সনে 

১১ িাবষ মক্ চগাপনীয় অনুরিেরনে অগ্রায়ন পত্র 

১২ এসএসবস পেীক্ষা পারশে মূি সনরেে ছায়াবিবপসহ সক্ি এক্ারডবর্ক্ সনরেে ছায়াবিবপ 

১৩ জার্ীয় পবেচয় পরত্রে সর্যাবয়র্ ছায়াবিবপ 
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ংযমোজনী-১ 

প্রতযোশত শল শফতনত্র (আএরশশ) 

Expected Last Pay Certificate (ELPC) 

 

(শনন জীকযণ অযদ, ২০২০ এয ২.০৫ নুযেদ নুোযয) 

 

(শগযজযটড কভ মকতমোয শেযত্র ংশিষ্ট শোফযেণ শপোয পূযণ ও জোশয ক শযযফন এফং নন- শগযজযটড কভ মচোযীগযণয  

শেযত্র ংশিষ্ট অয়ন ও ব্যয়ন কভ মকতমো পূযণ কশযযফন এফং ংশিষ্ট শোফযেণ কভ মকতমোয প্রশতস্বোেযয জোশয কশযযফন ) 

 

১। কভ মচোযীয তথ্যোশদ:  

    (ক) নোভ                                                      : ---------------------------------------------------------------- 

    (খ) দশফ (ফতমভোন)          : ---------------------------------------------------------------- 

    (গ) জোতীয় শযচয় নম্বয          : ---------------------------------------------------------------- 

    (ঘ) শপ           : ---------------------------------------------------------------- 

    (ঙ) জন্ম তোশযখ           : ---------------------------------------------------------------- 

    (চ) গ্রোয চোকশযযত প্রথভ শমোগদোযনয তোশযখ ও দশফ: ---------------------------------------------------------------- 

    (ছ) ফযগ্রযণয তোশযখ          : ---------------------------------------------------------------- 

    (জ) ফয-উত্তয ছুটি (শঅযএর) অযযেয তোশযখ  : ---------------------------------------------------------------- 

    (ঝ) চূড়োন্ত ফযগ্রযণয তোশযখ         : ---------------------------------------------------------------- 

    (ঞ) শল অশযত শফতন শের         : ---------------------------------------------------------------- 

    (ট) যফতী ফোশল মক শফতন বৃশিয তোশযখ         : ---------------------------------------------------------------- 

 

২। শদয় ভোশক শফতন-বোতোয শফফযণ: 

 

শফলয়/খোত ফয-উত্তয ছুটি অযযেয 

ব্যফশত পূযফ ময তোশযশখ 

(টোকো) 

চূড়োন্ত ফযগ্রযণয 

ব্যফশত পূযফ ময তোশযযখ 

(টোকো) 

(ক) মূর শফতন: 

(খ) শঅযএর কোরীন ফোশল মক শফতন বৃশি (শযভোণ): 

(গ) শফযল শফতন: 

(ঘ) দোশয়ত্ব/শফযল বোতো: 

(ঙ) ফোশড় বোড়ো বোতো: 

(চ) শচশকৎো বোতো: 

(ছ) ভোঘ ম বোতো: 

(জ) মোতোয়োত বোতো: 

(ঝ) শধোরোআ বোতো: 

(ঞ) ব্যশিগত বোতো: 

(ট) কোশযগশয বোতো: 

(ঠ) অপ্যোয়ন বোতো: 

(ড) টিশপন বোতো: 

(ঢ) শভোফোআর/শর শপোন বোতো: 

(ণ) অফোশক শটশরযপোন নগদোয়ন বোতো: 

(ত) ন্যোন্য 
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৩। বশফষ্য তশফযরয শোফ: 

 

    (ক) শোফ নং ----------------------------------------------- ফআ নং------------------------------ পৃষ্ঠো নং-------------- 

    (খ) শোফটি যকোয প্রদত্ত মুনোপো/মুি -------------------------------------------------------------------------------- 

    (গ) শফতন আযত শনয়শভত ভোশক জভোয োয:  টোকো ---------------------------------------------------------------------- 

    (ঘ) শফগত ৩০ শ জুন, ২০......... তোশযখ ম মন্ত মুনোপো শভোট শিশত/জভো টোকো ----------------------------------------- 

    (ঙ) ফয-উত্তয ছুটি অযযেয ব্যফশত পূযফ ময তোশযযখ প্রতযোশত শভোট শিশত /জভো টোকো -------------------------------- 

    (চ) অযফদযন উশিশখত তোশযখ (শঅযএর-এ গভযনয ৬ ভোযয ঊ শবম নয়) ম মন্ত প্রতযোশত শভোট শিশত /জভো  

         টোকো ------------------------------------------------- 

 

৪। অদোয়যমোগ্য ফযকয়ো ও গৃীত শগ্রযভয সুদ ফশষ্ট কতমযনয শফফযণ: 

 

খোত অদোয়যমোগ্য 

ফযকয়ো/গৃীত শগ্রযভয 

সুদ ফশষ্ট (টোকো) 

ভোশক কতমযনয োয 

(টোকো) 

ফযগ্রযণয ব্যফশত 

পূযফ ময তোশযযখ প্রতযোশত 

ফশষ্ট (টোকো) 

 

     (ক) গৃ শনভ মোণ/ফ্ল্যোট ক্রয়/জশভ ক্রয় শগ্রভ 

     (খ) ভটয কোয/োআযকর/কশিউটোয 

     (গ) ভ্রভণ বোতো শগ্রভ 

     (ঘ) শগ্রভ শফতন 

     (ঙ) ফোশড় বোড়ো 

     (চ) গোশড় বোড়ো 

     (ছ) প্রোশধকোয প্রোপ্ত গোশড়য শগ্রভ 

     (জ) গ্যো শফর 

     (ঝ) শফদ্যযৎ শফর 

     (ঞ) য়ঃ ও োশন কয 

     (ট) শৌয কয 

     (ঠ) ন্যোন্য 

     (ড) ংশিষ্ট শোফযেণ শপযয শযকযড ময শবশত্তযত কভ মকতমো /কভ মচোযীয শনকট আযত ন্য শকোন অদোয়যমোগ্য থ ম  

           

          (মশদ থোযক) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     (ঢ) প্রোশনক কর্তমযেয শনকট আযত প্রোপ্ত শডট অশত্ত ও শফবোগীয় ভোভরো আতযোশদ িশকমত তথ্যোশদ (মশদ থোযক) রোর 

          কোশরযত উযিখ কশযযত আযফ: 

 

         ............................................................................................................................................... 
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৫। শজমত ছুটিয শোফ: 

 

ছুটিয ধযন শভোট শজমত শভোট শবোগকৃত শভোট ফশষ্ট 

 

(ক) পূণ ম গড় শফতযন    

 

(খ) ধ ম গড় শফতযন    

 

 

 

 

 

 

বোযপ্রোপ্ত কভ মকতমোয তোশযখ স্বোেয 

      ীরযভোয (নোভমৄি) 

 

 

 

নং---------------------------------------------------------------------------   তোশযখ:--------------------------------------- 

 

 

 

জ্ঞোতোযথ ম ও কোম মোযথ ম শপ্রশযত আর: 

 

১। 
২। 
৩। 
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ংযমোজনী-২ 

 

প্রোপ্তব্য শনযনয বফধ উত্তযোশধকোযী শঘোলণোত্র 

 

(শনন জীকযণ অযদ, ২০২০ এয ৪.০৬ (ক) নুযেদ নুমোয়ী কভ মচোযী শনযজ পূযণ কশযযফন) 

 

গণপ্রজোতন্ত্রী ফোংরোযদ যকো শযয থ ম ভন্ত্রণোরযয়য থ ম শফবোগ  কর্তমক জোযী কৃত যকোশয কভ মচোযীগযণয শনন 

জীকযণ অযদ , ২০২০ এয ৪.০৬ (ক) নুযেদ নুমোয়ী অশভ শঘোলণো কশযযতশছ শম , শনম্নফশণ মত ব্যশিফগ ম অভোয প্রোপ্তব্য 

শনযনয বফধ উত্তযোশধকোযী: 

 

ক্রশভক নং নোভ ও জন্ম 

তোশযখ 

িকম ভযনোনীত 

োয % 

বফফোশক 

ফিো 

প্রশতফশিতো 

(মশদ থোযক) 

ছশফ  

(স্ট্যোি 

োআজ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

      ১। 

      ২। 

      ৩। 

      ৪। 

      ৫। 

      ৬। 

      ৭। 

      ৮। 

      ৯। 

      ১০। 

(২) অশভ অযও শঘোলণো কশযযতশছ শম , ------ নং ক্রশভযক উশিশখত ব্যশি অভোয প্রশতফিী ন্তোন। তো োয প্রশতফশিতোয 

