
 

সটিজজন চার্ টায 

 

জজরা প্রাজেয োম টারয় 

ফগুড়া 

  

www.bogra.gov.bd 

www.facebook.com/BograDC/ 

 

 

http://www.bogra.gov.bd/
http://www.facebook.com/BograDC/


 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাজদ যোয  

জজরা প্রাজেয োম টারয়, ফগুড়া 

www.bogra.gov.bd 

নাগসযে নদ(  Citizen’s Charter) 

 

১। াধাযণ াখা (েক্ষ নাং-২৩৬) : 

 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় োগজ প্রাসি 

স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর 

েযা মাজফ (েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ 

এনসজ মূজয 

অনুকূজর 

প্রতযয়নত্র প্রদান 

৩০ (সত্র) োম ট 

সদফ 

 

১. এনসজ 

ব্যযজযা/ভাজজফা 

অসধদিজযয সনফন্ধন 

জত্রয তযাসয়ত 

পজর্ােস। 

২. অনুজভাসদত 

এপসড-৬ 

৩. অথ ট ছাড় এয 

সচঠিয েস 

১.জজরা ভাজজফা 

োম টারয়। 

৩. 

www.forms.gov.bd 

সপ  /চাজট 

মুক্ত 

াসয়া সুরতানা 

োযী েসভনায, াধাযণ াখা  

জপান : +৮৮০৫১৬৩৪০৪(অসপ)। 

জভাফাইর  : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪১৪ 

dcbogra.general@gmail.com 

জজরা প্রাে 

ফগুড়া 

জপান : +৮৮০৫১৬৯১১০ (অসপ) 

জভাফাইর  : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

dcbogra@mopa.gov.bd 

 

২ 

 

কৃসল পুনফ টান 

াংক্রান্ত উজজরা 

ম টাজয় উ- ফযাদ্দ 

প্রদান। 

 

৪ োম ট সদফ 

 

 

- 

 

- 

 

সপ  /চাজট 

মুক্ত 

 

ঐ 

 

ঐ 

 

চরভান াতা-০২  



াতা-০২ 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় 

োগজত্র 

প্রজয়াজনীয় োগজ প্রাসি 

স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা জোড 

 জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর 

েযা মাজফ (েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩ দুস্থ  অফযপ্রাি 

ক্রীড়াসফদগজণয 

আসথ টে অনুদান 

প্রদান| 

- জজরা ক্রীড়া 

অসপাজযয সনের্ 

প্রজয়াজনীয় 

োগজত্র সরসখত 

আজফদনত্র 

০১. াধাযণ াখা, জজরা 

প্রাজেয োম টারয়, ফগুড়া  

০২. 

www.forms.gov.bd 

সপ  /চাজট 

মুক্ত 

াসয়া সুরতানা 

োযী েসভনায, াধাযণ াখা   

জপান : +৮৮০৫১৬৩৪০৪(অসপ)। 

জভাফাইর  : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪১৪ 

dcbogra.general@gmail.com 

জজরা প্রাে 

ফগুড়া 

জপান : +৮৮০৫১৬৯১১০ (অসপ) 

জভাফাইর  : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

dcbogra@mopa.gov.bd 

৪ াংস্কৃসতজফী  

াাংস্কৃসতে 

প্রসতষ্ঠাজনয 

অনুকূজর ফযাদ্দকৃত 

অনুদান সফতযণ 

৭ োম ট 

সদফ 

 

1. জাতীয় সযচয় 

জত্রয তযাসয়ত 

পজর্ােস।  

২.  উজজরা সনফ টাী 

অসপায ের্তটে  

প্রদত্ত প্রতযয়নত্র  

৩. ১০ র্াোয যাজস্ব 

স্ট্যাম্প 

০১. জজরা োরচাযার 

অসপাজযয অসপাজযয 

োম টারয়, ফগুড়া 

০২. 

www.forms.gov.bd  

সপ  /চাজট 

মুক্ত 

ঐ ঐ 

৫ জনগজণয 

আজফদজনয 

জপ্রসক্ষজত তথ্য 

অসধোয আইন, 

২০০৯ অনুমায়ী 

তথ্য প্রদান 

৩ োম ট 

সদফ 

 

 ০১. াধাযণ াখা, জজরা 

প্রাজেয োম টারয়, ফগুড়া  

০২. জজরা ই-জফা জেন্দ্র 

৩. 

www.forms.gov.bd  

সপ  /চাজট 

মুক্ত 

ঐ ঐ 

 

চরভান াতা-০৩  



 

াতা-০৩ 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় 

োগজত্র 

প্রজয়াজনীয় োগজ প্রাসি স্থান সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা জোড 

 জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর 

েযা মাজফ (েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬ ভাভান্য যাষ্ট্রসত/ 

ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী/ ভন্ত্রী/ 

প্রসতভন্ত্রী  াংদ 

দস্যগজণয প্রদত্ত 

অনুদান সফতযণ 

৭ োম ট 

সদফ 

১. জাতীয় সযচয় 

জত্রয তযাসয়ত 

পজর্ােস।  

২.  উজজরা সনফ টাী 

অসপায ের্তটে  

প্রদত্ত প্রতযয়নত্র  

 

- সপ  /চাজট 

মুক্ত 

াসয়া সুরতানা 

োযী েসভনায, াধাযণ াখা   

জপান : +৮৮০৫১৬৩৪০৪(অসপ)। 

জভাফাইর  : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪১৪ 

dcbogra.general@gmail.com 

জজরা প্রাে 

ফগুড়া 

জপান : +৮৮০৫১৬৯১১০ (অসপ) 

জভাফাইর  : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

dcbogra@mopa.gov.bd 

৭ জফাভসযে 

যোসয েভ টেতটা/ 

েভ টচাযী চাকুযীযত 

অফস্থায় মৃত্যযফযণ/ 

স্থায়ী 

অক্ষভতাজসনত 

োযজণ আসথ টে 

অনুদান প্রাসিয 

আজফদন 

জনপ্রান 

ভন্ত্রণারজয় জপ্রযণ 

১৫ (জনয) 

োম ট 

সদফ। 

 

১. সনধ টাসযত পযজভ 

আজফদন।  

২. মৃত্যযয নদ/ 

জভসডজের জফাড ট 

ের্তটে প্রদত্ত 

অক্ষভতাজসনত 

াটি টসপজের্ 

৩. আজফদোযী  

মৃত ব্যসক্তয 

াজার্ ট াইজজয ২ 

েস েজয ছসফ 

৪. জাতীয় 

সযচয়জত্রয 

তযাসয়ত পজর্ােস 

৫. চােসয াংসিষ্ট 

োগজত্র। 

১। জনপ্রান ভন্ত্রণারজয়য 

জয়ফ াইর্-

www.mopa.gov.bd 

২। াধাযণ াখা জজরা 

প্রাজেয োম টারয়, ফগুড়া। 

৩। 
www.forms.gov.bd 

সপ  /চাজট 

মুক্ত 

ঐ ঐ 

 

চরভান াতা-০৪  

mailto:dcbogra@mopa.gov.bd


 

াতা-০৪ 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় 

োগজ 

প্রাসি স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা জোড 

 জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর েযা 

মাজফ (েভ টেতটায দফী, ফাাংরাজদজয 

জোড, জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৮ ধভ ট ভন্ত্রণারয় 

ের্তটে ফযাদ্দকৃত 

অথ ট সফসবন্ন 

ভসজদ/ ভাদ্রাা/ 

ভসিয/ ধভীয় 

উানারজয়য 

াংস্কায/ জভযাভত/ 

পুনফ টাজনয জন্য 

অনুদান প্রদান। 

০৭ (াত) 

োম ট সদফ 

১.ভসজদ/ভসিজযয নাজভ ছাাজনা 

প্যাজড আজফদন। 
২. জবার্ায আইসড োজড টয পজর্ােস। 

৩. জযজুজরন ফা োম টসফফযণীজত 

বাসত/ম্পাদেজে জচে গ্রজণয 

ক্ষভতা প্রদান াংক্রান্ত োম টসফফযণীয 

তযাসয়ত পজর্ােস 

৪. ০১ (এে) েস দ্যজতারা 

াজার্ ট াইজজয তযাসয়ত যসিন 

ছসফ। 

- সপ  /চাজট 

মুক্ত 

াসয়া সুরতানা 

োযী েসভনায, াধাযণ াখা 

জপান : +৮৮০৫১৬৩৪০৪(অসপ)। 

জভাফাইর  : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪১৪ 

dcbogra.general@gmail.com 

জজরা প্রাে 

ফগুড়া 

জপান : +৮৮০৫১৬৯১১০ (অসপ) 

জভাফাইর  : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

dcbogra@mopa.gov.bd 

০৯ আজফদজনয 

জপ্রসক্ষজত নৃ-

তাসিে জগাষ্ঠীজে  

নদ প্রদান 

তদন্ত 

প্রসতজফদন 

প্রাসি 

াজজক্ষ 

১. সরসখত আজফদনত্র। 
২. নৃ-জগাষ্ঠী প্রধান ের্তটে প্রদত্ত 

নদত্র। 
৩. আজফদনোযীয ছসফ ২ েস 

৪. জাতীয় সযচয়জত্রয ফা 

জন্নজদয তযাসয়ত েস 

- সপ  /চাজট 

মুক্ত 

ঐ ঐ 

১০ সফসবন্ন াংস্থা 

জথজে স্মাযেসরস 

গ্রণ  উর্দ্টতন 

ের্তটক্ষ ফযাফজয 

জপ্রযণ। 

০৭ (াত) 

োম ট সদফ 

 

১. আজফদনত্র 

২. উজজরা সনফ টাী অসপায ের্তটে 

প্রদত্ত প্রতযয়নত্র। 
৩ বাসত/ আসদফাী াংস্থা ের্তটে 

প্রদত্ত প্রতযয়নত্র।  

-- সপ  /চাজট 

মুক্ত 

ঐ ঐ 

 

 

চরভান াতা-০৫  

mailto:dcbogra@mopa.gov.bd


 

াতা-০৫ 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় 

োগজ প্রাসি স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা জোড 

 জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর 

েযা মাজফ (েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১ অসফফাসত নদ 

প্রদান 

 

তদন্ত 

প্রসতজফদন 

াজজক্ষ ৩ 

োম ট 

সদফজয 

ভজে 

 

১. আজফদনত্র  

২. জাতীয় সযচয়জত্রয 

তযাসয়ত পজর্ােস  

৩. াজাজর্ টয তযাসয়ত 

পজর্ােস  

৪. জন্ নদজত্রয তযাসয়ত  

পজর্ােস/  ইউসনয়ন সযলদ/ 

জৌযবা জচয়াযম্যাজনয সনের্ 

জত নাগসযেত্ব নদত্র  

-- সপ/ চাজট 

মুক্ত 

াসয়া সুরতানা 

োযী েসভনায, াধাযণ াখা   

জপান : +৮৮০৫১৬৩৪০৪(অসপ)। 

জভাফাইর  : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪১৪ 

dcbogra.general@gmail.com 

জজরা প্রাে 

ফগুড়া 

জপান : +৮৮০৫১৬৯১১০ (অসপ) 

জভাফাইর  : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

dcbogra@mopa.gov.bd 

১২ সফত্র জ্জ্ব 

গভজণচ্ছু 

জ্জ্বমাত্রীজদয জফা 

প্রদান 

ধভ ট 

ভন্ত্রণারয় 

ের্তটে 

সনধ টাসযত 

ভয়। 

১. সনধ টাসযত সনফন্ধন পযভ  

আজফদন পযভ  

২. সনধ টাসযত ব্যাাংজে র্াো 

জভাপূফ টে জভা যসদ/ ব্যাাংে 

ড্রাপর্/ জ-অড টায। 

৩. ০২ (দুই) েস াজার্ ট 

াইজজয তযাসয়ত যিীন ছসফ 

(সনফন্ধন পযভ জভাদাজনয াজথ 

০১ েস এফাং আজফদন পযভ 

জভাদাজনয াজথ ০১ েস)। 

৪. সনজ ঠিোনা ম্বসরত 

ডােটিসের্ মৄক্ত খাভ। 
৫. আন্তজটাসতে াজার্ ট 

(সনফন্ধন পযভ জভাদাজনয াজথ 

তযাসয়ত পজর্ােস এফাং 

আজফদন পযভ জভাদাজনয াজথ 

মূরেস)। 

০১।  জজরা 

প্রাজেয 

োম টারয়/  

ইউএন অসপ/  

ইরাসভে 

পাউজেন 

০২। সনধ টাসযত 

ব্যাাংে 

 

 

-- ঐ ঐ 

চরভান াতা-০৬  

mailto:dcbogra@mopa.gov.bd


াতা-০৬ 

২। াংস্থান াখা ( েক্ষ নাং-২১৯) : 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় োগজ প্রাসি 

স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর 

েযা মাজফ (েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ সআযএর  

রাম্পগ্রান্ট ভঞ্জুয 

০৭(াত) 

োম ট সদফ 

১. সরসখত আজফদনত্র 

২. ছুটিয সাফ 

৩. চােসয ফই 

- সপ/চাজজট 

মুক্ত 

এ. জে. এভ সভজানুয যভান 

প্রাসনে েভ টেতটা, াংস্থান াখা 

জর্সরজপান :+৮৮-০৫১-৬৩৪০৫ 

জভাফাইর  : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪১৮ 

ই-জভইর : 

dcbogra.establishment

@gmail.com 

জজরা প্রাে, ফগুড়া 

জর্সরজপান : +৮৮-০৫১-৬৯১১০ 

জভাফাইর  : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

ই-জভইর: 

dcbogra@mopa.gov.

bd 

০২ জনন ভঞ্জুয ০৭(াত) 

োম ট সদফ 

১. সআযএর এ গভজনয 

ভঞ্জুযীত্র 

২. প্রতযাসত জল জফতনত্র 

৩. জনন আজফদন পযভ ২.১ 

৪. ২(দুই) েস াজার্ ট 

াইজজয তযাসয়ত যসিন ছসফ 

৫. নমুনা স্বাক্ষয  াজতয াঁচ 

আঙ্গুজরয ছাজয পযভ 

৬. না-দাফী ত্র 

৭. জনন ভঞ্জুসযয আজদ 

৮. যোসয ানাসদ 

সযজাজধয অিীোযত্র 

১. াংস্থান াখা 

২. পযভস্  জস্ট্নাযী 

াখা 

৩. জজরা ই-জফা জেন্দ্র 

৪। 
www.forms.gov.b

d 

সপ/চাজজট 

মুক্ত 

এ. জে. এভ সভজানুয যভান 

প্রাসনে েভ টেতটা, াংস্থান াখা 

জর্সরজপান : -+৮৮-০৫১-৬৩৪০৫ 

জভাফাইর  : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪১৮ 

ই-জভইর : 

dcbogra.establishment

@gmail.com 

জজরা প্রাে, ফগুড়া 

জর্সরজপান :+৮৮-০৫১-৬৯১১০ 

জভাফাইর  : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

ই-জভইর: 

dcbogra@mopa.gov.

bd 

 

চরভান াতা-০৭  



াতা-০৭ 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় োগজ 

প্রাসি স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর( ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর 

েযা মাজফ (েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৩ াসযফাসযে 

জনন (জনন 

ভঞ্জুসযয পূজফ টই 

জননাজযয মৃত্যয 

জর) 

০৭(াত) 

োম ট সদফ 

১. নন-জগজজজর্ড চাকুজযজদয জক্ষজত্র 

াসব ট ব্যে 

২. সআযএর এ গভজনয ভঞ্জুসযত্র 

৩. প্রতযাসত জল জফতন 

৪. াসযফাসযে জনজনয আজফদন  

    পযভ ২.২ 

৫. ০২(দুই) েস দ্য জতারা 

াজার্ ট াইজজয তযাসয়ত যসিন 

ছসফ 

৬.  উত্তযাসধোয নদত্র 

৭. নন-ম্যাসযজ াটি টসপজের্(৫০ 

ফছয ফয়জয সনজচ) 

৮. নমুনা স্বাক্ষয  াজতয াঁচ 

আঙ্গুজরয ছাজয পযভ 

৯. অসববাফে ভজনানয়ন এফাং 

অফয বাতা  আনুজতাসলে 

উজত্তারন েযায জন্য ক্ষভতা অ টণ 

নদ  

১০.সচসেৎে/ৌযবা/ইউসনয়ন 

সযলদ জচয়াযম্যান/োউসন্পরয 

ের্তটে মৃত্যয নদ ত্র 

১১.না দাফী প্রতযয়ন ত্র  

১২.জনন ভঞ্জুসয আজদ 

১৩.যোসয ানাসদ সযজাজধয 

অসিোয ত্র  

১. াংস্থান াখা 

২. পযভস্  জস্ট্নাযী 

াখা 

৩. জজরা ই-জফা জেন্দ্র 

৪। 
www.forms.gov.b

d 

সপ/চাজজট 

মুক্ত 

এ. জে. এভ সভজানুয যভান 

প্রাসনে েভ টেতটা, াংস্থান াখা 

জর্সরজপান : +৮৮-০৫১-৬৩৪০৫ 

জভাফাইর  : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪১৮ 

ই-জভইর : 

dcbogra.establishmen

t@gmail.com  

জজরা প্রাে, ফগুড়া 

জর্সরজপান : +৮৮-০৫১-৬৯১১০ 

জভাফাইর  : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

ই-জভইর: 

dcbogra@mopa.gov.

bd 

 

 

চরভান াতা-০৮  



 

াতা-০৮ 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় োগজ 

প্রাসি স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর( ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ 

আীর েযা মাজফ (েভ টেতটায 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৪ াসযফাসযে 

জনন (অফয 

বাতা জবাগযত 

অফস্থায় 

জননজবাগীয 

মৃত্যয জর)  

০৭(াত) 

োম ট সদফ 

১. াসযফাসযে জনন আজফদন 

পযভ ২.২ 

২. ০২(দুই) েস দ্য জতারা 

াজার্ ট াইজজয তযাসয়ত যসিন 

ছসফ 

৩. উত্তযাসধোয নদ ত্র/ নন-

ম্যাসযজ াটি টসপজের্(৫০ ফছয ফয়জয 

সনজচ) 

৪. অসববাফজেয ভজনানয়ন এফাং 

অফয বাতা  আনুজতাসলে 

উজত্তারন েযায জন্য ক্ষভতা অ টণ 

নদ 

৫. সচসেৎে/ৌযবা/ইউসনয়ন 

সযলদ জচয়াযম্যান/োউসন্পরয ের্তটে 

মৃত্যয নদ ত্র  

৬. সস এফাং সড-াপ  

১. াংস্থান াখা 

২. পযভস্  জস্ট্নাযী 

াখা 

৩. জজরা ই-জফা জেন্দ্র 

৪। 
www.forms.gov.b

d 

সপ/চাজজট 

মুক্ত 

এ. জে. এভ সভজানুয যভান 

প্রাসনে েভ টেতটা, াংস্থান াখা 

জর্সরজপান : +৮৮-০৫১-৬৩৪০৫ 

জভাফাইর  : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪১৮ 

ই-জভইর : 

dcbogra.establishmen

t@ gmail.com 

জজরা প্রাে, ফগুড়া 

জর্সরজপান : +৮৮-০৫১-৬৯১১০ 

জভাফাইর  : 

+৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

ই-জভইর: 

dcbogra@mopa.gov

.bd 

০৫ েভ টচাযীজদয 

েল্যাণ জফাড ট জত 

আসথ টে াায্য 

প্রদাজনয 

আজফদনত্র 

অগ্রগাভীেযণ 

০৭(াত) 

োম ট সদফ 

১. েল্যাণ তসফজরয অনুদান ভঞ্জুযীয 

জন্য সনধ টাসযত  আজফদন পযভ 

২. াজার্ ট াইজজয তযাসয়ত 

যসিন ছসফ ০১(এে)  েস 

৩. েভ টস্থজরয জফতজনয প্রতযয়ন ত্র  

৪. আজফদজনয সফলজয় াংসিষ্ট 

োগজজত্রয মূর েস  

৫. েল্যাণ তসফর  জমৌথ সফভায 

াায্য দাফীদাযজদয নমুনা স্বাক্ষয 

১. াংস্থান াখা 

২. পযভস্  জস্ট্নাযী 

াখা 

৩. জজরা ই-জফা জেন্দ্র 

৪। 
www.forms.gov.b

d 

 এ. জে. এভ সভজানুয যভান 

প্রাসনে েভ টেতটা, াংস্থান াখা 

জর্সরজপান :+৮৮-০৫১-৬৩৪০৫ 

জভাফাইর  : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪১৮ 

ই-জভইর : 

dcbogra.establishmen

t@ gmail.com 

জজরা প্রাে, ফগুড়া 

জর্সরজপান +৮৮-০৫১-৬৯১১০ 

জভাফাইর : 

+৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

ই-জভইর: 

dcbogra@mopa.gov

.bd 

 

চরভান াতা-০৯  



াতা-০৯ 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় োগজ প্রাসি 

স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর 

েযা মাজফ (েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬ চাকুযীযত অফস্থায় 

মৃত েভ টচাযীয 

সযফাযজে আসথ টে 

াায্য প্রদান 

০৭(াত) 

োম ট সদফ 

১. েল্যাণ তসফজরয অনুদান 

ভঞ্জুযীয জন্য আজফদন পযভ 

২. াজার্ ট াইজজয 

তযাসয়ত যসিন ছসফ ০১(এে) 

েস 

৩. অফয গ্রজণয আজদত্র 

৪. য়াসযান নদ ত্র 

৫. েভ টেতটা/েভ টচাযীয মৃত্যয 

নদত্র  

৬. নাগসযেত্ব নদত্র 

৭. স্ত্রীয জক্ষজত্র পুনযায় সফফা না 

য়ায এফাং েন্যা  বসিয 

জক্ষজত্র সফফা না য়ায 

নদত্র 

৮. আজফদনোযীজে ের দস্য 

ের্তটে প্রদত্ত ক্ষভতাত্র 

৯. জল জফতজনয প্রতযয়নত্র  

১০.েল্যাণ তসফর/মৌথ ফীভায 

াায্য ায়ায দাফীদাযজদয 

নমুনা স্বাক্ষয 

১. াংস্থান াখা 

২. পযভস্  জস্ট্নাযী 

াখা 

৩. জজরা ই-জফা জেন্দ্র 

৪। 
www.forms.gov.bd 

সপ/চাজজট 

মুক্ত 

এ. জে. এভ সভজানুয যভান 

প্রাসনে েভ টেতটা, াংস্থান 

াখা 

জর্সরজপান নম্বয :+৮৮-০৫১-

৬৩৪০৫ 

জভাফাইর  : 

+৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪১৮ 

ই-জভইর : 

dcbogra.establishment

@gmail.com 

জজরা প্রাে, ফগুড়া 

জর্সরজপান নম্বয-+৮৮-০৫১-৬৯১১০ 

জভাফাইর  : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

ই-জভইর: 

dcbogra@mopa.gov.bd 

৭ শ্রাসন্ত সফজনাদন ছুটি 

ভঞ্জুয  

০৭(াত) 

োম ট সদফ 

১. আজফদনত্র 

২. ছুটিয সাফ 

৩. াসব ট ব্যে 

৪. জগজজজর্ড অসপাজযয জক্ষজত্র 

ফ টজল ছুটি ভঞ্জুয আজদজয 

েস 

১. াংস্থান াখা 

২. পযভস্  জস্ট্নাযী 

াখা 

৩. জজরা ই-জফা জেন্দ্র 

৪। 
www.forms.gov.bd 

সপ/চাজজট 

মুক্ত 

ঐ ঐ 

 

