গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জলা শাসেকর কায ালয়, বর না
নাগিরক সনদ (Citizen’s Charter)
১. সাধারন শাখা
সবার নাম
িমক

১
১

২
বীর ি েযা ােদর
গেজেটর ল- াি
সংেশাধন িবষেয়
মতামত রণ

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

৩
১৫ (পেনর) কায
িদবস।

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ াি
ান

িফ/চােজস

৪
১।িলিখত আেবদনপ
২। গেজেটর ফেটাকিপ

৫
-

৬
িফ/চাজ

১০ (দশ) কায
িদবস।

িলিখত আেবদনপ

-

িফ/চাজ

০৫(প চ)
কায িদবস

িলিখত আেবদনপ

-

িফ/চাজ

১৫ (পেনর) কায
িদবস।

িলিখত আেবদনপ

-

িফ/চাজ

দািয় া কম কত া
(নাম, পদবী, বাংলােদেশর
কাড, জলা/উপেজলা
কাড সহ টিলেফান ন র
ও ই- মইল)
৭

উ তন কম কত া(নাম,
পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল)

সহকারী কিমশনার ,
সাধারন শাখা,
ইেমইল:
acgeneralbarguna
@gmail.com

জলা cÖkvmK, বর না
‡Uwj‡dvb ০৪৪৮-৬২৫৬৬
B-‡gBj:
dcbarguna@mopa.go
v.bd
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২

৩

৪

বীর ি েযা ােদর
ভাতা াি র ান
পিরবত ন সং া
মতামত
বীর ি েযা ােদর
িবিবধ আেবদন
ম নালয়/ উধ বতন
ক প বরাবর রণ
বীর ি েযা ােদর
িবিবধ অিভেযাগ
িন ি করণ

1

৫

6

7

বসামিরক সরকাির
কম কত/কম
া চারী
চা রীরত অব ায়
বরণ/ ায়ী
অ মতাজিনত কারেণ
আিথ ক অ দান াি র
আেবদন জন শাসন
ম ণালেয় রণ।

৩০ (ি শ) কায
িদবস।

িনধ ািরত ফরেম আেবদন।

ধম ম ণালয় ক ক
বরা ত অথ িবিভ
মসিজদ/মা াসা/
মি র/ধম য়
উপাসনালেয়র
সং ার/ মরামত/
নব াসেনর জ
অ দান দান

ম ণালয় হেত
বরা
াি র
০৭ (সাত) কায
িদবেসর মে
উহা িবতরণ করা
হয়

পিব হে গমেন
হ যা ীেদর সবা
দান

১। িনধ ািরত িনব ন ফরমও আেবদন ফরম
ধম ম ণালয়
ক ক িনধ ািরত ২। িনধ ািরত াংেক টাকা জমা ব ক জমা
রিসদ/ াংক াফট/ প-অড ার
সময়

০১। জন শাসন
ম ণালেয়র ওেয়ব
সাইটwww.mop
a.gov.bd
০২। সাধারণ
শাখা জলা
শাসেকর
কায ালয়, বর না।
--

১। মসিজদ/মি েরর নােম ছাপােনা ােড
আেবদন
২। ভাটার আইিড কােড র ফেটাকিপ
৩। র েলশন বা কায িববরণীেত
সভাপিত/স াদকেক চক হেণর মতা
দান সং া কায িববরণীরসত ািয়ত
ফেটাকিপ
৪। ০১ (এক) কিপ স েতালা পাসেপাট
সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব

িফ/চাজ

িফ/চাজ
সহকারী কিমশনার ,
সাধারন শাখা,
ইেমইল:
acgeneralbarguna
@gmail.com

১। জলা
শাসেকর
কায ালয়/
৩। ০২ ( ই) কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ইউএনও অিফস/
রিঙন ছিব (িনব ন ফরম জমাদােনর সােথ
ইসলািমক
০১ কিপ এবং আেবদন ফরম জমাদােনর
ফাউে শন
সােথ ০১ কিপ
২। িনধ ািরত
৪। িনজ কানা স িলত ডাক িকট
খাম
াংক।
১(এক)
৫। আ জািতক পাসেপাট (িনব ন ফরম
জমাদােনর সােথ সত ািয়ত ফেটাকিপ এবং
আেবদন ফরম জমাদােনর সােথ লকিপ)

2

িফ/চাজ

জলা cÖkvmK, বর না
‡Uwj‡dvb ০৪৪৮-৬২৫৬৬
B-‡gBj:
dcbarguna@mopa.go
v.bd
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9

10

মহামা রা পিতর
ঐি ক তহিবল থেক
া চক
উপকারেভাগীেদর
িনকট িবতরণ

০৩(িতন)
কায িদবস

মাননীয় ধানম ীর
াণ ও ক াণ তহিবল
থেক া চক
উপকারেভাগীেদর
িনকট িবতরণ

০৩(িতন)
কায িদবস

সং িত িবষয়ক
ম ণালেয়র অ দান

০৩(িতন)
কায িদবস

াি র আেবদন হণ ও
িস াে র জ
ম ণালেয় রণ

11

ব ও ীড়া ম ণালয়
হেত া চক
উপকারেভাগীেদর
িনকট িবতরণ

০৭ (সাত)
কায িদবস

১। সাদা কাগেজ জলা শাসক বরাবের
আেবদন করেত হেব
২। পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব -১কিপ
(সত ািয়ত)
৩। জাতীয় পিরচয়প নাগিরক সনেদর/
ফেটাকিপ (সত ািয়ত)

-----

রিভিনউ
া ১ ১০/(দশ)
টাকার

১। সাদা কাগেজ জলা শাসক, বর না
বরাবের আেবদন করেত হেব
২। পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব -১কিপ
(সত ািয়ত)
৩। জাতীয় পিরচয়প নাগিরক সনেদর/
ফেটাকিপ) সত ািয়ত)
১। সং িত িবষয়ক ম ণালেয় িনধ ািরত
তািরেখর মে আেবদন করেত হেব
২। িনধ ািরতফরেম জলা শাসেকর
কায ালেয়আেবদন করেত হেব
৩। জাতীয় পিরচয়প / নাগিরক সনেদর
সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪। পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব- ১ (এক)
কিপ (সত ািয়ত)
১। সাদা কাগেজ জলা শাসক, বর না
বরাবের আেবদন করেত হেব
২। িত ােনর ে সভাপিত/ স াদকক িত ােনর ােড আেবদন করেত হেব
৩। পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব -১কিপ
সত ািয়ত
৪। জাতীয় পিরচয়প নাগিরক সনেদর/
ফেটাকিপ (সত ািয়ত)

-------

রিভিনউ
া ১ ১০/(দশ)
টাকার

আেবদন ফরম
জলা শাসেকর

িফ/চাজ

3

কায ালেয়

--

রিভিনউ
া ১ ১০/(দশ)
টাকার

সহকারী কিমশনার ,
সাধারন শাখা,
ইেমইল:
acgeneralbarguna
@gmail.com

জলা cÖkvmK, বর না
‡Uwj‡dvb ০৪৪৮-৬২৫৬৬
B-‡gBj:
dcbarguna@mopa.go
v.bd
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জাতীয় েক ,
(সং িত িবষয়ক
ম ণালয়) ক ক া
চক উপকারেভাগীেদর
িনকট িবতরণ

০৭(সাত)
কায িদবস

13

ত অিধকার আইেনর
আওতায় ত াি র
আেবদন হণ ও
িন ি করণ

ত অিধকার
আইন ২০০৯ এর
িবিধ িবধান
অ সাের
(সাধারণত ৩-২০
কায িদবস)