ভথ মযন ভোজ শফো শধদপ্তযযয শনফিন ও শযচয়ত্র এফং কভ মেভতোীনতো ও উো জমযন েভতো ংক্রোন্ত শভশডযকর শফোযড ময 

নদত্র ংযমোজন কযো আর (শুধুভোত্র প্রযমোজয শেযত্র)। 
 

ভযনোনীত উত্তযোশধকোযীঃ 

ভযনোনয়নকোযীয স্বোেয ও তোশযখঃ 

 

 

শনয়ন্ত্রণকোযী কর্তমযেয তোশযখ স্বোেয 

   ীরযভোয (নোভমৄি) 
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ংযমোজনী-৩ 

 

উত্তযোশধকোয নদত্র ও নন-ম্যোশযজ োটি মশপযকট 

 

(শনন জীকযণ অযদ, ২০২০ এয ৩.০১ নং নুযেদ নুমোয়ী) 

 

নং---------------------------------      তোশযখ:----------------------------  

 

অশভ প্রতযয়ন কশযযতশছ শম, ভযহুভ/ভযহুভো ----------------------------------------------------------------------------------  

শটি কয মোযযন/শৌযবো/আউশনয়ন/ওয়োযড ময নোভ ও নং----------------------------------------------------------------------  

উযজরো-----------------------------------------------------শজরো/য-----------------------------------------------------  

এয শধফোী শছযরন।  
 

তোোয ফোো নং  -------------------------------------------যোস্তো নং ------------------------- যোস্তোয নোভ --------------------

--------------------------- ব্লক নং-------------------------------------/গ্রোভ-------------------------------------------------- 

শোস্ট্ শপ----------------------------------------------------উযজরো----------------------------------------------------- 

শজরো-----------------------------------------------------। তোোযক এফং তোোয শযফোযযয দস্যগণযক অশভ --------------- 

ফৎয মোফৎ শচশন । শফগত ---------------------------------- তোশযযখ শতশন মৃত্যযফ যণ কশযয়োযছন। মৃত্যযকোযর শতশন তো োয 

শযফোযযয শনম্নফশণ মত দস্য যোশখয়ো শগয়োযছন:- 

 

ক্রশভক নং নোভ জন্ম তোশযখ ও ফয় িকম প্রশতফিী ফিো বফফোশক ফিো 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 

        ১। 

        ২। 

        ৩। 

        ৪। 

        ৫। 

        ৬। 

        ৭। 

        ৮। 

        ৯। 

        ১০। 
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উশিশখত দস্য /দস্যগণ ব্যতীত তো োয অয শকোন উত্তযোশধকোযী নোআ। যকোযযয ফো ন্য শকোন কর্তমযেয শনকট 

শদনো োওনোয শফলয় শনষ্পশত্ত ক শযফোয ব্যোোযয শকফরভোত্র উযযো ি দস্য /দস্যগণ ভযহুভ /ভযহুভোয উত্তযোশধকোযী শফযফশচত 

আযফন। 

 

 অশভ অযও প্রতযয়ন কশযযতশছ শম , ------ নং ক্রশভযক উশিশখত ব্যশি  ভযহুভ/ভযহুভো ------------------------------ 

এয প্রশতফিী ন্তোন। তোয প্রশতফশি তোয ভথ মযন ভোজ শফো শধদপ্তযযয শনফিন ও শযচয়ত্র এফং কভ মেভতোীনতো ও 

উোজমযন েভতো ংক্রোন্ত শভশডযকর শফোযড ময নদত্র ংযমোজন কযো আর (শুধুভোত্র প্রযমোজয শেযত্র)। 
 

 

এতদ্ব্যতীত, অশভ অযও প্রতযয়ন কশযযত শছ শম, ভযহুভ/ভযহুভোয ---------------------------------------------------- 

জীশফত স্ত্রী/স্ত্রীগণ/স্বোভী শফগভ/জনোফ ------------------------------------------------------- পুনশফ মফো কযযন নোআ এফং শকোন 

পুনশফ মফোযয ঙ্গীকোযযও অফি ন নোআ। 

 

 

 

তোশযখ স্বোেয 

শটি কয মোযযযনয কোউশিরয/শৌযবোয শভয়য/আউশনয়ন শযলদ শচয়োযম্যোন 

ীরযভোয (নোভমৄি) 

 

 

 

 

 

নং----------------------------------------------      তোশযখ: --------------------------- 

 

 

ফ মযল শনয়ন্ত্রণকোযী কর্তমযেয প্রতযয়ন: 

 

 

শপযয নোভ ও ঠিকোনো -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

প্রতযয়ন কযো আযরো। 

 

 

 

 

 

ফ মযল শনয়ন্ত্রণকোযী কর্তমযেয তোশযখ স্বোেয 

ীরযভোয (নোভ মৄি) 
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ংযমোজনী-৪ 

 

শনন পযভ ২.১ 

(কভ মচোযীয শনযজয ফযযয শেযত্র প্রযমোজয) 

 

নোভ  : --------------------------------------------------------------------------------------- 

জোতীয় শযচয় নম্বয:---------------------------------------------------------------------------------------- 

শল দশফ :--------------------------------------------------------------------------------------- 

শল শপ :--------------------------------------------------------------------------------------- 

এয শনন ংক্রোন্ত। 

 

 

শনযদ মোফশর 

 

১। যকোশয কভ মচোযী ফয- উত্তয ছুটিযত মোওয়োয কভযে ১০ ভো পূযফ ম পযযভয প্রথ ভ ং পূযণ কশযয়ো ৩ (শতন) কশ 

তোোয শপ প্রধোযনয শনকট দোশখর কশযযফন। ফয-উত্তয ছুটি শবোগ কশযযত নো চোশযর ফয গ্রণ কশযফোয জন্য কভযে 

১২ ভো পূযফ ম দোশখর কশযযফন। 

 

২। শপ প্রধোন পযযভয শদ্ব্তীয় ং পূযণ কশযয়ো নো-দোফী প্রতযয়নত্র ও ভন্তব্য/সুোশয ২(দ্যআ) কশ পযভ শনন ভঞ্জুশয 

কর্তমযেয শনকট শ কশযযফন। 
 

৩। ভঞ্জুশয কর্তমে নো- দোফী প্রতযয়নত্র কর দশররত্র মোচোআ কশযয়ো পযযভয র্ততীয় ং পূযণ কশযযফন। শতশন ফয 

বোতো ও অনুযতোশলক ভঞ্জুশযয অযদ শদযফন এফং শনন শযযোধ অযদ জোশযয জন্য ভঞ্জুশয অযদ ১(এক) কশ পযভ 

ংশিষ্ট শোফযেণ শপয শপ্রযণ কশযযফন। 

 

৪। শোফযেণ শপ  প্রতযোশত শল শফতনত্র , নো-দোফী প্রতযয়নত্র ও ভঞ্জুশয  অযদ যফতী প্রযয়োজনীয় ন্যোন্য কর 

শোফ চূড়োন্ত শনযীেোযন্ত পযযভয চত্যথ ম ং পূযণ কশযযফন এফং শনন শযযোধ অযদ (শশও) জোশয কশযযফন। 

 

৫। ঠিক তযথ্যয বোযফ শনন শনষ্পশত্ত মোোযত শফরশম্বত নো য় শআ জন্য পযযভয শম শকোন িোযনয প্রযয়োজনীয় ং কোশর 

শদয়ো কোটিয়ো শদযত আযফ এফং মথোিোযন প্রযয়োজনীয় ঠিক তথ্য শরশখশত/ংযমোজন কশযযত আযফ। 
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          প্রথভ ং 

 

                                           (অযফদনকোযী শনযজ পূযণ ও স্বোেয কশযযফন) 

 

 

ফযোফয 

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

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

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

 

শফলয়: শনন শযযোযধয অযফদন। 

 

ভযোদয়, 

শফনীত শনযফদন এআ শম , অশভ যকোশয চোকশয আযত  ------------------------- তোশযযখ ফয-উত্তয ছুটিযত গভন 

কশযফ/কশযয়োশছ এফং  -------------------------------- তোশযযখ চূড়োন্ত ফয গ্রণ কশযফ /কশযয়োশছ। শআ কোযযণ শফশধ 

শভোতোযফক অভোযক প্রোপ্য ফয বোতো ও অনুযতোশলক প্রদোযনয জন্য নুযযোধ কশযযতশছ। 

 

