
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 জজরা প্রাদকয কাম যারয়, নাদ ায 

www.natore.gov.bd 
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  ফীয মুক্তিদমাদ্ধাদদয 

নাভ াংদাধদনয 

আদফদন ভন্ত্রণারদয় 

জপ্রযণ 

০৭ (াত) 

কাম যক্তদফ 

১. জজরা প্রাদনয পযভ নাং- ক্তজ ০২ এ 

আদফদন 

২. জাতীয় ক্তযচয়দেয তযাক্তয়ত 

পদ াকক্ত 

৩. জন্ নদদয তযাক্তয়ত পদ াকক্ত 

৪. ক্তক্ষাগত জমাগ্যতায নদদেয তযাক্তয়ত 

পদ াকক্ত (মক্তদ থাদক) 

১. াধাযণ াখা/ফ্রন্ট জেস্ক 

াখা/দজরা ওদয়ফ জা যার  

২. উদজরা ক্তনফ যাচন অক্তপ 

৩. ইউক্ত/দৌযবা জচয়াযম্যান 

ক্তফনামূদে কাযী কক্তভনায 

 াধাযণ াখা (২য় তরা)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, নাদ ায নাদ ায 

কক্ষ নাং- ২০৪ 

জ ক্তরদপান:+৮৮০২৫৮৮৮৭২২৮৭ 

ই--জভইর:acgennatore@mopa.gov.bd 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (াক্তফ যক) 

নাদ ায, কক্ষ নাং-২০৫ (২য় তরা) 

 জপান: +8802588873778 

আমভআর: 

adcnatore@mopa.gov.bd 

  ফীয মুক্তিদমাদ্ধাদদয 

জগদজদ য ভুর-ভ্রাক্তি 

াংদাধন ক্তফলদয় 

ভতাভত জপ্রযণ 

১৫ (মনয) 

কাম যদদফ 

১. জজরা প্রাদনয পযভ নাং- ক্তজ ০৩ এ 

আদফদন 

২. জাতীয় ক্তযচয়দেয তযাক্তয়ত 

পদ াকক্ত 

৩. জন্ নদদয তযাক্তয়ত পদ াকক্ত 

৪. ক্তক্ষাগত জমাগ্যতায নদদেয তযাক্তয়ত 

পদ াকক্ত (মক্তদ থাদক) 

৫. জগদজদ য কক্ত 

১. াধাযণ াখা/ফ্রন্ট ডেস্ক 

াখা/মজরা ওমেফ ডার্ যার 

(www.natore. gov. 

bd) 

২. উমজরা দনফ যাচন দপ 

৩. আউদ/মৌযবা ডচোযম্যান 

৪. অমফদনকাযীয দনজ 

উমযামগ ংগৃীত 

ক্তফনামূদে কাযী কক্তভনায 

 াধাযণ াখা (২য় তরা)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, নাদ ায নাদ ায 

কক্ষ নাং- ২০৪ 

জ ক্তরদপান:+৮৮০২৫৮৮৮৭২২৮৭ 

ই--জভইর:acgennatore@mopa.gov.bd 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (াক্তফ যক) 

নাদ ায, কক্ষ নাং-২০৫ (২য় তরা) 

 জপান: +8802588873778 

আমভআর: 

adcnatore@mopa.gov.bd 

৩ ফীয মুক্তিদমাদ্ধাদদয 

বাতা প্রাক্তিয স্থান 

ক্তযফতযন াংক্রাি 

ভতাভত প্রদান 

১৫ (মনয) 

কাম যদদফ 

১. জজরা প্রাদনয পযভ নাং- ক্তজ ০৩ এ 

আদফদন 

২. জাতীয় ক্তযচয়দেয তযাক্তয়ত 

পদ াকক্ত 

৩. জন্ নদদয তযাক্তয়ত পদ াকক্ত 

১. াধাযণ াখা/ফ্রন্ট ডেস্ক 

াখা/মজরা ওমেফ ডার্ যার 

(www.natore. gov. 

bd) 

২. উমজরা দনফ যাচন দপ 

ক্তফনামূদে কাযী কক্তভনায 

 াধাযণ াখা (২য় তরা)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, নাদ ায নাদ ায 

কক্ষ নাং- ২০৪ 

জ ক্তরদপান:+৮৮০২৫৮৮৮৭২২৮৭ 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (াক্তফ যক) 

নাদ ায, কক্ষ নাং-২০৫ (২য় তরা) 

 জপান: +8802588873778 

আমভআর: 

adcnatore@mopa.gov.bd 

http://www.natore.gov.bd/
mailto:adcnatore@mopa.gov.bd
mailto:adcnatore@mopa.gov.bd
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৪. ক্তক্ষাগত জমাগ্যতায নদদেয তযাক্তয়ত 

পদ াকক্ত (মক্তদ থাদক) 

৫. জগদজদ য কক্ত 

৬. বাতা প্রাক্তিয স্থান ক্তযফতযদনয স্বদক্ষ 

াংক্তিষ্ট কাগজে 

৩. আউদ/মৌযবা ডচোযম্যান 

৪. অমফদনকাযীয দনজ 

উমযামগ ংগৃীত 

৫. অমফদনকাযীয দনজ 

উমযামগ ংগৃীত 

ই--জভইর:acgennatore@mopa.gov.bd 

৪ ফীয মুক্তিদমাদ্ধাদদয 

নদ দেয 

আদফদন ভন্ত্রণারদয় 

অগ্রায়ন 

১৫ (মনয) 

কাম যদদফ 

১. জজরা প্রাক ফযাফদয ক্তনধ যাক্তযত পযদভ 

আদফদন  

২. মুক্তিদমাদ্ধা প্রভাদণয স্বদক্ষ াংক্তিষ্ট 

কাগজে 

 

১.অমফদনকাযীয দনজ 

উমযামগ ংগৃীত 

২.অমফদনকাযীয দনজ 

উমযামগ ংগৃীত 

ক্তফনামূদে কাযী কক্তভনায 

 াধাযণ াখা (২য় তরা)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, নাদ ায নাদ ায 

কক্ষ নাং- ২০৪ 

জ ক্তরদপান:+৮৮০২৫৮৮৮৭২২৮৭ 

ই--জভইর:acgennatore@mopa.gov.bd 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (াক্তফ যক) 

নাদ ায, কক্ষ নাং-২০৫ (২য় তরা) 

 জপান: +8802588873778 

আমভআর: 

adcnatore@mopa.gov.bd 

৫ অস্বচ্ছর 

াংস্কৃক্ততদফী ও 

াাংস্কৃক্ততক 

প্রক্ততষ্ঠাদন বাতা/ 

অনুদাদনয আদফদন 

ভন্ত্রণারদয়য জপ্রযণ 

৩০ (ক্তে) 

কামক্তদফ 

(১ ) ক্তনধ যাক্তযত পযদভ আদফদন  

(২) আদফদনকাযীয RvZxq cwiPqcÎ 

/নাগক্তযকত্ব নদ এয তযক্তয়ত পদ াকক্ত| 

(৩)  আদফদনকাযীয যক্তঙন তযাক্তয়ত 

াদা য াইদজয ১ কক্ত ছক্তফ 

 

 

১. অমফদনকাযীয দনজ 

উমযামগ ংগৃীত 

২. উমজরা দনফ যাচন দপ / 

আউদ/ ডৌযবা ডচোযম্যান 

৩. ডম ডকান স্টুদেও 

ক্তফনামূদে কাযী কক্তভনায 

 াধাযণ াখা (২য় তরা)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, নাদ ায নাদ ায 

কক্ষ নাং- ২০৪ 

জ ক্তরদপান:+৮৮০২৫৮৮৮৭২২৮৭ 

ই--জভইর:acgennatore@mopa.gov.bd 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (াক্তফ যক) 

নাদ ায, কক্ষ নাং-২০৫ (২য় তরা) 

 জপান: +8802588873778 

আমভআর: 

adcnatore@mopa.gov.bd 

৬ ক্ষুদ্র নৃদগাক্তষ্ঠদক 

নদ প্রদান 

১৫ (দনয) 

কামক্তদফ 

(১) জজরা প্রাদনয পযভ নাং- ক্তজ ০৪ এ 

আদফদন 

(২) উদজরা ক্তনফ যাী অক্তপাদযয 

সুাক্তয/তদি প্রক্ততদফদন| 

৩) আদফদনকাযীয যক্তঙন তযাক্তয়ত াদা য 

াইদজয ১ কক্ত ছক্তফ| 

৪) mswkøó ইউক্ত জচয়াযম্যাদনয প্রতযয়নে 

৫)  আদফদনকাযীয RvZxq cwiPqcÎ 

/ইউক্ত জচয়াযম্যান কর্তযক নাগক্তযকত্ব নদ 

এয তযক্তয়ত পদ াকক্ত| 

১. াধাযণ াখা/ফ্রন্ট ডেস্ক 

াখা/মজরা ওমেফ ডার্ যার 

(www.natore. gov. 

bd) 

২. ংদিষ্ট আউএনও 

৩. ডম ডকান স্টুদেও 

৪. আউদ/মৌযবা ডচোযম্যান 

৫. আউদ/মৌযবা ডচোযম্যান  

উমজরা দনফ যাচন দপ 

ক্তফনামূদে কাযী কক্তভনায 

 াধাযণ াখা (২য় তরা)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, নাদ ায নাদ ায 

কক্ষ নাং- ২০৪ 

জ ক্তরদপান:+৮৮০২৫৮৮৮৭২২৮৭ 

ই--জভইর:acgennatore@mopa.gov.bd 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (াক্তফ যক) 

নাদ ায, কক্ষ নাং-২০৫ (২য় তরা) 

 জপান: +8802588873778 

আমভআর: 

adcnatore@mopa.gov.bd 

৭ চাকুযীযত ফস্থাে 

ক্ষভ কভ যচাযীমক 

এফং মৃত কভ যচাযীয 

দযফাযমক কল্যান 

তদফমরয নুদান 

প্রদান 

৩০ (দি) 

কাম য দদফ 

 

1. Kj¨vY Znwe‡ji Aby`vb gÄyixi Rb¨  

Av‡e`b dig 

2. cvm‡cvU© mvB‡Ri mZ¨vwqZ iw½b Qwe 1 

Kwc 

3. Kg©¯’‡ji †eZ‡bi cÖZ¨qb cÎ 

4.mswkøó Av‡e`‡bi wel‡qi mswkøó KMR-

c‡Îi g~j Kwc 

5. Kj¨vণ  Znwej/ †hŠ_exgvi mvnvh¨ 

cvIqvi    

 `vwe`vi‡`i bgybv ¯^vÿi 

১. াধাযণ াখা/ফ্রন্ট ডেস্ক 

াখা/মজরা ওমেফ ডার্ যার 

(www.natore. gov. 

bd) 

২. ডম ডকান স্টুদেও 

৩. ংদিষ্ট দপ 

৪. অমফদনকাযীয দনজ 

উমযামগ ংগৃীত 

৫. অমফদনকাযীয দনজ 

উমযামগ ংগৃীত 

wd/ PvR© gy³ কাযী কক্তভনায 

 াধাযণ াখা (২য় তরা)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, নাদ ায নাদ ায 

কক্ষ নাং- ২০৪ 

জ ক্তরদপান:+৮৮০২৫৮৮৮৭২২৮৭ 

ই--জভইর:acgennatore@mopa.gov.bd 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (াক্তফ যক) 

নাদ ায, কক্ষ নাং-২০৫ (২য় তরা) 

 জপান: +8802588873778 

আমভআর: 

adcnatore@mopa.gov.bd 

৮ ংস্কৃদত দফলেক 

ভন্ত্রণারে মত  

নুদান প্রাদিয 

অমফদন 

গ্রগাভীকযণ  

০৩ (দতন) 

কাম যদদফ 

(১) ক্তনধ যাক্তযত পযদভ আদফদন  

(২) আদফদন াংক্তিষ্ট কাগজে 

 

১. অমফদনকাযীয দনজ 

উমযামগ ংগৃীত 

২. অমফদনকাযীয দনজ 

উমযামগ ংগৃীত 

দফনামূমল্য কাযী কক্তভনায 

 াধাযণ াখা (২য় তরা)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, নাদ ায নাদ ায 

কক্ষ নাং- ২০৪ 

জ ক্তরদপান:+৮৮০২৫৮৮৮৭২২৮৭ 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (াক্তফ যক) 

নাদ ায, কক্ষ নাং-২০৫ (২য় তরা) 

 জপান: +8802588873778 

আমভআর: 

adcnatore@mopa.gov.bd 

mailto:adcnatore@mopa.gov.bd
mailto:adcnatore@mopa.gov.bd
mailto:adcnatore@mopa.gov.bd
mailto:adcnatore@mopa.gov.bd
mailto:adcnatore@mopa.gov.bd


ই--জভইর:acgennatore@mopa.gov.bd 

৯ মৄফ ও ক্রীড়া 

ভন্ত্রণারে মত  

নুদান প্রাদিয 

অমফদন 

গ্রগাভীকযণ 

০৩ (দতন) 

কাম যদদফ 

(১) ক্তনধ যাক্তযত পযদভ আদফদন  

(২) আদফদন াংক্তিষ্ট কাগজে 

 

১. অমফদনকাযীয দনজ 

উমযামগ ংগৃীত 

২. অমফদনকাযীয দনজ 

উমযামগ ংগৃীত 

দফনামূমল্য কাযী কক্তভনায 

 াধাযণ াখা (২য় তরা)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, নাদ ায নাদ ায 

কক্ষ নাং- ২০৪ 

জ ক্তরদপান:+৮৮০২৫৮৮৮৭২২৮৭ 

ই--জভইর:acgennatore@mopa.gov.bd 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (াক্তফ যক) 

নাদ ায, কক্ষ নাং-২০৫ (২য় তরা) 

 জপান: +8802588873778 

আমভআর: 

adcnatore@mopa.gov.bd 

 ০ ছাাখানা 

াংযক্ষদণয 

জঘালণাে 

অনুদভাদন 

০১ (এক) 

ভা 

 ১. প্রক্ততষ্ঠাদনয ক্তনজস্ব প্যাদে আদফদন 

২. ছাাখানায ভাক্তরকানায প্রভানস্বরূ 

জেে রাইদন্প এফাং 

দক্তরর/খক্ততয়ান/চুক্তিদেয তযাক্তয়ত 

কক্ত 

৩. পূফ যফতী আক্তথ যক ফছদযয আয়কয 

প্রদাদনয নদদেয তযাক্তয়ত কক্ত 

৪. জাতীয় ক্তযচয়ে/জন্ নদদয 

তযাক্তয়ত কক্ত 

৫. নাগক্তযকত্ব নদদয তযাক্তয়ত কক্ত 

৬. ০৩ কক্ত াদা য াইদজয তযাক্তয়ত 

যক্তিন ছক্তফ 

আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ/ 

www.forms.gov.bd 

 

ক্তফনামূদে কাযী কক্তভনায 

 াধাযণ াখা (২য় তরা)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, নাদ ায নাদ ায 

কক্ষ নাং- ২০৪ 

জ ক্তরদপান:+৮৮০২৫৮৮৮৭২২৮৭ 

ই--জভইর:acgennatore@mopa.gov.bd 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (াক্তফ যক) 

নাদ ায, কক্ষ নাং-২০৫ (২য় তরা) 

 জপান: +8802588873778 

আমভআর: 

adcnatore@mopa.gov.bd 

   দদক্তনক/ািাক্তক 

ক্তেকা প্রকাদয 

ছাড়ে প্রদান 

০৩ (ক্ততন) 

ভা 

 ১. প্রক্ততষ্ঠাদনয ক্তনজস্ব প্যাদে আদফদন 

২. ছাাখানায ভাক্তরকানায প্রভানস্বরূ জেে 

রাইদন্প এফাং দক্তরর/খক্ততয়ান/চুক্তিদেয 

তযাক্তয়ত কক্ত 

৩. পূফ যফতী আক্তথ যক ফছদযয আয়কয প্রদাদনয 

নদদেয তযাক্তয়ত কক্ত 

৪. জাতীয় ক্তযচয়ে/জন্ নদদয তযাক্তয়ত 

কক্ত 

৫. নাগক্তযকত্ব নদদয তযাক্তয়ত কক্ত 

৬. ০৩ কক্ত াদা য াইদজয তযাক্তয়ত 

যক্তিন ছক্তফ 

৭. ক্তক্ষাগত জমাগ্যতায নদদয তযাক্তয়ত 

কক্ত 

১. আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ/ 

www.forms.gov.bd 

২. আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ 

 

ক্তফনামূদে কাযী কক্তভনায 

 াধাযণ াখা (২য় তরা)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, নাদ ায নাদ ায 

কক্ষ নাং- ২০৪ 

জ ক্তরদপান:+৮৮০২৫৮৮৮৭২২৮৭ 

ই--জভইর:acgennatore@mopa.gov.bd 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (াক্তফ যক) 

নাদ ায, কক্ষ নাং-২০৫ (২য় তরা) 

 জপান: +8802588873778 

আমভআর: 

adcnatore@mopa.gov.bd 

 

     :                   

 

    ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                    

      

       

    

                         

                 

         

           

             

           

                                    

                          

                          

                             

                            

                 

  ক্তফক্তবন্ন ক্তক্ষা ১৫ (মনয) ১. দবমমাগকাযীয নাভ, ঠিকানা ও ১. আদফদনকাযীয ক্তনজ ক্তফনামূদে কাযী কক্তভনায, ক্তক্ষা াখা, নাদ ায দতদযক্ত ডজরা প্রাক (দক্ষা ও 

mailto:adcnatore@mopa.gov.bd
mailto:adcnatore@mopa.gov.bd
mailto:adcnatore@mopa.gov.bd


প্রক্ততষ্ঠাদনয 

অক্তবদমাগ ক্তনষ্পক্তি 

কাম যদদফ ডভাফাআর নম্বয দরদখত দবমমাগ 

২. দবমমামগয স্বমক্ষ প্রভানাদী (মদদ 

থামক) 

উদযাদগ  

 

জ ক্তরদপান: +৮৮০২৫৮৮৮৬২৮৮৬ 

ই-জভইর: 

acedunatore@mopa.gov.bd  

কল্যাণ) 

নামর্ায 

ডপান: +৮৮০২৫৮৮৮৭৩৭৪৮ 

adcedu.ictnatore@mopa.gov.bd 

 

    ৩:                  

 

    ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                          

       

    

                         

                 

         

           

             

           

                                    

                          

                          

                             

                   

                          

   প্রফাীমদয দবমমাগ 

দনষ্পদি  

 

১৫ (মনয) 

কাম য দদফ 

 

 ফাংরামদ দূতাফা/ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারমেয 

ভাধ্যমভ ডজরা প্রাক ফযাফময দনধ যমজ 

দবমমাগ ম্বদরত অমফদন।  

 

অমফদনকাযীয দনজ উমযামগ 

ংগৃীত 

 

দফনামূমল্য কাযী কক্তভনায 

 প্রফাী কোণ াখা  (২য় তরা)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, নাদ ায নাদ ায 

কক্ষ নাং- ২০৪ 

জ ক্তরদপান:+৮৮০২৫৮৮৮৭২২৮৭ 

ই--জভইর:acgennatore@mopa.gov.bd 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (াক্তফ যক) 

নাদ ায, কক্ষ নাং-২০৫ (২য় তরা) 

 জপান: +8802588873778 

আমভআর: 

adcnatore@mopa.gov.bd 

   ডদম ফফাযত 

প্রফাীমদয দযফামযয 

দবমমাগ গ্রণ ও 

ভাধামনয ব্যফস্থা 

কযা 

১৫ (মনয) 

কাম য দদফ 

 

 দনধ যাদযত পযমভ সুদনদদ যষ্ট দবমমাগ ম্বদরত 

অমফদন এফং দবমমাগ ংদিষ্ট কাগজি 

অমফদনকাযীয দনজ উমযামগ 

ংগৃীত 

 

দফনামূমল্য কাযী কক্তভনায 

 প্রফাী কোণ াখা  (২য় তরা)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, নাদ ায নাদ ায 

কক্ষ নাং- ২০৪ 

জ ক্তরদপান:+৮৮০২৫৮৮৮৭২২৮৭ 

ই--জভইর:acgennatore@mopa.gov.bd 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (াক্তফ যক) 

নাদ ায, কক্ষ নাং-২০৫ (২য় তরা) 

 জপান: +8802588873778 

আমভআর: 

adcnatore@mopa.gov.bd 

৩ বফফাদক ফস্থা 

ম্পদকযত নদি 

প্রদান 

৩০ (দি) 

কাম য দদফ 

 

১. ১০/- (দ) র্াকা মূমল্যয ডকার্ য দপ 

ম্বদরত অমফদন 

২. ১৫০/- র্াকা মূমল্যয নন-জুদেদোর 

স্ট্যামম্প এদবমেদবর্ । 

৩. ০২ কদ ামার্ য াআমজয যদঙন ছদফ 

(এদবমেদবর্ দাদখরকাযীয ০১ কদ এফং 

মায মক্ষ অমফদন কযমফন তায ০১ কদ 

তযাদেত ছদফ) 

৪. ডানারী ব্যাংক-এয কম যামযর্ াখা, 

নামর্ায এ ১-২২০১-০০০১-২৬৮১ ডকামে 

চারামনয ভাধ্যমভ দপ (পুদর তদন্ত ফাফাদ 

৫০০/- ও নদি ফাফদ ৭০০/-) 

জভাদানপূফ যক ডেজাযী চারামনয মূরকদ।  

৫. জন্ দনফন্ধন নদমিয তযাদেত 

পমর্াকদ। 

৬. ামামর্ যয তযাদেত পমর্াকদ 

 

১. অমফদনকাযীয দনজ 

উমযামগ ংগৃীত/ 

www.forms.gov.bd 

২. ডম ডকান ডবন্ডায 

৩. ডম ডকান স্টুদেও 

৪.  অমফদনকাযীয দনজ 

উমযামগ ংগৃীত 

৫. আউদ/মৌযবা ডচোযম্যান  

৬. ামার্ য দপ 

চারানমমামগ 

যকাদয দপ  

কাযী কক্তভনায 

 প্রফাী কোণ াখা  (২য় তরা)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, নাদ ায নাদ ায 

কক্ষ নাং- ২০৪ 

জ ক্তরদপান:+৮৮০২৫৮৮৮৭২২৮৭ 

ই--জভইর:acgennatore@mopa.gov.bd 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (াক্তফ যক) 

নাদ ায, কক্ষ নাং-২০৫ (২য় তরা) 

 জপান: +8802588873778 

আমভআর: 

adcnatore@mopa.gov.bd 

 

mailto:acedunatore@mopa.gov.bd
mailto:adcnatore@mopa.gov.bd
mailto:adcnatore@mopa.gov.bd
mailto:adcnatore@mopa.gov.bd


    ৪              

 

    ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                    

      

       

    

                         

                 

         

           

             

           

                              

                                

                          

                             

                            

                 

  তথ্য অক্তধকায 

আইন ২০০৯ এয 

আওতায় জনগদণয 

চাক্তত তথ্য প্রদান 

২০ (ক্তফ) ক্তফক্তধ ৩ এ ফক্তণ যত পযভ “ক” জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্টদেস্ক/আইক্তটি াখা/ 

জজরা ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd) 

www.forms.gov.bd 

প্রদমাজয জক্ষদে 

যকায ক্তনধ যাক্তযত 

মূদে 

কাযী কক্তভনায 

আইক্তটি াখা 

জ ক্তরদপান: ০২৫৮৮৮৭৩৩৮৩ 

ই-জভইর: acictnatore@yahoo.com 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (াক্তফ যক) 

নাদ ায, কক্ষ নাং-২০৫ (২য় তরা) 

 জপান: +8802588873778 

আমভআর:adcnatore@mopa.gov.bd 

 

    ৫                

 

    ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                          

       

    

                         

                 

         

           

             

           

                                    

                          

                          

                             

                   

                          

               

           

     

                                                                  

        :(+88)02588873652 

     :actrnatore@mopa.gov.bd 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ +৮৮০২৫৮৮৮৭৩৮২৮ 

ইদভইর:admnatore@mopa.gov.bd  

             

            

01                  ,                

      ,    ,                । 

 750/-                             

        :(+88)02588873652 

     :actrnatore@mopa.gov.bd 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ +৮৮০২৫৮৮৮৭৩৮২৮ 

ইদভইর:admnatore@mopa.gov.bd  

৩ 
‡fÛvi jvB‡mÝ bevqb 30 Kvh© w`em wek UvKvi †KvU© wdmn †Rjv cÖkvmK eivei  wba©wiZ 

di‡g Av‡e`b (dig bs-Avi,Gg-2) 

 

Av‡e`bKvixi   wbR  D‡`¨v‡M msMÖn 

Ki‡eb 

wd 500/- 

‡KvW- 1-1101-0001-

1854 

f¨vU 

75/- 

‡KvW-1-1133-0020-

0311 

                            

        :(+88)02588873652 

     :actrnatore@mopa.gov.bd 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ +৮৮০২৫৮৮৮৭৩৮২৮ 

ইদভইর:admnatore@mopa.gov.bd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.natore.gov.bd/
mailto:adcnatore@mopa.gov.bd
mailto:admnatore@mopa.gov.bd
mailto:admnatore@mopa.gov.bd
mailto:admnatore@mopa.gov.bd


    ৬                    

 

    ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                          

       

    

                         

                 

         

           

             

           

                                    

                          

                          

                             

                   

                          

  
Avw`evmx 

m¤úª`v‡qi Rwg n Í̄všÍ‡ii 

AbygwZ 

60 Kvh© w`em wek UvKvi †KvU© wdmn †Rjv cÖkvmK eivei  wba©wiZ 

di‡g Av‡e`b (dig bs-Avi,Gg-3) RvZxq cwiPqc‡Îi  

Kwc 1wU 

cvm‡cv©U mvB‡Ri  Qwe 1 Kwc 

mswkøó ‡Pqvig¨vb/†cŠi mfvi †gqi KZ…©K cÖZ¨qb cÎ 1wU 

cÖ¯ÍvweZ LwZqv‡bi Rv‡e`v bKj 1 Kwc 

Iqvwikvb mb` 1 Kwc 

Av‡e`bKvixi   wbR  D‡`¨v‡M msMÖn 

Ki‡eb 

  ‡KvU© wd wek UvKv mnKvix Kwgkbvi 

‡iwfwbD gywÝLvbv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, bv‡Uvi 

B-‡gBj-acrmnatore@mopa.gov.bd 

AwZwi³ ‡Rjv cÖkvmK(ivR¯̂) bv‡Uvi 

‡Uwj‡dvb- +8802588873762 

‡gvevBj- +8801762692103 

B-‡gBj-adcrnatore@mopa.gov.bd 

 

 

  
wewbgq m¤úwËi `wjj 

hvPvB 

30 Kvh© w`em mswkøó mnKvix Kwgkbvi(f~wg) Gi d‡ivqvwW©s Ges wewbgq 

`wj‡ji d‡UvKwc 

Av‡e`bKvixi   wbR  D‡`¨v‡M msMÖn 

Ki‡eb 

  ‡KvU© wd wek UvKv mnKvix Kwgkbvi 

‡iwfwbD gywÝLvbv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, bv‡Uvi 

B-‡gBj-acrmnatore@mopa.gov.bd 

AwZwi³ ‡Rjv cÖkvmK(ivR¯̂) bv‡Uvi 

‡Uwj‡dvb- +8802588873762 

‡gvevBj- +8801762692103 

B-‡gBj-adcrnatore@mopa.gov.bd 

 

 

৩ 
wewbgq †Kmfz³ m¤úwË          

†iwRw÷ªKiY 

  60 Kvh© w`em Dc‡Rjv chv©‡q wewbgq gvgjv `ªæZ wb®úwËi j‡ÿ¨ MwVZ 

KwgwUi mfvi Kvh©weeiYx Ges D³ KwgwUi    

mycvwik 

Av‡e`bKvixi   wbR  D‡`¨v‡M msMÖn 

Ki‡eb 

    ‡KvU© wd wek UvKv mnKvix Kwgkbvi 

‡iwfwbD gywÝLvbv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, bv‡Uvi 

B-‡gBj-acrmnatore@mopa.gov.bd 

AwZwi³ ‡Rjv cÖkvmK(ivR¯̂) bv‡Uvi 

‡Uwj‡dvb- +8802588873762 

‡gvevBj- +8801762692103 

B-‡gBj-adcrnatore@mopa.gov.bd 

 