১। জলা শাসক,বর নাবরাবের
িত ােনর
ােড আেবদন করেত হেব
২। পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব -১কিপ
(সত ািয়ত)
৩। পাঠাগােরর রিজে শন/ তািলকা ি র
ফেটাকিপ (সত ািয়ত)
৪। জাতীয় পিরচয়প /নাগিরক সনেদর
ফেটাকিপ (সত ািয়ত)
িনধ ািরত ফরম

--

১। জন শাসন
ম ণালেয়র ওেয়ব
সাইটwww.mop
a.gov.bd

রিভিনউ
া ১ ১০/(দশ)
টাকার

িত

ার
০২
( ই) টাকা
ফেটাকিপ
রজ

২। সাধারণ শাখা
জলা শাসেকর
কায ালয়,
ঝালকা
14

য কান িবষেয়
অিভেযাগ হণ ও
িন ি করণ

তদে র জ ২০
কায িদবস এবং
তদ িতেবদন
াি র পর ০৪
কায িদবস

সাদা কাগেজ িলিখত
সমথ েন কাগজ প

অিভেযাগ ও এর

4

--

--

সহকারী কিমশনার ,
সাধারন শাখা,
ইেমইল:
acgeneralbarguna
@gmail.com

জলা cÖkvmK, বর না
‡Uwj‡dvb ০৪৪৮-৬২৫৬৬
B-‡gBj:
dcbarguna@mopa.go
v.bd

2. ms¯’vcb kvLv
µwg
K
b¤^i
1

‡mevi weeiY

‡mev`v‡bi c×wZ

cÖ‡qvRbxq mgq

‡mevi Rb¨ cÖ‡qvRbxq
KvMR

2

3

4

5

Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z M„n wbg©vY I we‡kl
we‡ePbvi †ÿÎ e¨ZxZ Ab¨vb¨ †ÿ‡Î
miKvwi wewa Abymi‡Y gÄyi Kiv nq|
we‡kl we‡ePbvi †ÿ‡Î D³iƒc Av‡e`b
gÄywii Rb¨ wefvMxq Kwgkbvi
g‡nv`‡qi wbKU †cÖiY Kiv nq|

Av‡e`bcÎ cÖvwßi
ci 05 Kg©w`em

01.
mvaviY cÖkvm‡bi
Kg©KZ©v/
Kg©Pvix‡`i
mvaviY fwel¨
Znwej n‡Z AwMÖg
gÄywi
02.
M„n wbg©vY AwMÖg
gÄywi

1| wba©vwiZ di‡g
Av‡e`b
2| G¨vKvD›Um w¯øc

EaŸ©Zb Awd‡m
†cÖi‡Yi mgqm‡e©v”P 03
Kg©w`em

miKvwi eivÏ _vK‡j Av‡e`‡bi Av‡e`bcÎ cÖvwßi
†cÖwÿ‡Z miKvwi wewa Abymi‡Y gÄyi ci 07 Kg©w`em
Kiv nq|

mswkøó
KvM‡Ri
cÖvwß ¯’vb
6

1| wba©vwiZ di‡g Av‡e`b
2| Aw½Kvibvgv
3| †NvlYvcÎ
4| wmwKDwiwU eÛ
5| dig wRGdAvi-28
6| evqbv cÎ
1| wba©vwiZ di‡g Av‡e`b
2| Aw½Kvibvgv
3| wmwKDwiwU eÛ
4| dig wRGdAvi-32
5| evqbv cÎ
6| gvwjKvbvi ¯^c‡ÿ
we‡µZvi KvMRcÎ

H

‡gvUi mvB‡Kj
AwMÖg gÄywi

miKvwi eivÏ _vK‡j Av‡e`‡bi Av‡e`bcÎ cÖvwßi
†cÖwÿ‡Z miKvwi wewa Abymi‡Y gÄyi ci 07 Kg©w`em
Kiv nq|

04.

AwR©Z QzwU gÄywi

AwR©Z QzwU cvIbv _vK‡j Av‡e`‡bi Av‡e`bcÎ cÖvwßi
†cÖwÿ‡Z QzwU gÄyi Kiv nq|
ci 03 Kg©w`em

1| wba©vwiZ di‡g Av‡e`b
2| Wv³vwi mb` (cÖ‡hvR¨
†ÿ‡Î)

H

05.

cÖm~wZ QzwU gÄywi

Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z QzwU gÄyi Kiv nq|

1| mv`v KvM‡R Av‡e`b

H

2| Wv³v‡ii cÖZ¨qb cÎ

5

উ তন
কম কত া

৭

৮

wba©vwiZ dig
ms¯’vcb kvLv
I dª›U †W‡¯‹
cvIqv hvq

03.

Av‡e`bcÎ cÖvwßi
ci 03 Kg©w`em

দািয় া
কম কত া

H

cÖkvmwbK Kg©KZ©v,
†Rjv cÖkvm‡Ki
Kvh©vjq, বর না
‡dvb : 04৪৮৬২২২৭
B-‡gBj:
aobarguna@gm
ail.com

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK
(mvwe©K), বর না
†dvb- 04৪৮-৬২৪৭৬
adcgeneralbarguna
@gmail.com
Ges

জলা শাসক, বর না
ফান : ০৪৪৮-৬২৫৬৬
B-‡gBj:
dcbarguna@mopa.g
ov.bd

µwgK
b¤^i
1

‡mevi weeiY

‡mev`v‡bi c×wZ

2

3

06.

kÖvwšÍ we‡bv`b QzwU
gÄywi

Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z c~e©eZ©x kÖvwšÍ we‡bv`b Av‡e`bcÎ
QzwUi Av‡e`‡bi ZvwiL n‡Z 03 eQi cÖvwßi ci 05
AwZµvšÍ n‡j QzwU gÄyi Kiv nq|
Kg©w`em

wba©vwiZ dig
1| wba©vwiZ di‡g Av‡e`b
ms¯’vcb kvLv I
2| c~e©eZ©x QzwU gÄywii
dª› U †W‡¯‹ cvIqv
Av‡`k

07.

Aemi DËi QzwU
gÄywi (wcAviGj)

PvKwiKvj 25 ermi c~Y© nIqvi ci ‡_‡K Av‡e`bcÎ
eqm 59 eQi c~Y© nIqvi c~‡e© Kg©Pvixi cÖvwßi ci 05
Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z QzwU cvIbv _vK‡j wewa Kg©w`em
†gvZv‡eK wcAviGj gÄyi Kiv nq|

1| mv`v KvM‡R Av‡e`b

H

08.

mvaviY cÖkvm‡bi
Kg©KZ©v/3q †kÖwYi
Kg©Pvix‡`i
Lump Grant
(†_vK fvZv) gÄywi

Av‡e`bcÎ
cÖvwßi ci 05
Kg©w`em

1| mv`v KvM‡R Av‡e`b
2| wc.Avi.Gj. gÄywii
Av‡`k

H

09.
mvaviY cÖkvm‡bi
3q I 4_© †kÖwYi
Kg©Pvix‡`i PvKwi
¯’vqxKiY
10.

mvaviY cÖkvm‡bi
3q I 4_© †kÖwYi
Kg©Pvix‡`i
`ÿZvmxgv
AwZµg gÄywi

wc.Avi.Gj. gÄy‡ii ci QzwU cvIbv
_vK‡j mswkøó Kg©Pvixi Av‡e`‡bi
†cÖwÿ‡Z Lump Grant (†_vK fvZv)
gÄyi Kiv nq
Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z mivmwi wb‡qv‡Mi
†ÿ‡Î ¯’vqx wb‡qv‡Mi ZvwiL n‡Z 02
eQi AwZµvšÍ n‡j Ges
c‡`vbœwZi †ÿ‡Î wb‡qv‡Mi ZvwiL n‡Z
01 eQi AwZµvšÍ n‡j mswkøó KwgwUi
mycvwi‡ki †cÖwÿ‡Z
`ÿZvmxgv AwZµg Kivi mgq n‡j
Kg©Pvix‡`i Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z mswkøó
KwgwUi mycvwik †gvZv‡eK

cÖ‡qvRbxq
mgq
4

‡mevi Rb¨ cÖ‡qvRbxq
KvMR
5

mswkøó KvM‡Ri
cÖvwß ¯’vb
6

দািয় া
কম কত া
৭

hvq

Av‡e`bcÎ
cÖvwßi ci
m‡e©v”P 01
gvm

1| PvKwi‡Z cÖ‡ekKvjxb
¯^v¯’¨MZ cÖwZ‡e`b
2| m‡šÍvlRbK cywjk
†fwiwd‡Kkb wi‡cvU©

H

Av‡e`bcÎ
cÖvwßi ci 15
Kg©w`em

1| 3q †kÖwYi Kg©Pvix‡`i
†ÿ‡Î GwmAvi, g~j mvwf©m
ewn
2| 4_© †kÖwYi Kg©Pvix‡`i
†ÿ‡Î g~j mvwf©m ewn