চরভান াতা-১০  



 

াতা-১০ 

 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় োগজ প্রাসি স্থান সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর( ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর 

েযা মাজফ (েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮ (ে) অসজটত ছুটি 

ভঞ্জুয (জদজয 

অবযন্তজয) 

০৫(াঁচ) 

োম ট সদফ 

 

 

১. আজফদনত্র 

২. ছুটিয সাফ 

৩. আজফদন অনুমায়ী াংসিষ্ট 

োগজত্র 

১. াংস্থান াখা 

২. পযভস্  জস্ট্নাযী াখা 

৩. জজরা ই-জফা জেন্দ্র 

৪. www.form.gov.bd 

সপ/চাজজট 

মুক্ত 

এ. জে. এভ সভজানুয যভান 

প্রাসনে েভ টেতটা, াংস্থান াখা 

জর্সরজপান : +৮৮-০৫১-৬৩৪০৫ 

ই-জভইর : 

dcbogra.establishment@g

mail.com 

জজরা প্রাে, ফগুড়া 

জর্সরজপান নম্বয-+৮৮-০৫১-৬৯১১০ 

জভাফাইর  : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

ই-জভইর: 

dcbogra@mopa.gov.bd 

 

 

(খ) অসজটত ছুটি 

ভঞ্জুয (ফস: 

ফাাংরাজদ) 

 

 

 

০৫(াঁচ) 

োম ট সদফ 

 

 

 

১. আজফদনত্র 

২. সনধ টাসযত পযজভ আজফদন 

৩. ছুটি প্রাপ্যতায সাফ 

 

 

১. াংস্থান াখা 

২. পযভস্  জস্ট্নাযী াখা 

৩. জজরা ই-জফা জেন্দ্র 

৪। www.forms.gov.bd 

 

 

সপ/চাজজট 

মুক্ত 

 

 

ঐ 

 

 

ঐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চরভান াতা-১১  

mailto:dcbogra@mopa.gov.bd


াতা-১১ 

৩। জযেড ট রুভ াখা (েক্ষ নাং- ১০১) : 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় 

োগজ প্রাসি 

স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর( ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর 

েযা মাজফ (েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ সএ

/এএ/আযএ 

খসতয়াজনয 

সজভাযী 

নের 

যফযা।  

াধাযণ 

আজফদজনয 

জক্ষজত্র ০৭ (াত )

োম টসদফ এফাং 

জরুযী 

আজফদজনয 

জক্ষজত্র 

০৩(সতন )

োম টসদফ।  

সনধ টাসযত পযজভ  

আজফদনত্র( ফাাংরাজদ  

পযভ নাং- ৯০১) 

(াংসিষ্ট ইউসনয়ন সডসজর্ার 

জন্টায জথজে অনরাইজন 

আজফদন েযা মাজফ।) 

অনুজভাসদত 

স্ট্যাম্প 

জবোয।  

াধাযণ আজফদজন ৩০  -/

র্াো এফাং জরুযী আজফদজন 

৫০/- র্াোয জোর্ ট সপ 

াংমৄক্ত েযজত জফ। (প্রসত 

খসতয়াজনয জন্য  অসতসযক্ত 

জোর্ ট সপ ২ /- র্াো) 

জযাভানা সযয়াজ 

োযী েসভনায 

জযেড টরুভ াখা 

জপান + :৮৮-০৫১-৬৯১২৬  

ই -জভইর  :

dcbogra.rr@gmail.com 

 

জজরা প্রাে  ,ফগুড়া।  

জপান + :৮৮-০৫১-৬৯১১০  

জভাফাইর  : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

ই -জভইর  :

dcbogra.@mopa.gov.bd 

 

২ সফসবন্ন 

জসযজয 

দাজগয সূচীয 

সজভাযী 

নের যফযা 

(ইনপযজভন 

সি) 

াধাযণ 

আজফদজনয 

জক্ষজত্র ০৭ (াত )

োম ট সদফ 

এফাং জরুযী 

আজফদজনয 

জক্ষজত্র 

০৩(সতন )

োম টসদফ। 

সনধ টাসযত পযজভ  

আজফদনত্র (ফাাংরাজদ  

পযভ নাং- ৯০১) 

(াংসিষ্ট ইউসনয়ন সডসজর্ার 

জন্টায জথজে অনরাইজন 

আজফদন েযা মাজফ।)  

অনুজভাসদত 

স্ট্যাম্প 

জবোয। 

াধাযণ আজফদজন ৩০  -/

র্াো এফাং জরুযী আজফদজন 

৫০/- র্াোয জোর্ ট সপ 

াংমৄক্ত েযজত জফ। 

ঐ ঐ 

৩ াংজাসধত 

খসতয়াজনয 

সজভাযী 

নের যফযা 

াধাযণ 

আজফদজনয 

জক্ষজত্র ০৭ (াত )

োম টসদফ এফাং 

জরুযী 

আজফদজনয 

জক্ষজত্র 

০৩(সতন )

োম টসদফ। 

সনধ টাসযত পযজভ  

আজফদনত্র (ফাাংরাজদ  

পযভ নাং- ৯০১) 

(াংসিষ্ট ইউসনয়ন সডসজর্ার 

জন্টায জথজে অনরাইজন 

আজফদন েযা মাজফ।)  

অনুজভাসদত 

স্ট্যাম্প 

জবোয। 

াধাযণ আজফদজন ৩০  -/

র্াো এফাং জরুযী আজফদজন 

৫০/- র্াোয জোর্ ট সপ 

াংমৄক্ত েযজত জফ। (প্রসত 

খসতয়াজনয জন্য  অসতসযক্ত 

জোর্ ট সপ ২ /- র্াো) 

ঐ ঐ 

চরভান াতা-১২  



 

াতা-১২ 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় 

োগজ প্রাসি 

স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর( ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর 

েযা মাজফ (েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪ আযএ জর 

েস যফযা 

০৫ (াঁচ )

োম টসদফ 

সনধ টাসযত পযজভ  

আজফদনত্র (ফাাংরাজদ  

পযভ নাং- ৯০১) 

(াংসিষ্ট ইউসনয়ন সডসজর্ার 

জন্টায জথজে অনরাইজন 

আজফদন েযা মাজফ।)  

অনুজভাসদত 

স্ট্যাম্প 

জবোয। 

আজফদজনয াজথ ১০০ -/

র্াোয জোর্ ট সপ াংমৄক্ত 

েযজত জফ।  প্রসত 

খসতয়াজনয জন্য অসতসযক্ত 

১২/- র্াোয জোর্ ট সপ 

রাগাজত জফ।  

জযাভানা সযয়াজ 

োযী েসভনায 

জযেড টরুভ াখা 

জপান + :৮৮-০৫১-৬৯১২৬  

ই -জভইর  :

dcbogra.rr@gmail.co

m 

জজরা প্রাে  ,ফগুড়া।  

জপান + :৮৮-০৫১-৬৯১১০  

জভাফাইর  : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

ই -জভইর  :

dcbogra.@mopa.gov.

bd 

 

৫ জে নসথ 

মূজয 

সজভাযী 

নের যফায 

াধাযণ 

আজফদজনয 

জক্ষজত্র ০৭ (াত )

      োম টসদফ 

এফাং জরুযী 

আজফদজনয 

জক্ষজত্র 

০৩(সতন  )োম ট 

সদফ। 

১। সনধ টাসযত পযজভ  
আজফদনত্র (ফাাংরাজদ  

পযভ নাং- ৯০১) 

২। সনধ টাসযত জপাসর 

অনুজভাসদত 

স্ট্যাম্প 

জবোয। 

াধাযণ আজফদজন ৩০ -/

র্াো এফাং জরুযী আজফদজন 

৫০/- র্াোয জোর্ ট সপ 

াংমৄক্ত েযজত জফ। 

ঐ ঐ 

৬ জভৌজা ম্যা 

যফযা 

০৩ (সতন )

োম টসদফ 

সনধ টাসযত পযজভ  

আজফদনত্র (ফাাংরাজদ  

পযভ নাং- ৯০১) 

 

অনুজভাসদত 

স্ট্যাম্প 

জবোয। 

আজফদজনয াজথ ২০ -/

র্াোয জোর্ ট সপ াংমৄক্ত 

েযজত জফ। চারাজনয 

ভােজভ ৫০০  -/র্াো জভা 

সদজত জফ। চারাজনয জোড 

নাং ১ .৪৬৩৭ .০০০১.১২২১  

ঐ ঐ 

 

চরভান াতা-১৩  



াতা-১৩ 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় 

োগজ প্রাসি 

স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর( ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর 

েযা মাজফ (েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭ জন্ -মৃত্যযয 

সজভাযী 

নের 

যফযা।  

াধাযণ 

আজফদজনয 

জক্ষজত্র ০৭ (াত )

োম টসদফ এফাং 

জরুযী 

আজফদজনয 

জক্ষজত্র 

০৩(সতন )

োম টসদফ। 

১. সনধ টাসযত পযজভ 

আজফদনত্র 

অনুজভাসদত 

স্ট্যাম্প 

জবোয। 

াধাযণ আজফদজন ৩০ -/

র্াো এফাং জরুযী আজফদজন 

৫০/- র্াোয জোর্ ট সপ 

াংমৄক্ত েযজত জফ। 

জযাভানা সযয়াজ 

োযী েসভনায 

জযেড টরুভ াখা 

জপান + :৮৮-০৫১-৬৯১২৬  

ই -জভইর  :

dcbogra.rr@gmail.co

m 

জজরা প্রাে  ,ফগুড়া।  

জপান + :৮৮-০৫১-৬৯১১০  

জভাফাইর  : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

ই -জভইর   :

dcbogra.@mopa.gov.

bd 

 

৮ সএ জযার এয 

সজভাযী 

নের 

যফযা।  

াধাযণ 

আজফদজনয 

জক্ষজত্র ০৭ (াত )

োম টসদফ এফাং 

জরুযী 

আজফদজনয 

জক্ষজত্র 

০৩(সতন )

োম টসদফ। 

১. সনধ টাসযত পযজভ 

আজফদনত্র 

২. সনধ টাসযত জপাসর 

অনুজভাসদত 

স্ট্যাম্প 

জবোয। 

াধাযণ আজফদজন ৩০ -/

র্াো এফাং জরুযী আজফদজন 

৫০/- র্াোয জোর্ ট সপ 

াংমৄক্ত েযজত জফ। 

ঐ ঐ 

৯ াসচ টাং 

(অনুন্ধান)  

/তল্লাী  

াধাযণ 

আজফদজনয 

জক্ষজত্র ০৭ (াত )

োম টসদফ এফাং 

জরুযী 

আজফদজনয 

জক্ষজত্র 

০৩(সতন )

োম টসদফ। 

১. সনধ টাসযত পযজভ 

আজফদনত্র 

অনুজভাসদত 

স্ট্যাম্প 

জবোয। 

াধাযণ আজফদজন ৩০ -/

র্াো এফাং জরুযী আজফদজন 

৫০/- র্াোয জোর্ ট সপ 

াংমৄক্ত েযজত জফ। 

ঐ ঐ 

 

চরভান াতা-১৪  



াতা-১৪ 

৪। জনজাযত াখা ( েক্ষ নাং- ২১৪  ২২২) : 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/ভা) 

প্রজয়াজনীয় 

োগজত্র 

প্রজয়াজনীয় 

োগজ 

প্রাসি স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর 

েযা মাজফ (েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ াসেটর্ াউ /

অন্যান্য 

যোসয জযস্ট্ 

াউজজ 

আফান 

সুসফধা প্রদান। 

 

আজফদন 

অনুমায়ী 

(দভম টাদা  

আজফদন 

অগ্রাসধোয )  

দািসযেত্র /

আজফদনত্র  

- (যোসয েভ টেতটা/অফযপ্রাি 

যোসয েভ টেতটা) 

১-৩সদন : ১ জ্জা(নন এস)  ৫০/-  

১ জ্জা(এস) ৭০/- 

২ জ্জা( ননএস) ৯০/- 

২ জ্জা(এস) ১৩০/- 

 ৪-৭ সদন : ১ জ্জা(নন এস) ৭০/- 

              ১ জ্জা(এস) ৯০/- 

              ২ জ্জা( নন এস) ১৩০/- 

              ২ জ্জা( এস) ১৮০/- 

৭ সদজনয উজধ টফ :  

১ জ্জা(নন এস) ২০০/-              

১ জ্জা(এস) ৩০০/-              

২ জ্জা( ননএস) ৪০০/-                       

২ জ্জা( এস) ৫০০/- 

(স্বায়ত্বাসত প্রসতষ্ঠাজনয েভ টেতটাজদয 

জন্য) 

১-৩সদন : ১ জ্জা(নন এস)  ৬০/-  

             ১ জ্জা(এস) ৯০/- 

             ২ জ্জা( ননএস) ১১০/- 

             ২ জ্জা(এস) ১৬০/- 

৪-৭ সদন : ১ জ্জা(নন এস) ৯০/- 

             ১ জ্জা(এস) ১৩০/- 

             ২ জ্জা( ননএস) ১৬০/- 

             ২ জ্জা( এস) ২৪০/- 

সজ. এভ. যাজদুর ইরাভ 

জনজাযত জডপুটি োজরক্টয, ফগুড়া 

জর্সরজপান : +৮৮০৫১-৬০০৬২ 

জভাফাইর : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০৮ 

ই-জভইর-

dcbogra.nezarat@gmail.co

m 

াসেটর্ াউজ জর্সরজপান নম্বয+০৫১-

৬৫০৬০ 

জজরা প্রাে  ,ফগুড়া।  

জপানঃ +৮৮০৫১-৬৯১১০  

জভাফাইর নাং :

+৮৮০ ১৭১৩২০২৪৫৫ 

ই-জভইর: 

dcbogra@.mopa.gov.bd 

 

চরভান াতা-১৫  



াতা-১৫ 

ক্রসভে  জফায 

নাভ 

প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় 

োগজ প্রাসি 

স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর 

েযা মাজফ (েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

    - ৭ সদজনয উজধ ট :  

১ জ্জা(নন এস) ২৫০/- 

১ জ্জা(এস) ৩৫০/- 

২ জ্জা( ননএস)৪৪০/- 

২ জ্জা( এস) ৬৪০/- 

(জফ-যোসয 

ব্যসক্তফগ ট/েভ টেতটা ) 

১ জ্জা(নন এস) ৫০০/- 

১ জ্জা(এস) ৭০০/- 

২ জ্জা( ননএস) ১০০০/- 

২ জ্জা( এস) ১৪০০/- 

সজ. এভ. যাজদুর ইরাভ 

জনজাযত জডপুটি োজরক্টয, ফগুড়া 

জর্সরজপান : +৮৮০৫১-৬০০৬২ 

জভাফাইর : 

+৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০৮ 

ই-জভইর-

dcbogra.nezarat@g

mail.com 

াসেটর্ াউজ জর্সরজপান নম্বয 

+০৫১-৬৫০৬০ 

জজরা প্রাে  ,ফগুড়া।  

জপানঃ +৮৮০৫১-৬৯১১০  

জভাফাইর নাং + :৮৮০ ১৭১৩২০২৪৫৫ 

ই-জভইর: 

dcbogra@.mopa.gov.b

d 

২ ৪থ ট জশ্রসণয 

েভ টচাযী 

সনজয়াগ  

যোয 

ের্তটে 

সনধ টাসযত 

ভজয়য 

ভজে  

ে)  আজফদনজত্রয াজথ তযাসয়ত 

দ্য জতারা ০৩ (সতন) েস ৫ 

জ:সভ:× ৫ জ:সভ: যসিন ছসফ।  
খ)  াংসিষ্ট ইউসনয়ন সযলদ 

জচয়াযম্যান/জৌযবায জভয়য/ 

োউসন্পরয ের্তটে প্রদত্ত নাগসযেত্ব 

নদত্র । 
গ)  সক্ষাগত জমাগ্যতা   

অসবজ্ঞতায নদজত্রয/ত্র মূজয 

তযাসয়ত পজর্ােস। 
ঘ)  প্রথভ জশ্রসণয জগজজজর্ড েভ টেতটা 

ের্তটে প্রদত্ত নাভমৄক্ত ীর দ্বাযা 

চাসযসত্রে নদত্র। 
ঙ)  প্রাসথ টয স্থায়ী ঠিোনায ভথ টজন 

সনজজয/সতায/ স্বাভীয জাতীয় 

সযচয়ত্র/জন্সনফন্ধন নদজত্রয 

তযাসয়ত অনুসরস। 
( অফসষ্ট অাং যফতী াতায় 

জদখুন) 

-  

যোয ের্তটে সনধ টাসযত 

সপ  

সজ. এভ. যাজদুর ইরাভ 

জনজাযত জডপুটি োজরক্টয, ফগুড়া 

জর্সরজপান : +৮৮০৫১-৬০০৬২ 

জভাফাইর : 

+৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০৮ 

ই-জভইর-

dcbogra.nezarat@g

mail.com 

াসেটর্ াউজ জর্সরজপান নম্বয 

+০৫১-৬৫০৬০ 

জজরা প্রাে  ,ফগুড়া।  

জপানঃ +৮৮০৫১-৬৯১১০  

জভাফাইর নাং + :৮৮০ ১৭১৩২০২৪৫৫ 

ই-জভইর: 

dcbogra@.mopa.gov.b

d 

চরভান াতা-১৬  



াতা-১৬ 

ক্রসভে  জফায 

নাভ 

প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় োগজ 

প্রাসি স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর 

েযা মাজফ (েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

   চ)  মুসক্তজমার্দ্ায পুত্র/েন্যা/নাসত/নাতনীয 

জক্ষজত্র মুসক্তমৄর্দ্ সফলয়ে ভন্ত্রণারজয়য ভাননীয় 

ভন্ত্রী/প্রসতভন্ত্রী/ উজদষ্টা ের্তটে স্বাক্ষসযত  

ফাাংরাজদ মুসক্তজমার্দ্া াংজদয 

উজদষ্টা/ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ের্তটে 

প্রসতস্বাক্ষসযত/মূর নদজত্রয তযাসয়ত 

অনুসরস অথফা মুসক্তমৄর্দ্ সফলয়ে ভন্ত্রণারজয়য 

সচফ ের্তটে স্বাক্ষসযত এফাং ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী ের্তটে প্রসতস্বাক্ষসযত াভসয়ে 

নজদয তযাসয়ত অনুসরস। 
ছ) প্রাথী মুসক্তজমার্দ্া/ীদ মুসক্তজমার্দ্ায 

পুত্র/েন্যা/ নাসত/ নাতনী জর মুসক্তজমার্দ্ায 

াজথ প্রাথীয ম্পেট উজল্লখপূফ টে জৌযবায 

জভয়য/ ইউসনয়ন সযলজদয জচয়াযভান ের্তটে 

প্রতযয়্নত্র। 
জ) জজরা প্রাে, ফগুড়া এয অনুকূজর 

প্রাথীজে উসল্লসখত জদ যীক্ষায সপ ফাফদ 

৫০/- (ঞ্চা) র্াো সাফ জোড নাং : ১-

০৭৪২-০০০০-২০৩১ এ ফাাংরাজদ 

ব্যাাংে/জানারী ব্যাাংে সরসভজর্ড এয জম জোন 

াখা জথজে জেজাযী চারাজনয ভােজভ জভা 

প্রদানপূফে চারাজনয মূর েস। 

ঝ) জদয নাভ  প্রাথীয নাভ, ঠিোনা ম্বসরত 

১০/-(দ) র্াো মূূ্ল্যভাজনয অব্যফসত 

ডােটিজের্মৄক্ত ৯.৫ ইসঞ্চ × ৪.৫ ইসঞ্চ 

াইজজয এেটি জপযত খাভ। 

-  সজ. এভ. যাজদুর ইরাভ 

জনজাযত জডপুটি োজরক্টয, 

ফগুড়া 

জর্সরজপান : +৮৮০৫১-

৬০০৬২ 

জভাফাইর : 

+৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০৮ 

ই-জভইর-

dcbogra.nezarat

@gmail.com 

াসেটর্ াউজ জর্সরজপান 

নম্বয 

+০৫১-৬৫০৬০ 

জজরা প্রাে  ,ফগুড়া।  

জপানঃ +৮৮০৫১-৬৯১১০  

জভাফাইর নাং + :৮৮০ ১৭১৩২০২৪৫৫ 

ই-জভইর: 

dcbogra@.mopa.gov.

bd 

 

চরভান াতা-১৭  



াতা-১৭ 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় ভয় 

(ঘন্টা/সদন/ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় 

োগজ প্রাসি 

স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ 

আীর েযা মাজফ (েভ টেতটায 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩ ৪থ ট জশ্রসণয 

েভ টচাযী ফদরী  

৩ ফছয য য  -- -- -- সজ. এভ. যাজদুর ইরাভ 

জনজাযত জডপুটি োজরক্টয, 

ফগুড়া 

জর্সরজপান : +৮৮০৫১-

৬০০৬২ 

জভাফাইর : 

+৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০৮ 

ই-জভইর-

dcbogra.nezarat

@gmail.com 

াসেটর্ াউজ জর্সরজপান 

নম্বয 

+০৫১-৬৫০৬০ 

জজরা প্রাে  ,ফগুড়া।  

জপানঃ +৮৮০৫১-৬৯১১০  

জভাফাইর নাং :

+৮৮০ ১৭১৩২০২৪৫৫ 

ই-জভইর: 

dcbogra@.mopa.go

v.bd 

৪ ৪থ ট জশ্রসণয 

েভ টচাযীজদয 

জনন /অফয 

গ্রণ  

যোয ের্তটে সনধ টাসযত 

ফছজযয ভজে  

১. সআযএর এ গভজনয ভঞ্জুযীত্র 

২. প্রতযাসত জল জফতনত্র 

৩. জনন আজফদন পযভ ২.১ 

৪. ২(দুই) েস াজার্ ট াইজজয 

তযাসয়ত যসিন ছসফ 

৫. নমুনা স্বাক্ষয  াজতয াঁচ আঙ্গুজরয 

ছাজয পযভ 

৬. না-দাফী ত্র 

৭. জনন ভঞ্জুসযয আজদ 

৮. যোসয ানাসদ সযজাজধয 

অিীোযত্র 

-- -- 

৫ ৪থ ট জশ্রসণয 

েভ টচাযীজদয 

জফতন সফর 

াংক্রান্ত  

প্রসত ভাজয ১ -৩ 

তাসযজখয ভজে  

-- -- -- 

৬ সফসবন্ন যোসয 

সফর  

প্রজয়াজনীয় ভজয়  -- -- -- 

৭ ৪থ ট জশ্রসণয 

েভ টচাযীজদয 

সজসএপ জত 

অসগ্রভ  

৭ (াত )োম টসদফজয 

ভজে  

১  .সরসখত আজফদনত্র  

২  .সজসএপ এয সাফ সফফযণী  

 -- 

৮ ৪থ ট জশ্রসণয 

েভ টচাযীজদয 

শ্রাসন্ত সফজনাদন।  

৭ (াত )োম টসদফজয 

ভজে  

১  .সরসখত আজফদনত্র  

২  .চােযী ফস  

-- -- ঐ ঐ 

৯ সফসফধ  ৭ (াত )োম টসদফজয 

ভজে  

সরসখত আজফদনত্র  -- সপ /চাজট মুক্ত  ঐ ঐ 

চরভান াতা-১৮  



াতা-১৮ 

৫। জজনাজযর াটি টসপজের্ াখা ( েক্ষ নাং-৩০১): 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় ভয় 