 

৪ 
cwiZ¨³ m¤úwË jxR  30 Kvh© w`em wek UvKvi †KvU© wdmn †Rjv cÖkvmK eivei wba©wiZ di‡g 

Av‡e`b (dig bs-Avi,Gg-4) 

 

 Av‡e`bKvixi   wbR  D‡`¨v‡M msMÖn 

Ki‡eb  

    ‡KvU© wd wek UvKv mnKvix Kwgkbvi 

‡iwfwbD gywÝLvbv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, bv‡Uvi 

B-‡gBj-acrmnatore@mopa.gov.bd 

AwZwi³ ‡Rjv cÖkvmK(ivR¯̂) bv‡Uvi 

‡Uwj‡dvb- +8802588873762 

‡gvevBj- +8801762692103 

B-‡gBj-adcrnatore@mopa.gov.bd 

 

 

৫ 
weÁ wRwc-GwRwc‡`i 

m¤§vbxfvZv 

 30 Kvh© w`em  `vwLjK…Z wej Av‡e`bKvixi   wbR  D‡`¨v‡M msMÖn 

Ki‡eb 
    webvg~‡j¨ 

mnKvix Kwgkbvi 

‡iwfwbD gywÝLvbv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, bv‡Uvi 

B-‡gBj-acrmnatore@mopa.gov.bd 

AwZwi³ ‡Rjv cÖkvmK(ivR¯̂) bv‡Uvi 

‡Uwj‡dvb- +8802588873762 

‡gvevBj- +8801762692103 

B-‡gBj-adcrnatore@mopa.gov.bd 

 

 

৬ 
Avg-‡gv³vibvgv ‰eaKiY 60 Kvh© w`em K) me©‡kl gvwjKvbv m¤úwK©Z nvj †iK©‡Wi 

LwZqvb/wgD‡Uk‡bi KvMRcÎ 

L) nvjmb ch©šÍ f~wg Dbœqb Ki cwi‡kv‡ai `vwLjv 

M) miKvwi †Kvb ¯^v_© †bB GB g‡g© mnKvix 

Kwgkbvi(f~wg) KZ„©K cÖZ¨qb| 

K)†iKW©iyg 

L) BDwbqb f~wg Awdm| 

wek UvKvi †KvU© wd  

Avg-‡gv³vibvgv 

wi÷¨vw¤ús Ki‡Yi Rb¨ 

200/- UvKvi AvVv‡jv 

÷¨v¤ú| †KvU© wd  Ges 

÷¨v¤ú †UªRvix/ †fÛvi 

Gi wbKU n‡Z msMÖn 

Kiv hv‡e)| 

mnKvix Kwgkbvi 

‡iwfwbD gywÝLvbv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, bv‡Uvi 

B-‡gBj-acrmnatore@mopa.gov.bd 

AwZwi³ ‡Rjv cÖkvmK(ivR¯̂) bv‡Uvi 

‡Uwj‡dvb- +8802588873762 

‡gvevBj- +8801762692103 

B-‡gBj-adcrnatore@mopa.gov.bd 
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    ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                    

      

       

    

                         

             

             

                   

                

                              

                                

                          

                             

                            

                 

  আয.এ 

খক্ততয়াদনয 

জাদফদা নকর 

যফযা। 

 

১০ (দ) 

কাম যক্তদফ 

১। গ্রাদকয জাতীয় ক্তযচয় দেয 

স্মা  কাদে যয নাম্বায , জন্তাক্তযখ ও 

 জভাফাইর নাম্বায 

                 

        

www.eporcha.

gov.bd 

 

(ek pay) এক জ দত 

অদ াদভটিক 

কাযী কক্তভনায (দযকে যরুভ) 

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৪১৭ 

ই-জভইর:  

rroomnatore@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক(যাজস্ব), নাদ ায  

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৭৬২ 

ই-জভইর: 

adcrevnue.natore@gmail.com 

  এ.এ খক্ততয়াদনয 

জাদফদা নকর 

যফযা। 

 

১০ (দ) 

কাম যক্তদফ 

১। গ্রাদকয জাতীয় ক্তযচয় দেয 

স্মা  কাদে যয নাম্বায , জন্তাক্তযখ ও 

 জভাফাইর নাম্বায 

                 

        

www.eporcha.

gov.bd 

 

(ek pay) এক জ দত 

অদ াদভটিক 

কাযী কক্তভনায (দযকে যরুভ) 

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৪১৭ 

ই-জভইর:  

rroomnatore@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক(যাজস্ব), নাদ ায  

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৭৬২ 

ই-জভইর: 

adcrevnue.natore@gmail.com 

৩ ক্ত.এ খক্ততয়াদনয 

জাদফদা নকর 

যফযা। 

 

১০ (দ) 

কাম যক্তদফ 

১। গ্রাদকয জাতীয় ক্তযচয় দেয 

স্মা  কাদে যয নাম্বায , জন্তাক্তযখ ও 

 জভাফাইর নাম্বায 

                 

        

www.eporcha.

gov.bd 

 

(ek pay) এক জ দত 

অদ াদভটিক 

কাযী কক্তভনায (দযকে যরুভ) 

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৪১৭ 

ই-জভইর:  

rroomnatore@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক(যাজস্ব), নাদ ায  

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৭৬২ 

ই-জভইর: 

adcrevnue.natore@gmail.com 

৪ প্রস্তাক্তফত 

খক্ততয়াদনয 

জাদফদা নকর 

যফযা 

(জরুযী) 

 

০৫ (াঁচ) 

কাম যক্তদফ 

উদজরা 

ভূক্তভ অক্তপ 

দত প্রাক্তি 

াদদক্ষ 

১। গ্রাদকয পুণ যাি নাভ, ঠিকানা, 

খক্ততয়ান নাং, জজএর নাং, জভৌজায 

নাভ, জভাফাইর নাং ও জাতীয় 

ক্তযচয়ে ম্বক্তরত ক্তনধ যাক্তযত 

আদফদন পযভ। 

জজরা প্রাক কর্তযক 

অনুদভাক্তদত স্ট্যাম্প 

জবন্ডায 

 

১। আদফদদনয জকা য ক্তপ 

৫০/-  াকা ঠিকানা  

জপযত খাদভ ১০/-  াকায 

োকটিদক  ও ১০  াকায 

জকা য ক্তপ 

কাযী কক্তভনায (দযকে যরুভ) 

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৪১৭ 

ই-জভইর:  

rroomnatore@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক(যাজস্ব), নাদ ায  

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৭৬২ 

ই-জভইর: 

adcrevnue.natore@gmail.com 

৫ প্রস্তাক্তফত 

খক্ততয়াদনয 

জাদফদা নকর 

যফযা 

(াধাযণ) 

 

১০ (দ) 

কাম যক্তদফ 

উদজরা 

ভূক্তভ অক্তপ 

দত প্রাক্তি 

াদদক্ষ 

১। গ্রাদকয পুণ যাি নাভ, ঠিকানা, 

খক্ততয়ান নাং, জজএর নাং, জভৌজায 

নাভ, জভাফাইর নাং ও জাতীয় 

ক্তযচয়ে ম্বক্তরত ক্তনধ যাক্তযত 

আদফদন পযভ। 

জজরা প্রাক কর্তযক 

অনুদভাক্তদত স্ট্যাম্প 

জবন্ডায 

১। আদফদদনয জকা য ক্তপ 

৫০/-  াকা ঠিকানা  

জপযত খাদভ ১০/-  াকায 

োকটিদক  ও ৪  াকায 

জকা য ক্তপ 

কাযী কক্তভনায (দযকে যরুভ) 

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৪১৭ 

ই-জভইর:  

rroomnatore@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক(যাজস্ব), নাদ ায  

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৭৬২ 

ই-জভইর: 

adcrevnue.natore@gmail.com 

৬ ভ্রাম্যভাণ 

আদারদতয 

জাদফদা নকর 

যফযা 

(জরুযী) 

৩ (ক্ততন) 

কাম যক্তদফ 

াংক্তিষ্ট 

দিয দত 

নক্তথ প্রাক্তি 

াদদক্ষ 

১। ভ্রাম্যভাণ ভাভরায জক্ষদে 

ক্তনধ যাক্তযত পযভ ও ওকারতনাভা । 

২। প্রক্ততটি আদফদদনয াদথ 

প্রদয়াজনীয় াংখ্যক জপাক্তরও। 

জজরা প্রাক কর্তযক 

অনুদভাক্তদত স্ট্যাম্প 

জবন্ডায 

১। ভ্রাম্যভাণ ভাভরায 

জক্ষদে ক্তনধ যাক্তযত পযভ এয 

াদথ ৫০/-  াকায জকা য 

ক্তপ। 

২। জাদফদা নকর দতযী 

ওয়ায য জযক্তজষ্টাদয 

এক্তিয জক্ষদে প্রক্তত জপাক্তরও 

এয জন্য ২/- াকায জকা য 

কাযী কক্তভনায (দযকে যরুভ) 

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৪১৭ 

ই-জভইর:  

rroomnatore@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক(যাজস্ব), নাদ ায  

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৭৬২ 

ই-জভইর: 

adcrevnue.natore@gmail.com 



ক্তপ। 

৭ ভ্রাম্যভাণ 

আদারদতয  

জাদফদা নকর 

যফযা 

(াধাযণ) 

০৫ (াঁচ) 

কাম যক্তদফ 

াংক্তিষ্ট 

দিয দত 

নক্তথ প্রাক্তি 

াদদক্ষ 

১। ভ্রাম্যভাণ ভাভরায জক্ষদে 

ক্তনধ যাক্তযত পযভ ও ওকারতনাভা । 

২। প্রক্ততটি আদফদদনয াদথ 

প্রদয়াজনীয় াংখ্যক জপাক্তরও। 

জজরা প্রাক কর্তযক 

অনুদভাক্তদত স্ট্যাম্প 

জবন্ডায 

১। ভ্রাম্যভাণ ভাভরায 

জক্ষদে ক্তনধ যাক্তযত পযভ এয 

াদথ ৩০/-  াকায জকা য 

ক্তপ। 

২। জাদফদা নকর দতযী 

ওয়ায য জযক্তজষ্টাদয 

এক্তিয জক্ষদে প্রক্তত জপাক্তরও 

এয জন্য ২/- াকায জকা য 

ক্তপ। 

কাযী কক্তভনায (দযকে যরুভ) 

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৪১৭ 

ই-জভইর:  

rroomnatore@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক(যাজস্ব), নাদ ায  

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৭৬২ 

ই-জভইর: 

adcrevnue.natore@gmail.com 

৮ ক্তভদকদয 

জাদফদা নকর  

যফযা 

(জরুযী) 

৩ (ক্ততন) 

কাম যক্তদফ 

াংক্তিষ্ট 

দিয দত 

নক্তথ প্রাক্তি 

াদদক্ষ 

১। জাদফদা নকর আদফদদনয 

ক্তনধ যাক্তযত পযভ। 

২। প্রক্ততটি আদফদদনয াদথ 

প্রদয়াজনীয় াংখ্যক জপাক্তরও। 

জজরা প্রাক কর্তযক 

অনুদভাক্তদত স্ট্যাম্প 

জবন্ডায 

১। জাদফদা নকর 

আদফদদনয ক্তনধ যাক্তযত পযভ 

এয াদথ ৫০/-  াকায 

জকা য ক্তপ। 

২। জাদফদা নকর দতযী 

ওয়ায য জযক্তজষ্টাদয 

এক্তিয জক্ষদে প্রক্তত জপাক্তরও 

এয জন্য ২/- াকায জকা য 

ক্তপ। 

কাযী কক্তভনায (দযকে যরুভ) 

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৪১৭ 

ই-জভইর:  

rroomnatore@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক(যাজস্ব), নাদ ায  

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৭৬২ 

ই-জভইর: 

adcrevnue.natore@gmail.com 

৯ ক্তভদকদয 

জাদফদা নকর 

যফযা 

(াধাযণ) 

০৫ (াঁচ) 

কাম যক্তদফ 

াংক্তিষ্ট 

দিয দত 

নক্তথ প্রাক্তি 

াদদক্ষ 

১। জাদফদা নকর আদফদদনয 

ক্তনধ যাক্তযত পযভ।  

২। প্রক্ততটি আদফদদনয াদথ 

প্রদয়াজনীয় াংখ্যক জপাক্তরও। 

জজরা প্রাক কর্তযক 

অনুদভাক্তদত স্ট্যাম্প 

জবন্ডায 

১। জাদফদা নকর 

আদফদদনয ক্তনধ যাক্তযত পযভ 

এয াদথ ৩০/-  াকায 

জকা য ক্তপ। 

২। জাদফদা নকর দতযী 

ওয়ায য জযক্তজষ্টাদয 

এক্তিয জক্ষদে প্রক্তত জপাক্তরও 

এয জন্য ২/- াকায জকা য 

ক্তপ। 

কাযী কক্তভনায (দযকে যরুভ) 

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৪১৭ 

ই-জভইর:  

rroomnatore@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক(যাজস্ব), নাদ ায  

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৭৬২ 

ই-জভইর: 

adcrevnue.natore@gmail.com 

 ০ ইনপযদভন 

ক্তিদয ভাধ্যদভ 

তথ্য যফযা 

(জরুযী) 

 

৩ (ক্ততন) 

কাম যক্তদফ 

(াংক্তিষ্ট 

াখা/দিয 

দত প্রাক্তি 

াদদক্ষ) 

১। ক্তনধ যাক্তযত ইনপযদভন ক্তি 

পযভ। 

 

২। গ্রাক ঠিকানা  ম্বক্তরত জপযত 

খাভ ।  

জজরা প্রাক কর্তযক 

অনুদভাক্তদত স্ট্যাম্প 

জবন্ডায 

১। ৫০/-  াকায জকা য ক্তপ, 

জপযত খাদভ ১০/-  াকায 

োক টিক্তক  ও ২/-  াকায 

াক্তব য জকা য ক্তপ। 

কাযী কক্তভনায (দযকে যরুভ) 

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৪১৭ 

ই-জভইর:  

rroomnatore@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক(যাজস্ব), নাদ ায  

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৭৬২ 

ই-জভইর: 

adcrevnue.natore@gmail.com 

   ইনপযদভন 

ক্তিদয ভাধ্যদভ 

তথ্য যফযা 

(াধাযণ) 

 

০৫(াঁচ) 

কাম যক্তদফ 

(াংক্তিষ্ট 

াখা/দিয 

দত প্রাক্তি 

াদদক্ষ) 

১। ক্তনধ যাক্তযত ইনপযদভন ক্তি 

পযভ। 

 

২। গ্রাক ঠিকানা  ম্বক্তরত জপযত 

খাভ ।  

জজরা প্রাক কর্তযক 

অনুদভাক্তদত স্ট্যাম্প 

জবন্ডায 

১। ৩০/-  াকায জকা য ক্তপ, 

জপযত খাদভ ১০/-  াকায 

োক টিক্তক  ও ২/-  াকায 

াক্তব য জকা য ক্তপ। 

কাযী কক্তভনায (দযকে যরুভ) 

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৪১৭ 

ই-জভইর:  

rroomnatore@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক(যাজস্ব), নাদ ায  

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৭৬২ 

ই-জভইর: 

adcrevnue.natore@gmail.com 

   নকা/দভৌজা 

ম্যা যফযা  

০৫ (াঁচ) 

কাম যক্তদফ 

(ভজুদ থাকা 

১।১। গ্রাদকয জাতীয় ক্তযচয় দেয 

স্মা  কাদে যয নাম্বায , জন্তাক্তযখ ও 

 জভাফাইর নাম্বায 

                 

        

www.eporcha.

gov.bd 

নকায ক্তপ ফাফদ ৫০০/-

(াঁচত)  াকা জানারী 

ব্াাংদকয প্রধান াখায় 

কাযী কক্তভনায (দযকে যরুভ) 

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৪১৭ 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক(যাজস্ব), নাদ ায  

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৭৬২ 



াদদক্ষ) ২। ক্তনধ যাক্তযত পযভ আদফদন।       

জজরা প্রাক কর্তযক 

অনুদভাক্তদত স্ট্যাম্প 

জবন্ডায 

চারাদনয ভাধ্যদভ  জভা 

ক্তদদত দফ । 

চারাদনয জকাে নাং ১-

৪৬৩৭-০০০১-১২২১ 

ই-জভইর:  

rroomnatore@gmail.com 

ই-জভইর: 

adcrevnue.natore@gmail.com 

 ৩ ক্তনফ যাী ম্যাক্তজদে  

আদারদত 

দাদয়যকৃত 

ভাভরায নকর 

যফযা (জরুযী) 

৩ (ক্ততন) 

কাম যক্তদফ 

(াংক্তিষ্ট 

াখা দত 

নক্তথ প্রাক্তি 

াদদক্ষ) 

১। জাদফদ নকর আদফদদনয 

ক্তনধ যাক্তযত পযভ  

২। প্রক্ততটি আদফদদনয াদথ 

প্রদয়াজনীয় াংখ্যক জপাক্তরও 

াংদমাজন কযদত দফ । 

জজরা প্রাক কর্তযক 

অনুদভাক্তদত স্ট্যাম্প 

জবন্ডায 

১। জাদফদা নকর 

আদফদদনয ক্তনধ যাক্তযত পযভ 

এয াদথ ৫০/-  াকায 

জকা য ক্তপ। 

২। জাদফদা নকর দতযী 

ওয়ায য জযক্তজষ্টাদয 

এক্তিয জক্ষদে প্রক্তত জপাক্তরও 

এয জন্য ২/- াকায জকা য 

ক্তপ। 

কাযী কক্তভনায (দযকে যরুভ) 

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৪১৭ 

ই-জভইর:  

rroomnatore@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক(যাজস্ব), নাদ ায  

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৭৬২ 

ই-জভইর: 

adcrevnue.natore@gmail.com 

 ৪ ক্তনফ যাী ম্যাক্তজদে  

আদারদত 

দাদয়যকৃত 

ভাভরায নকর 

যফযা 

(াধাযণ) 

০৫ (াঁচ) 

কাম যক্তদফ 

(াংক্তিষ্ট 

াখা দত 

নক্তথ প্রাক্তি 

াদদক্ষ) 

১। জাদফদা নকর আদফদদনয 

ক্তনধ যাক্তযত পযভ  

২। প্রক্ততটি আদফদদনয াদথ 

প্রদয়াজনীয় াংখ্যক জপাক্তরও 

াংদমাজন কযদত দফ । 

জজরা প্রাক কর্তযক 

অনুদভাক্তদত স্ট্যাম্প 

জবন্ডায 

১। জাদফদা নকর 

আদফদদনয ক্তনধ যাক্তযত পযভ 

এয াদথ ৫০/-  াকায 

জকা য ক্তপ। 

২। জাদফদা নকর দতযী 

ওয়ায য জযক্তজষ্টাদয 

এক্তিয জক্ষদে প্রক্তত জপাক্তরও 

এয জন্য ২/- াকায জকা য 

ক্তপ। 

কাযী কক্তভনায (দযকে যরুভ) 

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৪১৭ 

ই-জভইর:  

rroomnatore@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক(যাজস্ব), নাদ ায  

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৭৬২ 

ই-জভইর: 

adcrevnue.natore@gmail.com 

 ৫ অক্ততক্তযি জজরা 

ম্যাক্তজদে  

আদারদত 

দাদয়যকৃত 

ভাভরায নকর 

যফযা (জরুযী) 

০৩ (ক্ততন) 

কাম যক্তদফ 

(াংক্তিষ্ট 

াখা দত 

নক্তথ প্রাক্তি 

াদদক্ষ) 

১। জাদফদ নকর আদফদদনয 

ক্তনধ যাক্তযত পযভ  

২। প্রক্ততটি আদফদদনয াদথ 

প্রদয়াজনীয় াংখ্যক জপাক্তরও 

াংদমাজন কযদত দফ । 

জজরা প্রাক কর্তযক 

অনুদভাক্তদত স্ট্যাম্প 

জবন্ডায 

১। জাদফদা নকর 

আদফদদনয ক্তনধ যাক্তযত পযভ 

এয াদথ ৫০/-  াকায 

জকা য ক্তপ। 

২। জাদফদা নকর দতযী 

ওয়ায য জযক্তজষ্টাদয 

এক্তিয জক্ষদে প্রক্তত জপাক্তরও 

এয জন্য ২/- াকায জকা য 

ক্তপ। 

কাযী কক্তভনায (দযকে যরুভ) 

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৪১৭ 

ই-জভইর:  

rroomnatore@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক(যাজস্ব), নাদ ায  

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৭৬২ 

ই-জভইর: 

adcrevnue.natore@gmail.com 

 ৬ অক্ততক্তযি জজরা 

ম্যাক্তজদে  

আদারদত 

দাদয়যকৃত 

ভাভরায নকর 

যফযা 

(াধাযণ) 

০৫ (াঁচ) 

কাম যক্তদফ 

(াংক্তিষ্ট 

াখা দত 

নক্তথ প্রাক্তি 

াদদক্ষ) 

১। জাদফদ নকর আদফদদনয 

ক্তনধ যাক্তযত পযভ  

২। প্রক্ততটি আদফদদনয াদথ 

প্রদয়াজনীয় াংখ্যক জপাক্তরও 

াংদমাজন কযদত দফ । 

জজরা প্রাক কর্তযক 

অনুদভাক্তদত স্ট্যাম্প 

জবন্ডায 

১। জাদফদা নকর 

আদফদদনয ক্তনধ যাক্তযত পযভ 

এয াদথ ৫০/-  াকায 

জকা য ক্তপ। 

২। জাদফদা নকর দতযী 

ওয়ায য জযক্তজষ্টাদয 

এক্তিয জক্ষদে প্রক্তত জপাক্তরও 

এয জন্য ২/- াকায জকা য 

ক্তপ। 

কাযী কক্তভনায (দযকে যরুভ) 

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৪১৭ 

ই-জভইর:  

rroomnatore@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক(যাজস্ব), নাদ ায  

জ ক্তরদপান :  

+৮৮০২৫৮৮৮৭৩৭৬২ 

ই-জভইর: 

adcrevnue.natore@gmail.com 

 

 

 



    ৭                           

 

    ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                    

      

       

    

                         

             

             

                   

                

                              

                                

                          

                             

                            

                 

  ফাক্তণক্তজযক 

ব্ফাদযয জন্য 

এক্তদেয রাইদন্প 

প্রদান 

৬০ 

কাম যক্তদফ 

 ১.  ফক্তণ যত  ‘ঝ’ – পযভ এ আদফদন 

২.  জেে রাইদন্প এয তযাক্তয়ত 

পদ াকক্ত 

৩.  প্রক্ততষ্ঠাদনয জক্তভ/বফদনয 

ভাক্তরকানায প্রভানস্বরূ 

দক্তরর/খক্ততয়ান/চুক্তিদেয তযাক্তয়ত 

কক্ত 

৪. আয়কয প্রদাদনয নদদেয 

তযাক্তয়ত কক্ত 

৫. জাতীয় ক্তযচয়ে/নাগক্তযক নদদয 

তযাক্তয়ত কক্ত। 

৬. ০৩ কক্ত াদা য াইদজয 

তযাক্তয়ত যক্তিন ছক্তফ 

৭. প্রক্ততষ্ঠাদনয জস্কচম্যা 

৮. ব্াাংক রদবনক্তয প্রতযয়ন ে 

ক্রক্তভক নাং ০১ ফক্তণ যত 

পযভ 

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার   

(www.gov.bd) 
৪.াংক্তিষ্ট ইউক্তনয়ন তথ্য 

জকন্দ্র 

 

৫. ক্রক্তভক নাং ০২ -০৮ 

ফক্তণ যত কাগজে 

আদফদনকাযীদক ক্তনজ 

উদযাদগ  াংগ্র কযদত 

দফ।  

১. ১০০১ ক্তর াদযয উদবয  

২৫,০০০/-  াকা  

(দকাে নাং ১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪) 

 

২.  ১৫% বযা   

(দকাে নাং ১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

কাযী কদভনায, জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

  ফাক্তণক্তজযক 

ব্ফাদযয জন্য 

এক্তদেয রাইদন্প 

নফায়ন 

০২ কাম যক্তদফ  রাইদদন্পয জভয়াদ উিীণ য ওয়ায ৩০ 

ক্তদন পূদফ য  

১. জজরা প্রাক, নাদ ায এয ক্তনধ যাক্তযত 

পযভ ‘ জজ এভ    

    ০৩’ আদফদন  

 ২. মূর রাইদদন্পয তযাক্তয়ত অনুক্তরক্ত 

 ৩. রাইদন্প প্রাক্তিয ভদয় জম কর 

কাগজে    

     জভা প্রদান কযা দয়দছ জ কর 

কাগদজয  

     তযাক্তয়ত অনুক্তরক্ত  আদফদন। 

৪.  ক্তপ ও বযা   জভাদাদনয চারাদনয 

মুরকক্ত 

     কযদত দফ। 

ক্রক্তভক নাং ০১ ফক্তণ যত 

পযভ 

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার   

(www.gov.bd) 
৪.াংক্তিষ্ট ইউক্তনয়ন তথ্য 

জকন্দ্র 

 

৫. ক্রক্তভক নাং ০২-৪ 

ফক্তণ যত কাগজে 

আদফদনকাযীদক ক্তনজ 

উদযাদগ  াংগ্র কযদত 

দফ।  

১.  নফায়ন ক্তপ  মুর রাইদন্প 

ক্তপ এয ৫%  

(দকাে নাং ১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪) 

২.  নফায়ন ক্তপ  এয ১৫% 

বযা  

 (দকাে নাং ১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

কাযী কদভনায, জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

৩ ফাক্তণক্তজযক 

ব্ফাদযয জন্য 

এক্তদেয ডুক্তিদক  

রাইদন্প প্রদান 

০৭ কাম যক্তদফ ১. জজরা প্রাক, নাদ ায এয ক্তনধ যাক্তযত 

পযভ ‘ জজ এভ    

     ০৪’ আদফদন কযদত দফ। 

 

২. মূর রাইদন্প এয পদ াকক্ত/ক্তজক্তেয 

কক্ত 

 

ক্রক্তভক নাং ০১ ফক্তণ যত 

পযভ 

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার   

(www.gov.bd) 
৪.াংক্তিষ্ট ইউক্তনয়ন তথ্য 

জকন্দ্র 

১. মুর রাইদন্প ক্তপ এয ২% 

(দকাে নাং ১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪) 

 

২. ২%ক্তপ এয ১৫% বযা   

(দকাে নাং ১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com
http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com
http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com


 

৫. ক্রক্তভক নাং ০২ ফক্তণ যত 

কাগজে 

আদফদনকাযীদক ক্তনজ 

উদযাদগ  াংগ্র কযদত 

দফ।  

৪ এক্তে  (াধাযণ) 

ব্ফাদযয  রাইদন্প 

প্রদান 

৬০ 

কাম যক্তদফ 

 ১.  ফক্তণ যত  ‘ঝ’ – পযভ এ আদফদন 

২.  জেে রাইদন্প এয তযাক্তয়ত 

পদ াকক্ত 

৩.  প্রক্ততষ্ঠাদনয জক্তভ/বফদনয 

ভাক্তরকানায প্রভানস্বরূ 

দক্তরর/খক্ততয়ান/চুক্তিদেয তযাক্তয়ত 

কক্ত 

৪. আয়কয প্রদাদনয নদদেয 

তযাক্তয়ত কক্ত 

৫. জাতীয় ক্তযচয়ে/নাগক্তযক নদদয 

তযাক্তয়ত কক্ত। 

৬. ০৩ কক্ত াদা য াইদজয 

তযাক্তয়ত যক্তিন ছক্তফ 

৭. প্রক্ততষ্ঠাদনয জস্কচম্যা 

৮. ব্াাংক রদবনক্তয প্রতযয়ন ে 

ক্রক্তভক নাং ০১ ফক্তণ যত 

পযভ 

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার   

(www.gov.bd) 
৪.াংক্তিষ্ট ইউক্তনয়ন তথ্য 

জকন্দ্র 

 