H

6

cÖkvmwbK
Kg©KZ©v, †Rjv
cÖkvm‡Ki
Kvh©vjq, বর না
‡dvb : 04৪৮৬২২২৭
B-‡gBj:
aobarguna@
gmail.com

উ তন
কম কত া
৮

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK
(mvwe©K), বর না
†dvb- 04৪৮-৬২৪৭৬
adcgeneralbarguna
@gmail.com
Ges

জলা শাসক, বর না
ফান : ০৪৪৮-৬২৫৬৬
B-‡gBj:
dcbarguna@mopa.
gov.bd

µwgK
b¤^i
1

‡mevi weeiY

‡mev`v‡bi c×wZ

cÖ‡qvRbxq mgq

2

3

4

mvaviY cÖkvm‡bi
D”PZi †eZb
†¯‹j (UvBg †¯‹j
I wm‡jKkb †MÖW)
gÄywi
mvaviY cÖkvm‡bi
3q I 4_© †kÖwYi
Kg©Pvix‡`i
c‡`vbœwZ cÖ`vb

cÖvß Av‡e`b wWwfkbvj wm‡jKkb
†evW© Gi wbKU †cÖiY Kiv nq Ges
D³ †ev‡W©i mycvwi‡ki †cÖwÿ‡Z gÄyi
Kiv nq|

14.

mvaviY cÖkvm‡bi
Kg©KZ©v/
Kg©Pvix‡`i
wUG/wWG cÖ`vb

åg‡Yi Av‡`k hy³ K‡i wej `vwLj
Ki‡j cÖPwjZ wewa weavb
AbymiYc~e©K wUG/wWG wej cvk Kiv
nq|

15.

g„Z Kg©Pvixi
†ÿ‡Î cwievi‡K
†hŠ_ exgv I
Kj¨vY Znwe‡ji
myweav cÖ`vb

12.

13.

Av‡e`bcÎ cÖvwßi ci
m‡e©v”P 45 Kg©w`em

c` k~b¨ _vK‡j wWwfkbvj wm‡jKkb wm‡jKkb †ev‡W©i
†evW© Gi wbKU c‡`vbœwZi cÖ¯Íve †cÖiY mycvwik cÖvwßi ci 03
Kiv nq Ges D³ ‡ev‡W©i mycvwik
Kvh©w`em
Abyhvqx 3q I 4_© †kÖwYi Kg©Pvix‡`i
c‡`vbœwZ cÖ`vb Kiv nq|

mvaviY cÖkvm‡bi g„Z Kg©Pvixi
¯^vgx/¯¿x/mšÍvb/‰ea DËivwaKvixi
Av‡e`b miKvwi Kg©Pvix Kj¨vY †evW©,
wefvMxq Awdm, ewikvj eivei †cÖiY
Kiv nq|

‡mevi Rb¨ cÖ‡qvRbxq
KvMR
5

mswkøó KvM‡Ri
cÖvwß ¯’vb
6

1| mv`v KvM‡R Av‡e`b

wba©vwiZ dig
ms¯’vcb kvLv I
dª›U †W‡¯‹
cvIqv hvq

--

--

wej `vwL‡ji ci m‡e©v”P
03 Kg©w`em

wba©vwiZ di‡g wej `vwLj

wba©vwiZ dig
ms¯’vcb kvLv I
dª›U †W‡¯‹
cvIqv hvq

EaŸ©Zb Awd‡m †cÖi‡Yi
m‡e©v”P mgq- m‡e©v”P 05
Kg©w`em

1| wba©vwiZ di‡g Av‡e`b 1| evsjv‡`k
2| g„Zz¨ mb`
Kg©Pvix Kj¨vY
3| DËivwaKvi mb`cÎ
†evW©,
4| bb-g¨vwiR mvwU©wd‡KU wefvMxq Awdm,
ewikvj- G dig
cvIqv hvq
2|www.bkkb
.gov.bd I‡qe
mvB‡U dig
cvIqv hvq

7

দািয় া
কম কত া
৭

উ তন
কম কত া
৮

AwZwi³ †Rjv
cÖkvmK
cÖkvmwbK
(mvwe©K),
Kg©KZ©v, †Rjv
বর না
†dvb- 04৪৮cÖkvm‡Ki
৬২৪৭৬
Kvh©vjq,
বর না
adcgeneral
‡dvb : 04৪৮- barguna@
৬২২২৭
gmail.com
B-‡gBj:
Ges জলা
aobarguna
শাসক,
বর না
@gmail.co
ফান : ০৪৪৮m
৬২৫৬৬
B-‡gBj:
dcbarguna
@mopa.go
v.bd

µwgK
b¤^i

‡mevi weeiY

1

2

16.

17.

‡mev`v‡bi c×wZ

3

cÖ‡qvRbxq mgq

4

mvaviY cÖkvm‡bi mswkøó Kg©Pvixi Av‡e`‡bi
Kg©KZ©v/
†cÖwÿ‡Z wewa AbymiYc~e©K
Kg©Pvix‡`i
†cbkb gÄyi Kiv nq
†cbkb I
Avby‡ZvwlK gÄywi

m‡e©v”P 07
Kg©w`em

cvwievwiK
†cbkb gÄywi
(†cbkb gÄywii
c~‡e© †cbkbv‡ii
g„Zz¨ n‡j)

m‡e©v”P 07
Kg©w`em

mvaviY cÖkvm‡bi g„Z
Kg©KZ©v/ Kg©Pvixi
¯^vgx/¯¿x/mšÍvb/ ‰ea
DËivwaKvixi Av‡e`‡bi
†cÖwÿ‡Z wewa AbymiYc~e©K
†cbkb gÄyi Kiv nq

‡mevi Rb¨ cÖ‡qvRbxq KvMR

mswkøó KvM‡Ri cÖvwß
¯’vb

5

6

1| †cbkb dig 2.1
2| wcAviGj-G Mg‡bi
gÄywi cÎ
3| cÖZ¨vwkZ †kl †eZb cÎ
4| mZ¨vwqZ Qwe- 4 Kwc
5| ˆea DËvivwaKvi †NvlYv
cÎ- 3 Kwc
6| bv-`vex cÖZ¨qbcÎ
7| bgybv ¯^vÿi I nv‡Zi cuvP
Av½y‡ji Qvc- 3 Kwc
1| †cbkb dig 2.1
2| wcAviGj-G Mg‡bi gÄywi
cÎ (cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î)
3| cÖZ¨vwkZ †kl †eZb cÎ
4| mZ¨vwqZ Qwe- 4 Kwc
5| DËvivwaKvi mb` cÎ I
bb g¨vwiR mvwU©wd‡KU- 3
Kwc
6| bv-`vex cÖZ¨qbcÎ
7| g„Zz¨ mb` cÎ
8| ÿgZv Ac©Y mb`- 3 Kwc
9| bgybv ¯^vÿi I nv‡Zi cuvP
Av½y‡ji Qvc
10| AwffveK g‡bvbqb Ges
Aemi fvZv I Avby‡ZvwlK
D‡Ëvjb Kievi ÿgZv Ac©b

