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আদায়কারীর �া�র

ও
নামসহ িসল

 
 
 
 
 

বাবদ হার
আদায়কৃত
টাকার
পিরমান

জ� বা মৃতু�র ৪৫(পঁয়তািল�শ) িদন পয�ন� �কান ব�িক�র ০.০০/-
টাকা ০.০/- টাকা

জ� ও মৃতু�র ৪৫(পঁয়তািল�শ) িদন পর হইেত ৫( পাঁচ) বছর ২৫.০০/-
টাকা ০.০/- টাকা

জ� বা মৃতু�র ৫( পাঁচ) বছর পর হইত ১০(দশ) বছর ৫০.০০/-
টাকা ০.০/- টাকা

জ� বা মৃতু�র ১০( দশ ) বছর পর �কান ব�িক�র জ� বা ৫০.০০/-
টাকা ০.০/- টাকা

জ� তািরখ সংেশাধন এর জন� আেবদন িফ ১০০.০০/-
টাকা

১০০.০০/-
টাকা

জ� তািরখ ব�তীত নাম, িপতার নাম, মাতার নাম, িঠকানা
ইত�ািদ অন�ান� তথ� সংেশাধেনর জন� আেবদন িফ

৫০.০০/-
টাকা ০.০/- টাকা

বাংলা ও ইংেরিজ উভয় ভাষায় মুল সনদ বা তথ� সংেশাধন এর
পর সনেদর কিপ সরবরাহ

০.০০/-
টাকা ০.০/- টাকা

বাংলা ও ইংেরিজ উভয় ভাষায় সনেদর নকল সরবরাহ ৫০.০০/-
টাকা ০.০/- টাকা

িফ মওকুফ বা �াস হেল আেদেশর �ারক নং ও তািরখঃ 
�ারক নং - 01, তািরখ - 08/11/2021

(-)১০০.০০/-
টাকা

�মাট ০.০০/- টাকা
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