৫. ক্রক্তভক নাং ০২ -০৮ 

ফক্তণ যত কাগজে 

আদফদনকাযীদক ক্তনজ 

উদযাদগ  াংগ্র কযদত 

দফ।  

১. ১০ ক্তর ায ম যি ২,০০০/- 

১১-৫০ ক্তর ায ম যি ৩,০০০/- 

৫১-৫০০  ক্তর ায ম যি  

৫,০০০/- 

৫০১-১০০০  ক্তর ায ম যি  

১০,০০০/- 

(দকাে নাং ১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪) 

 

২.  ১৫% বযা  (দকাে নাং ১-

১১৩৩-০০২০-০৩১১) 

কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

৫ এক্তে ব্ফাদযয  

রাইদন্প নফায়ন 

০২ কাম যক্তদফ  রাইদদন্পয জভয়াদ উিীণ য ওয়ায ৩০ 

ক্তদন পূদফ য  

১. জজরা প্রাক, নাদ ায এয ক্তনধ যাক্তযত 

পযভ ‘ জজ এভ    

    ০৩’ আদফদন  

 ২. মূর রাইদদন্পয তযাক্তয়ত অনুক্তরক্ত 

 ৩. রাইদন্প প্রাক্তিয ভদয় জম কর 

কাগজে    

     জভা প্রদান কযা দয়দছ জ কর 

কাগদজয  

     তযাক্তয়ত অনুক্তরক্ত  আদফদন। 

৪.  ক্তপ ও বযা   জভাদাদনয চারাদনয 

মুরকক্ত 

     কযদত দফ। 

ক্রক্তভক নাং ০১ ফক্তণ যত 

পযভ 

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার   

(www.gov.bd) 
৪.াংক্তিষ্ট ইউক্তনয়ন তথ্য 

জকন্দ্র 

 

৫. ক্রক্তভক নাং ০২-৪ 

ফক্তণ যত কাগজে 

আদফদনকাযীদক ক্তনজ 

উদযাদগ  াংগ্র কযদত 

দফ।  

১. ফাৎক্তযক নফায়ন ক্তপ  মুর 

রাইদন্প ক্তপ এয ৫% 

 (দকাে নাং ১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪) 

 

২.  ১৫% বযা   

(দকাে নাং ১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

৬ এক্তে ক্তফক্রদয়য  

রাইদন্প প্রদান 

৬০ 

কাম যক্তদফ 

 ১.  ফক্তণ যত  ‘ঝ’ – পযভ এ আদফদন 

২.  জেে রাইদন্প এয তযাক্তয়ত 

পদ াকক্ত 

৩.  প্রক্ততষ্ঠাদনয জক্তভ/বফদনয 

ভাক্তরকানায প্রভানস্বরূ 

দক্তরর/খক্ততয়ান/চুক্তিদেয তযাক্তয়ত 

কক্ত 

৪. আয়কয প্রদাদনয নদদেয 

তযাক্তয়ত কক্ত 

৫. জাতীয় ক্তযচয়ে/নাগক্তযক নদদয 

তযাক্তয়ত কক্ত। 

৬. ০৩ কক্ত াদা য াইদজয 

ক্রক্তভক নাং ০১ ফক্তণ যত 

পযভ 

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার   

(www.gov.bd) 
৪.াংক্তিষ্ট ইউক্তনয়ন তথ্য 

জকন্দ্র 

 

৫. ক্রক্তভক নাং ০২ -০৮ 

ফক্তণ যত কাগজে 

আদফদনকাযীদক ক্তনজ 

১.  রাইদন্প ক্তপ ৫,০০০/- 

 াকা 

(দকাে নাং ১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪) 

 

২.  ১৫% বযা   

(দকাে নাং ১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com
http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com
http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com


তযাক্তয়ত যক্তিন ছক্তফ 

৭. প্রক্ততষ্ঠাদনয জস্কচম্যা 

৮. ব্াাংক রদবনক্তয প্রতযয়ন ে 

উদযাদগ  াংগ্র কযদত 

দফ।  

৭ এক্তে ক্তফক্রদয়য 

ক্তেক্তরাং রাইদন্প 

নফায়ন 

০২ কাম যক্তদফ  রাইদদন্পয জভয়াদ উিীণ য ওয়ায ৩০ 

ক্তদন পূদফ য  

১. জজরা প্রাক, নাদ ায এয ক্তনধ যাক্তযত 

পযভ ‘ জজ এভ    

    ০৩’ আদফদন  

 ২. মূর রাইদদন্পয তযাক্তয়ত অনুক্তরক্ত 

 ৩. রাইদন্প প্রাক্তিয ভদয় জম কর 

কাগজে    

     জভা প্রদান কযা দয়দছ জ কর 

কাগদজয  

     তযাক্তয়ত অনুক্তরক্ত  আদফদন। 

৪.  ক্তপ ও বযা   জভাদাদনয চারাদনয 

মুরকক্ত 

     কযদত দফ। 

ক্রক্তভক নাং ০১ ফক্তণ যত 

পযভ 

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার   

(www.gov.bd) 
৪.াংক্তিষ্ট ইউক্তনয়ন তথ্য 

জকন্দ্র 

 

৫. ক্রক্তভক নাং ০২-৪ 

ফক্তণ যত কাগজে 

আদফদনকাযীদক ক্তনজ 

উদযাদগ  াংগ্র কযদত 

দফ। 

১.  নফায়ন ক্তপ  মুর রাইদন্প 

ক্তপ এয ৫% 

 (দকাে নাং ১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪) 

 

২.  নফায়ন ক্তপ এয ১৫% 

বযা   

(দকাে নাং ১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

৮ এক্তে ক্তফক্রদয়য 

ডুক্তিদক   রাইদন্প 

প্রদান 

০৭ কাম যক্তদফ ১.   জজরা প্রাক, নাদ ায এয ক্তনধ যাক্তযত 

পযভ ‘ জজ এভ ০৪’ আদফদন কযদত 

দফ। 

২. মূর রাইদন্প এয পদ াকক্ত/ক্তজক্তেয 

কক্ত 

 

ক্রক্তভক নাং ০১ ফক্তণ যত 

পযভ 

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার   

(www.gov.bd) 
৪.াংক্তিষ্ট ইউক্তনয়ন তথ্য 

জকন্দ্র 

 

৫. ক্রক্তভক নাং ০২ ফক্তণ যত 

কাগজে 

আদফদনকাযীদক ক্তনজ 

উদযাদগ  াংগ্র কযদত 

দফ। 

১. মুর রাইদন্প ক্তপ এয ২%  

(দকাে নাং ১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪) 

 

২.২% ক্তপ এয  ১৫% বযা   

(দকাে নাং ১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

৯ এক্তে ক্তযফণ 

রাইদন্প প্রদান 

৬০ 

কাম যক্তদফ 

 ১.  ফক্তণ যত  ‘ঝ’ – পযভ এ আদফদন 

২.  জেে রাইদন্প এয তযাক্তয়ত 

পদ াকক্ত 

৩.  প্রক্ততষ্ঠাদনয জক্তভ/বফদনয 

ভাক্তরকানায প্রভানস্বরূ 

দক্তরর/খক্ততয়ান/চুক্তিদেয তযাক্তয়ত 

কক্ত 

৪. আয়কয প্রদাদনয নদদেয 

তযাক্তয়ত কক্ত 

৫. জাতীয় ক্তযচয়ে/নাগক্তযক নদদয 

তযাক্তয়ত কক্ত। 

৬. ০৩ কক্ত াদা য াইদজয 

তযাক্তয়ত যক্তিন ছক্তফ 

৭. প্রক্ততষ্ঠাদনয জস্কচম্যা 

৮. ব্াাংক রদবনক্তয প্রতযয়ন ে 

ক্রক্তভক নাং ০১ ফক্তণ যত 

পযভ 

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার   

(www.gov.bd) 
৪.াংক্তিষ্ট ইউক্তনয়ন তথ্য 

জকন্দ্র 

 

৫. ক্রক্তভক নাং ০২ -০৮ 

ফক্তণ যত কাগজে 

আদফদনকাযীদক ক্তনজ 

উদযাদগ  াংগ্র কযদত 

দফ।  

১.  রাইদন্প ক্তপ ৫,০০০/- 

 াকা 

(দকাে নাং ১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪) 

 

২.  ১৫% বযা   

জকাে নাং ১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

 

কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com
http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com
http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com


 ০ াধাযণ 

নাগক্তযকদদয জন্য 

ফন্দুক/  

 গান এয 

রাইদন্প প্রদান 

৬০ 

কাক্তম যদফ 

১. নীক্ততভারায ক্তযক্তষ্ট ৩ - এ 

আদফদনে  

২. জাতীয় ক্তযচয়ে/ নাগক্তযক নদ/ 

জন্ নদ, ক্তক্ষাগত জমাগ্যতায 

প্রভানদেয তযায়ত কক্ত 

৩.   ০১ রক্ষ  াকা আয়কয প্রদাদনয এন 

ক্তফ আয কর্তযক ইসুযকৃত  

প্রতযয়নে(ক্তফগত ক্ততন অথ য ফছদযয)  

৪. ৩০০/-  াকায নন-জুক্তেক্তয়ার 

স্ট্যাদম্প রপনাভা (নীক্ততভারায ক্তযক্তষ্ট 

২ অনুমায়ী)  

৫. ০৩ কক্ত াদা য াইদজয 

তযাক্তয়ত যক্তিন ছক্তফ 

৬. আদফদনকাযীয ফয় ৩০-৭০ ফছয 

এয ভদধ্য দত দফ। 

ক্রক্তভক নাং ০১ ফক্তণ যত 

পযভ 

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার     

 (www.gov.bd) 

  

www.forms.go

v.bd 

৪. ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

 

৫. ক্রক্তভক নাং ০২ ফক্তণ যত 

কাগজে 

আদফদনকাযীদক ক্তনজ 

উদযাদগ  াংগ্র কযদত 

দফ। 

 

১. রাইদন্প ক্তপ ২০,০০০/- 

 াকা  

(দকাে নাং ১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯) 

 

২.  ১৫% বযা   

(দকাে নাং ১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

 

কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

   াধাযণ 

নাগক্তযকদদয জন্য 

যাইদপর এয 

রাইদন্প প্রদান 

৬০ 

কাক্তম যদফ 

১. নীক্ততভারায ক্তযক্তষ্ট ৩ - এ 

আদফদনে  

২. জাতীয় ক্তযচয়ে/নাগক্তযক নদ/ 

জন্ নদ, ক্তক্ষাগত জমাগ্যতায 

প্রভানদেয তযায়ত কক্ত 

৩.   ০৩ রক্ষ  াকা আয়কয প্রদাদনয এন 

ক্তফ আয কর্তযক ইসুযকৃত  প্রতযয়নে 

(ক্তফগত ক্ততন অথ য ফছদযয)  

৪. ৩০০/-  াকায নন-জুক্তেক্তয়ার 

স্ট্যাদম্প রপনাভা (নীক্ততভারায ক্তযক্তষ্ট 

২ অনুমায়ী)  

৫. ০৩ কক্ত াদা য াইদজয 

তযাক্তয়ত যক্তিন ছক্তফ 

৬. আদফদনকাযীয ফয় ৩০-৭০ ফছয 

এয ভদধ্য দত দফ। 

ক্রক্তভক নাং ০১ ফক্তণ যত 

পযভ 

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার     

 (www.gov.bd) 

  

www.forms.go

v.bd 

৪. ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

 

৫. ক্রক্তভক নাং ০২-০৫ 

ফক্তণ যত কাগজে 

আদফদনকাযীদক ক্তনজ 

উদযাদগ  াংগ্র কযদত 

দফ। 

১. রাইদন্প ক্তপ ২০,০০০/- 

 াকা 

 (দকাে নাং ১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯) 

 

২.  ১৫% বযা   

(দকাে নাং ১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

 

কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

   াধাযণ 

নাগক্তযকদদয জন্য 

ফন্দুক/যাইদপর এয 

রাইদন্প নফায়ন 

০২( দুই) 

কাম যক্তদফ 

১.   আদেয়াস্ত্র  রাইদন্পধাযীদক 

স্বযীদয াক্তজয দয় জজরা প্রাক, 

নাদ ায এয ক্তনধ যাক্তযত পযভ ‘ জজ এভ 

০১’ 

 আদফদন কযদত দফ। 

 

২.বযা  ও ক্তপ জভাদাদনয চারাদনয 

মুরকক্ত  

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার     

 (www.gov.bd) 

  

www.forms.go

v.bd 

৪. ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

 ১. নফায়ন ক্তপ ৫,০০০/-  াকা  

(দকাে নাং ১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯) 

২.  ১৫% বযা   

(দকাে নাং ১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

 ৩ াধাযণ 

নাগক্তযকদদয জন্য 

ক্তস্তর/ক্তযবরফায 

এয রাইদন্প প্রদান 

৮০ 

কাম যক্তদফ 

১. নীক্ততভারায ক্তযক্তষ্ট ৩ - এ 

আদফদনে  

২. জাতীয় ক্তযচয়ে/নাগক্তযক নদ/ 

জন্ নদ, ক্তক্ষাগত জমাগ্যতায 

প্রভানদেয তযায়ত কক্ত 

ক্রক্তভক নাং ০১ ফক্তণ যত 

পযভ 

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

১. রাইদন্প ক্তপ ৩০,০০০/- 

 াকা  

(দকাে নাং ১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯) 

২.  ১৫% বযা   

কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com
http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com
http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com
mailto:admjoypurhat@gmail.com


৩.   ০৩ রক্ষ  াকা আয়কয প্রদাদনয এন 

ক্তফ আয কর্তযক ইসুযকৃত  প্রতযয়নে 

(ক্তফগত ক্ততন অথ য ফছদযয)  

৪. ৩০০/-  াকায নন-জুক্তেক্তয়ার 

স্ট্যাদম্প রপনাভা (নীক্ততভারায ক্তযক্তষ্ট 

২ অনুমায়ী)  

৫. ০৩ কক্ত াদা য াইদজয 

তযাক্তয়ত যক্তিন ছক্তফ 

৬. আদফদনকাযীয ফয় ৩০-৭০ ফছয 

এয ভদধ্য দত দফ। 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার     

 (www.gov.bd) 

  

www.forms.go

v.bd 

৪. ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

 

৫. ক্রক্তভক নাং ০২ -০৫ 

ফক্তণ যত কাগজে 

আদফদনকাযীদক ক্তনজ 

উদযাদগ  াংগ্র কযদত 

দফ। 

(দকাে নাং ১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

 

 ৪ াধাযণ 

নাগক্তযকদদয জন্য 

ক্তস্তর/ ক্তযবরফায 

এয রাইদন্প 

নফায়ন 

০২( দুই) 

কাম যক্তদফ 

১.   আদেয়াস্ত্র  রাইদন্পধাযীদক 

স্বযীদয াক্তজয দয় জজরা প্রাক, 

নাদ ায এয ক্তনধ যাক্তযত পযভ ‘ জজ এভ 

০১’ 

 আদফদন কযদত দফ। 

 

২.বযা  ও ক্তপ জভাদাদনয চারাদনয 

মুরকক্ত  

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার     

 (www.gov.bd) 

  

www.forms.go

v.bd 

৪. ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

 ১. নফায়ন ক্তপ ১০,০০০/- 

 াকা  

(দকাে নাং ১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯) 

২.  ১৫% বযা   

(দকাে নাং ১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

 ৫ যকাক্তয 

কভ যকতযাদদয 

(দফাক্তভযক) জন্য 

ফন্দুক/যাইদপর এয 

রাইদন্প প্রদান 

 

৪৫ কাম য 

ক্তদফ 

১. নীক্ততভারায ক্তযক্তষ্ট ৩ - এ 

আদফদনে  

২. জাতীয় ক্তযচয়ে/নাগক্তযক নদ/ 

জন্ নদ, ক্তক্ষাগত জমাগ্যতায 

প্রভানদেয তযায়ত কক্ত 

৩.   ০৩ রক্ষ  াকা আয়কয প্রদাদনয এন 

ক্তফ আয কর্তযক ইসুযকৃত  প্রতযয়নে 

(ক্তফগত ক্ততন অথ য ফছদযয)  

৪. ৩০০/-  াকায নন-জুক্তেক্তয়ার 

স্ট্যাদম্প রপনাভা (নীক্ততভারায ক্তযক্তষ্ট 

২ অনুমায়ী)  

৫. ০৩ কক্ত াদা য াইদজয 

তযাক্তয়ত যক্তিন ছক্তফ 

৬. আদফদনকাযীয ফয় ৩০-৭০ ফছয 

এয ভদধ্য দত দফ। 

ক্রক্তভক নাং ০১ ফক্তণ যত 

পযভ 

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার     

 (www.gov.bd) 

  

www.forms.go

v.bd 

৪. ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

 

৫. ক্রক্তভক নাং ০২-০৫ 

ফক্তণ যত কাগজে 

আদফদনকাযীদক ক্তনজ 

উদযাদগ  াংগ্র কযদত 

দফ। 

ক্তপ মুি কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

 ৬ যকাক্তয 

কভ যকতযাদদয 

(দফাক্তভযক) জন্য 

ফন্দুক/যাইদপর এয 

রাইদন্প নফায়ন 

০২( দুই) 

কাম যক্তদফ 

আদেয়াস্ত্র  রাইদন্পধাযীদক স্ব-যীদয 

াক্তজয দয় জজরা প্রাক, নাদ ায এয 

ক্তনধ যাক্তযত পযভ ‘ জজ এভ ০১’ 

 আদফদন কযদত দফ। 

 

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার     

 (www.gov.bd) 

  

www.forms.go

v.bd 

৪. ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

 

ক্তপ মুি কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

http://www.joypurhat.gov.bd/
http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com
http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com
http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com


 ৭ যকাক্তয 

কভ যকতযাদদয 

(দফাক্তভযক) জন্য 

ক্তস্তর/ক্তযবরফায 

এয রাইদন্প প্রদান 

৮০ 

কাম যক্তদফ 

১. নীক্ততভারায ক্তযক্তষ্ট ৩ - এ 

আদফদনে  

২. জাতীয় ক্তযচয়ে/নাগক্তযক নদ/ 

জন্ নদ, ক্তক্ষাগত জমাগ্যতায 

প্রভানদেয তযায়ত কক্ত 

৩.   ০৩ রক্ষ  াকা আয়কয প্রদাদনয এন 

ক্তফ আয কর্তযক ইসুযকৃত  প্রতযয়নে 

(ক্তফগত ক্ততন অথ য ফছদযয)  

৪. ৩০০/-  াকায নন-জুক্তেক্তয়ার 

স্ট্যাদম্প রপনাভা (নীক্ততভারায ক্তযক্তষ্ট 

২ অনুমায়ী)  

৫. ০৩ কক্ত াদা য াইদজয 

তযাক্তয়ত যক্তিন ছক্তফ 

৬. আদফদনকাযীয ফয় ৩০-৭০ ফছয 

এয ভদধ্য দত দফ। 

ক্রক্তভক নাং ০১ ফক্তণ যত 

পযভ 

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার     

 (www.gov.bd) 

  

www.forms.go

v.bd 

৪. ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

 

৫. ক্রক্তভক নাং ০২-০৫ 

ফক্তণ যত কাগজে 

আদফদনকাযীদক ক্তনজ 

উদযাদগ  াংগ্র কযদত 

দফ। 

ক্তপ মুি কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

 ৮ যকাক্তয 

কভ যকতযাদদয 

(দফাক্তভযক) জন্য 

ক্তস্তর/ক্তযবরফায  

এয রাইদন্প 

নফায়ন 

০২( দুই) 

কাম য ক্তদফ 

আদেয়াস্ত্র রাইদন্পধাযীদক স্ব-যীদয 

াক্তজয দয় জজরা প্রাক, নাদ ায এয 

ক্তনধ যাক্তযত পযভ ‘ জজ এভ ০১’ 

 আদফদন কযদত দফ। 

  

 

 

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার     

 (www.gov.bd) 

  

www.forms.go

v.bd 

৪. ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

 

ক্তপ মুি কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

 ৯ ক্ততায ফাধ যকযজক্তনত 

কযদণ উিযাক্তধকায 

ফযাফয আদেয়াদস্ত্রয 

রাইদন্প প্রদান। 

৬০ কাম য 

ক্তদফ 

১. নীক্ততভারায ক্তযক্তষ্ট ৩ - এ 

আদফদনে  

২. জাতীয় ক্তযচয়ে/নাগক্তযক নদ/ 

জন্ নদ, ক্তক্ষাগত জমাগ্যতায 

প্রভানদেয তযায়ত কক্ত 

৩.   ০৩ রক্ষ  াকা আয়কয প্রদাদনয এন 

ক্তফ আয কর্তযক ইসুযকৃত  প্রতযয়নে 

(ক্তফগত ক্ততন অথ য ফছদযয)  

৪. ৩০০/-  াকায নন-জুক্তেক্তয়ার 

স্ট্যাদম্প রপনাভা (নীক্ততভারায ক্তযক্তষ্ট 

২ অনুমায়ী)  

৫. ০৩ কক্ত াদা য াইদজয 

তযাক্তয়ত যক্তিন ছক্তফ 

৬. আদফদনকাযীয ফয় ৩০-৭০ ফছয 

এয ভদধ্য দত দফ। 

ক্রক্তভক নাং ০১ ফক্তণ যত 

পযভ 

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার     

 (www.gov.bd) 

  

www.forms.go

v.bd 

৪. ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

 

৫. ক্রক্তভক নাং ০২-০৫ 

ফক্তণ যত কাগজে 

আদফদনকাযীদক ক্তনজ 

উদযাদগ  াংগ্র কযদত 

দফ। 

১. রাইদন্প ক্তপ 

ক্তস্তর/ক্তযবরফায ৩০,০০০/- 

 াকা, যাইদপর/ গান/ফন্দুক 

২০০০০/- (দকাে নাং ১-

২২১১-০০০০-১৮৫৯) 

২.  ১৫% বযা  (দকাে নাং ১-

১১৩৩-০০২০-০৩১১) 

 

কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

 ০ ক্ততায মৃত্যযক্তজনত 

কাযদণ উিযাক্তধকায 

ফযাফয আদেয়াদস্ত্রয 

রাইদন্প প্রদান। 

৬০ 

কাম য ক্তদফ 

১. নীক্ততভারায ক্তযক্তষ্ট ৩ - এ 

আদফদনে  

২. জাতীয় ক্তযচয়ে/ নাগক্তযক নদ/ 

জন্ নদ,      

ক্রক্তভক নাং ০১ ফক্তণ যত 

পযভ 

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট জেস্ক 

১. রাইদন্প ক্তপ 

ক্তস্তর/ক্তযবরফায ৩০,০০০/- 

 াকা, যাইদপর/ গান/ফন্দুক 

২০০০০/- (দকাে নাং ১-

কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com
http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com
http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com
mailto:admjoypurhat@gmail.com


   ক্তক্ষাগত জমাগ্যতায প্রভানদেয 

তযাক্তয়ত কক্ত 

৩. ক্ততায মৃত্যয নদদয তযাক্তয়ত কক্ত 

৪. ওয়াক্তয নদদয তযাক্তয়ত কক্ত 

৫.  ৩০০/-  াকায নন-জুক্তেক্তয়ার 

স্ট্যাদম্প অন্যান্য ওয়াক্তযগদণয না-

দাফীে  

৬.  ৩০০/-  াকায নন-জুক্তেক্তয়ার 

স্ট্যাদম্প রপনাভা (নীক্ততভারায ক্তযক্তষ্ট 

২ অনুমায়ী) 

৭. ০৩ কক্ত াদা য াইদজয 

তযাক্তয়ত যক্তিন ছক্তফ 

৮. আদফদনকাযীয ফয় ৩০-৭০ ফছয 

এয ভদধ্য দত দফ। 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার     

 (www.gov.bd) 

  

www.forms.go

v.bd 

৪. ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

 

৫. ক্রক্তভক নাং ০২-০৭ 

ফক্তণ যত কাগজে 

আদফদনকাযীদক ক্তনজ 

উদযাদগ  াংগ্র কযদত 

দফ। 

২২১১-০০০০-১৮৫৯) 

২.  ১৫% বযা  (দকাে নাং ১-

১১৩৩-০০২০-০৩১১) 

 

   আদেয়াদস্ত্রয 

ডুক্তিদক  রাইদন্প 

প্রদান। 

০৭ কাম য 

ক্তদফ 

১. জজরা প্রাক, নাদ ায এয ক্তনধ যাক্তযত 

পযভ ‘ জজ এভ ০২’ আদফদন কযদত 

দফ। 

 

২. মূর রাইদন্প/ক্তজক্তেয পদ াকক্ত 

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার     

 (www.gov.bd) 

  

www.forms.go

v.bd 

৪. ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

 

রাইদন্প ক্তপ ক্তস্তর/ক্তযবরফায 

৩০,০০০/-  াকা, 

যাইদপর/ গান/ফন্দুক 

২০০০০/-  াকা (দকাে নাং ১-

২২১১-০০০০-১৮৫৯) 

২.  ১৫% বযা  (দকাে নাং ১-

১১৩৩-০০২০-০৩১১) 

কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

   ফন্দুক/যাইদপর এয 

রাইদন্প োন্পপায 

০৭ কাম য 

ক্তদফ 

১. জজরা প্রাক, নাদ ায এয ক্তনধ যাক্তযত 

পযভ ‘ জজ এভ ০৫’ আদফদন কযদত 

দফ। 

 

২. মূর রাইদন্প এয পদ াকক্ত 

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার     

 (www.gov.bd) 

  

www.forms.go

v.bd 

৪. ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

ক্তপ মুি কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

 ৩ ক্তস্তর/ক্তযবরফাদযয 

রাইদন্প োন্পপায 

 

 

০৭ কাম য 

ক্তদফ 

১. জজরা প্রাক, নাদ ায এয ক্তনধ যাক্তযত 

জজ এভ ০৫ পযদভ আদফদন কযদত দফ। 

২. মূর রাইদন্প এয পদ াকক্ত 

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার     

 (www.gov.bd) 

  

www.forms.go

v.bd 

৪. ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

ক্তপ মুি কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

 ৪ মুক্তিদমাদ্ধায জন্য 

আদেয়াদস্ত্রয 

রাইদন্প প্রদান 

৮০ কাম য 

ক্তদফ 

১. নীক্ততভারায ক্তযক্তষ্ট ৩ - এ 

আদফদনে  

২. জাতীয় ক্তযচয়ে/ নাগক্তযক নদ/ 

জন্ নদ, ক্তক্ষাগত জমাগ্যতায 

প্রভানদেয তযাক্তয়ত কক্ত 

৩. মুক্তিদমাদ্ধা ক্তদদফ যকাযী জগদজদ  

ক্রক্তভক নাং ০১ ফক্তণ যত 

পযভ 

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার     

ক্তপ মুি 

 
 
 
 
 

কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

http://www.joypurhat.gov.bd/
http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com
http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com
http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com
mailto:admjoypurhat@gmail.com


ক্তফজ্ঞাক্তত নদপ্রাক্তিয   তযাক্তয়ত কক্ত 

৪. ৩০০/-  াকায নন-জুক্তেক্তয়ার 

স্ট্যাদম্প রপনাভা (নীক্ততভারায ক্তযক্তষ্ট 

২ অনুমায়ী)  

৫. ০৩ কক্ত াদা য াইদজয 

তযাক্তয়ত যক্তিন ছক্তফ 

 (www.gov.bd) 

  

www.forms.go

v.bd 

৪. ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

 