২। অভোয ফতমভোযন শনযম্ন ফশণ মত অভোয বফধ উত্তযোশধকোযী গণযক ভযনোনীত োযয এআ োশযফোশযক শনন প্রদোযনয জন্য অশভ 

নুযযোধ কশযযতশছ:- 

 

ক্রশভক 

নং 

নোভ ও জন্ম তোশযখ িকম ভযনোনীত োয % বফফোশক ফিো প্রশতফশিতো উত্তযোশধকোযীয স্বোেয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

      (১) 

      (২) 

      (৩) 

      (৪) 

      (৫) 

      (৬) 

      (৭) 

      (৮) 

      (৯) 

      (১০) 

৩। ----------- নং ক্রশভযক উশিশখত ব্যশি অভোয প্র শতফিী ন্তোন। তোয প্রশতফশিতোয ভথ মযন ভোজ শফো শধদপ্তযযয শনফিন 

ও শযচয়ত্র এফং কভ মেভতোীনতো ও উোজমযন েভতো ংক্রোন্ত শভশডযকর শফোযড ময নদত্র ংযমোজন কযো আর (শুধুভোত্র 

প্রযমোজয শেযত্র)। 
 

৪। অশভ এআ চোকশযয শকোন ং শফযযলয জন্য পূযফ ম শকোন ফয বোতো ফো অনুযতোশলক গ্রণ কশয নোআ এফং বশফষ্যযত এআ 

অযফদনত্র িযকম গৃীত শিোন্ত উযিখ নো কশযয়ো শকোন অযফদন কশযফ নো। 

 

োযোট ম োআযজয 

তযোশয়ত ছশফ 
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৫। ঙ্গীকোযনোভোঃ 

(ক) অভোয জোনোভযত অভোয শনকট যকোযযয শকোন োওনো নোআ। তথোশও এআ শনন শযযোযধয য শম শকোন ভযয় ন্যত্র 

শকোন অদোয়যমোগ্য যথ ময শফলয় শগোচযীভূত আযর তোো োশযফোশযক ফয বোতো /শনজস্ব িশত্ত আযত অশভ ও অভোয 

উত্তযোশধকোযী শপযৎ শদযত ফোধ্য থোশকফ/থোশকযফ। 
 

(খ) মশদ যফতী ভযয় শদখো মোয় শম , শফশধ শভোতোযফক শম শযভোণ থ ম শনন শোযফ োওয়োয শধকোযী অভোযক তোো 

যেো শফশ শযভোযণ ফয বোতো /অনুযতোশলক প্রদোন কযো আয়োযছ , তোো আযর গৃীত শতশযি থ ম ফয 

বোতো/োশযফোশযক ফয বোতো/শনজস্ব িশত্ত আযত অশভ ও অভোয উত্তযোশধকোযী শপযৎ শদযত ফোধ্য থোশকফ/থোশকযফ। 

 

৬। অনুযতোশলক ও ফয বোতো প্রদোন: 

 

(ক) অশভ প্রধোন/শফবোগীয়/শজরো/উযজরো শোফযেণ কভ মকতমোয কোম মোরয়  ----------------------------------------------------

----------------------- আযত অনুযতোশলক গ্রণ কশযযত আচ্ছুক । সুতযোং অনুযতোশলযকয টোকোয শচক /EFT অভোয শনকট/(খ) 

উোনুযেযদ উযিশখত অভোয ব্যোংক একোউযে শপ্রযণ কশযফোয জন্য নুযযোধ কশযযতশছ।  

 

(খ) আো ছোড়ো অভোয ভোশক ফয বোতো  EFT এয ভোধ্যযভ ----------------------------------------- ব্যোংক,                   

------------------------------------------ োখোয় অভোয চরশত/ঞ্চয়ী শোফ নং---------------------------------------------- 

এ শপ্রযযণয জন্য নুযযোধ কশযযতশছ। 
 

৭। শনযম্ন অভোয শতনটি নমুনো স্বোেয এফং োযতয বৃিোঙ্গুযরয ছো তযোশয়ত কশযয়ো শদওয়ো আর :- 

 

         ক্রশভক নং   পূণ ম স্বোেয   ংশেপ্ত স্বোেয   ফোভ/ডোন বৃিোঙ্গুযরয ছো 

   (১) 

 

(২) 

 

(৩) 

 

তযোয়নকোযীয তোশযখ স্বোেয 

ীরযভোয (নোভমৄি) 

 

৮। অযফদনকোযীয ডোক ঠিকোনো: 

 

(ক) ফতমভোন - --------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

 (খ) িোয়ী - --------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

অনোয নুগত 

 

                                                                অযফদনকোযীয স্বোেয ও তোশযখ: ---------------------------------------- 

নোভ: ---------------------------------------- 

                                                                                                দশফ: ---------------------------------------- 

                                                                                         শল শপ: ---------------------------------------- 
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শদ্ব্তীয় ং 

 

(দপ্তয/শপ কর্তমক পূযণ কশযযত আযফ) 

 

১.০০ কভ মচোযীয চোকশযয শফফযণ: 
 

 ১.০১ নোভ    : ---------------------------------------------------------------- 

১.০২ জোতীয় শযচয় নম্বয   : ---------------------------------------------------------------- 

 ১.০৩ শতোয নোভ   : ---------------------------------------------------------------- 

 ১.০৪ ভোতোয নোভ   : ---------------------------------------------------------------- 

 ১.০৫ জোতীয়তো    : ---------------------------------------------------------------- 

 ১.০৬ ফযযয ভযয় দশফ  : ---------------------------------------------------------------- 

 ১.০৭ জন্ম তোশযখ   : ---------------------------------------------------------------- 

 ১.০৮ চোকশযযত শমোগদোযনয তোশযখ  : ---------------------------------------------------------------- 

 ১.০৯ চোকশয আযত ফযগ্রযণয তোশযখ : ---------------------------------------------------------------- 

 ১.১০ শনযনয প্রকৃশত   : ---------------------------------------------------------------- 

  

২.০০ চোকশযয খশতয়োন 

 

২.০১ শফযশত চোকশযয শভোট বদঘ ময:    

 

--------------------- তোশযখ আযত ------------------- তোশযখ ম মন্ত ----------- ফৎয ---------- ভো ---------শদন 

 

২.০২  যমোগ্য চোকশয (োধোযণ ছুটি/শফযশতকোর/ন্যোন্য মশদ থোযক): 

 

 

 

 

শভোটঃ ----------- ফৎয ----------ভো -----------শদন 

 

 

২.০৩ শনট চোকশযকোর (২.০১ ∑ ২.০২):            ----------- ফৎয ----------ভো -----------শদন 

 

 

২.০৪  ন্যোন্য শমোগ্য চোকশয (োভশযক/মৄিকোরীন/ঘোটশত ভওকুপ ন্যোন্য মশদ থোযক): 

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

-------------------------------------------------------------------------। 
 

 

 

       শভোটঃ ----------- ফৎয ----------ভো -----------শদন 

 

২.০৫ শভোট শমোগ্য চোকশয (২.০৩ + ২.০৪):                       ------------ ফৎয -----------ভো -----------শদন 
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৩.০০ ফয বোতো ও অনুযতোশলশকয শযভোণ: 

 

৩.০১ চূড়োন্ত ফযগ্রযণয ব্যফশত পূযফ ময তোশযযখ শল  

ভোশক গৃীতব্য শফতন (আএরশশ নুমোয়ী)  টোকো :--------------------------------------- 

৩.০২ ফয বোতোয োয (%)            :--------------------------------------- 

৩.০৩ শভোট ফয বোতোয শযভোণ (গ্র শনন):  টোকো :--------------------------------------- 

৩.০৪ শভোট ফয বোতোয ধ মোং (১/২):   টোকো :--------------------------------------- 

৩.০৫ অনুযতোশলযকয জন্য শফশনভয় োয (প্রশত ১ টোকোয শযফযতম)  টোকো :--------------------------------------- 

৩.০৬ (ক) ফয বোতোয ভশ মত ধ মোংশয শফশনভযয় প্রোপ্য  

অনুযতোশলক:      টোকো:-------------------------------------- 

                 (কথোয়): ------------------------------------- 

(খ) অনুযতোশলক আযত কতমন (মশদ থোযক)    টোকো: ------------------------------------- 

৩.০৭ (ক) শনট অনুযতোশলক (কতমন ফোযদ):      টোকো:-------------------------------------- 

                  (কথোয়):------------------------------------- 

(খ) শনট ভোশক ফয বোতো:      টোকো:-------------------------------------- 

                  (কথোয়):-------------------------------------- 

৪.০০ শপ প্রধোযনয ভন্তব্য: 

