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সাধারণ শাখা 

ক্ররিক 

নাং 

জসবার নাি প্রদয়াজনীয়  

সযব ডাচ্চ  সিয়  

(ঘন্টা/ রেন/ িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারির স্থান রি/ চাদজযস োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার নাি উর্ধ্ডতন  কি যকতযা/র্ার 

কাদে আপীল করা র্াদব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. িহািান্য রাষ্ট্রপরতর ঐরিক 

তহরবল হদত প্রেত্ত অনুোদনর 

জচক রবতরণ। 

৩ (রতন) কার্ য 

রেবস 
1। রনধ যাররত িরদি জজলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বরাবদর 

আদবেন করদত হদব। 

২। পাসদপার্ য সাজদজর ররনন েরব-১ করপ।  

(দিয়র, জপৌরসভা/জউরপ জচয়ারম্যান কর্তযক সতযারয়ত) 
৩। জাতীয় পররচয় পদত্রর িদর্াকরপ। (দিয়র, জপৌরসভা/ 

জউরপ জচয়ারম্যান কর্তযক সতযারয়ত) 

৪। অনুোন প্রারির পদত্রর িদর্াকরপ। 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র ফ্রন্ট 

জেক্স, সাধারণ শাখা অথবা 

www.chapainawabga
nj.gov.bd ওদয়ব জপার্ যাল হদত  
সংগ্রহ/োউনদলাে করা র্াদব ।  

জররভরনউ স্ট্যাম্প 

১০.০০ 
সহকারী করিশনার, সাধারণ 

শাখা  
জ-জিজল: 

acgenchapainawab

ganj@gmail.com 
জর্রলদিান: +৮৮০৭৮১-

৫২২০২ 

নিাবা:০১৭০৯-৯৮৮৫৯০ 

জজলা প্রশাসক, 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮০৭৮১-

৫২৩০০ 
জ-জিজল: 

dcchapainawab

ganj 

@mopa.gov.bd 

২. িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর ত্রাণ ও 

কল্যাণ তহরবল হদত প্রেত্ত 

অনুোদনর জচক রবতরণ। 

৩ (রতন) কার্ য 

রেবস 
১। রনধ যাররত িরদি জজলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বরাবদর 

আদবেন করদত হদব। 

২। পাসদপার্ য সাজদজর ররনন েরব-১ করপ। (দিয়র, 

জপৌরসভা/ জউরপ জচয়ারম্যান কর্তযক সতযারয়ত) 

৩। জাতীয় পররচয় পদত্রর িদর্াকরপ। (দিয়র, জপৌরসভা/ 

জউরপ জচয়ারম্যান কর্তযক সতযারয়ত) 

৪। অনুোন প্রারির পদত্রর িদর্াকরপ। 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র ফ্রন্ট 

জেক্স, সাধারণ শাখা অথবা 

www. 

chapainawabganj.gov

.bd ওদয়ব জপার্ যাল হদত সাংগ্রহ/ 

োউনদলাে করা র্াদব। 

জররভরনউ স্ট্যাম্প 

১০.০০ 
সহকারী করিশনার, সাধারণ 

শাখা 
 জ-জিজল: 

acgenchapainawab

ganj@gmail.com 
জর্রলদিান: +৮৮০৭৮১-

৫২২০২ 

নিাবা:০১৭০৯-৯৮৮৫৯০ 

জজলা প্রশাসক, 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮০৭৮১-

৫২৩০০ 
জ-জিজল: 

dcchapainawab

ganj 
@mopa.gov.bd 

৩. যুব ও ক্রীড়া িন্ত্রণালয় এবাং 

রহন্দু ধিীয় কল্যাণ ট্রাস্ট্ 

কর্তযক বরাদ্দকৃত অদথ যর জচক 

রবতরণ।  

 

৭ (সাত) কার্ য 

রেবস 
১। প্ররতষ্ঠাদনর নাদি োপাদনা প্যাদে আদবেন।  

২। কার্ যরববরণীদত সভাপরত/ সম্পােকদক জচক গ্রহদণর 

ক্ষিতা প্রোন সাংক্রান্ত কার্ যরববরণীর সতযারয়ত িদর্াকরপ।  

৩। পাসদপার্ য  সাজদজর সতযারয়ত ররিন েরব-১ করপ।  

৪। জাতীয় পররচয় পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ। 

সংমিষ্ট প্রমতষ্ঠান জররভরনউ স্ট্যাম্প 

১০.০০ 
সহকারী করিশনার, সাধারণ 

শাখা  
জ-জিজল: 

acgenchapainawab

ganj@gmail.com 
জর্রলদিান: +৮৮০৭৮১-

৫২২০২ 

নিাবা:০১৭০৯-৯৮৮৫৯০ 

জজলা প্রশাসক, 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮০৭৮১-

৫২৩০০ 
জ-জিজল: 

dcchapainawab

ganj 

@mopa.gov.bd 

৪. জবসািররক প্রশাসদন 

চাকুরীরত অবস্থায় সরকারর 

কি যকতযা/ কি যচারীর 

মৃত্যযবরণ/  
অক্ষিতাজরনত কারদণ 

আরথ যক অনুোন প্রারির 

আদবেন জনপ্রশাসন 

িন্ত্রণালদয় জপ্ররণ। 

১৫ (পদনর) কার্ য 

রেবস 
১। রনধ যাররত িরদি আদবেন। 

২। জিয়র, জপৌরসভা/ জউরপ জচয়ারম্যান কর্তযক প্রেত্ত 

মৃত্যযসনে। 

৩। জিয়র, জপৌরসভা/জউরপ জচয়ারম্যান কর্তযক প্রেত্ত 

ওয়াররশান সার্ট যরিদকর্। 

৪। রাজস্ব খাতভুক্ত িদি য প্রতযয়ন পত্র। 

৫। পাসদপার্ য সাজদজর সতযারয়ত ররনন েরব-৩ করপ। 

৬। েরবসহ ওয়াররশগণ কর্তযক ক্ষিতাপত্র জিয়র, 

জপৌরসভা/জউরপ জচয়ারম্যান কর্তযক প্ররতস্বাক্ষররত। 

৭। সারভ যস বজ এর সতযারয়ত িদর্াকরপ। 

১. জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র ওদয়ব 

সাজর্ 

www.mopa.gov.bd হদত 

োউনদলাে করা র্াদব। 
২. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জেক্স, সাধারণ শাখা হদত 

সাংগ্রহ করা র্াদব। 
৩. জপৌরসভা/ জউরনয়ন পররষে 
৪. সংমিষ্ট প্রমতষ্ঠান 

রবনামূদল্য সহকারী করিশনার, সাধারণ 

শাখা  
জ-জিজল: 

acgenchapainawab

ganj@gmail.com 
জর্রলদিান: +৮৮০৭৮১-

৫২২০২ 

নিাবা:০১৭০৯-৯৮৮৫৯০ 

জজলা প্রশাসক, 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮০৭৮১-

৫২৩০০ 
জ-জিজল: 

dcchapainawab
ganj 

@mopa.gov.bd 

file:///G:/www.chapainawabganj.gov.bd
file:///G:/www.chapainawabganj.gov.bd
file:///G:/www.mopa.gov.bd
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ক্ররিক 

নাং 
জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সযব ডাচ্চ  

সিয় 
(ঘন্টা/ রেন/ িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারির স্থান রি/ চাদজযস োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার নাি উর্ধ্ডতন কি যকতযা/র্ার কাদে আপীল করা র্াদব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫. হদে গিদনচ্ছু 

হের্াত্রীদের জসবা 

প্রোন 

ধি য িন্ত্রণালয় 

কর্তযক রনধ যাররত 

সিয় 

১। রনধ যাররত রনবন্ধন িরি ও আদবেন িরি। 

২। রনধ যাররত ব্াাংদক র্াকা জিাপূব যক ব্াাংক 

ড্রাির্/ জপ-অে যার। 

৩। পাসদপার্ য সাজদজর সতযারয়ত ররনন েরব-২ 

করপ। 

৪। রনজ ঠিকানা সম্বরলত োকর্টরকর্যুক্ত খাি। 

৫।আন্তজযারতক পাসদপার্ য। (রনবন্ধন িরি এর 

সাদথ সতযারয়ত করপ এবাং আদবেন িরি এর 

সাদথ মূলকরপ।) 

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র ফ্রন্ট জেক্স, 

সাধারণ শাখা অথবা www. 

chapainawabganj.gov.bd 

ওদয়ব জপার্ যাল। 

২. উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর কার্ যালয়। 

৩. জসলারিক িাউদেশন। 

৪. সরকার রনধ যাররত ব্াাংক। 

রবনামূদল্য সহকারী করিশনার, সাধারণ 

শাখা 

 জ-জিজল: 

acgenchapainawabg

anj@gmail.com 

জর্রলদিান: +৮৮০৭৮১-৫২২০২ 

নিাবা:০১৭০৯-৯৮৮৫৯০ 

জজলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

জর্রলদিান: +৮৮০৭৮১-৫২৩০০ 

জ-জিজল: dcchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 

৬. এনরজও এর 

অনুকূযল প্রতযয়ন 

পত্র প্রোন 

৩০ (রত্রশ) কার্ য 

রেবস 
১. এনরজও এর নাদি োপাদনা প্যাদে আদবেন।  
২. অনুদিারেত এিরে-৬ এর করপ।  
৩. এনমজ্ও মবষয়ক ব্যযযরা কর্তডক অথ য োড়পদত্রর 

করপ। 

 এনরজও মবষয়ক ব্যযদরা। 

 

রবনামূদল্য সহকারী করিশনার, সাধারণ 

শাখা  
জ-জিজল: 

acgenchapainawabg

anj@gmail.com 
জর্রলদিান: +৮৮০৭৮১-৫২২০২ 

নিাবা:০১৭০৯-৯৮৮৫৯০ 

জজলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮০৭৮১-৫২৩০০ 

জ-জিজল: dcchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 

৭. অসচ্ছল ক্রীড়ারবে/ 

ক্রীড়া সাংগঠকদের 

আরথ যক অনুোন 

প্রোন  

৩০ (রত্রশ) কার্ য 

রেবস 
সাংমিষ্ট েির/পররেির জথদক প্রাি আদবেন িরি 

জিাতাদবক 
সাংমিষ্ট েির/পররেিরসহ অত্র কার্ যালয় রবনামূদল্য সহকারী করিশনার, সাধারণ 

শাখা  
জ-জিজল: 

acgenchapainawabg

anj@gmail.com 
জর্রলদিান: +৮৮০৭৮১-৫২২০২ 

নিাবা:০১৭০৯-৯৮৮৫৯০ 

জজলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮০৭৮১-৫২৩০০ 

জ-জিজল: dcchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 

৮. ক্ষুদ্র নৃ-তামিক 

জ্নযগাষ্ঠীর সনদ 

প্রদান 

২০ (মবশ) কা ড 

মদবস 
১।রনধ যাররত িরদি জজলা প্রশাসক, 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ বরাবদর আদবেন করদত হদব। 
২। পাসদপার্ য সাজদজর ররনন েরব-২ করপ।  

(দিয়র, জপৌরসভা/জউরপ জচয়ারম্যান কর্তযক 

সতযারয়ত) 
৩। আযবদনকারী ক্ষুদ্র নৃ-তামিক জ্নযগাষ্ঠীর 

সদস্য িযি ড প্রতযয়নপত্র (নিয়র, জপৌরসভা/জউরপ 

জচয়ারম্যান কর্তযক প্রদত্ত) 

১. নজ্লা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র ফ্রন্ট জেক্স, 

সাধারণ শাখা হদত সাংগ্রহ করা র্াদব। 
২. নপৌরসভা/ জউরনয়ন পররষে 

 

রবনামূদল্য সহকারী করিশনার, সাধারণ 

শাখা 
জ-জিজল: 

acgenchapainawabg

anj@gmail.com 
জর্রলদিান: +৮৮০৭৮১-৫২২০২ 

নিাবা:০১৭০৯-৯৮৮৫৯০ 

জজলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮০৭৮১-৫২৩০০ 

জ-জিজল: dcchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 
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সাংস্থাপন শাখা                  
ক্ররিক নাং জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সযব ডাচ্চ 

সিয় 

(ঘন্টা/ রেন/ িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ 

প্রারির স্থান 
রি/ চাদজযস োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার নাি উর্ধ্ডতন কি যকতযা/র্ার কাদে আপীল করা র্াদব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১. কি যচারীদের 

সাধারণ ভরবষ্য 

তহরবল হদত 

অরগ্রি িঞ্জুর 

০৭ (সাত) কার্ যদিবস 

 

র্থার্থ কর্তযপদক্ষর সুপাররশসহ রনধ যাররত িরদি আদবেন। 

(বাাংলাদেশ িরি নাং- ২৬৩৯) 
িরিস এে জস্ট্শনারর 

শাখা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

কাদলক্টদরর্। 

রি/চাজয মুক্ত প্রশাসদনক কর্ যকতযা, সাংস্থাপন শাখা 

জর্রলদিান: +০৮৮ ০৭৮১ ৫২১১১ 
জজলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

জর্রলদিান: +০৮৮০৭৮১ ৫২৩০০(অদিস) 
জ-জিজল: 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 

২. রপ আর এল 

িঞ্জুর 
১৫ (পননর) কার্ য 

দিবস  
রবরধ জিাতাদবক র্থার্থ কর্তযপদক্ষর সুপাররশসহ আদবেন।  রনজ  রি/চাজয মুক্ত প্রশাসদনক কর্ যকতযা, সাংস্থাপন শাখা 

জর্রলদিান: +০৮৮ ০৭৮১ ৫২১১১ 
জজলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

জর্রলদিান: +০৮৮০৭৮১ ৫২৩০০(অদিস) 
জ-জিজল: 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 
৩. অরজযত ছুর্ট িঞ্জুর ০৭ (সাত) কার্ যদিবস  র্থার্থ কর্তযপদক্ষর সুপাররশসহ আদবেন। (রনধ যাররত অরজযত 

ছুর্টর আদবেন িরিসহ) (বাাংলাদেশ িরি নাং-৪০) 
িরিস এে জস্ট্শনারর 

শাখা,  চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

কাদলক্টদরর্। 

রি/চাজয মুক্ত প্রশাসদনক কর্ যকতযা, সাংস্থাপন শাখা 

জর্রলদিান: +০৮৮ ০৭৮১ ৫২১১১ 
জজলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

জর্রলদিান: +০৮৮০৭৮১ ৫২৩০০(অদিস) 
জ-জিজল: 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 
৪. অধ্যায়ন ছুর্ট 

িঞ্জুর 
১৫ (পননর) কার্ য 

দিবস  
র্থার্থ কর্তযপদক্ষর িাধ্যদি আদবেন। রনজ রি/চাজয মুক্ত প্রশাসদনক কর্ যকতযা, সাংস্থাপন শাখা 

জর্রলদিান: +০৮৮ ০৭৮১ ৫২১১১ 
জজলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

জর্রলদিান: +০৮৮০৭৮১ ৫২৩০০(অদিস) 
জ-জিজল: 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 
৫. শ্রারিত্ম ও  

রবদনােন ছুর্ট 

িঞ্জুর 

০৭ (সাত) কার্ যদিবস  রবরধ জিাতাদবক র্থার্থ কর্তযপদক্ষর সুপাররশসহ আদবেন। 

(রনধ যাররত অরজযত ছুর্টর আদবেন িরিসহ) (বাাংলাদেশ 

িরি নাং- ৪০) 

িরিস এে জস্ট্শনারর 

শাখা,  চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

কাদলক্টদরর্। 

রি/চাজয মুক্ত প্রশাসদনক কর্ যকতযা, সাংস্থাপন শাখা 

জর্রলদিান: +০৮৮ ০৭৮১ ৫২১১১ 
জজলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

জর্রলদিান: +০৮৮০৭৮১ ৫২৩০০(অদিস) 
জ-জিজল: 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 
৬. প্রসূরত ছুর্ট িঞ্জুর ০৭ (সাত) কার্ যদিবস  রবরধ জিাতাদবক র্থার্থ কর্তযপদক্ষর সুপাররশসহ আদবেন। মনজ্ রি/চাজয মুক্ত প্রশাসদনক কর্ যকতযা, সাংস্থাপন শাখা 

জর্রলদিান: +০৮৮ ০৭৮১ ৫২১১১ 
জজলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

জর্রলদিান: +০৮৮০৭৮১ ৫২৩০০(অদিস) 
জ-জিজল: 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 
৭. চাকুরর স্থায়ীকরণ ৩০ (দিশ) 

কার্ যদিবস  
দুজ বের চাকুরীকাল সদিত্মাষজনকভাদব অরতক্রািত্ম হদল। মনজ্ রি/চাজয মুক্ত প্রশাসদনক কর্ যকতযা, সাংস্থাপন শাখা 

জর্রলদিান: +০৮৮ ০৭৮১ ৫২১১১ 
জজলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

জর্রলদিান: +০৮৮০৭৮১ ৫২৩০০(অদিস) 
জ-জিজল: 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 
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ক্ররিক নাং জসবার নাি প্রয়য়োজনীয় সনব যাচ্চ 

সময় 

(ঘন্টো/ দিন/ মোস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ 

প্রারির স্থান 

রি/ চাদজযস িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম মকর্মোর নোম উর্ধ্ডতন কি যকতযা/র্ার কাদে আপীল করা র্াদব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮. গৃহ রনি যাণ ঋণ 

িঞ্জুর 
৩০ (দিশ) 

কার্ যদিবস  
র্থার্থ কর্তযপদক্ষর সুপাররশসহ আদবেন।  মনজ্ রি/চাজয মুক্ত প্রশাসদনক কর্ যকতযা, সাংস্থাপন শাখা 

জর্রলদিান: +০৮৮ ০৭৮১ ৫২১১১  
জজলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

জর্রলদিান: +০৮৮০৭৮১ ৫২৩০০(অদিস) 
জ-জিজল: 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 
৯. গৃহ জিরািত ঋণ 

িঞ্জুর 
১৫ (পননর) 

কার্ যদিবস  
রবরধ জিাতাদবক রনধ যাররত িরদি র্থার্থ  

কর্তযপদক্ষর সুপাররশসহ আদবেন। (বাাংলাদেশ িরি নাং- 

২৬৩৯)  

িরিস এে জস্ট্শনারর  

শাখা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

কাদলক্টদরর্। 

রি/চাজয মুক্ত প্রশাসদনক কর্ যকতযা, সাংস্থাপন শাখা 

জর্রলদিান: +০৮৮ ০৭৮১ ৫২১১১  
জজলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

জর্রলদিান: +০৮৮০৭৮১ ৫২৩০০(অদিস) 
জ-জিজল: 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 
10 জপনশন 

(চাকরিজীবীর 

রনদজর অবসদরর 

জন্য) 

 

৩০ (দিশ) 

কার্ যদিবস  
১. নন গগনেনেড  চাকুনরনির গেনি সাদভ যস বুক/গগনেনেড    

গগনেনেড  চাকুনরনির গেনি চাকুদরর দববরণী-১ কদপ 

২. রপআরএল-এ গিদনর িঞ্জুররপত্র-১ কদপ 

৩. প্রতযারশত জশষ জবতন পত্র-১ কদপ 

৪. জপনশন আদবেন িরি (বাাংলাদেশ িরি নাং-২.১  

      সংয োজনী-৪) -১ করি 

৫. পাসদপার্ য সাজদজর এক করপ ও স্ট্যাম্প সাজদজর 

    সতযারয়ত ররনন েরব-৪ করপ 

৬. প্রািব্ জপনশদনর ববধ উত্তরারধকার জঘাষণাপত্র  
       (সংয োজনী-২) -৩ করি 

৭. নমুনো স্বোক্ষি ও হোযেি িোাঁচ আঙ্গযুেি  

    ছোি (সংয োজনী-৬) -৩ করি 

৮.  নো-দোবী প্রেযয়ন িত্র (সংয োজনী-৮) -১ করি 

৯. পিনশন মঞ্জরুি আযদশ -১ করি 

িরিস এে জস্ট্শনারর 

শাখা,  চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

কাদলক্টদরর্।  

রি/চাজয মুক্ত প্রশাসদনক কর্ যকতযা, সাংস্থাপন শাখা 

জর্রলদিান: +০৮৮ ০৭৮১ ৫২১১১  
জজলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

জর্রলদিান: +০৮৮০৭৮১ ৫২৩০০(অদিস) 
জ-জিজল: 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dcchapainawabganj@mopa.gov.bd
mailto:dcchapainawabganj@mopa.gov.bd
mailto:dcchapainawabganj@mopa.gov.bd


7 

 

ক্ররিক 

নাং 
জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সনব যাচ্চ 

সিয় 

(ঘন্টা/ রেন/ িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ 

প্রারির স্থান 
রি/ চাদজযস োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার নাি উর্ধ্ডতণ কি যকতযা/র্ার কাদে আপীল করা র্াদব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 6 ৭ ৮ 
১১. পাররবাররক 

জপনশন 

(দপনশন 

িঞ্জুররর পূদব যজ 

চাকরীজীবীর 

মৃত্যয হদল) 

৩০ (দিশ) 

কার্ যদিবস 
১. নন গগনেনেড  চাকুনরনির গেনি সাদভ যস বুক/গগনেনেড 

গগনেনেড  চাকুনরনির গেনি চাকুদরর দববরণী -১ টি 

২. রপআরএল-এ গিদনর িঞ্জুররপত্র-১ কদপ 

৩. প্রতযারশত জশষ জবতন পত্র -১ করি 

৪. িরিবোরিক †পনশন আদবেন িরি (বাাংলাদেশ 

িরি 

নাং-২.১ সংয োজনী-৫) -১ করি 
৫. পাসদপার্ য সাজদজর  সতযারয়ত ররিন েরব-৪ করপ 

৬. উত্তরারধকার সনে পত্র ওনন-মযোরিজ সার্ট যরিদকর্ 

(সংয োজনী-৩)- ৩ করি 

৭. নমুনা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর 

োপ(সংয োজনী- ৬)- 

-৩ করি 

৮. অরভভাবক িদনানয়ন এবাং অবসর ভাতা ও আনুদতারষক 

উদত্তালন করার জন্য ক্ষিতাপত্র(সংয োজনী- ৭) -৩ 

করি 

৯. রচরকৎসক/দপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে জচয়ারম্যান কর্তযক 

প্রেত্ত মৃত্যযর সনে পত্র-১ করি 

১০. না-োরব প্রতযয়ন পত্র(সংয োজনী-৮) -১ করি 

১১. †পনশন িঞ্জুরর আদেশ-১ করি 

িরিস এে জস্ট্শনারর 

শাখা,  চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

কাদলক্টদরর্। 

মি/চাজ্ড মুক্ত প্রশাসদনক কর্ যকতযা, সাংস্থাপন শাখা 

জর্রলদিান: +০৮৮ ০৭৮১ ৫২১১১ 
জজলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

জর্রলদিান: +০৮৮০৭৮১ ৫২৩০০(অদিস) 
জ-জিজল: 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 
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ক্ররিক 

নাং 
জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সনব যাচ্চ 

সিয় 

(ঘন্টা/ রেন/ িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ 

প্রারির স্থান 
রি/ চাদজযস োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার নাি উর্ধ্ডতণ কি যকতযা/র্ার কাদে আপীল করা র্াদব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১২. পাররবাররক 

জপনশন 

(অবসরভাতা 

জভাগরত 

অবস্থায় 

জপনশনদভাগীর 

মৃত্যয হদল) 

৩০ (দিশ)  

কার্ যদিবস 
১. পাররবাররক জপনশন আদবেদনর রনধ যাররত িরি 

   (বাাংলাদেশ িরি নাং-২.২ সংয াজ্নী-৫)-  ১ কমপ 

২. সদ্যদতালা  পাসদপার্ য সাজদজর সতযাময়ত ছমব- ৪  করপ   

৩. উত্তরারধকার সনে পত্র ও নন-ম্যাদরজ সার্ট যরিদকর্ 

     (সংয াজ্নী-৩)-৩ কমপ 

৪. নমুনা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর োপ (সংয াজ্নী-৩)  

   -৩কমপ 

৫. অরভভাবক িদনানয়ন এবাং অবসর ভাতা ও আনুদতারষক 

    উদত্তালন করার জন্য ক্ষিতা অপ যণ সনে(সংয া:-৭)-৩  

     কমপ 

৬. রচরকৎসক/দপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে জচয়ারম্যান কর্তযক 

প্রেত্ত মৃত্যযর সনেপত্র-২ কমপ 

৭.  মপমপও এবং মর্-হাি- ১র্ট 

িরিস এে জস্ট্শনারর 

শাখা,  চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

কাদলক্টদরর্।  

মি/চাজ্ড মুক্ত প্রশাসদনক কর্ যকতযা, সাংস্থাপন শাখা 

জর্রলদিান: +০৮৮ ০৭৮১ ৫২১১১  
জজলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

জর্রলদিান: +০৮৮০৭৮১ ৫২৩০০(অদিস) 
জ-জিজল: 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 

১৩ কি যচারীদের 

কল্যাণ  জবাে য  

হদত  আরথ যক 

সাহায্য প্রোন 

১৫ (পননর)  

কার্ যদিবস 
কল্যাণ  তহরবদলর  অনুোন িঞ্জুররর  জন্য রনধ যাররত আদবেন   

িরি (িরি নাং-০২) 
জজলা প্রশাসদকর 

সাংস্থাপন শাখা   
মি/চাজ্ড মুক্ত প্রশাসদনক কর্ যকতযা, সাংস্থাপন শাখা 

জর্রলদিান: +০৮৮ ০৭৮১ ৫২১১১  
জজলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

জর্রলদিান: +০৮৮০৭৮১ ৫২৩০০(অদিস) 
জ-জিজল: 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 

১4 িারাত্মক 

অসুস্থয 

কি যচারীদের/ 

পররবাদরর 

সেস্যদের 

রচরকৎসা 

সাহায্য 

-- রচরকৎসা সাহাদয্যর জন্য রবদশষ অনুোদনর রনধ যাররত 

আদবেন িরি। 
জজলা প্রশাসদকর 

সাংস্থাপন শাখা    
মি/চাজ্ড মুক্ত  প্রশাসদনক কর্ যকতযা, সাংস্থাপন শাখা 

জর্রলদিান: +০৮৮ ০৭৮১ ৫২১১১  

জজলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

জর্রলদিান: +০৮৮০৭৮১ ৫২৩০০(অদিস) 

জ-জিজল: 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 
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ব্বসা-বারণজয শাখা 

ক্ররিক 

নাং 
জসবার নাি 

প্রদয়াজনীয় সদব যাচ্চ 

সিয় 

(ঘন্টা/রেন/িাস) 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারির স্থান রি/ চাদজযস 

োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার 

নাি 
উর্ধ্যতন কি যকতযা/র্ার কাদে 

আপীল করা র্াদব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ 
স্বণ য জুদয়লারী 

রেরলাং লাজদসন্স 

প্রোন 

৩০ (রত্রশ) 
কার্ যরেবস 

১.  রনধ যাররত িরদি আদবেনপত্র 
২.  জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৩.  জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জট্রে  
     লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৪.  েরলল, পচ যা এবাং খাজনার োরখলার িদর্াকরপ  
    (রনজস্ব জরির উপর জোকান ঘর হদল), ভাড়ার  
     জক্ষদত্র চুরক্ত নািার িদর্াকরপ। 
৫.  সতযারয়ত দুজকরপ পাসদপার্ য সাজদজর ররিন েরব 
৬.  রনধ যাররত জকাদে রি জিার চালাদনর মূলকরপ। 

১. †জলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

জজলা প্রশাসদকর ওদয়ব জপার্ যাল 

(www.chapainawabganj.gov.b

d) হদত সাংগ্রহ/োউনদলাে করা 

র্াদব  
২. রনধ যাররত িরি ব্বসা-বারণজয 

শাখায় রবনামূদল্য পাওয়া র্াদব 
৩. নপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে 

লাজদসন্স রি: ৩,০০০/- র্াকা  
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্: ৪৫০/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা 
ব্বসা ও বারণজয শাখা 

জর্রলদিান: 
+৮৮ ০৭৮১-৫২২২২ 

 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabganj 
@gmail.com 

২. 
স্বণ য জুদয়লারী 

রেরলাং লাজদসন্স 

নবায়ন 

০৩ (রতন) 
কার্ যরেবস 

১. মুল লাজদসন্স  
২. রি জিার চালাদনর মূলকরপ (লাজদসন্স নবায়ন 

করদত পুনরায় আদবেন করার প্রদয়াজন জনজ। 

লাজদসন্স এর জিয়াে অরতক্রদির সাদথ সাদথ 

লাজদসন্স নবায়ন রি বাবে ধার্ যকৃত র্াকা চালাদনর 

করপসহ মূল লাজদসন্স সাদথ রনদয় আসদল 

তাৎক্ষরণকভাদব লাজদসন্স নবায়ন করা র্াদব।) 

রনজ 

লাজদসন্স রি: ৩,০০০/- র্াকা  
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্: ৪৫০/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা 
ব্বসা ও বারণজয শাখা 

জর্রলদিান: 
+৮৮ ০৭৮১-৫২২২২ 

 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জদিজল: 

adcgenchapainawabganj 
@gmail.com 

৩. 
স্বণ য জুদয়লারী 

(ডুরপস্নদকর্) 

লাজদসন্স প্রোন 

০৭ (সাত) 
কার্ যরেবস 

১.  রনধ যাররত িরদি আদবেনপত্র 
২.  জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৩.  জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জট্রে  
     লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৪.  েরলল, পচ যা এবাং খাজনার োরখলার িদর্াকরপ  
    (রনজস্ব জরির উপর জোকান ঘর হদল), ভাড়ার  
     জক্ষদত্র চুরক্ত নািার িদর্াকরপ। 
৫.  সতযারয়ত দুজকরপ পাসদপার্ য সাজদজর ররিন েরব 
৬.  রনধ যাররত জকাদে রি জিার চালাদনর মূলকরপ। 

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

জজলা প্রশাসদকর ওদয়ব জপার্ যাল 

(www.chapainawabganj.gov.b

d) হদত সাংগ্রহ/োউনদলাে করা 

র্াদব  
২. রনধ যাররত িরি ব্বসা-বারণজয 

শাখায় রবনামূদল্য পাওয়া র্াদব 
৩. নপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে 

লাজদসন্স রি: ৩,০০০/- র্াকা  
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্: ৪৫০/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা 
ব্বসা ও বারণজয শাখা 

জর্রলদিান: 
+৮৮ ০৭৮১-৫২২২২ 

 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabganj 
@gmail.com 

৪. 
স্বণ য কাররগরর 

রেরলাং লাজদসন্স 

প্রোন 

৩০ (রত্রশ) 

কার্ যরেবস 

১.  রনধ যাররত িরদি আদবেনপত্র 
২.  জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৩.  জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জট্রে  
     লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৪.  েরলল, পচ যা এবাং খাজনার োরখলার িদর্াকরপ  
    (রনজস্ব জরির উপর জোকান ঘর হদল), ভাড়ার  
     জক্ষদত্র চুরক্ত নািার িদর্াকরপ। 
৫.  সতযারয়ত দুজকরপ পাসদপার্ য সাজদজর ররিন েরব 
৬.  রনধ যাররত জকাদে রি জিার চালাদনর মূলকরপ। 

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

জজলা প্রশাসদকর ওদয়ব জপার্ যাল 

(www.chapainawabganj.gov.b

d) হদত সাংগ্রহ/োউনদলাে করা 

র্াদব  
২. রনধ যাররত িরি ব্বসা-বারণজয 

শাখায় রবনামূদল্য পাওয়া র্াদব 
৩. নপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে 

লাজদসন্স রি: ৫০০/- র্াকা  
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্: ৭৫/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা 
ব্বসা ও বারণজয শাখা 

জর্রলদিান: 
+৮৮ ০৭৮১-৫২২২২ 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabganj 
@gmail.com 

 

 

 

http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
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ক্ররি

ক 

নাং 

জসবার নাি 

প্রদয়াজনীয় 

সদব যাচ্চ সিয় 

(ঘন্টা/রেন/িাস

) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারির স্থান রি/ চাদজযস 
োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার 

নাি 

উর্ধ্যতন কি যকতযা/র্ার কাদে 

আপীল করা র্াদব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫. 
স্বণ য কাররগরর 

রেরলাং লাজদসন্স 

নবায়ন 

০৩ (রতন) 

কার্ যরেবস 

 মুল লাজদসন্স 
 

 রি জিার চালাদনর মূলকরপ (লাজদসন্স নবায়ন 

করদত পুনরায় আদবেন করার প্রদয়াজন জনজ। 

লাজদসন্স এর জিয়াে অরতক্রদির সাদথ সাদথ 

লাজদসন্স নবায়ন রি বাবে ধার্ যকৃত র্াকা চালাদনর 

করপসহ মূল লাজদসন্স সাদথ রনদয় আসদল 

তাৎক্ষরণকভাদব লাজদসন্স নবায়ন করা র্াদব।) 

রনজ 

লাজদসন্স রি: ৫০০/- র্াকা  
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্: ৭৫/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা 
ব্বসা ও বারণজয শাখা 

জর্রলদিান: 
+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabga
nj @gmail.com 

৬. 
স্বণ য কাররগরর 

(ডুরপস্নদকর্) 

লাজদসন্স প্রোন 

০৭ (সাত) 

কার্ যরেবস 

 রনধ যাররত িরদি আদবেনপত্র 

 জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জট্রে 

লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 েরলল, পচ যা এবাং খাজনার োরখলার িদর্াকরপ 

(রনজস্ব জরির উপর জোকান ঘর হদল), ভাড়ার 

জক্ষদত্র চুরক্ত নািার িদর্াকরপ। 

 সতযারয়ত দুজকরপ পাসদপার্ য সাজদজর ররিন 

েরব 

 রনধ যাররত জকাদে রি জিার চালাদনর মূল করপ। 

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

জজলা প্রশাসদকর ওদয়ব জপার্ যাল 

(www.chapainawabganj.gov.b

d) হদত সাংগ্রহ/োউনদলাে করা 

র্াদব  
২. রনধ যাররত িরি ব্বসা-বারণজয 

শাখায় রবনামূদল্য পাওয়া র্াদব 
৩. নপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে 

লাজদসন্স রি: ৫০০/- র্াকা  
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্: ৭৫/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা 
ব্বসা ও বারণজয শাখা 

জর্রলদিান: 
+৮৮ ০৭৮১-৫২২২২ 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabga
nj @gmail.com 

৭. 