(ঘন্টা/সদন/ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় োগজ প্রাসি 

স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ 

আীর েযা মাজফ (েভ টেতটায 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ যোসয অথ ট 

আদায়। 

৩০ োম টসদফ  সসড আয এযাক্ট ১৯১৩ এয 

৪  ৬ এফাং ৫ ধাযা পযভ 

পূযণ পূফ টে দাসখর। 

১  .াংসিষ্ট াখা  

২  .জজরা ই-জফা জেন্দ্র  

৩। 
www.forms.gov.b

d 

১। ০১ র্াো জত 

৫০ ,০০০ -/র্াো 

ম টন্ত ২ .৫০ %

াজয জোর্ ট সপ। 

২। ৫০ ,০০০ -/

র্াো জত ------

--ম টন্ত তেযা 

০২ র্াো াজয  

 জোর্ ট সপ। 

জযাভানা সযয়াজ 

জজনাজযর াটিসপজের্ 

অসপায 

জর্সরজপান +:৮৮০৫১ -

৬৯২২৮ 

জভাফাইর  :

+৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪১১  

ই -জভইরঃ  

dcbogra.gc@gmail. 

com 

 

 

অসতসযক্ত জজরা প্রাে 

(যাজস্ব) , ফগুড়া। 

জর্সরজপান: 

+৮৮০৫১-৬০০৪২  

জভাফাইর  : 

+৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০৪ 

ই -জভইরঃ  

dcbogra.adcr@gmail.

com 

 

০২ এন আই 

এযাক্ট  ,১৮৮১ 

এয ১৩৮ 

ধাযায় জরসব 

য়াজযন্ট 

োম টক্রভ 

গ্রণ। 

৩০ োম টসদফ এন আই এযাক্ট  ,১৮৮১ এয 

১৩৮ ধাযায় জরসব য়াজযন্ট 

োম টক্রভ গ্রণ 

জজরা  দায়যা জজ জত 

প্রাি। 

-- ঐ ঐ 

 

চরভান াতা-১৯  

mailto:dcbogra.gc@gmail


াতা-১৯ 

৬। যাজস্ব াখা (েক্ষ নাং-২৩৯) : 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় োগজ প্রাসি স্থান সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায 

োজছ আীর েযা মাজফ 

(েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ কৃসল খা 

জসভ ফজিাফস্ত 

প্রদান 

অনুজভাদন  

 

 

 

 

০১ ভা ১) সনধ টাসযত পযজভ াংসিষ্ট উজজরা 

ভূসভ অসপজ আজফদনত্র দাসখর। 

২)  আজফদনোযীয ০২(দুই) েস 

াজার্ ট াইজজয যসিন ছসফ (স্বাভী-

স্ত্রীয জক্ষজত্র জমৌথ ছসফ) াংসিষ্ট য়াজড টয 

দস্য/জচয়াযম্যান ের্তটে তযাসয়ত 

৩) নাগসযেত্ব নদ/জাতীয় সযচয়ত্র  

৪)  ভূসভীন নদত্র 

 

১. জজরা প্রাজেয োম টারয়, 

যাজস্ব াখা, াংসিষ্ট উজজরা 

ভূসভ অসপ/ উজজরা সনফ টাী 

অসপাজযয োম টারয়/ জজরা ই-

জফা জেন্দ্র   

২. www.forms.gov.bd 

৩. আজফদনোযীয সনজ 

উজদ্যাজগ 

সফনামূজল্য জপযজদৌ আযা 

জযসবসনউ জডপুটি োজরক্টয 

জর্সরজপানঃ +৮৮০৫১-

৬৫৮০১ (অঃ)  

জভাফাইর  :

+৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০৯  

ই -জভইর-

dcbogra.sa@gmail.

com 

 

জজরা প্রাে  ,ফগুড়া।  

জর্সরজপানঃ +৮৮০৫১-

৬৯১১০(অঃ)  

জভাফাইরঃ  

+৮৮০১৭৩৩-৩৩৫৪০১  

ই -জভইর -

dcbogra@mopa.gov.

bd 

 

২ যোসয 

দিজযয 

অনুকূজর 

অকৃসল খা 

জসভ ফজিাফস্ত 

প্রদান 

০১ ভা ১) াংসিষ্ট াংস্থা ের্তটে আজফদন 

২) চাসদাকৃত জসভয তপসর 

৩) আজফদজন ফসণ টত তথ্যাফরীয তযতা 

ম্পজেট এেটি রপনাভা 

৪) আজফদনকৃত জসভয জশ্রণী সযফতটন 

েযজফননা ভজভ ট প্রতযয়নত্র 

৫) জক্ষত্রসফজজল উর্দ্টতন ের্তটজক্ষয 

প্রাসনে অনুভসতত্র 

৬) আসথ টে সফলয় ম্পজেট 

স্পসষ্টেযণ/ব্যাাংে রজবন্পী 

৭) জর-আউর্ প্লান 

১) াংসিষ্ট াংস্থায  উজদ্যাজগ 

২) াংসিষ্ট ইউসনয়্ন ভূসভ 

অসপ 

৩) সনজ উজদ্যাজগ 

৪-৬) াংস্থা ের্তটে 

৭) াংসিষ্ট াংস্থায  উজদ্যাজগ  

 

প্রাথীত 

জসভয 

সনধ টাসযত 

মূল্য 

ঐ ঐ 

 

চরভান াতা-২০  



াতা-২০ 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় োগজ প্রাসি স্থান সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা 

(নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড 

 জর্সরজপান নম্বয  

ই-জভইর( ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায 

োজছ আীর েযা মাজফ 

(েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩ যোসয 

সক্ষা 

প্রসতষ্ঠাজনয 

অনুকূজর 

অকৃসল খা 

জসভ ফজিাফস্ত 

প্রদান 

০১ ভা ১) যোসয সক্ষা প্রসতষ্ঠান ের্তটে আজফদন 

২) চাসদাকৃত জসভয তপসর 

৩) আজফদজন ফসণ টত তথ্যাফরীয তযতা 

ম্পজেট এেটি রপনাভা 

৪) আজফদনকৃত জসভয জশ্রণী সযফতটন 

েযজফন না ভজভ ট প্রতযয়নত্র 

৫) জক্ষত্রসফজজল উর্দ্টতন ের্তটজক্ষয 

প্রাসনে অনুভসতত্র 

৬) আসথ টে সফলয় ম্পজেট স্পসষ্টেযণ/ব্যাাংে 

রজবন্পী 

৭) জর-আউর্ প্লান 

১) সক্ষা প্রসতষ্ঠাজনয  উজদ্যাজগ 

২) াংসিষ্ট ইউসনয়্ন ভূসভ অসপ 

৩) সনজ উজদ্যাজগ 

৪-৬) সক্ষা প্রসতষ্ঠান ের্তটে 

৭) সক্ষা প্রসতষ্ঠাজনয  উজদ্যাজগ 

 

প্রাথীত জসভয 

সনধ টাসযত 

মূজল্যয ১০% 

াজয 

জপযজদৌ আযা 

জযসবসনউ জডপুটি োজরক্টয  

জর্সরজপানঃ +৮৮০৫১-

৬৫৮০১ (অঃ)  

জভাফাইর  :

+৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০৯  

ই -জভইর-

dcbogra.sa@gmail.co

m 

 

জজরা প্রাে  ,ফগুড়া।  

জর্সরজপানঃ +৮৮০৫১-

৬৯১১০(অঃ)  

জভাফাইরঃ  

+৮৮০১৭৩৩-৩৩৫৪০১  

ই -জভইর -

dcbogra@mopa.gov.

bd 

 

৪ জফযোসয 

সক্ষা 

প্রসতষ্ঠাজনয 

অনুকূজর 

অকৃসল খা 

জসভ ফজিাফস্ত 

প্রদান 

০১ ভা ১) সক্ষা প্রসতষ্ঠান ের্তটে আজফদন 

২) চাসদাকৃত জসভয তপসর 

৩) আজফদজন ফসণ টত তথ্যাফরীয তযতা 

ম্পজেট এেটি রপনাভা 

৪) আজফদনকৃত জসভয জশ্রণী সযফতটন 

েযজফননা ভজভ ট প্রতযয়নত্র 

৫) জক্ষত্রসফজজল উর্দ্টতন ের্তটজক্ষয 

প্রাসনে অনুভসতত্র 

৬) আসথ টে সফলয় ম্পজেট স্পসষ্টেযণ/ব্যাাংে 

রজবন্পী 

৭) জর-আউর্ প্লান 

৮) াংসিষ্ট স্থানীয় যোয সফবাজগয 

অনাসত্তয নদ 

১) সক্ষা প্রসতষ্ঠাজনয  উজদ্যাজগ 

২) াংসিষ্ট ইউসনয়্ন ভূসভ অসপ 

৩) সনজ উজদ্যাজগ 

৪-৬) সক্ষা প্রসতষ্ঠান ের্তটে 

৭) সক্ষা প্রসতষ্ঠাজনয  উজদ্যাজগ 

৮) াংসিষ্ট স্থানীয় যোয 

সফবাগ জত 

প্রাথীত জসভয 

সনধ টাসযত 

মূজল্যয ১০% 

াজয 

ঐ ঐ 

 

চরভান াতা-২১  



াতা-২১ 

ক্র:  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় োগজ প্রাসি 

স্থান 

সপ/চাজজট

 

দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ 

আীর েযা মাজফ (েভ টেতটায 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫ সফসষ্ট সক্ষাসফদ, েসফ, 

াসসতযে ফা জাতীয় 

ম টাজয় সনজ অফদাজনয 

জন্য সফজলবাজফ স্বীকৃত 

ব্যসক্তয অনুকূজর অকৃসল 

খা জসভ ফজিাফস্ত প্রদান 

০১ ভা ১) াংসিষ্ট ব্যাসক্ত ের্তটে আজফদন 

২) আজফদনোযীয ০২ েস াজার্ ট 

াইজজয তযাসয়ত পজর্া 

৩) স্বীকৃত নজদয তযাসয়ত েস 

৪) নাগসযেজত্বয নদ 

১) াংসিষ্ট ব্যাসক্তয 

উজদ্যাজগ 

২-৩) সনজ উজদ্যাজগ 

৪) ইউসনয়ন 

সযলদ/জৌযবা জত 

 

প্রতীসে/

জযয়াসত 

মূজল্য 

 

জপযজদৌ আযা 

জযসবসনউ জডপুটি োজরক্টয  

জর্সরজপানঃ +৮৮০৫১-৬৫৮০১ 

(অঃ)  

জভাফাইর  :

+৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০৯  

ই -জভইর-

dcbogra.sa@gmail.com 

 

জজরা প্রাে  ,ফগুড়া।  

জর্সরজপানঃ +৮৮০৫১-

৬৯১১০(অঃ)  

জভাফাইরঃ  +৮৮০১৭৩৩-

৩৩৫৪০১ 

ই -জভইর -

dcbogra@mopa.gov.bd 

 

৬ প্রাকৃসতে দূজম টাগজসনত 

োযজণ ক্ষসতগ্রস্থ 

সযফাজযয অনুকূজর 

অকৃসল খা জসভ 

ফজিাফস্ত প্রদান 

০১ ভা ১) াংসিষ্ট ব্যাসক্ত ের্তটে আজফদন 

২) আজফদনোযীয ০২ েস াজার্ ট 

াইজজয তযাসয়ত পজর্া 

৩) প্রাকৃসতে দূজম টাগজসনত োযজণ 

ক্ষসতগ্রস্থ াংক্রান্ত াংসিষ্ট 

ইউসনয়ন/জৌযবা জত প্রাি নদত্র 

৪) নাগসযেজত্বয নদ 

১) াংসিষ্ট ব্যাসক্তয 

উজদ্যাজগ 

২) সনজ উজদ্যাজগ 

৩) সনজ উজদ্যাজগ 

ইউসনয়ন 

সযলদ/জৌযবা জত 

৪) ইউসনয়ন 

সযলদ/জৌযবা জত 

 

প্রতীসে 

মূজল্য 

 

ঐ ঐ 

৭ প্রফাীজদয ফভায় 

সভসতয ভােজভ 

ফহুতর বফন সনভ টাজণয 

জন্য অকৃসল খা জসভ 

ফজিাফস্ত প্রদান। 

০১ ভা ১) সনজস্ব প্যাজড প্রফাী ভফায় 

সভসত ের্তটে আজফদনত্র 

২) ফহুতর সফসষ্ট বফন সনভ টাজণয 

প্রস্তাজফয জক্ষজত্র বফজনয প্লান, জ্জা-

সযেল্পনা, সফসনজয়াগ সযেল্পনা। 

৩) সভসতয জযসজজস্ট্ন াংক্রান্ত 

োগজজত্রয তযাসয়ত পজর্ােস 

৪) াংসিষ্ট স্থানীয় যোয সফবাজগয 

অনাসত্তয নদ 

৫) ব্যাাংজেয সনের্ জত  রজবন্পীয 

াটি টসপজের্ 

১) াংসিষ্ট সভসতয সনজ 

উজদ্যাজগ 

২-৩) সভসতয সনজ 

উজদ্যাজগ 

৪) ইউসনয়ন 

সযলদ/জৌযবা জত 

৫) ব্যাাংে ের্তটে 

 

প্রাথীত 

জসভয 

সনধ টাসযত 

মূজল্য 

বফজদসে 

মুদ্রায় 

ঐ ঐ 

চরভান াতা-২২  



াতা-২২ 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় োগজ প্রাসি স্থান সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা 

(নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড 

 জর্সরজপান নম্বয  

ই-জভইর( ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায 

োজছ আীর েযা মাজফ 

(েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮ গফাসদ শু ফা দুগ্ধখাভায 

স্থাজনয জক্ষজত্র সল্প-

োযখানা স্থাজনয জন্য 

অকৃসল খা জসভ 

ফজিাফস্ত প্রদান 

০১ ভা ১) প্রসতষ্ঠান ের্তটে আজফদনত্র 

২) জগাফাসদ শু ফা দুগ্ধ খাভায 

াংক্রান্ত প্রতযয়নজত্রয পজর্ােস 

৩) মৄফ উন্নয়ন ের্তটে প্রসক্ষণ নজদয 

তযাসয়ত পজর্ােস 

৪) আসথ টে রজবন্পীয াটি টসপজের্ 

১) াংসিষ্ট প্রসতষ্ঠাজনয সনজ উজদ্যাজগ 

২) প্রসতষ্ঠাজনয সনজ উজদ্যাজগ 

৩) মৄফ উন্নয়ন প্রসক্ষণ জেন্দ্র জত 

৪) ব্যাাংে ের্তটে 

 

প্রাথীত জসভয 

সনধ টাসযত মূল্য 

জপযজদৌ আযা 

জযসবসনউ জডপুটি োজরক্টয  

জর্সরজপানঃ +৮৮০৫১-

৬৫৮০১ (অঃ)  

জভাফাইর  :

+৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০৯  

ই -জভইর-

dcbogra.sa@gmail.co

m 

 

জজরা প্রাে  ,ফগুড়া।  

জর্সরজপানঃ +৮৮০৫১-

৬৯১১০(অঃ)  

জভাফাইরঃ  

+৮৮০১৭৩৩-৩৩৫৪০১  

ই -জভইর -

dcbogra@mopa.gov.

bd 

 

৯ ব্যসক্তয অনুকূজর 

অকৃসল খা জসভ 

ফজিাফস্ত প্রদান 

০১ ভা ১) ব্যসক্ত ের্তটে আজফদনত্র 

২) ০২ েস াজার্ ট াইজজয পজর্া 

৩) নাগসযেজত্বয নদত্র  

৪) আসথ টে রজবন্পীয াটি টসপজের্ 

১) াংসিষ্ট ব্যসক্তয সনজ উজদ্যাজগ 

২-৩) ব্যসক্তয সনজ উজদ্যাজগ 

৪) ব্যাাংে ের্তটে 

 

প্রাথীত জসভয 

সনধ টাসযত মূল্য 

ঐ ঐ 

১০ ধভীয় স্থানায 

অনুকূজর অকৃসল খা 

জসভ ফজিাফস্ত প্রদান 

০১ ভা ১) ধভীয় প্রসতষ্ঠান ের্তটে আজফদন 

২) চাসদাকৃত জসভয তপসর 

৩) আজফদজন ফসণ টত তথ্যাফরীয 

তযতা ম্পজেট এেটি রপনাভা 

৪) আজফদনকৃত জসভয জশ্রণী সযফতটন 

েযজফননা ভজভ ট প্রতযয়নত্র 

৫) আসথ টে সফলয় ম্পজেট 

স্পসষ্টেযণ/ব্যাাংে রজবন্পী 

৬) জর-আউর্ প্লান 

১) ধভীয় প্রসতষ্ঠাজনয  উজদ্যাজগ 

২) াংসিষ্ট ইউসনয়্ন ভূসভ অসপ 

৩-৬) প্রসতষ্ঠাজনয উজদ্যাজগ 

 

প্রাথীত জসভয 

সনধ টাসযত 

মূজল্যয ১০% 

াজয 

ঐ ঐ 

১১ সল্পোযখানা 

স্থাজনয জন্য অকৃসল 

খা জসভ ফজিাফস্ত 

প্রদান 

০১ ভা ১) প্রসতষ্ঠান ের্তটে আজফদনত্র 

২) পূণ টাাংগ ইনজবস্ট্জভন্ট সসডউর 

৩) ব্যাাংজেয সনের্ জত রজবন্পী 

াটি টসপজের্ 

৪) প্রেজল্পয ভয়ীভা 

১) াংসিষ্ট প্রসতষ্ঠাজনয সনজ উজদ্যাজগ 

২) প্রসতষ্ঠাজনয সনজ উজদ্যাজগ 

৩) ব্যাাংে ের্তটে 

৪) প্রসতষ্ঠাজনয সনজ উজদ্যাজগ 

প্রাথীত জসভয 

ফাজায দজয 

ঐ ঐ 



চরভান াতা-২৩ 

াতা-২৩ 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় ভয় 

(ঘন্টা/সদন/ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় োগজ 

প্রাসি স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায 

োজছ আীর েযা মাজফ 

(েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১২. আফান  ,আশ্রয়ণ এফাং 

আদ টগ্রাভ প্রেল্প সৃজন   

ব্যফস্থানা 

৩০ োম টসদফ ভূসভীন সযফাযজদয সনের্ জত 

আজফদন গ্রণ েজয উজজরা 

র্াস্কজপা ট েসভটিয সুাসয 

োম টসফফযণী  প্রস্তাফত্র জপ্রযণ। 

 

১  .উজজরা ভূসভ 

অসপ 

২ .াংসিষ্ট ইউসনয়ন 

সযলদ 

 

- জপযজদৌ আযা 

জযসবসনউ জডপুটি োজরক্টয 

ফগুড়া। 

জর্সরজপানঃ +৮৮০৫১-

৬৫৮০১ (অঃ)  

জভাফাইর  :

+৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০৯  

ই -জভইর-

cdbogra.sa@gmail.co

m 

 

জজরা প্রাে  ,ফগুড়া।  

জর্সরজপানঃ +৮৮০৫১-

৬৯১১০(অঃ)  

জভাফাইরঃ +৮৮০১৭৩৩-

৩৩৫৪০১ 

ই -জভইর -

dcbogra@mopa.gov.

bd 

১৩. ায়যাত ভার ব্যফস্থানা 

 ইজাযা প্রদান 

যোসয জরভার 

নীসতভারা  ,২০০৯ 

অনুমায়ী  

(১ )আজফদন পযভ  

(২ )জযসজঃ ভৎস্যজীফী ভফায় 

সভসতয প্রভানত্র  

(৩  )নাগসযেত্ব নদ  

(৪ )াংগঠন/সভসত সনফ টাসচত েসভটিয 

গঠনতজন্ত্রয েস। 

(৫ )ব্যাাংে এোউজন্টয জরনজদন 

াংক্রান্ত প্রতযয়নত্র প্রজয়াজনীয় 

তথ্য। 

(৬ )তযাসয়ত ছসফ।  

(৭ )ভৎস্য চাল/উৎাদন/সুষ্ঠু 

ব্যফস্থানায সযেল্পনা/রূয জ খা।   

১  .যাজস্ব াখা  

২  .উজজরা সনফ টাী 

অসপাজযয 

োম টারয় 

যোয 

সনধ টাসযত  

সপ /চাজট  

ঐ ঐ 

(ে )জরভার  

চরভান াতা-২৪ 



াতা-২৪ 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় োগজ 

প্রাসি স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর 

েযা মাজফ (েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 ায়যাত ভার 

ব্যফস্থানা  

ইজাযা প্রদান 

ফালুভার  

ভাটি ব্যফস্থানা 

আইন  ,২০১০ 

এফাং ফালুভার 

 ভাটি 

ব্যফস্থানা 

সফসধভারা, 

২০১১ অনুমায়ী 

(১ )ইজাযা দযজত্র অাংগ্রজণয 

তাসরোভূসক্তয সনসভত্ত জজরা 

প্রাজেয সনের্ সনসদষ্ট পযজভ 

আজফদন। 

(২ )জেড রাইজন্প  

(৩ )টিন  ফ টজল আয়েয 

সযজাজধয প্রভাণত্র 

(৪ )ব্যাাংে রজবসন্প াটি টসপজের্।  

(৫ )বযার্ াটি টসপজের্  

(৬ )জাতীয় সযচয়ত্র  

(৭ )সনজস্ব জড্রজায জভসজনয 

োগজত্র ফা বাড়ায ভাসরজেয াজথ 

বাড়ায চুসক্তত্র। 

১  .যাজস্ব াখা  

২  .উজজরা সনফ টাী 

অসপাজযয োম টারয় 

যোয 

সনধ টাসযত 

সপ /চাজট  

জপযজদৌ আযা 

জযসবসনউ জডপুটি োজরক্টয  ,ফগুড়া।  

জর্সরজপানঃ +৮৮০৫১-৬৫৮০১ 

(অঃ)  

জভাফাইর + :৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০৯  

ই -জভইর -

dcbogra.sa@gmail.co

m 

 

জজরা প্রাে  ,ফগুড়া।  

জর্সরজপানঃ +৮৮০৫১-৬৯১১০(অঃ)  

জভাফাইরঃ +৮৮০১৭৩৩-৩৩৫৪০১  

ই -জভইর -

dcbogra@mopa.gov.b

d 

 

(খ )ফালুভার  

 

 

১৪ 

 

 

সযতযক্ত 

ম্পসত্ত 

ফজিাফস্ত  

নফায়ন 

 

 

৩০ োম টসদফ 

 

 

সযতযক্ত ম্পসত্ত ফজিাফস্ত  

নফায়জনয জন্য ২০  -/র্াোয জোর্ ট 

সপ জজরা প্রাে ফযাফয আজফদন  

 

 

যাজস্ব াখা 

 

 

যোয 

সনধ টাসযত 

সপ /চাজট  

 

 

ঐ 

 

 

ঐ 

 

চরভান াতা-২৫  



াতা-২৫ 

৭। ভূসভ অসধগ্রণ াখা ( েক্ষ নাং-৩১০ ) : 

ক্র:  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় ভয় (ঘন্টা/সদন/ভা) প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় 

োগজ 

প্রাসি স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ 

আীর েযা মাজফ (েভ টেতটায 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ অসধগ্রজণয 

 প্রস্তাফ দাসখর 

প্রস্তাফ প্রাসিয ২১ সদজনয ভজে 

ম্ভাব্যতা মাচাই  জজরা ভূসভ ফযাদ্দ 

েসভটিয বায় উস্থান। 

১। প্রতযাী াংস্থায সনয়ন্ত্রণোযী 

ভন্ত্রণারজয়য প্রাসনে অনুজভাদন। 

২। ন্যযনতভ জসভয প্রজয়াজনীয়তা াংক্রান্ত 

প্রতযয়ন ত্র । 

৩। প্রস্তাসফত জসভয দাগসূসচ। 
৪। জর -আউর্ প্লান।  

৫। ফ টজল জসযজয নক্সায় প্রস্তাসফত 
জসভ রার োসর দ্বাযা সচসিতেযণ। 

৬। সনধ টাসযত ছজে ফণ টনা। 
৭। প্রেজল্পয আসথ টে ভঞ্জুযী /ফাজজর্ 

াংক্রান্ত ত্র। 

৮। পুযাজনা দিজযয জসভ োজরক্টজযজর্য 
সনের্ ভ টন েজযন ভজভ ট অিীোয । 

৯। প্রেজল্পয সফস্তাসযত ফণ টনা।   

- - প্রতযাী াংস্থা  সনয়ন্ত্রণোযী ভন্ত্রণারয় 

০২ ভূসভ অসধগ্রণ 

োম টক্রজভ 

অসবজমাগ

/আসত্ত 

সনষ্পসত্তেযণ 

৩ ধাযায জনাটি প্রোনায যফতী 

১৫ (জনয )সদজনয  ভজে আসত্ত 

দাজয়য েযজত জফ এফাং উক্ত ১৫ সদন 

অসতফাসত য়ায যফতী ৩০ সদজনয 

ভজে জজরা প্রাে আসত্তোযীয 

শুনানী গ্রন  পূফ টে ৫০ (ঞ্চা  )সফঘা 

ম টন্ত অসধগ্রণ প্রস্তাজফয জক্ষজত্র 

সফবাগীয় েসভনাজযয সনের্ এফাং ৫০ 

সফঘায উজবটয প্রস্তাজফয জক্ষজত্র ৪ (২ )

ধাযায প্রসতজফদন  নসথ ভূসভ 

ভন্ত্রণারজয় জপ্রযণ েযজফন। 

১। সরসখত আজফদন ত্র 

২। দাফীয স্বজক্ষয প্রজয়াজনীয়   
    োগজত্র। 

- আজফদজন 

২০ র্াোয 

জোর্ ট সপ 

াংমৄক্ত 

েযজত 

জফ। 

ভারুপ আপজার যাজন 

ভূসভ অসধগ্রণ েভ টেতটা 

জর্সরজপান + :৮৮০৫১-

৬৫৭০৭ 

জভাফাইর  :

+৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪১০  

ই -জভইর :

dcbogra.la@gmail.c

om 

জজরা প্রাে 

ফগুড়া। 

জর্সরজপান + :৮৮০৫১-

৬৯১১০(অঃ)  

জভাফাইরঃ +৮৮০১৭৩৩-

৩৩৫৪০১ 

ই -জভইর  : dcbogra@ 

mopa.gov.bd.bd. 