  

৪.০১ অযফদনকোযীয শনকট শনম্নফশণ মত শফলয় ব্যতীত ন্য শকোন োওনো নোআ : 

  (ক)--------------------------------------------------------------------- 

  (খ)---------------------------------------------------------------------- 

  (গ)---------------------------------------------------------------------- 

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

৪.০২ শভোট োওনো {৪.০১ এয (ক)+(খ)+(গ)+ --------}: 

৪.০৩ সুোশয:  

এআ কোম মোরযয় ংযশেত নশথত্রোশদ এফং  দোশখরকৃত দশররোশদয শবশত্তযত তো োযক ফয বোতো ও 

অনুযতোশলক শযযোযধয ভঞ্জুশয প্রদোযনয জন্য সুোশয কযো মোআযতযছ /সুোশয কযো মোআযতযছ নো। 

 

 

 

 

ভন্ত্রণোরয়/শফবোগ/শধদপ্তয/শযদপ্তয/দপ্তয প্রধোযনয স্বোেয 

                                                                      ীরযভোয (নোভমৄি) 

 

তোশযখ:------------------------------- 

 



12 

র্ততীয় ং 

৫.০০ ভঞ্জুযকোযী কর্তমযেয অযদ: 

 

৫.০১ (ক) শনম্নস্বোেযকোযী শনশিত শম , জনোফ/শফগভ ------------------------------------------------------------

এয চোকশয ম্পূণ মরূয যন্তোলজনক। সুতযোং পূণ ম ফয বোতো এফং/ফো অনুযতোশলশকয ভঞ্জুশয মোো ফয  বোতো শফশধ 

শভোতোযফক প্রোপ্য তোো এতদ্ব্োযো নুযভোদন কযো আর।  

 

থফো, 

 

(খ) শনম্নস্বোেযকোযী শনশিত শম , জনোফ/শফগভ ----------------------------------------------------------------------

এয চোকশয ম্পূণ মরূয যন্তোলজনক নয। এ আ কোযযণ শিযকৃত শিোযন্তয অযরোযক উি কভ মচোযীয  ফয বোতো ও 

অনুযতোশলক শনম্নরূ শযভোযণ হ্রো কযো আর (প্রযমোজয শেযত্র): 

 (১) ফয বোতো হ্রোযয শযভোণ  : টোকো:-------------------------------------------- 

       (কথোয়)------------------------------------------ 

 (২) অনুযতোশলক হ্রোযয শযভোণ  : টোকো: -------------------------------------------- 

       (কথোয়)------------------------------------------ 

 (৩) এআরূ হ্রোযয য প্রোপ্য ফয বোতো : টোকো:-------------------------------------------- 

       (কথোয়)------------------------------------------ 

 (৪) এআরূ হ্রোযয য প্রোপ্য অনুযতোশলক : টোকো: -------------------------------------------- 

       (কথোয়)------------------------------------------ 

 (৫) এআরূ হ্রোকৃত ফয বোতো এফং/ফো অনুযতোশলযকয ভঞ্জুশয এতদ্ব্োযো নুযভোদন কযো আর। 

থফো, 

(গ) শনম্নস্বোেযকোযী শনশিত শম, জনোফ/শফগভ ----------------------------------------------------------------------- 

এয শনন শকআ এয নো- দোফী প্রতযয়নত্র এফং/ফো ন্যোন্য প্রযয়োজনীয় কোগজত্রোশদ যফযো কযো েফ য় নোআ। 

এআ কোযযণ উি কভ মচোযীয প্রোপ্য অনুযতোশলযকয তকযো ৮০ বোগ ফোফদ শভোট ------------------------------------- 

টোকো এফং প্রোপ্য শনট ভোশক শনন ফোফদ শভোট -------------------------------------------- টোকো োভশয়কবোযফ 

এতদ্ব্োযো নুযভোদন কযো আর। 

 

৫.০২ প্রচশরত শনয়ভোনুমোয়ী  শভোট শনট অনুযতোশলক ----------------------------------- টোকো এফং শন ট ভোশক 

ফয বোতো ফোফদ ----------------------------------------------- টোকো শযযোধ কযো মোআযত োযয। 

 

৫.০৩ অযফদনকোযীয ফতমভোযন অযফদনকোযীয ভযনোনীত ব্যশি /অযফদযনয প্রথভ ংযয  ২ নুযেযদ ফশণ মত  

বফধ উত্তযোশধকোযীগণ শনন সুশফধো োআযত োযযন। 

 

তোশযখ: --------------------------                                                                 ভঞ্জুযকোযী কর্তমযেয স্বোেয 

                                                                                                                           ীরযভোয (নোভমৄি) 
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চত্যথ ম ং 

 

(শোফযেণ শপয ব্যফোযযয জন্য) 

 

৬.০০ শোফযেণ কোম মোরযয়য ভন্তব্য: 

 

৬.০১ প্রতযোশত শল শফতনত্র যীেো কশযয়ো ঠিক োওয়ো শগয়োযছ এফং মথোমথ কর্তমে কর্তমক নো- দোফী 

প্রতযয়নত্র প্রদোন কশযফোয কোযযণ তোো এআ কোম মোরয় কর্তমক গৃীত আয়োযছ। 

 

৬.০২ পূফ মফতী পৃষ্ঠোমূয ফশণ মত শোফ ও গণনোমূ যীেো কশযয়ো ঠিক োওয়ো শগ য়োযছ এফং শমোগ্য চোকশযয 

বদঘ ময শনযীেোপূফ মক গৃীত আয়োযছ। 

 

৬.০৩ শমোগ্য কর্তমে কর্তমক  ------------------------------- তোশযশখ ------------------------------------- নং 

শনন ভঞ্জুশয অযদ প্রদোন কযো আয়োযছ। 

 

৬.০৪ এভতোিোয় শনযম্নোি শযভোণ ফয বোতো ও অনুযতোশলক শযযোধ অযদ জোশয কযো আর: 

 

  (ক) শভোট ফয বোতোয শযভোণ (গ্র শনন) : টোকো ------------------------------------------------ 

  (খ) শভোট ফয বোতোয ভশ মত ধ মোংযয  

       শফশনভশয়  অনুযতোশলযকয শযভোণ  : টোকো ------------------------------------------------ 

           (কথোয়) ------------------------------------------------ 

  (গ) শনট অনুযতোশলশকয শযভোণ  :  টোকো ----------------------------------------------- 

                  (কথোয়) ----------------------------------------------- 

  (ঘ) শনট ভোশক ফয বোতোয শযভোণ  :  টোকো ----------------------------------------------- 

                  (কথোয়) ----------------------------------------------- 

৬.০৫ ফয বোতো অযযেয তোশযখ: ---------------------------------------- 

৬.০৬ ফয বোতো ও অনুযতোশলক শযযোযধয িোন/ভোধ্যভ: 

 

(ক) িোন:  

প্রধোন/শফবোগীয়/শজরো/উযজরো শোফযেণ কভ মকতমোয কোম মোরয় ----------------------------(পূণ ম ঠিকোনো);  

  (খ) ভোধ্যভ: 

   (i) ফয বোতো:- EFT এয ভোধ্যযভ তোোয ব্যোংক একোউযে; 

   (ii) অনুযতোশলক:- শচক/ EFT এয ভোধ্যযভ তোোয শনকট/ব্যোংক একোউযে; 

  (গ) ব্যোংক একোউে নম্বয: 

-------------------------------------------------- ব্যোংক, ------------------------------------------ 

োখোয় তোোয চরশত/ঞ্চয়ী শোফ নং-------------------------------------------------------। 
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৬.০৭ শনন শযযোধ অযদ (শশও) নম্বয---------------------------------তোশযখ--------------------------- 

উযযোি ৬.০৬ নং নুযেযদ ফশণ মত কোম মোরয়/োখোয় শপ্রযণ কযো আর। 

 

 

তোশযখ:-----------------------------        স্বোেয:--------------------------- 

কোযী ভো শোফযেক/ 

        শনযীেো ও শোফযেণ কভ মকতমো 

   ীরযভোয (নোভমৄি) 

 

 

 

 

শনোট: 

 

১। (ক) শোফযেণ শপযয অশত্তয মূর কশ  শনয়ন্ত্রণকোযী ভন্ত্রণোরয়/শফবোগ/শধদপ্তয/শযদপ্তয/দপ্তয ফযোফযয জোশযয 

োযথ োযথ আোয নুশরশ ফগশত ও একটি শনশদ মষ্ট ভয়ীভোয ভযধ্য প্রযয়োজনীয় ব্যফিো গ্রযণয জন্য শডট 