সুতা জাতীয় 

কাপড় (খুচরা) 

রবক্রদয়র রেরলাং 

লাজদসন্স প্রোন 

৩০ (রত্রশ) 
কার্ যরেবস 

১.  রনধ যাররত িরদি আদবেনপত্র 
২.  জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৩.  জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জট্রে  
     লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৪.  েরলল, পচ যা এবাং খাজনার োরখলার িদর্াকরপ  
    (রনজস্ব জরির উপর জোকান ঘর হদল), ভাড়ার  
     জক্ষদত্র চুরক্ত নািার িদর্াকরপ। 
৫.  সতযারয়ত দুজকরপ পাসদপার্ য সাজদজর ররিন েরব 
৬.  রনধ যাররত জকাদে রি জিার চালাদনর মূলকরপ। 

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

জজলা প্রশাসদকর ওদয়ব জপার্ যাল 

(www.chapainawabganj.gov.b

d) হদত সাংগ্রহ/োউনদলাে করা 

র্াদব  
২. রনধ যাররত িরি ব্বসা-বারণজয 

শাখায় রবনামূদল্য পাওয়া র্াদব 
৩. নপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে 

লাজদসন্স রি: ১,০০০/- র্াকা  
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্: ১৫০/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা 
ব্বসা ও বারণজয শাখা 

জর্রলদিান: 
+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabga
nj @gmail.com 

৮. 

সুতা জাতীয় 

কাপড় (খুচরা) 

রবক্রদয়র রেরলাং 

লাজদসন্স নবায়ন 

0৩ (মতন) 

কার্ যরেবস 

মুল লাজদসন্স 
রি জিার চালাদনর মূলকরপ (লাজদসন্স নবায়ন করদত 

পুনরায় আদবেন করার প্রদয়াজন জনজ। লাজদসন্স 

এর জিয়াে অরতক্রদির সাদথ সাদথ লাজদসন্স 

নবায়ন রি বাবে ধার্ যকৃত র্াকা চালাদনর করপসহ 

মূল লাজদসন্স সাদথ রনদয় আসদল তাৎক্ষরণকভাদব 

লাজদসন্স নবায়ন করা র্াদব।) 

রনজ 

লাজদসন্স রি: ৫০০/- র্াকা  
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্: ৭৫/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা 
ব্বসা ও বারণজয শাখা 

জর্রলদিান: 
+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabga
nj @gmail.com 

 

 

http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
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ক্ররি

ক 

নাং 

জসবার নাি 

প্রদয়াজনীয় 

সদব যাচ্চ সিয় 

(ঘন্টা/রেন/িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারির স্থান 

রি/ চাদজযস 
োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার 

নাি 

উর্ধ্যতন কি যকতযা/র্ার কাদে 

আপীল করা র্াদব 

৯. 

সুতা জাতীয় 

কাপড় (খুচরা) 

ডুরপস্নদকর্ 

লাজদসন্স প্রোন 

০৭ (সাত) 

কার্ যরেবস 

 রনধ যাররত িরদি আদবেন পত্র 

 জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জট্রে 

লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 েরলল, পচ যা এবাং খাজনার োরখলার িদর্াকরপ 

(রনজস্ব জরির উপর জোকান ঘর হদল), ভাড়ার 

জক্ষদত্র চুরক্ত নািার িদর্াকরপ। 

 সতযারয়ত দুজকরপ পাসদপার্ য সাজদজর ররিন 

েরব 

 রনধ যাররত জকাদে রি জিার চালাদনর মূলকরপ। 

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

জজলা প্রশাসদকর ওদয়ব জপার্ যাল 

(www.chapainawabganj.gov.b

d) হদত সাংগ্রহ/োউনদলাে করা 

র্াদব  
২. রনধ যাররত িরি ব্বসা-বারণজয 

শাখায় রবনামূদল্য পাওয়া র্াদব 
৩. নপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে 

ডুরপস্নদকর্ রি: ২০০/- র্াকা 
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্: ৩০/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা 
ব্বসা ও বারণজয শাখা 

জর্রলদিান: 
+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabga
nj @gmail.com 

১০. 

সুতা জাতীয় 

কাপড় (পাজকারর) 

রবক্রদয়র লাজদসন্স 

প্রোন 

৩০ (রত্রশ) 
কার্ যরেবস 

১.  রনধ যাররত িরদি আদবেনপত্র 
২.  জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৩.  জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জট্রে  
     লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৪.  েরলল, পচ যা এবাং খাজনার োরখলার িদর্াকরপ  
    (রনজস্ব জরির উপর জোকান ঘর হদল), ভাড়ার  
     জক্ষদত্র চুরক্ত নািার িদর্াকরপ। 
৫.  সতযারয়ত দুজকরপ পাসদপার্ য সাজদজর ররিন েরব 
৬.  রনধ যাররত জকাদে রি জিার চালাদনর মূলকরপ। 

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

জজলা প্রশাসদকর ওদয়ব জপার্ যাল 

(www.chapainawabganj.gov.b

d) হদত সাংগ্রহ/োউনদলাে করা 

র্াদব  
২. রনধ যাররত িরি ব্বসা-বারণজয 

শাখায় রবনামূদল্য পাওয়া র্াদব 
৩. নপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে 

লাজদসন্স রি: ৩,০০০/- র্াকা  
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্: ৪৫০/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা, 

ব্বসা ও বারণজয শাখা 
জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabga
nj @gmail.com 

১১. 

সুতা জাতীয় 

কাপড় (পাজকারর) 

রবক্রদয়র রেরলাং 

লাজদসন্স নবায়ন 

৩ (মতন) 

কার্ যরেবস 

মুল লাজদসন্স 
রি জিার চালাদনর মূলকরপ (লাজদসন্স নবায়ন করদত 

পুনরায় আদবেন করার প্রদয়াজন জনজ। লাজদসন্স 

এর জিয়াে অরতক্রদির সাদথ সাদথ লাজদসন্স 

নবায়ন রি বাবে ধার্ যকৃত র্াকা চালাদনর করপসহ 

মূল লাজদসন্স সাদথ রনদয় আসদল তাৎক্ষরণকভাদব 

লাজদসন্স নবায়ন করা র্াদব।) 

রনজ 

নবায়ন রি: ১,৫০০/- র্াকা  
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্: ২২৫/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা, 

ব্বসা ও বারণজয শাখা 
জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 
 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabga
nj @gmail.com 

১২. 

সুতা জাতীয় 

কাপড় (পাজকারর) 

রবক্রদয়র 

ডুরপস্নদকর্ 

লাজদসন্স প্রোন 

০৭ (সাত) 

কার্ যরেবস 

 রনধ যাররত িরদি েরখাস্ত করদত হদব 

 জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জট্রে 

লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 েরলল, পচ যা এবাং খাজনার োরখলার িদর্াকরপ 

(রনজস্ব জরির উপর জোকান ঘর হদল), ভাড়ার 

জক্ষদত্র চুরক্ত নািার িদর্াকরপ। 

 সতযারয়ত দুজকরপ পাসদপার্ য সাজদজর ররিন 

েরব 

 রনধ যাররত জকাদে রি জিার চালাদনর মূলকরপ। 

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

জজলা প্রশাসদকর ওদয়ব জপার্ যাল 

(www.chapainawabganj.gov.b

d) হদত সাংগ্রহ/োউনদলাে করা 

র্াদব  
২. রনধ যাররত িরি ব্বসা-বারণজয 

শাখায় রবনামূদল্য পাওয়া র্াদব 
৩. নপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে 

ডুরপস্নদকর্ রি: ৬০০/- র্াকা 
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্- ৯০/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা, 

ব্বসা ও বারণজয শাখা 
জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 
 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabga
nj @gmail.com 

 

http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
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ক্ররি

ক 

নাং 

জসবার নাি 

প্রদয়াজনীয় 

সদব যাচ্চ সিয় 

(ঘন্টা/রেন/িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারির স্থান রি/ চাদজযস 
োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার 

নাি 

উর্ধ্যতন কি যকতযা/র্ার কাদে 

আপীল করা র্াদব 

১৩. 
সুতা (খুচরা) 

রবক্রদয়র রেরলাং 

লাজদসন্স প্রোন 

৩০ (রত্রশ) 
কার্ যরেবস 

 রনধ যাররত িরদি আদবেনপত্র 

 জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জট্রে 

লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 েরলল, পচ যা এবাং খাজনার োরখলার িদর্াকরপ 

(রনজস্ব জরির উপর জোকান ঘর হদল), ভাড়ার 

জক্ষদত্র চুরক্ত নািার িদর্াকরপ। 

 সতযারয়ত দুজকরপ পাসদপার্ য সাজদজর ররিন েরব 

 রনধ যাররত জকাদে রি জিার চালাদনর মূলকরপ। 

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

জজলা প্রশাসদকর ওদয়ব জপার্ যাল 

(www.chapainawabganj.gov.

bd) হদত সাংগ্রহ/োউনদলাে করা 

র্াদব  
২. রনধ যাররত িরি ব্বসা-বারণজয 

শাখায় রবনামূদল্য পাওয়া র্াদব 
৩. নপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে 

লাজদসন্স রি: ৫০০/- র্াকা 
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্- ৭৫/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা, 

ব্বসা ও বারণজয শাখা 
জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabga
nj @gmail.com 

১৪. 
সুতা (খুচরা) 

রবক্রদয়র রেরলাং 

লাজদসন্স নবায়ন 

0৩ (মতন) 

কার্ যরেবস 

 মূল লাজদসন্স করপ  

 রি জিার চালাদনর মূলকরপ। (লাজদসন্স নবায়ন 

করদত পুনরায় আদবেন করার প্রদয়াজন জনজ। 

লাজদসন্স এর জিয়াে অরতক্রদির সাদথ সাদথ 

লাজদসন্স নবায়ন রি বাবে ধার্ যকৃত র্াকা চালাদনর 

করপসহ মূল লাজদসন্স সাদথ রনদয় আসদল 

তাৎক্ষরণকভাদব লাজদসন্স নবায়ন করা র্াদব।) 

রনজ 

নবায়ন রি: ২৫০/- র্াকা 
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্- ৩৮/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা, 

ব্বসা ও বারণজয শাখা 
জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 
 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabga
nj @gmail.com 

১৫. 

সুতা (খুচরা) 

রবক্রদয়র  

ডুরপস্নদকর্ 

লাজদসন্স প্রোন 

০৭ (সাত) 

কার্ যরেবস 

 রনধ যাররত িরদি েরখাস্ত করদত হদব 

 জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জট্রে 

লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 েরলল, পচ যা এবাং খাজনার োরখলার িদর্াকরপ 

(রনজস্ব জরির উপর জোকান ঘর হদল), ভাড়ার 

জক্ষদত্র চুরক্ত নািার িদর্াকরপ। 

 সতযারয়ত দুজকরপ পাসদপার্ য সাজদজর ররিন েরব 

 রনধ যাররত জকাদে রি জিার চালাদনর মূল করপ। 

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

জজলা প্রশাসদকর ওদয়ব জপার্ যাল 

(www.chapainawabganj.gov.

bd) হদত সাংগ্রহ/োউনদলাে করা 

র্াদব  
২. রনধ যাররত িরি ব্বসা-বারণজয 

শাখায় রবনামূদল্য পাওয়া র্াদব 
৩. নপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে 

ডুরপস্নদকর্ রি: ১০০/- র্াকা 
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্- ১৫/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা, 

ব্বসা ও বারণজয শাখা 
জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 
 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabga
nj @gmail.com 

১৬. 
সুতা (পাজকারর) 

রবক্রদয়র রেরলাং 

লাজদসন্স প্রোন 

৩০ (রত্রশ) 
কার্ যরেবস 

 রনধ যাররত িরদি আদবেন পত্র 

 জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জট্রে 

লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 েরলল, পচ যা এবাং খাজনার োরখলার িদর্াকরপ 

(রনজস্ব জরির উপর জোকান ঘর হদল), ভাড়ার 

জক্ষদত্র চুরক্ত নািার িদর্াকরপ। 

 সতযারয়ত দুজকরপ পাসদপার্ য সাজদজর ররিন েরব 

 রনধ যাররত জকাদে রি জিার চালাদনর মূলকরপ। 

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

জজলা প্রশাসদকর ওদয়ব জপার্ যাল 

(www.chapainawabganj.gov.

bd) হদত সাংগ্রহ/োউনদলাে করা 

র্াদব 
২. রনধ যাররত িরি ব্বসা-বারণজয 

শাখায় রবনামূদল্য পাওয়া র্াদব 
৩. নপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে 

লাজদসন্স রি: ১,২০০/- র্াকা  
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্- ১৮০/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা, 

ব্বসা ও বারণজয শাখা 
জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 
 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabga
nj @gmail.com 

 

http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
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ক্ররি

ক 

নাং 

জসবার নাি 

প্রদয়াজনীয় 

সদব যাচ্চ সিয় 

(ঘন্টা/রেন/িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারির স্থান রি/ চাদজযস 
োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার 

নাি 

উর্ধ্যতন কি যকতযা/র্ার কাদে 

আপীল করা র্াদব 

১৭. 
সুতা (পাজকারর) 

রবক্রদয়র রেরলাং 

লাজদসন্স নবায়ন 

0৩ (মতন) 

কার্ যরেবস 

 মূল লাজদসন্স করপ  

 রি জিার চালাদনর মূলকরপ। (লাজদসন্স নবায়ন 

করদত পুনরায় আদবেন করার প্রদয়াজন জনজ। 

লাজদসন্স এর জিয়াে অরতক্রদির সাদথ সাদথ 

লাজদসন্স নবায়ন রি বাবে ধার্ যকৃত র্াকা চালাদনর 

করপসহ মূল লাজদসন্স সাদথ রনদয় আসদল 

তাৎক্ষরণকভাদব লাজদসন্স নবায়ন করা র্াদব।) 

রনজ 

নবায়ন রি: ৬০০/- র্াকা  
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্- ৯০/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা, 

ব্বসা ও বারণজয শাখা 
জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 
 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabga
nj @gmail.com 

১৮. 

সুতা (পাজকারর) 

রবক্রদয়র 

ডুমিযকট 

লাজদসন্স প্রোন 

০৭ (সাত) 

কার্ যরেবস 

১.  রনধ যাররত িরদি আদবেনপত্র 
২.  জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৩.  জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জট্রে  
     লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৪.  েরলল, পচ যা এবাং খাজনার োরখলার িদর্াকরপ  
    (রনজস্ব জরির উপর জোকান ঘর হদল), ভাড়ার  
     জক্ষদত্র চুরক্ত নািার িদর্াকরপ। 
৫.  সতযারয়ত দুজকরপ পাসদপার্ য সাজদজর ররিন েরব 
৬.  রনধ যাররত জকাদে রি জিার চালাদনর মূলকরপ। 

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

জজলা প্রশাসদকর ওদয়ব জপার্ যাল 

(www.chapainawabganj.gov.b

d) হদত সাংগ্রহ/োউনদলাে করা 

র্াদব 
২. রনধ যাররত িরি ব্বসা-বারণজয 

শাখায় রবনামূদল্য পাওয়া র্াদব 
৩. নপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে 

ডুরপস্নদকর্ রি: ২৪০/- র্াকা  
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্- ৩৬/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা, 

ব্বসা ও বারণজয শাখা 
জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 
 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawab
ganj @gmail.com 

 

১৯. 

দুদ্ধজাতীয় রশশু 

খাদ্য রবক্রদয়র 

রেরলাং লাজদসন্স 

প্রোন 

৩০ (রত্রশ) 
কার্ যরেবস 

১.  রনধ যাররত িরদি আদবেনপত্র 
২.  জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৩.  জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জট্রে  
     লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৪.  েরলল, পচ যা এবাং খাজনার োরখলার িদর্াকরপ  
    (রনজস্ব জরির উপর জোকান ঘর হদল), ভাড়ার  
     জক্ষদত্র চুরক্ত নািার িদর্াকরপ। 
৫.  সতযারয়ত দুজকরপ পাসদপার্ য সাজদজর ররিন েরব 
৬.  রনধ যাররত জকাদে রি জিার চালাদনর মূলকরপ। 

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

জজলা প্রশাসদকর ওদয়ব জপার্ যাল 

(www.chapainawabganj.gov.b

d) হদত সাংগ্রহ/োউনদলাে করা 

র্াদব 
২. রনধ যাররত িরি ব্বসা-বারণজয 

শাখায় রবনামূদল্য পাওয়া র্াদব 
৩. নপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে 

লাজদসন্স রি: ৩০০/- র্াকা 
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্: ৪৫/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা, 

ব্বসা ও বারণজয শাখা 
জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 
 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabg
anj @gmail.com 

২০. 

দুদ্ধজাতীয় রশশু 

খাদ্য রবক্রদয়র 

রেরলাং লাজদসন্স 

নবায়ন 

0৩ (মতন) 

কার্ যরেবস 

মূল লাজদসন্স করপ  
রি জিার চালাদনর মূলকরপ। (লাজদসন্স নবায়ন করদত 

পুনরায় আদবেন করার প্রদয়াজন জনজ। লাজদসন্স 

এর জিয়াে অরতক্রদির সাদথ সাদথ লাজদসন্স 

নবায়ন রি বাবে ধার্ যকৃত র্াকা চালাদনর করপসহ 

মূল লাজদসন্স সাদথ রনদয় আসদল তাৎক্ষরণকভাদব 

লাজদসন্স নবায়ন করা র্াদব।) 

রনজ 

নবায়ন রি: ১৫০/- র্াকা 
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্: ১৮/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা, 

ব্বসা ও বারণজয শাখা 
জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 
 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabg
anj @gmail.com 

 

 

 

 

http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
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ক্ররি

ক 

নাং 

জসবার নাি 

প্রদয়াজনীয় 

সদব যাচ্চ সিয় 

(ঘন্টা/রেন/িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারির স্থান রি/ চাদজযস 
োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার 

নাি 

উর্ধ্যতন কি যকতযা/র্ার কাদে 

আপীল করা র্াদব 

২১. 

দুদ্ধজাতীয় রশশু 

খাদ্য রবক্রদয়র 

ডুরপস্নদকর্ 

লাজদসন্স প্রোন 

০৭ (সাত) 
কার্ যরেবস 

১.  রনধ যাররত িরদি আদবেনপত্র 
২.  জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৩.  জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জট্রে  
     লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৪.  েরলল, পচ যা এবাং খাজনার োরখলার িদর্াকরপ  
    (রনজস্ব জরির উপর জোকান ঘর হদল), ভাড়ার  
     জক্ষদত্র চুরক্ত নািার িদর্াকরপ। 
৫. সতযারয়ত দুজকরপ পাসদপার্ য সাজদজর ররিন েরব 
৬.  রনধ যাররত জকাদে রি জিার চালাদনর মূলকরপ। 

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

জজলা প্রশাসদকর ওদয়ব জপার্ যাল 

(www.chapainawabganj.gov.b

d) হদত সাংগ্রহ/োউনদলাে করা 

র্াদব 
২. রনধ যাররত িরি ব্বসা-বারণজয 

শাখায় রবনামূদল্য পাওয়া র্াদব 
৩. নপৌরসিা/জউরনয়ন পররষে 

ডুমি‡কর্ রি: ৬০/- র্াকা 
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্: ৯/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা, 

ব্বসা ও বারণজয শাখা 
জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 
 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabg
anj @gmail.com 

২২. 

জলৌহ ও জস্পাত 

জাতীয় দ্রদব্র 

রবক্রদয়র রেরলাং 

লাজদসন্স প্রোন 

৩০ (রত্রশ) 
কার্ যরেবস 

১.  রনধ যাররত িরদি আদবেনপত্র 
২.  জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৩.  জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জট্রে  
     লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৪.  েরলল, পচ যা এবাং খাজনার োরখলার িদর্াকরপ  
    (রনজস্ব জরির উপর জোকান ঘর হদল), ভাড়ার  
     জক্ষদত্র চুরক্ত নািার িদর্াকরপ। 
৫. সতযারয়ত দুজকরপ পাসদপার্ য সাজদজর ররিন েরব 
৬.  রনধ যাররত জকাদে রি জিার চালাদনর মূলকরপ। 

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

জজলা প্রশাসদকর ওদয়ব জপার্ যাল 

(www.chapainawabganj.gov.b

d) হদত সাংগ্রহ/োউনদলাে করা 

র্াদব 
২. রনধ যাররত িরি ব্বসা-বারণজয 

শাখায় রবনামূদল্য পাওয়া র্াদব 
৩. নপৌরসিা/জউরনয়ন পররষে 

লাজদসন্স রি: ৩,০০০/-  র্াকা 
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্: ৪৫০/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা, 

ব্বসা ও বারণজয শাখা 
জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 
 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabg
anj @gmail.com 

২৩. 

জলৌহ ও জস্পাত 

জাতীয় দ্রদব্র 

রবক্রদয়র রেরলাং 

লাজদসন্স নবায়ন 

0৩ (মতন)  

কার্ যরেবস 

 মূল লাজদসন্স করপ  

 রি জিার চালাদনর মূলকরপ। (লাজদসন্স নবায়ন 

করদত পুনরায় আদবেন করার প্রদয়াজন জনজ। 

লাজদসন্স এর জিয়াে অরতক্রদির সাদথ সাদথ 

লাজদসন্স নবায়ন রি বাবে ধার্ যকৃত র্াকা চালাদনর 

করপসহ মূল লাজদসন্স সাদথ রনদয় আসদল 

তাৎক্ষরণকভাদব লাজদসন্স নবায়ন করা র্াদব।) 

রনজ 

নবায়ন রি: ১,৫০০/- র্াকা  
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্: ২২৫/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা, 

ব্বসা ও বারণজয শাখা 
জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 
 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabg
anj @gmail.com 

২৪. 

জলৌহ ও জস্পাত 

জাতীয় দ্রব্ 

রবক্রদয়র 

ডুমিযকট 

লাজদসন্স প্রোন 

০৭ (সাত) 
কার্ যরেবস 

১.  রনধ যাররত িরদি আদবেনপত্র 
২.  জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৩.  জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জট্রে  
     লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৪.  েরলল, পচ যা এবাং খাজনার োরখলার িদর্াকরপ  
    (রনজস্ব জরির উপর জোকান ঘর হদল), ভাড়ার  
     জক্ষদত্র চুরক্ত নািার িদর্াকরপ। 
৫. সতযারয়ত দুজকরপ পাসদপার্ য সাজদজর ররিন েরব 
৬.  রনধ যাররত জকাদে রি জিার চালাদনর মূলকরপ। 

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

জজলা প্রশাসদকর ওদয়ব জপার্ যাল 

(www.chapainawabganj.gov.b

d) হদত সাংগ্রহ/োউনদলাে করা 

র্াদব 
২. রনধ যাররত িরি ব্বসা-বারণজয 

শাখায় রবনামূদল্য পাওয়া র্াদব 
৩. নপৌরসিা/জউরনয়ন পররষে 

ডুমি‡কর্ রি: ৬০০/- র্াকা 
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্: ৯০/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা, 

ব্বসা ও বারণজয শাখা 
জর্রলদিান: 

+৮৮ ০৭৮১-৫২২২২ 
 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabg
anj @gmail.com 

 

 

 

http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
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ক্ররি

ক 

নাং 

জসবার নাি 

প্রদয়াজনীয় 

সদব যাচ্চ সিয় 

(ঘন্টা/রেন/িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারির স্থান রি/ চাদজযস 
োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার 

নাি 

উর্ধ্যতন কি যকতযা/র্ার কাদে 

আপীল করা র্াদব 

২৫. 

রসদিন্ট জাতীয় 

দ্রদব্র রবক্রদয়র 

রেরলাং লাজদসন্স 

প্রোন 

৩০ (রত্রশ) 
কার্ যরেবস 

১.  রনধ যাররত িরদি আদবেনপত্র 
২.  জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৩.  জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জট্রে  
     লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৪.  েরলল, পচ যা এবাং খাজনার োরখলার িদর্াকরপ  
    (রনজস্ব জরির উপর জোকান ঘর হদল), ভাড়ার  
     জক্ষদত্র চুরক্ত নািার িদর্াকরপ। 
৫.  সতযারয়ত দুজকরপ পাসদপার্ য সাজদজর ররিন েরব 
৬.  রনধ যাররত জকাদে রি জিার চালাদনর মূলকরপ। 

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

জজলা প্রশাসদকর ওদয়ব জপার্ যাল 

(www.chapainawabganj.gov.b

d) হদত সাংগ্রহ/োউনদলাে করা 

র্াদব 
২. রনধ যাররত িরি ব্বসা-বারণজয 

শাখায় রবনামূদল্য পাওয়া র্াদব 
৩. নপৌরসিা/জউরনয়ন পররষে 

লাজদসন্স রি: ১,৫০০/- র্াকা 
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্: ২২৫/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা, 

ব্বসা ও বারণজয শাখা 
জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 
 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabg
anj @gmail.com 

২৬. 

রসদিন্ট জাতীয় 

দ্রদব্র রবক্রদয়র 

রেরলাং লাজদসন্স 

নবায়ন 

৩ (মতন) 

কার্ যরেবস 

 মূল লাজদসন্স করপ  

 রি জিার চালাদনর মূলকরপ। (লাজদসন্স নবায়ন 

করদত পুনরায় আদবেন করার প্রদয়াজন জনজ। 

লাজদসন্স এর জিয়াে অরতক্রদির সাদথ সাদথ 

লাজদসন্স নবায়ন রি বাবে ধার্ যকৃত র্াকা চালাদনর 

করপসহ মূল লাজদসন্স সাদথ রনদয় আসদল 

তাৎক্ষরণকভাদব লাজদসন্স নবায়ন করা র্াদব।) 

রনজ 

নবায়ন রি: ৭৫০/- র্াকা 
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্: ১১৩/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা, 

ব্বসা ও বারণজয শাখা 
জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 
 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabg
anj @gmail.com 

২৭. 

রসদিন্ট জাতীয় 

দ্রদব্র রবক্রদয়র 

ডুমি‡কর্ 

লাজদসন্স প্রোন 

০৭ (সাত) 
কার্ যরেবস 

১.  রনধ যাররত িরদি আদবেনপত্র 
২.  জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৩.  জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জট্রে  
     লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৪.  েরলল, পচ যা এবাং খাজনার োরখলার িদর্াকরপ  
    (রনজস্ব জরির উপর জোকান ঘর হদল), ভাড়ার  
     জক্ষদত্র চুরক্ত নািার িদর্াকরপ। 
৫.  সতযারয়ত দুজকরপ পাসদপার্ য সাজদজর ররিন েরব 
৬.  রনধ যাররত জকাদে রি জিার চালাদনর মূলকরপ। 

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

জজলা প্রশাসদকর ওদয়ব জপার্ যাল 

(www.chapainawabganj.gov.b

d) হদত সাংগ্রহ/োউনদলাে করা 

র্াদব 
২. রনধ যাররত িরি ব্বসা-বারণজয 

শাখায় রবনামূদল্য পাওয়া র্াদব 
৩. নপৌরসিা/জউরনয়ন পররষে 

ডুমিজকর্ রি: ৩০০/- র্াকা 
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্: ৪৫/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা, 

ব্বসা ও বারণজয শাখা 
জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 
 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabg
anj @gmail.com 

২৮. 

রসগাদরর্ জাতীয় 

দ্রদব্র রবক্রদয়র 

রেরলাং লাজদসন্স 

প্রোন 

৩০ (রত্রশ) 
কার্ যরেবস 

১.  রনধ যাররত িরদি আদবেনপত্র 
২.  জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৩.  জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জট্রে  
     লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৪.  েরলল, পচ যা এবাং খাজনার োরখলার িদর্াকরপ  
    (রনজস্ব জরির উপর জোকান ঘর হদল), ভাড়ার  
     জক্ষদত্র চুরক্ত নািার িদর্াকরপ। 
৫.  সতযারয়ত দুজকরপ পাসদপার্ য সাজদজর ররিন েরব 
৬.  রনধ যাররত জকাদে রি জিার চালাদনর মূলকরপ। 

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

জজলা প্রশাসদকর ওদয়ব জপার্ যাল 

(www.chapainawabganj.gov.b

d) হদত সাংগ্রহ/োউনদলাে করা 

র্াদব 
২. রনধ যাররত িরি ব্বসা-বারণজয 

শাখায় রবনামূদল্য পাওয়া র্াদব 
৩. নপৌরসিা/জউরনয়ন পররষে 

ডুরপস্নদকর্ রি: ৩০০/- র্াকা 
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
১৫% ভযার্: ৪৫/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা, 

ব্বসা ও বারণজয শাখা 
জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabg
anj @gmail.com 

 

 

 

http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
http://www.chapainawabganj.gov.bd/
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ক্ররি

ক 

নাং 

জসবার নাি 

প্রদয়াজনীয় 

সদব যাচ্চ সিয় 

(ঘন্টা/রেন/িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারির স্থান রি/ চাদজযস 
োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার 

নাি 

উর্ধ্যতন কি যকতযা/র্ার কাদে 

আপীল করা র্াদব 

২৯. 