 

 

চরভান াতা-২৬  



 

াতা-২৬ 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় ভয় (ঘন্টা/সদন/ভা) প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনী

য় োগজ 

প্রাসি 

স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ 

আীর েযা মাজফ (েভ টেতটায 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৩ ক্ষসতপূযণ 

সনধ টাযণ 

(অসপ 

ের্তটে)  

৩০সদন ১। ৩ ধাযায জনাটি প্রদাজনয 
পূফ টফতী ১২ (ফায )ভাজয াংসিষ্ট 

এরাোয সনের্ফতী ভজশ্রণীয 

ভসুসফধামৄক্ত ের সফক্রয় মূল্য গড় 

েজয জসভয মূল্য সনধ টাযণ। 

২। গণপূতট  সফবাজগয সনফ টাী 
প্রজেৌরীয াজথ  যাভ টক্রজভ 

ঘযফাসড়  /অফোঠাজভায মূল্য 

সনধ টাযণ। 

৩। ফনসফবাগ  জত গাছারায  
মূল্যায াংগ্র েজয গাছারায মূল্য 

সনধ টাযণ। 

৪। ৫০   %অসতসযক্ত ক্ষসতপূযণ  

আনুাংসগে খযচ জমাগ েজয 

প্রাক্করন প্রস্ত্ত্তত। 

- - ভারুপ আপজার যাজন 

ভূসভ অসধগ্রণ েভ টেতটা 

জর্সরজপান + :৮৮০৫১-৬৫৭০৭  

জভাফাইর  :

+৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪১০  

ই -জভইর :

dcbogra.la@gmail.com 

জজরা প্রাে 

ফগুড়া। 

জর্সরজপান + :৮৮০৫১-

৬৯১১০(অঃ)  

জভাফাইরঃ +৮৮০১৭৩৩-

৩৩৫৪০১ 

ই -জভইর  : dcbogra@ 

mopa.gov.bd.bd. 

 

০৪ প্রাক্কসরত 

র্াো জভা 

প্রদান 

৬০ সদন প্রাক্কসরত র্াো জজরা প্রাে 

ফযাফয ন্যস্ত েযজফন। 

- - প্রতযাী াংস্থা  সনয়ন্ত্রণোযী ভন্ত্রণারয় 

 

 

 

চরভান াতা-২৭  



 

াতা-২৭ 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় োগজ 

প্রাসি স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ 

আীর েযা মাজফ (েভ টেতটায 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৫ অসধগ্রণকৃত 

জসভয 

ক্ষসতপূযণ 

প্রদান। 

৩০ 

োম টসদফ 

 

০১। নীর /াদা োগজজ আজফদনত্র।  

০২। জোর্ ট সপ ২০  -/র্াো।  

০৩। ভাসরোনা দাফীয স্বজক্ষ োগজত্রঃ  
(ে )ফ টজল প্রোসত জসযজয 

এএ/সফএ/নাভজাযী/জভা খাসযজ খসতয়াজনয 

ইজভায েস। 

(খ )বসত্রে য়াসযসূজত্র দাফী েযজর য়াসয 

াটি টসপজের্। 

(গ )সডসক্র মূজর দাফী েযজর সডক্র স য ইজভায 

নের।  

(ঘ )ভূসভ উন্নয়ন েয সযজাজধয ারনাগাদ দাসখরা।  

০৪। নাগসযে নদত্র (জচয়াযম্যান/য়াড ট োউসন্পরয 

ের্তটে প্রদত্ত)।  

০৫। জাতীয় সযচয়ত্র /জন্সনফন্ধন নদ  

০৬। াজার্ ট াইজজয তযাসয়ত ০১ (এে )েস 

যসিন ছসফ। 

০৭।  ৩০০ র্াোয নন জুসডসয়ার স্ট্যাজম্প অসিোয 

ত্র। 

০৮। ৩০০ র্াোয নন জুসডসয়ার স্ট্যাজম্প নাদাফীত্র 

(প্রজমাজয জক্ষজত্র)।  

০৯। াসযফাসযে আজালফন্টজনয জক্ষজত্র জযসজসষ্ট্রকৃত 

আজালনাভা 

১০। অসধগ্রণকৃত জসভয ভাসরে প্রফাী জর ক্ষভতা 
গ্রসতায ফযাফজয াংসিষ্ট দূতাফাজয ভােজভ 

আভজভাক্তাযনাভা দাসখর েযজত জফ। 

১ .অনুজভাসদত স্ট্যাম্প 

 জবোয।  

২  .জযেড ট রুভ।  

৩  .াংসিষ্ট ইউস 

জচয়াযম্যান/য়াড ট 

োউসন্পরয। 

৪ .াংসিষ্ট ইউসনয়ন 

ভূসভ অসপ। 

৫ .াংসিষ্ট দূতাফা।  

আজফদজন 

২০ র্াোয 

জোর্ ট সপ 

াংমৄক্ত 

েযজত 

জফ। 

ভারুপ আপজার যাজন 

ভূসভ অসধগ্রণ েভ টেতটা 

জর্সরজপান + :৮৮০৫১-৬৫৭০৭  

জভাফাইর  :

+৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪১০  

ই -জভইর :

dcbogra.la@gmail.

com 

জজরা প্রাে  ,ফগুড়া।  

জপানঃ +৮৮০৫১-৬৯১১০  

জভাফাইর নাং :

+৮৮০ ১৭১৩২০২৪৫৫ 

ই -জভইর : 

dcbogra@.mopa.

gov.bd  

 

চরভান াতা-২৮  



 

াতা-২৮ 

 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় োগজ 

প্রাসি স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর 

েযা মাজফ (েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৬ দখর স্তান্তয     

 (অসপ ের্তটে )  

১৫সদন ক্ষসতপূযণ সফতযজণ ব্যফস্থা েজয দখর  

স্তান্তয  

- - ভারুপ আপজার যাজন 

ভূসভ অসধগ্রণ েভ টেতটা 

জর্সরজপান + :৮৮০৫১-৬৫৭০৭  

জভাফাইর + :৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪১০  

ই -জভইর :

dcbogra.la@gmail.com 

জজরা প্রাে  ,ফগুড়া।  

জপানঃ +৮৮০৫১-৬৯১১০  

জভাফাইর নাং :

+৮৮০ ১৭১৩২০২৪৫৫ 

ই -জভইর : 

dcbogra@.mopa.gov.bd 

০৭ জগজজর্ সফজ্ঞসি 

 (অসপ ের্তটে )  

৯০সদন ১১ (২ )ধাযা ভজত ’ঘ ’পযভ প্রস্ত্ত্তত 

েজয জপ্রযণ। 

উ-সযচারে 

ফাাংরাজদ পযভ এফাং 

প্রোনী অসপ 

জতজগাঁ সল্প এরাো 

ঢাো -১২০৮।  

 ভারুপ আপজার যাজন 

ভূসভ অসধগ্রণ েভ টেতটা 

জর্সরজপান + :৮৮০৫১-৬৫৭০৭  

জভাফাইর + :৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪১০  

ই -জভইর :

dcbogra.la@gmail.com 

জজরা প্রাে  ,ফগুড়া।  

জপানঃ +৮৮০৫১-৬৯১১০  

জভাফাইর নাং :

+৮৮০ ১৭১৩২০২৪৫৫ 

ই -জভইর : 

dcbogra@.mopa.gov.bd  

 

০৮ 

 

নাভজাযী  

 (অসপ ের্তটে )  

 

৯০সদন 

 

জগজজর্ সফজ্ঞসিয েস  াংসিষ্ট                  

োযী েসভনায (ভূসভ )এয ফযাফয 

জপ্রযণ 

 

- 

 

- 

 

াংসিষ্ট োযী েসভনায (ভূসভ)  

 

অসতসযক্ত জজরা প্রাে (যাজস্ব) , 

ফগুড়া। 

 

 

চরভান াতা-২৯  



াতা-২৯ 

৮। স্থানীয় যোয াখা ( েক্ষ নাং-৩০৫ ) : 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় ভয় 

(ঘন্টা/সদন/ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় োগজ প্রাসি 

স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ 

আীর েযা মাজফ (েভ টেতটায 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ ইউসনয়ন সযলজদয 

জচয়াযম্যান  

দস্যজদয ন্ানীবাতা 

প্রদান। 

০৭ (াত) োম টসদফ 

(ফযাদ্দ প্রাসি াজজক্ষ) 

- - - জভাঃ নাসছভ জযজা 

োযী েসভনায 

স্থানীয় যোয াখা 

dcbogra.lg@gmail.com 

উ-সযচারে 

স্থানীয় যোয, ফগুড়া  

জর্সরজপান: +৮৮০৫১-৬৪১৫১ 

জভাফাইর : ০১৭৩৩৩৩৫৪০২ 

ই-জভইর 

dcbogra.ddlg@gmail.com 

০২ ইউস সচফজদয 

জফতন-বাতা, শ্রাসন্ত 

সফজনাদন বাতা, 

সআযএর ভঞ্জুয, 

ল্যাম্পগ্রান্ট, 

আনুজতাসলে বাতা 

প্রদান। 

০৭ (াত) োম টসদফ 

(ফযাদ্দ প্রাসি াজজক্ষ) 

 ১  .াংসিষ্ট াখা  

২  .www .mrof.vog.db 

 ঐ ঐ 

০৩ গ্রাভপুসরজদয জফতন-

বাতা, অফযোরীন 

বাতা।  

০৭ (াত) োম টসদফ 

(ফযাদ্দ াজজক্ষ 

সরসখত আজফদন - - ঐ ঐ 

০৪ জন্/মৃত্যয নদ 

াংজাধন 

০৭ (াত) োম টসদফ 

 

১. াংসিষ্ট সনফন্ধে  

অথযাইজড াযজনয 

সুাসয সনধ টাসযত 

পযজভ আজফদন। 
২. পূজফ ট াংগৃীত 

জন্/মৃত্যয নজদয 

মূরেস। 

১  .াংসিষ্ট াখা  

২  .www .mrof.vog.db 

৩. 

www.bris.lgd.gov.bd 

সপ/ 

চাজটমুক্ত 

ঐ ঐ 

 

০৫ 

 

সফসবন্ন েসভটিজত 

প্রসতসনসধ ভজনানয়ন 

 

০৫ (াঁচ) োম টসদফ 

 

 ত্র প্রাসি াজজক্ষ 

 

- 

 

- 

 

ঐ 

 

ঐ 

 

চরভান াতা-৩০ 

http://www.form.gov.bd/
http://www.form.gov.bd/
http://www.form.gov.bd/


াতা-৩০ 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় ভয় 

(ঘন্টা/সদন/ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় োগজ প্রাসি 

স্থান 

সপ/ 

চাজজট 

দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ 

আীর েযা মাজফ (েভ টেতটায 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৬ জৌয োউসন্পরয এফাং 

ইউস জচয়াযম্যান  

দস্যজদয 

ফস:ফাাংরাজদ  

ছুটি ভঞ্জুয  সফজদ 

ভ্রভজণয অনুভসত 

প্রদান। 

১৫ (জনয) োম টসদফ ১। সনধ টাসযত পযজভ আজফদন 

২। পুসর প্রসতজফদন 

১  .াংসিষ্ট াখা  

২  .www . mrofs. gov.bd 

- জভাঃ নাসছভ জযজা 

োযী েসভনায 

স্থানীয় যোয াখা 

dcbogra.lg@gmail.com  

উ-সযচারে 

স্থানীয় যোয, ফগুড়া  

জর্সরজপান: +৮৮০৫১-

৬৪১৫১ 

জভাফাইর : ০১৭৩৩৩৩৫৪০২ 

ই-জভইর 

dcbogra.ddlg@gmail.com 

০৭ ইউস সচফ  গ্রাভ 

পুসরজদয 

ফসঃফাাংরাজদ ছুটি 

ভঞ্জুয  সফজদ 

ভ্রভজণয অনুভসত 

প্রদান। 

০৭ (াত) োম টসদফ 

 

১। সরসখত আজফদন 

২। ইউস জচয়াযম্যাজনয 

সুাসয াংসিষ্ট 

উজজরা সনফ টাী অসপাজযয 

ভােজভ আজফদন। 

- - ঐ ঐ 

০৮ ার্-ফাজায ইজাযা 

অনুজভাদন 

১৫ (জনয) োম টসদফ যোযী ার্-ফাজায মূজয 

ব্যফস্থানা, ইজাযা র্দ্সত 

এফাং উা ইজত প্রাি আয় 

ফন্টন ম্পসেটত নীসতভারা 

২০১১ 

- - ঐ ঐ 

০৯ গ্রাভ পুসরজদয 

জালাে যফযা। 
৯০ (নব্বই) োম টসদফ 

ফযাদ্দ প্রাসি াজজক্ষ 

- - - - - 

১০ আজফদন/অসবজমাগ 

সনষ্পসত্তেযণ। 
৩০ (সত্র) োম টসদফ 

 

সরসখত আজফদন। - - ঐ ঐ 

১১ প্রসক্ষণ/য়ােট/ 

বা 

 ফযাদ্দ  সনজদ টনা 

প্রাসি াজজক্ষ 

- - - ঐ ঐ 

 

চরভান াতা-৩১  



 

াতা-৩১ 

৯। ত্রাণ  পুনফ টান াখা  (পুযাতন সফসডাং এয নীচতরায পূফ ট াজবট : )  

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় ভয় 

(ঘন্টা/সদন/ভা) 

প্রজয়াজনীয় 

োগজত্র 

প্রজয়াজনীয় 

োগজ প্রাসি স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর 

েযা মাজফ (েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১। দুজম টাগ ব্যফস্থানা 

াংক্রান্ত : 

 

 

অফসত য়ায াজথ 

াজথ 

 

- 

 

- 

 

সপ /চাজট মুক্ত  

জভা: আজাায আরী ভের 

জজরা ত্রাণ  পুনফ টান েভ টেতটা 

ফগুড়া। 

জর্সরজপান +:৮৮-০৫১-৬৫৫২১  

(অসপ)  

ইজভইর :

drrobogra@ddm.gov.

bd 

জজরা প্রাে 

ফগুড়া। 

জর্সরজপান + :৮৮০৫১-৬৯১১০(অঃ)  

জভাফাইরঃ +৮৮০১৭৩৩-৩৩৫৪০১  

ই -জভইর  : dcbogra@ 

mopa.gov.bd.bd. 

 

২। াভাসজে সনযাত্তা 

জফষ্টনী েভ টসূসচ : 

    

১ .গ্রাভীণ অফোঠাজভা 

াংস্কায(োসফখা )  

 

সডজম্বয জথজে জুন  

 

সনধ টাসযত পযজভ 

প্রেল্প ছে। 

 

উজজরা 

সআই অসপ 

 

সপ /চাজট মুক্ত  

 

২  .গ্রাভীণ অফোঠাজভা 

যক্ষণাজফক্ষণ (টিআয)  

 

সডজম্বয জথজে জুন  

 

সনধ টাসযত পযজভ 

প্রেল্প ছে। 

 

উজজরা 

সআই অসপ 

 

সপ /চাজট মুক্ত  

 

৩ .অসতদসযদ্রজদয জন্য 

েভ টাংস্থান েভ টসূসচ 

(ইসজসস)  

জজন্ফম্বয জথজে নজবম্বয  

 

আজফদন সনধ টাসযত 

পযজভ। 

 

উজজরা 

সআই অসপ 

সপ /চাজট মুক্ত  

 

(ে )১ভ ম টায় 

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

ভাচ ট জথজে জভ আজফদন সনধ টাসযত 

পযজভ। 

উজজরা 

সআই অসপ 

সপ /চাজট মুক্ত  

 

 

(খ )২য় ম টায় 

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

ভাচ ট জথজে জভ আজফদন সনধ টাসযত 

পযজভ। 

উজজরা 

সআই অসপ 

 

সপ /চাজট মুক্ত  

 

চরভান াতা-৩২  



াতা-৩২ 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় ভয় (ঘন্টা/সদন/ভা) প্রজয়াজনীয় 

োগজত্র 

প্রজয়াজনীয় 

োগজ প্রাসি 

স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর 

েযা মাজফ (েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩ ভানসফে ায়তা 

েভ টসূসচ : 

ে .দুঃস্থ জদয 

খাদ্যস্য ায়তা 

(   সবসজএপ)  

 

১  .সফত্র যভজান .ঈদুর সপতয।  

২  .প্রাকৃসতে দুজম টাগ ,অসিোে ,

দুঘ টর্নায ভয় তাৎক্ষসণে  

 

অগ্রাসধোয 

তাসরোয সবসত্তজত 

 

উজজরা 

সআই 

অসপ 

 

সপ /চাজট মুক্ত  

 

জভা: আজাায আরী ভের 

জজরা ত্রাণ  পুনফ টান েভ টেতটা 

ফগুড়া। 

জর্সরজপান  : 

+৮৮-০৫১৬৫৫২১(অসপ )  

ইজভইর :

drrobogra@ddm.gov.bd 

জজরা প্রাে 

ফগুড়া। 

জর্সরজপান + :৮৮০৫১-৬৯১১০(অঃ)  

জভাফাইরঃ +৮৮০১৭৩৩-৩৩৫৪০১  

 ই -জভইর  : dcbogra@ 

mopa.gov.bd.bd খ .নগদ অথ ট 

ায়তা (সজআয)  

 

প্রাকৃসতে দুজম টাগ  ,অসিোে ,

দুঘ টর্নায ভয় তাৎক্ষসণে  

 

সড -পযভ ,এপ-

পযভ এয সবসত্তজত 

 

উজজরা 

সআই 

অসপ 

 

সপ /চাজট মুক্ত  

 

গ .খাদ্যস্য  

ায়তা (সজআয)  

 

 

প্রাকৃসতে দুজম টাগ  ,অসিোে ,

দুঘ টর্নায ভয় তাৎক্ষসণে  

 

সড -পযভ ,এপ-

পযভ এয সবসত্তজত 

উজজরা 

সআই 

অসপ 

 

সপ /চাজট মুক্ত  

 

ঘ .ীতফস্ত্র 

ায়তা (েম্বর)  

 

নজবম্বয  -জপব্রুয়াসয।  

 

অগ্রাসধোয 

তাসরোয সবসত্তজত 

 

 

উজজরা 

সআই 

অসপ 

 

 

সপ /চাজট মুক্ত  

 

ঙ  .জঢউটিন 

ায়তা (সজআয)  

 

 

প্রাকৃসতে দুজম টাগ  ,অসিোে ,

দুঘ টর্নায ভয় তাৎক্ষসণে  

 

সনধ টাসযত পযজভ 

আজফদন  সড 

পযভ এয সবসত্তজত 

উজজরা 

সআই 

অসপ 

সপ /চাজট মুক্ত  

 

চ .গৃফাফদ নগদ 

ভঞ্জুযী ায়তা    

  

(   র্াো)  

 

প্রাকৃসতে দুজম টাগ  ,অসিোে ,

দুঘ টর্নায ভয় তাৎক্ষসণে  

 

সনধ টাসযত পযজভ 

আজফদন  সড 

পযভ এয সবসত্তজত 

উজজরা 

সআই 

অসপ 

সপ /চাজট মুক্ত  

 

৪। জত্য  /োরবার্ ট 

সনভ টাণ েভ টসূসচ:  

গ্রাভীণ যাস্তায় ১২ সভর্ায বদঘ টয ম টন্ত 

জত্য /োরবার্ ট সনভ টাণ  

(নজবম্বয জথজে জভ)  

সনধ টাসযত পযজভ 

প্রেল্প ছজে। 

 

উজজরা 

সআই 

অসপ 

 

সপ /চাজট মুক্ত  

 

 

চরভান াতা-৩৩  



াতা-৩৩ 

১০। জেজাসয াখা  (েক্ষ নাং-১০৫: )  

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় ভয় 

(ঘন্টা/সদন/ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় 

োগজ প্রাসি 

স্থান 

সপ/চাজজট

 

দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর েযা 

মাজফ (েভ টেতটায দফী, ফাাংরাজদজয 

জোড, জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. জাস্ট্ার স্ট্যাম্প 

(জযসবসনউ স্ট্যাম্প, 

জাজস্ট্জ স্ট্যাম্প, 

স্মাযে 

ডােটিসের্, 

ইনজবরা  

জাস্ট্োড ট) 

ব্যাাংে চারান/স্ক্রর 

প্রাসিয য ০৩(সতন) 

সদন 

জেজাসয চারাজনয মূর েস জেজাসয াখা - জভাঃ তাসনমুজ্জাভান 

োযী েসভনায 

 জেজাসয াখা  

জপান : +৮৮০৫১-৬৩৪০৩ 

জভাফাইর  :

+৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪১৭  

E-mail : 

dcbogra.treasury@ 

gmail.com  

জজরা প্রাে 

ফগুড়া। 

জর্সরজপান + :৮৮০৫১-৬৯১১০(অঃ)  

জভাফাইরঃ +৮৮০১৭৩৩-৩৩৫৪০১  

 ই -জভইর  : dcbogra@ 

mopa.gov.bd.bd. 