অশত্তয োশত ংশিষ্ট কভ মচোযীয নোযভ তোোয ফতমভোন কভ মিযর ডোকযমোযগ প্রতযয়ন শপ্রযণ কশযযত আযফ।  

 

(খ) শোফযেণ শপযয অশত্তয অযযো একটি কশ শডট অশত্তয শত ংশিষ্ট কভ মচোযীয  শনকট শপ্রযণ কশযফোয 

নুযযোধ তোোয শনফ মোী কভ মকতমোয প্রম শে জোশয কশযযত আযফ এফং একটি শনশদ মষ্ট ভয়ীভো উযিখ কশযয়ো শদযত 

আযফ। শনন শকআযয শকোন ং িযকম শোফযেণ শপযয  অশত্ত থোশকযর কল্যোণ কভ মকতমোয শত ত্র 

শফশনভযয়য ভোধ্যযভ তোো শনষ্পশত্ত কশযযত আযফ। 

 

২। শোফযেণ শপযয অশত্তয শত ংশিষ্ট কভ মচোযীয  ফতমভোন শোশষ্টং ফো ফিোন জোনোযনোয জন্য ংশিষ্ট 

ভন্ত্রণোরয়/শফবোগ/শধদপ্তয/শযদপ্তয/দপ্তযযক নুযযোধ কশযযত আযফ এফং ভন্ত্রণোরয় /শফবোগ/শধদপ্তয/শযদপ্তয/দপ্তয 

উি কভ মচোযীয ফিোন ফো শোশষ্টং শনযীেো শপযক জোনোআযত ফোধ্য থোশকযফ।  
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ংযমোজনী-৫ 

 

োশযফোশযক শনন পযভ ২.২ 

 

নোভ  : ------------------------------------------------------------------------------- 

জোতীয় শযচয় নম্বয: ------------------------------------------------------------------------------- 

শল দশফ : ------------------------------------------------------------------------------- 

শল শপ : ------------------------------------------------------------------------------- 

 

এয মৃত্যযযত োশযফোশযক শনন ংক্রোন্ত। 

 

 

শনযদ মোফশর 

 

১। অযফদনকোযী বফধ উত্তযোশধকোয নদত্র পযযভয প্রথভ ং পূ যণ কশযয়ো ৩ (শতন) কশ মৃত কভ মচোযীয শল 

শপ প্রধোযনয শনকট দোশখর কশযযফন। ভযনোনীত উত্তযোশধকোযগণ একক শববোফকযত্ব একটি অযফদনত্র দোশখর 

কশযযফন। 

 

২। শপ প্রধোন পযযভয শদ্ব্তীয় ং পূযণ কশযয়ো নো-দোফী প্রতযয়নত্র ও ভন্তব্য/সুোশয ২ (দ্যআ) কশ পযভ শনন 

ভঞ্জুযকোযী কর্তমযেয শনকট শ কশযযফন। 

 

৩। ভঞ্জুযকোযী কর্তমে নো-দোফী প্রতযয়নত্র কর দশররত্র মোচোআ কশযয়ো পযযভয র্ততীয় ং পূযণ কশযযফন। শতশন 

ফয বোতো ও অনুযতোশলক ভঞ্জুশযয অযদ শদযফন এফং শনন শযযোধ অযদ জোশযয জন্য ভঞ্জুশয অযদ ১ 

(এক) কশ পযভ ংশিষ্ট শোফযেণ শপয শপ্রযণ কশযযফন। 

 

৪। শোফযেণ শপ প্রতযোশত শল শফতনত্র , নো-দোফী প্রতযয়নত্র ও ভঞ্জুশয অযদ যফতী প্রযয়োজনীয় ন্যোন্য 

কর শোফ চূড়োন্ত শনযীেোযন্ত পযযভয চত্যথ ম ং পূযণ কশযযফ এফং শনন শযযোধ অযদ (শশও) জোশয 

কশযযফ। 
 

৫। ঠিক তযথ্যয বোযফ শনন শনষ্পশত্ত মোোযত শফরশম্ব ত নো য় শ জন্য পযযভয শম শকোন িোযনয প্রযয়োজনীয় ং 

কোশর শদয়ো কোটিয়ো শদযত আযফ এফং মথোিোযন প্রযয়োজনীয় ঠিক তথ্য শরশখযত/ংযমোজন কশযযত আযফ। 
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             প্রথভ ং 

 

(উত্তযোশধকোযী/উত্তযোশধকোযীগণ শনযজ অযফদনত্র পূযণ ও স্বোেয কশযযফন) 

 

ফযোফয 

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

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

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

 

শফলয়: োশযফোশযক শনন শযযোযধয অযফদন। 
 

 

ভযোদয়, 

অনোয শপযয প্রোিন কভ মচোযী জনোফ/শফগভ--------------------------------------------------------------------- 

দশফ ------------------------  অভোয (িযকম) ----------------------- শছযরন। শতশন----------- ------------------ তোশযযখ 

মৃত্যযফযণ কশযফোয কোযযণ শফশধ শভোতোযফক প্রোপ্য তোোয চোকশযয োশযফোশযক ফয বোতো ও অনুযতোশলক অভোযক প্রদোযনয 

জন্য নুযযোধ কশযযতশছ। 

  

২। অশভ তোোয বফধ উত্তযোশধকোযী /এফং শযফোযযয ন্যোন্য দস্যযো অভোযক তোোযদয শববোফক শনযয়োগ কশযয়ো এআ 

োশযফোশযক ফয বোতো ও অনুশতোশলক উযত্তোরন কশযফোয েভতো  মণ কশযয়োযছন (শটি কয মোশযযনয কোউশিরয/শৌযবোয 

শভয়য/আউশনয়ন শযলশদয শচয়োযম্যোন কর্তমক প্রদত্ত নদ ংমৄি কযো আর)। 
  

৩। অশভ এআ চোকশযয শকোন ং শফযযলয দোফীযত পূযফ ম শকোন ফয বোতো ফো অনুযতোশলক গ্রণ কশয নোআ এফং 

বশফষ্যযত এআ অযফদনত্র িযকম গৃীত শিোন্ত উযিখ নো কশযয়ো শকোন অযফদন কশযফ নো। 

 

  

৪। ংগীকোযনোভো: 

 

(ক) তোোয শনকট যকোযযয শকোন োওনো থোশকযর তোো অশভ শফশধ শভোতোযফক শযযোধ কশযযত ম্মত অশছ। এআ 

শনন শযযোযধয যও শম- শকোন ভয় ন্যত্র শকোন অদোয়যমোগ্য যথ ময শফলয় শগোচযীভূত আযর তোো অভোয 

োশযফোশযক ফয বোতো/শনজস্ব িশত্ত আযত অশভ শপযৎ প্রদোন কশযযত ফোধ্য থোশকফ। 
  

(খ) মশদ যফতী ভযয় শদখো মোয় শম , শফশধ শভোতোযফক অশভ শম শযভোণ থ ম শনন শোযফ োওয়োয শধকোযী 

অভোযক তোো যেো শফী শযভোযণ ফয বোতো /অনুযতোশলক প্রদোন কযো আয়োযছ , তোো আযর গৃীত শতশযি  

থ ম অভোয োশযফোশযক ফয বোতো/শনজস্ব িশত্ত আযত অশভ শপযৎ শদযত ফোধ্য থোশকফ। 

 

 

উত্তযোশধকোযী/ 

উত্তযোশধকোযীগযণয 

োযোট ম োআযজয 

তযোশয়ত ছশফ 
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৫। অনুযতোশলক ও ফয বোতো প্রদোন: 

 

(ক) অশভ প্রধোন/শফবোগীয়/শজরো/উযজরো শোফযেণ কভ মকতমোয কোম মোরয়  ----------------------------------------------------

----------------------- আযত অনুযতোশলক গ্রণ কশযযত আচ্ছুক । সুতযোং অনুযতোশলযকয টোকোয শচক /EFT অভোয শনকট/(খ) 

উোনুযেযদ উযিশখত অভোয ব্যোংক একোউযে শপ্রযণ কশযফোয জন্য নুযযোধ কশযযতশছ।  

 

(খ) আো ছোড়ো ভোশক ফয বোতো EFT এয ভোধ্যযভ ----------------------------------------- ব্যোংক, ----------------------

-------------------- োখোয় অভোয চ রশত/ঞ্চয়ী শোফ নং--------------------------------- ------------- এ শপ্রযযণয জন্য 

নুযযোধ কশযযতশছ। 
 

৬। শনযম্ন অভোয শতনটি নমুনো স্বোেয এফং োযতয বৃিোঙ্গুশরয ছো তযোশয়ত কশযয়ো শদওয়ো আর: 