রসগাদরর্ জাতীয় 

দ্রদব্র রবক্রদয়র 

রেরলাং লাজদসন্স 

নবায়ন 

0৩ (মতন) 

কার্ যরেবস 

১.  মূল লাজদসন্স করপ  
২. রি জিার চালাদনর মূলকরপ। (লাজদসন্স নবায়ন 

করদত পুনরায় আদবেন করার প্রদয়াজন জনজ। 

লাজদসন্স এর জিয়াে অরতক্রদির সাদথ সাদথ 

লাজদসন্স নবায়ন রি বাবে ধার্ যকৃত র্াকা চালাদনর 

করপসহ মূল লাজদসন্স সাদথ রনদয় আসদল 

তাৎক্ষরণকভাদব লাজদসন্স নবায়ন করা র্াদব।) 

রনজ 

নবায়ন রি: ১,৫০০/- র্াকা 
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্: ২২৫/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা, 

ব্বসা ও বারণজয শাখা 
জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 
 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabg
anj @gmail.com 

 

৩০. 

রসগাদরর্ জাতীয় 

দ্রদব্র রবক্রদয়র 

ডুমিযকট 

লাজদসন্স প্রোন 

০৭ (সাত) 
কার্ যরেবস 

১.  রনধ যাররত িরদি আদবেনপত্র 
২.  জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৩.  জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জট্রে  
     লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৪.  েরলল, পচ যা এবাং খাজনার োরখলার িদর্াকরপ  
    (রনজস্ব জরির উপর জোকান ঘর হদল), ভাড়ার  
     জক্ষদত্র চুরক্ত নািার িদর্াকরপ। 
৫.  সতযারয়ত দুজকরপ পাসদপার্ য সাজদজর ররিন েরব 
৬.  রনধ যাররত জকাদে রি জিার চালাদনর মূলকরপ। 

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

জজলা প্রশাসদকর ওদয়ব জপার্ যাল 

(www.chapainawabganj.gov.b

d) হদত সাংগ্রহ/োউনদলাে করা 

র্াদব 
২. রনধ যাররত িরি ব্বসা-বারণজয 

শাখায় রবনামূদল্য পাওয়া র্াদব 
৩. নপৌরসিা/জউরনয়ন পররষে 

ডুমিযকট রি: ৬০০/- র্াকা 
চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্: ৯০/- র্াকা 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা, 

ব্বসা ও বারণজয শাখা 
জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 
 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabg
anj @gmail.com 

৩১. 
জহাদর্ল (আবারসক) 

রনবন্ধন 
৩০ (রত্রশ) 
কার্ যরেবস 

১.  রনধ যাররত িরদি আদবেনপত্র 
২.  জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৩.  জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জট্রে 

লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৪.  েরলল/নািজারর/লীজ/ভাড়া বা চুরক্তপদত্রর 

সতযাময়ত করপ 
৫.  সতযারয়ত দুজ করপ পাসদপার্ য সাজদজর ররিন েরব 
৬.  ভবন রনি যাদণর পদ্ধরতর অনুদিােদনর সতযারয়ত করপ 

৭.  Detailed Structure Plan, Design and 

Description of Facilities সতযারয়ত করপ। 
৮.  আয়কর সনদের সতযারয়ত করপ। 
9.  নিযিাযরন্ডাি অব আর্ট ডযকলস এবং নিযিাযরন্ডাি 

অব এযসামসযয়ন এর সতযাময়ত িযটাকমপ 

(প্রয াজ্য নক্ষযত্র) 

 জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

জজলা প্রশাসদকর ওদয়ব জপার্ যাল 

হদত সাংগ্রহ/োউনদলাে করা 

র্াদব   
 

 রনধ যাররত িরি ব্বসা-বারণজয 

শাখায় রবনামূদল্য পাওয়া র্াদব 
 
 

 জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে 

লাজদসন্স রনবন্ধন রি: 
১০,০০০/- র্াকা (এক তারকা) 
২০,০০০/- র্াকা (দুজ তারকা) 
২৫,০০০/- র্াকা (রতন তারকা) 
৫০,০০০/- র্াকা (চার তারকা) 
১,০০,০০০/- র্াকা (পাঁচ তারকা) 
 

লাজদসন্স আদবেন রি: 
২,০০০/- র্াকা (এক তারকা) 
৩,০০০/- র্াকা (দুজ তারকা) 
৪,০০০/- র্াকা (রতন তারকা) 
৫,০০০/- র্াকা (চার তারকা) 
৫,০০০/- র্াকা (পাঁচ তারকা) 
 

আযবদন ও রনবন্ধন জকাে: ১-৫৩০১-

০০০১-১৮১৭ 
জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা, 

ব্বসা ও বারণজয শাখা 
জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 
 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabg
anj @gmail.com 

 

 

 

http://www.chapainawabganj.gov.bd/
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ক্ররিক 

নাং 
জসবার নাি 

প্রদয়াজনীয় সদব যাচ্চ 

সিয় 

(ঘন্টা/রেন/িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারির স্থান 

রি/ চাদজযস 
োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার 

নাি 

উর্ধ্যতন কি যকতযা/র্ার কাদে 

আপীল করা র্াদব 

৩২. 
জহাদর্ল  

(আবারসক) 

লাজদসন্স প্রোন 

৩০ (রত্রশ) 
কার্ যরেবস 

১.  রনধ যাররত িরদি আদবেনপত্র 
২.  জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৩.  জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জট্রে 

লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৪.  েরলল/নািজারর/লীজ/ভাড়া বা চুরক্তপদত্রর 

সতযাময়ত করপ 
৫.  সতযারয়ত দুজ করপ পাসদপার্ য সাজদজর ররিন েরব 
৬.  ভবন রনি যাদণর পদ্ধরতর অনুদিােদনর সতযারয়ত করপ 

৭.  Detailed Structure Plan, Design and 

Description of Facilities সতযারয়ত করপ। 
৮.  আয়কর ও মূল্য সাংদর্াজন কর সনদের সতযারয়ত 

করপ। 
৯.  রনধ যাররত কলাদি পররেশ যন ও অরতরথ রনবন্ধন 

জররজস্ট্ার রবদ্যিান সানপযক্ষ বাাংলাদেশ জহাদর্ল ও 

জরনতারাঁ রবরধিালা, ২০১৬ এর সকল শতয পূরণ 

হদয়দে িদি য ৩০০/- (রতনশত) র্াকার 

ননজুরেরসয়াল স্ট্যাদম্প আদবেনকারী কর্তযক 

সম্পারেত অিীকারনািা 
১০. পররদবশগত োড়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
১১. অরি, রবদুযৎ ও গ্যাস দুঘ যর্নার রনরাপত্তামূলক 

ব্বস্থা সাংক্রান্ত কর্তডপযক্ষর সনেপদত্রর সতযারয়ত 

িদর্াকরপ 
১২. রসরভল সাজযন কর্তযক প্রেত্ত জহাদর্ল কি যকতযা-

কি যচারীদের স্বাস্থযগত সনদের সতযারয়ত করপ 
১৩. প্ররশক্ষণপ্রাি কি যচারীদের নক্ষযত্র সনেপদত্রর 

সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 আদবেন িরি জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালদয়র ব্বসা-

বারণজয শাখা, ফ্রন্ট জেস্ক, www. 

chapainawabganj.gov.b
d ওদয়ব জপার্ যাল হদত সাংগ্রহ/ 

োউনদলাে করা র্াদব 

 রনধ যাররত িরি ব্বসা-বারণজয  

শাখায়  রবনামূদল্য পাওয়া র্াদব 

 জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে 

 সাংরিষ্ট েির 

লাজদসন্স রি: 
৩০,০০০/- র্াকা (এক তারকা) 
৫০,০০০/- র্াকা (দুজ তারকা) 
১,৫০,০০০/- র্াকা (রতন তারকা) 
৫,০০,০০০/- র্াকা (চার তারকা) 
৭,০০,০০০/- র্াকা (পাঁচ তারকা) 
চালান জকাে: ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 
 

১৫% ভযার্ 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা, 

ব্বসা ও বারণজয শাখা 
জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 
 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawabg
anj @gmail.com 

৩৩. 
জহাদর্ল (আবারসক) 

লাজদসন্স নবায়ন 
০৩ (রেন)  

কার্ যরেবস 

 রনধ যাররত িরদি েরখাস্ত করদত হদব 

 রনধ যাররত অথ য প্রোদনর জট্রজারর চালাদনর মুলকরপ 

 জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জট্রে 

লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 েরলল/নািজারর/ লীজ/ভাড়া বা চুরক্তপদত্রর 

িদর্াকরপ 

 আয়কর সনদের সতযারয়ত করপ 

 মসমিল সাজ্ডন কর্তযক প্রেত্ত জহাদর্ল কি যকতযা-

কি যচারীদের স্বাস্থযগত সনদের সতযারয়ত করপ 

রনজ 

নবায়ন রি:  
৫,০০০/- র্াকা (এক তারকা জহাদর্ল) 
১০,০০০/- র্াকা (দুজ তারকা জহাদর্ল) 
৫০,০০০/- র্াকা (রতন তারকা জহাদর্ল) 
১,০০,০০০/- র্াকা (চার তারকা জহাদর্ল) 
১,৫০,০০০/- র্াকা (পাঁচ তারকা জহাদর্ল) 
 

চালান জকাে: ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 
 

১৫% ভযার্  
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 

ভারপ্রাি কি যকতযা, 

ব্বসা ও বারণজয শাখা 
জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 

 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawab
ganj@gmail.com  
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৩৪. 
নরযতারাঁর    

লাজদসন্স প্রোন 
৩০ (রত্রশ) 
কার্ যরেবস 

১.  রনধ যাররত িরদি আদবেনপত্র ও রনবন্ধন সনদের 

সতযারয়ত করপ 
২.  জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৩.  জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জট্রে 

লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৪.  েরলল/ নািজারর/ লীজ/ ভাড়া বা চুরক্তপদত্রর 

সতযারয়ত করপ 
৫.  সতযারয়ত দুজ করপ পাসদপার্ য সাজদজর ররিন েরব 
৬.  ভবন রনি যাদণর পদ্ধরতর অনুদিােদনর সতযারয়ত করপ 

৭.  Detailed Structure Plan, Design and 

Description of Facilities সতযারয়ত করপ। 
৮.  আয়কর ও মূল্য সাংদর্াজন কর সনদের সতযারয়ত 

করপ। 
৯. রনধ যাররত কলাদি পররেশ যন ও অরতরথ রনবন্ধন 

জররজস্ট্ার রবদ্যিান সাদপনক্ষ বাাংলাদেশ জহাদর্ল ও 

জরদসত্মারাঁ রবরধিালা, ২০১৬ এর সকল শতয পূরণ 

হদয়দে িদি য ৩০০/- (রতনশত) র্াকার নন 

জুরেরসয়াল স্ট্যাদম্প আদবেনকারী কর্তযক সম্পারেত 

অিীকারনািা 
১০. পররদবশগত োড়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
১১. অরি, রবদুযৎ ও গ্যাস দুঘ যর্নার রনরাপত্তামূলক 

ব্বস্থা সাংক্রান্ত কর্তযপনক্ষর সনেপদত্রর সতযারয়ত 

িদর্াকরপ 
১২. রসরভল সাজযন কর্তযক প্রেত্ত জহাদর্ল কি যকতযা-

কি যচারীদের স্বাস্থযগত সনদের সতযারয়ত করপ 
১৩. প্ররশক্ষণপ্রাি কি যচারীদের নক্ষযত্র সনেপদত্রর  
     সতযারয়ত িদর্াকরপ  

 আদবেন িরি জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালদয়র ব্বসা-

বারণজয শাখা, ফ্রন্ট জেস্ক, 

www. 
chapainawabganj.gov.b
d ওদয়ব জপার্ যাল হদত সাংগ্রহ/ 

োউনদলাে করা র্াদব 

 রনধ যাররত িরি ব্বসা-বারণজয  

শাখায়  রবনামূদল্য পাওয়া র্াদব 

 জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে 

 সাংরিষ্ট েির  

লাজদসন্স রি: (শীতাতপ রনয়ন্ত্রণরবহীন) 

ক) ৫,০০০/- র্াকা (৩০-১০০ আসন) 
খ) ৬,৫০০/- র্াকা (১০০-২০০ আসন) 

গ) ৮,০০০/- র্াকা (২০০-৩০০ আসন) 
ঘ) ১০,০০০/- র্াকা (৩০০ আসদনর উদর্ধ্য) 
 

(শীতাতপ রনয়রন্ত্রত) 
ক) ১০,০০০/- র্াকা (৩০-১০০ আসন) 

খ) ১২,০০০/- র্াকা (১০১-২০০ আসন) 

গ) ১৫,০০০/- র্াকা (২০১-৩০০ আসন) 

ঘ) ২০,০০০/- র্াকা (৩০০ আসদনর উদর্ধ্য)  
 

চালান জকাে:১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 
 

১৫% ভযার্  

ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা, 

ব্বসা ও বারণজয শাখা 
জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 
 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawab
ganj@gmail.com 

 

৩৫. 
নরযতারাঁর     

লাজদসন্স নবায়ন 
৩ (মতন) কার্ যরেবস 

১. রনধ যাররত িরদি েরখাস্ত করদত হদব  
২. রনধ যাররত অথ য প্রোদনর জট্রজারর চালাদনর মুলকরপ 
৩. জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জট্রে 

লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ 
৪. েরলল, পচ যা এবাং খাজনার োরখলার িদর্াকরপ 

(রনজস্ব জরির উপর জোকান ঘর হদল), ভাড়ার 

জক্ষদত্র চুরক্ত নািার িদর্াকরপ। 
৫.  ভবন রনি যাদণর পদ্ধরতর অনুদিােদনর সতযারয়ত করপ 

৬. Detailed Structure Plan, Design and 

Description of Facilities সতযারয়ত করপ। 
৭. আয়কর সনদের সতযারয়ত করপ 

রনজ 

লাজদসন্স নবায়ন রি: 
ক) ৩,০০০/- র্াকা (৩০-১০০ আসন) 
খ) ৪,০০০/- র্াকা (১০০-২০০ আসন) 
গ) ৬,০০০/- র্াকা (২০০-৩০০ আসন) 
ঘ) ৭,০০০/- র্াকা (৩০০ আসদনর উদর্ধ্য) 
 

(শীতাতপ রনয়রন্ত্রত) 
ক) ৫,০০০/- র্াকা (৩০-১০০ আসন) 
খ) ৬,০০০/- র্াকা (১০০-২০০ আসন) 
গ) ৮,০০০/- র্াকা (২০০-৩০০ আসন) 
ঘ) ১০,০০০/- র্াকা (৩০০ আসদনর উদর্ধ্য) 
 

চালান জকাে: ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 
 

১৫% ভযার্ 
ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ-এ জিা রেদত হদব। 

ভারপ্রাি কি যকতযা 

ব্বসা ও বারণজয শাখা 
জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 
 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 
জ-জিজল: 

adcgenchapainawab
ganj@gmail.com 
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জনজারত শাখা 

ক্ররিক 

নাং 
জসবার নাি 

প্রদয়াজনীয় সদব যাচ্চ 

সিয় (ঘন্টা/রেন/িাস) 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারির স্থান রি/ চাদজযস 

োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার 

নাি 
উর্ধ্যতন কি যকতযা/র্ার কাদে 

আপীল করা র্াদব 

১. 
জর্ জপাড়াদনা 

লাজদসন্স প্রোন 
৩০ (রত্রশ) 

কার্ যরেবস 

 রনধ যাররত আদবেন িরি নপৌরসভা/জউরনয়ন 

পররষে প্রেত্ত জট্রে লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 জাতীয় পররচয় পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 আয়কর অরিস প্রেত্ত আয়কর পররদশাধ প্রতযয়ন 

পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 পররদবশ অরধেির কর্তযক প্রেত্ত পররদবশগত 

োড়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 জর্ ভার্ায় ব্বহৃত জরির ভূরি উন্নয়ন কর 

পররদশাধ োরখলার সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 লাজদসন্স রি পররদশাদধর চালাদনর মূলকরপ 

 জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জেস্ক, জনজারত শাখা, 

উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর 

কার্ যালয় অথবা নজ্লা ওদয়ব 

জপার্ যাল 

(chapainawabganj.gov.bd

) হজত সাংগ্রহ/োউনদলাে করা 

র্াদব 

 জউরনয়ন পররষে/দপৌরসভা 

 আয়কর অরিস 

 পররদবশ অরধেির 

 জউরনয়ন ভূরি অরিস 

 জট্রজারী/ব্াাংক/িদর্াকরপর 

জোকান 

৫,০০০/- র্াকা 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ 

চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 
 

১৫% ভযার্ 

ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 

 

উৎদস কর: 

এক জসকশন- ৪৫,০০০/- 

জেড় জসকশন- ৭০,০০০/- 

দুজ জসকশন - ৯০,০০০/- 

র্দন্ত্রর সাহাদয্য জর্ বতরর- ১,৫০,০০০/- 

জকাে: ১-১১৪১-০০৬০-০১১১ 

জনজারত জেপুর্ট কাদলক্টর 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ 

জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 

জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 

জ-জিজল: 

adcgenchapainawabg
anj@gmail.com 

২. 
জর্ জপাড়াদনা 

লাজদসন্স 

নবায়ন 

0৩ (মতন) 

কার্ যরেবস 

 রনধ যাররত আদবেন িরি  

 জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে প্রেত্ত জট্রে 

লাজদসদন্সর  সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 আয়কর অরিস প্রেত্ত চলরত অথ য-বেদরর 

আয়কর ও পরবতী অথ যবেদরর অরগ্রি আয়কর 

 পররদশাধ প্রতযয়নপদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 পররদবশ অরধেির কর্তযক প্রেত্ত পররদবশগত 

োড়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 জর্ ভার্ায় ব্বহৃত জরির ভূরি উন্নয়ন কর 

পররদশাধ োরখলার সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 কাস্ট্িস অরিস প্রেত্ত ভযার্ পররদশাদধর 

প্রতযয়ন পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জেস্ক, জনজারত শাখা, 

উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর 

কার্ যালয় অথবা জজলা ওদয়ব 

জপার্ যাল 

(chapainawabganj.gov.bd

) হদত সাংগ্রহ/োউনদলাে করা 

র্াদব 

 জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে 

 আয়কর অরিস 

 পররদবশ অরধেির 

 জউনয়ন ভূরি অরিস 

 কাস্ট্িস অরিস 

৫,০০০/- র্াকা 

জসানালী ব্াাংক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ 

চালান জকাে: ১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ 

 

১৫% ভযার্ 

ভযাদর্র জকাে: ১-১১৩৩-00২০-০৩১১ 

 

উৎদস কর: 

এক জসকশন- ৪৫,০০০/- 

জনজারত জেপুর্ট কাদলক্টর 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ 

জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 

 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 

জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-

৫২৫৮১ 

জ-জিজল: 

adcgenchapainawabg
anj@gmail.com 
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জেড় জসকশন- ৭০,০০০/- 

দুজ জসকশন - ৯০,০০০/- 

র্দন্ত্রর সাহাদয্য জর্ বতরর- ১,৫০,০০০/- 

জকাে: ১-১১৪১-০০৬০-০১১১ 

৩. 
জর্ জপাড়াদনা 

ডুরপস্নদকর্ 

লাজদসন্স প্রোন 

০৭ (সাত) 

কার্ যরেবস 

১. আদবেন 

২. থানায় রজরে এরির করপ 

১. রনজ 

২. সাংমিষ্ট থানা 
রি/চাজয মুক্ত 

জনজারত জেপুর্ট কাদলক্টর 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ 

জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 

জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-৫২৫৮১ 

জ-জিজল:   

adcgenchapainawabg

anj@gmail.com 

৪. 

রিরলাং জস্ট্শন 
স্থাপন এর 

অনাপরত্ত সনে 

প্রোন 

০৭ (সাত) 

কার্ যরেবস 

 আদবেনকারীর েরবসহ রনধ যাররত আদবেন িরি 

 জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে প্রেত্ত জট্রে 

লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ  

 জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 িায়ার সারভ যস ও রসরভল রেদিন্স কর্তযক প্রেত্ত 

এনওরস 

 জরির িারলকানা সাংক্রািত্ম েরলল, পচ যা, ভূরি 

উন্নয়ন কর পররদশাদধর োরখলার সতযারয়ত করপ 

 নীল নকশা 

 অিীকারনািা 

 জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জেস্ক, জনজারত শাখা, 

উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর 

কার্ যালয় অথবা 

www.chapainawabganj.
gov.bd ওদয়ব জপার্ যাল হদত 

সাংগ্রহ/োউনদলাে করা র্াদব 

 জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে 

 িায়ার সারভ যস ও রসরভল 

রেদিন্স  অরিস 

 পররদবশ অরধেির 

 জউরনয়ন ভূরি অরিস 

রি/ চাজয মুক্ত 

জনজারত জেপুর্ট কাদলক্টর 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-৫২৫৮১ 

জ-জিজল: 

adcgenchapainawabga
nj@gmail.com 

৫. 

রসএনরজ 

জস্ট্শন  
স্থাপন এর 

অনাপরত্ত সনে 

প্রোন 

৭ (সাত)কা ড 

মদবস 

 আদবেনকারীর েরবসহ রনধ যাররত আদবেন িরি 

 জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে প্রেত্ত জট্রে লাজদসন্স 

এর সতযারয়ত িদর্াকরপ  

 জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 িায়ার সারভ যস ও রসরভল রেদিন্স কর্তযক প্রেত্ত 

এনওরস 

 পররদবশ অরধেিদরর োড়পত্র 

 জরির িারলকানা সাংক্রািত্ম েরলল, পচ যা, ভূরি 

উন্নয়ন কর পররদশাদধর োরখলার সতযারয়ত করপ 

 নীল নকশা 

 অিীকারনািা 

 জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জেস্ক, জনজারত শাখা, 

উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর 

কার্ যালয় অথবা 

www.chapainawabganj.g
ov.bd ওদয়ব জপার্ যাল হদত সাংগ্রহ 

/োউনদলাে করা র্াদব 

  জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে 

  িায়ার সারভ যস ও রসরভল 

রেদিন্স  অরিস 

  পররদবশ অরধেির 

  জউরনয়ন ভূরি অরিস 

রি/ চাজয মুক্ত 

জনজারত জেপুর্ট কাদলক্টর 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ।  
জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 
 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-৫২৫৮১ 

জ-জিজল: 

adcgenchapainawabga
nj@gmail.com 

 

file:///G:/www.chapainawabganj.gov.bd
file:///G:/www.chapainawabganj.gov.bd
file:///G:/www.chapainawabganj.gov.bd
file:///G:/www.chapainawabganj.gov.bd
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ক্ররিক 

নাং 
জসবার নাি 

প্রদয়াজনীয় 

সদব যাচ্চ সিয় 

(ঘন্টা/রেন/িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারির স্থান 

রি/ চাদজযস োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার নাি 
উর্ধ্যতন কি যকতযা/র্ার কাদে 

আপীল করা র্াদব 

৬. 

এলরপ গ্যাস 

জকাম্পানী 

স্থাপদনর 

অনাপরত্ত সনে 

প্রোন 

৭ (সাত) কা ড 

মদবস 

 আদবেনকারীর েরবসহ রনধ যাররত আদবেন িরি 

 জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে প্রেত্ত জট্রে 

লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ  

 জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 িায়ার সারভ যস ও রসরভল রেদিন্স কর্তযক প্রেত্ত 

এনওরস 

 পররদবশ অরধেিদরর োড়পত্র 

 জরির িারলকানা সাংক্রািত্ম েরলল/পচ যা/ভূরি 

উন্নয়ন কর পররদশাদধর োরখলার সতযারয়ত করপ 

 কাস্ট্িস অরিস প্রেত্ত ভযার্ পররদশাদধর 

প্রতযয়ন পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জেস্ক, জনজারত শাখা, 

উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর 

কার্ যালয় অথবা 

www.chapainawabganj.g
ov.bd ওদয়ব জপার্ যাল হদত 

সাংগ্রহ/ োউনদলাে করা র্াদব 

 জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে 

 িায়ার সারভ যস ও রসরভল 

রেদিন্স  অরিস 

 পররদবশ অরধেির 

 জউরনয়ন ভূরি অরিস 

 কাস্ট্িস অরিস 

রি/ চাজয মুক্ত 

জনজারত জেপুর্ট কাদলক্টর 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ। 
জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 
 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-৫২৫৮১ 

জ-জিজল: 

adcgenchapainawabga
nj@gmail.com 

৭. 

জ্বালানী জতল 

খুচরা রবক্রদয়র 

অনাপরত্ত সনে 

প্রোন 

৭ (সাত) কার্ য 

রেবস 

 আদবেনকারীর েরবসহ রনধ যাররত আদবেন িরি 

 জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে প্রেত্ত জট্রে 

লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ  

 জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 িায়ার সারভ যস ও রসরভল রেদিন্স কর্তযক প্রেত্ত 

এনওরস 

 পররদবশ অরধেিদরর োড়পত্র 

 জরির িারলকানা সাংক্রািত্ম েরলল, পচ যা, ভূরি 

উন্নয়ন কর পররদশাদধর োরখলার সতযারয়ত করপ 

 জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জেস্ক, জনজারত শাখা, 

উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর 

কার্ যালয় অথবা 

www.chapainawabganj.
gov.bd ওদয়ব জপার্ যাল হদত 

সাংগ্রহ/ োউনদলাে করা র্াদব 

 জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে 

 িায়ার সারভ যস ও রসরভল 

রেদিন্স  অরিস 

 পররদবশ অরধেির 

 জউরনয়ন ভূরি অরিস 

রি/ চাজয মুক্ত 

জনজারত জেপুর্ট কাদলক্টর 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ।  
জর্রলদিান: 

+৮৮০৭৮১-৫২২২২ 
 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-৫২৫৮১ 

জ-জিজল: 

adcgenchapainawabga
nj @gmail.com 

৮. 

গ্যাদসর 

রসরলোর 

রবক্রদয়র 

অনাপরত্ত সনে 

প্রোন 

৭ (সাত) কার্ য 

রেবস 

 আদবেনকারীর েরবসহ রনধ যাররত আদবেন িরি 

 জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে প্রেত্ত জট্রে 

লাজদসদন্সর সতযারয়ত িদর্াকরপ  

 জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদর্াকরপ 

 িায়ার সারভ যস ও রসরভল রেদিন্স কর্তযক প্রেত্ত 

এনওরস 

 পররদবশ অরধেিদরর োড়পত্র 

 জরির িারলকানা সাংক্রািত্ম েরলল, পচ যা, ভূরি 

উন্নয়ন কর পররদশাদধর োরখলার সতযারয়ত করপ 

 জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জেস্ক, জনজারত শাখা, 

উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর 

কার্ যালয় অথবা 

www.chapainawabganj.
gov.bd ওদয়ব জপার্ যাল হদত 

সাংগ্রহ/ োউনদলাে করা র্াদব 

 জপৌরসভা/জউরনয়ন পররষে 

 িায়ার সারভ যস ও রসরভল 

রেদিন্স  অরিস 

 পররদবশ অরধেির 

 জউরনয়ন ভূরি অরিস 

রি/ চাজয মুক্ত 

জনজারত জেপুর্ট কাদলক্টর 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ।  

জর্রলদিান: 

+৮৮ ০৭৮১-৫২২২২ 

 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(সারব যক), চাঁপাজনবাবগঞ্জ 

জর্রলদিান: +৮৮ ০৭৮১-৫২৫৮১ 

জ-জিজল: 

adcgenchapainawabga
nj@ gmail.com 

file:///G:/www.chapainawabganj.gov.bd
file:///G:/www.chapainawabganj.gov.bd
http://www.chapainawabganj/
file:///G:/www.chapainawabganj.gov.bd
file:///G:/www.chapainawabganj.gov.bd
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প্রবাসী কল্যাণ শাখা 

ক্ররিক 

নাং 
জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সযবাচ্চ 

সিয়  

(ঘন্টা/ রেন/ িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারিরস্থান রি/ চাদজযস োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার নাি উর্ধ্যতন কি যকতযা/র্ার কাদে আপীল করা 

র্াদব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. প্রবাসী বাাংলাদেশীদের বববারহক 

অবস্থা সম্পরকযত সনে প্রোন। 
১(এক) িাস স্ব-ব্াখ্যাত আদবেন রনজ ৭০০.০০ 

চালান জকাে:  

১-২২০১-০০০১-২৬৮১ 

জসানালী ব্াাংক, 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখায় জিা 

রেদত হদব। 

সহকারী করিশনার  

প্রবাসী কল্যাণ শাখা  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ। 

ই-নিইল: 

acgenchapainawabg

anj@ gmail.com 
নিান:+৮৮০৭৮১৫২২০২ 

নিাবা:০১৭০৯-৯৮৮৫৯০ 

জজলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ  

জর্রলদিান নম্বর: +৮৮০৭৮১-৫২৩০০  

জ-জিজল: dcchapainawabganj 

@mopa.gov. bd 

২. প্রবাসী বাাংলাদেশীদের রবরভন্ন 

অরভদর্াগ গ্রহণ ও সিাধাদনর 

ব্বস্থা করা 

১(এক) িাস স্ব-ব্াখ্যাত আদবেন রনজ মি/চাজ্ডমুক্ত সহকারী করিশনার  

প্রবাসী কল্যাণ শাখা  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ। 

ই-নিইল: 

acgenchapainawabg

anj@ gmail.com 
নিান:+৮৮০৭৮১৫২২০২ 

নিাবা:০১৭০৯-৯৮৮৫৯০ 

জজলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ  

জর্রলদিান নম্বর: +৮৮০৭৮১-৫২৩০০  

জ-জিজল: dcchapainawabganj 

@mopa.gov. bd 
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নেজ্ামর শাখা 

 

ক্রমিক 

নং 

নসবার নাি প্রযয়াজ্নীয় 

সযবাচ্চড সিয় 

(ঘন্টা/মদন/িাস) 

প্রযয়াজ্নীয় কাগজ্ পত্র প্রযয়াজ্নীয় 

কাগজ্ 

প্রামির স্থান 

মি/চাযজ্ডস দাময়ত্বপ্রাি কি ডকতডার 

নাি 

উর্ধ্ডতন কি ডকতডা/ ার কাযছ আপীল করা 

 াযব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. স্ট্যাম্প নিন্ডার 

লাইযসি প্রদান  

১৫ (পযনর) 

কা ডমদবস 

১. সাদা কাগযজ্ নজ্লা      

    প্রশাসক বরাবর আযবদন। 

২. মশক্ষাগত ন াগ্যতার  

    সতযাময়ত সনদপত্র। 

৩. নচয়ারম্যান কর্তডক  

    নাগমরক সনদপত্র। 

৪. জ্াতী  পমরচয়পযত্রর  

   িযটাকমপ সতযাময়ত। 

৫. চামরমত্রক সনদপত্র। 

৬. ব্যাংক কর্তডক আমথ ডক  

    স্বচ্ছতার সনদপত্র 

৭. পাসযপাট ড সাইযজ্র ০২(দুই) 

    কমপ সতযাময়ত রংমগন ছমব। 
     

মনজ্ লাইযসি মি: ৭৫০.০০ 

চালান নকার্: ১-১১০১-০০০১-১৮৫৪ 

১৫% িযাট বাবদ ১১২.৫০ 

িযাট নকার্: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 

নসানালী ব্যাংক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখায় 

জ্িাদান। 

নেজ্ামর অমিসার 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

নটমলযিান নম্বর: 

+৮৮০৭৮১৫২২২২ 

নজ্লা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

নটমলযিান নম্বর:+৮৮০৭৮১৫২৩০০ 

ই-নিইল 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 

২. স্ট্যাম্প নিন্ডার 

লাইযসি 

নবায়ন 

৭ (সাত) 

কা ডমদবস 

সাদা কাগযজ্ আযবদনপত্র 

 

মনজ্ লাইযসি নবায়ন মি: ৫০০.০০ 

চালান নকার্: ১-১১০১-০০০১-১৮৫৪ 

১৫% িযাট বাবদ ৭৫.০০ 

িযাট নকার্: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 

নসানালী ব্যাংক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখায় 

জ্িাদান। 

নেজ্ামর অমিসার 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

নটমলযিান নম্বর: 