1|www.forms.go
v. bd I‡qe mvB‡U
dig cvIqv hvq

8

2| ms¯’vcb kvLv I
d«›U †W‡¯‹ dig
cvIqv hvq

1|www.forms.go
v.bd I‡qe mvB‡U
dig cvIqv hvq
2| ms¯’vcb kvLv I
dª›U †W‡¯‹ dig cvIqv
hvq
3| DËivwaKvi mb`,
bb-g¨vwiR mb` I
g„Zz¨ mb`
wmwU Ki‡cv‡ikb/
‡cŠimfv/BDwbqb
cwil` †_‡K
msMÖn Kiv hvq

দািয়

া

উ তন

কম কত া

কম কত া

৭

৮

AwZwi³ †Rjv
cÖkvmwbK
cÖkvmK
Kg©KZ©v, †Rjv
(mvwe©K),
cÖkvm‡Ki
বর না
Kvh©vjq, বর না †dvb- 04৪৮‡dvb : 04৪৮৬২৪৭৬
৬২২২৭
adcgeneral
B-‡gBj:
barguna@g
aobarguna
mail.com
Ges
@gmail.co
জলা শাসক,
m
বর না
ফান : ০৪৪৮৬২৫৬৬
B-‡gBj:
dcbarguna
@mopa.go
v.bd

mb`- 3 Kwc

18.

cvwievwiK
†cbkb gÄywi
(AemifvZv
†fvMiZ Ae¯’vq
†cbkb‡fvMxi
g„Zz¨ n‡j)

mvaviY cÖkvm‡bi g„Z
Kg©KZ©v/ Kg©Pvixi
¯^vgx/¯¿x/mšÍvb/‰ea
DËivwaKvixi Av‡e`‡bi
†cÖwÿ‡Z wewa AbymiYc~e©K
†cbkb gÄyi Kiv nq

m‡e©v”P 07
Kg©w`em

11.

mvaviY cÖkvm‡bi
3q †kÖwYi
Kg©Pvix‡`i
Kw¤úDUvi
UvB‡ci AwMÖg
Bbwµ‡g›U gÄywi

Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z wewa
Abyhvqx UvB‡ci MwZ
cixÿvq DËxY© n‡j mswkøó
KwgwUi mycvwik †gvZv‡eK

Av‡e`bcÎ
cÖvwßi ci 15
Kg©w`em

1| †cbkb Av‡e`b dig2.2
2| mZ¨vwqZ Qwe- 4 Kwc
3| DËvivwaKvi mb` cÎ I
bb g¨vwiR mvwU©wd‡KU- 3
Kwc
4| bgybv ¯^vÿi I nv‡Zi cuvP
Av½y‡ji Qvc- 3 Kwc
5| AwffveK g‡bvbqb Ges
Aemi fvZv I Avby‡ZvwlK
D‡Ëvjb Kievi ÿgZv Ac©b
mb`- 3 Kwc
6| g„Zz¨ mb` cÎ
7| wcwcI Ges wW- nvd
1| mv`v KvM‡R Av‡e`b

9

1|www.forms.go
cÖkvmwbK
AwZwi³ †Rjv
v.bd
Kg©KZ©v, †Rjv
cÖkvmK
I‡qe mvB‡U dig
cÖ
k
vm‡Ki
(mvwe©
K),
cvIqv hvq
Kvh©vjq, বর না
বর না
2| ms¯’vcb kvLv I
d«›U †W‡¯‹ dig cvIqv ‡dvb : 04৪৮- †dvb- 04৪৮৬২২২৭
৬২৪৭৬
hvq
B-‡gBj:
adcgeneral
3| DËivwaKvi mb`,
barguna@g
bb- g¨vwiR mb` I aobarguna
@gmail.co
g„Zz¨ mb` wmwU
mail.com
Ges জলা
Ki‡cv‡ikb/ ‡cŠimfv/ m
শাসক,
BDwbqb cwil` †_‡K
বর না
msMÖn Kiv hvq
ফান : ০৪৪৮H
৬২৫৬৬
B-‡gBj:
dcbarguna
@mopa.go
v.bd

েড kvLv

৩.
µtbs

‡mevi bvg

1

2

01

02

03

bvMwiK I
mKvj 9.00 হেত
`vßwiK
weKvj 5.00
Av‡e`b MÖnY
NwUKv
bKj mieivn mKvj 9.00 হেত
weKvj 5.00
NwUKv
bKj
mKvj 9.00 হেত
mieiv‡ni
weKvj 5.00
Av‡e`b MªnY
NwUKv

04

wmwc
LwZq‡bi
Av‡e`b MÖnY

05

wmGm
LwZq‡bi
Av‡e`b
`vM mywPi
Av‡e`b

06

cÖ‡qvRbxq
m‡ev©”P
mgq
3

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ

cÖ‡qvRbxq KvMR cªvwß ¯’vb

wd/Pv‡R©m

`vwqZ¡cÖvß কম কত া

EaŸ©Zb Kg©KZ©v

4

5

6

৭

৮

-

-

webv Li‡P

-

-

webv Li‡P

Aby‡gvw`Z ÷¨v¤ú †fÛvi

২০ UvKvi †KvU© wd

dig bs-28(wewa277†iKW© g¨vbyqvj G
Av‡e`b 2 d`© Ad‡mU A4
mvB‡Ri KvM‡R)
mKvj 9.00 হেত
dig bs-28(wewaweKvj 5.00
277†iKW© g¨vbyqvj G
NwUKv
Av‡e`b 2 d`© Ad‡mU A4
mvB‡Ri KvM‡R)
mKvj 9.00 হেত
cÖwZwU Lwতয়া ‡bi Rb¨
weKvj 5.00
Av বদেনর সােথ েয়াজনীয়
NwUKv
সং ক dig hy³ Ki‡Z n‡e
mKvj 9.00 হেত
dig bs-28(wewa-277
weKvj 5.00
†iKW© g¨vbyqvj G Av‡e`b 1
NwUKv
d`© Ad‡mU A4 mvB‡Ri
KvMR) এর সােথ cÖ‡qvRbxq
dwj mshy³ Ki‡Z n‡e

Aby‡gvw`Z ÷¨v¤ú †fÛvi

২০ UvKvi †KvU© wd

Aby‡gvw`Z ÷¨v¤ú †fÛvi

২0 UvKvi †KvU© wd

Aby‡gvw`Z ÷¨v¤ú †fÛvi

10

২০ UvKvi †KvU© wd

mnKvix Kwgkbvi,
েড kvLv,
‡Rjv cÖkvm‡Ki
Kvh©vjq, ei¸bv
B-‡gBj:
acfrontdeskbar
guna@gmail.c
om

AwZwi³ †Rjv
cÖkvmK (mvwe©K),
বর না
†dvb- 04৪৮৬২৪৭৬
adcgeneralbarg
una@gmail.co
m
Ges

জলা শাসক,
বর না
ফান : ০৪৪৮৬২৫৬৬
B-‡gBj:
dcbarguna@m
opa.gov.bd

µtbs

‡mevi bvg

1

2

07

mvwP©s
Av‡e`b

08

RywWwmqvj
gvgjvi
bK‡ji
Av‡e`b
অ া
bK‡ji
আেবদন

০৯

cÖ‡qvRbxq
m‡ev©”P
mgq
3
mKvj 9.00 হেত
weKvj 5.00
NwUKv
mKvj 9.00 হেত
weKvj 5.00
NwUKv
mKvj 9.00 হেত
weKvj 5.00
NwUKv