  

ক্রশভক নং  পূণ ম স্বোেয  ংশেপ্ত স্বোেয  ফোভ/ডোন বৃিোঙ্গুশরয ছো 

 ১। 

২। 

৩। 

 

তোশযখ তযোয়নকোযীয স্বোেয 

       ীরযভোয (নোভমৄি) 

 

 

৭। অযফদনকোযীয ডোক ঠিকোনো: 

 

(ক) ফতমভোন: 

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

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

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

 

(খ) িোয়ী: 

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

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

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

 

 

 

   অনোয নুগত 

 

 

                                                                          অযফদনকোযীয স্বোেয ও তোশযখ: -------------------------------- 

                                                                          নোভ:--------------------------------- 

                                                         মৃত কভ মচোযীয নোভ: ------------------------------- 

                                                                   শল দশফ: ------------------------------- 

                                                               শল শপ: ------------------------------- 
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শদ্ব্তীয় ং (ক: পুযোতন) 

 

(শনন শবোগযত ফিোয় মৃতফযণ কশযযর থ মোৎ শমআ শেযত্র শশও জোশয আয়ো শনন শবোগ কযো  

আযতশছর শআ শেযত্র পুযোতন শশও ংযোধশনয জন্য এআ ং শপ কর্তমক পূযণ কশযযত আযফ।) 
 

 

 

১.০০ আতঃপূযফ ম ভঞ্জুশযকৃত ফয বোতো িশকমত তথ্যোশদ 

 

১.০১ মৃত/ফযপ্রোপ্ত কভ মচোযীয নোভ   : 

১.০২ জোতীয় শযচয় নম্বয    : 

১.০৩ মৃত্যযয/ফযযয তোশযযখ দশফ  : 

১.০৪ ফযগ্রযণয তোশযখ   : 

১.০৫ প্রভোণ শননোযযয মৃত্যযয তোশযখ (মৃত্যয নদ): 

১.০৬ প্রোপ্ত ফ মযল ভোশক ফয বোতোয শযভোণ টোকো  : ----------------------------------------------------- 

        (কথোয়)   ------------------------------------------------------ 

১.০৭ ভোশক োশযফোশযক ফয বোতোয শযভোণ টোকো : ------------------------------------------------------ 

      (কথোয়)     ------------------------------------------------------ 

১.০৮ পুযোতন শশও নং ও তোশযখ   : ------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

তোশযখ: ----------------------------  

                                          ভন্ত্রণোরয়/শফবোগ/শধদপ্তয/শযদপ্তয/দপ্তয প্রধোযনয স্বোেয 

                                                                                                          ীরযভোয (নোভমৄি) 
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শদ্ব্তীয় ং (খ: নূতন) 

 

(চোকশযযত ফিোয় থফো শনন ভঞ্জুযযয পূযফ ম মৃত্যযয 

শেযত্র এআ ং শপ কর্তমক পূযণ কশযযত আযফ) 

 

১.০০ মৃত কভ মচোযীয চোকশযয শফফযণ  

  

১.০১ নোভ         : --------------------------------------------------------------------- 

১.০২ জোতীয় শযচয় নম্বয        : --------------------------------------------------------------------- 

১.০৩ শতোয নোভ        : --------------------------------------------------------------------- 

১.০৪ ভোতোয নোভ        : --------------------------------------------------------------------- 

১.০৫ ফয/মৃত্যযয ভয় দশফ       : --------------------------------------------------------------------- 

১.০৬ জন্ম তোশযখ        : --------------------------------------------------------------------- 

১.০৭ চোকশযযত শমোগদোযনয তোশযখ       : --------------------------------------------------------------------- 

১.০৮ চোকশয আযত ফযগ্রযণয তোশযখ: ---------------------------------------------------------------------- 

১.০৯ শনযনয প্রকৃশত        : --------------------------------------------------------------------- 

১.১০  মৃত্যযয তোশযখ (প্রভোণত্র)       : --------------------------------------------------------------------- 

 

২.০০ মৃত কভ মচোযীয চোকশযয খশতয়োন 

 

২.০১ শফযশত চোকশযয শভোট বদঘ ময:    

 

--------------------- তোশযখ আযত ------------------- তোশযখ ম মন্ত -----------ফৎয ----------ভো -----------শদন 

 

২.০২  যমোগ্য চোকশয (োধোযণ ছুটি/শফযশতকোর/ন্যোন্য মশদ থোযক): 

 

 

 

 

শভোটঃ ---------- ফৎয ---------- ভো -----------শদন 

 

 

২.০৩ শনট চোকশযকোর (২.০১ - ২.০২):                             ------------ ফৎয ---------- ভো -----------শদন 

 

২.০৪  ন্যোন্য শমোগ্য চোকশয (োভশযক/মৄিকোরীন/ঘোটশত ভওকুপ ন্যোন্য মশদ থোযক): 

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

-------------------------------------------------------------------------। 
 

 

           শভোটঃ ----------- ফৎয ---------- ভো -----------শদন 

 

২.০৫ শভোট শমোগ্য চোকশয (২.০৩ + ২.০৪):                       ------------ ফৎয ---------- ভো -----------শদন 
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৩.০০ মৃত কভ মচোযীয ফয বোতো ও অনুযতোশলশকয শযভোণ: 
 

৩.০১ ফযযয ব্যফশত পূযফ ময তোশযযখ শল ভোশক  

গৃীতব্য শফতন (আএরশশ নুমোয়ী)   টোকো:---------------------------------------- 

৩.০২ ফয বোতোয োয (%)          :---------------------------------------- 

৩.০৩ শভোট ফয বোতোয শযভোণ:    টোকো:---------------------------------------- 

৩.০৪ শভোট ফয বোতোয ধ মোং (১/২):   টোকো:---------------------------------------- 

৩.০৫ অনুযতোশলযকয জন্য শফশনভয় োয (প্রশত ১ টোকোয শযফযতম): টোকো:---------------------------------------- 

৩.০৬ (ক) ফয বোতোয ভশ মত ধ মোংশয শফশনভযয় প্রোপ্য  

            অনুযতোশলক:      টোকো:---------------------------------------- 

                  (কথোয়)--------------------------------------- 

(খ) অনুযতোশলক আযত কতমন (মশদ থোযক)  টোকো:---------------------------------------- 

৩.০৭ (ক) শনট অনুযতোশলক (কতমন ফোযদ):               টোকো:---------------------------------------- 

                  (কথোয়)--------------------------------------- 

(খ) শনট ভোশক োশযফোশযক ফয বোতো:  টোকো: --------------------------------------- 

                   (কথোয়)-------------------------------------- 

৪.০০ শপ প্রধোযনয ভন্তব্য: 

 

৪.০১ জনোফ/শফগভ ----------------------------------------------- দশফ --------------------------------- এআ 

কোম মোরযয় কভ মযত শছযরন । শতশন -------------------------------------------- তোশযযখ মৃত্যযফযণ কশযয়োযছন। তোোয 

শনকট শনম্নফশণ মত শফলয় ব্যতীত ন্য শকোন োওনো নোআ। 

  (ক) ---------------------------------------------------------------------------- 

  (খ) ---------------------------------------------------------------------------- 

  (গ) ---------------------------------------------------------------------------- 

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

     

 

৪.০২ শভোট োওনো {৪.০১ এয (ক)+(খ)+(গ)+ --------}: টোকো: --------------------------------------- 

 

৪.০৩ অযফদনকোযী জনোফ/শফগভ ------------------------------------- মৃত জনোফ/শফগভ ------------------------ 

এয বফধ উত্তযোশধকোযী। এআ কোম মোরযয় ংযশেত নশথত্রোশদ এফং শটি কয মোযযযনয কোউশিরয/শৌযবোয 

শভয়য/আউশনয়ন শযলযদয শচয়োযম্যোশনয প্রতযয়যনয শবশত্তযত আো শনশিত ওয়ো শগয়োযছ। ন্যোন্য অআনোনুগ 

উত্তযোশধকোযীগণ তোোযক শববোফক ভযনোনীত কশযফোয কোযযণ োশযফোশযক ফয বোতো ও অনুযতোশলক শযযোযধয 

ভঞ্জুশয তোোযক প্রদোযনয জন্য সুোশয কযো মোআযতযছ। 

 

 

 

 

তোশযখ: ----------------------------    ভন্ত্রণোরয়/শফবোগ/শধদপ্তয/শযদপ্তয/দপ্তয প্রধোযনয স্বোেয 

                                                                                               ীরযভোয (নোভমৄি) 
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র্ততীয় ং 

 