+৮৮০৭৮১৫২২২২ 

নজ্লা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

নটমলযিান নম্বর:+৮৮০৭৮১৫২৩০০ 

ই-নিইল 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 

৩. নন জুমর্মশয়াল 

স্ট্যাম্প মবতরণ 

২ (দুই) কা ডমদবস চালাযনর মূল কমপ 

 

নেজ্ামর শাখা চালান নকার্: ১-১১০১-০০২০-১৩০১ 

নসানালী ব্যাংক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখায় 

জ্িাদান। 

নেজ্ামর অমিসার 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

নটমলযিান নম্বর: 

+৮৮০৭৮১৫২২২২ 

নজ্লা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

নটমলযিান নম্বর:+৮৮০৭৮১৫২৩০০ 

ই-নিইল 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 

৪. নকাট ড মি 

মবতরণ 

২ (দুই) কা ডমদবস চালাযনর মূল কমপ 

 

নেজ্ামর শাখা চালান নকার্: ১-২১৪১-০০০০-২৩১৭ 

নসানালী ব্যাংক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ্ শাখায় 

জ্িাদান। 

নেজ্ামর অমিসার 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

নটমলযিান নম্বর: 

+৮৮০৭৮১৫২২২২ 

নজ্লা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

নটমলযিান নম্বর:+৮৮০৭৮১৫২৩০০ 

ই-নিইল 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 
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ক্রমিক 

নং 

নসবার নাি প্রযয়াজ্নীয় 

সযবাচ্চড সিয় 

(ঘন্টা/মদন/িাস) 

প্রযয়াজ্নীয় কাগজ্ পত্র প্রযয়াজ্নীয় 

কাগজ্ 

প্রামির স্থান 

মি/চাযজ্ডস দাময়ত্বপ্রাি কি ডকতডার 

নাি 

উর্ধ্ডতন কি ডকতডা/ ার কাযছ আপীল করা 

 াযব 

৫. অনুমলমপ স্ট্যাম্প 

(নিামলও) 

মবতরণ 

২ (দুই) কা ডমদবস চালাযনর মূল কমপ 

 

নেজ্ামর শাখা চালান নকার্: ১-২১৪১-০০০০-২৩১৭ 

নসানালী ব্যাংক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখায় 

জ্িাদান। 

নেজ্ামর অমিসার 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

নটমলযিান নম্বর: 

+৮৮০৭৮১৫২২২২ 

নজ্লা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

নটমলযিান নম্বর:+৮৮০৭৮১৫২৩০০ 

ই-নিইল 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 

৬. রাজ্স্ব স্ট্যাম্প 

মবতরণ 

২ (দুই) কা ডমদবস চালাযনর মূল কমপ 

 

নেজ্ামর শাখা চালান নকার্: ১-৫৪৩২-০০০০-৩২০১ 

নসানালী ব্যাংক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখায় 

জ্িাদান। 

নেজ্ামর অমিসার 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

নটমলযিান নম্বর: 

+৮৮০৭৮১৫২২২২ 

নজ্লা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

নটমলযিান নম্বর:+৮৮০৭৮১৫২৩০০ 

ই-নিইল 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 

৭. জুমর্মশয়াল 

স্ট্যাম্প 

মবতরণ 

২ (দুই) কা ডমদবস চালাযনর মূল কমপ 

 

নেজ্ামর শাখা চালান নকার্: ১-২১৪১-০০০০-২৩১৭ 

নসানালী ব্যাংক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখায় 

জ্িাদান। 

নেজ্ামর অমিসার 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

নটমলযিান নম্বর: 

+৮৮০৭৮১৫২২২২ 

নজ্লা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

নটমলযিান নম্বর:+৮৮০৭৮১৫২৩০০ 

ই-নিইল 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 

৮. মবযশষ আঠাযলা 

স্ট্যাম্প 

 

২ (দুই) কা ডমদবস চালাযনর মূল কমপ 

 

নেজ্ামর শাখা চালান নকার্: ১-৫৪৩১-০০০০-৩২০১ 

নসানালী ব্যাংক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখায় 

জ্িাদান। 

নেজ্ামর অমিসার 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

নটমলযিান নম্বর: 

+৮৮০৭৮১৫২২২২ 

নজ্লা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

নটমলযিান নম্বর:+৮৮০৭৮১৫২৩০০ 

ই-নিইল 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 

৯. পাবমলক 

নপাযস্ট্জ্ 

 

২ (দুই) কা ডমদবস চালাযনর মূল কমপ 

 

নেজ্ামর শাখা চালান নকার্: ১-৫৪৩১-০০০০-৩২১১ 

নসানালী ব্যাংক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখায় 

জ্িাদান। 

নেজ্ামর অমিসার 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

নটমলযিান নম্বর: 

+৮৮০৭৮১৫২২২২ 

নজ্লা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

নটমলযিান নম্বর:+৮৮০৭৮১৫২৩০০ 

ই-নিইল 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 

১০. দমলমল কাগজ্ 

(নর্মি) 

 

 

২ (দুই) কা ডমদবস চালাযনর মূল কমপ 

 

নেজ্ামর শাখা চালান নকার্: ১-০৭৫১-০০০০-২৩১৬ 

নসানালী ব্যাংক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখায় 

জ্িাদান। 

নেজ্ামর অমিসার 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

নটমলযিান নম্বর: 

+৮৮০৭৮১৫২২২২ 

নজ্লা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

নটমলযিান নম্বর:+৮৮০৭৮১৫২৩০০ 

ই-নিইল 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 
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 রশক্ষা ও কল্যাণ শাখা 
ক্ররিক 

নাং 
জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সযবাচ্চড 

সিয় 
(ঘন্টা/ রেন/ িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ 

প্রারির স্থান 
রি/ চাদজযস োরয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার নাি 
উর্ধ্ডতন কি যকতযা/র্ার কাদে 

আপীল করা র্াদব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১. রশক্ষা িন্ত্রণালদয়র আওতায় রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাদনর অনুকূদল অনুোন প্রোন  
(রশক্ষা িন্ত্রণালয় হদত রবজ্ঞরি জারীর 

পর রনধ যাররত তাররদখর িদধ্য 

আদবেন করা র্াদব) 

৭ (সাত) 
কার্ যরেবস 

প্ররতষ্ঠাদনর প্যাদে প্ররতষ্ঠান প্রধান কর্তযক সরচব, রশক্ষা িন্ত্রণালয়, 

বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা বরাবর (িাধ্যি: জজলা প্রশাসক,  

চাঁপাইনবাবগঞ্জ) আদবেন জপ্ররণ করদত হদব।  
(দজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয় আদবেনসমূহ প্রারির পর রনধ যাররত করির্টর 

িাধ্যদি বাোজপূব যক সংমিষ্ট িন্ত্রণালদয় জপ্ররণ করা হয়। িন্ত্রণালয় হদত 

বরাদ্দ প্রারি সাদপদক্ষ প্ররতষ্ঠাদনর অনুকূদল জচদকর িাধ্যদি অনুোন প্রোন 

করা হদব।) 

সংমিষ্ট প্ররতষ্ঠান/ 

জপৌরসভা/ জউরনয়ন 

পররষে 

 

রি/ চাজয মুক্ত সহকারী করিশনার, 

রশক্ষা শাখা 
জর্রলদিান নম্বর: 

+৮৮০৭৮১৬২৫০৯ 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রশক্ষা 

ও আজরসর্ট), চাঁপাইনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান নম্বর: 

+৮৮০৭৮১৫২৫৮৩ 

জ-জিজল: 

dcchapainawabganj 
@mopa.gov.bd 

২. রশক্ষা িন্ত্রণালদয়র আওতায় রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠান, রশক্ষক ও োত্র-োত্রীদের 

অনুকূদল অনুোন প্রোন  
(রশক্ষা িন্ত্রণালয় হদত রবজ্ঞরি জারীর 

পর রনধ যাররত তাররদখর িদধ্য 

আদবেন করা র্াদব) 

৭ (সাত) 
কার্ যরেবস 

রশক্ষক ও োত্র-োত্রীদের জক্ষদত্র : 

 সহদস্ত সাো কাগদজ রলরখত আদবেন সরচব, রশক্ষা িন্ত্রণালয়, 

বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা বরাবর (িাধ্যি: জজলা প্রশাসক, 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ) োরখল করদত হদব। 

 আদবেদনর সাদথ সাংযুক্ত সকল কাগজপত্র প্রথি জশ্ররণর জগদজদর্ে 

কি যকতযা কর্তযক সতযারয়ত হদত হদব 

 পাসদপার্ য সাজদজর ১ (এক) করপ সতযাময়ত ররনন েরব 

 প্ররতষ্ঠাদন অধ্যয়নরত িদি য প্ররতষ্ঠান প্রধান কর্তযক প্রতযয়ন 

 সাংরিষ্ট জউরপ/ নপৌরসিার জাতীয়তা সনেপদত্রর িদর্াকরপ  

 পাশকৃত সকল পরীক্ষার নম্বরপত্র 

 জাতীয় পররচয়পদত্রর িদর্াকরপ  

(দজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয় আদবেনসমূহ প্রারির পর রনধ যাররত করির্টর 

িাধ্যদি বাোজপূব যক সাংরিষ্ট িন্ত্রণালদয় জপ্ররণ করা হয়। িন্ত্রণালয় হদত 

বরাদ্দ প্রারি সাদপদক্ষ আদবেনকারীর অনুকূদল জচদকর িাধ্যদি অনুোন 

প্রোন করা হদব।) 

সংমিষ্ট প্ররতষ্ঠান/ 

জপৌরসভা/ জউরনয়ন 

পররষে 

 

রি/ চাজয মুক্ত সহকারী করিশনার, 

রশক্ষা শাখা 
জর্রলদিান নম্বর: 

+৮৮০৭৮১৬২৫০৯ 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রশক্ষা 

ও আজরসর্ট), চাঁপাইনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান নম্বর: 

+৮৮০৭৮১৫২৫৮৩ 

জ-জিজল: 

dcchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 

৩. রশক্ষা িন্ত্রণালদয়র আওতায় রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাদন ল্যাবদরর্রী র্ন্ত্রপারত 

সরবরাহ  
(রশক্ষা িন্ত্রণালদয়র আওতায় রবরভন্ন 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন প্ররত বের 

ল্যাবদরর্রী র্ন্ত্রপারত সরবরাহ করা 

হয়।) 

 

০৭ (সাত) 
কার্ যরেবস 

 জজলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বরাবর প্ররতষ্ঠান প্রধান কর্তযক 

প্ররতষ্ঠাদনর প্যাদে রলরখত আদবেন 

 সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনর সকল ল্যাবদরর্রী র্ন্ত্রপারতর তারলকা  

 সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনর র্ন্ত্রপারতর চারহোপত্র 

(রশক্ষা িন্ত্রণালদয়র চারহো জিাতাদবক সাধারণত জসদেম্বর-নদভম্বর 

িাদসর িদধ্য আদবেন োরখল করদত হয়। প্ররতষ্ঠান রনব যাচদনর জক্ষদত্র 

রশক্ষা িন্ত্রণালদয়র নীরতিালা অনুসরণ করা হয়। একর্ট প্ররতষ্ঠান শুমািাত্র 

একবারজ আদবেন করদত পারদব।) 

রনজ রি/ চাজয মুক্ত সহকারী করিশনার, 

রশক্ষা শাখা 
জর্রলদিান নম্বর: 

+৮৮০৭৮১৬২৫০৯ 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রশক্ষা 

ও আজরসর্ট), চাঁপাইনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান নম্বর: 

+৮৮০৭৮১৫২৫৮৩ 

জ-জিজল: 

dcchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 

৪. রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত উন্নয়ন ট্রাস্ট্ এর 

অনুোন প্রোন 
০৭ (সাত) কার্ য 

রেবস 
 জজলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বরাবর প্ররতষ্ঠান প্রধান কর্তযক 

প্ররতষ্ঠাদনর রনজস্ব প্যাদে জচক উদত্তালদনর আদবেন 

 িন্ত্রণালয় কর্তযক জারীকৃত বরাদ্দপদত্রর োয়ারলরপ 

(রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত উন্নয়ন ট্রাস্ট্ হদত বরাদ্দ প্রারি সাদপদক্ষ জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয় হদত জচদকর িাধ্যদি অনুোন প্রোন করা হয়।) 

রনজ রি/ চাজয মুক্ত সহকারী করিশনার, 

রশক্ষা শাখা 
জর্রলদিান নম্বর: 

+৮৮০৭৮১৬২৫০৯ 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রশক্ষা 

ও আজরসর্ট), চাঁপাইনবাবগঞ্জ 
জর্রলদিান নম্বর: 

+৮৮০৭৮১৫২৫৮৩ 

জ-জিজল: 

dcchapainawabganj 
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@mopa.gov.bd 
ক্ররিক 

নাং 
জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সযবাচ্চড 

সিয় 
(ঘন্টা/ রেন/ িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ 

প্রারির স্থান 
রি/ চাদজযস োরয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার নাি 
উর্ধ্ডতন কি যকতযা/র্ার কাদে 

আপীল করা র্াদব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৫. আরলি, িারজল ও কদলজ পর্ যাদয়র 

ম্যাদনরজাং/গভরন যাং  বরের রনব যাচন 

পররচালনার জন্য রপ্রজাজরোং 

অরিসার রনদয়াগ 

০৩ (রতন) কার্ য 

রেবস 
 জজলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বরাবর প্ররতষ্ঠান প্রধান কর্তযক 

প্ররতষ্ঠাদনর রনধ যাররত প্যাদে রলরখত আদবেন 

পূব যবতী এেহক করির্ট/গভরন যাং বরে/ ম্যাদনরজাং করির্টর সাংরিষ্ট রশক্ষা 

জবাে য বা জাতীয়/জসলািী রবশ্বরবদ্যালয় কর্তযক প্রোনকৃত অনুিরত পত্র 

রনজ রি/ চাজয মুক্ত সহকারী করিশনার, 

রশক্ষা শাখা 

জর্রলদিান নম্বর: 

+৮৮০৭৮১৬২৫০৯ 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রশক্ষা 

ও আজরসর্ট), চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

জর্রলদিান নম্বর: 

+৮৮০৭৮১৫২৫৮৩ 

জ-জিজল: 

dcchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 

৬. িাধ্যরিক রবদ্যালয়, িাদ্রাসা ও 

কদলজ পররচালনার জন্য রনব যাহী 

করির্টর সেস্য িদনানয়ন 

০৩ (রতন) কার্ য 

রেবস 
জজলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বরাবর প্ররতষ্ঠান প্রধান কর্তযক 

প্ররতষ্ঠাদনর রনধ যাররত প্যাদে রলরখত আদবেন  

(আদবেদন িদনানীত ব্রক্তবদগ যর পূণ য নাি, ঠিকানা, রশক্ষাগত জর্াগ্যতা ও 

অরভজ্ঞতা জতযারে উদেখ করদত হদব) 

রনজ রি/ চাজয মুক্ত সহকারী করিশনার, 

রশক্ষা শাখা 

জর্রলদিান নম্বর: 

+৮৮০৭৮১৬২৫০৯ 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রশক্ষা 

ও আজরসর্ট), চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

জর্রলদিান নম্বর: 

+৮৮০৭৮১৫২৫৮৩ 

জ-জিজল: 

dcchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 

৭. রশক্ষা কর সাংক্রান্ত োত্র-োত্রীদের 

িাদে অনুোন রবতরণ  

(চাঁপাইনবাবগঞ্জ নজ্লার স্থায়ী 

বারসন্দা জেদশর অভযন্তদর অধ্যয়নরত 

গররব জিধাবী োত্র-োত্রীদের 

রশক্ষাবৃরত্ত প্রোন।) 

৩০ (রত্রশ) কার্ য      

রেবস 
 রনধ যাররত িরদি আদবেন জজলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বরাবর 

োরখল করদত হদব। 

 সাংরিষ্ট জউরপ জচয়ারম্যান/দিয়র কর্তযক অরভভাবদকর বারষ যক আয় 

সাংক্রান্ত প্রতযয়নপত্র 

 জউরপ জচয়ারম্যান/দপৌরসভা জিয়র কর্তযক নাগররকদত্বর সনেপদত্রর 

িদর্াকরপ  

 প্রথি জশ্ররণর জগদজদর্ে কি যকতযা কর্তযক সতযারয়ত পরীক্ষা পাদশর 

সকল নম্বর পদত্রর িদর্াকরপ 

 প্ররতষ্ঠাদন অধ্যয়নরত িদি য সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান প্রধান কর্তযক 

প্রতযয়নপত্র  

 প্রথি জশ্ররণর জগদজদর্ে কি যকতযা কর্তযক সতযারয়ত ২ করপ ররিন 

েরব  

রনজ রি/ চাজয মুক্ত সহকারী করিশনার, 

রশক্ষা শাখা 

জর্রলদিান নম্বর: 

+৮৮০৭৮১৬২৫০৯ 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রশক্ষা 

ও আজরসর্ট), চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

জর্রলদিান নম্বর: 

+৮৮০৭৮১৫২৫৮৩ 

জ-জিজল: 

dcchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 
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নরমিমনউ মুমিখানা (আর.এি) শাখা 

       

ক্রমিক 

  নং 

     নসবার নাি    প্রযয়াজ্নীয় 

   সযব ডাচ্চ সিয়  

  (ঘন্টা/মদন/িাস) 

        প্রযয়াজ্নীয় কাগজ্ পত্র    প্রযয়াজ্নীয় কাগজ্      

   প্রামিরস্হান 

 

          মি/চাযজ্ডস োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার নাি উর্ধ্ডতন কি যকতযা/র্ার কাদে আপীল করা 

র্াদব 
 

  ০১        ০২       ০৩                 ০৪             ০৫                   ০৬               ০৭                      ০৮ 
০১। 

 

 

 

 

 

মবমনিয় সম্পমত্তর 

দমলল সম্পাদযনর 

আযবদন 

 

 

 

     ৪৫ মদন ১.  সাদা কাগযজ্ মলমখত  

    আযবদন করযত হযব  

২.  জ্াতীয় পমরচয় পত্র অথবা  

     জ্ম্মমনবন্ধন সনদ 

২.   জ্াতীয়তা সনদপত্র 

৪.   ওয়ামরশ কাযয়ি সনদ 

৫.   আিযিাক্তার নািা 

৬.   মবমনিয়কৃত িারতীয় 

      দমলল 

৭.   মস.এস ও এস.এ  

     খমতয়াযনর জ্াযবদা নকল 

১.  সাব নরমজ্মি  

     অমিস 

২.  মনব ডাচন অমিস ও   

     ইউমনয়ন     

     পমরষদ/নপৌরসিা 

৩.  ইউমনয়ন    

     পমরষদ/নপৌরসিা 

৪.   ননাটারী পাবমলক  

৫.   নজ্লা প্রশাসযকর   

      কা ডালযয়র  

     নরকর্ ডরুি  

     (িহাযিজ্খানা) 

২০/= টাকার নকাট ড মি সহকারী কমিশনার, 

আর.এি.শাখা  

নিান নং-০৭৮১-৫২২২১  

 

অমতমরক্ত নজ্লা প্রশাসক (রাজ্স্ব),  

চাঁপাইনবাবগঞ্জ নটমলযিান নং 

-০৭৮১-৫২৫০৪ 

ই-নিইল: 

dcchapainawabganj@ 

mopa.gov.bd 

 

০2। ক্ষুদ্র-নৃতামিক 

জ্নযগাষ্ঠীর জ্মি 

মবক্রয় অনুিমত 

প্রদান 

 

৭ মদযনর িযে মিস 

নকস সৃজ্ন কযর 

কা ডক্রি গ্রহণ 

১. আযবদনপত্র 

২. আর/এস খমতয়াযনর কমপ 

৩.পাসযপাট ড সাইযজ্র ছমব ৩ কমপ 

৪. নচয়ারম্যান কর্তডক নলাকালর্ট  

    সার্ট ডমিযকট 

নজ্লা  প্রশাসযকর কা ডালয় 

রাজ্স্ব মুমিখানা শাখা 
২০/- টাকার নকাট ড মি সহকারী কমিশনার, 

আর.এি.শাখা  

নিান নং-০৭৮১৫২২২ 

 

অমতমরক্ত নজ্লা প্রশাসক (রাজ্স্ব),  

চাঁপাইনবাবগঞ্জ নটমলযিান নং- 

০৭৮১-৫২৫০৪ 

ই-নিইল: 

dcchapainawabganj@ 

mopa.gov.bd 

০৩। পাওয়ার অব এটনী 

সংক্রান্ত সম্পামদত 

দমলল মর-স্ট্ামম্পং 

করা/নিমলর্ করা  । 

    ৬০ মদন ১.সাদা কাগযজ্ আযবদন 

২. মূল পাওয়ার অব এটণী  
প্রযয়াজ্নীয় কাগজ্পত্র  

আযবদনকারী দামখল কযর 

থাযক । 

আযবদন নকাট ড মি ২০/- টাকা  

মর-স্ট্ামম্পং মূল্য ১,০০০/- টাকার 

এর্যহমসি স্ট্যাম্প 

সহকারী কমিশনার, 

আর.এি.শাখা  

নিান নং-০৭৮১-৫২২২১ 

 

অমতমরক্ত নজ্লা প্রশাসক(রাজ্স্ব),  

চাঁপাইনবাবগঞ্জ নটমলযিান নং-০৭৮১-

৫২৫০৪ 

ই-নিইল: dcchapainawabganj      

@ mopa.gov.bd 
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রাজস্ব  (এস.এ.) শাখা 

ক্ররিক 

নাং 
জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সযবাচ্চড  

সিয়  
(ঘন্টা/ রেন/ িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ 

প্রারির স্থান 
রি/ চাদজযস োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার নাি উর্ধ্ডতন কি যকতযা/র্ার কাদে আপীল 

করা র্াদব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১. সরকারর 

েির/সাংস্থার 

অনুকূদল অকৃরষ 

খাসজরি বদন্দাবত 

প্রোন 

৬০ রেন ১. আদবেনপত্র/প্রতাবপত্র 

২. অথ য বরাদদ্দর কাগজপদত্রর সতযারয়ত করপ 

৩. প্রকদের জল-আউর্ িাজনর সতযারয়ত করপ 

৪. প্রকদের প্রশাসরনক অনুদিােনপত্র 

৫. প্রকদের সম্ভাব্তা ররদপার্ য এর সতযারয়ত করপ 

৬. জরির ন্যযনতি চারহোপত্র 

সাংমিষ্ট েির প্রতাব অনুদিােদনর পর 

জসলারি বাবে রনধ যাররত মূল্য  

 

জররভরনউ জেপুর্ট কাদলক্টর 

জিান: +০৭৮১-৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  

জ-জিজল: 

adcrchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 

২. ধিীয় উপসনালয়, 

এরতিখানা, 

কবরস্থান, 

শ্মশানঘার্ স্থাপদনর 

জন্য অকৃরষ 

খাসজরি  
বদন্দাবত প্রোন 

৬০ রেন ১. আদবেনপত্র (প্রারথ যত জরির তিরসলসহ) 

২. নন-জুরেরশয়াল স্ট্যাদম্প হলিনািা (োরখলকৃত   

     আদবেন বরণ যত  তদের সঠিকতা রবষদয়)  

৩. মূল্য পররদশাদধর অরিকারনািা 

৪. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর   

     সতযারয়ত করপ 

৫. ৩ করপ সতযারয়ত আবক্ষ ররনন েরব 

৬. জরির ন্যযনতি চারহোপত্র 

৭. সাংমিষ্ট জউরপ জচয়ারম্যান/দপৌর জিয়র এর অনাপরত্তপত্র 

(আদবরেত জরি জর্ এলাকায় অবরস্থত) 

১. জউরনয়ন পররষে/ 

জপৌরসভা 

২. স্ট্যাম্প জভোর 

১. ২০ র্াকার জকার্ য রি 

২. ৩০০ র্াকার নন-

জুরেরশয়াল স্ট্যাম্প 

৩. প্রতাব অনুদিােদনর পর 

জসলারি বাবে রনধ যাররত মূল্য 

রেরসআর / জট্রজারর চালাদনর 

িাধ্যদি জিা প্রোন করদত 

হদব 

জররভরনউ জেপুর্ট কাদলক্টর 

জিান: +০৭৮১-৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  
জ-জিজল: 
adcrchapainawabganj 
@mopa.gov.bd 

৩. জবসরকারর রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাদনর জন্য 

অকৃরষ খাসজরি 

বদন্দাবত প্রোন 

৬০ রেন ১. আদবেনপত্র (প্রারথ যত জরির তিরসলসহ) 

২. নন-জুরেরশয়াল স্ট্যাদম্প হলিনািা (োরখলকৃত  

   আদবেন বরণ যত  তদের সঠিকতা রবষদয়)  

৩. মূল্য পররদশাদধর অরিকারনািা 

৪. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর       

    সতযারয়ত করপ 

৫. ৩ করপ সতযারয়ত আবক্ষ ররনন েরব 

৬. জরির ন্যযনতি চারহোপত্র  

৭. ম্যাদনরজাং করির্টর কার্ যরববরণী 

৮. আরথ যক সিলতার সনে 

১. জউরনয়ন পররষে/ 

জপৌরসভা 

২. স্ট্যাম্প জভোর 

১.  ২০/- র্াকার জকার্ য রি 
২.  ৩০০/- র্াকার নন-

জুরেরশয়াল স্ট্যাম্প 
৩.  প্রতাব অনুদিােদনর পর 

জসলারি বাবে রনধ যাররত 

মূল্য রেরসআর /দট্রজারর 

চালাদনর িাধ্যদি জিা 

প্রোন করদত হদব 

জররভরনউ জেপুর্ট কাদলক্টর 

জিান: +০৭৮১-৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  
জ-জিজল: 
adcrchapainawabganj 
@mopa.gov.bd 

৪. প্রাকৃরতক দুদর্ যাদগ 

ক্ষরতগ্রত  ও সরকার 

কর্তযক পুনবারস যত 

ব্রক্তর অনুকূদল 

অকৃরষ খাসজরি  
বদন্দাবত প্রোন 

৬০ রেন ১. আদবেনপত্র (প্রারথ যত জরির তিরসলসহ) 

২. নন-জুরেরশয়াল স্ট্যাদম্প  হলিনািা  (োরখলকৃত  

 আদবেন বরণ যত তদের সঠিকতা রবষদয়)  

৩. মূল্য পররদশাদধর অরিকারনািা 

৪. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর  

   সতযারয়ত করপ 

৫. ৩ করপ সতযারয়ত আবক্ষ ররনন েরব 

ক্ষরতগ্রত হওয়ার স্বপদক্ষ স্থানীয় কর্তযপদক্ষর  প্রতযয়নপত্র 

১. জউরনয়ন পররষে/ 

জপৌরসভা 

২. স্ট্যাম্প জভোর 

১. ২০/- র্াকার জকার্ য রি 

২. ৩০০/- র্াকার নন-

জুরেরশয়াল স্ট্যাম্প 

৩. প্রতাব অনুদিােদনর পর 

জসলারি বাবে রনধ যাররত মূল্য 

রেরসআর /দট্রজারর চালাদনর 

িাধ্যদি জিা প্রোন করদত 

হদব 

জররভরনউ জেপুর্ট কাদলক্টর 

জিান: +০৭৮১-৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  
জ-জিজল: 
adcrchapainawabganj 
@mopa.gov.bd 
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ক্ররিক 

নাং 
জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সযবাচ্চড 

সিয় 

(ঘন্টা/ রেন/ িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারির 

স্থান 
রি/ চাদজযস োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার নাি উর্ধ্ডতন কি যকতযা/র্ার কাদে আপীল 

করা র্াদব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫. রবরশষ্ট 

রশক্ষারবে/করব/ 

সারহরতযক/জাতীয় 

পর্ যাদয় অবোদনর 

স্বীকৃরত প্রাি 

ব্রক্তগদণর  
অনুকূদল অকৃরষ 

খাসজরি েীঘ যদিয়ারে 

বদন্দাবত  প্রোন 

৬০ রেন ১. আদবেনপত্র (প্রারথ যত জরির তিরসলসহ) 

২. নন-জুরেরশয়াল স্ট্যাদম্প হলিনািা (োরখলকৃত  

    আদবেদন বরণ যত তদের সঠিকতা রবষদয়)  

৩. মূল্য পররদশাদধর অরিকারনািা 

৪. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর  

    সতযারয়ত করপ 

৫. ৩ করপ সতযারয়ত আবক্ষ ররনন েরব 

৬. স্বীকৃরত প্রারির  স্বপদক্ষ সাংমিষ্ট কর্তযপদক্ষর  

   প্রতযয়ণপত্র 

১. জউরনয়ন পররষে/ 

জপৌরসভা 

২. স্ট্যাম্প জভোর 

১. ২০/- র্াকার জকার্ য রি 

২. ৩০০/- র্াকার নন-

জুরেরশয়াল স্ট্যাম্প 

৩. প্রতাব অনুদিােদনর পর 

জসলারি বাবে রনধ যাররত মূল্য 

রেরসআর /দট্রজারর চালাদনর 

িাধ্যদি জিা প্রোন করদত 

হদব 

জররভরনউ জেপুর্ট কাদলক্টর 

জিান: +০৭৮১-৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  
জ-জিজল: 
adcrchapainawabganj 
@mopa.gov.bd 

৬. প্রবাসী বাাংলাদেশী 

জররজরিকৃত সিবায় 

সরিরত কর্তযক 

বহুতল ভবন 

রনি যাদণর জন্য 

অকৃরষ খাসজরি 

বদন্দাবত প্রোন 

৬০ রেন ১. আদবেনপত্র (প্রারথ যত জরির তিরসলসহ) 

২. নন-জুরেরশয়াল স্ট্যাদম্প হলিনািা  (োরখলকৃত  

    আদবেদন বরণ যত তদের সঠিকতা রবষদয়)  

৩. মূল্য পররদশাদধর অরিকারনািা 

৪. ভবদনর িাজনর সতযারয়ত করপ 

৫. সিবায় জররজিকরণ কাগজপদত্রর  সতযারয়ত করপ 

৬. রবরনদয়াগ পররকেনার সতযারয়ত করপ 

৭. ব্াাংক সলদভরন্স সনেপত্র 

৮. সরিরতর সেস্যদের নাদির তারলকা 

৯. জরির অবস্থান জকান রবরধবদ্ধ সাংস্থার রনকর্ হদল  

    উক্ত সাংস্থার অনাপরত্তপত্র 

১. জউরনয়ন পররষে/ 

জপৌরসভা 

২. স্ট্যাম্প জভোর 

১. ২০/- র্াকার জকার্ য রি 

২. ৩০০/- র্াকার নন-

জুরেরশয়াল স্ট্যাম্প 

৩. প্রতাব অনুদিােদনর পর 

জসলারি বাবে রনধ যাররত মূল্য 

রেরসআর /দট্রজারর চালাদনর 

িাধ্যদি জিা প্রোন করদত 

হদব 

জররভরনউ জেপুর্ট কাদলক্টর 

জিান: +০৭৮১-৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  
জ-জিজল: 
adcrchapainawabganj 
@mopa.gov.bd 

৭. শহর এলাকার 

বাজদর রশে স্থাপদনর 

জন্য রনদজর ৩/৪ 

অাংশ জরি থাকদল 

বাকী ১/৪ অাংশ  
অকৃরষ খাসজরি 

বদন্দাবত প্রোন 

৬০ রেন ১. আদবেনপত্র (প্রারথ যত জরির তিরসলসহ) 

২. নন-জুরেরশয়াল স্ট্যাদম্প হলিনািা (োরখলকৃত  

   আদবেদন বরণ যত তদের সঠিকতা রবষদয়)  