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ

cÖ‡qvRbxq KvMR cªvwß ¯’vb

wd/Pv‡R©m

`vwqZ¡cÖvß কম কত া

EaŸ©Zb Kg©KZ©v

4

5

6

৭

৮

evsjv‡`k dig bs 900 G
Av‡e`b Ki‡Z n‡e

Aby‡gvw`Z ÷¨v¤ú †fÛvi

২০ UvKvi †KvU© wd

dig bs 28 dig bs-28
(wewa-277†iKW© g¨vbyqvj)
G Av‡e`b Ki‡Z n‡e

Aby‡gvw`Z ÷¨v¤ú †fÛvi

২০ UvKvi †KvU© wd

dig bs 28 dig bs-28
(wewa-277†iKW© g¨vbyqvj)
এর সােথ cÖ‡qvRbxq dwj
mshy³ Ki‡Z n‡e

Aby‡gvw`Z ÷¨v¤ú †fÛvi

11

mnKvix Kwgkbvi,
েড kvLv,
খবট- ২০ UvKvi †KvU© wd
‡Rjv cÖkvm‡Ki
িপএস- ২০ UvKvi †KvU© wdর সােথ
Kvh©vjq, ei¸bv
১০০ টাকার জারী চালান
B-‡gBj:
িবএস= ২০ UvKvi †KvU© wd wdর
acfrontdeskbar
সােথ ১০০ টাকার জারী চালান
guna@gmail.c
নকশা= ২০ UvKvi †KvU© wdর সােথ
om
৫০০ টাকার জারী চালান
ডথ সা িফেকট
= ২০ UvKvi †KvU©

AwZwi³ †Rjv
cÖkvmK (mvwe©K),
বর না
†dvb- 04৪৮৬২৪৭৬
adcgeneralbarg
una@gmail.co
m
Ges

জলা শাসক,
বর না
ফান : ০৪৪৮৬২৫৬৬
B-‡gBj:
dcbarguna@m
opa.gov.bd

৪. িশ

া শাখা

ঃ
নং

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/
মাস

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ াি ান

িফ/চাজ

১

২

৩

৪

৫

৬

িশ া বাড

১

এমিপও িশ া িত ােনর
িশ কেদর মািসক বতন ভাতা
িবেল িত া র

০২ ( ই) কাযিদবস

১. িনধ ািরত ফরেম িবল ত
২.িশ কেদর এমিপও ি র আেদশ ও
বরা প
3. বতন রিজ ার

২

িশ া ম ণালয় হেত া অ দান ০৭ (সাত) কায িদবস
িবতরণ

১. িশ া িত ােনর ােড জলা
শাসক বরাবের আেবদন করেত হেব
২. ােনিজং কিম র সভার
কায িববরণী
৩.জাতীয় পিরচয়প নাগিরক সনেদর/
সত ািয়ত ফেটাকিপ/ ছায়ািলিপ
৪.বরা ত টাকার িবল ভাউচার
৫.সত ািয়ত ১ কিপ ছিব
১. িত ােনর ােড আেবদন করেত
হেব
২. ব বত এডহক কিম র, গভিন ং
বিড/ ােনিজং কিম র বাড ক ক
অ মিত প
১. জলা শাসক বরাবর িলিখত
অিভেযাগপ
২.অিভেযােগর পে মাণািদ (যিদ
থােক)।

৩

৪

আিলম, ফািজল ও কেলজ
পয ােয়র ােনিজং/ গভিণং
বিডর িনব াচনপিরচালনার জ
ি জাইিডং অিফসার িনেয়াগ

০৭(সাত) কায িদবস

িবিভ িশ া িত ােনর
িশ কেদর িব ে অিভেযাগ

তদে র জ ২০
কায িদবস এবং তদ
িতেবদন াি র পর
০৪ কায িদবস

12

-

-

া কম কত া

7

উ তন
কম কত/যার
া
কােছ আপীল
করা যােব
8

িফ/চাজ

রিভিনউ া ১ (১০/- টাকার)

িফ/চাজ

িশ া বাড

িফ/চাজ
-

দািয়

mnKvix Kwgkbvi,
িশ া শাখা , জলা
শােকর কায ালয়,
বর না
ই- মইলঃ
aceducationba
rguna@gmail.c
om

জলা শাসক,
বর না
ফান : ০৪৪৮৬২৫৬৬,
ই- মইলঃ
dcbarguna
@mopa.gov
.bd

ঃনং

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ
াি ান

িফ/চাজ

দািয় া
কম কত া

উ তন
কম কত/যার
া কােছ
আপীল করা যােব

৪

৫

৬

7

8

১. িত ােনর ােড আেবদন করেত হেব
২. আেবদন পে র সােথ ৩ জন ি র ণ
নাম, কানা, িশ াগত যা তা ও
অিভ তা উে খ করেত হেব

-

িফ/চাজ
mnKvix Kwgkbvi,
িশ া শাখা , জলা
শােকর কায ালয়,
বর না

জলা শাসক,
বর না

(ঘ া/িদন/
মাস
১
৫

২
মা িমক িব ালয়,
মা াসা ও কেলজ পিরচালনার
জ িনব াহীকিম র ২ জন সদ
মেনানয়ন

৬

৪

পরী া ক াপেন শাসিনক
মতামত দান

িবিভ িশ া িত ােনর
িশ কেদর িব ে অিভেযাগ

৩
০৭(সাত) কায িদবস

তদে র জ ২০ কায িদবস ১.িনধ ািরত ফরেম আেবদন প
এবং তদ িতেবদন াি র ২. ানীয় শাসেনর পািরশ প
পর ০৪ কায িদবস
৩. ক াপেনর জ উ ত ভৗত
অবকাঠােমা
৪. ক ি ত িশ া িত ােনর
এমিপও ি র আেদশপ
৫.িশ া বাড ক ক অ মিত/ ী িত
প
৬.িশ া িত ান/ কে র অনাপি প
তদে র জ ২০ কায িদবস ১. জলা শাসক বরাবর িলিখত
এবং তদ িতেবদন াি র অিভেযাগপ
পর ০৪ কায িদবস
২.অিভেযােগর পে মাণািদ (যিদ
থােক)।
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-

িফ/চাজ

aceducationb
arguna@gmai
l.com

িশ া বাড

িফ/চাজ
-

ফান : ০৪৪৮৬২৫৬৬,
dcbarguna@m
opa.gov.bd

৫. নজারত শাখা

িমক

সবার নাম

েয়াজনীয় সময় (ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

(১)

(২)

(৩)

(৪)

১

কাপড়, তা, ণ,
ববী ড, িসগােরট
পাইকারী ও িডলার,
লৗহ ও লৗহজাত ,
িসেম এর
িডিলংলাইেস দান

১) ০৫ (প চ) কম িদবেসর মে তদ
স
কের িতেবদন দািখল
২) তদ িতেবদন াি র ০২( ই)
কম িদবেসর মে িনধ ািরতিফ
জমা দয়ার প ই
৩) িনধ ািরত িফ জমা দয়ার
০৩(িতন) কম িদবেসর মে
লাইেস দান

েয়াজনীয় কাগজপ

(৫)

াি র ান

িফ/চাজ

(৬)

১. িনধ ািরতA-ফরেম আেবদন
মা িনধ ািরতA-ফরম
লৗহ ও লৗহজাত
২. আইিড কােড রফেটাকিপ
৩. পাসেপাট সাইজ রিঙন ছিব-২ কিপ
৪. ড লাইেস এর কিপ
িসেম
১.
ড
৫. বসা েলর জিমর মািলকানার পে
য কান কাগজপ
২. www.barguna.gov.bd ওেয়ব কাপড় পাইকারী
৬. তফিসিল াংক ক ক স লতা সনদ
সাইেট পাওয়া যােব
(যিদ থােক)
কাপড়
৭. ১-৩৯৩৪-০০০০-১৮৩১ নং কােড
জাির চালােনর মা েম সানালী
াংক, কাট িবি ং শাখা, বর নােত
তা পাইকারী
লাইেস িফ জমা দােনর ল কিপ
৮. ১-১১৩৩-০০০১-০৩১১নং
জাির
তা চরা
চালােনর মা েম সানালী াংক, কাট
িবি ং শাখা, বর নােত লাইেস িফর
ববী ড
উপর ১৫%ভ াট দােনর চালােনর ল
কিপ
িসগােরট পাইকারী
ও িডলার
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(৭)
৩০০০/১৫০০/৩০০০/-