৫. ক্রক্তভক নাং ০২-০৫ 

ফক্তণ যত কাগজে 

আদফদনকাযীদক ক্তনজ 

উদযাদগ  াংগ্র কযদত 

দফ। 

 ৫ জভরা/মাো/াকযা

/বা ভাদফ/ 

ওয়াজ ভাক্তপর 

ইতযাক্তদ 

আদয়াজদনয 

অনুভক্তত প্রদান 

১৫ 

কম যক্তদফ 

জজরা প্রাদনয পযভ নাং-

জজ.এভ ০৮ এ আদফদন 

 

 

জজরাপ্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেস্ক/দজ.এভ 

াখা/দজরা ওদয়ফ 

জা যার 

(www.natore.gov

.bd) 

www.forms.gov.

bd 

 

ক্তফনামূদে কাযী কক্তভনায, াধাযণ াখা, নাদ ায 

কক্ষ নাং- ২০৪ 

জ ক্তরদপান:+৮৮০২৫৮৮৮৭২২৮৭ 

ই-

জভইর:acgennatore@mopa.gov.bd 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

 

    ৮                     

 

    ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                    

      

       

    

                         

             

             

                   

                

                              

                                

                          

                             

                            

                 

  দফদষ্ট দক্ষাদফদ, 

কদফ, াদদতযক ফা 

জাতীে ম যামে দনজ 

ফদামনয জন্য 

দফমলবামফ স্বীকৃত 

ব্যদক্তয নুকূমর 

কৃদল খা জদভ 

ফমদাফস্ত প্রদান 

৬০ 

কাম যক্তদফ 
১) ংদিষ্ট ব্যাদক্ত কর্তযক অমফদন 

২) অমফদনকাযীয ০২ কদ ামার্ য 

াআমজয তযাদেত পমর্া 

৩) স্বীকৃত নমদয তযাদেত কদ 

৪) নাগদযকমেয নদ 

১) ংদিষ্ট ব্যাদক্তয 

উমযামগ 

২-৩) দনজ উমযামগ 

৪) আউদনেন 

দযলদ/মৌযবা মত 

 

প্রতীদক/মযোদত মূমল্য 

ভূদভ ভন্ত্রণারে কর্তযক প্রস্তাফ 

নুমভাদমনয য দনধ যাযণকৃত 

মূল্য  

ডকাে নং  

১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১-ডত 

জভা দদমত মফ। 

জযক্তবক্তনউ জেপুটি কাদরক্টয, নাদ ায  

iæg নম্বয-৩০৮ 

জজরা জকাে- ৬৯ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৭৭১-৬২৫৫২ 

e-mail-rdc.natore@gmail.com  

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (যাজস্ব), নাদ ায 

iæg নম্বয-৩০৪ 

জজরা জকাে-৬৯ 

জপান (+৮৮) ০৭৭১-৬৬৭৬২ 

e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com 

  প্রাকৃদতক 

দূমম যাগজদনত কাযমণ 

ক্ষদতগ্রস্থ দযফামযয 

নুকূমর কৃদল খা 

জদভ ফমদাফস্ত প্রদান 

৬০ 

কাম যক্তদফ 
১) ংদিষ্ট ব্যাদক্ত কর্তযক অমফদন 

২) অমফদনকাযীয ০২ কদ ামার্ য 

াআমজয তযাদেত পমর্া 

৩) প্রাকৃদতক দূমম যাগজদনত কাযমণ 

ক্ষদতগ্রস্থ ংক্রান্ত ংদিষ্ট 

আউদনেন/মৌযবা মত প্রাি নদি 

৪) নাগদযকমেয নদ 

১) ংদিষ্ট ব্যাদক্তয 

উমযামগ 

২) দনজ উমযামগ 

৩) দনজ উমযামগ 

আউদনেন 

দযলদ/মৌযবা মত 

৪) আউদনেন 

দযলদ/মৌযবা মত 

প্রতীদক মূমল্য 

ভূদভ ভন্ত্রণারে কর্তযক প্রস্তাফ 

নুমভাদমনয য দনধ যাযণকৃত 

মূল্য  

ডকাে নং  

১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১-ডত 

জভা দদমত মফ। 

 

জযক্তবক্তনউ জেপুটি কাদরক্টয, নাদ ায  

iæg নম্বয-৩০৮ 

জজরা জকাে- ৬৯ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৭৭১-৬২৫৫২ 

e-mail-rdc.natore@gmail.com  

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (যাজস্ব), নাদ ায 

iæg নম্বয-৩০৪ 

জজরা জকাে-৬৯ 

জপান (+৮৮) ০৭৭১-৬৬৭৬২ 

e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com 

http://www.joypurhat.gov.bd/
http://www.natore.gov.bd/
http://www.natore.gov.bd/
mailto:e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com
mailto:e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com


 
 
 

 

৩ প্রফাীমদয ভফাে 

দভদতয ভাধ্যমভ 

ফহুতর বফন 

দনভ যামণয জন্য 

কৃদল খা জদভ 

ফমদাফস্ত প্রদান। 

৬০ 

কাম যক্তদফ 
১) দনজস্ব প্যামে প্রফাী ভফাে দভদত 

কর্তযক অমফদনি 

২) ফহুতর দফদষ্ট বফন দনভ যামণয 

প্রস্তামফয ডক্ষমি বফমনয প্লান, জ্জা-

দযকল্পনা, দফদনমোগ দযকল্পনা। 

৩) দভদতয ডযদজমস্ট্ন ংক্রান্ত 

কাগজমিয তযাদেত পমর্াকদ 

৪) ংদিষ্ট স্থানীে যকায দফবামগয 

নাদিয নদ 

৫) ব্যাংমকয দনকর্ মত  রমবন্পীয 

ার্ট যদপমকর্ 

১) ংদিষ্ট দভদতয দনজ 

উমযামগ 

২-৩) দভদতয দনজ 

উমযামগ 

৪) আউদনেন 

দযলদ/মৌযবা মত 

৫) ব্যাংক কর্তযক 

 

ভূদভ ভন্ত্রণারে কর্তযক প্রস্তাফ 

নুমভাদমনয য দনধ যাযণকৃত 

মূল্য  

ডকাে নং  

১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১-ডত 

জভা দদমত মফ। 

 

জযক্তবক্তনউ জেপুটি কাদরক্টয, নাদ ায  

iæg নম্বয-৩০৮ 

জজরা জকাে- ৬৯ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৭৭১-৬২৫৫২ 

e-mail-rdc.natore@gmail.com  

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (যাজস্ব), নাদ ায 

iægনম্বয-৩০৪ 

জজরা জকাে-৬৯ 

জপান (+৮৮) ০৭৭১-৬৬৭৬২ 

e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com 

 

৪ গফাদদ শু ফা 

দুগ্ধখাভায স্থামনয 

ডক্ষমি দল্প-

কাযখানা স্থামনয 

জন্য কৃদল খা 

জদভ ফমদাফস্ত প্রদান 

৬০ 

কাম যক্তদফ 
১) প্রদতষ্ঠান কর্তযক অমফদনি 

২) ডগাফাদদ শু ফা দুগ্ধ খাভায ংক্রান্ত 

প্রতযেনমিয পমর্াকদ 

৩) মৄফ উন্নেন কর্তযক প্রদক্ষণ নমদয 

তযাদেত পমর্াকদ 

৪) অদথ যক রমবন্পীয ার্ট যদপমকর্ 

১) ংদিষ্ট প্রদতষ্ঠামনয 

দনজ উমযামগ 

২) প্রদতষ্ঠামনয দনজ 

উমযামগ 

৩) মৄফ উন্নেন প্রদক্ষণ 

ডকন্দ্র মত 

৪) ব্যাংক কর্তযক 

 

ভূদভ ভন্ত্রণারে কর্তযক প্রস্তাফ 

নুমভাদমনয য দনধ যাযণকৃত 

মূল্য  

ডকাে নং  

১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১-ডত 

জভা দদমত মফ। 

 

জযক্তবক্তনউ জেপুটি কাদরক্টয, নাদ ায  

iæg নম্বয-৩০৮ 

জজরা জকাে- ৬৯ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৭৭১-৬২৫৫২ 

e-mail-rdc.natore@gmail.com  

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (যাজস্ব), নাদ ায 

iæg নম্বয-৩০৪ 

জজরা জকাে-৬৯ 

জপান (+৮৮) ০৭৭১-৬৬৭৬২ 

e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com 

৫ ব্যদক্তয নুকূমর 

কৃদল খা জদভ 

ফমদাফস্ত প্রদান 

৬০ 

কাম যক্তদফ 
১) ব্যদক্ত কর্তযক অমফদনি 

২) ০২ কদ ামার্ য াআমজয পমর্া 

৩) নাগদযকমেয নদি  

৪) অদথ যক রমবন্পীয ার্ট যদপমকর্ 

১) ংদিষ্ট ব্যদক্তয দনজ 

উমযামগ 

২-৩) ব্যদক্তয দনজ 

উমযামগ 

৪) ব্যাংক কর্তযক 

 

ভূদভ ভন্ত্রণারে কর্তযক প্রস্তাফ 

নুমভাদমনয য দনধ যাযণকৃত 

মূল্য  

ডকাে নং  

১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১-ডত 

জভা দদমত মফ। 

 

 

জযক্তবক্তনউ জেপুটি কাদরক্টয, নাদ ায  

iæg নম্বয-৩০৮ 

জজরা জকাে- ৬৯ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৭৭১-৬২৫৫২ 

e-mail-rdc.natore@gmail.com  

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (যাজস্ব), নাদ ায 

iæg নম্বয-৩০৪ 

জজরা জকাে-৬৯ 

জপান (+৮৮) ০৭৭১-৬৬৭৬২ 

e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com 

৬ ফালুভার ইজাযা 

প্রদান 
৪৫  

কাম যক্তদফ 
১) দযে  পযভ   

২) জাভানত ক্তদদফ ইজাযা  মূদেয  

২৫% ব্াাংক ড্রাপ  

৩) জেে রাইদন্প এয 

তযাক্তয়ত পদ াকক্ত  
৪) এক কদ ামার্ য াআমজয ছদফ 

৫) ব্যাংক রমবদন্প ার্ট যমপকর্ 

১। আউদনেন দেদজর্ার 

ডন্টায/ কাযী 

কদভনায(ভূদভ)/ 

উমজরা ওমেফ 

ডার্ যার/মজরা ওমেফ 

ডার্ যার/মজরা প্রামকয 

কাম যারমেয যাজস্ব াখা/ 

www.forms.gov.bd 

২-৫। অমফদনকাযীয দনজ 

উমযামগ ংগৃীত 

ক্তক্তেউদরয মূে 

১০০০/-  াকা 

ইজাযামূে 

কভদক্ষ ক্তফগত ক্ততন ফছদযয 

জভা  ইজাযা 

মূদেয ১০% উবয দয। 

জযক্তবক্তনউ জেপুটি কাদরক্টয, নাদ ায  

iæg নম্বয-৩০৮ 

জজরা জকাে- ৬৯ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৭৭১-৬২৫৫২ 

e-mail-rdc.natore@gmail.com  

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (যাজস্ব), নাদ ায 

iæg নম্বয-৩০৪ 

জজরা জকাে-৬৯ 

জপান (+৮৮) ০৭৭১-৬৬৭৬২ 

e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com 

 

৭ া -ফাজাদযয  

চাক্তিনা ক্তবটিয 

রাইদন্প প্রদান 

১৫ 

কাম যক্তদফ 
১) আদফদন পযভ নাং এ,এ ৪  

২) জেে রাইদন্প এয তযাক্তয়ত 

পদ াকক্ত  

৩) জাতীয় ক্তযচয় দেয তযাক্তয়ত 
পদ াকক্ত  

৪) এক কক্ত াদা  

াইদজয  তযাক্তয়ত  যক্তিন ছক্তফ 

১) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাগ 

২) ইউক্ত জচয়াযম্যান/ 

জৌয জভয়দযয কাম যারয়  
৩)  আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাগ 

৪) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

জজরা দদয  প্রক্তত ফগ য ক্তভ ায 

১২৫/-  াকা  

জৌয এরাকা ১০০/-  াকা 

উদজরা দয ৫০/-  াকা 

অন্যান্য ১৩/-  াকা 

জযক্তবক্তনউ জেপুটি কাদরক্টয, নাদ ায  

iæg নম্বয-৩০৮ 

জজরা জকাে- ৬৯ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৭৭১-৬২৫৫২ 

e-mail-rdc.natore@gmail.com  

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (যাজস্ব), নাদ ায 

iæg নম্বয-৩০৪ 

জজরা জকাে-৬৯ 

জপান (+৮৮) ০৭৭১-৬৬৭৬২ 

e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com 
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mailto:e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com
mailto:e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com
www.forms.gov.bd
mailto:e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com
mailto:e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com


৫) াংক্তিষ্ট ইউক্তনয়ন ভূক্তভ কাযী 

কভ যকতযা ও াদব যয়াদযয জমৌথ প্রক্ততদফদন 

৬) জস্কচ ম্যা 

৭) অনুদভাক্তদত জক্তযদপক্তযয পদ াকক্ত 

উদযাগ 

৫) াংক্তিষ্ট উদজরা ভূক্তভ 

অক্তপ 

6) াংক্তিষ্ট  উদজরা 

ভূক্তভ অক্তপ 

 

৮ অক্ত যত (কৃক্তল/ 

আফাক্তক) ম্পক্তিয 

ইজাযা নফায়ন 

(ফাাংরা দনয 

ক্তবক্তিদত ০১ ফছয 

জভয়াদদ) 

০৫ কাম যক্তদফ  

 

১) আদফদন পযভ নাং এ,এ (ক্তবক্ত)-০১  

২) ফ যদল ক্তেক্তআয এয তযাক্তয়ত 

পদ াকক্ত 

 

 

 

আদফদনকাযীয  ক্তনজ 

উদযাগ াংগৃীত 
আদফদদনয জন্য জকা  ক্তপ 

২০/- 
জযক্তবক্তনউ জেপুটি কাদরক্টয, নাদ ায  

iæg নম্বয-৩০৮ 

জজরা জকাে- ৬৯ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৭৭১-৬২৫৫২ 

e-mail-rdc.natore@gmail.com  

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (যাজস্ব), নাদ ায 

iæg নম্বয-৩০৪ 

জজরা জকাে-৬৯ 

জপান (+৮৮) ০৭৭১-৬৬৭৬২ 

e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com 

 

    ৯                     

 

    ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                    

      

       

    

                         

             

             

                   

                

                              

                                

                          

                             

                            

                 

  দধগ্রণকৃত ভূদভয 

ক্ষদতপূযণ প্রদান ( 

জযকেীয় ভাক্তরদকয 

জক্ষদে ক্ষক্ততপুযণ 

প্রদান ) 

১0 Kvh©w`em  ১। ২০/-র্াকা ডকার্ য দপ াংমৄি  আদফদন 

পযভ এর.এ -১ 

২। জক্তভয খক্ততয়ান  

৩। ারদনয খাজনায দাক্তখরা  

৪। অিীকায নাভা ছক্তফ (৩০০ র্াকায নন 

জুদেদোর স্ট্যামম্প ) ংদিষ্ট আউদ 

ডচোযম্যান/ দস্য/ ওোে য কদভনায / 

গণ্যভান্য ব্যদক্ত কর্তযক তযাদেত ) 

৫। জাতীে দযচে ি (তযাদেত পমর্াকদ) 

৬। ডজরা প্রামকয ওমেফ জা যার 

৭। আয়কয ক্তনফন্ধন এয নম্বয এয পদ াকক্ত  

৮। ব্াাংদকয যাউটিাং নম্বয    ক্তাফ নম্বয  

 

১।  ডজরা প্রামকয 

কাম যারয় ডযকে যরুভ। 

২।  ংদিষ্ট আউদনেন 

দযলদ   

৩।  ংদিষ্ট আউদনেন ভূদভ 

দপ। 

৪। নুমভাদদত ষ্টযাম্প 

ডবন্ডায 

 

১। ২০/-র্াকা ডকার্ য দপ 

২। ৩০০ র্াকায নন জুদেদোর 

স্ট্যাম্প ঙ্গীকায নাভায জন্য  

 

ভূক্তভ অক্তধMÖnY কভ যকতযা, bv‡Uvi  

iæg নম্বয-৩০৬   

জজরা জকাে- ৬৯ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৭৭১-৬৬৮৮০ 

e-mail-lasection14@gmail.com  

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (যাজস্ব), bv‡Uvi 

iæg নম্বয-৩০৪ 

জজরা জকাে-৬৯ 

জপান (+৮৮) ০৭৭১-৬৬৭৬২ 

e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com 

 ক্রেসুমি ভাদরমকয 

ডক্ষমি 

ক্ষদতপূযণ প্রদান  

৩0 Kvh©w`em ১। ২০/-র্াকা ডকার্ য দপ াংমৄি  আদফদন 

পযভ এর.এ -১ 

২। দক্তরর /বায়াদক্তরয তযাদেত পমর্াকদ 

৩। খাক্তযজ, ক্তেক্তআযও  খাজনায দাক্তখরা 

পমর্াকদ 

৪। অিীকায নাভা ছক্তফ (৩০০ র্াকায নন 

জুদেদোর স্ট্যামম্প ) ংদিষ্ট আউদ 

ডচোযম্যান/ দস্য/ ওোে য কদভনায / 

গণ্যভান্য ব্যদক্ত কর্তযক তযাদেত ) 

৫। জাতীে দযচে ি (তযাদেত পমর্াকদ) 

৬। ডজরা প্রামকয ওমেফ জা যার 

৭। আয়কয ক্তনফন্ধন এয নম্বয এয পদ াকক্ত  

৮। ব্াাংদকয যাউটিাং নম্বয    ক্তাফ নম্বয  

১। নুমভাদদত ষ্টযাম্প 

ডবন্ডায এয দনকর্  

২। ংদিষ্ট ব্যদক্ত/ াফ-

ডযদজস্ট্ায দপ  

৩। ংদিষ্ট আউদনেন ভূদভ 

দপ। 

৪।  ংদিষ্ট আউদনেন দযলদ   

১। ২০/-র্াকা ডকার্ য দপ 

২। ৩০০ র্াকায নন জুদেদোর 

স্ট্যাম্প 

 

 

ভূক্তভ অক্তধMÖnY কভ যকতযা, bv‡Uvi  

iæg নম্বয-৩০৬   

জজরা জকাে- ৬৯ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৭৭১-৬৬৮৮০ 

e-mail-lasection14@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (যাজস্ব), bv‡Uvi 

iæg নম্বয-৩০৪ 

জজরা জকাে-৬৯ 

জপান (+৮৮) ০৭৭১-৬৬৭৬২ 

e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com 
 

 ওোদযসুমি 

ভাদরমকয ডক্ষমি 

ক্ষদতপূযণ প্রদান  

৩0 Kvh©w`em ১। ২০/-র্াকা ডকার্ য দপ াংমৄি  আদফদন 

পযভ এর.এ -১ 

২। ‡iKW© Gi তযাদেত পমর্াকদ 

১। নুমভাদদত ষ্টযাম্প 

ডবন্ডায 

২। ংদিষ্ট ব্যদক্ত 

১। ২০/-র্াকা ডকার্ য দপ 

 

ভূক্তভ অক্তধMÖnY কভ যকতযা, bv‡Uvi  

জপান নাং : (+৮৮) ০৭৭১-৬৬৮৮০ 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (যাজস্ব), bv‡Uvi 

জপান (+৮৮) ০৭৭১-৬৬৭৬২ 

mailto:e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com
mailto:e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com
mailto:e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com


৩। খাক্তযজ, ক্তেক্তআযও  খাজনায দাক্তখরা 

পমর্াকদ 

৪। অিীকায নাভা ছক্তফ (৩০০ র্াকায নন 

জুদেদোর স্ট্যামম্প ) ংদিষ্ট আউদ 

ডচোযম্যান/ দস্য/ ওোে য কদভনায / 

গণ্যভান্য ব্যদক্ত কর্তযক তযাদেত ) 

৫। জাতীে দযচে ি (তযাদেত পমর্াকদ) 

৬। ডজরা প্রামকয ওমেফ জা যার 

৭। আয়কয ক্তনফন্ধন এয নম্বয এয পদ াকক্ত  

৮। ব্াাংদকয যাউটিাং নম্বয    ক্তাফ নম্বয  

9| Iqvwikb mb`|  

e-mail-lasection14@gmail.com e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com 
 

 অদারমতয ভাধ্যমভ 

ভাদরকানা দনধ যাযণ এয 

ডক্ষমি ক্ষদতপুযণ 

প্রদান  

৩0 Kvh©w`em ১। ২০/-র্াকা ডকার্ য দপ াংমৄি  আদফদন 

পযভ এর.এ -১ 

 ২। আদারত কর্তযক আদদদয ার্ট যপাআে 

কদ| 

3। ‡iKW© Gi তযাদেত পমর্াকদ 

4। খাক্তযজ, ক্তেক্তআযও  খাজনায দাক্তখরা 

পমর্াকদ 

5। অিীকায নাভা ছক্তফ (৩০০ র্াকায নন 

জুদেদোর স্ট্যামম্প ) ংদিষ্ট আউদ 

ডচোযম্যান/ দস্য/ ওোে য কদভনায / 

গণ্যভান্য ব্যদক্ত কর্তযক তযাদেত ) 

6। জাতীে দযচে ি (তযাদেত পমর্াকদ) 

7। ডজরা প্রামকয ওমেফ জা যার 

8। আয়কয ক্তনফন্ধন এয নম্বয এয পদ াকক্ত  

9। ব্াাংদকয যাউটিাং নম্বয    ক্তাফ নম্বয  

১। নুমভাদদত ষ্টযাম্প 

ডবন্ডায এয দনকর্  

২। ংদিষ্ট ব্যদক্ত/ াফ-

ডযদজস্ট্ায দপ  

৩। ংদিষ্ট আউদনেন ভূদভ 

দপ। 

৪।  ংদিষ্ট আউদনেন দযলদ   

১। ২০/-র্াকা ডকার্ য দপ 

২। ৩০০ র্াকায নন জুদেদোর 

স্ট্যাম্প ঙ্গীকায নাভায জন্য  

 

ভূক্তভ অক্তধMÖnY কভ যকতযা, bv‡Uvi  

জপান নাং : (+৮৮) ০৭৭১-৬৬৮৮০ 

e-mail-lasection14@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (যাজস্ব), bv‡Uvi 

iæg নম্বয-৩০৪ 

জজরা জকাে-৬৯ 

জপান (+৮৮) ০৭৭১-৬৬৭৬২ 

e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com 

 াওোয প এযার্নী 

এয ভাধ্যমভ 

ভাদরকানায ডক্ষমি 

ক্ষদতপুযণ প্রদান 

৩0 Kvh©w`em ১। ২০/-র্াকা ডকার্ য দপ াংমৄি  আদফদন 

পযভ এর.এ -১ 

২। আদারত কর্তযক প্রদদয় াওোয প 

এযার্নী মুর/ার্ট যপাআে কদ ।  

৩। জক্তভয খক্ততয়ান /দক্তরর /বায়াদক্তরয 

তযাদেত পমর্াকদ 

৪। খাক্তযজ, ক্তেক্তআযও  খাজনায দাক্তখরা 

পমর্াকদ 

৫। অিীকায নাভা ছক্তফ (৩০০ র্াকায নন 

জুদেদোর স্ট্যামম্প ) ংদিষ্ট আউদ 

ডচোযম্যান/ দস্য/ ওোে য কদভনায / 

গণ্যভান্য ব্যদক্ত কর্তযক তযাদেত ) 

৬। জাতীে দযচে ি (তযাদেত পমর্াকদ) 

7। আয়কয ক্তনফন্ধন এয নম্বয এয পদ াকক্ত  

8। ব্াাংদকয যাউটিাং নম্বয    ক্তাফ নম্বয 

১। নুমভাদদত ষ্টযাম্প 

ডবন্ডায এয দনকর্  

২। ংদিষ্ট অদারত   

৩। ংদিষ্ট আউদনেন ভূদভ 

দপ। 

৪।  ংদিষ্ট আউদনেন দযলদ   

১। ২০/-র্াকা ডকার্ য দপ 

২। ৩০০ র্াকায নন জুদেদোর 

স্ট্যাম্প ঙ্গীকায নাভায জন্য  

 

ভূক্তভ অক্তধMÖnY কভ যকতযা, bv‡Uvi  

জপান নাং : (+৮৮) ০৭৭১-৬৬৮৮০ 

e-mail-lasection14@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (যাজস্ব), bv‡Uvi 

iæg নম্বয-৩০৪ 

জজরা জকাে-৬৯ 

জপান (+৮৮) ০৭৭১-৬৬৭৬২ 

e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com 
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  এনদজও কাম যক্রভ 

এনক্তজও কাম যক্রদভয 

প্রতযেন প্রদান 

১৫ (মনয) 

কাম য দদফ 

 

১.প্রদতষ্ঠামনয দনজস্ব প্যামে অমফদন 

২. এপদে-৬ দাদখর 

৩. এনদজও দফলেক ব্যযমযা কর্তযক থ য 

ছাড়ি 

৪. এনদজও দফলেক ব্যযমযা কর্তযক প্রকল্প 

নুমভাদন ি 

৫. দদবর াজযন/উমজরা দনফ যাী 

দপায/উ-দযচারক, ডজরা ভাজমফা 

কাম যারমেয প্রকল্প ফাস্তফােন ংক্রান্ত 

প্রদতমফদন 

অমফদনকাযীয দনজ উমযামগ 

ংগৃীত 

 

দফনামূমল্য কাযী কক্তভনায 

 াধাযণ াখা (২য় তরা)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, নাদ ায নাদ ায 

কক্ষ নাং- ২০৪ 

জ ক্তরদপান:+৮৮০২৫৮৮৮৭২২৮৭ 

ই--জভইর:acgennatore@mopa.gov.bd 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (াক্তফ যক) 

নাদ ায, কক্ষ নাং-২০৫ (২য় তরা) 

 জপান: +8802588873778 

আমভআর: 

adcnatore@mopa.gov.bd 

  ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয 

িাণ ও কল্যাণ 

তদফর মত প্রদি 

নুদামনয ডচক 

দফতযণ 

০৩ (দতন) 

কাম যদদফ 

(১) জজরা প্রাক ফযাফয ক্তনধ যাক্তযত 

পযদভ আদফদন  

(২) জৌযবা/ইউক্ত জচয়াযম্যান কতযক 

দি ক্তযচয়ে 

 

১. অমফদনকাযীয দনজ 

উমযামগ ংগৃীত 

২. আউদ/মৌযবা 

ডচোযম্যান 

দফনামূমল্য কাযী কক্তভনায 

 াধাযণ াখা (২য় তরা)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, নাদ ায নাদ ায 

কক্ষ নাং- ২০৪ 

জ ক্তরদপান:+৮৮০২৫৮৮৮৭২২৮৭ 

ই--জভইর:acgennatore@mopa.gov.bd 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (াক্তফ যক) 

নাদ ায, কক্ষ নাং-২০৫ (২য় তরা) 

 জপান: +8802588873778 

আমভআর: 

adcnatore@mopa.gov.bd 

৩ ভাভান্য যাষ্ট্রদতয 

ডস্বচ্ছাধীন তদফর 

মত প্রদি নুদামনয 

ডচক ব্যদক্তয নুকূমর 

দফতযণ 

০৩ (দতন) 

কাম যদদফ 

(১) জজরা প্রাক ফযাফয ক্তনধ যাক্তযত 

পযদভ আদফদন  

(২) জৌযবা/ইউক্ত জচয়াযম্যান কতযক 

দি ক্তযচয়ে 

 

১. অমফদনকাযীয দনজ 

উমযামগ ংগৃীত 

২. আউদ/মৌযবা 

ডচোযম্যান 

দফনামূমল্য কাযী কক্তভনায 

 াধাযণ াখা (২য় তরা)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, নাদ ায নাদ ায 

কক্ষ নাং- ২০৪ 

জ ক্তরদপান:+৮৮০২৫৮৮৮৭২২৮৭ 

ই--জভইর:acgennatore@mopa.gov.bd 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (াক্তফ যক) 