৫.০০ ভঞ্জুযকোযী কর্তমযেয অযদ: 

৫.০১ (ক) শনম্নস্বোেযকোযী শনশিত শম, জনোফ/শফগভ ---------------------------------------------------------এয 

চোকশয ম্পূণ মবোযফ যন্তোলজনক । সুতযোং পূণ ম ফয বোতো এফং /ফো অনুযতোশলযকয ভঞ্জুশয , মোো ফয বোতো শফশধ 

শভোতোযফক প্রোপ্য তোো এতদ্ব্োযো নুযভোদন কযো আর।  

থফো 

(খ) শনম্নস্বোেযকোযী শনশিত শম, জনোফ/শফগভ ---------------------------------------------------------------------- 

এয চোকশয ম্পূণ মরূয যন্তোলজনক নয। এ কোযযণ শিযকৃত শিোযন্তয অযরোযক উি কভ মচোযীয ফয  বোতো ও 

অনুযতোশলক শনম্নরূ োশযভোযণ হ্রো কযো আর (প্রযমোজয শেযত্র): 

  (১) ফয বোতো হ্রোযয শযভোণ   : টোকো:-------------------------------------------- 

       (কথোয়)------------------------------------------ 

  (২) অনুযতোশলক হ্রোযয শযভোণ   : টোকো: -------------------------------------------- 

       (কথোয়)------------------------------------------ 

  (৩) এআরূ হ্রোযয য প্রোপ্য ফয বোতো : টোকো:-------------------------------------------- 

       (কথোয়)------------------------------------------ 

  (৪) এআরূ হ্রোযয য প্রোপ্য অনুযতোশলক : টোকো: -------------------------------------------- 

       (কথোয়)------------------------------------------ 

  (৫) এআরূ হ্রোকৃত ফয বোতো এফং/ফো অনুযতোশলযকয ভঞ্জুশয এতদ্ব্োযো নুযভোদন কযো আর। 

থফো, 

(গ) শনম্নস্বোেযকোযী শনশিত শম, জনোফ/শফগভ -----------------------------------------------------------------------

এয শনন শকআ শয নো-দোফী প্রতযয়নত্র এফং/ফো ন্যোন্য প্রযয়োজনীয় কোগজত্রোশদ যফযো কযো েফ য় নোআ। 

এআ কোযযণ উি কভ মচোযীয প্রোপ্য অনুযতোশলযকয তকযো ৮০ বোগ ফোফদ শভোট ------------------------------------- 

টোকো এফং প্রোপ্য শনট ভোশক শনন ফোফদ শভোট ------------------------------------------------  টোকো 

োভশয়কবোযফ এতদ্ব্োযো নুযভোদন কযো আর। 

৫.০২ মৃত কভ মচোযী জনোফ /শফগভ ------------------------------------------- -------------- এয োশযফোশযক 

ফয বোতো এফং /ফো অনুযতোশলক মোো ফয বোতো শফশধ শভোতোযফক  প্রোপ্য তোো তোোয বফধ উত্তযোশধকোযী 

জনোফ/শফগভ --------------------------------------- শক ৪.০৩ নুযেযদয প্রস্তোফ শভোতোযফক প্রদোযনয জন্য সুোশয 

নুযভোদন কযো আর। 

৫.০৩ প্রচশরত শনয়ভোনুমোয়ী অ নুযতোশলক এফং ----------------------------- -------- তোশযখ আযত োশযফোশযক 

ফয বোতো তোোযক শযযোধ কযো মোআযত োযয। 

 

 

 

তোশযখ: ---------------------------                    ভঞ্জুযকোযী কর্তমযেয স্বোেয  

          ীরযভোয (নোভমৄি) 
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চত্যথ ম ং 

 

(শোফযেণ শপযয ব্যফোযযয জন্য) 

 

৬.০০ শোফযেণ কোম মোরযয়য ভন্তব্য: 

 

৬.০১ প্রতযোশত শল শফতনত্র যীেো কশযয়ো ঠিক োওয়ো শগয়োযছ এফং মথোমথ কর্তমে কর্তমক নো- দোফী 

প্রতযোয়নত্র প্রদোন কশযফোয কোযযণ তোো এআ কোম মোরয় কর্তমক গৃীত আয়োযছ।  

 

৬.০২ পূফ মফতী পৃষ্ঠোমূয ফশণ মত শোফ ও গণনোমূ যীেো কশযয়ো ঠিক োওয়ো শগয়োযছ এফং শমোগ্য চোকশযয 

বদঘ ময শনযীেোপূফ মক গৃীত আয়োযছ। 

 

৬.০৩ শমোগ্য কর্তমে কর্তমক  ------------------------------------  তোশযশখ ---------------------------  নং 

শনন ভঞ্জুশয অযদ প্রদোন কযো আয়োযছ। 

 

৬.০৪ এভতোফিোয় শনযম্নোি শযভোণ োশযফোশযক ফয বোতো ও অনুযতোশলক শযযোধ অযদ জোশয কযো আর :- 

  (ক) শভোট োশযফোশযক ফয বোতোয শযভোণ (গ্র শনন) : টোকো -------------------------------------- 

        (কথোয়) ------------------------------------- 

(খ) শভোট ফয বোতোয ভশ মত ধ মোংশয শফশনভযয়  

           অনুযতোশলযকয শযভোণ    : টোকো -------------------------------------- 

                  (কথোয়) -------------------------------------- 

(গ) শনট অনুযতোশলশকয শযভোণ   : টোকো--------------------------------------- 

        (কথোয়)-------------------------------------- 

  (ঘ) শনট ভোশক োশযফোশযক ফয বোতোয শযভোণ : টোকো -------------------------------------- 

        (কথোয়) ------------------------------------- 

৬.০৫ ভোশক োশযফোশযক ফয বোতো অযযেয তোশযখ :------------------------------------ 

 

৬.০৬ ফয বোতো ও অনুযতোশলক শযযোযধয িোন/ভোধ্যভ: 

 

(ক) িোন:  

প্রধোন/শফবোগীয়/শজরো/উযজরো শোফযেণ কভ মকতমোয কোম মোরয় ----------------------------(পূণ ম ঠিকোনো);  

  (খ) ভোধ্যভ: 

   (i) ফয বোতো:- EFT এয ভোধ্যযভ তোোয ব্যোংক একোউযে; 

   (ii) অনুযতোশলক:- শচক/ EFT এয ভোধ্যযভ তোোয শনকট/ব্যোংক একোউযে; 

  (গ) ব্যোংক একোউে নম্বয: 

-------------------------------------------------- ব্যোংক, ------------------------------------------ 

োখোয় তোোয চরশত/ঞ্চয়ী শোফ নং-------------------------------------------------------। 
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৬.০৭ শনন শযযোধ অযদ (শশও) নম্বয ---------------------------------- তোশযখ ----------------------- 

  উযযোি ৬.০৬ নং নুযেযদ ফশণ মত কোম মোরয়/োখোয় শপ্রযণ কযো আর। 

 

 

 

তোশযখ: -------------------------------                              স্বোেয -------------------------------- 

কোযী ভো শোফযেক/ 

শনযীেো ও শোফযেণ কভ মকতমো 

                                                                            ীরযভোয (নোভমৄি) 

 

 

 

 

*শনোট: 

 

১। (ক) শোফযেণ শপ শয অশত্তয মূর কশ শনয়ন্ত্রণকোযী ভন্ত্রণোরয় /শফবোগ/শধদপ্তয/শযদপ্তয/দপ্তয ফযোফযয 

জোশযয োযথ োযথ আোয নুশরশ ফগশত ও একটি শনশদ মষ্ট ভয়ীভোয ভযধ্য প্রযয়োজনীয় ব্যফিো গ্রযণয জন্য 

অশত্তয শত ংশিষ্ট কভ মচোযীয নোযভ তোোয ফ মযল কভ মিযর ডোকযমোযগ প্রতযয়ন শপ্রযণ কশযযত আযফ। 

 

 (খ) শোফযেণ শপশয অশত্তয অযযো একটি কশ অশত্তয শত ংশিষ্ট কভ মচোযীয শনকট শপ্রযণ কশযফোয 

নুযযোধ তোোয শনফ মোী কভ মকতমোয প্রমযন্ত জোশয কশযযত আযফ এফং একটি শনশদ মষ্ট ভয়ীভো উযিখ কশযয়ো শদযত 

আযফ। 

 

২। শোফযেণ শপ শয অশত্তয শত ংশিষ্ট কভ মচোযীয ফ মযল শোশস্ট্ং ফো ফিোন জোনোযনোয জন্য ংশিষ্ট 