৩. মূল্য পররদশাদধর অরিকারনািা, ব্াাংক সলদভরন্স  

       সনেপত্র 

৪. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর  

    সতযারয়ত করপ 

৫.  ৩ করপ সতযারয়ত আবক্ষ ররনন েরব  

৬. জরির িারলকানার কাগজপত্র (মূল িারলক হদল 

খরতয়াদনর ও োরখলার সতযারয়ত করপ। ক্রয়কৃত জরি 

হদল খরতয়াদনর, েরলদলর ও  োরখলার সতযারয়ত 

করপ। ওয়াররশসূদত্র প্রাি  জরি হদল ওয়াররশী 

সনেপত্র, খরতয়াদনর ও োরখলার সতযারয়ত করপ।) 

৭. রশে স্থাপদন সাংমিষ্ট েিদরর  োড়পত্র 

১. জউরনয়ন পররষে/ 

জপৌরসভা 

২. স্ট্যাম্প জভোর 

৩. জজলা িহাদিজখানা 

৪. সাব-জররজরি অরিস 

৫. জউরনয়ন ভূরি অরিস 

১. ২০/- র্াকার জকার্ য রি 

২. ৩০০/- র্াকার নন-

জুরেরশয়াল স্ট্যাম্প 

৩. প্রতাব অনুদিােদনর পর 

জসলারি বাবে রনধ যাররত মূল্য 

রেরসআর /দট্রজারর চালাদনর 

িাধ্যদি জিা প্রোন করদত 

হদব 

নকার্- ১-৪৬০১-০০০১-

২৬৮১ 

জররভরনউ জেপুর্ট কাদলক্টর 

জিান: +০৭৮১-৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  
জ-জিজল: 
adcrchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 
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ক্ররিক 

নাং 
জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সযবাচ্চড  

সিয় 
(ঘন্টা/ রেন/ িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারির 

স্থান 
রি/ চাদজযস োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার নাি উর্ধ্ডতন কি যকতযা/র্ার কাদে আপীল 

করা র্াদব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৮. একারধক্রদি ৫ বের 

একসনা জজারা 

রনদয় জকান 

খাসজরির 

েখলোদরর অনুকূদল  

অকৃরষ খাসজরি 

বদন্দাবত প্রোন 

৬০ রেন ১. আদবেনপত্র (প্রারথ যত জরির তিরসলসহ) 

২. নন-জুরেরশয়াল স্ট্যাদম্প  হলিনািা (োরখলকৃত 

আদবেদন বরণ যত তদের সঠিকতা রবষদয়)  

৩. মূল্য পররদশাদধর অরিকারনািা 

৪. ব্াাংক সলদভরন্স সনেপত্র 

৫. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর 

সতযারয়ত করপ 

৬. ৩ করপ সতযারয়ত ররনন েরব  

৭. একসনা মূদল প্রাি রেরসআর-এর  সতযারয়ত করপ। 

১. জউরনয়ন পররষে/  

জপৌরসভা 

২. স্ট্যাম্প জভোর 

৩. তিরসরল ব্াাংক 

১. ২০/- র্াকার জকার্ য রি 

২. ৩০০/- র্াকার নন-

জুরেরশয়াল স্ট্যাম্প 

৩. প্রতাব অনুদিােদনর পর 

জসলারি বাবে রনধ যাররত মূল্য 

রেরসআর /দট্রজারর চালাদনর 

িাধ্যদি জিা প্রোন করদত 

হদব 

নকার্- ১-৪৬০১-০০০১-

২৬৮১ 

জররভরনউ জেপুর্ট কাদলক্টর 

জিান: +০৭৮১-৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  
জ-জিজল: 
adcrchapainawabganj 
@mopa.gov.bd 

৯. অরধগ্রহণকৃত জরি 

পুনঃ গ্রহদণর 

িাধ্যদি খাস করা 

হদল জরির পূব যতন 

মূল িারলক/ববধ  
ওয়াররশগদণর 

অনুকূদল  অকৃরষ 

খাসজরি বদন্দাবত 

প্রোন 

৬০ রেন ১. আদবেনপত্র (প্রারথ যত জরির তিরসলসহ) 

২. নন-জুরেরশয়াল স্ট্যাদম্প  হলিনািা (োরখলকৃত 

আদবেদন বরণ যত তদের সঠিকতা রবষদয়)  

৩. মূল্য পররদশাদধর অরিকারনািা 

৪. ব্াাংক সলদভরন্স সনেপত্র 

৫. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর 

সতযারয়ত  করপ 

৬. ৩ করপ সতযারয়ত ররনন েরব  

৭. জরির িারলকানার কাগজপত্র (মূল  িারলক হদল 

খরতয়াদনর ও োরখলার সতযারয়ত করপ। ওয়াররশসূদত্র 

প্রাি জরি হদল ওয়াররশী সনেপত্র খরতয়াদনর ও 

োরখলার সতযারয়ত করপ।) 

১. জউরনয়ন পররষে/ 

জপৌরসভা 

২. স্ট্যাম্প জভোর 

৩. তিরসরল ব্াাংক 

৪. জজলা িহাদিজখানা 

৫. জউরনয়ন ভূরি অরিস 

১. ২০/- র্াকার জকার্ য রি 

২. ৩০০/- র্াকার নন-

জুরেরশয়াল স্ট্যাম্প 

৩. প্রতাব অনুদিােদনর পর 

জসলারি বাবে রনধ যাররত মূল্য 

রেরসআর /দট্রজারর চালাদনর 

িাধ্যদি জিা প্রোন করদত 

হদব 

নকার্- ১-৪৬০১-০০০১-

২৬৮১ 

জররভরনউ জেপুর্ট কাদলক্টর 

জিান: +০৭৮১-৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  
জ-জিজল: 
adcrchapainawabganj 
@mopa.gov.bd 

১০. জিদট্রা বা শহর 

এলাকার বাজদর 

গবারেপশু/দুগ্ধ 

খািার/হাস-মুররগর 

খািার স্থাপদনর 

জন্য  

অকৃরষ খাসজরি 

বদন্দাবত প্রোন 

৬০ রেন ১ .আদবেনপত্র (প্রারথ যত জরির তিরসলসহ) 

২. নন-জুরেরশয়াল স্ট্যাদম্প  হলিনািা (োরখলকৃত 

আদবেদন বরণ যত তদের সঠিকতা রবষদয়)  

৩. মূল্য পররদশাদধর অরিকারনািা 

৪. ব্াাংক সলদভরন্স সনেপত্র 

৫. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর 

সতযারয়ত করপ 

৬. ৩ করপ সতযারয়ত ররনন েরব  

৭. রবরনদয়াগ পররকেনার সতযারয়ত করপ 

৮. ব্াাংক সলদভরন্স সনেপত্র 

৯. প্রকদের প্রশাসরনক অনুদিােনপত্র 

১০. জজলা কর্তযপদক্ষর রনকর্ জথদক সম্ভাব্তা ও জরির 

উপযুক্ততার সনেপত্র 

১. জউরনয়ন পররষে/ 

জপৌরসভা 

২. স্ট্যাম্প জভোর 

৩. তিরসরল ব্াাংক 

৪. সংমিষ্ট িন্ত্রণালয় 

৫. জজলা প্রারণসম্পে 

অরিস 

১. ২০/- র্াকার জকার্ য রি 

২. ৩০০/- র্াকার নন-

জুরেরশয়াল স্ট্যাম্প 

৩. প্রতাব অনুদিােদনর পর 

জসলারি বাবে রনধ যাররত মূল্য 

রেরসআর /দট্রজারর চালাদনর 

িাধ্যদি জিা প্রোন করদত 

হদব 

নকার্- ১-৪৬০১-০০০১-

২৬৮১ 

জররভরনউ জেপুর্ট কাদলক্টর 

জিান: +০৭৮১-৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  

জ-জিজল: 

adcrchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 
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ক্ররিক 

নাং 
জসবার নাি প্রদয়াজনীয় 

সযবাচ্চড সিয় 
(ঘন্টা/ রেন/ িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ 

প্রারির স্থান 
রি/ চাদজযস োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার নাি উর্ধ্ডতন কি যকতযা/র্ার কাদে আপীল 

করা র্াদব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১১. রবদেশী  

রবরনদয়াগকারী/ জর্ৌথ 

উদদ্যাক্তাদের রশে-

কারখানা স্থাপদনর 

জন্য জিদট্রা এলাকার 

বাজদর তদব  রতন 

তারকা বা তদুর্ধ্য  

জহাদর্ল/ জিাদর্ল 

রনি যাদণর জন্য  জিদট্রা 

এলাকায় অকৃরষ 

খাসজরি বদন্দাবত 

প্রোন 

৬০ রেন ১. আদবেনপত্র (প্রারথ যত জরির তিরসলসহ) 

২. নন-জুরেরশয়াল স্ট্যাদম্প হলিনািা (োরখলকৃত আদবেদন 

বরণ যত তদের সঠিকতা রবষদয়)  

৩. রবদেরশমূদ্রায় মূল্য পররদশাদধর অরিকারনািা 

৪. ব্াাংক সলদভরন্স সনেপত্র 

৫. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর 

সতযারয়ত করপ 

৬. ৩ করপ সতযারয়ত ররনন েরব  

৭. রবরনদয়াগ পররকেনার সতযারয়ত করপ 

৮. রবরনদয়াগ জবাদে যর অনুদিােনপদত্রর সতযারয়ত করপ 

১. জউরনয়ন 

পররষে/ জপৌরসভা 

২. স্ট্যাম্প জভোর 

৩. তিরসরল 

ব্াাংক 

৪. রবরনদয়াগ জবাে য 

 

১. ২০/- র্াকার জকার্ য রি 

২. ৩০০/- র্াকার নন-

জুরেরশয়াল স্ট্যাম্প 

৩.প্রতাব অনুদিােদনর পর 

জসলারি বাবে রনধ যাররত মূল্য 

রেরসআর /দট্রজারর চালাদনর 

িাধ্যদি জিা প্রোন করদত 

হদব 

নকার্- ১-৪৬০১-০০০১-

২৬৮১ 

জররভরনউ জেপুর্ট কাদলক্টর 

জিান: +০৭৮১-৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  
জ-জিজল: 

adcrchapainawabgan

j @mopa.gov.bd 

১২. কারখানা বা বাড়ী 

সাংলি খাস জরি র্ার 

অবস্থান এিন জর্ 

অন্য কাউদক 

বদন্দাবত রেদল  
তার অসুরবধা হদব 

এরূপ কৃরষ খাসজরি 

বদন্দাবত প্রোন 

৬০ রেন ১. আদবেনপত্র (প্রারথ যত জরির তিরসলসহ) 

২. নন-জুরেরশয়াল স্ট্যাদম্প  হলিনািা (োরখলকৃত আদবেদন 

বরণ যত তদের সঠিকতা রবষদয়)  

৩. মূল্য পররদশাদধর অরিকারনািা 

৪. ব্াাংক সলদভরন্স সনেপত্র 

৫. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর 

সতযারয়ত করপ 

৬. ৩ করপ সতযারয়ত ররনন েরব  

৭. বারড় সাংলি হদল জরির িারলকানার কাগজপত্র (মূল িারলক 

হদল খরতয়াদনর ও োরখলার সতযারয়ত করপ। ক্রয়কৃত জরি 

হদল খরতয়াদনর, েরলদলর ও  োরখলার সতযারয়ত করপ। 

ওয়াররশসূদত্র প্রাি  জরি হদল ওয়াররশী সনেপত্র, খরতয়াদনর ও 

োরখলার সতযারয়ত করপ।) 

৮. কারখানা সাংলি হদল কারখানা প্ররতষ্ঠার অনুদিােনপদত্রর 

সতযারয়ত করপ 

১. জউরনয়ন 

পররষে/ জপৌরসভা 

২. স্ট্যাম্প জভোর 

৩. তিরসরল 

ব্াাংক 

৪. রবরনদয়াগ জবাে য 

 

১. ২০/- র্াকার জকার্ য রি 

২. ৩০০/- র্াকার নন-

জুরেরশয়াল স্ট্যাম্প 

৩. প্রতাব অনুদিােদনর পর 

জসলারি বাবে রনধ যাররত মূল্য 

রেরসআর /দট্রজারর চালাদনর 

িাধ্যদি জিা প্রোন করদত 

হদব 

নকার্- ১-৪৬০১-০০০১-

২৬৮১ 

জররভরনউ জেপুর্ট কাদলক্টর 

জিান: +০৭৮১-৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  
জ-জিজল: 

adcrchapainawabgan

j @mopa.gov.bd 

১৩. কিপদক্ষ ২০ বের বা 

তদুর্ধ্যকাল র্াবত 

কিপদক্ষ ৩০ জন 

চাকুররজীবী সিবায় 

সাংগঠনদক বহুতল 

আবারসক ভবন 

(ন্যযনতি ৫ তলা 

ফ্লার্) রনি যাদণর জন্য 

অকৃরষ খাসজরি 

বদন্দাবত প্রোন 

৬০ রেন ১. আদবেনপত্র (প্রারথ যত জরির তিরসলসহ) 

২. নন-জুরেরশয়াল স্ট্যাদম্প হলিনািা (োরখলকৃত আদবেদন 

বরণ যত তদের সঠিকতা রবষদয়)  

৩. মূল্য পররদশাদধর অরিকারনািা 

৪. ব্াাংক সলদভরন্স সনেপত্র 

৫. জাতীয় পররচয়পত্র/নাগররকত্ব সনে/জন্মসনে এর সতযারয়ত করপ 

৬. ৩ করপ সতযারয়ত ররনন েরব  

৭. ভবদনর িাজনর সতযারয়ত করপ 

৮. সিবায় জররজরিকরণ কাগজপদত্রর সতযারয়ত করপ 

৯. রবরনদয়াগ পররকেনারসতযারয়ত করপ 

১০. সরিরতর সেস্যদের নাদির তারলকা 

১১. জরির অবস্থান জকান রবরধবদ্ধ সাংস্থার রনকর্ হদল উক্ত 

সাংস্থার অনাপরত্তপত্র 

১. জউরনয়ন 

পররষে/ জপৌরসভা 

২. স্ট্যাম্প জভোর 

৩. তিরসরল 

ব্াাংক 

৪. সিবায়/ 

সিাজদসবা অরিস 

৫. সাংরিষ্ট রবরধবদ্ধ 

সাংস্থা 

১. ২০/- র্াকার জকার্ য রি 

২. ৩০০/- র্াকার নন-

জুরেরশয়াল স্ট্যাম্প 

৩. প্রতাব অনুদিােদনর পর 

জসলারি বাবে রনধ যাররত মূল্য 

রেরসআর /দট্রজারর চালাদনর 

িাধ্যদি জিা প্রোন করদত 

হদব 

নকার্- ১-৪৬০১-০০০১-

২৬৮১ 

জররভরনউ জেপুর্ট কাদলক্টর 

জিান: +০৭৮১-৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  
জ-জিজল: 

adcrchapainawabgan
j @mopa.gov.bd 
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ক্ররিক 

নাং 
জসবার নাি প্রদয়াজনীয় 

সযবাচ্চড সিয় 
(ঘন্টা/ রেন/ িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ 

প্রারির স্থান 
রি/ চাদজযস োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার নাি উর্ধ্ডতন কি যকতযা/র্ার কাদে আপীল 

করা র্াদব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৪. কিপদক্ষ ১৫জন বা 

তদুর্ধ্য সাংখ্যক প্রকৃত 

মুরক্তদর্াদ্ধা সিবায় 

সাংগঠনদক বহুতল 

আবারসক ভবন 

(ন্যযনতি ৫ তলা 

ফ্লার্) রনি যাদণর জন্য 

অকৃরষ খাসজরি 

বদন্দাবত প্রোন 

৬০ রেন ১. আদবেনপত্র (প্রারথ যত জরির তিরসলসহ) 

২. নন-জুরেরশয়াল স্ট্যাদম্প হলিনািা (োরখলকৃত আদবেদন 

বরণ যত তদের সঠিকতা রবষদয়)  

৩. মূল্য পররদশাদধর অরিকারনািা 

৪. ব্াাংক সলদভরন্স সনেপত্র 

৫. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর 

সতযারয়ত করপ 

৬. ৩ করপ সতযারয়ত ররনন েরব  

৭. ভবদনর পস্নাদনর সতযারয়ত করপ 

৮. সিবায় জররজরিকরণ কাগজপদত্রর সতযারয়ত করপ 

৮. রবরনদয়াগ পররকেনার সতযারয়ত করপ 

৯. সরিরতর সেস্যদের নাদির তারলকা 

১০. জরির অবস্থান জকান রবরধবদ্ধ সাংস্থার রনকর্ হদল উক্ত 

সাংস্থার অনাপরত্তপত্র 

১. জউরনয়ন 

পররষে/ জপৌরসভা 

২. স্ট্যাম্প জভোর 

৩. তিরসরল 

ব্াাংক 

৪. সিবায়/ 

সিাজদসবা অরিস 

৫. সাংমিষ্ট রবরধবদ্ধ 

সাংস্থা 

১. ২০/- র্াকার জকার্ য রি 

২. ৩০০/- র্াকার নন-

জুরেরশয়াল স্ট্যাম্প 

৩. প্রতাব অনুদিােদনর পর 

জসলারি বাবে রনধ যাররত মূল্য 

রেরসআর /দট্রজারর চালাদনর 

িাধ্যদি জিা প্রোন করদত 

হদব 

নকার্- ১-৪৬০১-০০০১-

২৬৮১ 

জররভরনউ জেপুর্ট কাদলক্টর 

জিান: +০৭৮১-৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  
জ-জিজল: 
adcrchapainawabganj 
@mopa.gov.bd 

১৫. বারণরজযক রভরত্তদত 

রবদেদশ রিানীর 

উদদ্দদে ফুল চাদষর 

জন্য অকৃরষ খাসজরি 

বদন্দাবত প্রোন 

৬০ রেন ১. আদবেনপত্র (প্রারথ যত জরির তিরসলসহ) 

২. নন-জুরেরশয়াল স্ট্যাদম্প হলিনািা (োরখলকৃত আদবেদন 

বরণ যত তদের সঠিকতা রবষদয়)  

৩. মূল্য পররদশাদধর অরিকারনািা 

৪. ব্াাংক সলদভরন্স সনেপত্র 

৫. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর 

সতযারয়ত করপ 

৬. ৩ করপ সতযারয়ত আবক্ষ ররনন েরব  

৭. রবরনদয়াগ পররকেনার সতযারয়ত করপ 

৮. প্রকদের সম্ভাব্তা ররদপার্ য 

৯. চাদষর উপযুক্ততার রবষদয় সাংরশস্নষ্ট েিদরর প্রতযয়নপদত্রর 

সতযারয়ত করপ 

১০ রিানী উন্নয়ন ব্যযদরার সনেপদত্রর সতযারয়ত করপ 

১১ অদথ যর উৎস ও মুলধদনর পররিাণ সম্পরকযত জঘাষণাপত্র 

১. জউরনয়ন 

পররষে/ জপৌরসভা 

২. স্ট্যাম্প জভোর 

৩. তিরসরল 

ব্াাংক 

৪. সিবায়/ 

সিাজদসবা অরিস 

৫. সাংমিষ্ট রবরধবদ্ধ 

সাংস্থা 

১. ২০/- র্াকার জকার্ য রি 

২. ৩০০/- র্াকার নন-

জুরেরশয়াল স্ট্যাম্প 

৩. প্রতাব অনুদিােদনর পর 

জসলারি বাবে রনধ যাররত মূল্য 

রেরসআর /দট্রজারর চালাদনর 

িাধ্যদি জিা প্রোন করদত 

হদব 

নকার্- ১-৪৬০১-০০০১-

২৬৮১ 

জররভরনউ জেপুর্ট কাদলক্টর 

জিান: +০৭৮১-৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  
জ-জিজল: 
adcrchapainawabganj 
@mopa.gov.bd 

১৬. রবরভন্ন িদলর বাগান 

করার উদদ্দদে 

অকৃরষ খাসজরি 

বদন্দাবত প্রোন 

৬০ রেন ১. আদবেনপত্র (প্রারথ যত জরির তিরসলসহ) 

২. নন-জুরেরশয়াল স্ট্যাদম্প হলিনািা (োরখলকৃত আদবেদন বরণ যত 

তদের সঠিকতা রবষদয়)  

৩. মূল্য পররদশাদধর অরিকারনািা 

৪. ব্াাংক সলদভরন্স সনেপত্র 

৫. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর সতযারয়ত করপ 

৬. ৩ করপ সতযারয়ত আবক্ষ ররনন েরব  

৭. রবরনদয়াগ পররকেনার সতযারয়ত করপ 

৮. প্রকদের সম্ভাব্তা ররদপার্ য 

৯. চাদষর উপযুক্ততার রবষদয় সাংরশস্নষ্ট েিদরর প্রতযয়নপদত্রর 

সতযারয়ত করপ 

১. জউরনয়ন 

পররষে/ জপৌরসভা 

২. স্ট্যাম্প জভোর 

৩. তিরসরল 

ব্াাংক 

৪. সিবায়/ 

সিাজদসবা অরিস 

৫. সাংরিষ্ট রবরধবদ্ধ 

সাংস্থা 

১. ২০/- র্াকার জকার্ য রি 

২. ৩০০/- র্াকার নন-

জুরেরশয়াল স্ট্যাম্প 

৩. প্রতাব অনুদিােদনর পর 

জসলারি বাবে রনধ যাররত মূল্য 

রেরসআর /দট্রজারর চালাদনর 

িাধ্যদি জিা প্রোন করদত 

হদব 

নকার্- ১-৪৬০১-০০০১-

২৬৮১ 

জররভরনউ জেপুর্ট কাদলক্টর 

জিান: +০৭৮১-৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  
জ-জিজল: 
adcrchapainawabganj 
@mopa.gov.bd 
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ক্ররিক 

নাং 
জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সযবাচ্চড  

সিয় 

(ঘন্টা/ রেন/ িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারির 

স্থান 
রি/ চাদজযস োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার নাি উর্ধ্ডতন কি যকতযা/র্ার কাদে আপীল 

করা র্াদব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৭. রাবার/বাঁশ/দবত/ 

পার্ট/পারতগাে 

চাদষর উদদ্দদে 

ব্রক্ত রবদশষ বা 

রনবন্ধনকৃত পাবরলক 

রল. জকাম্পানীর 

অনুকূদল অকৃরষ 

খাসজরি বদন্দাবত 

প্রোন 

৬০ রেন ১. আদবেনপত্র (প্রারথ যত জরির তিরসলসহ) 

২. নন-জুরেরশয়াল স্ট্যাদম্প হলিনািা (োরখলকৃত 

আদবেদন বরণ যত তদের সঠিকতা রবষদয়)  

৩. মূল্য পররদশাদধর অরিকারনািা 

৪. ব্াাংক সলদভরন্স সনেপত্র 

৫. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর 

সতযারয়ত করপ 

৬. ৩ করপ সতযারয়ত ররনন েরব  

৭. রবরনদয়াগ পররকেনার সতযারয়তকরপ 

৮. প্রকদের সম্ভাব্তা ররদপার্ য 

৯. চাদষর উপযুক্ততার রবষদয় সাংরশস্নষ্ট েিদরর 

প্রতযয়নপদত্রর সতযারয়ত করপ 

১০. রনবন্ধনকৃত পাবরলক রল. জকাম্পানীর জক্ষদত্র 

রনবন্ধদনর কাগজপদত্রর সতযারয়ত করপ 

১. জউরনয়ন পররষে/ 

জপৌরসভা 

২. স্ট্যাম্প জভোর 

৩. তিরসরল ব্াাংক 

৪. কৃরষ রবভাগ 

৫. সিবায়/ সিাজদসবা 

অরিস 

১. ২০/- র্াকার জকার্ য রি 

২. ৩০০/- র্াকার নন-

জুরেরশয়াল স্ট্যাম্প 

৩. প্রসত্মাব অনুদিােদনর পর 

জসলারি বাবে রনধ যাররত মূল্য 

রেরসআর /দট্রজারর চালাদনর 

িাধ্যদি জিা প্রোন করদত 

হদব 

নকার্- ১-৪৬০১-০০০১-

২৬৮১ 

জররভরনউ জেপুর্ট কাদলক্টর 

জিান: +০৭৮১-৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  

জ-জিজল: 

adcrchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 

১৮. ঔষরধ বৃক্ষ 

উৎপােদনর উদদ্দদে 

ব্রক্ত রবদশষ বা 

রনবন্ধনকৃত পাবরলক 

রল. জকাম্পানীর  

অনুকূদল অকৃরষ 

খাসজরি বদন্দাবসত্ম 

প্রোন 

৬০ রেন ১. আদবেনপত্র (প্রারথ যত জরির তিরসলসহ) 

২. নন-জুরেরশয়াল স্ট্যাদম্প হলিনািা (োরখলকৃত 

আদবেদন বরণ যত তদের সঠিকতা রবষদয়)  

৩. মূল্য পররদশাদধর অরিকারনািা 

৪. ব্াাংক সলদভরন্স সনেপত্র 

৫. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর 

সতযারয়ত করপ 

৬. ৩ করপ সতযারয়ত আবক্ষ ররনন েরব  

১. জউরনয়ন পররষে/ 

জপৌরসভা 

২.স্ট্যাম্প জভোর 

৩. তিরসরল ব্াাংক 

৪. কৃরষ রবভাগ 

৫. সিবায়/ সিাজদসবা 

অরিস 

১. ২০/- র্াকার জকার্ য রি 

২. ৩০০/- র্াকার নন-

জুরেরশয়াল স্ট্যাম্প 

৩. প্রতাব অনুদিােদনর পর 

জসলারি বাবে রনধ যাররত মূল্য 

রেরসআর /দট্রজারর চালাদনর 

িাধ্যদি জিা প্রোন করদত 

হদব 

নকার্- ১-৪৬০১-০০০১-

জররভরনউ জেপুর্ট কাদলক্টর 

জিান: +০৭৮১-৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  

জ-জিজল: 

adcrchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 
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৭. রবরনদয়াগ পররকেনার সতযারয়তকরপ 

৮. প্রকদের সম্ভাব্তা ররদপার্ য 

৯. চাদষর উপযুক্ততার রবষদয় সাংরিষ্ট েিদরর 

প্রতযয়নপদত্রর সতযারয়ত করপ 

১০. রনবন্ধনকৃত পাবরলক রল. জকাম্পানীর জক্ষদত্র 

রনবন্ধদনর কাগজপদত্রর সতযারয়ত করপ 

২৬৮১ 

১৯. কৃরষ খাস জরি 

বদন্দাবসত্ম প্রোন 
৪৫রেন ১. আদবেনপত্র (রনধ যাররত িরদি) 

২. ৩ করপ ররনন পাসদপার্ য সাজদজর স্বািী-স্ত্রীর জর্ৌথ 

েরব  জউরপ জচয়ারম্যান কর্তযক সতযারয়ত 

৩. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে 

এর সতযারয়ত করপ 

৪. ভূরিহীন সার্ট যরিদকর্ (দপৌর/জউরনয়ন পররষে 

কর্তযক) 

১. জউরনয়ন ভূরি অরিস/ 

উপদজলা ভূরি অরিস/ 

জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালদয়র ফ্রন্টদেস্ক, 

রাজস্ব শাখা অথবা 

www. 

chapainawabga

nj. gov.bd অথবা  

www.form.gov.bd 

ওদয়ব জপার্ যাল 

২. জউরনয়ন পররষে/ 

জপৌরসভা 

প্রতাব অনুদিােদনর পর জিা 

খাররদজর জন্য রেরসআর রি 

বাবে ১,১৫০/- র্াকা। 

নকার্- ১-৪৬০১-০০০১-

২৬৮১ 

জররভরনউ জেপুর্ট কাদলক্টর 

জিান: +০৭৮১-৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  

জ-জিজল: 

adcrchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 
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ক্ররিক 

নাং 
জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সযবাচ্চড 

সিয় 

(ঘন্টা/ রেন/ িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারির 

স্থান 
রি/ চাদজযস োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার নাি উর্ধ্ডতন কি যকতযা/র্ার কাদে আপীল 

করা র্াদব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০. ২০ একদরর ঊদর্ধ্য 

বদ্ধ জলিহাল 

জজারা প্রোন (৩ 

বের জিয়ারে)  

১৫ রেন ১. রনধ যাররত িরদি আদবেন। 

২. প্রকৃত িৎস্যজীবী সিবায় সরিরত রহদসদব 

জররজদিশনপত্র এর সতযারয়ত করপ 

৩. সরিরতর গঠনতন্ত্র এর সতযারয়ত করপ 

৪. সরিরতর রনব যারচত সভাপরত ও সাধারণ সম্পােদকর 

নাি ও ঠিকানা (েরবসহ) এবাং সভার কার্ যরববরণীর 

সতযারয়ত করপ 

৫. সেস্যদের নাদির তারলকা(ঠিকানাসহ) এবাং 

রনব যারচত রনব যাহী/কার্ যকরর করির্টর তারলকা 

(ঠিকানাসহ) 

৬. জলিহাদলর িৎস্য চাষ/উৎপােন/সুষু্ঠ ব্বস্থাপনার 

পররকেনা/রূপদরখা 

৭. ব্াাংক স্বিলতা প্রতযয়নপত্র 

৮. অরের্ ররদপ যার্ এর সতযারয়ত করপ 

৯. র্টআজএন এর সতযারয়ত করপ (প্রদয়াজয জক্ষদত্র) 

১০. জদতাপূদব য জলিহাল বদন্দাবসত্ম রনদয়দে রকনা, 

রাজস্ব বদকয়া আদে রকনা, সরিরতর নাদি 

সার্ট যরিদকর্ সহ জকান আোলদত জকান িািলা আদে 

রকনা জস সম্পদকয জঘাষণাপত্র 

১১. জজলা প্রশাসক বরাবদর জািানত রহদসদব 

জলিহাদলর জজারা মূদল্যর ২০% তিরসরল ব্াাংদকর 

জপ-অে যার/ব্াাংক ড্রাির্ 

১. রনধ যাররত সিদয় 

উপদজলা রনব যাহী 

অরিসাদরর কার্ যালয়/ 

জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালদয়র  রাজস্ব শাখায় 

আদবেন িরি পাওয়া 

র্ায়। 

২. অন্যান্য কাগজপত্র স্ব স্ব 

েির হদত আদবেনকারী 

সাংগ্রহ করদবন। 

১. ৫০০/- র্াকার জপ-

অে যার/ব্াাংক ড্রাির্ োরখল 

কদর আদবেন িরি খররে 

করদত হয়। 

২. সরিরত কর্তযক প্রেত্ত 

জজারামূল্য, ভযার্ ও আয়কর 

জট্রজারর চালাদনর িাধ্যদি 

সরকাদরর রনধ যাররত জকাদে 

ব্াাংদক জিা প্রোন করদত 

হদব 

ইজ্ারা মূল্য নকার্-১-৪৬৩১-

০০০০-১২৬১ 

িযাট নকার্-১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১ 

আয়কর নকার্-১-১১৪১-

০০৬০-০১১১ 

৩. ৩০০/- র্াকা নন-

জুরেরশয়াল স্ট্যাদম্প জজারা 

চুরক্তপত্র সম্পােন করদত হদব 

জররভরনউ জেপুর্ট কাদলক্টর 

জিান: +০৭৮১-৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  

জ-জিজল: 

adcrchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 
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ক্ররিক 

নাং 
জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সযবাচ্চড 

সিয় 

(ঘন্টা/ রেন/ িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারির 

স্থান 
রি/ চাদজযস োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার নাি উর্ধ্ডতন কি যকতযা/র্ার কাদে আপীল 

করা র্াদব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
২১. জলিহাল জজারা 

নবায়ন 
৩ রেন সরিরত কর্তযক প্রেত্ত জজারামূল্য, ভযার্ ও আয়কর 

জিাোদনর চালাদনর মূল করপ 
জসানালী ব্াাংক রল., 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ শাখা 
পূব য রনধ যাররত জজারামূল্য ও 