নাদ ায, কক্ষ নাং-২০৫ (২য় তরা) 

 জপান: +8802588873778 

আমভআর: 

adcnatore@mopa.gov.bd 

৪ ভাভান্য যাষ্ট্রদতয 

ডস্বচ্ছাধীন তদফর 

মত প্রদি নুদামনয 

ডচক  প্রদতষ্ঠামনয 

নুকূমর দফতযণ 

০৩ (দতন) 

কাম যদদফ 

(১) জজরা প্রাক ফযাফয ক্তনধ যাক্তযত 

পযদভ আদফদন  

(২) জৌযবা/ইউক্ত জচয়াযম্যান কতযক 

দি ক্তযচয়ে 

 

১. অমফদনকাযী প্রদতষ্ঠামনয  

দনজ উমযামগ ংগৃীত 

২. আউদ/মৌযবা 

ডচোযম্যান 

দফনামূমল্য কাযী কক্তভনায 

 াধাযণ াখা (২য় তরা)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, নাদ ায নাদ ায 

কক্ষ নাং- ২০৪ 

জ ক্তরদপান:+৮৮০২৫৮৮৮৭২২৮৭ 

ই--জভইর:acgennatore@mopa.gov.bd 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (াক্তফ যক) 

নাদ ায, কক্ষ নাং-২০৫ (২য় তরা) 

 জপান: +8802588873778 

আমভআর: 

adcnatore@mopa.gov.bd 

৫ ধভ যভন্ত্রণারে/ভাননীে 

ভন্ত্রীয ডস্বচ্ছাধীন 

তদফর মত প্রদি 

নুদামনয ডচক 

ভদজদ/ভদন্দ্রমযয 

০৩ (দতন) 

কাম যদদফ 

(১) জজরা প্রাক ফযাফয ক্তনধ যাক্তযত 

পযদভ আদফদন  

(২) জৌযবা/ইউক্ত জচয়াযম্যান কতযক 

দি ক্তযচয়ে 

 

১. অমফদনকাযীয দনজ 

উমযামগ ংগৃীত 

২. আউদ/মৌযবা 

ডচোযম্যান 

দফনামূমল্য কাযী কক্তভনায 

 াধাযণ াখা (২য় তরা)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, নাদ ায নাদ ায 

কক্ষ নাং- ২০৪ 

জ ক্তরদপান:+৮৮০২৫৮৮৮৭২২৮৭ 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (াক্তফ যক) 

নাদ ায, কক্ষ নাং-২০৫ (২য় তরা) 

 জপান: +8802588873778 

আমভআর: 

adcnatore@mopa.gov.bd 

mailto:adcnatore@mopa.gov.bd
mailto:adcnatore@mopa.gov.bd
mailto:adcnatore@mopa.gov.bd
mailto:adcnatore@mopa.gov.bd
mailto:adcnatore@mopa.gov.bd


নুকূমর দফতযণ ই--জভইর:acgennatore@mopa.gov.bd 
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  স্থানীয় উদযাদগ 

দক্তযদ্র ও জভধাফী 

ছাে/ছােীদদয 

আক্তথ যক অনুদান  

০৭ (াত) 

কাম যদদফ 

১। ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠান প্রধাদনয 

সুাক্তয আদফদনে 

২। প্রক্ততষ্ঠান প্রধান কর্তযক তযাক্তয়ত 

০১ কক্ত যক্তিন ছক্তফ 

৩। যীক্ষা াদয নদদয তযাক্তয়ত 

কক্ত 

১. আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ 

১. আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ 

১. আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ 

ক্তফনামূদে কাযী কক্তভনায, ক্তক্ষা াখা, নাদ ায 

জ ক্তরদপান: +৮৮০২৫৮৮৮৬২৮৮৬ 

ই-জভইর: 

acedunatore@mopa.gov.bd  

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (দক্ষা ও 

কল্যাণ) 

নামর্ায 

ডপান: +৮৮০২৫৮৮৮৭৩৭৪৮ 

adcedu.ictnatore@mopa.gov.bd 

  ক্তফক্তবন্ন ক্তক্ষা 

প্রক্ততষ্ঠাদনয 

অক্তবদমাগ ক্তনষ্পক্তি 

১৫ (মনয) 

কাম যদদফ 

১. দবমমাগকাযীয নাভ, ঠিকানা ও 

ডভাফাআর নম্বয দরদখত দবমমাগ 

২. দবমমামগয স্বমক্ষ প্রভানাদী (মদদ 

থামক) 

১. আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ  

 

ক্তফনামূদে কাযী কক্তভনায, ক্তক্ষা াখা, নাদ ায 

জ ক্তরদপান: +৮৮০২৫৮৮৮৬২৮৮৬ 

ই-জভইর: 

acedunatore@mopa.gov.bd  

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (দক্ষা ও 

কল্যাণ) 

নামর্ায 

ডপান: +৮৮০২৫৮৮৮৭৩৭৪৮ 

adcedu.ictnatore@mopa.gov.bd 

৩ ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয় 

দত প্রাি 

অনুদাদনয জচক 

াংক্তিষ্ট প্রক্ততষ্ঠাদন 

ক্তফতযণ 

০৩ (দতন) 

কাম যদদফ 

 জজরা প্রাদনয পযভ নাং ই ০১ 

 

১. জজরাপ্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেস্ক/ক্তক্ষা াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore. gov. 

bd) 

 

ক্তফনামূদে কাযী কক্তভনায, ক্তক্ষা াখা, নাদ ায 

জ ক্তরদপান: +৮৮০২৫৮৮৮৬২৮৮৬ 

ই-জভইর: 

acedunatore@mopa.gov.bd  

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (দক্ষা ও 

কল্যাণ) 

নামর্ায 

ডপান: +৮৮০২৫৮৮৮৭৩৭৪৮ 

adcedu.ictnatore@mopa.gov.bd 

৪ ক্তক্ষা ভন্ত্রণারয় 

দত প্রাি 

অনুদাদনয জচক 

াংক্তিষ্ট  ব্ক্তিদক 

ক্তফতযণ 

০৩ (দতন) 

কাম যদদফ 

১. জজরা প্রাদনয পযভ নাং- ই ০১ 

২। াংক্তিষ্ট ইউক্ত জচয়াযম্যান  কর্তযক 

তযাক্তয়ত ০১ কক্ত যক্তিন ছক্তফ 

৩। নাগক্তযকত্ব নদদয তযাক্তয়ত কক্ত 

১. জজরাপ্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেস্ক/ক্তক্ষা াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore. gov. 

bd) 

২. আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ 

৩. আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ 

 

ক্তফনামূদে কাযী কক্তভনায, ক্তক্ষা াখা, নাদ ায 

জ ক্তরদপান: +৮৮০২৫৮৮৮৬২৮৮৬ 

ই-জভইর: 

acedunatore@mopa.gov.bd  

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (দক্ষা ও 

কল্যাণ) 

নামর্ায 

ডপান: +৮৮০২৫৮৮৮৭৩৭৪৮ 

adcedu.ictnatore@mopa.gov.bd 

 

 

mailto:acedunatore@mopa.gov.bd
mailto:acedunatore@mopa.gov.bd
mailto:acedunatore@mopa.gov.bd
mailto:acedunatore@mopa.gov.bd


    ৩              

 

    ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                    

      

       

    

                         

                 

         

           

             

           

                              

                                

                          

                             

                            

                 

   ই-জভইর, ওদয়ফ 

াইদ য ভাধ্যদভ 

প্রাি অক্তবদমাগ, 

সুাক্তয, আদফদন 

মথাস্থাদন জৌদছ 

জদয়া  

তাৎক্ষক্তণক প্রদমাজয নয়  প্রদমাজয নয় ক্তফনামূদে  কাযী কক্তভনায 

আইক্তটি াখা 

জ ক্তরদপান: ০২৫৮৮৮৭৩৩৮৩ 

ই-জভইর: acictnatore@yahoo.com 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (াক্তফ যক) 

নাদ ায, কক্ষ নাং-২০৫ (২য় তরা) 

 জপান: +8802588873778 

আমভআর:adcnatore@mopa.gov.bd 

 

    ৪                     

 

    ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                    

      

       

    

                         

                 

         

           

             

           

                              

                                

                          

                             

                   

                          

  ক্তক্ষা/গদফলণা 

প্রক্ততষ্ঠাদন এক্তে 

ব্ফাদযয রাইদন্প 

প্রদান। 

৬০ কাম য 

ক্তদফ 

১.  ফক্তণ যত  ‘ঝ’ – পযভএ আদফদন  কযদত দফ 

২.ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠাদনএক্তে াংযক্ষদনয ক্তনযািা 

ব্ফস্থা প্রতযয়ন 

৩. এক্তে ভজুদ ও ব্ফায াংক্রাি  নীক্ততভারা 

মথামথবাদফ অনুযণ াংক্রাি প্রতযয়ন 

 

ক্রক্তভক নাং ০১ ফক্তণ যত পযভ 

১. জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার   

(www.gov.bd) 
৪.াংক্তিষ্ট ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

 

৫. ক্রক্তভক নাং ০২-৩  ফক্তণ যত 

কাগজে আদফদনকাযীদক ক্তনজ 

উদযাদগ  াংগ্র কযদত দফ।  

১. ১০ ক্তর ায ম যি 

রাইদন্প ক্তপ ১,৫০০/- 

(দকাে নাং ১-২২০১-

০০০১-১৮৫৪) 

২.  ১৫% বযা   

(দকাে নাং ১-১১৩৩-

০০২০-০৩১১) 

কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: +8802588873670 

ই -জভইরঃ acjmnatore@mopa.gov.bd 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ +৮৮০২৫৮৮৮৭৩৮২৮ 

ই-জভইর: 

admnatore@mopa.gov.bd  

  ক্তক্ষা /গদফলণা 

প্রক্ততষ্ঠাদন এক্তে 

ব্ফাদযয রাইদন্প 

নফায়ন 

২ কাম য ক্তদফ  রাইদদন্পয জভয়াদ উিীণ য ওয়ায ৩০ ক্তদন পূদফ য  

১. জজরা প্রাক, নাদ ায এয ক্তনধ যাক্তযত পযভ ‘ 

জজ এভ    

    ০৩’ আদফদন  

 ২. মূর রাইদদন্পয তযাক্তয়ত অনুক্তরক্ত 

 ৩. রাইদন্প প্রাক্তিয ভদয় জম কর কাগজে    

     জভা প্রদান কযা দয়দছ জ কর কাগদজয  

     তযাক্তয়ত অনুক্তরক্ত  আদফদন। 

৪.  ক্তপ ও বযা   জভাদাদনয চারাদনয মুরকক্ত 

     কযদত দফ। 

ক্রক্তভক নাং ০১ ফক্তণ যত পযভ 

১. জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার   

(www.gov.bd) 
৪.াংক্তিষ্ট ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

 

৫. ক্রক্তভক নাং ০২-৪ ফক্তণ যত 

কাগজে আদফদনকাযীদক ক্তনজ 

উদযাদগ  াংগ্র কযদত দফ।  

১.  নফায়ন ক্তপ  মুর 

রাইদন্প ক্তপ এয ৫%  

(দকাে নাং ১-২২০১-

০০০১-১৮৫৪) 

 

২.  নফায়ন ক্তপ এয 

১৫% বযা   

(দকাে নাং ১-১১৩৩-

০০২০-০৩১১) 

কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে , নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

mailto:adcnatore@mopa.gov.bd
http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admnatore@mopa.gov.bd
http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com


৩ ক্তক্ষা /গদফলণা 

প্রক্ততষ্টাদন এক্তে 

ব্ফাদযয ডুক্তিদক  

রাইদন্প প্রদান 

০৭ কাম যক্তদফ  ১.   জজরা প্রাক, নাদ ায এয ক্তনধ যাক্তযত পযভ 

‘ জজ এভ ০৪’ আদফদন কযদত দফ। 

 

২. মূর রাইদন্প এয পদ াকক্ত/ক্তজক্তেয কক্ত 

ক্রক্তভক নাং ০১ ফক্তণ যত পযভ 

১. জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার   

(www.gov.bd) 
৪.াংক্তিষ্ট ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

 

৫. ক্রক্তভক নাং ০২ ফক্তণ যত 

কাগজে আদফদনকাযীদক ক্তনজ 

উদযাদগ  াংগ্র কযদত দফ।  

১. মুর রাইদন্প ক্তপ 

এয ২% 

(দকাে নাং ১-২২০১-

০০০১-১৮৫৪) 

 

২. ২%ক্তপ এয ১৫% 

বযা   

(দকাে নাং ১-১১৩৩-

০০২০-০৩১১) 

কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

৪ এক্তে ক্তফক্রদয়য 

ডুক্তিদক   রাইদন্প 

প্রদান 

০৭ কাম যক্তদফ ১.   জজরা প্রাক, নাদ ায এয ক্তনধ যাক্তযত পযভ 

‘ জজ এভ ০৪’ আদফদন কযদত দফ। 

২. মূর রাইদন্প এয পদ াকক্ত/ক্তজক্তেয কক্ত 

 

ক্রক্তভক নাং ০১ ফক্তণ যত পযভ 

১. জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার   

(www.gov.bd) 
৪.াংক্তিষ্ট ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

 

৫. ক্রক্তভক নাং ০২ ফক্তণ যত 

কাগজে আদফদনকাযীদক ক্তনজ 

উদযাদগ  াংগ্র কযদত দফ। 

১. মুর রাইদন্প ক্তপ 

এয ২%  

(দকাে নাং ১-২২০১-

০০০১-১৮৫৪) 

 

২.২% ক্তপ এয  ১৫% 

বযা   

(দকাে নাং ১-১১৩৩-

০০২০-০৩১১) 

কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

৫ এক্তে ক্তযফদণয 

রাইদন্প নফায়ন 

০৫ কাম যক্তদফ রাইদদন্পয জভয়াদ উিীণ য ওয়ায ৩০ ক্তদন পূদফ য  

১. জজরা প্রাক, নাদ ায এয ক্তনধ যাক্তযত পযভ ‘ 

জজ এভ    

    ০৩’ আদফদন  

 ২. মূর রাইদদন্পয তযাক্তয়ত অনুক্তরক্ত 

 ৩. রাইদন্প প্রাক্তিয ভদয় জম কর কাগজে    

     জভা প্রদান কযা দয়দছ জ কর কাগদজয  

     তযাক্তয়ত অনুক্তরক্ত  আদফদন। 

৪.  ক্তপ ও বযা   জভাদাদনয চারাদনয মুরকক্ত 

     কযদত দফ। 

ক্রক্তভক নাং ০১ ফক্তণ যত পযভ 

১. জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার   

(www.gov.bd) 
৪.াংক্তিষ্ট ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

 

৫. ক্রক্তভক নাং ০২-৪ ফক্তণ যত 

কাগজে আদফদনকাযীদক ক্তনজ 

উদযাদগ  াংগ্র কযদত দফ।  

১.  নফায়ন ক্তপ  মুর 

রাইদন্প ক্তপ এয ৫% 

 (দকাে নাং ১-২২০১-

০০০১-১৮৫৪) 

 

২.  নফায়ন ক্তপ এয 

১৫% বযা   

(দকাে নাং ১-১১৩৩-

০০২০-০৩১১) 

কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

৬ এক্তে ক্তযফদনয 

ডুক্তিদক  রাইদন্প 

প্রদান 

০৭  

কাম যক্তদফ 

জজরা প্রাক, নাদ ায এয ক্তনধ যাক্তযত পযভ ‘ জজ 

এভ ০৪’ 

 আদফদন কযদত দফ। 

২. মূর রাইদন্প এয পদ াকক্ত/ক্তজক্তেয কক্ত 

 

ক্রক্তভক নাং ০১ ফক্তণ যত পযভ 

১. জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার   

(www.gov.bd) 
৪.াংক্তিষ্ট ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

 

৫. ক্রক্তভক নাং ০২ ফক্তণ যত 

কাগজে আদফদনকাযীদক ক্তনজ 

উদযাদগ  াংগ্র কযদত দফ। 

১. মুর রাইদন্প ক্তপ 

এয ২% 

(দকাে নাং ১-২২০১-

০০০১-১৮৫৪) 

২. ২%ক্তপ এয ১৫% 

বযা   

(দকাে নাং ১-১১৩৩-

০০২০-০৩১১) 

কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

৭ যকাক্তয কভ যকতযাদদয 

(াভক্তযক) জন্য 

ফন্দুক/যাইদপর এয 

রাইদন্প প্রদান 

৬০ কাম যক্তদফ ১. নীক্ততভারায ক্তযক্তষ্ট ৩ - এ আদফদনে  

২. জাতীয় ক্তযচয়ে/নাগক্তযক নদ/ জন্ নদ, 

ক্তক্ষাগত জমাগ্যতায প্রভানদেয তযায়ত কক্ত 

৩.   ০৩ রক্ষ  াকা আয়কয প্রদাদনয এন ক্তফ 

আয কর্তযক ইসুযকৃত  প্রতযয়নে (ক্তফগত ক্ততন 

ক্রক্তভক নাং ০১ ফক্তণ যত পযভ 

১. জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার     

ক্তপ মুি কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com
http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com
http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com
http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com
mailto:admjoypurhat@gmail.com


অথ য ফছদযয)  

৪. ৩০০/-  াকায নন-জুক্তেক্তয়ার স্ট্যাদম্প 

রপনাভা (নীক্ততভারায ক্তযক্তষ্ট ২ অনুমায়ী)  

৫. ০৩ কক্ত াদা য াইদজয তযাক্তয়ত 

যক্তিন ছক্তফ 

৬. আদফদনকাযীয ফয় ৩০-৭০ ফছয এয ভদধ্য 

দত দফ। 

 (www.gov.bd) 

  www.forms.gov.bd 

৪. ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

 

৫. ক্রক্তভক নাং ০২ -০৫ ফক্তণ যত 

কাগজে আদফদনকাযীদক ক্তনজ 

উদযাদগ  াংগ্র কযদত দফ। 

৮ যকাক্তয কভ যকতযাদদয 

(াভক্তযক) জন্য 

ফন্দুক/যাইদপর এয 

রাইদন্প নফায়ন 

০২( দুই) 

কাম যক্তদফ 

আদেয়াস্ত্র  রাইদন্পধাযীদক স্ব-যীদয াক্তজয 

দয় জজরা প্রাক, নাদ ায এয ক্তনধ যাক্তযত পযভ 

‘ জজ এভ ০১’ 

 আদফদন কযদত দফ। 

 

১. জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার     

 (www.gov.bd) 

  www.forms.gov.bd 

৪. ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

ক্তপ মুি কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

৯ যকাক্তয কভ যকতযাদদয 

(াভক্তযক) জন্য 

ক্তস্তর/ক্তযবরফায এয 

রাইদন্প প্রদান 

৮০ কাম যক্তদফ ১. নীক্ততভারায ক্তযক্তষ্ট ৩ - এ আদফদনে  

২. জাতীয় ক্তযচয়ে/নাগক্তযক নদ/ জন্ নদ, 

ক্তক্ষাগত জমাগ্যতায প্রভানদেয তযায়ত কক্ত 

৩.   ০৩ রক্ষ  াকা আয়কয প্রদাদনয এন ক্তফ 

আয কর্তযক ইসুযকৃত  প্রতযয়নে (ক্তফগত ক্ততন 

অথ য ফছদযয)  

৪. ৩০০/-  াকায নন-জুক্তেক্তয়ার স্ট্যাদম্প 

রপনাভা (নীক্ততভারায ক্তযক্তষ্ট ২ অনুমায়ী)  

৫. ০৩ কক্ত াদা য াইদজয তযাক্তয়ত 

যক্তিন ছক্তফ 

৬. আদফদনকাযীয ফয় ৩০-৭০ ফছয এয ভদধ্য 

দত দফ। 

ক্রক্তভক নাং ০১ ফক্তণ যত পযভ 

১. জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার     

 (www.gov.bd) 

  www.forms.gov.bd 

৪. ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

 

৫. ক্রক্তভক নাং ০২-০৫ ফক্তণ যত 

কাগজে আদফদনকাযীদক ক্তনজ 

উদযাদগ  াংগ্র কযদত দফ। 

ক্তপ মুি কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

 ০ যকাক্তয কভ যকতযাদদয 

(াভক্তযক) জন্য 

ক্তস্তর/ক্তযবরফায এয 

রাইদন্প নফায়ন 

০২( দুই) 

কাম যক্তদফ 

আদেয়াস্ত্র রাইদন্পধাযীদক স্ব-যীদয াক্তজয 

দয় জজরা প্রাক, নাদ ায এয ক্তনধ যাক্তযত পযভ 

‘ জজ এভ ০১’ 

 আদফদন কযদত দফ। 

 

১. জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার     

 (www.gov.bd) 

  www.forms.gov.bd 

৪. ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

ক্তপ মুি কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

   আদেয়াদস্ত্রয ডুক্তিদক  

রাইদন্প প্রদান। 

০৭ কাম য 

ক্তদফ 

১. জজরা প্রাক, নাদ ায এয ক্তনধ যাক্তযত পযভ ‘ 

জজ এভ ০২’ আদফদন কযদত দফ। 

 

২. মূর রাইদন্প/ক্তজক্তেয পদ াকক্ত 

১. জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার     

 (www.gov.bd) 

  www.forms.gov.bd 

৪. ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

 

রাইদন্প ক্তপ 

ক্তস্তর/ক্তযবরফায 

৩০,০০০/-  াকা, 

যাইদপর/ গান/ফন্দুক 

২০০০০/-  াকা (দকাে 

নাং ১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯) 

২.  ১৫% বযা  (দকাে 

নাং ১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

   ফন্দুক/যাইদপর এয 

রাইদন্প োন্পপায 

০৭ কাম য 
ক্তদফ 

১. জজরা প্রাক, নাদ ায এয ক্তনধ যাক্তযত পযভ ‘ 

জজ এভ ০৫’ আদফদন কযদত দফ। 

 

২. মূর রাইদন্প এয পদ াকক্ত 

১. জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার     

 (www.gov.bd) 

ক্তপ মুি কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

http://www.joypurhat.gov.bd/
http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com
http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com
http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com
http://www.joypurhat.gov.bd/
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mailto:admjoypurhat@gmail.com


  www.forms.gov.bd 

৪. ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

 ৩ ক্তস্তর/ক্তযবরফাদযয 

রাইদন্প োন্পপায 

 

 

০৭ কাম য 

ক্তদফ 

১. জজরা প্রাক, নাদ ায এয ক্তনধ যাক্তযত জজ এভ 

০৫ পযদভ আদফদন কযদত দফ। 

২. মূর রাইদন্প এয পদ াকক্ত 

১. জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার     

 (www.gov.bd) 

  www.forms.gov.bd 

৪. ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

ক্তপ মুি কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

 ৪ মুক্তিদমাদ্ধায জন্য 

আদেয়াদস্ত্রয রাইদন্প 

প্রদান 

৮০ কাম য 

ক্তদফ 

১. নীক্ততভারায ক্তযক্তষ্ট ৩ - এ আদফদনে  

২. জাতীয় ক্তযচয়ে/ নাগক্তযক নদ/ জন্ 

নদ, ক্তক্ষাগত জমাগ্যতায প্রভানদেয 

তযাক্তয়ত কক্ত 

৩. মুক্তিদমাদ্ধা ক্তদদফ যকাযী জগদজদ  

ক্তফজ্ঞাক্তত নদপ্রাক্তিয   তযাক্তয়ত কক্ত 

৪. ৩০০/-  াকায নন-জুক্তেক্তয়ার স্ট্যাদম্প 

রপনাভা (নীক্ততভারায ক্তযক্তষ্ট ২ অনুমায়ী)  

৫. ০৩ কক্ত াদা য াইদজয তযাক্তয়ত 

যক্তিন ছক্তফ 

ক্রক্তভক নাং ০১ ফক্তণ যত পযভ 

১. জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার     

 (www.gov.bd) 

  www.forms.gov.bd 

৪. ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

 

৫. ক্রক্তভক নাং ০২-০৫ ফক্তণ যত 

কাগজে আদফদনকাযীদক ক্তনজ 

উদযাদগ  াংগ্র কযদত দফ। 

ক্তপ মুি 

 
 
 
 
 

কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

 ৫ আক্তথ যক প্রক্ততষ্ঠাদনয 

অনুকূদর আদেয়াদস্ত্রয 

রাইদন্প প্রদান। 

৮০ কাম য 

ক্তদফ 

১. নীক্ততভারায ক্তযক্তষ্ট ৬ - এ আদফদনে  

২. াংক্তিষ্ট প্রক্ততষ্ঠাদনয প্রধান কাম যারয় কর্তযক 

নত্যন াখা জখারায প্রতযয়ন ে, আেয়াস্ত্র 

ক্রদয়য ক্তনদদ যনা 

৩. ব্াাংক/আক্তথ যক প্রক্ততষ্ঠাদনয অগ যাদনাগ্রাভ ও 

জনফদরয তথ্যাক্তদ 

৪.আয়কয প্রদাদনয নদদয তযাক্তয়ত কক্ত 

৫.  ব্াাংক/আক্তথ যক প্রক্ততষ্ঠাদনয  ক্তনযািা 

ক্তফফযনী 

৬. ব্াাংক/আক্তথ যক প্রক্ততষ্ঠাদন ক্তনমৄি ক্তনযািা 

প্রযীদদয জীফন বৃিাি এফাং অস্ত্র ক্তযচারনা ও 

প্রক্তক্ষণ াংক্রাি নদদয তযাক্তয়ত কক্ত 

৭. ব্াাংক/আক্তথ যক প্রক্ততষ্ঠাদনয জক্তভ/বফদনয 

ভাক্তরকানায প্রভানস্বরূ 

দক্তরর/খক্ততয়ান/চুক্তিদেয তযাক্তয়ত কক্ত 

৮. ৩০০/-  াকায নন-জুক্তেক্তয়ার স্ট্যাদম্প 

রপনাভা (নীক্ততভারায ক্তযক্তষ্ট ২ অনুমায়ী)  

৯. ০৩ কক্ত াদা য াইদজয তযাক্তয়ত 

যক্তিন ছক্তফ 

ক্রক্তভক নাং ০১ ফক্তণ যত পযভ 

১. জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্ট জেস্ক 

২.জজ.এভ াখা 

৩.জজরা ওদয়ফ জা যার     

 (www.gov.bd) 

  www.forms.gov.bd 

৪. ইউক্তনয়ন তথ্য জকন্দ্র 

 

৫. ক্রক্তভক নাং ০২-০৯ফক্তণ যত 

কাগজে আদফদনকাযীদক ক্তনজ 

উদযাদগ  াংগ্র কযদত দফ। 

১. রাইদন্প ক্তপ 

২০,০০০/-  াকা 

(দকাে নাং ১-২২১১-

০০০০-১৮৫৯) 

২.  ১৫% বযা  (দকাে 

নাং ১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১) 

 

কাযী কদভনায 

জুদেদোর মুদন্পখানা াখা 

ডপান: (+৮৮) 0771-66670 

ই -জভইরঃ jmsection69@gmail.com 

অক্ততক্তযি জজরা ম্যাক্তজদে  

 নাদ ায। 

জপানঃ ( +৮৮ ) ০৭৭১-৬৬৮২৮ 

admnatore@gmail.com  

                              

    ৫               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
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mailto:admjoypurhat@gmail.com
http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com
http://www.joypurhat.gov.bd/
mailto:admjoypurhat@gmail.com


       

    

                                                                        

  কৃদল খা জদভ 

ফমদাফস্ত প্রস্তাফ 

নুমভাদন  

 