১০০০/১২০০/৫০০/৩০০/৩০০০/-

েয়লারী িবে তা

১০০০/-

েয়লারী
কারখানা

১০০/-

িমক

(১)
২

সবার নাম

েয়াজনীয় সময় (ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

(২)

(৩)

(৪)

কাপড়,
তা,
ণ, চালােনর ল কিপসহ জমা দয়ার
ববী ট,
িসগােরট ০২ ( ্ই) কম িদবেসর মে লাইেস
পাইকারী ও িডলার,
নবায়ন
লৗহ ও লৗহজাত ,
িসেম
এর িডিলং
লাইেস নবায়ন

েয়াজনীয় কাগজপ

াি র ান

(৫)

১. সাদা কাগেজ আেবদন
২. ১-৩৯৩৪-০০০০-১৮৩১ নং কােড
জাির চালােনর মা েম সানালী
াংক, কাট িবি ং শাখা, বর নােত
লাইেস িফ জমা দােনর চালােনর
ল কিপ

িফ/চাজ

(৬)

(৭)

লৗহ ও লৗহজাত

১৫০০/-

িসেম

৭৫০/-

কাপড় পাইকারী

১৫০০/-

কাপড়
৫০০/৩.

১-১১৩৩-০০০১-০৩১১নং কােড
জাির চালােনর মা েম সানালী
াংক, কাট িবি ং শাখা, বর নােত
লাইেস নবায়ন িফর উপর ১৫%ভ াট
দােনর ল কিপ

৪. লাইেস এর ল কিপ
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----------------------

তা পাইকারী

৬০০/-

তা চরা

২৫০/-

ববী ড

১৫০/-

িসগােরট পাইকারী ও
িডলার

১৫০০/-

েয়লারী িবে তা

৫০০/-

েয়লারী কারখানা

৫০/-

িমক

সবার নাম

েয়াজনীয় সময় (ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

(১)

(২)

(৩)

(৪)

৩

কাপড়,
তা,
ণ,
ববী ট,
িসগােরট
পাইকারী ও িডলার,
লৗহ ও লৗহজাত ,
িসেম
এর িডিলং
লাইেস ি েকট কিপ
দান

চালােনর ল কিপ জমা দয়ার ০২
( ্ই) কম িদবেসর মে লাইেস
নবায়ন

১. ি েকট লাইেস াি র কারণ
উে খ ব কসাদা কাগেজ আেবদন
২. ১-৩৯৩৪-০০০০-১৮৩১ নং কােড
জাির চালােনর মা েম সানালী
াংক, কাট িবি ং শাখা, বর নােত
লাইেস িফ জমা দােনর ল কিপ
৩.
১-১১৩৩-০০০১-০৩১১নং কােড
কােড
জাির চালােনর মা েম
সানালী াংক, কাট িবি ং শাখা,
বর নােত লাইেস নবায়ন িফর উপর
১৫%ভ াট দােনর চালােনর ল কিপ
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েয়াজনীয় কাগজপ

াি র ান

(৫)

িফ/চাজ

(৬)
লৗহ ও লৗহজাত

৬০০/-

িসেম

৩০০/-

কাপড় পাইকারী
কাপড়
---------------------

(৭)

৬০০/২০০/-

তা পাইকারী

২৪০/-

তা চরা

১০০/-

ববী ড

৬০/-

িসগােরট পাইকারী ও
িডলার

৬০০/-

েয়লারী িবে তা

২০০/-

েয়লারী কারখানা

২০/-

িমক

সবার নাম

েয়াজনীয় সময় (ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

(১)

(২)

(৩)

(৪)

৪

হােটল এর লাইেস
দান

১) ১০ (দশ) কম িদবেসর মে
কের িতেবদন দািখল

১. িনধ ািরতফরেম আেবদন করেত হেব (ফরম নং ক.
খ. গ, ঘ)
২. পাস পাট সাইজ ইকিপ রিঙন ছিব
২) তদ িতেবদন াি র ০৫(প চ) ৩. আইিড কােড রফেটাকিপ
কম িদবেসর মে িনধ ািরত িফ ৪. ড লাইেসে র ফেটাকিপ
জমা দয়ার প ই
৫. বসা েলর জিমর মািলকানা/মািলকানার পে র
কাগজপ / ভাড়ার হেল ি প এবং ভাড়ার রিশদ
৩) িনধ ািরত িফ জমা দয়ার
সং করেত হেব।
১৫(পেনর) কম িদবেসর মে
৬.
িসিভল সাজন ক ক কম চারীেদর া গত সনদ
লাইেস দান
৭. হােটলর তািলকা িভি ক শয়নকে র িবধা
সং া ত ািদ
৮. কম চারীেদর পাসেপাট সাইেজর০২( ই) কিপ
রি ন ছিব
৯. ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ নং কােড জাির চালােনর
মা েম সানালী াংক, কাট িবি ং শাখা,
বর নােত লাইেস িফ জমা দােনর ল কিপ
১০. ১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ নং কােড কােড জাির
চালােনর মা েম সানালী াংক, কাট িবি ং
শাখা, বর নােত লাইেস িফ জমা দােনর িফর
উপর ১৫%ভ াট দােনর চালােনর ল কিপ

েয়াজনীয় কাগজপ

াি র ান

(৫)

তদ
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িফ/চাজ
(৬)

(৭)

এক তারকা

১০,০০০/-

ই তারকা

২৫,০০০/-

িতন তারকা

৭৫,০০০/-

চার তারকা

১,০০,০০০/-

প চ তারকা

১,২৫,০০০/-

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

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

(১)

(২)

(৩)

(৪)

৫

হােটল এর লাইেস
নবায়ন

িমক

েয়াজনীয় কাগজপ
(৫)

াি র ান

িফ/চাজ
(৬)

চালােনর ল কিপ, া গত ১. িনধ ািরত ফরেম আেবদন
মা িনধ ািরতA-ফরম
এক তারকা
সনদ এবং কম চািরর ছিব জমা ২. িসিভল সাজন ক ক কম চারীেদর া গত
দয়ার ০২ ( ্ই) কম িদবেসর
সনদ
১.
ড
ই তারকা
মে লাইেস নবায়ন
৩. কম চারীেদর পাসেপাট সাইেজর০২( ই) কিপ ২.
www.barguna.gov.bd
রি ন ছিব
ওেয়ব সাইেট পাওয়া যােব
িতন তারকা
৪. ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ নং কােড জাির
চালােনর মা েম সানালী াংক, কাট
চার তারকা
িবি ং শাখা, বর নােত লাইেস নবায়ন িফ
জমা দােনর ল কিপ
৫. ১-১১৩৩-০০০১-০৩১১নং কােড কােড
জাির চালােনর মা েম সানালী াংক,
প চ তারকা
কাট িবি ং শাখা, বর নােত লাইেস িফ
জমা দােনর িফর উপর ১৫%ভ াট দােনর
চালােনর ল কিপ

18

(৭)
৩,৭৫০/৭,৫০০/২০,০০০/২৫,০০০/-

৩০,০০০/-

িমক

সবার নাম

েয়াজনীয় সময় (ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

(১)

(২)

(৩)

(৪)