 

২. নন-জাস্ট্ার 

স্ট্যাম্প 

(নন-জুসডসয়ার 

জাস্ট্ার স্ট্যাম্প 

জুসডসয়ার 

স্ট্যাম্প) 

ব্যাাংে চারান/স্ক্রর 

প্রাসিয য ০৩(সতন) 

সদন 

জেজাসয চারাজনয মূর েস জেজাসয াখা -  -ঐ- -ঐ- 

৩. স্ট্যাম্প জবোয 

রাইজন্প প্রদান 

তদন্ত প্রসতজফদন প্রাসি 

াজজক্ষ ৩০(সত্র) সদন 

১. সরসখত আজফদন 

২. ব্যাাংে রজবসন্প নদ 

৩. জাতীয় সযচয়জত্রয েস 

৫. পুসর জবসযসপজেন 

সযজার্ ট  

৪.াজার্ ট াইজজয ২ েস 

ছসফ,  

জেজাসয াখা যোয 

সনধ টাসযত 

সপ 

-ঐ- -ঐ- 

৪. স্ট্যাম্প জবোয 

রাইজন্প নফায়ন 

রাইজন্প ইসুযয তাসযখ 

জত ১ ফছজযয ভজে 

(প্রসত ফছয) 

১. সরসখত আজফদন 

২. মূর রাইজন্প 

৩. সপ জভায চারাজনয েস 

জেজাসয াখা যোয 

সনধ টাসযত 

সপ 

-ঐ- -ঐ- 

৫. প্রশ্নত্র াংযক্ষণ সনধ টাসযত সদজন যীক্ষা 

শুরুয ০১ ঘন্টা পূজফ ট 

- জেজাসয াখা - -ঐ- -ঐ- 

চরভান াতা-৩৪  



াতা-৩৪ 

১১। জযসবসনউ মুসন্পখানা াখা ( আয এভ ) (েক্ষ নাং-২৪১) : 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/ভা

) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় 

োগজ 

প্রাসি স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর েযা 

মাজফ (েভ টেতটায দফী, ফাাংরাজদজয 

জোড, জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ আভজভাক্তাযনাভা োম টেয 

েযণ 

৩০ সদন মূর আভজভাক্তাযনাভা -- সফজল 

আঠাজরা 

স্ট্যা 

1000/- 

জভা: আব্দুর ভাজরে 

আসতসযক্ত জজরা প্রাে (যাজস্ব) 

জর্সরজপান: +88051-60042 

জভাফাইর + :৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০৪  

ই-জভইরঃ 

dcbogra.adcr@gmail.com 

-- 

০২ নাভজাসয ফাসতর াংক্রান্ত সভ 

জেজয সফরুজর্দ্ আীর ভাভরা  

শুনাসন  সনস্পসত্তেযণ 

৩০ সদন ১. নাভজাসয ফাসতর 

আজদজয েস 

২.জসভয দসরর, যচা 

৩. ভাসরোনায াংক্রান্ত 

ের োগজত্র 

-- জোর্ ট সপ 

20/- 

জভা: আব্দুর ভাজরে 

আসতসযক্ত জজরা প্রাে (যাজস্ব) 

জর্সরজপান: +88051-60042 

জভাফাইর + :৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০৪  

ই-জভইরঃ 

dcbogra.adcr@gmail.com  

অসতসযক্ত সফবাগীয় েসভনায (যাজস্ব), 

যাজাী সফবাগ, যাজাী 

০৩ সফজ্ঞ যোসয জেৌসূরীয 

ভােজভ সফজ্ঞ জদয়ানী 

আদারজত যোসয ভাভরা 

সযচারনা  দাজয়য 

-- োযী েসভনায 

(ভূসভ) এয প্রসতজফদন 

 প্রজয়াজনীয় 

োগজত্রাসদ 

-- -- ইযাত জাান 

োযী েসভনায 

আয এভ াখা 

জর্সরজপান: +88051-6009125 

ই-

জভইরঃdcbogra.rm@gmail.co

m 

সফজ্ঞ জজরা জজ  ভাভান্য াইজোর্ ট 

সফবাগ। 

০৪ সফসবন্ন প্রোয যোসয 

ম্পসত্তয অবফধ দখরদায 

উজেদেযণ 

৩০ সদন োযী েসভনায 

(ভূসভ) এয প্রসতজফদন 

 প্রজয়াজনীয় 

োগজত্রাসদ 

-- -- জজরা প্রাে, ফগুড়া 

জর্সরজপান: +88051-69110 

জভাফাইর + :৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১  

ই-জভইরঃ 

dcbogra.mopa@gmail.com 

অসতসযক্ত সফবাগীয় েসভনায (যাজস্ব), 

যাজাী সফবাগ, যাজাী 

০৫ সফজ্ঞ ল্যাে াজব ট োইব্যযনাজরয 

আজদ তাসভর 

৩০ সদন োযী েসভনায 

(ভূসভ) এয প্রসতজফদন। 
  জজরা প্রাে, ফগুড়া 

জর্সরজপান: +88051-69110 

জভাফাইর + :৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১  

ই-জভইরঃ 

dcbogra.mopa@gmail.com 

আীর োইব্যযনার, ফগুড়া। 

চরভান াতা-৩৫ 

 



াতা-৩৫ 

১২। প্রফাী েল্যাণ াখা  (েক্ষ নাং-৩০৯:)  

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/ভা) 

প্রজয়াজনীয় 

োগজত্র 

প্রজয়াজনীয় 

োগজ 

প্রাসি স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর েযা 

মাজফ (েভ টেতটায দফী, ফাাংরাজদজয 

জোড, জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

      

১. 

(ে )প্রফাী েভীজদয অসবজমাগ 

গ্রণ  ভাধান।  

 

 

  

  

 

 

  ১৫ (জনয )  

োম টসদফ 

(ে )ফাাংরাজদ 

দূতাফা  /যযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারজয়য ভােজভ 

জজরা প্রাে 

ফযাফজয াদা 

োগজজ আজফদন ।  

  

 

 

-    

 

 

 

 

 

 

    

 সপ  /চাজট  

  মুক্ত 

 

 

 

 

 

 

   

জভাঃ আযাফুয যভান 

োযী েসভনায  ,প্রফাী েল্যাণ াখা 

জর্সরজপান নম্বয -০৫১-৬৫৭৭৯  

ই -জভইর  :

dcbogra.foreign@gmail.com 

জজরা প্রাে 

ফগুড়া। 

 জর্সরজপান + :৮৮০৫১-৬৯১১০(অঃ)  

জভাফাইরঃ +৮৮০১৭৩৩-৩৩৫৪০১  

 ই -জভইর  : dcbogra@ 

mopa.gov.bd.bd. 

 

(খ )জদজ ফফাযত প্রফাীজদয 

সযফাজযয অসবজমাগ গ্রণ  

ভাধাজনয ব্যফস্থা েযা । 

 (খ  )সফজদজ 

অফস্থানযত প্রফাীয 

নাভ উ‡jøখপূফ টে 

জজরা প্রাে 

ফযাফজয (অসবমৄক্ত 

ব্যসক্তয নাভ 

উ‡jøখপূফ টে  )াদা 

োগজজ আজফদন । 

- সপ  /চাজট  

  মুক্ত 

 

ঐ ঐ 

 

 

 

 

চরভান াতা-৩৬  



 

াতা-৩৬ 

১৩। আইসটি াখা (েক্ষ নাং-২১১): 

 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/ভা

) 

প্রজয়াজনীয় 

োগজত্র 

প্রজয়াজনীয় 

োগজ 

প্রাসি স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, ফাাংরাজদজয 

জোড, জজরা/উজজরা জোড  জর্সরজপান নম্বয 

 ই-জভইর( ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর েযা 

মাজফ (েভ টেতটায দফী, ফাাংরাজদজয 

জোড, জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ 

 

 

ই -জভইর ,জয়ফ াইজর্য 

ভােজভ প্রাি অসবজমাগ ,

সু াসয  ,আজফদন 

মথাস্থাজন জৌৌঁছাজনা  

ভাধান 

তাৎক্ষসণে প্রজমাজয নয় 

 

প্রজমাজয 

নয় 

 

সপ /চাজট  

মুক্ত 

 

জভাঃ তাসনমুজ্জাভান  

োযী েসভনায, 

আইসটি াখা 

জর্সরজপান: +৮৮০৫১৬২৯৭৭ 

জভাফাইর : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪১৬ 

ই-জভইর: dcbogra.ictsection@gmail.com 

অসতসযক্ত জজরা প্রাে (সক্ষা  

আইসটি)  

ফগুড়া  

জর্সরজপান: +৮৮০৫১৬০০৫৩ 

জভাফাইর : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০৫ 

ই-জভইর : 

dcbogra.adce@gmail.com 

২. ই-পাইর (নসথ) সজস্ট্ভ 

এয ভােজভ সচঠিত্র 

সনষ্পসত্তয সফলজয় 

জপাোর জয়ন্ট এয 

োম টক্রভ 

োর ৯.০০- 

সফোর ৫.০০ 

র্া 

প্রজমাজয নয় 

 

প্রজমাজয 

নয় 

 

সপ /চাজট  

মুক্ত 

 

ঐ ঐ 

৩. তথ্য ফাতায়ন (Web 

Portal)-এ তজথ্যয 

অম্পূণ টতা দূযীেযণ 

এফাং ারনাগাদেযণ 

োর ৯.০০- 

সফোর ৫.০০ 

র্া 

প্রজমাজয নয় 

 

প্রজমাজয 

নয় 

 

সপ /চাজট  

মুক্ত 

 

ঐ ঐ 

 ৪ ইউসনয়ন সডসজর্ার 

জন্টায (UDC)/ জৌয 

সডসজর্ার জন্টায 

(PDC) সযচারনায় 

জর্েসনেযার াজার্ ট, 

সফসবন্ন প্রসক্ষণ প্রদান 

উধ টতন 

ের্তটক্ষ জত 

সনজদ টনা 

প্রাসিয য 

প্রজমাজয নয় 

 

প্রজমাজয 

নয় 

 

সপ /চাজট  

মুক্ত 

 

ঐ ঐ 

 

চরভান াতা-৩৭ 

mailto:dcbogra.ictsection@gmail.com
mailto:dcbogra.adce@gmail.com


 

 

াতা-৩৭ 

 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় ভয় 

(ঘন্টা/সদন/ভা) 

প্রজয়াজনীয় 

োগজত্র 

প্রজয়াজনীয় 

োগজ 

প্রাসি স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, ফাাংরাজদজয 

জোড, জজরা/উজজরা জোড  জর্সরজপান নম্বয 

 ই-জভইর( ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর েযা 

মাজফ (েভ টেতটায দফী, ফাাংরাজদজয 

জোড, জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫. সবসড েনপাজযন্প 

সযচারনায় ফ 

ধযজণয 

জর্েসনেযার 

াজার্ ট প্রদান 

উধ টতন ের্তটক্ষ 

জত  সনজদ টনা 

প্রাসিয য 

প্রজমাজয নয় 

 

প্রজমাজয 

নয় 

 

সপ /চাজট  

মুক্ত 

 

জভা: নাজমুর জাজন 

জপ্রাগ্রাভায 

জজরা প্রাজেয োম টারয়, ফগুড়া 

জর্সরজপান: +৮৮০৫১৬২৯৭৭ 

জভাফাইর : +৮৮০১৭১৭১৩৬৯৬৭ 

ই-জভইর: dcbogra.ictsection@gmail.com 

অসতসযক্ত জজরা প্রাে (সক্ষা  

আইসটি)  

ফগুড়া  

জর্সরজপান: +৮৮০৫১৬০০৫৩ 

জভাফাইর : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০৫ 

ই-জভইর : 

dcbogra.adce@gmail.com 

৬. জজরা প্রাজেয 

োম টারজয়য 

WiFi 

োজনসক্টসবটি চর 

যাখায োম টক্রভ 

প্রজয়াজন অনুমায়ী প্রজমাজয নয় 

 

প্রজমাজয 

নয় 

 

সপ /চাজট  

মুক্ত 

 

জভাঃ তাসনমুজ্জাভান  

োযী েসভনায, 

আইসটি াখা 

জর্সরজপান: +৮৮০৫১৬২৯৭৭ 

জভাফাইর : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪১৬ 

ই-জভইর: dcbogra.ictsection@gmail.com 

অসতসযক্ত জজরা প্রাে (সক্ষা  

আইসটি)  

ফগুড়া  

জর্সরজপান: +৮৮০৫১৬০০৫৩ 

জভাফাইর : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০৫ 

ই-জভইর : 

dcbogra.adce@gmail.com 

৭. সডসজর্ার 

ইজনাজবন জভরা, 

সফজ্ঞান জভরা 

আইসটি াংসিষ্ট 

সফসবন্ন জভরা 

আজয়াজন  

জমাসগতা প্রদান 

উধ টতন ের্তটক্ষ 

জত সনজদ টনা 

প্রাসি াজজক্ষ 

প্রজমাজয নয় 

 

প্রজমাজয 

নয় 

 

সপ /চাজট  

মুক্ত 

 

ঐ ঐ 

৮. সিল্যান্পায/ রাসন টাং 

 আসন টাং াংক্রান্ত 

প্রসক্ষণ ভসনর্সযাং 

উধ টতন ের্তটক্ষ 

জত সনজদ টনা 

প্রাসি াজজক্ষ 

প্রজমাজয নয় 

 

প্রজমাজয 

নয় 

 

সপ /চাজট  

মুক্ত 

 

ঐ ঐ 

 

চরভান াতা-৩৮ 

mailto:dcbogra.ictsection@gmail.com
mailto:dcbogra.adce@gmail.com
mailto:dcbogra.ictsection@gmail.com
mailto:dcbogra.adce@gmail.com


 

াতা-৩৮ 

 ১৪। ব্যফা-ফাসণজয াখা ( েক্ষ নাং-২৩৫): 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় 

োগজ প্রাসি 

স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর 

েযা মাজফ (েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ 

জরৌজাত 

দ্রব্য সফক্রজয়য 

সডসরাং 

রাইজন্প 

প্রদান 

৩০(সত্র) 

োম টসদফ 

 

 

১. সনধ টাসযত ‘ে’ পযজভ 

আজফদন েযজত জফ  

২. নাগসযেজত্বয নদত্র 

(তযাসয়ত পজর্ােস) 

৩. ব্যফা প্রসতষ্ঠাজনয 

ভাসরোনা াংক্রান্ত 

োগজত্র/চুসক্তনাভা/ বাড়ায 

যসদ (তযা  :পজর্া:  

৪. জেড রাইজন্প  (তযাসয়ত 

পজর্ােস) 

৫. তপসরী ব্যাাংে ের্তটে 

প্রদত্ত আসথ টে স্বেরতা 

নদত্র (মসদ থাজে) 

৬. আয়েয নদ (মসদ থাজে) 

৭. াজার্ ট াইজজয ১েস 

তযাসয়ত যসঙন ছসফ। 

১. ব্যফা- 

ফাসণজয াখা, 

২. অন্যান্য 

োগজত্র 

াংসিষ্ট 

দিযমূ 

জথজে াংগ্র 

েযজত জফ। 

রাইজন্প সপ - 

৩০০০/- 

ফাাংরাজদ/জানারী 

ব্যাাংে এয েজ টাজযর্ 

াখা, ফগুড়া জোড 

নাং-১-১৭৩৫-০০০০-

১৮১৬ , বযার্ -১৫ %

জোড নাং- ১-১১৩৩-

০০২০-০৩১১ এ 

জেজাযী চারাজনয 

ভােজভ জভা সদজত 

জফ। 
 

াসয়া সুরতানা 

োযী েসভনায 

ব্যফা  ফাসণজয াখা 

জপান নাং-+৮৮০৫১ -৭৮১৮৫  

ই-জভইরঃ 

dcbogra.trade@gmail.com 

জজরা প্রাে, ফগুড়া 

জপান নাং- 

+৮৮০৫১ -৬৯১১০  

জভাফাইর নাং : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

ই-জভইরঃ 

dcbogra@mopa.gov.bd 

২ 

জরৌজাত 

দ্রব্য সফক্রজয়য 

সডসরাং 

রাইজন্প 

নফায়ন 

০৭ (াত) 

োম টসদফ 

রাইজজন্পয জভয়াদ জল 

য়ায ১ ভা পূজফ ট- 

১. াদা োগজজ আজফদন 

২. মূর রাইজন্প   

৩. জেজাযী চারাজনয মূরেস  

 

- 

নফায়ন সপ - ১৫০০/- 

ফাাংরাজদ/জানারী 

ব্যাাংে এয েজ টাজযর্ 

াখা, ফগুড়া জোড 

নাং-১-১৭৩৫-০০০০-

১৮১৬ , বযার্ -১৫ %

জোড নাং- ১-১১৩৩-

০০২০-০৩১১ এ 

জেজাযী চারাজনয 

ভােজভ জভা সদজত 

জফ। 

াসয়া সুরতানা 

োযী েসভনায 

ব্যফা  ফাসণজয াখা 

জপান নাং- 

+৮৮০৫১ -৭৮১৮৫  

ই-জভইরঃ 

dcbogra.trade@gmail.com 

জজরা প্রাে, ফগুড়া 

জপান নাং- 

+৮৮০৫১ -৬৯১১০  

জভাফাইর নাং : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

ই-জভইরঃ 

dcbogra@mopa.gov.bd 

 

mailto:dcbogra.trade@gmail.com


চরভান াতা-৩৯ 

াতা-৩৯ 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় 

োগজ 

প্রাসি স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর 

েযা মাজফ (েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩ 

সজভন্ট 

সফক্রজয়য 

সডসরাং 

রাইজন্প 

প্রদান 

৩০(সত্র) 

োম টসদফ 

১. সনধ টাসযত ‘ে’ পযজভ 

আজফদন েযজত জফ  

২. নাগসযেজত্বয নদত্র 

(তযাসয়ত পজর্ােস) 

৩. ব্যফা প্রসতষ্ঠাজনয 

ভাসরোনা াংক্রান্ত 

োগজত্র/চুসক্তনাভা/বাড়ায 

যসদ (পজর্ােস) 

৪. জেড রাইজন্প (তযাসয়ত 

পজর্ােস) 

৫. তপসরী ব্যাাংে ের্তটে 

প্রদত্ত আসথ টে স্বেরতা 

নদত্র (মসদ থাজে) 

৬. আয়েয নদ (মসদ থাজে) 

৭. াজার্ ট াইজজয এে 

েস যসঙন ছসফ। 

১. 

সনধ টাসযত 

‘ে’ পযভ 

ব্যফা  

ফাসণজয 

াখা, 

জজরা 

প্রাজেয 

োম টারয়, 

ফগুড়া 

২. অন্যান্য 

োগজত্র 

াংসিষ্ট 

দিযমূ 

জথজে 

াংগ্র 

েযজত 

জফ। 

রাইজন্প সপ - ১৫০০/- 

ফাাংরাজদ/জানারী 

ব্যাাংে এয েজ টাজযর্ 

াখা, ফগুড়া জোড নাং-১-

১৭৩৫-০০০০-১৮১৬, 

বযার্ -১৫ %জোড ট নাং-  ১-

১১৩৩-০০২০-০৩১১ এ 

জেজাযী চারাজনয ভােজভ 

জভা সদজত জফ। 
 

াসয়া সুরতানা 

োযী েসভনায 

ব্যফা  ফাসণজয াখা                    

জপান  : 

+৮৮০৫১ -৭৮১৮৫  

ই-জভইর : 

dcbogra.trade@gmail.com 

জজরা প্রাে, ফগুড়া 

জপান : +৮৮০৫১ -৬৯১১০  

জভাফাইর : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

ই-জভইর : 

dcbogra@mopa.gov.bd 

৪ 

সজভন্ট 

সফক্রজয়য 

সডসরাং 

রাইজন্প 

নফায়ন 

০৭ (াত) 

োম টসদফ 

রাইজজন্পয জভয়াদ জল 

য়ায ১ ভা পূজফ ট- 

১. াদা োগজজ আজফদন 

২. মূর রাইজন্প   

৩. জেজাযী চারাজনয মূরেস  

 

 

 

- 

নফায়ন সপ - ৭৫০/- 

ফাাংরাজদ/জানারী 

ব্যাাংে এয েজ টাজযর্ 

াখা, ফগুড়া জোড নাং-১-

১৭৩৫-০০০০-১৮১৬, 

বযার্ -১৫ %জোড ট নাং-  ১-

১১৩৩-০০২০-০৩১১ এ 

জেজাযী চারাজনয ভােজভ 

জভা সদজত জফ। 

াসয়া সুরতানা 

োযী েসভনায 

ব্যফা  ফাসণজয াখা                       

জপান  : 

+৮৮০৫১ -৭৮১৮৫  

ই-জভইর : 

dcbogra.trade@gmail.com 

জজরা প্রাে, ফগুড়া 

জপান : +৮৮০৫১ -৬৯১১০  

জভাফাইর : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

ই-জভইর : 

dcbogra@mopa.gov.bd 

 

চরভান াতা-৪০ 



 

াতা-৪০ 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় 

োগজ 

প্রাসি স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর 

েযা মাজফ (েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫ 

জুজয়রাযীয 

সডসরাং 

রাইজন্প 

প্রদান 

৩০(সত্র) 

োম টসদফ 

১. সনধ টাসযত ‘ে’ পযজভ 

আজফদন েযজত জফ  

২. নাগসযেজত্বয নদত্র 

(তযাসয়ত পজর্ােস) 

৩. ব্যফা প্রসতষ্ঠাজনয 

ভাসরোনা াংক্রান্ত 

োগজত্র/চুসক্তনাভা/বাড়ায 

যসদ (পজর্ােস) 

৪. জেড রাইজন্প (তযাসয়ত 

পজর্ােস) 

৫. তপসরী ব্যাাংে ের্তটে 

প্রদত্ত আসথ টে স্বেরতা 

নদত্র (মসদ থাজে) 

৬. আয়েয নদ (মসদ থাজে) 

৭. াজার্ ট াইজজয এে 

েস যসঙন ছসফ। 

১. 