৬০ 

কাম যক্তদফ 
উদজরা ক্তনফ যাী অক্তপ দত জপ্রক্তযত জক নক্তথ 

-মায  mv‡_ wb¤œewY©Z KvMRcÎ _vK‡Z n‡e 

1| Dc‡Rjv K…wl Lvm Rwg e¨e ’̄vcbv I 

e‡›`ve¯Í KwgwUi mfvi Aby‡gv`b msµvšÍ 

Kvh©weeiYx 

২। উদজরা ক্তনফ যাী অক্তপায ও  কাযী 

কক্তভনায(ভুক্তভ) স্বাক্ষক্তযত প্রস্তাফে 

৩। ভূক্তভীদনয পুযণকৃত আদফদনে  

৪| ¯̂vgx- ¿̄xi †hŠ_ 02 Kwc mZ¨vwqZ Qwemn 

wba©vwiZ di‡g mnKvix Kwgkbvi (f‚wg) 

eivei Av‡e`b cÎ 

৫| f‚wgnxb mb` (mswkøó BDwc 

†Pqvig¨vb/‡gqi, †cŠimfv KZ©„K)  

৬| bvMwiK নদদয তযাক্তয়ত কক্ত  

১। আউদনেন দেদজর্ার ডন্টায/ 

কাযী কদভনায(ভূদভ)/ 

উমজরা ওমেফ ডার্ যার/মজরা 

ওমেফ ডার্ যার/মজরা প্রামকয 

কাম যারমেয যাজস্ব াখা/ 

www.forms.gov.bd 

 

চাজযমুক্ত 

 
জযক্তবক্তনউ জেপুটি কাদরক্টয, নাদ ায  

iæg নম্বয-৩০৮   

জজরা জকাে- ৬৯ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৭৭১-৬২৫৫২ 

e-mail-rdc.natore@gmail.com  

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (যাজস্ব), নাদ ায 

iæg নম্বয-৩০৪ 

জজরা জকাে-৬৯ 

জপান (+৮৮) ০৭৭১-৬৬৭৬২ 

e-mail-
adcrevenue.natore@gmail.com 

 

  যকাদয দিমযয 

নুকূমর কৃদল খা 

জদভ ফমদাফস্ত প্রদান 

৬০ 

কাম যক্তদফ 
১) ংদিষ্ট ংস্থা কর্তযক অমফদন 

২) চাদদাকৃত জদভয তপদর 

৩) অমফদমন ফদণ যত তথ্যাফরীয তযতা ম্পমকয 

একর্ট রপনাভা 

৪) অমফদনকৃত জদভয ডেণী দযফতযন 

কযমফননা ভমভ য প্রতযেনি 

৫) উর্দ্যতন কর্তযমক্ষয প্রাদনক নুভদতি ও 

ক্ষভতাি 

৬) অদথ যক দফলে ম্পমকয স্পদষ্টকযণ/ব্যাংক 

রমবন্পী 

৭) ডর-অউর্ প্লান 

৮) জদভয খদতোন 

 

১) ংদিষ্ট ংস্থায  উমযামগ 

২) ংদিষ্ট আউদনয়্ন ভূদভ দপ 

৩) দনজ উমযামগ 

৪-৬) ংস্থা কর্তযক 

৭) ংদিষ্ট ংস্থায  উমযামগ  

 

ভূদভ ভন্ত্রণারে কর্তযক 

প্রস্তাফ নুমভাদমনয 

য দনধ যাযণকৃত মূল্য  

ডকাে নং  

১-৪৬৩১-০০০০-

৩৬০১-ডত জভা দদমত 

মফ। 

 

জযক্তবক্তনউ জেপুটি কাদরক্টয, নাদ ায  

iæg নম্বয-৩০৮ 

জজরা জকাে- ৬৯ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৭৭১-৬২৫৫২ 

e-mail-rdc.natore@gmail.com  

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (যাজস্ব), নাদ ায 

iæg নম্বয-৩০৪ 

জজরা জকাে-৬৯ 

জপান (+৮৮) ০৭৭১-৬৬৭৬২ 

e-mail-
adcrevenue.natore@gmail.com 

 

৩ যকাদয দক্ষা 

প্রদতষ্ঠামনয নুকূমর 

কৃদল খা জদভ 

ফমদাফস্ত প্রদান 

৬০ 

কাম যক্তদফ 
১) যকাদয দক্ষা প্রদতষ্ঠান কর্তযক অমফদন 

২) চাদদাকৃত জদভয তপদর 

৩) অমফদমন ফদণ যত তথ্যাফরীয তযতা ম্পমকয 

একর্ট রপনাভা 

৪) অমফদনকৃত জদভয ডেণী দযফতযন 

কযমফননা ভমভ য প্রতযেনি 

৫) ডক্ষিদফমমল উর্দ্যতন কর্তযমক্ষয প্রাদনক 

নুভদতি 

৬) অদথ যক দফলে ম্পমকয স্পদষ্টকযণ/ব্যাংক 

রমবন্পী 

৭) ডর-অউর্ প্লান 

১) দক্ষা প্রদতষ্ঠামনয  উমযামগ 

২) ংদিষ্ট আউদনয়্ন ভূদভ দপ 

৩) দনজ উমযামগ 

৪-৬) দক্ষা প্রদতষ্ঠান কর্তযক 

৭) দক্ষা প্রদতষ্ঠামনয  উমযামগ 

 

প্রাথীত জদভয 

দনধ যাদযত মূমল্যয ১০% 

াময 

 

ভূদভ ভন্ত্রণারে কর্তযক 

প্রস্তাফ নুমভাদমনয 

য দনধ যাযণকৃত মূল্য  

ডকাে নং  

১-৪৬৩১-০০০০-

৩৬০১-ডত জভা দদমত 

মফ। 

 

জযক্তবক্তনউ জেপুটি কাদরক্টয, নাদ ায  

iæg নম্বয-৩০৮ 

জজরা জকাে- ৬৯ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৭৭১-৬২৫৫২ 

e-mail-rdc.natore@gmail.com  

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (যাজস্ব), নাদ ায 

iæg নম্বয-৩০৪ 

জজরা জকাে-৬৯ 

জপান (+৮৮) ০৭৭১-৬৬৭৬২ 

e-mail-
adcrevenue.natore@gmail.com 

 

৪ ডফযকাদয দক্ষা 

প্রদতষ্ঠামনয নুকূমর 

কৃদল  

খা জদভ ফমদাফস্ত 

প্রদান 

৬০ 

কাম যক্তদফ 
১) দক্ষা প্রদতষ্ঠান কর্তযক অমফদন 

২) চাদদাকৃত জদভয তপদর 

৩) অমফদমন ফদণ যত তথ্যাফরীয তযতা ম্পমকয 

একর্ট রপনাভা 

৪) অমফদনকৃত জদভয ডেণী দযফতযন 

কযমফননা ভমভ য প্রতযেনি 

১) দক্ষা প্রদতষ্ঠামনয  উমযামগ 

২) ংদিষ্ট আউদনয়্ন ভূদভ দপ 

৩) দনজ উমযামগ 

৪-৬) দক্ষা প্রদতষ্ঠান কর্তযক 

৭) দক্ষা প্রদতষ্ঠামনয  উমযামগ 

৮) ংদিষ্ট স্থানীে যকায দফবাগ 

প্রাথীত জদভয 

দনধ যাদযত মূমল্যয ১০% 

াময 

 

ভূদভ ভন্ত্রণারে কর্তযক 

প্রস্তাফ নুমভাদমনয 

জযক্তবক্তনউ জেপুটি কাদরক্টয, নাদ ায  

iæg নম্বয-৩০৮ 

জজরা জকাে- ৬৯ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৭৭১-৬২৫৫২ 

e-mail-rdc.natore@gmail.com  

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (যাজস্ব), নাদ ায 

iæg নম্বয-৩০৪ 

জজরা জকাে-৬৯ 

জপান (+৮৮) ০৭৭১-৬৬৭৬২ 

e-mail-
adcrevenue.natore@gmail.com 

www.forms.gov.bd
mailto:e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com
mailto:e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com
mailto:e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com
mailto:e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com
mailto:e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com
mailto:e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com
mailto:e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com
mailto:e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com


৫) ডক্ষিদফমমল উর্দ্যতন কর্তযমক্ষয প্রাদনক 

নুভদতি 

৬) অদথ যক দফলে ম্পমকয স্পদষ্টকযণ/ব্যাংক 

রমবন্পী 

৭) ডর-অউর্ প্লান 

৮) ংদিষ্ট স্থানীে যকায দফবামগয নাদিয 

নদ 

মত য দনধ যাযণকৃত মূল্য  

ডকাে নং  

১-৪৬৩১-০০০০-

৩৬০১-ডত জভা দদমত 

মফ। 

 

 

 

 

৫ ধভীে স্থানায 

নুকূমর কৃদল খা 

জদভ ফমদাফস্ত প্রদান 

৬০ 

কাম যক্তদফ 
১) ধভীে প্রদতষ্ঠান কর্তযক অমফদন 

২) চাদদাকৃত জদভয তপদর 

৩) অমফদমন ফদণ যত তথ্যাফরীয তযতা ম্পমকয 

একর্ট রপনাভা 

৪) অমফদনকৃত জদভয ডেণী দযফতযন 

কযমফননা ভমভ য প্রতযেনি 

৫) অদথ যক দফলে ম্পমকয স্পদষ্টকযণ/ব্যাংক 

রমবন্পী 

৬) ডর-অউর্ প্লান 

১) ধভীে প্রদতষ্ঠামনয  উমযামগ 

২) ংদিষ্ট আউদনয়্ন ভূদভ দপ 

৩-৬) প্রদতষ্ঠামনয উমযামগ 

 

প্রাথীত জদভয 

দনধ যাদযত মূমল্যয ১০% 

াময 

ভূদভ ভন্ত্রণারে কর্তযক 

প্রস্তাফ নুমভাদমনয 

য দনধ যাযণকৃত মূল্য  

ডকাে নং  

১-৪৬৩১-০০০০-

৩৬০১-ডত জভা দদমত 

মফ। 

জযক্তবক্তনউ জেপুটি কাদরক্টয, নাদ ায  

রুভ নম্বয-৩০৮ 

জজরা জকাে- ৬৯ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৭৭১-৬২৫৫২ 

e-mail-rdc.natore@gmail.com  

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (যাজস্ব), নাদ ায 

রুভ নম্বয-৩০৪ 

জজরা জকাে-৬৯ 

জপান (+৮৮) ০৭৭১-৬৬৭৬২ 

e-mail-
adcrevenue.natore@gmail.com 

৬ দল্পকাযখানা 

স্থামনয জন্য কৃদল 

খা জদভ ফমদাফস্ত 

প্রদান 

৬০ 

কাম যক্তদফ 
১) প্রদতষ্ঠান কর্তযক অমফদনি 

২) পূণ যাংগ আনমবস্ট্মভন্ট দদেউর 

৩) ব্যাংমকয দনকর্ মত রমবন্পী ার্ট যদপমকর্ 

৪) প্রকমল্পয ভেীভা 

১) ংদিষ্ট প্রদতষ্ঠামনয দনজ 

উমযামগ 

২) প্রদতষ্ঠামনয দনজ উমযামগ 

৩) ব্যাংক কর্তযক 

৪) প্রদতষ্ঠামনয দনজ উমযামগ 

ভূদভ ভন্ত্রণারে কর্তযক 

প্রস্তাফ নুমভাদমনয 

য দনধ যাযণকৃত মূল্য  

ডকাে নং  

১-৪৬৩১-০০০০-

৩৬০১-ডত জভা দদমত 

মফ। 

 

জযক্তবক্তনউ জেপুটি কাদরক্টয, নাদ ায  

iæg নম্বয-৩০৮ 

জজরা জকাে- ৬৯ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৭৭১-৬২৫৫২ 

e-mail-rdc.natore@gmail.com  

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (যাজস্ব), 

নাদ াযiæg নম্বয-৩০৪ 

জজরা জকাে-৬৯ 

জপান (+৮৮) ০৭৭১-৬৬৭৬২ 

e-mail-
adcrevenue.natore@gmail.com 
 

৭ জর ভার ইজাযা 

প্রদান 
৩০  

কাম যক্তদফ 
20 GK‡ii D‡×© Rjgnv‡ji জক্ষদে  

১) নিনদ িষ্ট ফরমে আমেদি  

২) grm¨জীনে সনেনির সদস্য সংক্রান্ত সিদ 

৩) সনেনির  দুই েছমরর অনিট প্রনিমেদি  

৪) সনেনির সদস্যমদর িানিকা 

৫) সনেনির ররনজমেশমির ফমটা কনি 

mZ¨vwqZ এেং সনেনির সভািনি/সম্পাদমকর 

ছনে  

৬) ইজারা মূমের ২০% জোিি স্বরুি ব্াংক 

ড্রাফট  

20 GKi ch©ি Rjgnv‡ji জক্ষদে 

১) নিনদ িষ্ট ফরমে আমেদি  

২) grm¨জীনে সনেনির সদস্য সংক্রান্ত সিদ 

৩) সনেনির দুই েছমরর অনিট প্রনিমেদি  

৪) সনেনির সদস্যমদর িানিকা   

    সনেনির ররনজমেশমির ফমটা  কনি 

mZ¨vwqZ এেং সনেনির সভািনি/সম্পাদমকর 

ছনে  

৫) ইজারা মূমের ২০% জোিি স্বiƒি ব্াংক 

ড্রাফট  

১। আউদনেন দেদজর্ার ডন্টায/ 

কাযী কদভনায(ভূদভ)/ 

উমজরা ওমেফ ডার্ যার/মজরা 

ওমেফ ডার্ যার/মজরা প্রামকয 

কাম যারমেয যাজস্ব াখা/ 

www.forms.gov.bd 

২-৫। অমফদনকাযীয দনজ 

উমযামগ ংগৃীত 

 

 ১। আউদনেন দেদজর্ার ডন্টায/ 

কাযী কদভনায(ভূদভ)/ 

উমজরা ওমেফ ডার্ যার/মজরা 

ওমেফ ডার্ যার/মজরা প্রামকয 

কাম যারমেয যাজস্ব াখা/ 

www.forms.gov.bd 

২-৫। অমফদনকাযীয দনজ 

উমযামগ ংগৃীত 

১) আমেদি ফরমের 

মূে-৫০০/- 

( cuvPkZ) টাকা 

২) কভমক্ষ  নেগি 

নিি েছমরর রোট 

ইজারা মূমের ৫% 

উর্ধ্ি দর 

জযক্তবক্তনউ জেপুটি কাদরক্টয, নাদ ায  

iæg নম্বয-৩০৮ 

জজরা জকাে- ৬৯ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৭৭১-৬২৫৫২ 

e-mail-rdc.natore@gmail.com  

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (যাজস্ব), নাদ ায 

iæg নম্বয-৩০৪ 

জজরা জকাে-৬৯ 

জপান (+৮৮) ০৭৭১-৬৬৭৬২ 

e-mail-
adcrevenue.natore@gmail.com 

 

৮ অক্ত যত ম্পক্তিয 

ইজাযাদাদযয নাভ 

১৫ কাম যক্তদফ ১)  আদফদন পযভ নাং এ,এ (ক্তবক্ত)-০২  

 

আদফদনকাযীয  ক্তনজ উদযাগ 

াংগৃীত 
আদফদদনয জন্য জকা  

ক্তপ ২০/- 
জযক্তবক্তনউ জেপুটি কাদরক্টয, নাদ ায  

iæg নম্বয-৩০৮ 

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (যাজস্ব), নাদ ায 

iæg নম্বয-৩০৪ 

mailto:e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com
mailto:e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com
mailto:e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com
mailto:e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com
www.forms.gov.bd
www.forms.gov.bd
mailto:e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com
mailto:e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com


ক্তযফতযন  ২) আদফদদনয স্বদক্ষ কাগজে 

 

 

জজরা জকাে- ৬৯ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৭৭১-৬২৫৫২ 

e-mail-rdc.natore@gmail.com  

জজরা জকাে-৬৯ 

জপান (+৮৮) ০৭৭১-৬৬৭৬২ 

e-mail-
adcrevenue.natore@gmail.com 

৯ অক্ত যত ম্পক্তিয 

অফকাঠাদভা 

জভযাভদতয অনুদভাদন  

১০ কাম যক্তদফ ১)  আদফদন পযভ নাং এ,এ (ক্তবক্ত)-০৩ 

২) ফ যদল ক্তেক্তআয এয তযাক্তয়ত পদ াকক্ত 

 

 

আদফদনকাযীয ক্তনজ উদযাগ 

াংগৃীত 
কর্তযদক্ষয 

অনুভক্ততক্রদভ রীজ 

গ্রীতায ক্তনজস্ব 

অথ যায়দন 

জযক্তবক্তনউ জেপুটি কাদরক্টয, নাদ ায  

iæg নম্বয-৩০৮ 

জজরা জকাে- ৬৯ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৭৭১-৬২৫৫২ 

e-mail-rdc.natore@gmail.com  

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (যাজস্ব), নাদ ায 

iæg নম্বয-৩০৪ 

জজরা জকাে-৬৯ 

জপান (+৮৮) ০৭৭১-৬৬৭৬২ 

e-mail-
adcrevenue.natore@gmail.com 

 

 

    ৬                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                    

      

       

    

                         

                 

         

           

             

           

                              

                                

                          

                             

                   

                          

  যকাদয /অধা যকাদয 

/স্বােোদত ও ংস্থায 

নুকুমর জদভ দধগ্রণ 

 

প্রস্তাফ জ 

,দযজক্তভন 

প্রাথক্তভক মাচাই 

ও জজরা স্থান 

ক্তনফ যাচন 

কক্তভটিয 

সুাক্তয , 

দযজক্তভন 

মাচাই ও 

ক্তবক্তেওকযণ 

(২১) ক্তদন 

জযকে য াংগ্র, 

দাগসুক্তচ প্রস্তুত 

(৫) ক্তদন ভূক্তভ 

ফযাদ্দ কক্তভটিয 

ক্তদ্ধাি (১০) 

ক্তদন, ৪ ধাযায 

জনাটি জাক্তয 

(১৫)ক্তদন , জমৌথ 

তদি (১) ক্তদন, 

আক্তি শুনানী , 

জক্ষেভত 

কক্তভনায 

/যকাদযয 

অনুদভাদন (৪৫) 

ক্তদন, ৭ধাযায 

জনাটি জাক্তয 

(১৫) ক্তদন 

প্রাক্করন প্রস্তুত 

1| wba©vwiZ Q‡K eY©bv (Q‡Ki cÖ‡Z¨KwU Kjvg 

h_vh_fv‡e c~iY K‡i w`‡Z n‡e| Q‡Ki wba©vwiZ 

¯’v‡b ¯’vb msKzjvb bv n‡j wfbœ KvM‡R cÖ‡qvRbxq 

Z_¨ wjwce× K‡i ms‡hvRb Ki‡Z n‡e-(05 

Kwc)| 

2| cÖK‡íi we Í̄vwiZ eY©bv (-05 Kwc)| 

3| cÖZ¨vkx ms¯’vi wbqš¿YKvix gš¿Yvj‡qi f~wg 

AwaMÖnY msµvšÍ cÖkvmwbK Aby‡gv`bcÎ- (05 

Kwc)| 

4| Dbœqb cÖK‡íi Aby‡gv`b msµvšÍ cÖkvmwbK 

Av‡`k-(05 Kwc)| 

5| A_© cÖ`v‡bi wbðqZv cÎ (ev‡RU 

eivÏ/Aby‡gvw`Z wWwcwc Gi mZ¨vwqZ Kwc) (05 

Kwc)| 6| cÖ¯ÍvweZ Rwgi Zdwkj (05 Kwc)| 

7| ‡Uªwms K¬‡_ cÖ¯ÍyZK…Z †gŠRv g¨v‡c cÖ¯ÍvweZ 

Rwgi Ae¯’vbmn cÖvmw½K Ab¨vb¨ welq wPwýZ K‡i 

†`Lv‡Z n‡e- (05 Kwc)| 

8| †j-AvDU cø¨vb -(05 Kwc)| 

9| cÖK‡íi weeiYx, †j-AvDU cø¨vb I e¨envi 

cwiKíbvi wfwË‡Z b~¨bZg Rwgi cÖ‡qvRbxqZv 

D‡jøLmn Dnvi ¯^c‡ÿ Z_¨ I †hŠw³KZv we‡kølY- 

(05 Kwc)| 

10| cybe©vmb cwiKíbv-(05 Kwc)| 

11| cwi‡ek Awa`ßi Gi AbvcwËcÎ-(05 

Kwc)| 

12| ag©xq cÖwZôvb, wkÿv cÖwZôvb msµvšÍ 

cÖwZ‡e`b-(05 Kwc)| 

13| cÖ¯ÍvweZ GjvKvi wfwWI wPÎ| 

14| A½xKvi cÎ-(05 Kwc) (wba©vwiZ mg‡qi 

cÖZ¨vkx ms¯’vi ক্তনজ উদযাদগ  চাজযমুক্ত 

 

ভূক্তভ অwaMÖnY কভ যকতযা, bv‡Uvi  

iæg নম্বয-৩০৬   

জজরা জকাে- ৬৯ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৭৭১-৬৬৮৮০ 

e-mail-lasection14@gmail.com  

অক্ততক্তযি জজরা প্রাক (যাজস্ব), bv‡Uvi 

iæg নম্বয-৩০৪ 

জজরা জকাে-৬৯ 

জপান (+৮৮) ০৭৭১-৬৬৭৬২ 

e-mail-
adcrevenue.natore@gmail.com 

 

mailto:e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com
mailto:e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com
mailto:e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com
mailto:e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com
mailto:e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com
mailto:e-mail-adcrevenue.natore@gmail.com


(৩০) ক্তদন 

প্রতযাী াংস্থা 

কর্তযক তক্তফর 

জমাগান ৮ 

ধাযায জনাটি 

জাক্তয (৭) ক্তদন, 

ক্ষক্ততপুযণ 

ক্তফতযণ আযম্ভ 

দখর স্তািয 

(১5) ক্তদন  

জগদজ  ক্তফজ্ঞক্তি 

আযক্তফদেন 

ভাভরা ও 

ক্তনষ্পক্তি স্তািয 

দক্তরর ম্পাদন 

, নাভজাক্তয 

ক্তাফ ভন্বয় , 

জযকে য াংযক্ষণ 

(ফ যদভা  ২১৭ 

ক্তদন    

g‡a¨ †hB D‡Ï‡k¨ AwaMÖnY Kiv nBqv‡Q †mB 

D‡Ï‡k¨ e¨envi Kiv bv nB‡j †Rjv cÖkvmK KZ©„K 

c~b:MÖnY Kiv nB‡j AvcwË _vwK‡e bv g‡g© 

A½xKvi cÎ) 

15| cyivZb `ßi/¯’vcbvi cwie‡Z© bZzb 

`ßi/ ’̄vcbvi Rb¨ Rwg AwaMÖnY cÖ¯Ív‡ei †ÿ‡Î 

cyiv‡bv `ßi/¯’vcbvi Rwg Kv‡j±‡ii wbKU mgc©Y 

Kiv n‡e g‡g© A½xKvi cÎ-(05 Kwc)| 

16| Aviwe‡Uªkb Av`vj‡Zi ev Aviwe‡Uªkb Avcxj 

UªvBey¨bvj Gi wb‡`©‡k ÿwZc~iY eve` ewa©Z A_© 

cwi‡kv‡ai mÿgZv m¤ú‡K© Ges ewa©Z Av`vj‡Zi 

Av‡`k cÖvwßi ci wba©vwiZ mg‡q cÖ`vb Kiv nB‡e 

g‡g© A½xKvi bvgv-(05 Kwc)| 

17| wba©vwiZ di‡g me©‡kl †iKWx©q gvwjKM‡Yi 

`vMwfwËK Z_¨-(05 Kwc)| 

১৮। ivRDK, †KwWG, wmwWG, AviwWG Ges AvBb 

Øviv m„ó Ab¨ †Kvb ¯’vbxq KZ©„c‡ÿi AbvcwËcÎ 

(cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î) (05 Kwc)| 

১৯। `yB/wZb dmjx Rwg cÖ¯ÍvweZ ¯’v‡b _vK‡j Zv 

ev` †`Iqv n‡q‡Q g‡g© cÖZ¨vqb cÎ (05 Kwc)| 

২০। b`x, Lvj, cvnvo I wUjv †kÖwYi Rwg cÖ¯Ív‡e 

Aš`fz©³ †bB g‡g© cÖZ¨qb cÎ (05 Kwc)| 

২১। Rwgi m‡e©v”P e¨enviK‡í D×©g~Lx m¤úªmviY 

Kiv n‡e g‡g© cÖZ¨qb cÎ (05 Kwc)|   

 

    ৭                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                    

      

       

    

                         

                 

         

           

             

           

                              

                                

                          

                             

                   

                          

  দপদরং ডস্ট্ন/ 

দএনদজ ডস্ট্ন 

স্থামন নাদি 

প্রদান 

 ৩০ 

কাম যক্তদফ 
(১) ক্তনধ যাক্তযত পযদভ (দজরা প্রাক কর্তযক 
ক্তনধ যাক্তযত পযদভ আদফদনে: জনজাযত-৭)  
(২) evsjv‡`k †c‡Uªvwjqvg  K‡c©v‡ik‡bi 

AbygwZমিয কদ 

(৩) moK I Rbc_ wefv‡Mi 

নাদিমিয কদ। 

(৪) পাোয াদব য ও দদবর দেমপমন্পয 

নাদিমিয কদ 

(৫) জদভয ভাদরকানা ংক্রান্ত কাগজমিয 

তযাদেত পমর্াকদ 

(৬) দনধ যাদযত স্থামনয ব্লু-দপ্রন্ট ০২ (দুআ) 

কদ 

(৭) ২ কক্ত াদা য াইদজয যক্তঙন ছক্তফ 

(তযাক্তয়ত) 

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 

(০২) ফাাংরাদদ জদোক্তরয়াভ 

কদ যাদযদনয কাম যারয় 

(০৩) ড়ক ও জনথ ক্তফবাগ, 

নাদ ায। 

(৪) পায়ায াক্তব য ও ক্তক্তবর 

ক্তেদপন্প, নাদ ায। 

(০৫) উদজরা ক্তনফ যাচন অক্তপ 

(০৬) ইউক্তনয়ন 

ক্তযলদ/দৌযবা 

 

দপ/ চাজয মুক্ত ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com


(৮) RvZxq cwiPq মিয তযাদেত  

পদ াকক্ত  
(৯)  জেে jvB‡mজন্পয তযাক্তয়ত পদ াকক্ত  
(১০) e¨vsK mj‡fwÝ ার্ট যদপমকমর্য কদ 

। 

  ডরৌজাত দ্রব্য 

দফক্রমেয দেদরং 

রাআমন্প প্রদান 

২০ 

কাম যদদফ 
(১) দনধ যাদযত পযমভ (দজরা প্রাক কর্তযক 
ক্তনধ যাক্তযত পযদভ আদফদনে: জনজাযত-১) 

(২) ডদাকানঘমযয ভাদরকানা/বাড়া ংক্রান্ত 

কাগজমিয তযাদেত কদ । 
(৩) ডেে রাআমমন্পয তযাদেত পমর্াকদ  

(৪) নাগদযকে নমদয তযাদেত পমর্াকদ  

(৫) জাতীে দযচেমিয তযাদেত   

পমর্াকদ  

(৬) যমতারা ামার্ য াআমজয দুআ কদ 
যদঙন ছদফ  

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 

 (০২) ইউক্তনয়ন 

ক্তযলদ/দৌযবা 

(০৩) উদজরা ক্তনফ যাচন অক্তপ 

 

রাইদন্প ক্তপঃ 

৩,০০০/- 
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-০৭৪২-০০০০-
১৮৫৪ 
বযা ঃ রাইদন্প  ক্তপ 

এয ১৫%   
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-১১৩৩-০০২০-
০৩১১ 
আদফদন ভঞ্জুদযয 

০৩(ক্ততন) ক্তদদনয 
ভদধ্য দযদর্ জভা 
ক্তদদত দফ 

 
 

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

৩ ডরৌজাত দ্রব্য 

দফক্রমেয দেদরং 

রাআমন্প নফােন 

২০ 

কাম যদদফ  
(১) দনধ যাদযত পযমভ (দজরা প্রাক কর্তযক 
ক্তনধ যাক্তযত পযদভ আদফদনে: জনজাযত-২) 