অন্যান্য করারে 

ইজ্ারা মূল্য নকার্-১-

৪৬৩১-০০০০-১২৬১ 

িযাট নকার্-১-১১৩৩-

০০২০-০৩১১ 

আয়কর নকার্-১-১১৪১-

০০৬০-০১১১ 

জররভরনউ জেপুর্ট কাদলক্টর 

জিান: +০৭৮১-৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  

জ-জিজল: 

adcrchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 

22. বালুিহাল জজারা  

(এক বের জিয়ারে) 

প্রোন 

১৫ রেন ১. রনধ যাররত িরদি আদবেন 

২. জট্রে লাজদসন্স এর সতযারয়ত করপ 

৩. র্টআজএন  এর সতযারয়ত করপ (প্রদয়াজয জক্ষদত্র) 

৪. ভযার্ সনে এর সতযারয়ত করপ (প্রদয়াজয জক্ষদত্র) 

৫. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর 

সতযারয়ত করপ 

৬. ব্াাংক সলদভন্সী সনে এর সতযারয়ত করপ  

৭. সতযারয়ত ৩ করপ ররনন েরব 

৮. উদ্ধৃত েদরর ২৫% জািানত রহদসদব তিরসরল 

ব্াাংক এর জপ-অে যার/ব্াাংক ড্রাির্ 

৯. বালুিহাল জজারা েরপদত্র অাংশগ্রহদণর 

তারলকাভূরক্ত লাজদসদন্সর সতযারয়ত করপ 

১. রবভাগীয় করিশনাদরর 

কার্ যালয়/উপদজলা রনব যাহী 

অরিসাদরর কার্ যালয়/ 

জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালদয়র  এস.এ. শাখায় 

আদবেন িরি পাওয়া 

র্ায়। 

২. অন্যান্য কাগজপত্র স্ব স্ব 

েির হদত আদবেনকারী 

সাংগ্রহ করদবন। 

১. সরকারর ক্রয় সাংক্রান্ত 

আজন ও রবরধ অনুসাদর বালূ 

িহাদলর মূল্য িাদনর উপর 

রভরত্ত কদর রনধ যাররত মূদল্য 

আদবেন িরি খররে করদত 

হয়। 

২. প্রেত্ত জজারামূল্য , ভযার্ ও 

আয়কর জট্রজারর চালাদনর 

িাধ্যদি ব্াাংদক রনধ যাররত 

জকাদে জিা প্রোন করদত 

হদব 

ইজ্ারা মূল্য নকার্-১-৪৬৩১-

০০০০-১২৬১ 

িযাট নকার্-১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১ 

আয়কর নকার্-১-১১৪১-

০০৬০-০১১১ 

৩. ৩০০/- র্াকা নন-

জুরেরশয়াল স্ট্যাদম্প জজারা 

চুরক্তপত্র সম্পােন করদত 

হদব। 

জররভরনউ জেপুর্ট কাদলক্টর 

জিান: +০৭৮১-৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  

জ-জিজল: 

adcrchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 
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ক্ররিক 

নাং 

জসবার নাি প্রদয়াজনীয় 

সযবাচ্চড সিয় 

(ঘন্টা/ রেন/ 

িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারির স্থান রি/ চাদজযস োরয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার নাি 

উর্ধ্ডতন কি যকতযা/র্ার কাদে আপীল 

করা র্াদব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

23. বালুিহাল জজারা 

েরপদত্র অাংশগ্রহদণর 

তারলকাভূরক্তকরণ 

১৫ রেন ১. রনধ যাররত িরদি আদবেন 

২. জট্রে লাজদসন্স এর সতযারয়ত করপ 

৩. র্টআজএন এর সতযারয়ত করপ (প্রদয়াজয জক্ষদত্র) 

৪. ভযার্ সনে এর সতযারয়ত করপ (প্রদয়াজয জক্ষদত্র) 

৫. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর 

সতযারয়ত করপ 

৬. ব্াাংক সলদভরন্স সনে এর সতযারয়ত করপ  

৭. সতযারয়ত ৩ করপ ররনন েরব 

৮. জািানত রহদসদব তিরসরল ব্াাংক এর জপ-অে যার/ ব্াাংক 

ড্রাির্ 

1. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র  

রাজস্ব শাখায় আদবেন িরি পাওয়া 

র্ায়। 

2. অন্যান্য কাগজপত্র স্ব স্ব েির হদত 

আদবেনকারী সাংগ্রহ করদবন। 

লাজদসন্স রি (‘ক’ জশ্ররণ ৫০০০/- 

র্াকা, ‘খ’ জশ্ররণ ৫০০/-র্াকা) 

(ব্াাংক ড্রাির্/দপ-অে যার আকাদর) 

নকার্-১-৪৬৩১-০০০০-১২৬৩ 

জররভরনউ জেপুর্ট 

কাদলক্টর জিান: 

+০৭৮১-

৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  

জ-জিজল: 

adcrchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 

২৪. বালুিহাল জজারা 

েরপদত্র অাংশগ্রহদণর 

তারলকাভূরক্তর 

নবায়নকরণ 

৩ রেন ১. প্ররত বাাংলা সাদলর ১ ববশাখ হদত ৩০ কারতযক এর িদধ্য 

নবায়দনর আদবেন 

২. নবায়ন রি ও প্রদয়াজয জক্ষদত্র রবলম্ব রি ও জররিানা জিা 

প্রোদনর মূল চালাদনর করপ 

৩. তারলকাভূরক্তর মূল লাজদসন্স প্রতযয়ন 

১. সাো কাগদজ/ প্ররতষ্ঠাদনর রনজস্ব 

প্যাদে আদবেন োরখল করদবন 

২. সরকারর জকাষাগাদর জট্রজারর 

চালাদনর িাধ্যদি রনরে যষ্ট পররিাণ 

র্াকা জিা প্রোন করতঃ চালাদনর 

মূল করপ সাংগ্রহ করদত হয়। 

১. নবায়ন রি (‘ক’ জশ্ররণ ৫০০/- 

র্াকা, ‘খ’ জশ্ররণ ১০০/-র্াকা) 

২. রনধ যাররত সিদয়র পর রবলম্ব রি 

(‘ক’ জশ্ররণ ৫০০/- র্াকা, ‘খ’ জশ্ররণ 

২০০/-র্াকা সহ প্ররতিাস বা অাংশ 

রবদশদষর জন্য ১০০/- র্াকা 

জররিানা) জট্রজারর চালাদনর 

িাধ্যদি ব্াাংদক জিা প্রোন 

করদত হদব 

৩. চালাযনর নকার্ নং-১-৪৬৩১-

০০০০-১২৬৩ 

জররভরনউ জেপুর্ট 

কাদলক্টর জিান: 

+০৭৮১-

৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  

জ-জিজল: 

adcrchapainawabgan

j @mopa.gov.bd 

২৫. রাজস্ব প্রশাসদনর 

৩য় ও ৪থ য জশ্ররণর 

কি যচারীদের জপনশন 

আদবেন 

রনষ্পরত্তকরণ 

৭ রেন ১. ৩ করপ জপনশন িরি ২.১  

২. ৫ করপ সতযারয়ত ররনন েরব  

৩. রনধ যাররত িরদিদর্ ৩ করপ ববধ উত্তারধকার জঘাষণাপত্র  

৪. রনধ যাররত িরদিদর্ ৩ করপ নমুনা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁচ 

আাংগুদলর োপ  

৫. অরের্ আপরত্ত রবষয়ক প্রতযয়ন পত্র 

৬. ল্যাম্পগ্রাে এর িঞ্জুরী পত্র 

৭. প্রতযারশত জশষ জবতদনর সনে (জএলরপরস) 

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়/ 

www. 

chapainawabganj.gov.b

d অথবা www.form. gov.bd 

ওদয়ব জপার্ যাল  

২. জউরনয়ন পররষে/ জপৌরসভা 

মি/চাজ্ডমুক্ত জররভরনউ জেপুর্ট 

কাদলক্টর জিান: 

+০৭৮১-

৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  

জ-জিজল: 

adcrchapainawabgan

j @mopa.gov.bd 
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ক্ররিক 

নাং 

জসবার নাি প্রদয়াজনীয় 

সযবাচ্চড সিয় 

(ঘন্টা/ রেন/ 

িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারির স্থান রি/ চাদজযস োরয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার নাি 

উর্ধ্ডতন কি যকতযা/র্ার কাদে আপীল 

করা র্াদব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

2৭. রাজস্ব প্রশাসদনর 

৩য় ও ৪থ য জশ্ররণর 

মৃত কি যচারীদের 

পাররবাররক জপনশন 

আদবেন  

রনষ্পরত্তকরণ 

৭ রেন ১. ৩ করপ জপনশন িরি ২.২  

২. ৫ করপ সতযারয়ত ররনন েরব  

৩. রনধ যাররত িরদিদর্ ৩ করপ কদর উত্তারধকার সনেপত্র ও 

নন-ম্যাররজ সনেপত্র  

৪. রনধ যাররত িরদিদর্ ৩ করপ নমুনা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁচ 

আাংগুদলর োপ  

৫. রনধ যাররত িরদিদর্ অবসর ভাতা ও আনুদতারষক উদত্তালন 

করার ক্ষিতা অপ যণ এবাং  অরভভাবক িদনানয়ন এর 

প্রতযয়নপত্র (দপৌরসভা/জউ.রপ. জচয়ারম্যান/কাউরন্সলর কর্তযক 

প্রতযারয়ত) 

৬. রচরকৎসক/দপৌরসভা/জউ.রপ. জচয়ারম্যান/ কাউরন্সলর 

কর্তযক প্রেত্ত মৃত্যয সনে 

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়/ 

www. 

chapainawabganj. 

gov.bd অথবা www.form. 

gov.bd ওদয়ব জপার্ যাল  

২. জউরনয়ন পররষে/ জপৌরসভা 

মি/চাজ্ডমুক্ত জররভরনউ জেপুর্ট 

কাদলক্টর জিান: 

+০৭৮১-

৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  

জ-জিজল: 

adcrchapainawabgan

j @mopa.gov.bd 

2৮. রাজস্ব প্রশাসদনর 

সাধারণ ভরবষ্য 

তহরবল  হদত অরগ্রি 

প্রোন 

৩ রেন ১. রনধ যাররত িরদি আদবেন 

২. রহসাবরক্ষণ অরিসার প্রেত্ত সরিত অদথ যর রহসাব রসলপ 

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়/ 

www. 

chapainawabganj.gov.b

d অথবা www.form. gov.bd 

ওদয়ব জপার্ যাল 

২. রহসাব রক্ষণ অরিস 

মি/চাজ্ডমুক্ত জররভরনউ জেপুর্ট 

কাদলক্টর জিান: 

+০৭৮১-

৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  

জ-জিজল: 

adcrchapainawabgan

j @mopa.gov.bd 

 

 

 

 

 

http://www.form/
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ক্ররিক 

নাং 
জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সযবাচ্চড 

সিয় 

(ঘন্টা/ রেন/ িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারির 

স্থান 
রি/ চাদজযস োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার নাি উর্ধ্ডতন কি যকতযা/র্ার কাদে আপীল 

করা র্াদব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৯. রাজস্ব প্রশাসদনর 

৩য় ও ৪থ য জশ্ররণর 

কি যচারীদের অরজযত 

ছুর্ট (দিরেদকল 

গ্রাউদে) প্রোন 

৩ রেন ১. রনধ যাররত িরদি আদবেন 

২. োক্তারী সনেপদত্রর সতযারয়ত করপ 

১. জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালয়/ www. 

chapainawabga

nj.gov.bd অথবা 

www.form.gov.bd 

ওদয়ব জপার্ যাল 

২. জিরেদকল অরিসার 

মি/চাজ্ডমুক্ত জররভরনউ জেপুর্ট কাদলক্টর 

জিান: +০৭৮১-৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  

জ-জিজল: 

adcrchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 

3০. রাজস্ব প্রশাসদনর 

৩য় ও ৪থ য জশ্ররণর 

িার্তত্বকালীন ছুর্ট 

প্রোন 

৩ রেন ১. রনধ যাররত িরদি আদবেন 

২. োক্তারী সনেপদত্রর সতযারয়ত করপ 

১. জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালয়/ www. 

chapainawabga

nj.gov.bd অথবা 

www.form.gov.bd 

ওদয়ব জপার্ যাল  

২. জিরেদকল অরিসার 

মি/চাজ্ডমুক্ত জররভরনউ জেপুর্ট কাদলক্টর 

জিান: +০৭৮১-৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  

জ-জিজল: 

adcrchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 

3১. রাজস্ব প্রশাসদনর 

৩য় ও ৪থ য জশ্ররণর 

শ্রামন্ত রবদনােন ছুর্ট 

প্রোন 

৩ রেন রনধ যাররত িরদি আদবেন ছুর্টর মহসাব জজলা নপাট ডাল/ www. 

chapainawabga

nj.gov.bd অথবা 

www.form.gov.bd 

ওদয়ব জপার্ যাল 

মি/চাজ্ডমুক্ত জররভরনউ জেপুর্ট কাদলক্টর 

জিান: +০৭৮১-৫২২২১ 

  

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ জর্রলদিান নম্বর : 

+০৭৮১-৫২৫০৪  

জ-জিজল: 

adcrchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 

 

  

 

 

http://www.form/
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ভূরি অরধগ্রহণ (এল.এ.) শাখা 

ক্ররিক 

নাং 
জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সযবাচ্চড সিয় 

(ঘন্টা/ রেন/ িাস) 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারির স্থান রি/ 

চাদজযস 
োরয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার নাি 
উর্ধ্ডতন কি যকতযা/র্ার কাদে 

আপীল করা র্াদব 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. সরকারর/ 

আধাসরকারর ও 

স্বায়ত্বশারসত 

সাংস্থার অনুকূদল 

জরি অরধগ্রহণ 

প্রতযাশী সংস্থা কর্তডক অরধগ্রহণ  

প্রতাব প্রারির পর ২১ মদযনর িযে 

সম্ভাব্যতা  াচাই করযত হযব। ৩ 

ধারার ননার্টশ জ্ারীর ৩মদযনর িযে 

ন ৌথ তদন্ত কা ডক্রি গ্রহণ করনত 

হযব।৬ ধারার ননার্টশ জ্ারীর ৩০ 

মদযনর িযে মবমধ িযত জ্মি 

গাছপালা ঘড়বড়ীর মূল্য মনধ ডারণ 

করযত হযব। প্রাক্কলন প্রামির ৬০ 

মদযনর িযে প্রতযাশী সংস্থা প্রাক্কমলত 

টাকা জ্িা প্রদান কযরন।প্রাক্কমলত 

অথ ড প্রামির পর ১৫ মদযনর িযে 

ক্ষমতপূরণ প্রদাযনর ব্যবস্থা গ্রহণ 

করযত হযব। অরধগ্রহদণর প্রাথরিক 

কার্ যক্রি জশষ হদত জোর্ প্রকদের 

জক্ষদত্র ০৪ (চার) িাস এবাং বড় 

প্রকদের জক্ষদত্র প্রকদের ধরণ 

অনুসাদর কি/দবরশ সিয় প্রদয়াজন 

হয়। 

১. প্রশাসরনক অনুদিােন পত্র। 

২. নযযনতি জরির প্রদয়াজনীয়তা সাংক্রািত্ম প্রতযয়নপত্র। 

৩. প্রতারবত জরির োগ সূরচ। 

৪. জল-আউর্ পস্নান। 

৫. সব যদশষ জররদপর নকশায় প্রতারবত জরির এলাজনদিন্ট (সীিানা) 

লাল কারল দ্বারা রচরিত ম্যাপ। 

৬. রনধ যররত েদক প্রকদের পূণ যাি বন যনা। 

৭. প্রদয়াজনীয় জক্ষদত্র রাজউক, জকরেএ, রসরেএ ও আররেএর 

অনাপরত্ত সনেপত্র। 

৮. নগর উন্নয়ন অরধেির এর অনাপরত্তপত্র (পকন্দ্রীয় ভূরি বরাদ্দ 

করির্টর আওতাভূক্ত এলাকার জক্ষদত্র)। 

৯. প্রকদের জন্য আরথ যক িঞ্জুরী রকাংবা বাদজর্ বরাদ্দ সাংক্রান্ত পত্র। 

১০. পুরাদনা েির/স্থাপনার পররবদতয ন্যতন েির/ স্থাপনার জন্য জরি 

অরধগ্রহণ প্রসত্মাদবর জক্ষদত্র পুরাদনা েির/স্থাপনার জরি কাদলক্টদরর 

রনকর্ সিপ যণ করা হদব এজ িদি য  অিীকার পত্র।  

১১. প্রকদের রবসত্মাররত বণ যনা (প্রকদের জরির পররিাণ এবাং জকান 

কাদজর জন্য রক পররিাণ জরি প্রদয়াজন হদব তার বণ যনা)। 

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্টদেস্ক, ভূরি অরধগ্রহণ শাখা 

অথবা www. 

chapainawabganj.gov.bd 

ওদয়ব জপার্ যাল ও জরকে য রুি  

২. সাংমিষ্ট জউরনয়ন পররষে ও 

জউরপ জচয়ারম্যান/ওয়াে য 

কাউরন্সলার 

৩. সাংমিষ্ট জউরনয়ন ভূরি অরিস 

৪. অনুদিারেত স্ট্যাম্প জভোর 

৫. সাব জররজরি অরিস 

৬. সাংমিষ্ট দূতাবাস 

-- ভূরি অরধগ্রহণ 

কি যকতযা 

জর্রলদিান-

+০৭৮১-

৫২৪৭৯ 

 

জজলা প্রশাসক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ 

জর্রলদিান নম্বর: +০৭৮১-

৫২৩০০ 

জ-জিজল: 

dcchapainawabganj@mopa. 

gov.bd 

২. জবসরকারী সাংস্থা/ 

ব্রক্তর অনুকূদল 

জরি অরধগ্রহণ। 

অরধগ্রহণ প্রতাব প্রারির পর অরধগ্রহদণর 

প্রাথরিক কার্ যক্রি জশষ হদত জোর্ 

প্রকদের জক্ষদত্র ০৪ (চার) িাস এবাং বড় 

প্রকদের জক্ষদত্র প্রকদের ধরণ অনুসাদর 

কি/দবশী সিয় প্রদয়াজন হয়। 

১. প্রকদের অদথ যর উৎস এবাং অথ যলিী প্ররতষ্ঠাদনর রনশ্চয়তাপত্র। 

২. ন্যযনতি জরির প্রদয়াজনীয়তা সাংক্রািত্ম প্রতযয়নপত্র। 

৩. প্রতারবত জরির োগ সূরচ। 

৪. জল-আউর্ পান। 

৫. সব যদশষ জররদপর নকশায় প্রতারবত জরির এলাজনদিন্ট (সীিানা) 

লাল কারল দ্বারা রচরিত ম্যাপ। 

৬. রবরধিালার ৭ নাং রবরধিদত ‘‘ে’’ িরদি সম্মরতপত্র (৫০/- 

র্াকার নন-জুরেরশয়াল স্ট্যাদম্প)। প্রদয়াজনীয় জক্ষদত্র রাজউক, 

জকরেএ, রসরেএ ও আররেএর অনাপরত্ত সনেপত্র। 

৭. রনধ যররত েদক প্রকদের পূণ যাি বণ যনা। 

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্টদেস্ক, ভূরি অরধগ্রহণ শাখা 

অথবা www. 

chapainawabganj.gov.bd 

ওদয়ব জপার্ যাল ও জরকে য রম্নি  

২. সাংরশস্নষ্ট জউরনয়ন পররষে ও 

জউরপ জচয়ারম্যান/ওয়াে য 

কাউরন্সলার 

৩. সাংরশস্নষ্ট জউরনয়ন ভূরি অরিস 

৪. অনুদিারেত স্ট্যাম্প জভোর 

৫. সাব জররজরি অরিস 

সাংমিষ্ট দূতাবাস 

-- ভূরি অরধগ্রহণ 

কি যকতযা 

জর্রলদিান-

+০৭৮১-৫২৪৭৯ 

 

জজলা প্রশাসক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ 

জর্রলদিান নম্বর:+০৭৮১-৫২৩০০ 

জ-জিজল: 

dcchapainawabganj@mo

pa. gov.bd 
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ক্রমি
ক 
নং 

জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সযবাচ্চড সিয় 

(ঘন্টা/ রেন/ িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারির স্থান রি/ 

চাদজযস 

োরয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার নাি 

উর্ধ্ডতন কি যকতযা/র্ার কাদে আপীল 

করা র্াদব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩. অরধগ্রহণকৃত 

জরির িারলকদের 

ক্ষরতপূরণ প্রোন 

 

 

 

 

 

 

স্বাভারবক জক্ষদত্র ১৫ কা ডমদবস। অন্যথায় 

প্রদয়াজনীয় জক্ষদত্র কি/ জবশী সিদয় 

রনষ্পরত্ত করা হদয় থাদক। (অরধগ্রহণ 

কার্ যক্রি সম্পদন্নর পর জথদক) 

  

জরির সত্ত্ব প্রিাণ সাংক্রান্ত কাগজপত্র   

১. রনধ যাররত আদবেন িরি। 

২. েরলল বা বায়া েরলল (জরি ক্রয়কৃত হদল)।  

৩. নািপত্তন পচ যা। 

৪. িাঠ জররপ পচ যা, এস.এ. পচ যা। 

৫. ভূরি উন্নয়ন কর পররদশাদধর োরখলা। 

৬. রবদশষ জক্ষদত্র রবজ্ঞ আোলদতর রেরক্র। 

৭. জাতীয় পররচয়পত্র।  

৮. জন্ম রনবন্ধন। 

৯. রনধ যাররত ‘‘এ’’ িরি পূরণ। 

১০. ১ (এক) করপ পাসদপার্ য সাজদজর সতযারয়ত েরব। 

১১. ৩০০/-(রতন শত) র্াকার ষ্টযাযম্প জনদেরিরনর্ট বে। 

১২. ৩০০/-(রতনশত) র্াকার ষ্টযাদম্প ক্ষিতাপত্র (প্রদয়াজনীয় জক্ষদত্র) 

(ক্ষিতা প্রোনকারী ব্রক্ত/প্ররতষ্ঠান/সাংস্থা প্রধান প্রদতযদকর ১ (এক) করপ 

পাসদপার্ য সাজদজর সতযারয়ত েরব)।  

১৩. ক্ষরতপূরণ প্রারি ও এযাওয়াে য বরহ সাংদশাধদনর আদবেন। 

১৪. নাগররক সনেপত্র। 

১৫. ওয়াদরশ কাদয়ি সনেপত্র । 

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্টদেস্ক, ভূরি অরধগ্রহণ শাখা 

অথবা www. 

chapainawabganj.gov.bd 

ওদয়ব জপার্ যাল ও জরকে য রুি  

২. সাংমিষ্ট জউরনয়ন পররষে ও 

জউরপ জচয়ারম্যান/ওয়াে য 

কাউরন্সলার 

৩. সাংমিষ্ট জউরনয়ন ভূরি অরিস 

৪. অনুদিারেত স্ট্যাম্প জভোর 

৫. সাব জররজরি অরিস 

সাংমিষ্ট দূতাবাস 

২০/- 

র্াকার 

জকার্ য রি। 

ভূরি অরধগ্রহণ 

কি যকতযা 

জর্রলদিান-

+০৭৮১-৫২৪৭৯ 

জজলা প্রশাসক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ 

জর্রলদিান নম্বর:+০৭৮১-৫২৩০০ 

জ-জিজল: 

dcchapainawabganj@mo

pa. gov.bd 

৪. ভূমি অমধগ্রহণ 

কা ডক্রি 

অমিয াগ/আপ

মত্ত/মনষ্পমত্তকরণ 

৩ ধারা ননার্টশ জ্ারীর ১৫ মদযনর 

িযে অমধগ্রহযণর মবরুযে আপমত্ত 

পাওয়া নগযল নজ্লা প্রশাসক ৫০ মবঘা 

প ডন্ত জ্মি হযল ১০ মদন মকংবা 

মবিাগীয় কমিশনার িযহাদযয়র 

অনুিমতক্রযি ৩০ মদযনর িযে চূড়ান্ত 

মসোন্ত গ্রহণ কযরন। মবিাগীয় 

কমিশনার নমথ প্রামির ৩০মদযনর 

িযে চূড়ান্ত মসোন্ত প্রদান 

কযরন।জ্মি ৫০ মবঘার উযর্ধ্ড হযল ১৫ 

মদন পর পরবতী ১০ মদযনর িযে 

প্রযয়াজ্নীয় মসোযন্তর জ্ন্য সংমিষ্ট 

কাগজ্পত্রসহ নকস নমথ ভূমি 

িন্ত্রণালযয় নপ্ররণ। 

-- -- -- ভূরি অরধগ্রহণ 

কি যকতযা 

জর্রলদিান-

+০৭৮১-

৫২৪৭৯ 

জজলা প্রশাসক, চাঁপাজনবাবগঞ্জ 

জর্রলদিান নম্বর:+০৭৮১-

৫২৩০০ 

জ-জিজল: 

dcchapainawabganj@mopa. 

gov.bd 
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ক্ররিক 

নাং 

সসবোর নোম প্রয়য়োজনীয় সনবার্চযচ সময় 

(ঘন্টো/ দিন/ মোস) 

প্রয়য়োজনীয় কোগজপত্র প্রয়য়োজনীয় কোগজ প্রোপ্তির স্থোন প্তি/ 

চোয়জেস 

িোদয়ত্বপ্রোপ্ত 

কম মকর্মোর নোম 

উর্ধ্ডতন কি যকতযা/র্ার কাদে 

আপীল করা র্াদব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫. ভূদর্ অদিগ্রহণ 

দনস্পদি করণ 
প্রতযাশী সংস্থা বরাবর েদর্র িখল 

হস্তান্তনরর ৯০দিননর র্নে গগনেে 

প্রকাশনার েন্য ব্যবস্থা গ্রহণ। 

েদতগ্রস্থ ভূদর্ র্াদলকনির অনুকূনল েদতপূরণ প্রিাননর পর প্রতযাশী 

সংস্থা বরাবর িখল হস্তান্তনরর পর গগনেে দবজ্ঞদি প্রকাশ করা হয়। 

গগনেনে প্রকাশ হওয়ার পর গগনেনের কদপসহ প্রতযাশী সংস্থার 

অনুকূনল নার্োরীর েন্য গপ্ররণ করা হয়। 

-- -- সংদিষ্ট 

উপনেলা ভূদর্ 

অদিনস গপ্ররণ 

করা হয়। 

-- 

৬. অদিগ্রহণকৃত 

অব্যবহৃত ভূদর্ 

দরদেউর্ করণ 

অদিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত ভূদর্ প্রতযাশী 

সংস্থার র্তার্ত সানপনে দরদেউর্ 

করা হয়। 

-- -- -- -- -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

িহাদিজখানা (দরকে যরুি) শাখা 

ক্ররিক 

নাং 
জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সযবাচ্চড 

সিয় 

(ঘন্টা/ রেন/ িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারির 

স্থান 
রি/ চাদজযস োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার নাি উর্ধ্ডতন কি যকতযা/র্ার কাদে আপীল 

করা র্াদব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১. রাজস্ব আোলদতর 

িািলার  সাধারণ 

নকল সরবরাহ 

৭ (সাত)কার্ য রেবস ১. মনধ ডামরত িরদি আদবেনপত্র (বাংলাযদশ িরি   

 নং-৮৭৩) 

২. প্ররত ১৫০র্ট শদের জন্য ২/- র্াকা মূল্যিাদনর ১র্ট 

 রহদসদব প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক জিারলও 

১. www.chapainawab 

ganj.gov.bd/www. 

form. gov.bd ওযয়ব 

নপাট ডাল 

২. ফ্রন্ট জেস্ক 

৩. অনুদিারেত স্ট্যাম্প 

 জভোর  (দকার্ য রি ও   

 জিারলও) 

১. ২০/- র্াকার জকার্ য রি 

২. সাংমিষ্ট িািলার প্ররতর্ট 

 রবষদয়র ১ি জিারলও এর 

 জন্য  ২/- র্াকা 

 মূল্যিাদনর জকার্ য রি 

আর.আর.রে.রস. 

জরকে যরুি 

জর্রলদিান নম্বর: +৮৮-

০৭৮১৫২২২১ 

 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

জর্রলদিান নম্বর: +৮৮-০৭৮১৫২৫০৪ 

জ-জিজল: 

adcrchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 

২. রাজস্ব আোলদতর 

িািলার  জ্রুরী  

নকল সরবরাহ 

৩ (মতন) কা ডমদবস ১.মনধ ডামরত িরদি আদবেনপত্র (বাংলাযদশ িরি 

নং-৮৭৩) 

২. প্ররত ১৫০র্ট শদের জন্য ২/- র্াকা মূল্যিাদনর 

১র্ট রহদসদব প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক জিারলও 

১.www.chapaina

wabganj.gov.bd/
www.form.gov.bd 

ওযয়ব নপাট ডাল 

২.ফ্রন্ট জেস্ক 

৩.অনুদিারেত স্ট্যাম্প 

জভোর  (দকার্ য রি ও 

জিারলও) 

১.২০/- র্াকার জকার্ য রি 

২.সাংমিষ্ট িািলার প্ররতর্ট 

রবষদয়র ১ি জিারলও এর 

জন্য  ২/- র্াকা মূল্যিাদনর 

জকার্ য রি 

আর.আর.রে.রস. 

জরকে যরুি 

জর্রলদিান নম্বর: +৮৮-

০৭৮১৫২২২১ 

 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

জর্রলদিান নম্বর: +৮৮-০৭৮১৫২৫০৪ 

জ-জিজল: 

adcrchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 

৩. রসএস/ এসএ/আর 

এস/ রব আর এস 

খরতয়ান  এর 

সাধারণসার্ট যিাজে 

করপ সরবরাহ 

৩ (রতন) কার্ য রেবস ১. স্থানীয়ভাদব প্রস্তুতকৃত িরদি আদবেনকারীর 

 জিাবাজল নম্বরসহ আদবেনপত্র (নজ্লা ই-নসবা 

 নকন্দ্র নথযক আযবদনপত্র গ্রহণ, জ্িা ও নসবা 

 মবতরণ করা হয়)| 

২. আদবেনকারীর জাতীয় পররচয়পদত্রর িদর্াকরপ। 

১. www. 

chapainawab 

ganj..gov.bd/www. 

form. gov.bd ওযয়ব 

নপাট ডাল 

২. ফ্রন্ট জেস্ক 

৩. জউরনয়ন রেরজর্াল 

 জসন্টার 

১০০/- র্াকার জকার্ য রি এবাং 

অরতররক্ত ২/- র্াকার জকার্ য 

রি 

আর.আর.রে.রস. 

জরকে যরুি 

জর্রলদিান নম্বর: +৮৮-

০৭৮১৫২২২১ 

 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

জর্রলদিান নম্বর: +৮৮-০৭৮১৫২৫০৪ 

জ-জিজল: 

adcrchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 

৪. রসএস/ এসএ/আর 

এস/ রব আর এস 

খরতয়ান এর জ্রুরী 

সার্ট যিাজে করপ 

সরবরাহ 

২ (দুই) কার্ য রেবস ১. স্থানীয়ভাদব প্রস্তুতকৃত িরদি আদবেনকারীর 

 জিাবাজল নম্বরসহ আদবেনপত্র (নজ্লা ই-নসবা 

 নকন্দ্র নথযক আযবদনপত্র গ্রহণ, জ্িা ও নসবা 

 মবতরণ করা হয়)| 

২. আদবেনকারীর জাতীয় পররচয়পদত্রর িদর্াকরপ। 

১.www. chapaina 

wabganj..gov.bd

/www.form.gov.bd 

ওযয়ব নপাট ডাল 

২. ফ্রন্ট জেস্ক 

৩.জউরনয়ন রেরজর্াল     

জসন্টার 

১০০/- র্াকার জকার্ য রি এবাং 

অরতররক্ত ২/- র্াকার জকার্ য 

রি 

আর.আর.রে.রস. 