৬

র ের এর লাইেস
দান

১) ১০ (দশ) কম িদবেসর মে তদ ১. িনধ ািরতফরেম আেবদন করেত হেব (ফরম নং ক.
কের িতেবদন দািখল
খ. গ, ঘ)
২) তদ িতেবদন াি র ০৫(প চ) ২. পাস পাট সাইজ ইকিপ রিঙন ছিব
কম িদবেসর মে িনধ ািরত িফ ৩. আইিড কােড রফেটাকিপ
জমা দয়ার প ই
৪. ড লাইেসে র ফেটাকিপ
৩) িনধ ািরত িফ জমা দয়ার ৫. বসা েলর জিমর মািলকানা/মািলকানার পে র
১৫(পেনর) কম িদবেসর মে
কাগজপ / ভাড়ার হেল ি প এবং ভাড়ার রিশদ
লাইেস দান
সং করেত হেব।
৬. িসিভল সাজন ক ক কম চারীেদর া গত সনদ
৭. কম চারীেদর পাসেপাট সাইেজর০২( ই) কিপ রি ন
ছিব
৮. ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ নং কােড জাির চালােনর
মা েম সানালী াংক, কাট িবি ং শাখা,
বর নােত লাইেস নবায়ন িফ জমা দােনর ল
কিপ
৯. ১-১১৩৩-০০০১-০৩১১নং কােড কােড জাির
চালােনর মা েম সানালী াংক, কাট িবি ং
শাখা, বর নােত লাইেস িফ জমা দােনর িফর
উপর ১৫%ভ াট দােনর চালােনর ল কিপ
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েয়াজনীয় কাগজপ

াি র ান

(৫)
মা িনধ ািরতফরম
১.
ড
২.
www.barguna.gov.bd
ওেয়ব সাইেট পাওয়া যােব

িফ/চাজ

(৬)

(৭)

আসন সং া
(এিস) ৩০-৭০

৪,০০০/-

আসন সং া
(নন-এিস) ৩০-৭০
আসন সং া
(এিস) ৭০ এর
উে

আসন সং া
(নন-এিস) ৭০ এর
উে

২,০০০/৫,০০০/-

২,৫০০/-

িমক

সবার নাম

েয়াজনীয় সময় (ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

(১)

(২)

(৩)

(৪)

৭

র ের এর লাইেস
নবায়ন

চালােনর ল কিপ, া গত সনদ
এবং কম চািরর ছিব জমা দয়ার০২
( ্ই) কম িদবেসর মে লাইেস
নবায়ন

েয়াজনীয় কাগজপ

াি র ান

(৫)

১. িনধ ািরত ফরেম আেবদন

মা িনধ ািরতফরম

২. িসিভল সাজন ক ক কম চারীেদর া গত সনদ
৩. কম চারীেদর পাসেপাট
রি ন ছিব

সাইেজর ০২( ই) কিপ ১.

ড

২.
৪. ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ নং কােড জাির চালােনর www.barguna.gov.bd
মা েম সানালী াংক, কাট িবি ং শাখা, ওেয়ব সাইেট পাওয়া যােব
বর নােত লাইেস নবায়ন িফ জমা দােনর ল
কিপ
৫. ১-১১৩৩-০০০১-০৩১১নং কােড কােড জাির
চালােনর মা েম সানালী াংক, কাট িবি ং
শাখা, বর নােত লাইেস নবায়ন িফর উপর
১৫%ভ াট দােনর চালােনর ল কিপ
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িফ/চাজ

(৬)

(৭)

আসন সং া
(এিস) ৩০-৭০

১,৫০০/-

আসন সং া
(নন-এিস) ৩০-৭০

১,২৫০/-

আসন সং া
(এিস) ৭০ এর
উে

২,৫০০/-

আসন সং া
(নন-এিস) ৭০ এর
উে

১,২৫০/-

িমক
ন র
১
8

‡mevi bvg

‡qvRbxq mgq
(N›Uv / w`b / gvm)

যােদর জ
েযাজ

‡qvRbxq KvMRcÎ

২
৩
৪
সািকট হাউেস পদময াদার িভি েত ১) পদমায াদা উে খ ব ক দা ক
ির প /
আবাসন
তাৎ িণকভােব
নাগিরক আেবদন
িবধা
ক বরা
২) দা িরক cÎ ও নাগিরক আেবদনপে
অব ােনর KviY I সময় উে খ থাকেত
হেব।

৫
সরকাির কম কত া/ অবসর
া সরকাির কম কত া

সংিবিধব সং া / স র
কেপ ােরশন / ায় শািসত
িত ােনর কম কত া
বসরসকাির
ি বগ/কমকত া
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অব ান কাল

দিনক ভাড়ার হার
( র ১২.০০ টা হেত পরিদন ১১.৫৯ পয )

৬

১শ া
(নন-এিস)
৭

১শ া
(এিস)
৮

২শ া
(নন-এিস)
৯

2শ া
(এিস)
১০

১-৩ িদন পয

৫০/-

৭০/-

৯০/-

১3০/-

৪-৭ িদন পয

৭০/-

৯০/-

১৩০/-

১৮০/-

৭ িদেনর উে

২০০/-

৩০০/-

৪০০/-

৫০০/-

১-৩ িদন পয
৪-৭ িদন পয

৬০/৯০/-

৯০/১৩০/-

১১০/১৬০/-

১৬০/২৪০/-

৭ িদেনর উে

২৫০/-

৩৫০/-

৪৪০/-

৬৪০/-

থাকাi সময়
িনিব েশেষ

৫০০/-

৭০০/-

১০০০/-

১৪০০/-

‡mevi bvg

‡qvRbxq
mgq (N›Uv /
w`b / gvm)

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ
cÖvwßi ¯’vb

wd/Pv‡R©m

1

2

3

4

5

6

09

‡cbkb I Avby‡ZvwlK
ম ির

07 (mvZ)

miKvi wba©vwiZ dig
www.mopa.gov.bd
I‡qe mvBU Ges d«›U
†W¯‹

wd/ PvR© gy³

িমক
ন র

Kvh© w`em

(কম চারী িনেজ অবসের
গেল)

10

cvwievwiK †cbkb I
Avby‡ZvwlK gÄywi
(†cbkb gÄywii c~‡e©B
†cbkbv‡ii g„Z n‡j)

07 (mvZ)
Kvh© w`em

1. 4_© †kÖwYi Kg©Pvixi mvwf©m ewni g~j Kwc
2. wcAviGj-G Mg‡bi gÄywicÎ-01(GK) Kwc
3. cÖZ¨vwkZ †kl †eZb cÎ/‡kl †eZb cÎ (cÖ‡hvR¨ ‡ÿ‡Î)-01(GK) Kwc
4. †cbkb Av‡e`b dig 2.1 (ms‡hvRbx-4)-02(`yB)Kwc
5. cvm‡cvU© mvB‡Ri mZ¨vwqZ Qwe-04(Pvi) Kwc
6. cÖvße¨ †cbk‡bi ˆea DËivwaKvi †NvlYv cÎ (ms‡hvRbx-2) 03(wZb)
Kwc
7. bgybv ¯^vÿi I nv‡Zi cvuP Av½y‡ji Qvc (ms‡hvRbx-6) 03(wZb) Kwc
8. bv-`vex cÖZ¨qb cÎ (ms‡hvRbx-08) 01(GK) Kwc
9. miKvwi cvIbvw` cwi‡kv‡ai অ ীKvi cÎ-01(GK) Kwc