 (২) পূফ যফতী ফছদয নফায়নকৃত  রাইদদন্পয 

মূর কক্ত. 
৩।বযা  ও ক্তপ জভাদাদনয চারাদনয 

মূরকক্ত 

 

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 

 (২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র ।  

 নফায়ন ক্তপঃ 

১,৫০০/- 
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-০৭৪২-০০০০-

১৮৫৪ 
বযা ঃ নফায়ন  ক্তপ 

এয ১৫%   
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-১১৩৩-০০২০-
০৩১১ 
আদফদদনয াদথ  

 

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

৪ ডরৌজাত দ্রমব্যয  

ডুদপ্লমকর্ দেদরং 

রাআমন্প প্রদান 

২০ 

কাম যক্তদফ 
(১) জজরা প্রাদনয ক্তনধ যাক্তযত পযদভ 
(দজরা প্রাক কর্তযক ক্তনধ যাক্তযত পযদভ 
আদফদনে: জনজাযত-৩) 

(২) রাইদন্প াযাদনায ভথ যদন াংক্তিষ্ট 
থানায় দাক্তখরকৃত ক্তজক্তে এয তযাক্তয়ত 
পদ াকক্ত    

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 

 (২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র  

  
  

ডুক্তিদক  রাইদন্প 

ক্তপঃ ৬০০/- 
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-০৭৪২-০০০০-

১৮৫৪ 
বযা ঃ 
ডুক্তিদক  রাইদন্প  

ক্তপ এয ১৫%   
জভায জকাে নম্বযঃ 

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com
http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com
http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com


১-১১৩৩-০০২০-
০৩১১ 
আদফদন ভঞ্জুদযয 

০৭(াত) ক্তদদনয 
ভদধ্য জভা ক্তদদত 
দফ  

৫ দমভন্ট দফক্রমেয 

দেদরং রাআমন্প 

প্রদান 

২০ 

কাম যদদফ 
(১) দনধ যাদযত পযমভ (দজরা প্রাক কর্তযক 
ক্তনধ যাক্তযত পযদভ আদফদনে: জনজাযত-১) 

 (২) ডদাকানঘমযয ভাদরকানা/দজন 
দকংফা বাড়া ংক্রান্ত কাগজমিয 
তযাদেত কদ  
(৩) ডেে রাআমমন্পয তযাদেত পমর্াকদ  

(৪) নাগদযকে নমদয তযাদেত পমর্াকদ  

(৫) জাতীে দযচেমিয তযাদেত   

পমর্াকদ  

(৬) যমতারা ামার্ য াআমজয দুআ কদ 
যদঙন ছদফ  

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 

 (২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র 

রাইদন্প ক্তপঃ 

১,৫০০/- 
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-০৭৪২-০০০০- 
১৮৫৪ 
বযা ঃ রাইদন্প ক্তপ 

এয ১৫%   
জভায জকাে নম্বযঃ 
১-১১৩৩-০০২০-
০৩১১ 
আদফদন ভঞ্জুদযয ৩ 

(ক্ততন) ক্তদদনয ভদধ্য 
জভা ক্তদদত দফ 

  

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

৬ দমভন্ট দফক্রমেয 

দেদরং রাআমন্প 

নফােন 

২০ 

কাম যদদফ 
(১) দনধ যাদযত পযমভ (দজরা প্রাক কর্তযক 
ক্তনধ যাক্তযত পযদভ আদফদনে: জনজাযত-২)  

(২) পূফ যফতী ফছদয নফায়নকৃত  রাইদদন্পয 
মূর কক্ত 

 ৩.বযা  ও ক্তপ জভাদাদনয চারাদনয 

মূরকক্ত 

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 

(২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র  

  

নফায়ন ক্তপঃ ৭৫০/- 
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-০৭৪২-০০০০- 
১৮৫৪ 
বযা ঃ নফায়ন  ক্তপ 

এয ১৫%   
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-১১৩৩-০০২০-
০৩১১ 

 

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

৭ দমভন্ট দফক্রমেয 

ডুদপ্লমকর্ দেদরং 

রাআমন্প প্রদান 

২০ 

কাম যক্তদফ 
(১) জজরা প্রাদনয ক্তনধ যাক্তযত পযদভ 
(দজরা প্রাক কর্তযক ক্তনধ যাক্তযত পযদভ 
আদফদনে: জনজাযত-৩)  

(২) রাইদন্প াযাদনায ভথ যদন াংক্তিষ্ট 
থানায় দাক্তখরকৃত ক্তজক্তে এয তযাক্তয়ত 
পদ াকক্ত  

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 

 (২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র। 

  

ডুক্তিদক  রাইদন্প 

ক্তপঃ ৩০০/- 
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-০৭৪২-০০০০- 
১৮৫৪ 
বযা ঃ 
ডুক্তিদক  রাইদন্প  

ক্তপ এয ১৫%   
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-১১৩৩-০০২০-
০৩১১ 
আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ 

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com
http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com
http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com


(দুই) ক্তদদনয ভদধ্য 
জভা ক্তদদত দফ  

৮ দভল্কফুে দফক্রমেয 

দেদরং রাআমন্প 

প্রদান 

২০ 
কাম যদদফ 

(১) দনধ যাদযত পযমভ (দজরা প্রাক কর্তযক 
ক্তনধ যাক্তযত পযদভ আদফদনে: জনজাযত-১)  

(২) ডদাকানঘমযয ভাদরকানা/দজন 
দকংফা বাড়া ংক্রান্ত কাগজমিয 
তযাদেত কদ  
(৩)ডেে রাআমমন্পয তযাদেত পমর্াকদ  

(৪) নাগদযকে নমদয তযাদেত পমর্াকদ  

(৫) জাতীে দযচেমিয তযাদেত   

পমর্াকদ 

(৬) যমতারা ামার্ য াআমজয দুআ কদ 
যদঙন ছদফ  

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 

 (২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র  

 

রাইদন্প ক্তপঃ 

৩০০/- 
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-০৭৪২-০০০০- 
১৮৫৪ 
বযা ঃ 
ডুক্তিদক  রাইদন্প  

ক্তপ এয ১৫%   
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-১১৩৩-০০২০-
০৩১১ 
আদফদন ভঞ্জুদযয 
৩(ক্ততন) ক্তদদনয 
ভদধ্য জভা ক্তদদত 
দফ 

  

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

৯ দভল্কফুে দফক্রমেয 

দেদরং রাআমন্প 

নফােন 

২০ 

কাম যদদফ  

 

(১) ক্তনধ যাক্তযত পযদভ (দজরা প্রাক কর্তযক 
ক্তনধ যাক্তযত পযদভ আদফদনে: জনজাযত-২)  

(২) পূফ যফতী ফছদয নফায়নকৃত  রাইদদন্পয 
মূর কক্ত 
৩।বযা  ও ক্তপ জভাদাদনয চারাদনয 

মুরকক্ত 

 

 

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 

 (২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র 

  

নফায়ন ক্তপঃ ১৫০/- 
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-০৭৪২-০০০০- 
১৮৫৪ 
বযা ঃ নফায়ন  ক্তপ 

এয ১৫%   
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-১১৩৩-০০২০-
০৩১১ 
আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ 

(দুই) ক্তদদনয ভদধ্য 
জভা ক্তদদত দফ । 

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

 ০ দভল্কফুে দফক্রমেয 

ডুদপ্লমকর্ দেদরং 

রাআমন্প প্রদান 

২০ 

কাম যক্তদফ 
(১) জজরা প্রাদনয ক্তনধ যাক্তযত পযদভ 
(দজরা প্রাক কর্তযক ক্তনধ যাক্তযত পযদভ 
আদফদনে: জনজাযত-৩) 

(২) রাইদন্প াযাদনায ভথ যদন াংক্তিষ্ট 
থানায় দাক্তখরকৃত ক্তজক্তে এয তযাক্তয়ত 
পদ াকক্ত  

   

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 

 
(২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র  

  
  

ডুক্তিদক  রাইদন্প 

ক্তপঃ ৬০/- 
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-০৭৪২-০০০০- 
১৮৫৪ 
বযা ঃ 
ডুক্তিদক  রাইদন্প  

ক্তপ এয ১৫%   
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-১১৩৩-০০২০-
০৩১১ 
আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ 

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com
http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com
http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com


(দুই) ) ক্তদদনয ভদধ্য 
জভা ক্তদদত দফ 

   জুমেরাযীয (স্বণ য) 

দেদরং রাআমন্প 

প্রদান 

২০ 

কাম যদদফ 
(১) দনধ যাদযত পযমভ (দজরা প্রাক কর্তযক 
ক্তনধ যাক্তযত পযদভ আদফদনে: জনজাযত-১)  

(২) ডদাকানঘমযয ভাদরকানা/দজন 
দকংফা বাড়া ংক্রান্ত কাগজমিয 
তযাদেত কদ  

(৩) এদে ব্যফামযয দেদরং রাআমমন্পয 
তযাদেত পমর্াকদ 
(৪) ডেে রাআমমন্পয তযাদেত পমর্াকদ  

(৫) নাগদযকে নমদয তযাদেত পমর্াকদ  

(৬) জাতীে দযচেমিয তযাদেত   

পমর্াকদ 

(৭) যমতারা ামার্ য াআমজয দুআ কদ 
যদঙন ছদফ   

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 

 
(২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র 

 
  

রাইদন্প ক্তপঃ 

৩,০০০/- 
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-০৭৪২-০০০০- 
১৮৫৪ 
বযা ঃ 
ডুক্তিদক  রাইদন্প  

ক্তপ এয ১৫%   
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-১১৩৩-০০২০-
০৩১১ 
আদফদন ভঞ্জুদযয 
৩(ক্ততন) ক্তদদনয 
ভদধ্য জভা ক্তদদত 
দফ 

  

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

   জুমেরাযীয (স্বণ য ) 

দেদরং রাআমন্প 

নফােন 

২০ 

কাম যদদফ  
(১) দনধ যাদযত পযমভ (দজরা প্রাক কর্তযক 
ক্তনধ যাক্তযত পযদভ আদফদনে: জনজাযত-৩) 

 (২) পূফ যফতী ফছদয নফায়নকৃত  রাইদদন্পয 
মূর কক্ত 

৩।বযা  ও ক্তপ জভাদাদনয চারাদনয 

মুরকক্ত 

 
 
 
 

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 

 
(২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র 

  

নফায়ন ক্তপঃ 

৩,০০০/- 
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-০৭৪২-০০০০- 
১৮৫৪ 
বযা ঃ নফায়ন  ক্তপ 

এয ১৫%   
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-১১৩৩-০০২০-
০৩১১ 
আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ 

(দুই) ক্তদদনয ভদধ্য 
জভা ক্তদদত দফ । 

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

 ৩ জুমেরাযীয (স্বণ য ) 

ডুদপ্লমকর্ দেদরং 

রাআমন্প প্রদান 

২০ 

কাম যক্তদফ 
(১) জজরা প্রাদনয ক্তনধ যাক্তযত পযদভ 
(দজরা প্রাক কর্তযক ক্তনধ যাক্তযত পযদভ 
আদফদনে: জনজাযত-৩) 

(২) রাইদন্প াযাদনায ভথ যদন াংক্তিষ্ট 
থানায় দাক্তখরকৃত ক্তজক্তে এয তযাক্তয়ত 
পদ াকক্ত 

   

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 

 

(০২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র 

 ক্তপ/ চাজযমুি  ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

 ৪ স্বণ য কাদযগযীয 

দেদরং রাআমন্প 

প্রদান 

২০ 

কাম যদদফ 
(১) দনধ যাদযত পযমভ (দজরা প্রাক কর্তযক 
ক্তনধ যাক্তযত পযদভ আদফদনে: জনজাযত-১)  

(২) ংদিষ্ট ডদাকান/প্রদতষ্ঠান কর্তযক প্রদি 

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

রাইদন্প ক্তপঃ 

৫০০/- 
জভায জকাে নম্বযঃ 

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com
http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com
http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com


দবজ্ঞতায নদমিয কদ 

(৩) চাক্তযক্তেক নদদেয কক্ত 

(৪) নাগদযকে নমদয তযাদেত পমর্াকদ  

(৫) জাতীে দযচেমিয তযাদেত   

পমর্াকদ 

(৬) যমতারা ামার্ য াআমজয দুআ কদ 
যদঙন ছদফ  

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 

 
(২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র  
  

 

১-০৭৪২-০০০০- 
১৮৫৪  

বযা ঃ 
ডুক্তিদক  রাইদন্প  

ক্তপ এয ১৫%   
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-১১৩৩-০০২০-
০৩১১ 
আদফদন ভঞ্জুদযয 

৩(ক্ততন)  ক্তদদনয 
ভদধ্য জভা ক্তদদত 
দফ 

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 
adcnatore@mopa.gov.bd 

 ৫ স্বণ য কাদযগযীয 

দেদরং রাআমন্প 

নফােন 

২০ 

কাম যদদফ  

 

(১) দনধ যাদযত পযমভ (দজরা প্রাক কর্তযক 
ক্তনধ যাক্তযত পযদভ আদফদনে: জনজাযত-২) 

(২) পূফ যফতী ফছদয নফায়নকৃত  রাইদদন্পয 
মূর কক্ত 
৩।বযা  ও ক্তপ জভাদাদনয চারাদনয 

মূরকক্ত 

 
 

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 

 
(২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র  

  

নফায়ন ক্তপঃ ৫০০/- 
জভায জকাে নম্বযঃ 
১-০৭৪২-০০০০- 
১৮৫৪ 
বযা ঃ নফায়ন  ক্তপ 

এয ১৫%   
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-১১৩৩-০০২০-
০৩১১ 
আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ 

(দুই) ক্তদদনয ভদধ্য 
জভা ক্তদদত দফ । 

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

 ৬ স্বণ য কাদযগযীয 

ডুদপ্লমকর্ দেদরং 

রাআমন্প প্রদান 

২০ 

কাম যক্তদফ 
(১) জজরা প্রাদনয ক্তনধ যাক্তযত পযদভ 
(দজরা প্রাক কর্তযক ক্তনধ যাক্তযত পযদভ 
আদফদনে: জনজাযত-১) 

(২) রাইদন্প াযাদনায ভথ যদন াংক্তিষ্ট 
থানায় দাক্তখরকৃত ক্তজক্তে এয তযাক্তয়ত 
পদ াকক্ত    

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 

 
(২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র 

ক্তপ/ চাজয মুি 

  

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

 ৭ াআকাযী সুতা 

দফক্রমেয দেদরং 

রাআমন্প প্রদান 

২০ 

কাম যদদফ 
(১) দনধ যাদযত পযমভ (দজরা প্রাক কর্তযক 
ক্তনধ যাক্তযত পযদভ আদফদনে: জনজাযত-১)  

(২) ডদাকানঘমযয ভাদরকানা/দজন 
দকংফা বাড়া ংক্রান্ত কাগজমিয 
তযাদেত কদ  
(৩) ডেে রাআমমন্পয তযাদেত পমর্াকদ  

(৪) নাগদযকে নমদয তযাদেত পমর্াকদ  

(৫) জাতীে দযচেমিয তযাদেত   

পমর্াকদ 

(৬) যমতারা ামার্ য াআমজয দুআ কদ 

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 
(২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র  

 
  

রাইদন্প ক্তপঃ 

১,২০০/- 
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-০৭৪২-০০০০- 
১৮৫৪  

বযা ঃ 
ডুক্তিদক  রাইদন্প  

ক্তপ এয ১৫%   
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-১১৩৩-০০২০-

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com
http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com
http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com
http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com


যদঙন ছদফ  ০৩১১ 
আদফদন ভঞ্জুদযয 

০৩(ক্ততন) ক্তদদনয 
ভদধ্য জভা ক্তদদত 
দফ 

  
 ৮ াআকাযী সুতা 

দফক্রমেয দেদরং 

রাআমন্প নফােন 

২০ 

কাম যদদফ 
(১) দনধ যাদযত পযমভ (দজরা প্রাক কর্তযক 
ক্তনধ যাক্তযত পযদভ আদফদনে: জনজাযত-২)  
 (২) পূফ যফতী ফছদয নফায়নকৃত  রাইদদন্পয 
মূর কক্ত 

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 
(২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র  

  

নফায়ন ক্তপঃ ৬০০/- 
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-০৭৪২-০০০০- 
১৮৫৪  

বযা ঃ নফায়ন  ক্তপ 

এয ১৫%   
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-১১৩৩-০০২০-
০৩১১ 
আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ 

(দুই) ক্তদদনয ভদধ্য 
জভা ক্তদদত দফ । 

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 
 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

 ৯ াআকাযী সুতা 

দফক্রমেয ডুদপ্লমকর্ 

দেদরং রাআমন্প 

প্রদান 

২০ 

কাম যক্তদফ 
(১) জজরা প্রাদনয ক্তনধ যাক্তযত পযদভ 
(দজরা প্রাক কর্তযক ক্তনধ যাক্তযত পযদভ 
আদফদনে: জনজাযত-৩)  

 

(২) রাইদন্প াযাদনায ভথ যদন াংক্তিষ্ট 
থানায় দাক্তখরকৃত ক্তজক্তে এয তযাক্তয়ত 
পদ াকক্ত  

   

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 
(২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র  

  
  

ডুক্তিদক  রাইদন্প 

ক্তপঃ ২৪০/- 
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-০৭৪২-০০০০- 
১৮৫৪  

বযা ঃ 
ডুক্তিদক  রাইদন্প  

ক্তপ এয ১৫%   
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-১১৩৩-০০২০-
০৩১১ 
আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ 

(দুই)  ক্তদদনয ভদধ্য 
জভা ক্তদদত দফ  

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

 ০ খুচযা সুতা দফক্রমেয 

দেদরং রাআমন্প 

প্রদান 

২০ 

কাম যদদফ 
(১) দনধ যাদযত পযমভ (দজরা প্রাক কর্তযক 
ক্তনধ যাক্তযত পযদভ আদফদনে: জনজাযত-১)  

 (২) ডদাকানঘমযয ভাদরকানা/দজন 
দকংফা বাড়া ংক্রান্ত কাগজমিয 
তযাদেত কদ  
(৩) ডেে রাআমমন্পয তযাদেত পমর্াকদ  

(৪) নাগদযকে নমদয তযাদেত পমর্াকদ  

(৫) জাতীে দযচেমিয তযাদেত   

পমর্াকদ 

(৬) যমতারা ামার্ য াআমজয দুআ কদ 

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 
(২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র।  
(০৩) ইউক্তনয়ন ক্তযলদ/ 

জৌযবা  

 

রাইদন্প ক্তপঃ 

৫০০/- 
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-০৭৪২-০০০০- 
১৮৫৪  

বযা ঃ 
ডুক্তিদক  রাইদন্প  

ক্তপ এয ১৫%   
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-১১৩৩-০০২০-

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com
http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com
http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com


যদঙন ছদফ     ০৩১১ 
আদফদন ভঞ্জুদযয ০৩ 

(ক্ততন) ক্তদদনয ভদধ্য 
জভা ক্তদদত দফ 

  

   খুচযা সুতা দফক্রমেয 

দেদরং রাআমন্প 

নফােন 

২০ 

কাম যদদফ  

 

(১) দনধ যাদযত পযমভ (দজরা প্রাক কর্তযক 
ক্তনধ যাক্তযত পযদভ আদফদনে: জনজাযত-২)  
 (২) পূফ যফতী ফছদয নফায়নকৃত  রাইদদন্পয 
মূর কক্ত 

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 
(২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র 

  

নফায়ন ক্তপঃ ২৫০/- 
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-০৭৪২-০০০০- 
১৮৫৪ 
বযা ঃ নফায়ন  ক্তপ 

এয ১৫%   
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-১১৩৩-০০২০-
০৩১১ 
আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ 

(দুই) ক্তদদনয ভদধ্য 
জভা ক্তদদত দফ । 

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 
 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

   খুচযা  সুতা 

দফক্রমেয ডুদপ্লমকর্ 

দেদরং রাআমন্প 

প্রদান 

২০ 

কাম যক্তদফ 
(১) জজরা প্রাদনয ক্তনধ যাক্তযত পযদভ 
(দজরা প্রাক কর্তযক ক্তনধ যাক্তযত পযদভ 
আদফদনে: জনজাযত-৩)  

(২) রাইদন্প াযাদনায ভথ যদন াংক্তিষ্ট 
থানায় দাক্তখরকৃত ক্তজক্তে এয তযাক্তয়ত 
পদ াকক্ত  

   

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 
(২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র  

  
  

ডুক্তিদক  রাইদন্প 

ক্তপঃ ১০০/- 
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-০৭৪২-০০০০- 
১৮৫৪  

বযা ঃ 
ডুক্তিদক  রাইদন্প  

ক্তপ এয ১৫%   
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-১১৩৩-০০২০-
০৩১১ 
আদফদন ভঞ্জুদযয 

০২(দুই) ক্তদদনয 
ভদধ্য জভা ক্তদদত 
দফ।  

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

 ৩ াআকাযী  কাড় 

দফক্রমেয দেদরং 

রাআমন্প প্রদান 

২০ 

কাম যদদফ 
(১) দনধ যাদযত পযমভ (দজরা প্রাক কর্তযক 
ক্তনধ যাক্তযত পযদভ আদফদনে: জনজাযত-১)  

 (২) ডদাকানঘমযয ভাদরকানা/দজন 
দকংফা বাড়া ংক্রান্ত কাগজমিয 
তযাদেত কদ  
(৩) ডেে রাআমমন্পয তযাদেত পমর্াকদ  

(৪) নাগদযকে নমদয তযাদেত পমর্াকদ  

(৫) জাতীে দযচেমিয তযাদেত   

পমর্াকদ 

(৬) যমতারা ামার্ য াআমজয দুআ কদ 

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 
(২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র  
(০৩) ইউক্তনয়ন 

ক্তযলদ/দৌযবা 

(০৪) উদজরা ক্তনফ যাচন অক্তপ 

রাইদন্প ক্তপঃ 

৩,০০০/- 
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-০৭৪২-০০০০- 
১৮৫৪  

বযা ঃ 
ডুক্তিদক  রাইদন্প  

ক্তপ এয ১৫%   
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-১১৩৩-০০২০-

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com
http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com
http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com


যদঙন ছদফ   ০৩১১ 
আদফদন ভঞ্জুদযয 

০৩(ক্ততন) ক্তদদনয 
ভদধ্য জভা ক্তদদত 
দফ 

  
 ৪ াআকাযী  কাড় 

দফক্রমেয দেদরং 

রাআমন্প নফােন 

২০ 

কাম যক্তদফ 
(১) ক্তনধ যাক্তযত পযদভ (দজরা প্রাক কর্তযক 
ক্তনধ যাক্তযত পযদভ আদফদনে: জনজাযত-২)  
 (২) পূফ যফতী ফছদয নফায়নকৃত  রাইদদন্পয 
মূর কক্ত 
৩।বযা  ও ক্তপ জভাদাদনয চারাদনয 

মূরকক্ত 

 
 
 

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 
(২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র 

  

নফায়ন ক্তপঃ 

১,৫০০/- 
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-০৭৪২-০০০০- 
১৮৫৪  

বযা ঃ নফায়ন  ক্তপ 

এয ১৫%   
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-১১৩৩-০০২০-
০৩১১ 
আদফদদনয াদথ 
আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ 

(দুই) ক্তদদনয ভদধ্য 
জভা ক্তদদত দফ । 

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 
 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

 ৫ াআকাযী  কাড় 

দফক্রমেয ডুদপ্লমকর্ 

দেদরং রাআমন্প 

প্রদান 

২০ 

কাম যক্তদফ 
(১) জজরা প্রাদনয ক্তনধ যাক্তযত পযদভ 
(দজরা প্রাক কর্তযক ক্তনধ যাক্তযত পযদভ 
আদফদনে: জনজাযত-৩)  

(২) রাইদন্প াযাদনায ভথ যদন াংক্তিষ্ট 
থানায় দাক্তখরকৃত ক্তজক্তে এয তযাক্তয়ত 
পদ াকক্ত  

   

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 
(২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র 

  
  

ডুক্তিদক  রাইদন্প 

ক্তপঃ ৬০০/- 
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-০৭৪২-০০০০- 
১৮৫৪  

বযা ঃ 
ডুক্তিদক  রাইদন্প  

ক্তপ এয ১৫%   
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-১১৩৩-০০২০-
০৩১১ 
আদফদন ভঞ্জুদযয 

০২(দুই) ক্তদদনয 
ভদধ্য জভা ক্তদদত 
দফ  

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

 ৬ খুচযা কাড় 

দফক্রমেয দেদরং 

রাআমন্প প্রদান 

২০ 

কাম যক্তদফ 
(১) ক্তনধ যাক্তযত পযদভ (দজরা প্রাক কর্তযক 
ক্তনধ যাক্তযত পযদভ আদফদনে: জনজাযত-১)  

 (২) জদাকানঘদযয ভাক্তরকানা/ক্তজন 
ক্তকাংফা বাড়া াংক্রাি কাগজদেয 
তযাক্তয়ত কক্ত  
(৩) ডেে রাআমমন্পয তযাদেত পমর্াকদ  

(৪) নাগদযকে নমদয তযাদেত পমর্াকদ  

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 
(২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র  

রাইদন্প ক্তপঃ 

১,০০০/- 
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-০৭৪২-০০০০- 
১৮৫৪  

বযা ঃ 
ডুক্তিদক  রাইদন্প  

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com
http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com
http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com


(৫) জাতীে দযচেমিয তযাদেত   

পমর্াকদ 

(৬) যমতারা ামার্ য াআমজয দুআ কদ 
যদঙন ছদফ   

(০৩) ইউক্তনয়ন 

ক্তযলদ/দৌযবা 

(০৪) উদজরা ক্তনফ যাচন অক্তপ 

 
  

ক্তপ এয ১৫%   
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-১১৩৩-০০২০-
০৩১১ 
আদফদন ভঞ্জুদযয 

০৩(ক্ততন) ক্তদদনয 
ভদধ্য জভা ক্তদদত 
দফ 

  

 ৭ খুচযা কাড় 

দফক্রমেয দেদরং 

রাআমন্প নফােন 

২০ 

কাম যক্তদফ 
(১) জজরা প্রাদনয ক্তনধ যাক্তযত পযদভ 
(দজরা প্রাক কর্তযক ক্তনধ যাক্তযত পযদভ 
আদফদনে: জনজাযত-২)  
(২) পূফ যফতী ফছদয নফায়নকৃত  রাইদদন্পয 
মূর কক্ত 

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 
(২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র  

  

নফায়ন ক্তপঃ ৫০০/- 
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-০৭৪২-০০০০- 
১৮৫৪  

বযা ঃ নফায়ন  ক্তপ 

এয ১৫%   
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-১১৩৩-০০২০-
০৩১১ 
আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ 

(দুই) ক্তদদনয ভদধ্য 
জভা ক্তদদত দফ । 

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

 ৮ খুচযা কাড় 

দফক্রমেয ডুদপ্লমকর্ 

দেদরং রাআমন্প 

প্রদান 

২০ 

কাম যক্তদফ 
(১) জজরা প্রাদনয ক্তনধ যাক্তযত পযদভ 
(দজরা প্রাক কর্তযক ক্তনধ যাক্তযত পযদভ 
আদফদনে: জনজাযত-৩)  

(২) রাইদন্প াযাদনায ভথ যদন াংক্তিষ্ট 
থানায় দাক্তখরকৃত ক্তজক্তে এয তযাক্তয়ত 
পদ াকক্ত।  

   

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 
(২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র  

  
  

ডুক্তিদক  রাইদন্প 

ক্তপঃ ২০০/- 
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-০৭৪২-০০০০- 
১৮৫৪  

বযা ঃ 
ডুক্তিদক  রাইদন্প  

ক্তপ এয ১৫%   
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-১১৩৩-০০২০-
০৩১১ 
আদফদন ভঞ্জুদযয 

০৩(ক্ততন) ক্তদদনয 
ভদধ্য জভা ক্তদদত 
দফ  

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

 ৯ দগামযর্ 

(াআকাযী) 