জরকে যরুি 

জর্রলদিান নম্বর: +৮৮-

০৭৮১৫২২২১ 

 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

জর্রলদিান নম্বর: +৮৮-০৭৮১৫২৫০৪ 

জ-জিজল: 

adcrchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 

file:///G:/www.chapainawabganj.gov.bd/HYPERLINK
file:///G:/www.chapainawabganj.gov.bd/HYPERLINK
file:///G:/www.chapainawabganj.gov.bd/HYPERLINK
http://www.form/
http://www.form/
http://www.form/
http://www.form/
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ক্ররিক 

নাং 

জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সযবাচ্চড 

সিয় 

(ঘন্টা/ রেন/ িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারির 

স্থান 

রি/ চাদজযস োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার নাি উর্ধ্ডতন কি যকতযা/র্ার কাদে আপীল 

করা র্াদব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫. জিৌজা ম্যাপ রবক্রয়/ 

সরবরাহ 
জট্রজারর চালাদনর 

িাধ্যদি  র্াকা জিা 

জেয়ার পর ৩ (রতন)  

রেন 

 

 

 

চালাদনর মূল করপসহ আযবদন (নজ্লা ই-নসবা নকযন্দ্র  

আযবদনপত্র জ্িা ও নসবা মবতরণ করা হয়)| 
১. জজলা ওদয়ব জপার্ যাল 

২. অনুদিারেত স্ট্যাম্প 

 জভোর  

৫০০/- র্াকা  

(দকাে: নাং   ১-৪৬৩৭-

০০০১-১২২১) 

জসানালী ব্াাংক রল., 

চাঁপইনবাবগঞ্জ শাখায় জিা 

রেদত হদব । 

আর.আর.রে.রস. 

জরকে যরুি 

জর্রলদিান নম্বর: +৮৮-

০৭৮১৫২২২১ 

 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

জর্রলদিান নম্বর: +৮৮-০৭৮১৫২৫০৪ 

জ-জিজল: 

adcrchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 

৬. রনব যাহী ম্যারজদির্ 

আোলদত োদয়রকৃত 

িািলার জ্রুরী 

নকল সরবরাহ 

 নমথ প্রামি সাযপযক্ষ 

২ (দুই) কার্ য রেবস 
১.মনধ ডামরত িরদি আদবেনপত্র  

(বাংলাযদশ িরি নং-৮৭৩) 

২. প্ররত ১৫০র্ট শদের জন্য ২/- র্াকা মূল্যিাদনর    

১র্ট রহদসদব প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক জিারলও 

১.জজলা ওদয়ব জপার্ যাল 

২.অনুদিারেত স্ট্যাম্প 

জভোর  

 

১. ২০/- র্াকার জকার্ য রি 

২. প্ররত জিারলও এর সাদথ 

২/- র্াকার জকার্ য রি 

৩. মুরদ্রত জিারি্ওদত শে 

সাংখ্যা ২০০ এর অরধক হদল 

২/-র্াকার খাড়া জকার্ যরি 

আর.আর.রে.রস. 

জরকে যরুি 

জর্রলদিান নম্বর: +৮৮-

০৭৮১৫২২২১ 

 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

জর্রলদিান নম্বর: +৮৮-০৭৮১৫২৫০৪ 

জ-জিজল: 

adcrchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 

৭. রনব যাহী ম্যারজদির্ 

আোলদত োদয়রকৃত 

িািলার  সাধারণ 

নকল সরবরাহ 

সাংমিষ্ট আোলত 

হদত নরথ  

সরবরাদহর পর  

৩ (রতন) কার্ য রেবস 

১. রনধ যাররত িরদি আদবেনপত্র  

(বাংলাযদশ িরি নং-৮৭৩) 

২. প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক জিারলও 

১. নজ্লা ওদয়ব জপার্ যাল 

২. অনুদিারেত স্ট্যাম্প 

জভোর  

 

১. ২০/- র্াকার জকার্ য রি 

২. প্ররত জিারলও এর সাদথ 

২/- র্াকার জকার্ য রি 

৩. মুরদ্রত জিারি্ওদত শে 

সাংখ্যা ২০০ এর অরধক হদল 

২/-র্াকার খাড়া জকার্ যরি 

আর.আর.রে.রস. 

জরকে যরুি 

জর্রলদিান নম্বর: +৮৮-

০৭৮১৫২২২১ 

 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

জর্রলদিান নম্বর: +৮৮-০৭৮১৫২৫০৪ 

জ-জিজল: 

adcrchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 

৮. সহকারী করিশনার 

(ভূরি)  অরিদসর 

িািলার নকল 

সরবরাহ 

৭ (সাত) কার্ য 

রেবস 
১. রনধ যাররত িরদি আদবেনপত্র (বাংলাযদশ িরি 

নং-৮৭৩)(জ-জসবা জকদে জিা রেদত হদব) 

২ . প্ররত ১৫০র্ট শদের জন্য ২/- র্াকা মূল্যিাদনর 

১র্ট রহদসদব প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক জিারলও 

১. www. 

chapainawabganj 

.gov.bd 

২. ফ্রন্ট জেস্ক 

৩. অনুদিারেত স্ট্যাম্প 

 জভোর  (দকার্ য রি ও 

 জিারলও) 

১. ২০/- র্াকার জকার্ য রি 

২. প্ররত জিারলও এর সাদথ 

২/- র্াকার জকার্ য রি 

৩. মুরদ্রত জিারি্ওদত শে 

সাংখ্যা ২০০ এর অরধক হদল 

২/-র্াকার খাড়া জকার্ যরি 

আর.আর.রে.রস. 

জরকে যরুি 

জর্রলদিান নম্বর: +৮৮-

০৭৮১৫২২২১ 

 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

জর্রলদিান নম্বর: +৮৮-০৭৮১৫২৫০৪ 

জ-জিজল: 

adcrchapainawabganj 

@mopa.gov.bd 
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RywWwkqvj gywÝLvbv (†R.Gg.) kvLv 
 

 

µwgK 

bs 

†mevi bvg cÖ‡qvRbxq mgq  

(N›Uv/ w`b/ gvm) 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMR cÖvwßi ¯’vb wd/ Pv‡R©m `vwqZ¡cÖvß 

Kg©KZ©vi bvg 

Da©Zb Kg©KZ©v/hvi Kv‡Q Avcxj 

Kiv hv‡e 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. GwmW  weµ‡qi  

jvB‡mÝ cÖ`vb 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

1. wba©vwiZ ÒRÓ di‡g Av‡e`b 

2. RvZxq cwiPqcÎ/bvMwiKZ¡/ Rb¥ mb`cÎ 

(mZ¨vwqZ d‡UvKwc) 

3. e¨emv cÖwZôv‡bi gvwjKvbv msµvšÍ KvMRcÎ/ 

Pzw³bvgv/ fvovi iwk` (mZ¨vwqZ d‡UvKwc) 

4. †UªW jvB‡mÝ (mZ¨vwqZ d‡UvKwc) 

5. Zdwmjx e¨vsK KZ©…K cÖ`Ë Avw_©K ¯̂”QjZv 

mb`cÎ (hw` _v‡K ) 

6. AvqKi mb` (hw` _v‡K ) 

7. cvm‡cvU© mvB‡Ri `yB Kwc mZ¨vwqZ iw½b Qwe 

8. jvB‡mÝ wd I f¨vU Rgv cÖ`v‡bi †UªRvwi Pvjv‡bi 

g~j Kwc 

Av‡e`b dig d«›U †W¯‹, †R 

Gg kvLv n‡Z webvg~‡j¨, 

A_ev 

www.chapainawabganj.

gov.bd I‡qe †cvU©vj n‡Z 

msMÖn/ WvDb‡jvW Kiv hv‡e| 

jvB‡mÝ wd : 5,000/-UvKv 

†KvW: 1-2201-0001-1854  

I f¨vU 15% 

†mvbvjx e¨vsK wj.,  

চচচচচচচচচচচ

চচচ kvLvq †UªRvwi Pvjv‡bi 

gva¨‡g Rgv w`‡Z n‡e|  
 

mnKvix Kwgkbvi,  

†RGg kvLv,  

†Uwj‡dvb b¤^i: 

+880781-

51034 

B-†gBj: acjm@ 

gmail.com 

weÁ AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

†Uwj‡dvb b¤^i: +88-052583  

B-†gBj: 

admchapainawabganj 

@gmail.com 

2. GwmW  e¨env‡ii  

jvB‡mÝ cÖ`vb 

( সরকারর/ আধাসর
কারর/ স্বায়তশারসত 
প্ররতষ্ঠান/ সরকারর ও 
বেসরকারর রশক্ষা 
প্ররতষ্ঠাননর বক্ষনে 
প্রন াজ্য) / ( বেসরকা
রর সংস্থা/ েযেসা 
প্ররতষ্ঠাননর জ্ন্য 
প্রন াজ্য)  

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

1. wba©vwiZ "ঝ" di‡g Av‡e`b| 

2. RvZxq cwiPqcÎ/bvMwiKZ¡/ Rb¥ mb`cÎ 

(mZ¨vwqZ d‡UvKwc)| 

3. e¨emv cÖwZôv‡bi gvwjKvbv msµvšÍ KvMRcÎ/  
নক্সা/Pzw³bvgv/ fvovi iwk` (mZ¨vwqZ d‡UvKwc) 

4. †UªW jvB‡mÝ (mZ¨vwqZ d‡UvKwc) 

5. Zdwmjx e¨vsK KZ©…K cÖ`Ë Avw_©K ¯̂”QjZv 

mb`cÎ (hw` _v‡K) 

6. AvqKi mb` (hw` _v‡K) 

7. cvm‡cvU© mvB‡Ri `yB Kwc mZ¨vwqZ iw½b Qwe 

8. jvB‡mÝ wd I f¨vU Rgv cÖ`v‡bi †UªRvwi Pvjv‡bi 

g~j Kwc 

Av‡e`b dig d«›U †W¯‹, †R 

Gg kvLv n‡Z webvg~‡j¨, 

A_ev 

www.chapainawabganj.

gov.bd I‡qe †cvU©vj n‡Z 

msMÖn/ WvDb‡jvW Kiv hv‡e| 

jvB‡mÝ wd:  25,000/-UvKv 

(1001 wjUv‡ii D‡aŸ©) †KvW: 

1-2201-0001-1854  

I f¨vU 15% 

†mvbvjx e¨vsK wj., 

চচচচচচচচচচচ

চচচ kvLvq †UªRvwi Pvjv‡bi 

gva¨‡g Rgv w`‡Z n‡e| 

 

 

mnKvix Kwgkbvi,  

†RGg kvLv,  

†Uwj‡dvb b¤^i: 

+880781-

51034 

B-†gBj: acjm@ 

gmail.com  

weÁ AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

†Uwj‡dvb b¤^i: +88-052583  

B-†gBj: 

admchapainawabganj 

@gmail.com 

3. GwmW  e¨env‡ii  

jvB‡mÝ cÖ`vb 

(mvaviY e¨envi 

10 wjUvi ch©šÍ) 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em  

1. wba©vwiZ "T" di‡g Av‡e`b|  

2. wk¶v/M‡elYv cÖwZôv‡bi wbR¯^ c¨v‡W  cÖwZôvb 

cÖavb KZ©…K cÖ`Ë cÖZ¨qb| 

3. †h iæ‡g GwmW msi¶Y Kiv n‡e Zvi bKkv I 

wbivcËv e¨e¯’v|  

4. GwmW e¨enviKvix wk¶K/mnKvix/QvÎ-QvÎx‡`i 

bv‡gi ZvwjKv|  

5. jvB‡mÝ wd I f¨vU Rgv cÖ`v‡bi †UªRvwi Pvjv‡bi 

g~j Kwc 

Av‡e`b dig d«›U †W¯‹, †R 

Gg kvLv n‡Z webvg~‡j¨, 

A_ev 

www.chapainawabganj.

gov.bd I‡qe †cvU©vj n‡Z 

msMÖn/ WvDb‡jvW Kiv hv‡e| 

jvB‡mÝ wd : (mvaviY e¨envi  

10 wjUvi ch©šÍ) 

 wk¶v I M‡elYv cÖwZôv‡bi 

Rb¨ 1,500/- UvKv 

 Ab¨vb¨ 2,000/- UvKv| 

†KvW: 1-2201-0001-1854 

I f¨vU 15% 

†mvbvjx e¨vsK wj., 

চচচচচচচচচচচ

চচচ kvLvq †UªRvwi Pvjv‡bi 

gva¨‡g Rgv w`‡Z n‡e|

  

mnKvix Kwgkbvi,  

†RGg kvLv,  

†Uwj‡dvb b¤^i: 

+880781-

51034 B-†gBj: 

acjm@ 

gmail.com 

weÁ AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

†Uwj‡dvb b¤^i: +88-052583  

B-†gBj: 

admchapainawabganj 

@gmail.com 
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µwgK 

bs 

†mevi bvg cÖ‡qvRbxq mgq 

(N›Uv/ w`b/ gvm) 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMR cÖvwßi 

¯’vb 

wd/ Pv‡R©m `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

bvg 

Da©Zb Kg©KZ©v/hvi Kv‡Q 

Avcxj Kiv hv‡e 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. GwmW  e¨env‡ii  

jvB‡mÝ cÖ`vb 

(mvaviY e¨envi 

10 wjUv‡ii D‡aŸ©) 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

1. wba©vwiZ "T" di‡g Av‡e`b| 

2. RvZxq cwiPqcÎ/bvMwiKZ¡/ Rb¥mb`cÎ 

(mZ¨vwqZ d‡UvKwc)| 

3. e¨emv cÖwZôv‡bi gvwjKvbv msµvšÍ KvMRcÎ/ 

Pzw³bvgv/ fvovi iwk` (mZ¨vwqZ d‡UvKwc) 

4. †UªW jvB‡mÝ (mZ¨vwqZ d‡UvKwc) 

5. Zdwmjx e¨vsK KZ©…K cÖ`Ë Avw_©K ¯̂”QjZv 

mb`cÎ (hw` _v‡K) 

6. AvqKi mb` (hw` _v‡K) 

7. cvm‡cvU© mvB‡Ri `yB Kwc mZ¨vwqZ iw½b Qwe 

8. jvB‡mÝ wd I f¨vU Rgv cÖ`v‡bi †UªRvwi 

Pvjv‡bi g~j Kwc 

Av‡e`b dig d«›U †W¯‹, 

†R Gg kvLv n‡Z 

webvg~‡j¨, A_ev 

www.chapainawabg

anj.gov.bd I‡qe 

†cvU©vj n‡Z msMÖn/ 

WvDb‡jvW Kiv hv‡pe| 

jvB‡mÝ wd: (mvaviY e¨envi) 

 11 wjUvi n‡Z 50 wjUvi ch©šÍ 

3,000/- UvKv| 

 51 wjUvi n‡Z 500 wjUvi ch©šÍ 

5,000/- UvKv| 

 501 wjUvi n‡Z 1000 wjUvi 

ch©šÍ 10,000/- UvKv| 

†KvW: 1-2201-0001-1854 

I f¨vU 15% 

†mvbvjx e¨vsK wj., 

চচচচচচচচচচচচচচ 

kvLvq †UªRvwi Pvjv‡bi  

gva¨‡g Rgv w`‡Z n‡e| 

mnKvix Kwgkbvi,  

†RGg kvLv,  

†Uwj‡dvb b¤^i: 

+880781-51034 

B-†gBj: acjm@ 

gmail.com 

weÁ AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

†Uwj‡dvb b¤^i: +88-

052583  

B-†gBj: 

admchapainawabganj 

@gmail.com 

5. GwmW  e¨env‡ii  

jvB‡mÝ bevqb 

07 w`b jvB‡m‡Ýi †gqv` †kl nIqvi 1 (GK) gvm c~‡e© 

1. mv`v KvM‡R bevq‡bi  Av‡e`b 

2. g~j jvB‡mÝ I GwmW e¨env‡ii †iwRóvi 

3. †UªRvwi Pvjv‡bi g~jKwc 

 

Av‡e`b dig d«›U †W¯‹, 

†R Gg kvLv n‡Z 

webvg~‡j¨, A_ev 

www.chapainawabg

anj.gov.bd I‡qe 

†cvU©vj n‡Z msMÖn/ 

WvDb‡jvW Kiv hv‡e| 

jvB‡mÝ bevqb wd: g~j jvB‡mÝ wd 

Gi  5% UvKv  

†KvW: 1-2201-0001-1854 

†mvbvjx e¨vsK wj., 

চচচচচচচচচচচচচচ 

kvLvq †UªRvwi Pvjv‡bi gva¨‡g Rgv 

w`‡Z n‡e| 

mnKvix Kwgkbvi,  

†RGg kvLv,  

†Uwj‡dvb b¤^i: 

+880781-51034 

B-†gBj: acjm@ 

gmail.com 

weÁ AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

†Uwj‡dvb b¤^i: +88-

052583  

B-†gBj: 

admchapainawabganj 

@gmail.com 

6. Wzwcø‡KU GwmW   

jvB‡mÝ cÖ`vb| 

07 w`b 1. Wzwcø‡KU GwmW jvB‡mÝ cvIqvi KviY 

D‡jøLmn mv`v KvM‡R Av‡e`b  

2. g~j jvB‡m‡Ýi d‡UvKwc 

3. jvB‡mÝ nvwi‡q †M‡j wRwW-Gi g~j Kwc 

4. †UªRvwi Pvjv‡bi g~j Kwc 

Av‡e`b dig d«›U †W¯‹, 

†R Gg kvLv n‡Z 

webvg~‡j¨, A_ev 

www.chapainawabg

anj.gov.bd I‡qe 

†cvU©vj n‡Z msMÖn/ 

WvDb‡jvW Kiv hv‡e| 

Wzwcø‡KU GwmW jvB‡mÝ wd: 

Wzwcø‡KU jvB‡mÝ wd g~j jvB‡mÝ wd 

Gi 2% UvKv 

†KvW: 1-2201-0001-1854  

I f¨vU 15% 

†mvbvjx e¨vsK wj., 

চচচচচচচচচচচচচচ 

kvLvq †UªRvwi Pvjv‡bi gva¨‡g Rgv 

w`‡Z n‡e| 

mnKvix Kwgkbvi,  

†RGg kvLv,  

†Uwj‡dvb b¤^i: 

+880781-51034 

B-†gBj: acjm@ 

gmail.com 

weÁ AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

†Uwj‡dvb b¤^i: +88-

052583  

B-†gBj: 

admchapainawabganj 

@gmail.com 

7. GwmW  cwienb 

jvB‡mÝ cÖ`vb| 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

1. wba©vwiZ di‡g Av‡e`b| 

2. RvZxq cwiPqcÎ/Rb¥mb`cÎ (mZ¨vwqZ 

d‡UvKwc)| 

3. cÖwZôv‡bi gvwjKvbv msµvšÍ KvMRcÎ/ 

Pzw³bvgv/ fvovi iwk` (mZ¨vwqZ d‡UvKwc) 

4. †UªW jvB‡mÝ (mZ¨vwqZ d‡UvKwc) 

5. jvB‡mÝ wd I f¨vU Rgv cÖ`v‡bi †UªRvwi 

Pvjv‡bi g~j Kwc 

Av‡e`b dig d«›U †W¯‹, 

†R Gg kvLv n‡Z 

webvg~‡j¨, A_ev 

www.chapainawabg

anj.gov.bd I‡qe 

†cvU©vj n‡Z msMÖn/ 

WvDb‡jvW Kiv hv‡e| 

jvB‡mÝ wd :  5,000/- UvKv  

†KvW: 1-2201-0001-1854 

I f¨vU 15% 

†mvbvjx e¨vsK wj., 

চচচচচচচচচচচচচচ 

kvLvq †UªRvwi Pvjv‡bi gva¨‡g Rgv 

w`‡Z n‡e| 

mnKvix Kwgkbvi,  

†RGg kvLv,  

†Uwj‡dvb b¤^i: 

+880781-51034 

B-†gBj: acjm@ 

gmail.com 

weÁ AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

†Uwj‡dvb b¤^i: +88-

052583  

B-†gBj: 

admchapainawabganj 

@gmail.com 
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µwgK 

bs 

†mevi bvg cÖ‡qvRbxq mgq 

(N›Uv/ w`b/ gvm) 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMR cÖvwßi 

¯’vb 

wd/ Pv‡R©m `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

bvg 

Da©Zb Kg©KZ©v/hvi Kv‡Q Avcxj Kiv 

hv‡e 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8. (K) mvaviY 

bvMwi‡Ki Rb¨ 

েন্দুক/ kUMvb/ivB

‡dj 

৩০ ( রেশ)  Kvh© 

w`em 

1. wba©vwiZ di‡g Av‡e`b  

2. RvZxq cwiPq cÎ/bvMwiKZ¡ mb`/ Rb¥ mb`/ 

†fvUvi AvBwW Kv‡W©i mZ¨vwqZ d‡UvKwc 

3. AvqKi `ßi KZ©…K 1,00,000/- j¶ UvKvi 

cÖ`Ë AvqKi mb`  (weMZ 03 erm‡ii) 

4. `yB Kwc cvm‡cvU© mvB‡Ri iw½b mZ¨vwqZ Qwe  

5. B‡Zvc~‡e© Bm¨yK…Z Av‡Mœqv¯¿ jvB‡mÝ m¤cK©xZ 

৩00/- UvKvi ÷¨v‡¤c njdbvgv 

6. jvB‡mÝ wd I f¨vU Rgv cÖ`v‡bi †UªRvwi 

Pvjv‡bi g~j Kwc 

Av‡e`b dig d«›U †W¯‹, 

†R Gg kvLv n‡Z 

webvg~‡j¨, A_ev 

www.chapainawabg

anj.gov.bd I‡qe 

†cvU©vj n‡Z msMÖn/ 

WvDb‡jvW Kiv hv‡e| 

AvqKi `ßi 

jvB‡mÝ wd: 

েন্দুক/ kUMvb/ivB‡dj - 

20,000/- UvKv 

†KvW 1-2211-0000- 1859 

I f¨vU 15% 

†mvbvjx e¨vsK wj., 

চাাঁপাইনোেগঞ্জ kvLvq †UªRvwi 

Pvjv‡bi gva¨‡g Rgv w`‡Z n‡e| 

mnKvix Kwgkbvi,  

†RGg kvLv,  

†Uwj‡dvb b¤^i: 

+880781-51034 

B-†gBj: acjm@ 

gmail.com 

weÁ AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

†Uwj‡dvb b¤^i: +88-052583  

B-†gBj: 

admchapainawabganj 

@gmail.com 

 
 

9. (L) mvaviY 

bvMwi‡Ki Rb¨ 

wc Í̄j/ wifjevi 

৩০ ( রেশ)  Kvh© 

w`em 

1. wba©vwiZ Av‡e`b dig 

2. RvZxq cwiPq cÎ/bvMwiKZ¡ mb`/ Rb¥ mb`/ 

†fvUvi AvBwW Kv‡W©i mZ¨vwqZ d‡UvKwc 

3. AvqKi `ßi KZ©…K 3,00,000/- j¶  UvKvi  

cÖ`Ë AvqKi mb`  (weMZ 3 erm‡ii) 

4. 2 (`yB) Kwc cvm‡cvU© mvBR iwOb Qwe  

5. B‡Zvc~‡e© Bm y¨K…Z Av‡Mœqv¯¿ jvB‡mÝ m¤cwK©Z 

300/-UvKvi ÷¨v‡¤c njdbvgv 

6. jvB‡mÝ wd I f¨vU Rgv cÖ`v‡bi †UªRvwi 

Pvjv‡bi g~j Kwc 

Av‡e`b dig d«›U †W¯‹, 

†R Gg kvLv n‡Z 

webvg~‡j¨, A_ev 

www.chapainawabg

anj.gov.bd I‡qe 

†cvU©vj n‡Z msMÖn/ 

WvDb‡jvW Kiv hv‡e| 

 

AvqKi `ßi 

jvB‡mÝ wd: wc Í̄j, wifjevi- 

30,000/- UvKv 

†KvW: 1- 2211-0000-1859 

f¨vU 15% 

†KvW: 1.1133.0001.0311 

†mvbvjx e¨vsK wj., 

চাাঁপাইনোেগঞ্জ kvLvq †UªRvwi 

Pvjv‡bi gva¨‡g Rgv w`‡Z n‡e| 

mnKvix Kwgkbvi,  

†RGg kvLv,  

†Uwj‡dvb b¤^i: 

+880781-51034 

B-†gBj: acjm@ 

gmail.com 

weÁ AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

†Uwj‡dvb b¤^i: +88-052583  

B-†gBj: 

admchapainawabganj 

@gmail.com 

10. Iqvwik my‡Î 

(jvB‡mÝavixi 

g„Zy¨RwbZ Kvi‡Y) 

Av‡Mœqv‡¯¿i 

jvB‡mÝ cÖ`vb 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

1. wba©vwiZ di‡g Av‡e`b 

2. jvB‡mÝavixi g„Zy¨ mb‡`i mZ¨vwqZ d‡UvKwc  

3. IqvwikKv‡qg mb‡`i mZ¨vwqZ d‡UvKwc 

4. Ab¨vb¨ DËivwaKvwiMY KZ©…K cÖ`Ë 300/- UvKvi 

bb-RywWwkqvj ÷¨v‡¤c Gwd‡WwfU|   

5. RvZxq cwiPq cÎ/bvMwiKZ¡ mb`/Rb¥ wbeÜb 

mb‡`i mZ¨vwqZ d‡UvKwc 

6. 2 (`yB) Kwc cvm‡cvU© mvB‡Ri iwOb mZ¨vwqZ Qwe 

7. jvB‡mÝ wd I f¨vU Rgv cÖ`v‡bi †UªRvwi Pvjv‡bi 

g~j Kwc 

Av‡e`b dig d«›U †W¯‹, 

†R Gg kvLv n‡Z 

webvg~‡j¨, A_ev 

www.chapainawabg

anj.gov.bd I‡qe 

†cvU©vj n‡Z msMÖn/ 

WvDb‡jvW Kiv hv‡e| 
 

†cŠimfv/BDwbqb cwil` 

†bvUvix cvewjK 

jvB‡mÝ wd: kUMvb/†`vbvjv e›`yK –

২০,০00/- UvKv, ivB‡dj - 2০,000/- 

UvKv. wc Í̄j, wifvjevi -৩০,000/- 

UvKv 

†KvW: 1- 2211-0000-1859 

f¨vU 15% 

†KvW: 1.1133.0001.0311 

†mvbvjx e¨vsK wj., 

চাাঁপাইনোেগঞ্জ kvLvq †UªRvwi 

Pvjv‡bi gva¨‡g Rgv w`‡Z n‡e| 

mnKvix Kwgkbvi,  

†RGg kvLv,  

†Uwj‡dvb b¤^i: 

+880781-51034 

B-†gBj: acjm@ 

gmail.com 

weÁ AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

†Uwj‡dvb b¤^i: +88-052583  

B-†gBj: 

admchapainawabganj 

@gmail.com:  

11. Iqvwik/DËivwaKvi 

my‡Î (eva©K¨ RwbZ 

Kvi‡Y) Av‡Mœqv‡¯¿i 

jvB‡mÝ cÖ`vb 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

1. wba©vwiZ di‡g Av‡e`b 

2. jvB‡mÝavix KZ©…K cÖ`Ë 300/- UvKvi ÷¨v‡¤c 

Gwd‡WwfU|   

3. RvZxq cwiPq cÎ/‡fvUvi AvBwW Kv‡W©i mZ¨vwqZ 

d‡UvKwc 

4. 2 (`yB) Kwc cvm‡cvU© mvB‡Ri iwOb mZ¨vwqZ Qwe  

5. RvZxq cwiPq cÎ/bvMwiKZ¡ mb`/Rb¥ mb` Gi 

Av‡e`b dig d«›U †W¯‹, 

†R Gg kvLv n‡Z 

webvg~‡j¨, A_ev 

www.chapainawabg

anj.gov.bd I‡qe 

†cvU©vj n‡Z msMÖn/ 

WvDb‡jvW Kiv hv‡e| 

jvB‡mÝ wd: kUMvb/†`vbvjv e›`yK – 

২০,০00/- UvKv, ivB‡dj - ২০,000/- 

UvKv, wc Í̄j, wifvjevi -৩০,000/- 

UvKv  

†KvW: 1- 2211-0000-1859 

f¨vU 15% 

†KvW: 1.1133.0001.0311 

mnKvix Kwgkbvi,  

†RGg kvLv,  

†Uwj‡dvb b¤^i: 

+880781-51034 

B-†gBj: acjm@ 

gmail.com 

 

weÁ AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

†Uwj‡dvb b¤^i: +88-052583  

B-†gBj: 

admchapainawabganj 

@gmail.com 
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mZ¨vwqZ d‡UvKwc 

6. jvB‡mÝ wd I f¨vU Rgv cÖ`v‡bi †UªRvwi Pvjv‡bi 

g~j Kwc 

†cŠimfv/BDwbqb cwil` 

†bvUvix cvewjK 

†mvbvjx e¨vsK wj., 

চাাঁপাইনোেগঞ্জ kvLvq †UªRvwi 

Pvjv‡bi gva¨‡g Rgv w`‡Z n‡e| 
 

µwgK 

bs 

†mevi bvg cÖ‡qvRbxq mgq 

(N›Uv/ w`b/ gvm) 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMR cÖvwßi 

¯’vb 

wd/ Pv‡R©m `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

bvg 

Da©Zb Kg©KZ©v/hvi Kv‡Q Avcxj Kiv 

hv‡e 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12. 1g †kªYxi miKvwi 

Kg©KZ©v‡`i 

(K¨vWvi mvwf©m)/ 

mvgwiK 

Kg©KZ©v‡`i 

Av‡Mœqv‡¯¿i  

jvB‡mÝ cÖ`vb 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

1. wba©vwiZ di‡g Av‡e`b 

2. mswkøó Awdm cÖav‡bi mycvwikmn AMÖvqbcÎ  

3. RvZxq cwiPq cÎ/ bvMwiKZ¡ mb`/ Rb¥ mb`/ 

†fvUvi AvBwW Kv‡W©i mZ¨vwqZ d‡UvKwc 

4. `yB Kwc cvm‡cvU© mvB‡Ri mZ¨vwqZ iwOb Qwe  

5. B‡Zvc~‡e© Bm y¨K…Z Av‡Mœqv¯¿ jvB‡mÝ m¤cwK©Z 

300/-UvKvi ÷¨v‡¤c njdbvgv 

Av‡e`b dig d«›U †W¯‹, 

†R Gg kvLv n‡Z 

webvg~‡j¨, A_ev 

www.chapainawabg

anj.gov.bd I‡qe 

†cvU©vj n‡Z msMÖn/ 

WvDb‡jvW Kiv hv‡e|  

mswkøó `ßi 

wd gy³ (jvB‡mÝ wd Ges bevqb 

wd) 

mnKvix Kwgkbvi,  

†RGg kvLv,  

†Uwj‡dvb b¤^i: 

+880781-51034 

B-†gBj: acjm@ 

gmail.com 

weÁ AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

†Uwj‡dvb b¤^i: +88-052583  

B-†gBj: 

admchapainawabganj 

@gmail.com 

13. 1g †kªYxi miKvwi 

Kg©KZ©v‡`i (bb-

K¨vWvi)  