ভন্ত্রণোরয়/শফবোগ/শধদপ্তয/শযদপ্তয/দপ্তযযক নুযযোধ কশযযত আযফ এফং ভন্ত্রণোরয় /শফবোগ/শধদপ্তয/শযদপ্তয/দপ্তয 

উি কভ মচোযীয ফ মযল ফিোন ফো শোশস্ট্ং শোফযেণ শপযক জোনোআযত ফোধ্য থোশকযফ। 
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ংযমোজনী-৬ 

নমুনো স্বোেয ও োযতয াঁচ অঙ্গুযরয ছো 

 

 

১। শনযম্ন অনুযতোশলক ও ফয বোতোয অযফদনকোযী জনোফ/শফগভ------------------------------------------------------ 

 দশফ (প্রযমোজয শেযত্র)--------------------------------------শতো/স্বোভী--------------------------------------------- 

 এয শতনটি নমুনো স্বোেয তযোশয়ত কযো আর। 

 

          ক্রশভক নং    পূণ ম স্বোেয    ংশেপ্ত স্বোেয 

  

(১) 

 

(২) 

 

(৩) 

 

 

২। শনযম্ন অনুযতোশলক ও ফয বোতোয অযফদনকোযী জনোফ/শফগভ ----------------------------------------------------- 

 দশফ (প্রযমোজয শেযত্র)--------------------------------------শতো/স্বোভী--------------------------------------------- 

এয োযতয াঁচ অঙ্গুযরয ছো তযোশয়ত কযো আর। 

 

ক্রশভক নং     অঙ্গুযরয নোভ    ছো 

  

 

    (১)              ফোভ/ডোন কশনষ্ঠ 

 

    (২)              ফোভ/ডোন নোশভকো 

  

    (৩)              ফোভ/ডোন ভধ্যভো 

 

    (৪)              ফোভ/ডোন তজমনী 

 

   (৫)              ফোভ/ডোন বৃিোঙ্গুশর 

 

 

৩। উমৄ মি নমুনো স্বোেয ও  োযতয াঁচ অঙ্গুযরয ছো অভোয মু্মযখ প্রদোন কযো আয়োযছ। 

 

 

 

 

                                                                           তযোয়নকোযী প্রথভ শেশণয শগযজযটড কভ মকতমোয তোশযখ স্বোেয  

  ীরযভোয (নোভমৄি) 
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ংযমোজনী-৭ 

 

অনুযতোশলক ও ফয বোতো উযত্তোরন কশযফোয জন্য েভতো  মণ ও শববোফক ভযনোনয়শনয প্রতযয়নত্র। 

 

১। অভযো শনম্নস্বোেযকোযীগণ  

মুযহুভ/ভযহুভো --------------------------------------------------- প্রোিন (দশফ) ---------------------------------- 

ফতমভোন ঠিকোনো: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

িোয়ী ঠিকোনো : গ্রোভ :----------------------------------- ডোকঘয : -------------------------------------------------- 

উযজরো: ---------------------------------------------- শজরো: ---------------------------------------------------

এয বফধ উত্তযোশধকোযী। তোোয মৃত্যযয কোযযণ অভযো জনোফ/শফগভ ---------------------------------------------------

শক শববোফক শনমৄি কশযরোভ এফং অভোযদয যে অনুযতোশলক ও ফয বোতো উযত্তোরন কশযফোয জন্য  তোোযক 

েভতো  মণ কশযরোভ। 

 

ক্রশভক 

নং 

নোভ জন্ম 

তোশযখ 

ফয় িকম ভযনোনীত 

োয (%) 

বফফোশক 

ফিো 

প্রশতফশিতো ছশফ 

(স্ট্যোি 

োআজ) 

তোশযখ 

স্বোেয 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

২। --------  নং ক্রশভযক উশিশখত ব্যশি ভযহুভ /ভযহুভো ---------------------------------------------  এয প্র শতফিী 

ন্তোন। তোয প্রশতফশিতোয ভথ মযন ভোজ শফো শধদপ্তযযয শনফিন ও শযচয়ত্র এফং কভ মেভতোীনতো ও উোজমযন 

েভতো ংক্রোন্ত শভশডযকর শফোযড ময নদত্র ংযমোজন কযো আর (শুধুভোত্র প্রযমোজয শেযত্র)। 
 

৩। উমৄ মি স্বোেযকোযীগণ শস্বেোয় , স্বজ্ঞোযন এফং অভোয মু্মযখ উযযোশিশখত েভতো  মণ ও শববোফক শনযয়োগ  

কশযয়োযছন। 
 

শফ:দ্র: ভযনোনীত ব্যশিগণ এক আযত নো োশযযর ১৬-০৪-১৯৫৯ শরঃ তোশযযখয স্মোযক নং-২৫৬৬(৪০)-এপ নুযণীয় 

আযফ। 

 

 

 

 

তোশযখ স্বোেয 

শটি কয মোযযযনয কোউশিরয/শৌযবোয শভয়য/আউশনয়ন শযলশদয শচয়োযম্যোন 

          ীরযভোয (নোভমৄি) 
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ংযমোজনী-৮ 

 

নো-দোফী প্রতযয়নত্র 

 

এআ ভযভ ম প্রতযয়ন কযো মোআযতযছ শম, জনোফ/শফগভ ------------------------------------------------------------------ 

দশফ ------------------------------------------------- এয শনকট যকোযযয োওনো অযছ/নোআ। 

২। ফযগ্রযণয ব্যফশত পূফ ম তোশযখ ম মন্ত তোোয শনকট যকোযযয শনম্নরূ োওনো অযছ (প্রযমোজয শেযত্র) :- 

ক্রশভক নং খোত োওনো টোকোয শযভোণ 

১ ২ ৩ 

(ক) গোশড় বোড়ো  

(খ) ফোশড় বোড়ো  

(গ) প্রোশধকোযপ্রোপ্ত গোশড়য শগ্রভ  

(ঘ) গৃ শনভ মোণ/ফ্ল্যোট ক্রয়/জশভ ক্রয় ঋণ ও সুদ  

(ঙ) ভটয োআযকর/গোশড়য ঋণ ও সুদ  

(চ) কশিউটোয ঋণ ও সুদ  

(ছ) গৃ শভযোভত ঋণ ও সুদ  

(জ) শটশরযপোন শফর  

(ঝ) শফদ্যযৎ শফর  

(ঞ)   

 

৩। তোোয শফরুশি শফচোয শফবোগীয় ভোভরো এফং শফবোগীয় ভোভরো শনস্পন্ন অযছ / নোআ। 

 

 

 

    ভন্ত্রণোরয়/শফবোগ/শধদপ্তয/শযদপ্তয/দপ্তয প্রধোযনয তোশযখ স্বোেয 

     ীরযভোয (নোভমৄি) 

 

 









 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল রকার 

ববভাগীয় কবমলনাদরর কায যায় 

বদট। 

(ননজারত লাখা) 

 

 

ববয়: আপ্যায়ন প্রদে। 

 

 

আগামী ……………. তাবরখ …….. ঘটিকার ময় অনুবিতব্য ……………………ভায় 

……. জদনর আপ্যায়দনর (নাস্তা / াঞ্চ) প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রদণর জন্য অনুদরাধ করা দা। 

 

 

 

ভারপ্রাপ্ত কম যকতযা 

……….. লাখা 

ববভাগীয় কবমলনাদরর কায যায় 

বদট। 

ভারপ্রাপ্ত কম যকতযা 

ননজারত লাখা 

ববভাগীয় কবমলনাদরর কায যায় 

বদট। 

 



বরাবর 

ভারপ্রাপ্ত কম মকর্মা (নেজারর্ লাখা) 

ববভাগীয় কবমলোররর কায মায়, বরট। 

 

ববয়ঃ অনুাবিক দ্রব্যাবি রবরা প্ররি। 

 

জোব, 

িাপ্তবরক প্ররয়াজরে বেরনাক্ত দ্রব্যাবি রবরারর প্ররয়াজেীয় ব্যবস্থা গ্ররের জন্য নুররাধ করবি। 

 

ক্রবম

ক 

দ্ররব্যর োম চাবর্ পবরমাে/ংখ্যা মন্তব্য 

০১    

০২    

০৩    

০৪    

০৫    

০৬    

০৭    

০৮    

০৯    

১০    

১১    

১২    

১৩    

১৪    

১৫    

১৬    

 

র্াবরখ: 

 

স্বাক্ষর: 

পূে ম োম: 

পিবী: 

লাখা প্রধারের সুপাবরল/মন্তব্য: 
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