দফক্রমেয দেদরং 

রাআমন্প প্রদান 

২০ 

কাম যদদফ 
(১) দনধ যাদযত পযমভ (দজরা প্রাক কর্তযক 
ক্তনধ যাক্তযত পযদভ আদফদনে: জনজাযত-১)  

 (২) ডদাকানঘমযয ভাদরকানা/দজন 
দকংফা বাড়া ংক্রান্ত কাগজমিয 
তযাদেত কদ  
(৩) ডেে রাআমমন্পয তযাদেত পমর্াকদ  

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 
(২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

রাইদন্প ক্তপঃ 

৩,০০০/- 
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-০৭৪২-০০০০- 
১৮৫৪  

বযা ঃ 

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com
http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com
http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com


(৪) নাগদযকে নমদয তযাদেত পমর্াকদ  

(৫) জাতীে দযচেমিয তযাদেত   

পমর্াকদ 

(৬) যমতারা ামার্ য াআমজয দুআ কদ 
যদঙন ছদফ   

উদযাদগ াংগ্র 
(০৩) ইউক্তনয়ন 

ক্তযলদ/দৌযবা 

(০৪) উদজরা ক্তনফ যাচন অক্তপ 

 

ডুক্তিদক  রাইদন্প  

ক্তপ এয ১৫%   
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-১১৩৩-০০২০-
০৩১১ 
আদফদন ভঞ্জুদযয 

০৩(ক্ততন) ক্তদদনয 
ভদধ্য জভা ক্তদদত 
দফ 

  

৩০ দগামযর্ 

(াআকাযী) 

দফক্রমেয দেদরং 

রাআমন্প নফােন 

২০ 

কাম যদদফ  
(১) দনধ যাদযত পযমভ (দজরা প্রাক কর্তযক 
ক্তনধ যাক্তযত পযদভ আদফদনে: জনজাযত-২)  
 (২) পূফ যফতী ফছদয নফায়নকৃত  রাইদদন্পয 
মূর কক্ত 

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 
(২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র  

  

নফায়ন ক্তপঃ 

১,৫০০/- 
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-০৭৪২-০০০০- 
১৮৫৪ 
বযা ঃ নফায়ন  ক্তপ 

এয ১৫%   
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-১১৩৩-০০২০-
০৩১১ 
আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ 

(দুই) ক্তদদনয ভদধ্য 
জভা ক্তদদত দফ । 

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

৩  দগামযর্ 

(াআকাযী) 

দফক্রমেয ডুদপ্লমকর্ 

দেদরং রাআমন্প 

নফােন 

২০ 

কাম যক্তদফ 
(১) জজরা প্রাদনয ক্তনধ যাক্তযত পযদভ 
(দজরা প্রাক কর্তযক ক্তনধ যাক্তযত পযদভ 
আদফদনে: জনজাযত-৩)  

 (২) রাইদন্প াযাদনায ভথ যদন াংক্তিষ্ট 
থানায় দাক্তখরকৃত ক্তজক্তে এয তযাক্তয়ত 
পদ াকক্ত  

   

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 
(২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র 

 
  

ডুক্তিদক  রাইদন্প 

ক্তপঃ ৬০০/- 
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-০৭৪২-০০০০- 
১৮৫৪  

বযা ঃ 
ডুক্তিদক  রাইদন্প  

ক্তপ এয ১৫%   
জভায জকাে নম্বযঃ 

১-১১৩৩-০০২০-
০৩১১ 
আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ 

(দুই)  ক্তদদনয ভদধ্য 
জভা ক্তদদত দফ 

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

৩  ক্তক্ষা পয/ আনি 

ভ্রভদণয অনুভক্তত 

প্রদান । 

০৩ 

কামক্তদফ  

 

১. প্রক্ততষ্ঠাদনয জক্ষদে জর ায জে প্যাদে 

আদফদন কযদত দফ। 

২. ড্রাইক্তবাং রাইদন্পদয পদ াকক্ত 

তযাক্তয়ত । 
৩. গাক্তড়য ক্তপ দন পদ াকক্ত । 

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 

 ক্তপ/ চাজযমুি 

 

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com
http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com
http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com


৪. ম্মক্ততে/ প্রতযায়ন ে। 

 

(২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র   

 প্রাক্তনক কাদজ 

গাক্তড় অক্তধমাচন 
০৩ 

কাম যক্তদফ 
  ১ প্রক্ততষ্ঠাদনয জক্ষদে জর ায জে প্যাদে 

আদফদন কযদত দফ। 
(দফী ও নাভ মৄি ক্তর) 

 

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd )  

 ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

৩৩ 

আর্ ডাড়ামনায 

রাআমন্প প্রদান 

২০ 

কাম যদদফ 
(১) দনধ যাদযত পযমভ (দজরা প্রাক কর্তযক 
ক্তনধ যাক্তযত পযদভ আদফদনে: জনজাযত-৪)  

 (২) জদভয ভাদরকানা/রীজ গ্রন ংক্রান্ত 
কাগজমিয তযাদেত কদ 

৩) দযমফ দধদিমযয ছাড়মিয কদ  
(৪) ডেে রাআমমন্পয তযাদেত পমর্াকদ  

(৫) নাগদযকে নমদয তযাদেত পমর্াকদ  

(৬) জাতীে দযচেমিয তযাদেত   

পমর্াকদ 

(৭) যমতারা ামার্ য াআমজয দুআ কদ 
যদঙন ছদফ   

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd )  

(২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র 
(০৩) ইউক্তনয়ন 

ক্তযলদ/দৌযবা 

(০৪) উদজরা ক্তনফ যাচন অক্তপ 

 

রাআমন্প দপ ৫০০/- 

 জভা প্রদামনয ডকাে 

নম্বয 

১-০৭৪২-০০০০-

১৮৫৪ 

উৎম কযঃ  

রাআমন্প দপ এয 

১৫% 

 জভা প্রদামনয ডকাে 

নম্বয 

১-১১৩৩-০০২০-
০৩১১ 
 

অমফদন ভঞ্জুমযয 

০৭(াত) দদমনয 
ভমধ্য জভা দদমত 
মফ। 

 

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

৩৪ 

আর্ ডাড়ামনায 

রাআমন্প নফােন 

২০ 

কাম যক্তদফ 
(১) ক্তনধ যাক্তযত পযদভ (দজরা প্রাক কর্তযক 
ক্তনধ যাক্তযত পযদভ আদফদনে: জনজাযত-৫)  

 (২) মূর রাইদদন্পয তযাক্তয়ত কক্ত 
(৩) দযমফ দধদিমযয ছাড়মিয কদ  

(০১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 
(২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র   
  

 

রাআমন্প নফােন দপ 

৫০০/- 

জভা প্রদামনয ডকাে 

নম্বয 

১-০৭৪২-০০০০-

১৮৫৪ 

উৎম কয 

রাআমন্প নফােন দপ 

এয ১৫% 

জভা প্রদামনয ডকাে 

নম্বয 

১-১১৩৩-০০২০-
০৩১১ 
অমফদন ভঞ্জুমযয 

০৩(দতন) দদমনয 
ভমধ্য জভা দদমত 
মফ 

ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

৩৫ আর্ ডাড়ামনায ২০ (১) জজরা প্রাদনয ক্তনধ যাক্তযত পযদভ (০১) জজরা প্রাদকয ক্তপ/ চাজযমুি ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com
http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com
http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com


ডুদপ্লমকর্ রাআমন্প 

প্রদান 
কাম যক্তদফ (দজরা প্রাক কর্তযক ক্তনধ যাক্তযত পযদভ 

আদফদনে: জনজাযত-৬)  

(২) রাইদন্প াযাদনায ভথ যদন াংক্তিষ্ট 
থানায় দাক্তখরকৃত ক্তজক্তে এয তযাক্তয়ত 
পদ াকক্ত  

   

কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জেক্স/দনজাযত াখা/দজরা 

ওদয়ফ জা যার 

(www.natore.gov.bd ) 

(২) আদফদনকাযীয ক্তনজ 

উদযাদগ াংগ্র  

  
 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: ndc.natore@gmail.com 

 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

 

  ৩                 

 

  ৩                       

 

    ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                    

      

       

    

                                      

             

           

                  

      

                              

                          

                          

      

                        

                        

                          

  আউদনেন দযলদ 

দচফমদয দফদবন্ন 

ধযমণয দজযত ছুর্ট  

প্রদান 

 

 

 

 

 

5 (াঁচ) 

কাম যদদফ  

  

               -৪০ 

www.natore.gov.bd দপ/চাজয মুক্ত উ-দযচারক, স্থানীে যকায, নামর্ায। 

ডর্দরমপান নম্বয: +৮৮০২৫৮৮৮৭৩৭৪৩ 

ডভাফাঃ ০১৭৬২-৬৯২১০৫  

 আ-ডভআরঃ nt.ddlg@gmail. com 

ডজরা প্রাক, নামর্ায। ডর্দরমপন 

নম্বযঃ +৮৮০২৫৮৮৮৭৩৭৪১ 

 আ-ডভআরঃ 

dcnatore@mopa.gov.bd 

  ফযপ্রাি আউদ 

দচফমদয 

অনুমতাদলক প্রদান 

১০ (  ) 

কাম যদদফ 

                      -৪০ www.natore.gov.bd দপ/চাজয মুক্ত উ-দযচারক, স্থানীে যকায, নামর্ায। 

ডর্দরমপান নম্বয: +৮৮০২৫৮৮৮৭৩৭৪৩ 

ডভাফাঃ ০১৭৬২-৬৯২১০৫  

 আ-ডভআরঃ nt.ddlg@gmail. com 

ডজরা প্রাক, নামর্ায। ডর্দরমপন 

নম্বযঃ +৮৮০২৫৮৮৮৭৩৭৪১ 

 আ-ডভআরঃ 

dcnatore@mopa.gov.bd 

৩              

        /    

         

           

            

           

৭ (   ) 

কাম যদদফ 

                  - 

       - ১ 

www.natore.gov.bd দপ/চাজয মুক্ত উ-দযচারক, স্থানীে যকায, নামর্ায। 

ডর্দরমপান নম্বয: +৮৮০২৫৮৮৮৭৩৭৪৩ 

ডভাফাঃ ০১৭৬২-৬৯২১০৫  

 আ-ডভআরঃ nt.ddlg@gmail. com 

ডজরা প্রাক, নামর্ায। ডর্দরমপন 

নম্বযঃ +৮৮০২৫৮৮৮৭৩৭৪১ 

 আ-ডভআরঃ 

dcnatore@mopa.gov.bd 

৪              

         

   /      ও 

           

৫ (   ) 

কামদদফ 

                  - 

      - ২ 

www.natore.gov.bd দপ/চাজয মুক্ত উ-দযচারক, স্থানীে যকায, নামর্ায। 

ডর্দরমপান নম্বয: +৮৮০২৫৮৮৮৭৩৭৪৩ 

ডভাফাঃ ০১৭৬২-৬৯২১০৫  

 আ-ডভআরঃ nt.ddlg@gmail. com 

ডজরা প্রাক, নামর্ায। ডর্দরমপন 

নম্বযঃ +৮৮০২৫৮৮৮৭৩৭৪১ 

 আ-ডভআরঃ 

dcnatore@mopa.gov.bd 

 

 

 

 

 

http://www.natore.gov.bd/
mailto:.natore@gmail.com
mailto:nt.ddlg@gmail
mailto:nt.ddlg@gmail
mailto:nt.ddlg@gmail
mailto:nt.ddlg@gmail


  ৩                  

 

    ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                    

      

       

    

                                      

             

           

                  

      

                              

                          

                          

      

                        

                        

                          

  ৪থ য ডেণীয 

কভ যচাযীমদয 

াধাযণ বদফষ্য 

তদফর মত ১ভ, 

২ে ও ৩ে গ্রীভ 

ভঞ্জুয 

10 (দ) 

Kvh© w`em 
১. দনধ যাদযত পযমভ অমফদনি  

২. দজদএপ জভায দাফ  
১. অমফদনকাযীয দনজ উমযামগ  

২. ংদিষ্ট দাফযক্ষণ দপ  
wd/PvR© gy³ ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: 

ndc.natore@gmail.com 
 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

  ৪থ য ডেণীয 

কভ যচাযীমদয 

দ.অয.এর , 

দজযত ছুর্ট, োদন্ত 

দফমনাদন ছুর্ট, 

প্রসূদত ছুর্ট ভঞ্জুয 

07 (mvZ) 

Kvh© w`em 
১. দ.অয.এর-াদা কাগমজ অমফদন ও 

চাকুযীয খদতোন ফদ   

২. দজযত, াদন্ত দফমনাদন ছুর্ট-  দনধ যাদযত 

পযভ নং ৪০ এ ও অমফদন চাকুযীয 

খদতোন ফদ   

৩. প্রসূদত ছুর্ট-াদা কাগমজ অমফদন ও 

োক্তাযী নদি  

১. ংদিষ্ট দপ/ংস্থান াখা 

২. ংদিষ্ট দপ/ংস্থান াখা 

৩. অমফদনকাযীয দনজ 

উমযামগ/ংদিষ্ট দচদকৎক 

wd/PvR© gy³ ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: 

ndc.natore@gmail.com 
 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

৩ ৪থ য ডেণীয 

কভ যচাযীমদয উচ্চ 

দক্ষায নুভদত 

প্রদান 

07 (mvZ) 

Kvh© w`em 
১. াদা কাগমজ অমফদন   অমফদনকাযীয দনজ উমযামগ 

ংগ্র 
wd/PvR© gy³ ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: 

ndc.natore@gmail.com 
 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

৪ ৪থ য ডেণীয 

কভ যচাযীমদয গৃ 

দনভ যাণ, ডভযাভত ও 

ডভার্যাআমকর 

গ্রীভ ঋণ ভঞ্জুয 

07 (mvZ) 

Kvh© w`em 
১. াদা কাগমজ অমফদন   

২. কভ যকতযা কর্তযক প্রদতশ্রুদত ও 

জাদভননাভা 

৩. ৩০০/- র্াকায নন-জুদেদোর স্ট্যামম্প 

চুদক্তনাভা 

১. ংদিষ্ট দপ/ংস্থান াখা 

১. ংদিষ্ট কভ যকতযা 

১. ডমমকান স্ট্যাম্প ডবন্ডায 

wd/PvR© gy³ ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: 

ndc.natore@gmail.com 
 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

৫ ৪থ য ডেণীয 

কভ যচাযীমদয চাকুযী 

স্থােীকযণ 

১৫ (mvZ) 

Kvh© w`em 
১. াদা কাগমজ অমফদন 

২. াদব য ফদ 

৩. দনমোগি 

৪. ডমাগদানি 

1.অমফদনকাযীয দনজ উমযামগ  

2. ংদিষ্ট দপ/াখা 

৩.অমফদনকাযীয দনজ উমযামগ 

৪. অমফদনকাযীয দনজ উমযামগ 

  

wd/PvR© gy³ ডনজাযত ডেপুর্ট কামরক্টয 

নামর্ায। 

ডপান: +8802588873652                                                                                       

ই-মেইল: 

ndc.natore@gmail.com 
 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 
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  ৩ ৩                

 

    ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                    

      

       

    

                                      

             

           

                  

      

                              

                          

                          

      

                        

                        

                          

  ডনন (চাকুমযয 

দনমজয ফয গ্রমণয 

ডক্ষমি) 

১5 (মনমযা) 

কাম যদদফ 

১. নন ডগমজমর্ে চাকুমযমদয ডক্ষমি াদব য ফআ 
২. দঅযএর-এ গভমনয ভঞ্জুযী ি 
৩. আএরদদ 
৪. ডনন অমফদন পযভ ২(দুআ) কদ 
৫. এক কদ ামার্ য াআজ ও ষ্টযাম্প াআমজয  

তযাদেত যদঙ্গন ছদফ 
৬. প্রািব্য ডনমনয বফধ উিযাদধকায ডঘালণাি 
৭. নমূনা স্বাক্ষয ও ামত াঁচ অঙ্গুমরয ছা 

৮. ডনন ভঞ্জুযী অমদ 

১. দেদ দপ ও আউএনও দপ 
২. ংদিষ্ট দপ 
৩. দেদ দপময ওমেফ ডার্ যার 
৪. অমফদনকাযীয দনজ উমযামগ 

দপ/চাজযমূক্ত প্রাদনক কভ যকতযা 
+88025988872238 

আ-ডভআর- 

estabnatore@gmail.com 
রুভ নং ২০৩ 

২ে তরা 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

  াদফফাদযক ডনন  

(মনন ভঞ্জুযীয পূমফ যআ  

ডননামযয মৃত্যয মর ) 

১০ (দ) 

কাম যদদফ 

 ১. নন ডগমজমর্ে চাকুমযমদয ডক্ষমি াদব য ফআ 
২. দঅযএর-এ গভমনয ভঞ্জুযী ি 
৩. আএরদদ 
৪. ডনন অমফদন পযভ ২ (দুআ) কদ 
৫. এক কদ ামার্ য াআজ ও ষ্টযাম্প াআমজয  

তযাদেত যদঙ্গন ছদফ 
৬. উিযাদধকায নদি ও দফফাদত নদ 
৭. নমূনা স্বাক্ষয ও ামতয াঁচ অঙ্গুমরয ছা 

৮. দববাফক ভমনানেন এফং ফয বাতা ও 

অনুমতাদলক উমিারন কযায ক্ষভতা  যন নদ 

৯. দচদকৎক/ ড যৌযবা/ আউদনেন দযলদ 

ডচোযম্যান/ কাউদন্পরয কর্তযক প্রদি মৃত্যয নদি  

১০. ডনন ভঞ্জুযী অমদ 

 

 

১. দেদ দপ ও আউএনও দপ 
২. ংদিষ্ট দপ 
৩. দেদ দপময ওমেফ ডার্ যার 
৪. অমফদনকাযীয দনজ উমযামগ 

দপ/চাজযমূক্ত প্রাদনক কভ যকতযা 
+88025988872238 

আ-ডভআর- 

estabnatore@gmail.com 
রুভ নং ২০৩ 

২ে তরা 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

৩ াদযফাদযক ডনন 

(ফযবাতা ডবাগযত 

ফস্থাে ডননমবাগীয 

মৃত্যয মর ) 

১০ (দ) 

কাম যদদফ 

১. াদযফাদযক ডনন অমফদন পযভ ২.২ 
২. এক কদ ামার্ য াআজ ও ষ্টযাম্প াআমজয  

তযাদেত যদঙ্গন ছদফ 
৩. উিযাদধকায নদি ও দফফাদত নদি  
৪. . নমূনা স্বাক্ষয ও ামত াঁচ অঙ্গুমরয ছা 

৫. দববাফক ভমনানেন এফং ফয বাতা ও 

অনুমতাদলক উমিারন কযায ক্ষভতা  যন নদ 

৬. দচদকৎক/ ড যৌযবা/ আউদনেন দযলদ 

ডচোযম্যান/ কাউদন্পরয কর্তযক প্রদি মৃত্যয নদি  

৭. দদও এফং  দে-াপ 

১. দেদ দপ ও আউএনও দপ 
২. ংদিষ্ট দপ 
৩. দেদ দপময ওমেফ ডার্ যার 
৪. অমফদনকাযীয দনজ উমযামগ 

দপ/চাজযমূক্ত প্রাদনক কভ যকতযা 
+88025988872238 

আ-ডভআর- 

estabnatore@gmail.com 
রুভ নং ২০৩ 

২ে তরা 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

৪ চাকুদযযত ফস্থাে 

ক্ষভ 

কভ যচাদযমক/দযফাযমক 

ডমৌথ ফীভায নুদান 

প্রদান 

১5 (মনমযা) 

কাম যদদফ 

১.ডমৌথদফভায নুদান ভঞ্জুযীয জন্য দনধ যাদযত পযমভ 

অমফদন 
২. ামার্ য াআমজয তযাদেত যদঙ্গন ছদফ 

০১(এক) কদ) 
৩. কভ যস্থমরয ডফতমনয প্রতযেন ি 
৪. অমফদন দফলমে ংদিষ্ট কাগজমিয মুরকদ 

১. দেদ দপ ও আউএনও দপ 
২. ংদিষ্ট দপ 
৩. দেদ দপময ওমেফ ডার্ যার 
৪. অমফদনকাযীয দনজ উমযামগ 

দপ/চাজযমূক্ত প্রাদনক কভ যকতযা 
+88025988872238 

আ-ডভআর- 

estabnatore@gmail.com 
রুভ নং ২০৩ 

২ে তরা 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

৫ চাকুদযযত ফস্থাে  মৃত 

কভ যচাদযয দযফাযমক 

১5 (মনমযা) 

কাম যদদফ 

১.ডমৌথদফভায নুদান ভঞ্জুযীয জন্য দনধ যাদযত পযমভ 

অমফদন 
১. দেদ দপ ও আউএনও দপ 
২. ংদিষ্ট দপ 

দপ/চাজযমূক্ত প্রাদনক কভ যকতযা দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

mailto:estabnatore@gmail.com
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ডমৌথদফভায নুদান 

প্রদান 

২. ামার্ য াআমজয তযাদেত যদঙ্গন ছদফ ০১ 

(এক) কদ) 
৩. কভ যস্থমরয ডল ডফতমনয প্রতযেন ি 
৪. অমফদন দফলমে ংদিষ্ট কাগজ মিয মুরকদ 
৫. উিযাদধকায নদি ও দফফাদত নদি 
৬. নমূনা স্বাক্ষয ও ামত াঁচ অঙ্গুমরয ছা 

৭. দববাফক ভমনানেন এফং ফয বাতা ও 

অনুমতাদলক উমিারন কযায ক্ষভতা  যন নদ 

৮. দচদকৎক/ ড যৌযবা/ আউদনেন দযলদ 

ডচোযম্যান/ কাউদন্পরয কর্তযক প্রদি মৃত্যয নদি  

৯. দদও এফং  দে-াপ 

৩. দেদ দপময ওমেফ ডার্ যার 
৪. অমফদনকাযীয দনজ উমযামগ 
৫. ডৌযবা/আউদনেন দযলদ ডচোযম্যান 
৬. কভ যকতযায উদস্থদতমত  অমফদনফাযী 

কর্তযক ম্পামদে 

+88025988872238 
আ-ডভআর- 

estabnatore@gmail.com 
রুভ নং ২০৩ 

২ে তরা 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

৬ চাকুদযযত ফস্থাে  মৃত 

কভ যচাদযয দযফাযমক 

অদথ যক াায্য প্রদান 

১০ (দ) 

কাম যদদফ 

১. কল্যাণ তদফমরয নুদান ভঞ্জুযীয জন্য দনধ যাদযত 

অমফদন পযভ 
২. ামার্ য াআমজয তযাদেত যদঙ্গন ছদফ ০১ 

(এক) কদ) 
৩.ফয গ্রমণয অমদি 
৪. ওোদয নদি 
৫. কভ যকতযা/কভ যচাদয মৃত্যয নদি 
৬. নাগদযকে নদি 
৭. স্ত্রীয ডক্ষমি পুনযাে দফফা না ওো এফং কন্যা 

ও বদিয ডক্ষমি দফফা না ওো নদি 
৮. অমফদনকাযীমক কর দস্য কর্তযক প্রদি 

ক্ষভতাি  
৯. ডল ডফতমনয প্রতযেন ি  
১০. কল্যাণ তদফর/ ডমৌথদফভায াায্য াওোয 

দাদফদামযয নমুনা স্বাক্ষয 

১. দেদ দপ ও আউএনও দপ 
২. ংদিষ্ট দপ 
৩. দেদ দপময ওমেফ ডার্ যার 
৪. অমফদনকাযীয দনজ উমযামগ 

৫. www.bkkb.gov.bd   
নং ওমেফ াআমর্ 

দপ/চাজযমূক্ত প্রাদনক কভ যকতযা 
+88025988872238 

আ-ডভআর- 

estabnatore@gmail.com 
রুভ নং ২০৩ 

২ে তরা 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

৭ াধাযণ বদফষ্য তদফর 

মত ১ভ, ২ে ও ৩ে 

দগ্রভ ভঞ্জুয 

০৭ (াত) 

কাম যদদফ  

দনধ যাদযত পযমভ অমফদন ংদিষ্ট দপ দপ/চাজযমূক্ত প্রাদনক কভ যকতযা 
+88025988872238 

আ-ডভআর- 

estabnatore@gmail.com 
রুভ নং ২০৩ 

২ে তরা 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

৮ ৩ে ডেদণয কভ যচাদযমদয 

দঅযএর/ দজযত ছুর্ট/ 

োদন্তদফমনাদন ছুর্ট/ 

প্রসুদত ছুর্ট ভঞ্জুয 

০৭ (াত) 

কাম যদদফ 

১. দ অযএর ডক্ষমি াদা কাগমজ অমফদন ও 

চাকুযীয খদতোন ফদ 

২. দজযত/ োদন্তদফমনাদন ছুর্ট – দনধ যাদযত পযভ নং 

-৪০-এ অমফদন ও অমফদনকাযীয চাকুদযয খদতোন 

ফদ 
৩. প্রসুদত ছুর্ট-াদা কাগমজ অমফদন ও 

দচদকৎমকয নদ 

 

 

১. দেদ দপ ও আউএনও দপ 
২. ংদিষ্ট দপ 
৩. দেদ দপময ওমেফ ডার্ যার 
৪. অমফদনকাযীয দনজ উমযামগ 
 

দপ/চাজযমূক্ত প্রাদনক কভ যকতযা 
+88025988872238 

আ-ডভআর- 

estabnatore@gmail.com 
রুভ নং ২০৩ 

২ে তরা 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

৯ ৩ে ডেদণয কভ যচাদযমদয 

উচ্চ দক্ষায নুভদত 

প্রদান 

০৭ (াত) 

কাম যদদফ 

াদা কাগমজ অমফদন অমফদনকাযীয উমযামগ ংগ্র দপ/চাজযমূক্ত প্রাদনক কভ যকতযা 
+88025988872238 

আ-ডভআর- 

estabnatore@gmail.com 
রুভ নং ২০৩ 

২ে তরা 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

 ০ ৩ে ডেদণয কভ যচাদযমদয 

গৃ দনভ যাণ/ ডভযাভত ও 

ডভার্য াআমকর দগ্রভ 

০৭ (াত) 

কাম যদদফ 

১. াদা কাগমজ অমফদন 
২. কভ যকতযা কর্তযক প্রদতশ্রুদত/জাদভননাভা 
৩. ৩০০ র্াকায ননজুদেদোর ষ্টযামম্প চুদক্তনাভা 

অমফদনকাযীয দনজ উমযামগ ংগ্র/ 

ংস্থান াখা 

দপ/চাজযমূক্ত প্রাদনক কভ যকতযা 
+88025988872238 

আ-ডভআর- 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

mailto:estabnatore@gmail.com
http://www.bkkb.gov.bd/
mailto:estabnatore@gmail.com
mailto:estabnatore@gmail.com
mailto:estabnatore@gmail.com
mailto:estabnatore@gmail.com


ঋন ভঞ্জুয estabnatore@gmail.com 
রুভ নং ২০৩ 

২ে তরা 

adcnatore@mopa.gov.bd 

   ৩ে ডেদণয কভ যচাদযমদয 

চাকুদয স্থাদেকযণ 

১৫ (মনয) 

কাম যদদফ 

১. াদা কাগমজ অমফদন 
২. াদব য ফদ 
৩. দনমোগি 
৪. ডমাগদানি 

অমফদনকাযীয দনজ উমযামগ ংগ্র/ 

ংস্থান াখা 

দপ/চাজযমূক্ত প্রাদনক কভ যকতযা 
+88025988872238 

আ-ডভআর- 

estabnatore@gmail.com 
রুভ নং ২০৩ 

২ে তরা 

দতদযক্ত ডজরা প্রাক (াদফ যক) 

নামর্ায, কক্ষ নং-২০৫ (২ে তরা) 

 ডপান: +8802588873778 

adcnatore@mopa.gov.bd 

 

mailto:estabnatore@gmail.com
mailto:estabnatore@gmail.com