Av‡Mœqv‡¯¿i 

jvB‡mÝ cÖ`vb 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

1. wba©vwiZ di‡g Av‡e`b 

2. mswkøó Awdm cÖav‡bi mycvwikmn AMÖvqb cÎ  

3. RvZxq cwiPq cÎ/ bvMwiKZ¡ mb`/ Rb¥ mb`/ 

†fvUvi AvBwW Kv‡W©i mZ¨vwqZ d‡UvKwc 

4. 2 (`yB) Kwc cvm‡cvU© mvB‡Ri mZ¨vwqZ iwOb Qwe  

5. B‡Zvc~‡e© Bmy¨K…Z Av‡Mœqv¯¿ jvB‡mÝ m¤cK©xZ 

300/-UvKvi ÷¨v‡¤c njdbvgv 

6. jvB‡mÝ wd I f¨vU Rgv cÖ`v‡bi †UªRvwi 

Pvjv‡bi g~j Kwc 

Av‡e`b dig d«›U †W¯‹, 

†R Gg kvLv n‡Z 

webvg~‡j¨, A_ev 

www.chapaina

wabganj.gov.bd 

I‡qe †cvU©vj n‡Z 

msMÖn/ WvDb‡jvW Kiv 

hv‡e|  

mswkøó `ßi 

 

jvB‡mÝ wd: kUMvb/†`vbvjv 

e›`yK  ২০,০00/- UvKv, ivB‡dj 

- ২০,000/- UvKv,  

wc Í̄j/wifjevi- ৩০,000/-UvKv  

†KvW: 1- 2211-0000-1859 

f¨vU 15% 

†KvW: 1.1133.0001.0311 

†mvbvjx e¨vsK wj., 

চাাঁপাইনোেগঞ্জ kvLvq †UªRvwi 

Pvjv‡bi gva¨‡g Rgv w`‡Z n‡e| 

mnKvix Kwgkbvi,  

†RGg kvLv,  

†Uwj‡dvb b¤^i: 

+880781-51034 

B-†gBj: acjm@ 

gmail.com 

weÁ AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

†Uwj‡dvb b¤^i: +88-052583  

B-†gBj: 

admchapainawabganj 

@gmail.com 

14. cÖwZôv‡bi AbyKz‡j 

Av‡Mœqv‡¯¿i 

jvB‡mÝ cÖ`vb 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

1. wba©vwiZ di‡g Av‡e`b 

2. RvZxq cwiPq cÎ/bvMwiKZ¡ mb`/ Rb¥ mb`/ 

†fvUvi AvBwW Kv‡W©i mZ¨vwqZ d‡UvKwc 

3. MvW© Gi 2 (`yB) Kwc iwOb mZ¨vwqZ Qwe I 

Rxeb েৃত্তান্ত (cywjk cÖwZ‡e`bmn )  

4. e¨vsK mj‡fwÝ mvwU©wd‡KU  

5. e¨vs‡Ki †¶‡Î evsjv‡`k e¨vsK KZ©…K  cÖ`Ë 

Aby‡gv`b cÎ| 

6. B‡Zvc~‡e© Bm¨yK…Z Av‡Mœqv¯¿ jvB‡mÝ m¤cwK©Z 

300/- UvKvi ÷¨v‡¤c njdbvgv 

7. e¨vsK AM©v‡bvMÖvg 

8. jvB‡mÝ wd I f¨vU Rgv cÖ`v‡bi †UªRvwi 

Pvjv‡bi g~j Kwc  

9. ব্যাংযকর মনরাপত্তা সংক্রান্ত বণ ডনাপত্র 

Av‡e`b dig d«›U †W¯‹, 

†R Gg kvLv n‡Z 

webvg~‡j¨, A_ev 

www.chapaina

wabganj.gov.bd 

I‡qe †cvU©vj n‡Z 

msMÖn/ WvDb‡jvW Kiv 

hv‡e| 

evsjv‡`k e¨vsK 

আমথ ডক প্রমতষ্ঠান বা ব্যাংক প ডাযয় 

লাইযসি মিস- লং ব্যাযরল 

২০,০০০/- নবায়ন মি ৫,০০০/- 

টাকা  

প্রমতষ্ঠান প ডাযয় লাইযসি মি লং 

ব্যাযরল ৫০,০০০/- টাকা নবায়ন মি 

১০,০০০/- টাকা  

†KvW: 1- 2211-0000-1859 

f¨vU 15% 

†KvW: 1.1133.0001.0311 

†mvbvjx e¨vsK wj., 

চাাঁপাইনোেগঞ্জ kvLvq †UªRvwi 

Pvjv‡bi gva¨‡g Rgv w`‡Z n‡e| 

mnKvix Kwgkbvi,  

†RGg kvLv,  

†Uwj‡dvb b¤^i: 

+880781-51034 

B-†gBj: acjm@ 

gmail.com 

weÁ AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

†Uwj‡dvb b¤^i: +88-052583  

B-†gBj: 

admchapainawabganj 

@gmail.com 

15. gyw³‡hv×v‡`i Rb¨ 

Av‡Mœqv‡¯¿i 

jvB‡mÝ cÖ`vb 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

1. wba©vwiZ Av‡e`b dig|  

2. RvZxq cwiPq cÎ/bvMwiKZ¡ mb`/ Rb¥ mb` 

†fvUvi AvBwW Kv‡W©i  mZ¨vwqZ d‡UvKwc 

Av‡e`b dig d«›U †W¯‹, 

†R Gg kvLv n‡Z 

webvg~‡j¨, A_ev 

wd gy³ (jvB‡mÝ wd Ges bevqb 

wd) 

mnKvix Kwgkbvi,  

†RGg kvLv,  

†Uwj‡dvb b¤^i: 

weÁ AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

†Uwj‡dvb b¤^i: +88-052583  

B-†gBj: 
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3. 2 (`yB) Kwc cvm‡cvU© mvBR iwOb Qwe  

4. gyw³‡hv×v †M‡RU I mb`c‡Îi mZ¨vwqZ 

d‡UvKwc 

5. B‡Zvc~‡e© Bm¨yK…Z Av‡Mœqv¯¿ jvB‡mÝ m¤cwK©Z 

300/-UvKvi ÷¨v‡¤c njdbvgv 

www.chapainawabg

anj.gov.bd I‡qe 

†cvU©vj n‡Z msMÖn/ 

WvDb‡jvW Kiv hv‡e| 

+880781-51034 

B-†gBj: acjm@ 

gmail.com 

admchapainawabganj 

@gmail.com 

 

 

µwgK 

bs 

†mevi bvg cÖ‡qvRbxq mgq 

(N›Uv/ w`b/ gvm) 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMR 

cÖvwßi ¯’vb 

wd/ Pv‡R©m `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

bvg 

Da©Zb Kg©KZ©v/hvi Kv‡Q Avcxj Kiv 

hv‡e 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16. েন্দুক/ kUMvb/ 

ivB‡dj/wc Í̄j/ 

wifjevi jvB‡mÝ 

bevqb 

1 w`b 1. †mvbvjx e¨vs‡K bevqb wd eve` UvKv (f¨vUmn) 

Rgv w`‡q Pvjvb `vwLj Ki‡Z n‡e   

2. jvB‡m‡Ýi g~j Kwc Rgv w`‡Z n‡e  

3. bevq‡bi mgq A¯¿ †`Lv‡Z n‡e| 

4. jvB‡mÝ bevqb wd I f¨vU Rgv cÖ`v‡bi †UªRvwi 

Pvjv‡bi g~j Kwc 
 

(wba©vwiZ mg‡qi c‡i jvB‡mÝ bevq‡bi †¶‡Î KviY 

D‡jL c~e©K bevq‡bi Av‡e`b `vwLj Ki‡Z n‡e 

Ges  wØ¸bnv‡i bevqb wd f¨vUmn †mvbvjx e¨vs‡K 

Rgvw`‡q g~j Pvjv‡bi Kwc `vwLj Ki‡Z n‡e|) 

Av‡e`b dig d«›U 

†W¯‹, †R Gg kvLv 

n‡Z webvg~‡j¨, 

A_ev 

www.chapaina
wabganj.gov.bd 

I‡qe †cvU©vj n‡Z 

msMÖn/ WvDb‡jvW 

Kiv hv‡e| 

jvB‡mÝ wd: 

kUMvb/ivB‡dj - ৫,০০০/-, 

wc Í̄j/wifjevi -১০,০০০/- UvKv   

†KvW: 1- 2211-0000-1859 

f¨vU 15% 

†KvW: 1.1133.0001.0311  

†mvbvjx e¨vsK wj., 

চাাঁপাইনোেগঞ্জ kvLvq †UªRvwi 

Pvjv‡bi gva¨‡g Rgv w`‡Z n‡e| 

mnKvix Kwgkbvi,  

†RGg kvLv,  

†Uwj‡dvb b¤^i: 

+880781-51034 

B-†gBj: acjm@ 

gmail.com 

weÁ AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

†Uwj‡dvb b¤^i: +88-052583  

B-†gBj: admchapainawabganj 

@gmail.com 

17. Wzwcø‡KU Av‡Mœqv¯¿ 

jvB‡mÝ cÖ`vb| 

(েন্দুক/ kUMvb/ 

ivB‡dj/ wc¯Íj/ 

wifjevi) 

07 w`b 1. mv`v KvM‡R Av‡e`b| 

2. jvB‡m‡Ýi d‡UvKwc 

3. nvwi‡q †M‡j wR wW Gi Kwc 

4. cwÎKvq cÖKvwkZ  nviv‡bv weÁwßi Kwc| 

5. Wywcø‡KU jvB‡mÝ wd I f¨vU Rgv cÖ`v‡bi †UªRvwi 

Pvjv‡bi g~j Kwc 

Av‡e`b dig d«›U 

†W¯‹, †R Gg kvLv 

n‡Z webvg~‡j¨, 

A_ev 

www.chapaina

wabganj.gov.bd 

I‡qe †cvU©vj n‡Z 

msMÖn/ WvDb‡jvW 

Kiv hv‡e| 

Wzwcø‡KU jvB‡mÝ wd 500/- UvKv  

†KvW: 1- 2211-0000-1859 

f¨vU 15% 

†KvW: 1.1133.0001.0311  

†mvbvjx e¨vsK wj., 

চাাঁপাইনোেগঞ্জ kvLvq †UªRvwi 

Pvjv‡bi gva¨‡g Rgv w`‡Z n‡e| 

mnKvix Kwgkbvi,  

†RGg kvLv,  

†Uwj‡dvb b¤^i: 

+880781-51034 

B-†gBj: acjm@ 

gmail.com 

weÁ AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

†Uwj‡dvb b¤^i: +88-052583  

B-†gBj: admchapainawabganj 

@gmail.com 

18. Av‡Mœqv¯¿ jvB‡mÝ 

UªvÝdvi 

10 w`b 1. mv`v KvM‡R Av‡e`b| 

2. nvjmb bevqbK…Z jvB‡m‡Ýi d‡UvKwc 

Av‡e`b dig d«›U 

†W¯‹, †R Gg kvLv 

n‡Z webvg~‡j¨, 

A_ev 

www.chapaina

wabganj.gov.bd 

I‡qe †cvU©vj n‡Z 

msMÖn/ WvDb‡jvW 

Kiv hv‡e| 

- mnKvix Kwgkbvi,  

†RGg kvLv,  

†Uwj‡dvb b¤^i: 

+880781-51034 

B-†gBj: acjm@ 

gmail.com 

weÁ AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

†Uwj‡dvb b¤^i: +88-052583  

B-†gBj: admchapainawabganj 

@gmail.com 
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তে ও অরভদর্াগ শাখা 

ক্ররিক 

নাং 
জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সযবাচ্চড সিয়  

(ঘন্টা/ রেন/ িাস) 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ 

প্রারির স্থান 
রি/ চাদজযস োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার নাি উর্ধ্ডতন কি যকতযা/র্ার কাদে আপীল করা র্াদব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১. সরকারর/ আধা 

সরকারর/ 

স্বায়ত্তশারসত 

প্ররতষ্ঠাদনর জরি-

জিা বা সম্পরত্ত 

েখল সাংক্রান্ত 

অরভদর্াগ গ্রহণ 

(প্রশাসরনকভাদব 

রনষ্পরত্তদর্াগ্য) 

 তেদন্তর জন্য ১৫ (পদনর) 

কা ডমদবস 

 তেন্ত প্ররতদবেন প্রারির পর ৭ 

(সাত) কা ডমদবস 

 ব্বস্থা গ্রহণাদথ য অন্য কার্ যালদয় 

জপ্ররদণর জন্য ২ (দুজ) কা ডমদবস 

 

 সাো কাগদজ রলরখত 

আদবেন/ অরভদর্াগ 

 অরভদর্াদগর সিথ যদন 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র (র্রে 

থাদক) 

রনজ ২০.০০ র্াকার 

জকার্ য রি 
সহকারী করিশনার,  

তে ও অরভদর্াগ শাখা  

জর্রলদিান নম্বর: +৮৮০৭৮১৫১০৩৪ 

রবজ্ঞ অরতররক্ত জজলা ম্যারজদির্  

জর্রলদিান নম্বর: +৮৮-০৭৮১৫২৫৮৩  

জ-জিজল: 

dcchapainawabganj@mopa.gov

.bd 

২. প্রশাসরনকভাদব 

রনষ্পরত্তদর্াগ্য 

সরকারর/ আধা 

সরকারর/ 

স্বায়ত্তশারসত 

প্ররতষ্ঠাদনর 

কি যকতযা/ 

কি যচারীদের রবরুদদ্ধ 

দুনীরত ও অরনয়ি 

এর অরভদর্াগ 

১.তেদন্তর জন্য ১৫ (পদনর) কা ডমদবস 

 

২.তেন্ত প্ররতদবেন প্রারির পর ৭ (সাত) 

কা ডমদবস 

 

৩.ব্বস্থা গ্রহণাদথ য অন্য কার্ যালদয় 

জপ্ররদণর জন্য ২ (দুজ) কা ডমদবস 

 

 সাো কাগদজ রলরখত 

আদবেন/ অরভদর্াগ 

 অরভদর্াদগর সিথ যদন 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র (র্রে 

থাদক) 

রনজ ২০.০০ র্াকার 

জকার্ য রি 
সহকারী করিশনার,  

তে ও অরভদর্াগ শাখা  

জর্রলদিান নম্বর: +৮৮০৭৮১৫১০৩৪ 

রবজ্ঞ অরতররক্ত জজলা ম্যারজদির্  

জর্রলদিান নম্বর: +৮৮-০৭৮১৫২৫৮৩  

জ-জিজল: 

dcchapainawabganj@mopa.gov

.bd 

৩. জউরপ জচয়ারম্যান/ 

সেস্য সহ উন্নয়ন/ 

সাংস্কার/ জিরািত/ 

পুনব যাসন সম্পদকয 

প্রশাসরনক অরভদর্াগ 

১.তেদন্তর জন্য ১৫ (পদনর) কা ডমদবস 

২.তেন্ত প্ররতদবেন প্রারির পর ৭ (সাত) 

কা ডমদবস 

৩.ব্বস্থা গ্রহণাদথ য অন্য কার্ যালদয় 

 সাো কাগদজ রলরখত 

আদবেন/ অরভদর্াগ 

 অরভদর্াদগর সিথ যদন 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র (র্রে 

থাদক) 

রনজ ২০.০০ র্াকার 

জকার্ য রি 
সহকারী করিশনার,  

তে ও অরভদর্াগ শাখা  

জর্রলদিান নম্বর: +৮৮০৭৮১৫১০৩৪ 

রবজ্ঞ অরতররক্ত জজলা ম্যারজদির্  

জর্রলদিান নম্বর: +৮৮-০৭৮১৫২৫৮৩  

জ-জিজল: 

dcchapainawabganj@mopa.gov
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জপ্ররদণর জন্য ২ (দুজ) কা ডমদবস .bd 

 

ক্ররিক 

নাং 

জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সযবাচ্চড সিয় 

(ঘন্টা/ রেন/ িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ 

প্রারির স্থান 

রি/ চাদজযস োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার নাি উর্ধ্ডতন কি যকতযা/র্ার কাদে আপীল করা র্াদব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪. প্রশাসরনকভাদব 

রনষ্পরত্তদর্াগ্য সকল 

ধরদনর রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাদনর দুনীরত 

ও অরনয়দির 

অরভদর্াগ 

১.তেদন্তর জন্য ১৫ (পদনর) কা ডমদবস 

২.তেন্ত প্ররতদবেন প্রারির পর ৭ (সাত) 

কা ডমদবস 

 

৩.ব্বস্থা গ্রহণাদথ য অন্য কার্ যালদয় 

জপ্ররদণর জন্য ২ (দুজ) কা ডমদবস 

 

 সাো কাগদজ রলরখত 

আদবেন/ অরভদর্াগ 

 অরভদর্াদগর সিথ যদন 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র (র্রে 

থাদক) 

রনজ ২০.০০ র্াকার 

জকার্ য রি 
সহকারী করিশনার,  

তে ও অরভদর্াগ শাখা  

জর্রলদিান নম্বর: +৮৮০৭৮১৫১০৩৪ 

রবজ্ঞ অরতররক্ত জজলা ম্যারজদির্  

জর্রলদিান নম্বর: +৮৮-০৭৮১৫২৫৮৩  

জ-জিজল: 

dcchapainawabganj@mopa.gov

.bd 

৫. প্রশাসরনকভাদব 

রনষ্পরত্তদর্াগ্য 

নাগররকদের জর্ 

জকান অরভদর্াগ  

১.তেদন্তর জন্য ১৫ (পদনর) কা ডমদবস 

২.তেন্ত প্ররতদবেন প্রারির পর ৭ (সাত)  

কা ডমদবস 

৩.ব্বস্থা গ্রহণাদথ য অন্য কার্ যালদয় 

জপ্ররদণর জন্য ২ (দুজ) কা ডমদবস 

 

 সাো কাগদজ রলরখত 

আদবেন/ অরভদর্াগ 

 অরভদর্াদগর সিথ যদন 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র (র্রে 

থাদক) 

রনজ ২০.০০ র্াকার 

জকার্ য রি 
সহকারী করিশনার,  

তে ও অরভদর্াগ শাখা  

জর্রলদিান নম্বর: +৮৮০৭৮১৫১০৩৪ 

রবজ্ঞ অরতররক্ত জজলা ম্যারজদির্  

জর্রলদিান নম্বর: +৮৮-০৭৮১৫২৫৮৩  

জ-জিজল: 

dcchapainawabganj@mopa.gov

.bd 
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স্থানীয় সরকার শাখা 

ক্রঃ 

নং 

নসবার নাি প্রযয়াজ্নীয় সিয় 

(ঘন্টা/মদন/িাস) 

 

প্রযয়াজ্নীয় কাগজ্পত্র প্রযয়াজ্নীয় কাগজ্ 

প্রামির স্থান 

মি/চাযজ্ডস দাময়ত্বপ্রাি কি ডকতডার নাি উধ ডতন কি ডকতা/ ার কাযছ আপীল করা 

 াযব  

1 2 3 4 5 6 7 8 

১. জ্ন্ম ও মৃত্যয সনদ 

সংযশাধন  

৭ (সাত) মদন জ্ন্ম ও মৃত্যয সনদ সংযশাধযনর নক্ষযত্র   

১. পুরণকৃত সংযশাধনী ছক 

  ২. ইযতাপূযব ড সংগৃহীত জ্ন্ম ও মৃত্যয সনযদর   

      মূলকমপ 

  ৩. সংযশাধযণর স্বপযক্ষ প্রিাণক (এস.এস.মস. সনদ   

       /পাসযপাট ড/জ্াতীয় পমরচয়পত্র এর সতযাময়ত  

       ছায়ামলমপ 

১. br.lgd.gov.bd ওযয়ব  

   সাইট হযত আযবদন িরি 

 

মবনামূযল্য উপপমরচালক, স্থানীয় সরকার   

নটমলযিান নম্বর : +৮৮০৭৮১৫২৩২৯ 

 ই-নিইল: 

ddlgchapainawabgnaj@gmail.com 

 

নজ্লা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ  

নটমলযিান নম্বর : +৮৮০৭৮১৫২৩০০  

ই-নিইল: 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 

2. ইউমনয়ন পমরষদ 

নচয়ারম্যান/ 

সদস্যগযণর মবরুযে 

মবমবধ 

আযবদন/আপমত্ত/ 

অমিয াগ মনষ্পমত্ত 

তদন্ত প্রমতযবদন 

প্রামির জ্ন্য ১৫ 

(পযনর) মদন 

প্রমতযবদন প্রামির 

পর ৭ (সাত) মদন 

 

1. মলমখত অমিয াগ  

2. অমিয াযগর সিথ ডযন প্রযয়াজ্নীয় কাগজ্পত্র  

 মবনামূযল্য উপপমরচালক, স্থানীয় সরকার   

নটমলযিান নম্বর : +৮৮০৭৮১৫২৩২৯  

ই-নিইল: 

ddlgchapainawabgnaj@gmail.com 

নজ্লা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ  

নটমলযিান নম্বর : +৮৮০৭৮১৫২৩০০  

ই-নিইল: 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 

3. ইউমনয়ন পমরষযদর 

কি ডচারীগযণর  

মবরুযে মবমবধ 

আযবদন/আপমত্ত/ 

অমিয াগ মনষ্পমত্ত 

তদন্ত প্রমতযবদন 

প্রামির জ্ন্য ১৫ 

(পযনর) মদন 

প্রমতযবদন প্রামির 

পর ৭ (সাত) মদন 

 

1. মলমখত আযবদন/অমিয াগ 

2. অমিয াযগর সিথ ডযন প্রযয়াজ্নীয় কাগজ্পত্র 

 

 মবনামূযল্য উপপমরচালক, স্থানীয় সরকার   

নটমলযিান নম্বর : +৮৮০৭৮১৫২৩২৯  

ই-নিইল: 

ddlgchapainawabgnaj@gmail.com 

নজ্লা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ্  

নটমলযিান নম্বর : +৮৮০৭৮১৫২৩০০  

ই-নিইল: 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 

4. ইউমনয়ন পমরষদ 

সমচবযদর অবসর 

িঞ্জুরী 

আযবদন প্রামির পর 

১৫ (পযনর) মদন 

1. মলমখত আযবদন 

2. সংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরষদ নচয়ারম্যাযনর না-

দাবী প্রত্ য়ন 

3. সংমিষ্ট উপযজ্লা মনব ডাহী অমিসাযরর সুপামরশ 

4. চাকুমর বমহ 

১. ইউমনয়ন পমরষদ 

 

২. সংমিষ্ট উপযজ্লা   

    মনব ডাহী অমিসাযরর    

    কা ডালয় 

 

৩. নজ্লা প্রশাসযকর  

    কা ডালয়  

 

মবনামূযল্য উপপমরচালক, স্থানীয় সরকার   

নটমলযিান নম্বর : +৮৮০৭৮১৫২৩২৯  

ই-নিইল: 

ddlgchapainawabgnaj@gmail.com 

নজ্লা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ  

নটমলযিান নম্বর : +৮৮০৭৮১৫২৩০০  

ই-নিইল: 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 

5. ইউমনয়ন পমরষদ 

সমচবযদর লাম্প 

২ (দুই) িাস 1. মলমখত আযবদন 

2. অবসর িঞ্জুরীর আযদশ 

 মবনামূযল্য উপপমরচালক, স্থানীয় সরকার   

নটমলযিান নম্বর : +৮৮০৭৮১৫২৩২৯ 

নজ্লা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ  

নটমলযিান নম্বর : +৮৮০৭৮১৫২৩০০  

mailto:dcchapainawabganj@mopa.gov.bd
mailto:dcchapainawabganj@mopa.gov.bd
mailto:dcchapainawabganj@mopa.gov.bd
mailto:dcchapainawabganj@mopa.gov.bd
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গ্রান্ট িঞ্জুরী   ই-নিইল: 

ddlgchapainawabgnaj@gmail.com 

ই-নিইল: 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 

 

ক্ররি

ক 

নাং 

জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সযবাচ্চড 

সিয় 

(ঘন্টা/ রেন/ িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ 

প্রারির স্থান 

রি/ চাদজযস োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযার নাি উর্ধ্ডতন কি যকতযা/র্ার কাদে আপীল করা 

র্াদব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

6. ইউমনয়ন পমরষদ 

সমচবযদর 

আনুযতামষক িাতা 

িঞ্জুরী 

৬ (ছয়) িাস 1.  মলমখত আযবদন 

2. অবসর িঞ্জুরীর আযদশ 

3. ৩০০/- টাকার নন-জুমর্মশয়াল স্ট্যাযম্পর 

অঙ্গীকারনািা 

4. ইউমপ নচয়ারম্যান কর্তডক প্রদত্ত না-দাবী প্রতযয়ন 

5. দাময়ত্বিার হতান্তযরর তামলকা (চাজ্ড মলষ্ট) 

১. নজ্লা প্রশাসযকর  

    কা ডাল 

২. নন-জুমর্মশয়াল  

    স্ট্যাযম্পর জ্ন্য  

    নিন্ডার  

 

৩. ইউমপ নচয়ারম্যান 

মবনামূযল্য উপপমরচালক, স্থানীয় সরকার   

নটমলযিান নম্বর : +৮৮০৭৮১৫২৩২৯ 

 ই-নিইল: 

ddlgchapainawabgnaj@gmail.com 

নজ্লা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ  

নটমলযিান নম্বর : +৮৮০৭৮১৫২৩০০  

ই-নিইল: 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 

7. নপৌরসিার 

নিয়র/কাউমিলরগ

নণর মবরুযে মবমবধ 

আযবদন/আপমত্ত 

অমিয াগ/মনষ্পমত্ত 

তদন্ত প্রমতযবদন 

প্রামির জ্ন্য ১৫ 

(পযনর) মদন 

প্রমতযবদন প্রামির 

পর ৭ (সাত) মদন 

1. মলমখত অমিয াগ 

2. অমিয াযগর সিথ ডযন প্রযয়াজ্নীয় কাগজ্পত্র  

 মবনামূযল্য উপপমরচালক, স্থানীয় সরকার   

নটমলযিান নম্বর : +৮৮০৭৮১৫২৩২৯ 

 ই-নিইল: 

ddlgchapainawabgnaj@gmail.com 

নজ্লা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ  

নটমলযিান নম্বর : +৮৮০৭৮১৫২৩০০  

ই-নিইল: 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 

8. নপৌরসিার 

কি ডচারীগযণর 

মবরুযে মবমবধ 

আযবদন/আপমত্ত/ 

অমিয াগ মনষ্পমত্ত 

তদন্ত প্রমতযবদন 

প্রামির জ্ন্য ১৫ 

(পযনর) মদন 

প্রমতযবদন প্রামির 

পর ৭ (সাত) মদন 

1. মলমখত আযবদন ও অমিয াগ 

2. অমিয াযগর সিথ ডযন প্রযয়াজ্নীয় কাগজ্পত্র 

 মবনামূযল্য উপপমরচালক, স্থানীয় সরকার   

নটমলযিান নম্বর : +৮৮০৭৮১৫২৩২৯ 

 ই-নিইল: 

ddlgchapainawabgnaj@gmail.com 

নজ্লা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ  

নটমলযিান নম্বর : +৮৮০৭৮১৫২৩০০  

ই-নিইল: 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 

9. ইউমনয়ন 

পমরষদ/উপযজ্লা 

পমরষদ/নপৌরসিার 

সীিানা মনধ ডারণ 

এবং এ সংক্রান্ত 

অমিয াগ মনষ্পমত্ত 

৩০ (মত্রশ) মদন ১.   মলমখত আযবদন ও অমিয াগ 

২.   অমিয াযগর সিথ ডযন প্রযয়াজ্নীয় কাগজ্পত্র 

 মবনামূযল্য উপপমরচালক, স্থানীয় সরকার   

নটমলযিান নম্বর : +৮৮০৭৮১৫২৩২৯ 

 ই-নিইল: 

ddlgchapainawabgnaj@gmail.com 

নজ্লা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ্  

নটমলযিান নম্বর : +৮৮০৭৮১৫২৩০০  

ই-নিইল: 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 

10. ইউমনয়ন পমরষদ 

কিযিক্স িবন 

মনি ডাযণর স্থান 

মনব ডাচন এবং এ 

সংক্রান্ত অমিয াগ 

মনষ্পমত্ত 

৩০ (মত্রশ) মদন ১.   মলমখত আযবদন ও অমিয াগ 

২.   অমিয াযগর সিথ ডযন প্রযয়াজ্নীয় কাগজ্পত্র 

 মবনামূযল্য উপপমরচালক, স্থানীয় সরকার   

নটমলযিান নম্বর : +৮৮০৭৮১৫২৩২৯ 

 ই-নিইল: 

ddlgchapainawabgnaj@gmail.com 

নজ্লা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ  

নটমলযিান নম্বর : +৮৮০৭৮১৫২৩০০  

ই-নিইল: 

dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 

 

  

 

 

mailto:dcchapainawabganj@mopa.gov.bd
mailto:dcchapainawabganj@mopa.gov.bd
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54 

 

 

 

 

জজনাদরল সার্ট যরিদকর্ শাখা 

ক্রঃ 

নাং 

জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সিয় প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র  প্রযয়াজ্নীয় কাগজ্পত্র 

প্রামিস্থান 

রি/চাদজযস োরয়ত্বপ্রাি কি যকতযা 

 

উদ্ধযতন কি যকতযা 

(র্াঁর কাদে আরপল করা 

র্াদব) 

০১ সরকারর 

বদকয়া 

পাওনা অথ য 

আোয় 

(রপরেআর 

এযাক্ট-

১৯১৩) 

আোলদতর 

কার্ যক্রদির উপর 

রনধ যাররত 

বাাংলাদেশ িরি নাং 

১০২৭ এবাং বাাংলাদেশ 

িরি নাং ১০২৮  

www.forms.gov.b

d 

িািলা োদয়দরর 

নক্ষজত্র প্রদেয় 

স্ট্যাম্প/নকাট ড রির 

পররিাণ পরররশষ্ট  

" ক " জত জেখাদনা 

হদলা 

(সাংযুক্ত) 

জজনাদরল সার্ট যরিদকর্ 

অরিসার, 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ- 

০৭৮১-৬২৫০৯ (অরিস) 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(রাজস্ব) 

চাঁপাজনবাবগঞ্জ 

০৭৮১-৫২৫০৪ (অরিস) 

 

 

 

 

file:///G:/www.forms.gov.bd
file:///G:/www.forms.gov.bd
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পরররশষ্ট " ক " 

 

জিাকদ্দিা োদয়রকাদল আদরাপদর্াগ্য মূল্যানুসাদর রি  

 

সাংখ্যা মূল্য সীিা সঠিক রি 

০১ জর্খাদন রবষয়বস্ত্ত্তর পররিাণ বা মূল্য অনরধক ১০,০০০/= র্াকা এজরম্নপ পররিাদণর ১০% হাদর 

০২ জর্খাদন রবষয়বস্ত্ত্তর পররিাণ বা মূল্য ১০,০০০/= র্াকার অরধক রকন্তু ২০,০০০/= 

র্াকার  উদদ্ধয নয় 

১০০০/= র্াকাসহ ১০,০০০/= র্াকার উদ্ধয পররিাদণর ০৮% 

হাদর 

০৩ জর্খাদন রবষয়বস্ত্ত্তর পররিাণ বা মূল্য ২০,০০০/= র্াকার উদদ্ধয রকন্তু ৫০,০০০/= 

র্াকার অরধক নয় 

১৮০০/= র্াকাসহ ১০,০০০/= র্াকার উদ্ধয পররিাদণর ০৬% 

হাদর 

০৪ জর্খাদন রবষয়বস্ত্ত্তর পররিাণ বা মূল্য ৫০,০০০/= র্াকার উদদ্ধয রকন্তু 

১,০০,০০০/= র্াকার অরধক নয় 

৩৬০০/= র্াকাসহ ৫০,০০০/= র্াকার উদ্ধয পররিাদণর ০৩% 

হাদর 

০৫ জর্খাদন রবষয়বস্ত্ত্তর পররিাণ বা মূল্য ১,০০,০০০/= র্াকার উদদ্ধয রকন্তু 

২,০০,০০০/= র্াকার অরধক নয় 

৫১০০/= র্াকাসহ ১,০০,০০০/= র্াকার উদ্ধয পররিাদণর ০২% 

হাদর 
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০৬ জর্খাদন রবষয়বস্ত্ত্তর পররিাণ বা মূল্য ২,০০,০০০/= র্াকার উদদ্ধয  ৭,১০০/= র্াকাসহ ২,০০,০০০/= র্াকার উদদ্ধয পররিাদণর উপর 

১% হাদর রকন্তু জিার্ রির পররিাণ ২৫,০০০/= র্াকার উদদ্ধয নয় 

। 

 

  

  

 