সনধ টাসযত 

‘ে’ পযভ 

ব্যফা  

ফাসণজয 

াখা, 

জজরা 

প্রাজেয 

োম টারয়, 

ফগুড়া। 

২. অন্যান্য 

োগজত্র 

াংসিষ্ট 

দিযমূ 

জথজে 

াংগ্র 

েযজত 

জফ। 

রাইজন্প সপ - ৩০০০/- 

ফাাংরাজদ/জানারী ব্যাাংে 

এয েজ টাজযর্ াখা, ফগুড়া 

জোড নাং-১-১৭৩৫-০০০০-

১৮১৬, বযার্ -১৫%  জোড 

নাং- ১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১ এ জেজাযী চারাজনয 

ভােজভ জভা সদজত জফ। 
 

াসয়া সুরতানা 

োযী েসভনায 

ব্যফা  ফাসণজয াখা                       

জপান  : 

+৮৮০৫১ -৭৮১৮৫  

ই-জভইর : 

dcbogra.trade@gmail.com 

জজরা প্রাে, ফগুড়া 

জপান : +৮৮০৫১ -৬৯১১০  

জভাফাইর : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

ই-জভইর : 

dcbogra@mopa.gov.bd 

৬ 

জুজয়রাযীয 

সডসরাং 

রাইজন্প 

নফায়ন 

০৭ (াত) 

োম টসদফ 

রাইজজন্পয জভয়াদ জল 

য়ায ১ ভা পূজফ ট- 

১. াদা োগজজ আজফদন 

২. মূর রাইজন্প   

৩. জেজাযী চারাজনয মূরেস  

- নফায়ন সপ - ৫০০/- 

ফাাংরাজদ/জানারী ব্যাাংে 

এয েজ টাজযর্ াখা, ফগুড়া 

জোড নাং- ১-১৭৩৫-০০০০-

১৮১৬ ,বযার্ -১৫ %জোড 

নাং-  ১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১  এ জেজাযী চারাজনয 

ভােজভ জভা সদজত জফ। 

ঐ ঐ 

 

চরভান াতা-৪১ 



াতা-৪১ 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় োগজ 

প্রাসি স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ 

আীর েযা মাজফ (েভ টেতটায 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭ 

স্বণ টোয 

(োসযগযী)  

সডসরাং রাইজন্প 

প্রদান 

৩০(সত্র) 

োম টসদফ 

১. সনধ টাসযত ‘ে’ পযজভ 

আজফদন েযজত জফ  

২. নাগসযেজত্বয নদত্র 

(তযাসয়ত পজর্ােস) 

৩. ব্যফা প্রসতষ্ঠাজনয 

ভাসরোনা াংক্রান্ত 

োগজত্র/চুসক্তনাভা/বাড়ায 

যসদ (পজর্ােস) 

৪. জেড রাইজন্প 

(তযাসয়ত পজর্ােস) 

৫. তপসরী ব্যাাংে ের্তটে 

প্রদত্ত আসথ টে স্বেরতা 

নদত্র (মসদ থাজে) 

৬. আয়েয নদ (মসদ 

থাজে) 

৭. াজার্ ট াইজজয এে 

েস যসঙন ছসফ। 

১. সনধ টাসযত ‘ে’ 

পযভ ব্যফা  

ফাসণজয াখা, জজরা 

প্রাজেয োম টারয়, 

ফগুড়া 

২. অন্যান্য োগজত্র 

াংসিষ্ট দিযমূ 

জথজে াংগ্র েযজত 

জফ। 

রাইজন্প সপ - ৫০০/- 

ফাাংরাজদ/জানারী 

ব্যাাংে এয েজ টাজযর্ 

াখা, ফগুড়া জোড 

নাং-১-১৭৩৫-০০০০-

১৮১৬, বযার্ -১৫ %

জোড নাং-  ১-১১৩৩-

০০২০-০৩১১  এ 

জেজাযী চারাজনয 

ভােজভ জভা সদজত 

জফ। 

াসয়া সুরতানা 

োযী েসভনায 

ব্যফা  ফাসণজয াখা                       

জপান  : 

+৮৮০৫১ -৭৮১৮৫  

ই-জভইর : 

dcbogra.trade@gmail.com 

জজরা প্রাে, ফগুড়া 

জপান : +৮৮০৫১ -৬৯১১০  

জভাফাইর : 

+৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

ই-জভইর : 

dcbogra@mopa.gov.bd 

৮ 

স্বণ টোয 

(োসযগযী)  

সডসরাং রাইজন্প 

নফায়ন 

০৭ (াত) 

োম টসদফ 

রাইজজন্পয জভয়াদ জল 

য়ায ১ ভা পূজফ ট- 

১. াদা োগজজ আজফদন 

২. মূর রাইজন্প   

৩. জেজাযী চারাজনয 

মূরেস  

 

 

- 

নফায়ন সপ - ৫০/- 

ফাাংরাজদ/জানারী 

ব্যাাংে এয েজ টাজযর্ 

াখা, ফগুড়া জোড 

নাং-১-১৭৩৫-০০০০-

১৮১৬, বযার্ -১৫ %

জোড নাং-  ১-১১৩৩-

০০২০-০৩১১  এ 

জেজাযী চারাজনয 

ভােজভ জভা সদজত 

জফ। 

ঐ ঐ 

 

চরভান াতা-৪২ 



াতা-৪২ 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় 

োগজ 

প্রাসি স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর 

েযা মাজফ (েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯ 

াইোযী  

খুচযা োড় 

সফক্রজয়য 

সডসরাং 

রাইজন্প 

প্রদান 

৩০(সত্র) 

োম টসদফ 

১. সনধ টাসযত ‘ে’ পযজভ 

আজফদন েযজত জফ  

২. নাগসযেজত্বয নদত্র 

(তযাসয়ত পজর্ােস) 

৩. ব্যফা প্রসতষ্ঠাজনয 

ভাসরোনা াংক্রান্ত 

োগজত্র/চুসক্তনাভা/বাড়ায 

যসদ (পজর্ােস) 

৪. জেড রাইজন্প (তযাসয়ত 

পজর্ােস) 

৫. তপসরী ব্যাাংে ের্তটে 

প্রদত্ত আসথ টে স্বেরতা 

নদত্র (মসদ থাজে) 

৬. আয়েয নদ (মসদ থাজে) 

৭. াজার্ ট াইজজয এে 

েস যসঙন ছসফ। 

১. ব্যফা- 

ফাসণজয 

াখা 

২. অন্যান্য 

োগজত্র 

াংসিষ্ট 

দিযমূ 

জথজে 

াংগ্র 

েযজত 

জফ। 

রাইজন্প সপ - 

াইোযী োড়- ৩০০০/- 

খুচযা োড়-১০০০/- 

ফাাংরাজদ/জানারী ব্যাাংে 

এয েজ টাজযর্ াখা, ফগুড়া 

জোড নাং-১-১৭৩৫-০০০০-

১৮১৬, বযার্ -১৫ %জোড ট 

নাং-  ১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১  এ জেজাযী চারাজনয 

ভােজভ জভা সদজত জফ। 

াসয়া সুরতানা 

োযী েসভনায 

ব্যফা  ফাসণজয াখা                       

জপান  : 

+৮৮০৫১ -৭৮১৮৫  

ই-জভইর : 

dcbogra.trade@gmail.com 

জজরা প্রাে, ফগুড়া 

জপান : +৮৮০৫১ -৬৯১১০  

জভাফাইর : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

ই-জভইর : 

dcbogra@mopa.gov.bd 

১০ 

াইোযী  

খুচযা োড় 

সফক্রজয়য 

সডসরাং 

রাইজন্প 

নফায়ন 

৩০(সত্র) 

োম টসদফ 

রাইজজন্পয জভয়াদ জল 

য়ায ১ ভা পূজফ ট- 

১. াদা োগজজ আজফদন 

২. মূর রাইজন্প   

৩. জেজাযী চারাজনয মূরেস  

 

 

- 

নফায়ন সপ –  

াইোযী োড়- ১৫০০/- 

খুচযা োড়- ৫০০/- 

ফাাংরাজদ/জানারী ব্যাাংে 

এয েজ টাজযর্ াখা, ফগুড়া 

জোড নাং-১-১৭৩৫-০০০০-

১৮১৬, বযার্ -১৫ %জোড ট 

নাং-  ১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১  এ জেজাযী চারাজনয 

ভােজভ জভা সদজত জফ। 

াসয়া সুরতানা 

োযী েসভনায 

ব্যফা  ফাসণজয াখা                      

জপান  : 

+৮৮০৫১ -৭৮১৮৫  

ই-জভইর : 

dcbogra.trade@gmail.com 

জজরা প্রাে, ফগুড়া 

জপান : +৮৮০৫১ -৬৯১১০  

জভাফাইর : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

ই-জভইর : 

dcbogra@mopa.gov.bd 

 

চরভান াতা-৪৩ 

 



াতা-৪৩ 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় 

োগজ প্রাসি 

স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর 

েযা মাজফ (েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১ 

াইোযী  

খুচযা সুতা 

সফক্রজয়য  

সডসরাং 

রাইজন্প 

প্রদান 

৩০(সত্র) 

োম টসদফ 

১. সনধ টাসযত ‘ে’ পযজভ 

আজফদন েযজত জফ  

২. নাগসযেজত্বয নদত্র 

(তযাসয়ত পজর্ােস) 

৩. ব্যফা প্রসতষ্ঠাজনয 

ভাসরোনা াংক্রান্ত 

োগজত্র/চুসক্তনাভা/বাড়ায 

যসদ (পজর্ােস) 

৪. জেড রাইজন্প (তযাসয়ত 

পজর্ােস) 

৫. তপসরী ব্যাাংে ের্তটে 

প্রদত্ত আসথ টে স্বেরতা 

নদত্র (মসদ থাজে) 

৬. আয়েয নদ (মসদ 

থাজে) 

৭. াজার্ ট াইজজয এে 

েস যসঙন ছসফ। 

১. ব্যফা- 

ফাসণজয 

াখা 

২. অন্যান্য 

োগজত্র 

াংসিষ্ট 

দিযমূ 

জথজে 

াংগ্র 

েযজত 

জফ। 

রাইজন্প সপ –  

াইোযী সুতা-১২০০/- 

খুচযা সুতা-৫০০/- 

 

ফাাংরাজদ/জানারী ব্যাাংে 

এয েজ টাজযর্ াখা, ফগুড়া 

জোড নাং-১-১৭৩৫-০০০০-

১৮১৬, বযার্ -১৫ %জোড  

নাং- ১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১  এ জেজাযী চারাজনয 

ভােজভ জভা সদজত জফ। 

াসয়া সুরতানা 

োযী েসভনায 

ব্যফা  ফাসণজয াখা 

জপান নাং- 

+৮৮০৫১ -৭৮১৮৫  

ই-জভইরঃ 

dcbogra.trade@gmail.com 

জজরা প্রাে, ফগুড়া 

জপান নাং- 

+৮৮০৫১ -৬৯১১০  

জভাফাইর নাং : 

+৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

ই-জভইরঃ 

dcbogra@mopa.gov.bd 

১২ 

াইোযী  

খুচযা সুতা 

সফক্রজয়য 

সডসরাং 

রাইজন্প 

নফায়ন 

০৭ (াত) 

োম টসদফ 

রাইজজন্পয জভয়াদ জল 

য়ায ১ ভা পূজফ ট- 

১. াদা োগজজ আজফদন 

২. মূর রাইজন্প   

৩. জেজাযী চারাজনয 

মূরেস  

 

 

 

- 

নফায়ন সপ –  

াইোযী সুতা- ৬০০/- 

খুচযা সুতা- ২৫০/- 

ফাাংরাজদ/জানারী ব্যাাংে 

এয েজ টাজযর্ াখা, ফগুড়া 

জোড নাং-১-১৭৩৫-০০০০-

১৮১৬, বযার্ -১৫ %জোড 

নাং-  ১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১  এ জেজাযী চারাজনয 

ভােজভ জভা সদজত জফ। 

ঐ ঐ 

চরভান াতা-৪৪ 

 



াতা-৪৪ 

ক্রসভে  জফায 

নাভ 

প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় 

োগজ প্রাসি 

স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর( ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ 

আীর েযা মাজফ (েভ টেতটায 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৩ 

সভল্কফুড 

সফক্রজয়য 

সডসরাং 

রাইজন্প 

প্রদান 

৩০(সত্র) 

োম টসদফ 

১. সনধ টাসযত ‘ে’ পযজভ আজফদন 

েযজত জফ  

২. নাগসযেজত্বয নদত্র 

(তযাসয়ত পজর্ােস) 

৩. ব্যফা প্রসতষ্ঠাজনয ভাসরোনা 

াংক্রান্ত 

োগজত্র/চুসক্তনাভা/বাড়ায যসদ 

(তযা :পজর্া:  

৪. জেড রাইজন্প (তযাসয়ত 

পজর্ােস) 

৫. তপসরী ব্যাাংে ের্তটে প্রদত্ত 

আসথ টে স্বেরতা নদত্র (মসদ 

থাজে) 

৬. আয়েয নদ (মসদ থাজে) 

৭. াজার্ ট াইজজয এে েস 

তযা: যসঙন ছসফ। 

১. ব্যফা- 

ফাসণজয 

াখা 

২. অন্যান্য 

োগজত্র 

াংসিষ্ট 

দিযমূ 

জথজে 

াংগ্র 

েযজত 

জফ। 

রাইজন্প সপ - ৩০০/- 

ফাাংরাজদ/জানারী ব্যাাংে এয 

েজ টাজযর্ াখা, ফগুড়া জোড নাং-১-

১৭৩৫-০০০০-১৮১৬, বযার্ -১৫ %

জোড নাং-  ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১  এ 

জেজাযী চারাজনয ভােজভ জভা সদজত 

জফ। 

াসয়া সুরতানা 

োযী েসভনায 

ব্যফা  ফাসণজয াখা 

জপান নাং- 

+৮৮০৫১ -৭৮১৮৫  

ই-জভইরঃ 

dcbogra.trade@gmail.com 

জজরা প্রাে, ফগুড়া 

জপান নাং- 

+৮৮০৫১ -৬৯১১০  

জভাফাইর নাং : 

+৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

ই-জভইরঃ 

dcbogra@mopa.gov.bd 

১৪ 

সভল্কফুড 

সফক্রজয়য 

সডসরাং 

রাইজন্প 

নফায়ন 

০৭ (াত) 

োম টসদফ 

রাইজজন্পয জভয়াদ জল য়ায ১ 

ভা পূজফ ট- 

১. াদা োগজজ আজফদন 

২. মূর রাইজন্প   

৩. জেজাযী চারাজনয মূরেস  

 

 

- 

নফায়ন সপ -১৫০/- 

ফাাংরাজদ/জানারী ব্যাাংে এয 

েজ টাজযর্ াখা, ফগুড়া জোড নাং-১-

১৭৩৫-০০০০-১৮১৬, বযার্ -১৫ %

জোড নাং-  ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১  এ 

জেজাযী চারাজনয ভােজভ জভা সদজত 

জফ। 

ঐ ঐ 

 

 

চরভান াতা-৪৫ 

 



 

াতা-৪৫ 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় 

োগজ প্রাসি 

স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর 

েযা মাজফ (েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৫ 

সগাজযর্ 

(াইোযী)

সফক্রজয়য 

সডসরাং 

রাইজন্প 

প্রদান 

৩০(সত্র) 

োম টসদফ 

১. সনধ টাসযত ‘ে’ পযজভ আজফদন 

েযজত জফ  

২. নাগসযেজত্বয নদত্র 

(তযাসয়ত পজর্ােস) 

৩. ব্যফা প্রসতষ্ঠাজনয ভাসরোনা 

াংক্রান্ত 

োগজত্র/চুসক্তনাভা/বাড়ায যসদ 

(পজর্ােস) 

৪. জেড রাইজন্প (তযাসয়ত 

পজর্ােস) 

৫. তপসরী ব্যাাংে ের্তটে প্রদত্ত 

আসথ টে স্বেরতা নদত্র (মসদ 

থাজে) 

৬. আয়েয নদ (মসদ থাজে) 

৭. াজার্ ট াইজজয এে েস 

তযাসয়ত যসিন ছসফ। 

১. ব্যফা- 

ফাসণজয াখা 

২. অন্যান্য 

োগজত্র 

াংসিষ্ট 

দিযমূ জথজে 

াংগ্র েযজত 

জফ। 

রাইজন্প সপ - ৩০০০/- 

ফাাংরাজদ/জানারী ব্যাাংে এয 

েজ টাজযর্ াখা, ফগুড়া জোড 

নাং-১-১৭৩৫-০০০০-১৮১৬, 

বযার্ -১৫ %জোড নাং-  ১-

১১৩৩-০০২০-০৩১১   এ 

জেজাযী চারাজনয ভােজভ জভা 

সদজত জফ। 

াসয়া সুরতানা 

োযী েসভনায 

ব্যফা  ফাসণজয াখা 

জপান নাং- 

+৮৮০৫১ -৭৮১৮৫  

ই-জভইরঃ 

dcbogra.trade@gmail.com 

 

জজরা প্রাে, ফগুড়া 

জপান নাং- 

+৮৮০৫১ -৬৯১১০  

জভাফাইর নাং : 

+৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

ই-জভইরঃ 

dcbogra@mopa.gov.bd 

১৬ 

সগাজযর্ 

(াইোযী) 

সফক্রজয়য 

সডসরাং 

রাইজন্প 

নফায়ন 

০৭ (াত) 

োম টসদফ 

রাইজজন্পয জভয়াদ জল য়ায ১ 

ভা পূজফ ট- 

১. াদা োগজজ আজফদন 

২. মূর রাইজন্প   

৩. জেজাযী চারাজনয মূরেস  

- নফায়ন সপ - ১৫০০/- 

ফাাংরাজদ/জানারী ব্যাাংে এয 

েজ টাজযর্ াখা, ফগুড়া জোড 

নাং-১-১৭৩৫-০০০০-১৮১৬, 

বযার্ -১৫ %জোড ট নাং-  ১-

১১৩৩-০০২০-০৩১১   এ 

জেজাযী চারাজনয ভােজভ জভা 

সদজত জফ। 

ঐ ঐ 

 

চরভান াতা-৪৬ 

 



াতা-৪৬ 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় 

োগজ প্রাসি 

স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ 

আীর েযা মাজফ (েভ টেতটায 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৭ 

নত্যন ইর্ 

বার্ায ইর্ 

জাড়াজনায 

রাইজন্প 

প্রদান। 

৩০(সত্র) 

োম টসদফ 

১. সনধ টাসযত  পযজভ আজফদন েযজত জফ  

২. নাগসযেজত্বয নদত্র (তযাসয়ত 

পজর্ােস) 

৩. জেড রাইজন্প (তযাসয়ত পজর্ােস) 

৪. ইর্বার্ায় ব্যফহৃত জসভয ভাসরোনা 

াংক্রান্ত োগজত্র/ চুসক্তনাভা 

(পজর্ােস) 

৫. সযজফ অসধদিয ের্তটে প্রদত্ত 

অফস্থানগত/সযজফগত  ছাড়ত্র 

৬.াংসিষ্ট ইউ. স জচয়াযম্যান/উজজরা 

কৃসলেভ টেতটা ের্তটে প্রদত্ত অনাসত্ত নদ 

৭. আয়েয  বযার্ সযজাজধয প্রতযয়ন 

৮. ইর্বার্ায জস্কচম্যা 

৯. াজার্ ট াইজজয এে েস তযা :

যসঙন ছসফ। 

১. ব্যফা- 

ফাসণজয াখা 

২. অন্যান্য 

োগজত্র 

াংসিষ্ট 

দিযমূ জথজে 

াংগ্র েযজত 

জফ। 

রাইজন্প সপ-৫০০/- 

জোড নাং-১-৪৫০১-০০০১-১৮৫৪ 

অসগ্রভ উৎজ আয়েয- 

জোড নাং-১-১১৪১-০০০০-০১১১, 

বযার্ -১৫ %জোড  নাং- ১-

১১৩৩-০০২০-০৩১১  এ 

ফাাংরাজদ/জানারী ব্যাাংে এয 

েজ টাজযর্ াখা, ফগুড়া জেজাযী 

চারাজনয ভােজভ জভা সদজত 

জফ। 

াসয়া সুরতানা 

োযী েসভনায 

ব্যফা  ফাসণজয াখা 

জপান নাং- 

+৮৮০৫১ -৭৮১৮৫  

ই-জভইরঃ 

dcbogra.trade@gmail.com 

জজরা প্রাে, ফগুড়া 

জপান নাং- 

+৮৮০৫১ -৬৯১১০  

জভাফাইর নাং : 

+৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

ই-জভইরঃ 

dcbogra@mopa.gov.bd 

১৮ 

ইর্ 

জাড়াজনায 

রাইজন্প 

নফায়জনয 

জক্ষজত্র।  

৩০(সত্র) 

োম টসদফ 

১.রাইজজন্পয জভয়াদ জল য়ায ১ ভা 

পূজফ ট- 

 সনধ টাসযত  পযজভ আজফদন েযজত জফ।  

২. সযজফ অসধদিয ের্তটে প্রদত্ত 

সযজফগত ছাড়ত্র 

৩. উৎজ আয়েয, আয়েয  বযার্ 

সযজাজধয প্রতযয়ন 

৪. াজার্ ট াইজজয এে েস তযা :

যসঙন ছসফ। 

১. ব্যফা- 

ফাসণজয াখা 

২. অন্যান্য 

োগজত্র 

াংসিষ্ট 

দিযমূ জথজে 

াংগ্র েযজত 

জফ। 

রাইজন্প সপ-৫০০/- 

জোড নাং-১-৪৫০১-০০০১-১৮৫৪ 

অসগ্রভ উৎজ আয়েয- 

প্রসতটি এে জেন-৪৫,০০০/- 

প্রসতটি জদড় জেন -৭০,০০০-/  

প্রসতটি দুই জেন -৯০,০০০-/  

অজর্াসিে -১,৫০,০০০-/  

জোড নাং-১-১১৪১-০০০০-০১১১, 

 বযার্ -১৫ %জোড নাং-  ১-

১১৩৩-০০২০-০৩১১  এ 

ফাাংরাজদ/জানারী ব্যাাংে এয 

েজ টাজযর্ াখা, ফগুড়া জেজাযী 

চারাজনয ভােজভ জভা সদজত 

জফ। 

ঐ ঐ 

চরভান াতা-৪৭ 



াতা-৪৭ 

ক্রসভে  জফায 

নাভ 

প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় োগজ 

প্রাসি স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর( ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ 

আীর েযা মাজফ (েভ টেতটায 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৯ 

জাজর্র 

 জযস্তযা 

রাইজন্প 

প্রাসিয 

আজফদন 

৩০(সত্র) 

োম টসদফ 

১ .তপসর-১ এ উসল্লসখত সফসবন্ন জশ্রসণয 

জযস্তযা ফা সফসবন্ন তাযোভাজনয জাজর্জরয 

রাইজজন্পয জন্য পযভ-৩ অনুমায়ী 

সনম্নফসণ টত োগজাসদ াংসিষ্ট সনয়ন্ত্রে 

ফযাফয আজফদন েসযজত ইজফ।  

(২ ) সনফন্ধন নজদয তযাসয়ত েস 

(৩ )১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ নম্বয জোজড 

জেজাযী চারাজনয ভােজভ তপসর -২ এ 

উসল্লসখত রাইজন্প সপ প্রদাজনয েস এফাং  

(৪ )আইজনয ১১ এয উসরস্দসখত জমাগ্যতা 

এফাং এ সফসধভারায অধীন ফসণ টত ের তট 

পূযণ ইয়াজছ ভজভ ট ৩০০ /- র্াোয নন -

জুসডসয়ার স্ট্যাম্পজ  আজফদনোযী ের্তটে 

ম্পাসদত অসিোযনাভা  

(৫ )জাজর্র বফন ব্যফায (অকুজসন্প ) 

বফজন যফযাকৃত ের জফায 

(ইউটিসরটি )সনযাত্তা াংক্রান্ত সফলজয় 

াংসিষ্ট ের্তটক্ষ ের্তটে প্রদত্ত নদ 

(৬ )পযভ-৭ অনুমায়ী সসবর াজটন ফা 

যোয অনুজভাসদত জোন জভসডজের 

েজরজ াাতাজরয সচসেৎে ের্তটে 

জাজর্র েভ টেতটা  েভ টচাসযজদয স্বাস্থযগত 

প্রসতজফদন ফা নদ।  

(৭ )ারনাগাদ জেড রাইজন্প এয 

পজর্ােস 

(৮ )সফগত অথ ট ফছজযয সযজাসধত 

আয়েয প্রতযয়ন জত্রয তযাসয়ত 

পজর্ােস । 

১. ব্যফা- ফাসণজয 

াখা 

২. অন্যান্য 

োগজত্র াংসিষ্ট 

দিযমূ জথজে 

াংগ্র েযজত জফ। 

আজফদন  সপ (১ )এেতাযো 

জাজর্র -২০০০-/ , সনফন্ধন সপ -

১০,০০০-/ , ভাসরোনা সযফতটন ফা 

নাভ সযফতটন সপ -১০,০০০-/ , 

রাইজন্প সপ ৩০ ,০০০-/র্াো ,

রাইজন্প নফায়ন সপ-৫০০০-/ , 

ডুসপ্লজের্ রাইজন্প সপ -৫০০০ +-/  

বযার্ -১৫ %ফাাংরাজদ/জানারী 

ব্যাাংে এয েজ টাজযর্ াখা , ফগুড়া 

জেজাযী চারাজনয ভােজভ জভা 

সদজত জফ।  

(২ )দুইতাযো জাজর্র -৩০০০-/ , 

সনফন্ধন সপ -২০,০০০-/ , ভাসরোনা 

সযফতটন ফা নাভ সযফতটন সপ -

২০,০০০-/ , রাইজন্প সপ 

৫০ ,০০০-/র্াো ,রাইজন্প নফায়ন 

সপ-১০,০০০-/ , ডুসপ্লজের্ রাইজন্প 

সপ -১০,০০০ +-/  

বযার্ -১৫ %ফাাংরাজদ/জানারী 

ফ ূ্মাাংে এয েজ টাজযর্ াখা  ,

ফগুড়া জেজাযী চারাজনয ভােজভ 

জভা সদজত জফ। 

াসয়া সুরতানা 

োযী েসভনায 

ব্যফা  ফাসণজয াখা 

জপান নাং- 

+৮৮০৫১ -৭৮১৮৫  

ই-জভইরঃ 

dcbogra.trade@ 

gmail.com 

জজরা প্রাে, ফগুড়া 

জপান নাং- 

+৮৮০৫১ -৬৯১১০  

জভাফাইর নাং : 

+৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

ই-জভইরঃ 

dcbogra@mopa.gov.bd 

 

চরভান াতা-৪৮ 



াতা-৪৮ 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় োগজ 

প্রাসি স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর   

(ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ 

আীর েযা মাজফ (েভ টেতটায 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৯ 

  (৯ )মূল্য াংজমাজন েয সনফন্ধন নম্বয  প্রতযায়ন 

ত্র এয তযাসয়ত পজর্ােস।  

(১০ )সযজফগত ছাড়জত্রয পজর্ােস।  

(১১ )অসি ,সফদুযৎ  গ্যা দূঘ টর্নায সনযাত্তামূর 

ব্যফস্থা াংক্রান্ত ের্তটজক্ষয নদ জত্রয তযাসয়ত 

পজর্ােস।  

(১১ )যাজউে/জৌযবা /উমৄক্ত ের্তটক্ষ ের্তটে 

অনুজভাসদত প্লান  সডজাইজনয তযাসয়ত পজর্ােস। 

(১২ )ত্বাসধোযী  /সযচারেবৃজিয ছসফ আইসড 

োজড টয তযাসয়ত পজর্ােস। 

(১৩ )প্রসক্ষণপ্রাি েভ টচাসযজদয জক্ষজত্র নদ জত্রয 

তযাসয়ত পজর্ােস। 

(১৪)েভ টচাসযজদয স্বাস্থয নদ জত্রয তযাসয়ত 

পজর্ােস।  

- - াসয়া সুরতানা 

োযী েসভনায 

ব্যফা  ফাসণজয াখা 

জপান নাং- 

+৮৮০৫১ -৭৮১৮৫  

ই-জভইরঃ 

dcbogra.trade@ 

gmail.com 

জজরা প্রাে, ফগুড়া 

জপান নাং- 

+৮৮০৫১ -৬৯১১০  

জভাফাইর নাং : 

+৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

ই-জভইরঃ 

dcbogra@mopa.gov.bd 

২০ 

জাজর্র  

জযস্তযা 

রাইজন্প 

নফায়ন ,

সফরম্ব সপ ,

ইতযাসদ   

৩০(সত্র) 

োম টসদফ 

 রাইজন্প নফায়ন  ,সফরম্ব সপ ,ইতযাসদ:  

(১ )জোন জাজর্র ফা জযস্তযায রাইজন্প এয জভয়াদ 

উত্তীণ ট ইফায ন্যযনতভ ০৩ (সতন  )ভা পূজফ ট পযভ-৪ এ 

উসল্লসখত নমুনা অনুমাসয় সনম্নফসণ টত দসররাসদ 

াংসিষ্ট সনয়ন্ত্রে ফযাফয রাইজন্প নফায়জনয জন্য 

আজফদন েসযজত ইজফ।  

(২ )তপসর ২ অনুমাসয় রাইজন্প নফায়ন সপ জেজাযী 

চার াজনয ভােজভ াংসস্দষ্ট জোজড ট জভা প্রদান 

পূফ টে চারাজনয মূর েস। 

(৩ )সফগত অথ ট ফছজযয আয়েয প্রদান াংক্রাভত্ম 

প্রতযয়ন জত্রয তযাসয়ত পজর্ােস।  

(৪ )পযভ ৭ অনুমাসয় সসবর াজটন ফা যোয 

অনুজভাসদত জোন জভসডজের েজরজ াাতাজরয 

সচসেৎে ের্তটে জাজর্র েভ টেতটা ফা 

েয ূ্ভচাসযজদয স্বাস্থযগত প্রসতজফদন ফা নদ।  

১. ব্যফা- ফাসণজয 

াখা 

২. অন্যান্য 

োগজত্র াংসিষ্ট 

দিযমূ জথজে 

াংগ্র েযজত 

জফ। 

-- ঐ ঐ 

চরভান াতা-৪৯ 



াতা-৪৯ 

১৫। জুসডসয়ার মুসন্পখানা ( জজ এভ ) াখা (েক্ষ নাং-২৩৩) : 

ক্র:  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় োগজ প্রাসি 

স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা 

(নাভ, দফী, ফাাংরাজদজয 

জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয 

 ই-জভইর( ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ 

আীর েযা মাজফ (েভ টেতটায 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. 

(ে )

আজিয়াস্ত্র 

রাইজন্প 

প্রদান  

পুসর 

প্রসতজফদন 

প্রাসি 

াজজক্ষ 

1. সনধ টাসযত পযজভ আজফদন  

2. জাতীয় সযচয় জত্রয তযাসয়ত 

পজর্ােস   

3. আয়েয নজদয তযাসয়ত পজর্ােস  

4. দুই েস াজার্ ট াইজজয যসিন 

তযাসয়ত ছসফ  

5. নাগসযেত্ব নজদয তযাসয়ত 

পজর্ােস   

6. ইজতাপূজফ ট অস্ত্র ক্রয় েজযনসন ভজভ ট 

রপনাভা 

1. আজফদন পযভ অত্র 

োম টারজয়য জুসডসয়ার 

মুসন্পখানা াখা জত 

াংগ্র েযজত জফ  

2. অন্যান্য োগজ াংসিষ্ট 

প্রসতষ্ঠান জথজে াংগ্র 

েযজত জফ 

1. ফন্দুে  -২০,০ ০০-/ 

2. যাইজপর -২০,০০০-/  

3. সস্তর -৩০,০০০-/  

4. সযবরফায -৩০,০০০-/  

 

সপ জভা প্রদাজনয জোড ১-

২২১১-০০ ০০ -১৮৫৯ সপ এয 

১৫% বার্ জভা প্রদাজনয 

জোড 

১-১১৩৩ -০০ ২০-০৩১১ 

জভা  :নাসছভ জযজা  

োযী েসভনায  

জজ এভ াখা 

জপান + :৮৮০৫১-৬৫০৯২ 

(অসপ)  

ই -জভইর  :

dcofficebogra.jm

@ gmail.com 

 

জজরা ম্যাসজজের্  ,ফগুড়া  

জপান +:৮৮০৫১-৬৯১১০ 

(অসপ)  

জভাফাইর + :880১৭১৩-

২০২৪৫৫ 

ই -জভইর  :

dcbogra@mopa.go

v.bd 

 

(খ )

য়াসযসূজত্র 

আজিয়াজস্ত্রয  

  

রাইজন্প 

প্রদান 

পুসর 

প্রসতজফদন 

প্রাসি 

াজজক্ষ 

 

1. সনধ টাসযত পযজভ আজফদন 

2. সতা/ভাতায মৃত্যয নজদয তযাসয়ত 

পজর্ােস  

3. উত্তযাসধোয নজদয তযাসয়ত 

পজর্ােস 

4. অন্যান্য উত্তযাসধোযীগণ প্রদত্ত 

জনার্াযাইজড অনাসত্তত্র  

5. জাতীয় সযচয়জত্রয তযাসয়ত 

পজর্ােস 

6. দুই েস াজার্ ট াইজজয যসিন 

তযাসয়ত ছসফ  

7. নাগসযেত্ব নজদয তযাসয়ত 

পজর্ােস 

8. ইজতাপূজফ ট অস্ত্র ক্রয় েজযনসন ভজভ ট 

রপনাভা 

1. আজফদন পযভ অত্র 

োম টারজয়য জুসডসয়ার 

মুসন্পখানা াখা জত 

াংগ্র েযজত জফ । 

2. অন্যান্য োগজ াংসিষ্ট 

প্রসতষ্ঠান জথজে াংগ্র 

েযজত জফ। 

 

1. ফন্দুে  -২০,০ ০০-/ 

2. যাইজপর -২০,০০০-/  

3. সস্তর -৩০,০০০-/  

4. সযবরফায -৩০,০০০-/  

 

সপ জভা প্রদাজনয জোড ১-

২২১১-০০ ০০ -১৮৫৯ সপ এয 

১৫% বার্ জভা প্রদাজনয 

জোড 

১-১১৩৩ -০০ ২০-০৩১১ 

ঐ ঐ 

 

চরভান াতা-৫০ 



 

াতা-৫০ 

 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় ভয় 

(ঘন্টা/সদন/ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় োগজ প্রাসি 

স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ 

আীর েযা মাজফ (েভ টেতটায 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 

(গ )যোসয 

েভ টেতটাজদয  

আজিয়াজস্ত্রয 

রাইজন্প  

প্রদান 

ফন্দুে/র্গান/যা

ইজপজরয জক্ষজত্র 

জজরা ম্যাসজজের্ 

এফাং 

সস্তর/সযবরবা

জযয জক্ষজত্র স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারজয়য 

অনুজভাদন 

াজজক্ষ 

1. সনধ টাসযত পযজভ আজফদন 

2. াংসিষ্ট অসপ প্রধাজনয 

সুাসয অগ্রায়ণ ত্র  

3. জাতীয় সযচয় জত্রয 

তযাসয়ত পজর্ােস 

4. দুই েস া টজার্ ট াইজজয 

তযাসয়ত যসিন ছসফ  

5. ইজতাপূজফ ট অস্ত্র ক্রয় েজযনসন 

ভজভ ট রপনাভা  

1. আজফদন পযভ অত্র 

োম টারজয়য জুসডসয়ার 

মুসন্পখানা াখা জত 

াংগ্র েযজত জফ  

2. অন্যান্য োগজ াংসিষ্ট 

প্রসতষ্ঠান জথজে াংগ্র 

েযজত জফ। 

১  .ফন্দুে -২০,০০০   -/

২. যাইজপর -২০,০০০-/  

৩  .স স্তর -৩০,০০০-/  

৪  .সযবরফায-৩০,০০০-/  

 

সপ জভা প্রদাজনয জোড 

১ -২২১১-০০ ০০ -১৮৫৯ 

সপ এয ১৫% বার্ জভা 

প্রদাজনয জোড 

১-১১৩৩ -০০ ২০-০৩১১ 

জভা  :নাসছভ জযজা  

োযী েসভনায  

জজ এভ াখা 

জপান + :৮৮০৫১-৬৫০৯২ 

(অসপ)  

ই -জভইর  :

dcofficebogra.jm@ 

gmail.com 

জজরা ম্যাসজজের্  ,ফগুড়া  

জপান +:৮৮০৫১-৬৯১১০ 

(অসপ)  

জভাফাইর +:88০১৭১৩-

২০২৪৫৫ 

ই -জভইর  :

dcbogra@mopa.gov.

bd 

 

(ঘ )সতা / 

ভাতায 

ফাধ টেযজসনত 

োযজণ 

উত্তযাসধোয   

ফযাফয 

আজিয়াজস্ত্রয    

রাইজন্প 

প্রদান 

 

পুসর প্রসতজফদন 

প্রাসি াজজক্ষ  

1. সনধ টাসযত পযজভ আজফদন 

2. জাতীয় সযচয় জত্রয 

তযাসয়ত পজর্ােস 

3. দুই েস া টজার্ ট াইজজয 

তযাসয়ত যসিন ছসফ  

4. ইজতাপূজফ ট অস্ত্র ক্রয় েজযনসন 

ভজভ ট রপনাভা  

1. আজফদন পযভ অত্র 

োম টারজয়য জুসডসয়ার 

মুসন্পখানা াখা জত 

াংগ্র েযজত জফ । 

2. অন্যান্য োগজ াংসিষ্ট 

প্রসতষ্ঠান জথজে াংগ্র 

েযজত জফ। 

১  .ফন্দুে -২০,০০০   -/

২. যাইজপর -২০,০০০-/  

৩  .স স্তর -৩০,০০০-/  

৪  .সযবরফায-৩০,০০০-/  

 

সপ জভা প্রদাজনয জোড 

১ -২২১১-০০ ০০ -১৮৫৯ 

সপ এয ১৫% বার্ জভা 

প্রদাজনয জোড 

১-১১৩৩ -০০ ২০-০৩১১ 

ঐ ঐ 

 

 

চরভান াতা-৫১ 

 



 

াতা-৫১ 

ক্র:  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় োগজ প্রাসি 

স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ 

আীর েযা মাজফ (েভ টেতটায 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ 

(ঙ )

ব্যাাংে/আসথ টে 

প্রসতষ্ঠাজনয  

অনুকূজর 

আজিয়াজস্ত্রয  

রাইজন্প 

প্রদান 

 

পুসর 

প্রসতজফদন 

প্রাসি 

াজজক্ষ 

1. সনধ টাসযত পযজভ আজফদন  

2. গাড ট এয দুই েস যসিন তযাসয়ত 

ছসফ  

3. ব্যাাংে রজবসন্প  

4. ফাাংরাজদ ব্যাাংে ের্তটে  

অনুজভাসদত ত্র। 

5. ইজতাপূজফ ট অস্ত্র ক্রয় েজযনসন ভজভ ট 

রপনাভা সদজত জফ। 

১  .আজফদন পযভ অত্র 

োম টারজয়য জুসডসয়ার 

মুসন্পখানা াখা জত াংগ্র 

েযজত জফ । 

অন্যান্য োগজ াংসিষ্ট 

প্রসতষ্ঠান জথজে াংগ্র  

েযজত জফ। 

 

১ .রাং ব্যাজযর  ২০ ,০০০-/  

২. ‘‘(প্রসতষ্ঠান ম টাজয় 

ইসুয সপ ৫০,০০০/- এফাং 

নফায়ন সপ ১০,০০০/-) 

সপ জভা প্রদাজনয জোড 

১ -২২১১-০০ 00 -১৮৫৯ 

সপ এয ১৫% বার্ জভা 

প্রদাজনয জোড 

১-১১৩৩ -০০ ২০-০৩১১ 

জভা  :নাসছভ জযজা  

োযী েসভনায  

জজ এভ াখা 

জপান + :৮৮০৫১-৬৫০৯২ 

(অসপ)  

ই -জভইর  :

dcofficebogra.jm@ 

gmail.com 

জজরা ম্যাসজজের্  ,ফগুড়া  

জপান +:৮৮০৫১-৬৯১১০ 

(অসপ)  

জভাফাইর +:88০১৭১৩-

২০২৪৫৫ 

ই -জভইর  :

dcbogra@mopa.go

v.bd 

২ 

আজিয়াস্ত্র 

রাইজন্প 

নফায়ন  

 

৭ (াত)  

োম টসদফ 

 

1. াদা োগজজ আজফদন  

2. ব্যাাংজে র্াো জভা প্রদাজনয চারাজনয 

মূর েস 

3. রাইজজন্পয মূর েস জভা সদজত 

জফ  

4. নফায়জনয ভয় অস্ত্র জদখাজত জফ।  

াংসিষ্ট প্রসতষ্ঠান জথজে 

াংগ্র েযজত জফ। 

1. ফন্দুে- ৫,০০০-/ 

2. যাইজপর -৫ ,০০০-/ 

3. সস্তর -১০ ,০০০-/ 

4. সযবরফায -১০ ,০০০-/ 

সপ জভা প্রদাজনয জোড 

১ -২২১১-০০ ০০ -১৮৫৯ 

সপ এয ১৫% বার্ জভা 

প্রদাজনয জোড 

১-১১৩৩ -০০ ২০-০৩১১ 

ঐ ঐ 

৩ 

জজোসরয়াভ 

 সফজফাযে 

দ্রব্য ভজুজদয 

অনাসত্ত নদ 

প্রদান  

 

৩০ (সত্র) 

োম টসদফ 

 

1. প্রসতষ্ঠাজনয প্যাজড  সনধ টাসযত পযজভ 

আজফদন  

2. জেড রাইজন্প পজর্ােস 

3. জাতীয় সযচয় জত্রয তযাসয়ত 

পজর্ােস 

4. দুই েস তযাসয়ত যসিন ছসফ  

5. জস্কচ ম্যা  

6. চুসক্ত নাভা। 

1. আজফদন পযভ অত্র 

োম টারজয়য জুসডসয়ার 

মুসন্পখানা াখা জত 

াংগ্র েযজত জফ । 

2. অন্যান্য োগজ াংসিষ্ট 

প্রসতষ্ঠান জথজে াংগ্র 

েযজত জফ। 

- 

ঐ ঐ 

 

চরভান াতা-৫২ 



াতা-৫২ 

ক্র:  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় োগজ 

প্রাসি স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায 

োজছ আীর েযা মাজফ 

(েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪ 

এসড 

ব্যফাজযয 

সডসরাং 

রাইজন্প 

প্রদান 

তদন্ত 

প্রসতজফদন 

প্রাসি 

াজজক্ষ 

1. সনধ টাসযত ‘ঝ’ পযজভ আজফদন 

েযজত জফ  

2. জাতীয় সযচয় জত্রয 

তযাসয়ত পজর্ােস 

3. ব্যফা প্রসতষ্ঠাজনয ভাসরোনা 

াংক্রান্ত োগজত্র 

/চুসক্তনাভা/বাড়ায যসদ 

(তযাসয়ত পজর্ােস) 

4. জেড রাইজন্প (তযাসয়ত 

পজর্ােস) 

5. তপসরী ব্যাাংে ের্তটে প্রদত্ত 

আসথ টে স্বেরতা নদত্র 

(মসদ থাজে) 

6. আয়েয নদ (মসদ থাজে) 

7. াজার্ ট াইজজয ২ েস 

তযাসয়ত যসিন ছসফ। 

1. সনধ টাসযত ‘ঝ’ পযভ 

অত্র োম টারজয়য 

জুসডসয়ার 

মুসন্পখানা াখা জত 

াংগ্র েযজত জফ  

2. অন্যান্য োগজত্র 

াংসিষ্ট দিযমূ 

জথজে াংগ্র েযজত 

জফ। 
 

রাইজন্প সপ 

ফাসণসজযে ব্যফায-২৫,০০০/- 

াধাযণ ব্যফায (১০ সরঃ ম টন্ত)-

সক্ষা প্রসতষ্ঠান-১,৫০০/- 

অন্যান্য-২,০০০/- 

াধাযণ ব্যফায  (১১ সরঃ-৫০ সরঃ 

ম টন্ত)- ৩,০০০/- 

াধাযণ ব্যফায (৫১ সরঃ-৫০০ সরঃ 

ম টন্ত)- ৫,০০০/- 

াধাযণ ব্যফায (৫০১ সরঃ-১,০০০ 

সরঃ ম টন্ত)- ১০,০০০/- 

জভা প্রদাজনয জোড নাং 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

সপ এয ১৫% বার্ জভা  

১-১১৩৩ -০০ ২০-০৩১১ 

জভা  :নাসছভ জযজা  

োযী েসভনায  

জজ এভ াখা 

জপান + :৮৮০৫১-৬৫০৯২ 

(অসপ)  

ই -জভইর  :

dcofficebogra.jm@ 

gmail.com 

জজরা ম্যাসজজের্  ,ফগুড়া  

জপান +:৮৮০৫১-৬৯১১০ 

(অসপ)  

জভাফাইর +:88০১৭১৩-

২০২৪৫৫ 

ই -জভইর  :

dcbogra@mopa.gov

.bd 

৫ 

এসড 

ব্যফাজযয 

সডসরাং 

রাইজন্প 

নফায়ন 

০৭ (াত) 

োম টসদফ 

রাইজজন্পয জভয়াদ জল য়ায  

১ ভা পূজফ ট- 

১. াদা োগজজ আজফদন 

২. মূর রাইজন্প   

৩. জেজাযী চারাজনয মূরেস  

 

নফায়ন সপ- মূর রাইজন্প সপ এয 

৫% 

ফাাংরাজদ/জানারী ব্যাাংে এয 

েজ টাজযর্ াখা, ফগুড়ায় 

জোড নাং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ সপ এয ১৫% 

বার্ জভা 

১-১১৩৩ -০০ ২০-০৩১১ 

ঐ ঐ 

 

চরভান াতা-৫৩ 

 



াতা-৫৩ 

ক্র:  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় োগজ 

প্রাসি স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায 

োজছ আীর েযা মাজফ 

(েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬ 

এসড 

সফক্রজয়য 

সডসরাং 

রাইজন্প 

প্রদান 

৩০(সত্র) 

োম টসদফ 

1. সনধ টাসযত ‘ছ’ পযজভ আজফদন েযজত জফ  

2. জাতীয় সযচয় জত্রয তযাসয়ত পজর্ােস 

3. ব্যফা প্রসতষ্ঠাজনয ভাসরোনা াংক্রান্ত োগজত্র/ 

চুসক্তনাভা/বাড়ায যসদ (তযাসয়ত পজর্ােস) 

4. জেড রাইজন্প (তযাসয়ত পজর্ােস) 

5. তপসরী ব্যাাংে ের্তটে প্রদত্ত আসথ টে স্বেরতা 

নদত্র (মসদ থাজে) 

6. আয়েয নদ (মসদ থাজে) 

7. াজার্ ট াইজজয ২ েস তযাসয়ত যসঙন ছসফ। 

1. সনধ টাসযত ‘ছ’ 

পযভ অত্র 

োম টারজয়য 

জুসডসয়ার 

মুসন্পখানা াখা 

জত াংগ্র 

েযজত জফ 

2. অন্যান্য োগজত্র 

াংসিষ্ট দিযমূ 

জথজে াংগ্র 

েযজত জফ। 
 

রাইজন্প সপ - ৫,০০০/- 

 

ফাাংরাজদ/জানারী ব্যাাংে 

এয েজ টাজযর্ াখা, ফগুড়ায় 

জোড নাং-১-০৭৪২-০০০০-

১৮৭৬ সপ এয ১৫% বযার্ 

জভা 

 ১-১১৩৩ -০০ ২০-০৩১১ 

জভা  :নাসছভ জযজা  

োযী েসভনায  

জজ এভ াখা 

জপান + :৮৮০৫১-৬৫০৯২ 

(অসপ)  

জভাফাইর  :০১৭৩৩৩৩৫৪১৩  

ই -জভইর  :

dcofficebogra.jm@ 

gmail.com 

জজরা ম্যাসজজের্  ,ফগুড়া  

জপান +:৮৮০৫১-৬৯১১০ 

(অসপ)  

জভাফাইর +:88০১৭১৩-

২০২৪৫৫ 

ই -জভইর  :

dcbogra@mopa.gov.

bd 

৭ 

এসড 

সফক্রজয়য 

সডসরাং 

রাইজন্প 

নফায়ন 

০৭ (াত) 

োম টসদফ 

রাইজজন্পয জভয়াদ জল য়ায ১ ভা পূজফ ট- 

১. াদা োগজজ আজফদন 

২. মূর রাইজন্প   

৩. জেজাযী চারাজনয মূরেস  

- 

নফায়ন সপ- মূর রাইজন্প 

সপ এয ৫% ফাাংরাজদ/ 

জানারী ব্যাাংে এয 

েজ টাজযর্ াখা, ফগুড়ায় 

জোড নাং-১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪ সপ এয ১৫% বযার্ 

জভা 

 ১-১১৩৩ -০০ ২০-০৩১১ 

ঐ ঐ 

৮ 

এসড 

সযফজনয 

সডসরাং 

রাইজন্প 

নফায়ন 

০৭ (াত) 

োম টসদফ 

রাইজজন্পয জভয়াদ জল য়ায ১ ভা পূজফ ট- 

১. াদা োগজজ আজফদন 

২. মূর রাইজন্প   

৩. জেজাযী চারাজনয মূরেস  

- 

 

 

নফায়ন সপ- মূর রাইজন্প সপ 

এয ৫% ফাাংরাজদ/ জানারী 

ব্যাাংে এয েজ টাজযর্ াখা, 

ফগুড়ায় 

 জোড নাং-১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪ সপ এয ১৫% বযার্ 

জভা 

 ১-১১৩৩ -০০ ২০-০৩১১ 

ঐ ঐ 

চরভান াতা-৫৪ 



াতা-৫৪ 

ক্র:  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় 

োগজ 

প্রাসি স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর 

েযা মাজফ (েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯. 

এসড 

সযফজনয 

সডসরাং 

রাইজন্প 

নফায়ন 

০৭ (াত) 

োম টসদফ 

রাইজজন্পয জভয়াদ জল য়ায ১ ভা পূজফ ট- 

১. াদা োগজজ আজফদন 

২. মূর রাইজন্প   

৩. জেজাযী চারাজনয মূরেস  

- 

 

 

নফায়ন সপ- মূর রাইজন্প সপ 

এয ৫% ফাাংরাজদ/ জানারী 

ব্যাাংে এয েজ টাজযর্ াখা, 

ফগুড়ায় 

 জোড নাং-১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪ সপ এয ১৫% বযার্ 

জভা 

 ১-১১৩৩ -০০ ২০-০৩১১ 

জভা  :নাসছভ জযজা  

োযী েসভনায  

জজ এভ াখা 

ই -জভইর  :  

জভাফাইর  :০১৭৩৩৩৩৫৪১৩  

dcofficebogra.jm@ 

gmail.com 

জজরা ম্যাসজজের্  ,ফগুড়া  

জপান +:৮৮০৫১-৬৯১১০ 

(অসপ)  

জভাফাইর +:88০১৭১৩-

২০২৪৫৫ 

ই -জভইর  :

dcbogra@mopa.gov.b

d 

১০ 

সজনভা জরয 

রাইজন্প 

নফায়ন 

াংক্রান্ত 

পুসর 

প্রসতজফদন 

প্রাসি াজজক্ষ 

১. সনজস্ব প্যাজড আজফদন। 

২. ফাাংরাজদ ব্যাাংে/ জানারী ব্যাাংজেয েজ টাজযর্ াখা, 

ফগুড়ায় 

 ১-৩৪০১-০০০১-১৮৭৬ জোজড চারাজনয ভােজভ সপ 

জভাদানপূফ টে জেজাযী চারাজনয মূর েস। 

- 

সপ ফাফদ- ৪০০/-  

ফাাংরাজদ/জানারী ব্যাাংে 

এয েজ টাজযর্ াখা, ফগুড়ায় 

 জোড নাং-১-৩৩৩৩-০০০১-

২৬৮১ সপ এয ১৫% বযার্ 

জভা 

 ১-১১৩৩ -০০ ২০-০৩১১ 

” ” 

১১ 
মাত্রা/জভরায 

অনুভসত প্রদান 

পুসর 

প্রসতজফদন 

প্রাসি াজজক্ষ  

াদা োগজ/াংগঠজনয ছাাজনা প্যাজড আজফদন। - সপ/চাজট মুক্ত ” ” 

১২ 

সত্রোয 

সডক্লাজযন 

াংক্রান্ত। 
 

পুসর 

প্রসতজফদন 

প্রাসি াজজক্ষ 

1. সনধ টাসযত পযজভ আজফদন  

2. সক্ষাগত জমাগ্যতায নদ ত্র  

3. জাতীয় সযচয় জত্রয তযাসয়ত পজর্ােস 

4. দুই েস তযাসয়ত যসিন ছসফ  

5. ব্যাাংে রজবসন্প াটি টসপজের্  

6. ব্যাাংে জস্ট্র্জভন্ট  

7. জপ্রজয াজথ চুসক্তত্র  /অসবজ্ঞতা নদ ত্র।  

াংসিষ্ট 

প্রসতষ্ঠান 

জথজে াংগ্র 

েযজত জফ। 

- ” ” 

১৩ 

জপ্রজয 

সডক্লাজযন 

াংক্রান্ত। 

পুসর 

প্রসতজফদন 

প্রাসি াজজক্ষ 

1. াদা োগজজ সরসখত আজফদন  

2. জাতীয় সযচয়জত্রয পজর্ােস 

৩  .আজফদনোযীয দুই েস তযাসয়ত যসিন ছসফ  

৪  .জপ্রজয ভাসরোনা স্বি /চুসক্তনাভা  

৫  .জেড রাইজজন্পয পজর্ােস  

- - ” ” 

চরভান াতা-৫৫ 



 

াতা-৫৫ 

১৬। সক্ষা  েল্যাণ াখা ( েক্ষ নাং-৩২৩) : 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় ভয় 

(ঘন্টা/সদন/ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় 

োগজ 

প্রাসি স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা জোড 

 জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর েযা 

মাজফ (েভ টেতটায দফী, ফাাংরাজদজয 

জোড, জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. স্থানীয় উজদ্যাজগ 

দসযদ্র  জভধাফী 

ছাত্র/ছাত্রীজদয 

আসথ টে অনুদান  

০৭ (াত) োম টসদফ ১। সক্ষা প্রসতষ্ঠান প্রধাজনয 

সুাসয আজফদনত্র 

২। প্রসতষ্ঠান প্রধান ের্তটে 

তযাসয়ত ০১ েস যসিন ছসফ 

৩। যীক্ষা াজয নজদয 

তযাসয়ত েস 

- সফনামূজল্য জভাঃ তাসনমুজ্জাভান 

োযী েসভনায 

 সক্ষা  েল্যাণ াখা 

জপান : +৮৮০৫১৬২০৬০ 

ই-জভইর : 

dcbogra.educations@gmail.

com 

জজরা ম্যাসজজের্  ,ফগুড়া  

জপান +:৮৮০৫১-৬৯১১০ (অসপ)  

জভাফাইর +:88০১৭১৩ -২০২৪৫৫  

ই -জভইর  :

dcbogra@mopa.gov.bd  

০২. সক্ষা ভন্ত্রণারয় জত 

প্রাি অনুদাজনয জচে 

াংসিষ্ট প্রসতষ্ঠাজন 

সফতযণ 

 

০৩ (সতন) োম টসদফ  সরসখত আজফদনত্র - 

 

সফনামূজল্য ঐ ঐ 

০৩. সক্ষা ভন্ত্রণারয় জত 

প্রাি অনুদাজনয জচে 

াংসিষ্ট  ব্যসক্তজে 

সফতযণ 

০৩ (সতন) োম টসদফ ১। াংসিষ্ট ইউস জচয়াযম্যান  

ের্তটে তযাসয়ত ০১ েস 

যসিন ছসফ 

২। নাগসযেত্ব নজদয 

তযাসয়ত েস 

- 

 

সফনামূজল্য ঐ ঐ 

০৪. সফসবন্ন াফসরে 

যীক্ষা সযচারনা  

ভন্বয় াধন 

 

তাৎক্ষসণে - - সফনামূজল্য ঐ ঐ 

০৫. সক্ষা প্রসতষ্ঠাজনয 

েসভটি গঠন াংক্রান্ত 

োম টক্রভ  

 

আজফদন প্রাসিয য ৩ 

সদন 

- - সফনামূজল্য ঐ ঐ 

 

চরভান াতা-৫৬ 

 



 

াতা-৫৬ 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় ভয় 

(ঘন্টা/সদন/ভা) 

প্রজয়াজনীয় 

োগজত্র 

প্রজয়াজনীয় 

োগজ 

প্রাসি স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, ফাাংরাজদজয 

জোড, জজরা/উজজরা জোড  জর্সরজপান নম্বয 

 ই-জভইর( ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর েযা 

মাজফ (েভ টেতটায দফী, ফাাংরাজদজয 

জোড, জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৬. জজরায যোসয উচ্চ 

সফদ্যারজয় বসতট যীক্ষা 

সযচারনা 

প্রজমাজয ভয় অনুমায়ী - - সফনামূজল্য জভাঃ তাসনমুজ্জাভান 

োযী েসভনায 

 সক্ষা  েল্যাণ াখা 

জপান : +৮৮০৫১৬২০৬০ 

ই-জভইর : 

dcbogra.educations@gmail.com 

জজরা ম্যাসজজের্  ,ফগুড়া  

জপান +:৮৮০৫১-৬৯১১০ (অসপ)  

জভাফাইর +:88০১৭১৩ -২০২৪৫৫  

ই -জভইর  :

dcbogra@mopa.gov.bd  

০৭. সক্ষা প্রসতষ্ঠান াংক্রান্ত 

সফসবন্ন অসবজমাগ 

সনষ্পসত্ত 

আজফদন প্রাসিয ০৭ 

সদজনয ভজে 

- - সফনামূজল্য ঐ ঐ 

০৮. সক্ষা প্রসতষ্ঠাজনয 

সক্ষে/েভ টচাসযজদয 

জফতন সফর অনুজভাদন 

তাৎক্ষসণে - - সফনামূজল্য ঐ ঐ 

০৯. সনম্নভােসভে  

সফদ্যারয়মূজয জন্য 

এোজডসভে স্বীকৃসতয 

আজফদন অগ্রায়ন 

আজফদন প্রাসিয ০৭  

সদজনয ভজে 

- - সফনামূজল্য ঐ ঐ 

 াফসরে যীক্ষায 

জেন্দ্র স্থান আজফদন 

অগ্রায়ন 

তদন্ত প্রসতজফদন প্রাসিয 

০৭ সদজনয ভজে 

- - সফনামূজল্য ঐ ঐ 

 উানুষ্ঠাসনে সক্ষা 

াংক্রান্ত ভন্বয় 

প্রজয়াজন অনুাজয - - সফনামূজল্য ঐ ঐ 

 সক্ষা প্রসতষ্ঠাজনয গাছ 

সনরাভ ডাজেয ভােজভ 

সফক্রয় াংক্রান্ত োম টক্রভ 

প্রসতজফদন প্রাসিয ১ 

ভাজয ভজে।  
১. সরসখত 

আজফদন 

২. েসভটিয 

োম টসফফযণী 

৩. ফন সফবাজগয 

প্রসতজফদন 

সক্ষা 

াখা 

 

সফনামূজল্য ঐ ঐ 

 

 

চরভান াতা-৫৭ 



াতা-৫৭ 

১৭। সবস াখা ( েক্ষ নাং-২৪৫) : 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/ভা

) 

প্রজয়াজনীয় 

োগজত্র 

প্রজয়াজনীয় 

োগজ প্রাসি 

স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর 

েযা মাজফ (েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

   ১ ইজাযা নফায়ন 

(ফাাংরা জনয 

সবসত্তজত এে ফছয 

জভয়াদী ইজাযা 

প্রদান েযা য় ) 

 

১৫  (জনয  )

োম টসদফ 

 

 

 

 

১। জজরা 
প্রাে 

ফযাফজয 

সরসখত 

আজফদন । 

২। ফ টজল 
সডসআয এয 

তযাসয়ত 

ছায়াসরস/ 

পজর্ােস। 

৩। জৌযেয 
সযজাজধয 

যীদ এয 

তযাসয়ত  

ছায়াসরস /

পজর্ােস। 

 

 

 

প্রজমাজয 

নজ 

১  )আজফদন জত্রয াজথ ২০ -/র্াোয 

জোর্ ট সপ সদজত জফ 

২  )ফাসল টে সরজভাসনয জশ্রসণসবসত্তে ায 

সনম্নরূ (  :ফতটভান ায অনুমায়ী ফগুড়া 

জৌয এরাোয জন্য )  

(ে )কৃসল জসভ প্রসত এেয-১০০০-/  

(খ )অকৃসল সবটি জসভ প্রসত এেয-

৪০০০-/  

(গ )সল্প/ফাসনসজযে োজজ ব্যফিত 

জসভ প্রসত এেয-৫০০০-/  

(ঘ )আফাসে ঘ য  োঁচা ঘয (জভজঝ 

োঁচা টিজনয জদয়ার এফাং ছাদ  )প্রসত 

ফগ টফুর্ ৩ /-      

(ঙ )আফাসে ঘয  আধাাো 

ঘয(জভজঝ াো ,জদয়ার াো টিজনয 

ছাদ )প্রসত ফগ টফুর্ ৪ /- 

(চ )আফাসে ঘয  াো ঘয(দারান )

প্রসত ফগ টফুর্ ৬ /- 

(ছ )ফাসণসজযে উজদ্দজে ব্যফাজযয 

জক্ষজত্র (টিজনয ঘয/োঁচা ঘ য   )প্রসত 

ফগ টফুর্ ৮ /-      

(ছ )ফাসণসজযে উজদ্দজে ব্যফাজযয 

জক্ষজত্র  (টিজনয ঘয /োঁচা  ঘয )প্রসত 

ফগ টফুর্ ১২ /- 

(জ )পর/পজরয ফাগান/পুকুয/দীসঘ/সঝর 

সনরাজভয ভােজভ  

      ইজাযা প্রদান 

 

 

 

 

 

 

ইযাত জাান 

োযী েসভনায 

সবস াখা 

জর্সরজপান নম্বয 

+৮৮০৫১৬৫৭০৭  

ই -জভইর:  

dcbogra.la.@gmail.com 

জজরা প্রাে, ফগুড়া 

জপান নাং- 

+৮৮০৫১ -৬৯১১০  

জভাফাইর নাং : 

+৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

ই-জভইরঃ 

dcbogra@mopa.gov.bd  

চরভান াতা-৫৮ 



াতা-৫৮ 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় 

োগজত্র 

প্রজয়াজনীয় 

োগজ প্রাসি 

স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, 

দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর 

েযা মাজফ (েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  

জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

  

জগজজর্ভুক্ত (ে 

তপসর  )

ম্পসত্ত ইজাযা 

প্রদান। 

 (সবস জেভূক্ত 

ম্পসত্তয 

সনধ টাসযত ইজাযা 

গ্রীতা না 

থােজর ফা সরজ 

গ্রজণ অসনচ্ছুে 

জর ফা মৃত্যযফযণ 

েযজর -দখর 

সফজফচনায় 

নত্যনবাজফ সরজ 

প্রদান েযা জয় 

থাজে )  

২০ (সফ )

োম টসদফ 

১। জজরা 
প্রাে ফযাফজয 

সরসখত আজফদন  

২। ফ টজল 
সডসআয এয 

তযাসয়ত 

ছায়াসরস/ 

পজর্ােস। 

৩। জবার্ায 
আইসড োড ট/ 

জন্ নদ। 

৪। মৃত্যয জসনত 
োযজণ নাভ 

সযফতটজনয 

জক্ষজত্র  

 

 

 

 মৃত্যয নদ ,

য়াসযান 

নদ ,য়াড ট 

োউসন্পরয /

জভয়য এয  

োম টারয়  । 

১  )আজফদন জত্রয াজথ ২০ /-র্াোয জোর্ ট সপ সদজত 

জফ 

২  )ফাসল টে সরজভাসনয জশ্রসণসবসত্তে ায সনম্নরূ  :

(ফতটভান ায অনুমায়ী ফগুড়া জৌয এরাোয জন্য  )  

(ে )কৃসল জসভ প্রসত এেয-১০০০-/  

(খ )অকৃসল সবটি জসভ প্রসত এেয-৪০০০-/  

(গ )সল্প/ফাসণসজযে োজজ ব্যফিত জসভ প্রসত এেয -

৫০০০ -/র্াো ।  

( ঘ )আফাসে ঘয  োঁচা ঘয(জভজঝ ে  া ৌঁচা 

টিজনয জদয়ার  এফাং ছাদ   )প্রসত ফগ টফুর্ ৩ /-      

(ঙ )আফাসে ঘয  আধাাো ঘয(জভজঝ 

াো,জদয়ার  াো টিজনয ছাদ )প্রসত ফগ টফুর্ ৪ /-      

(চ )আফাসে ঘয  াো ঘয( দারান )প্রসত ফগ টফুর্ 

৬/-  

(ছ)  ফাসণসজযে উজদ্দজে ব্যফাজযয জক্ষজত্র (টিজনয 

ঘয/োঁচা  ঘয  )প্রসত  ফগ টফুর্ ৮     -/ 

(ছ )ফাসণসজযে উজদ্দজে ব্যফাজযয জক্ষজত্র (টিজনয 

ঘয /োঁচা  ঘয )প্রসত ফগ টফুর্ ১২ /- 

(জ )পর/পজরয ফাগান/পুকুয/দীসঘ/সঝর সনরাজভয 

ভােজভ  ইজাযা প্রদান। 

  

ইযাত জাান 

োযী েসভনায 

সবস াখা 

জর্সরজপান নম্বয 

+৮৮০৫১৬৫৭০৭  

ই -জভইর  

dcbogra.vp@gmail.

com 

জজরা প্রাে, ফগুড়া 

জপান নাং- 

+৮৮০৫১ -৬৯১১০  

জভাফাইর নাং : 

+৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

ই-জভইরঃ 

dcbogra@mopa.gov.bd  

 াধাযণ আজফদন 

(সবস ম্পসত্তয 

জোন ভস্যা 

সৃসষ্ট জর তা 

সনযন /

ভাধাজনয জক্ষজত্র 

০৭  (াত)  ১। জজরা প্রাে 

ফযাফজয সরসখত 

আজফদন ।  

২। আজফদজনয 

স্বজক্ষ মাফতীয় 

োগজত্র 

(সডসআয /সরজ 

গ্রজণয প্রভাণাসদ )  

প্রজমাজয নজ ১  )আজফদন জত্রয াজথ ২০ /-র্াোয জোর্ ট সপ সদজত 

জফ 

-ঐ- -ঐ- 

চরভান াতা-৫৯ 



াতা-৫৯ 

১৮। তথ্য  অসবজমাগ াখা  ( েক্ষ নাং-৩২৯: )  

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/

ভা) 

প্রজয়াজনীয় 

োগজত্র 

প্রজয়াজনীয় 

োগজ 

প্রাসি স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, ফাাংরাজদজয 

জোড, জজরা/উজজরা জোড  জর্সরজপান নম্বয  

ই-জভইর( ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর েযা মাজফ 

(েভ টেতটায দফী, ফাাংরাজদজয জোড, 

জজরা/উজজরা জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ সফসবন্ন সফলজয়য 

উয অসবজমাগ 

গ্রণ  ,অনুন্ধান 

 সনষ্পসত্ত 

৩০ (সত্র )

োম টসদফ 

১  .াদা োগজজ 

জজরা প্রাে 

ফযাফয স্বাÿসযত 

সরসখত আজফদন 

২  .অসবজমাজগয 

স্ব‡ÿ প্রভাণাসদ 

(মসদ থাজে)  

- সপ /চাজট  

মুক্ত 

জভাঃ নাসছভ জযজা 

োযী েসভনায  

তথ্য  অসবজমাগ াখা। 

ই -জভইরঃ  

dcbogra.complain@gmail.com 

জজরা প্রাে  ,ফগুড়া  

জর্সরজপান নম্বযঃ 

+৮৮০৫১-৬৯১১০(ো):  

ই -জভইরঃ  

dcbogra@mopa.gov.bd 

১৯। মুসক্তজমার্দ্া জর (েক্ষ নাং - ৩২২) 

ক্রসভে  জফায নাভ প্রজয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/সদন/ভা) 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় োগজ প্রাসি 

স্থান 

সপ/চাজজট দাসয়ত্ব প্রাি েভ টেতটা (নাভ, দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-জভইর( 

ঠিোনা)। 

উধ টতন েভ টেতটা/ মায োজছ আীর 

েযা মাজফ (েভ টেতটায দফী, 

ফাাংরাজদজয জোড, জজরা/উজজরা 

জোড  জর্সরজপান নম্বয  ই-

জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ 

ফীয মুসক্তজমার্দ্াজদয 

ম্মানীবাতা 

১০(দ) োম ট 

সদফ 

াংসিষ্ট উজজরা 

সনফ টাী অসপাজযয 

সনের্ াংসিষ্ট 

োগজত্র সরসখত 

আজফদনত্র 

 সপ /চাজট 

মুক্ত 

জভাঃ তাসনমুজ্জাভান 

োযী েসভনায  

মুসক্তজমার্দ্া জর 

জপান : +৮৮০৫১৬৩৪০৪(অসপ)। 

জভাফাইর  : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪১৪ 

dcbogra.general@gmail.com 

জজরা প্রাে 

ফগুড়া 

জপান : +৮৮০৫১৬৯১১০ (অসপ) 

জভাফাইর  : +৮৮০১৭৩৩৩৩৫৪০১ 

dcbogra@mopa.gov.bd 

২ 

প্রয়াত 

মুসক্তজমার্দ্াজদয 

দাপন োপজনয 

অনুদান াংক্রান্ত 

মাফতীয় োম টক্রভ 

১০(দ) োম ট 

সদফ 

১. আজফদনত্র 

২. মৃত্যযয নদত্র 

৩. দাপন োপন ব্যয় 

াংক্রান্ত সফর বাউচায 

৪. মৃত মুসক্তজমার্দ্া 

নদ 

-- সপ /চাজট 

মুক্ত 

ঐ ঐ 

৩ 

ফীয মুসক্তজমার্দ্াজদয 

সফসফধ আজফদন 

 

১৫ (জনয) 

োম ট সদফ। 

 

 

সরসখত আজফদনত্র 

 

-- সপ/ চাজট 

মুক্ত 

 

ঐ ঐ 

mailto:dcbogra.complain@gmail


 