wmwU K‡c©v‡ikb /
‡cŠimfv / BDwbqb
cwil` n‡Z DËivwaKvi
mb`

1. mswkøó 4_© †kÖwYi Kg©Pvixi mvwf©m ewni g~j Kwc
miKvi wba©vwiZ dig
2. wcAviGj-G Mg‡bi gÄywicÎ (cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î) 1(GK) Kwc
www.mopa.gov.bd
I‡qe mvBU Ges d«›U
3. cÖZ¨vwkZ †kl †eZb cÎ (cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î) 1(GK) Kwc
†W¯‹
4. cvwievwiK †cbk‡bi Av‡e`b dig 2.2 (ms‡hvRbx-5) 1(GK) Kwc
5. cvm‡cvU© mvB‡Ri mZ¨vwqZ Qwe-04(Pvi) Kwc
wmwU K‡c©v‡ikb /
6. DËivwaKvi mb` cÎ I bb g¨vwiR mvwU©wd‡KU (ms‡hvRbx-3) 3(wZb)
‡cŠimfv / BDwbqb
Kwc
cwil` n‡Z bb7. bgybv ¯^vÿi I nv‡Zi cvuP Av½y‡ji Qvc (ms‡hvRbx-6) 03(wZb) Kwc
8. AwffveK g‡bvbqb Ges Aemi fvZv I Avby‡ZvwlK D‡Ëvjb Kivi Rb¨ g¨vwiR,DËivwaKvi mb`
mb` msMÖn
ÿgZv Ac©Y mb` (ms‡hvRbx-7) 03(wZb) Kwc
9. wPwKrmK/‡cŠimfv/BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb/KvDwÝji KZ…©K cÖ`Ë g„Z
mb` cÎ 01(GK) Kwc
10. bv-`vex cÖZ¨qb cÎ (ms‡hvRbx-08) 01(GK) Kwc
11. miKvix cvIbvw` cwi‡kv‡ai অ ীKvi cÎ-01(GK) Kwc
22

wd/ PvR© gy³

িমক
ন র
1
11

12

‡mevi bvg
2
cvwievwiK †cbkb
(AemifvZv †fvMiZ
Ae¯’vq †cbkb†fvMxi g„Z
n‡j)

g„Z / Aÿg Kg©Pvixi Kj¨vY
Znwe‡ji Aby`vb cÖvwßi
Av‡e`b †cÖiY

‡qvRbxq
mgq (N›Uv /
w`b / gvm)
3
07 (mvZ)
Kvh© w`em

07 (mvZ)
Kvh© w`em

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ
4
1. cvwievwiK †cbkb Av‡e`b dig 2.2 (ms‡hvRbx-5) 1(GK) Kwc
2. cvm‡cvU© mvB‡Ri mZ¨vwqZ Qwe-04(Pvi) Kwc
3. DËivwaKvi mb` cÎ I bb g¨vwiR mvwU©wd‡KU (ms‡hvRbx-3) 3(wZb)
Kwc
4. bgybv ¯^vÿi I nv‡Zi cvuP Av½y‡ji Qvc (ms‡hvRbx-6) 03(wZb) Kwc
5. AwffveK g‡bvbqb Ges Aemi fvZv I Avby‡ZvwlK D‡Ëvjb Kivi Rb¨
ÿgZv Ac©Y mb` (ms‡hvRbx-7) 03(wZb) Kwc
6. wPwKrmK/‡cŠimfv/BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb/ KvDwÝji KZ…©K cÖ`Ë g„Z
mb` cÎ 01(GK) Kwc
7. wcwcI Ges wW-nvd 01(GK) Kwc
1. Kj¨vY Znwe‡ji Aby`vb gÄywii Rb¨ wba©vwiZ di‡g Av‡e`b
2. cvm‡cvU© mvB‡Ri mZ¨vwqZ Qwe 3(wZb) Kwc
3. g„Z Kg©Pvixi †kl †eZ‡bi cÖZ¨qb cÎ
4. Kg©Pvixi PvKzwi ewni Z…Zxq c„ôv A_ev Gm.Gm.wm mb‡`i mZ¨vwqZ Kwc
5. wPwKrmK/‡cŠimfv/BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb/ KvDwÝji KZ…©K cÖ`Ë g„Z
mb` cÎ 01(GK) Kwc
6. RvZxq cwiPq c‡Îi mZ¨vwqZ Kwc
7. AwffveK g‡bvbqb Ges Aemi fvZv I Avby‡ZvwlK D‡Ëvjb Kivi Rb¨
ÿgZv Ac©Y mb`
8. ¯¿x / Kb¨v / fwMœi †ÿ‡Î bb-g¨vwiR mvwU©wd‡KU
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cÖ‡qvRbxq KvMR c«vwß
¯’vb
5
miKvi wba©vwiZ dig
www.mopa.gov.bd
I‡qe mvBU Ges d«›U
†W¯‹

wd/PvR©
6
wd/ PvR© gy³

wmwU K‡c©v‡ikb /
‡cŠimfv / BDwbqb
cwil` n‡Z bb-g¨vwiR I
g„Zz¨ mb` msMÖn
miKvi wba©vwiZ dig
www.mopa.gov.bd
I‡qe mvBU Ges d«›U
†W¯‹
wmwU K‡c©v‡ikb /
‡cŠimfv / BDwbqb
cwil` n‡Z bb-g¨vwiR I
g„Zz¨ mb` msMÖn

wd/ PvR© gy³

িমক
‡mevi bvg

‡qvRbxq mgq (N›Uv / w`b /
gvm)

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ

cÖ‡qvRbxq KvMR c«vwß
¯’vb

wd/Pv‡R©m

1

2

3

4

5

6

13

g„Z / Aÿg Kg©Pvixi
†hŠ_exgv A_© gÄywii
Av‡e`b †cÖiY

07 (mvZ)
Kvh© w`em

14

4_© †kÖwY Kg©Pvixi mvaviY
fwel¨ Znwej n‡Z AMÖxg
gÄywi

03 (wZb) Kvh© w`em

AwR©Z QzwU gÄywi

03 (wZb) Kvh© w`em

cÖm~wZ QzwU gÄywi

03 (wZb) Kvh© w`em

ন র

1. Kj¨vY Znwe‡ji Aby`vb gÄywii Rb¨ wba©vwiZ di‡g
miKvi wba©vwiZ dig
Av‡e`b
www.mopa.gov.bd
I‡qe mvBU Ges d«›U
2. cvm‡cvU© mvB‡Ri mZ¨vwqZ Qwe 3(wZb) Kwc
†W¯‹
3. g„Z Kg©Pvixi †kl †eZ‡bi cÖZ¨qb cÎ
4. Kg©Pvixi PvKzwi ewni Z…Zxq c„ôv A_ev Gm.Gm.wm
wmwU K‡c©v‡ikb /
mb‡`i mZ¨vwqZ Kwc
‡cŠimfv / BDwbqb
5. wPwKrmK/‡cŠimfv/BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb/
cwil` n‡Z bb-g¨vwiR I
KvDwÝji KZ…©K cÖ`Ë g„Z mb` cÎ 01(GK) Kwc
g„Zz¨ mb` msMÖn
6. RvZxq cwiPq c‡Îi mZ¨vwqZ Kwc
7. AwffveK g‡bvbqb Ges Aemi fvZv I Avby‡ZvwlK
D‡Ëvjb Kivi Rb¨ ÿgZv Ac©Y mb`
8. ¯¿x / Kb¨v / fwMœi †ÿ‡Î bb-g¨vwiR mvwU©wd‡KU
1. wba©vwiZ di‡g Av‡e`b
miKvi wba©vwiZ dig
2. Av‡e`bKvixi mvaviY fwel¨ Znwe‡j RgvK…Z A‡_©i
www.mopa.gov.bd
I‡qe mvBU Ges d«›U
wnmve
†W¯‹
1. wba©vwiZ di‡g Av‡e`b
miKvi wba©vwiZ dig
2. g~j mvwf©m ewn
www.mopa.gov.bd
I‡qe mvBU Ges d«›U
3. AwR©Z QzwUi wnmve weeiYx
†W¯‹
1. wba©vwiZ di‡g Av‡e`b
miKvi wba©vwiZ dig
www.mopa.gov.bd
I‡qe mvBU Ges d«›U
†W¯‹
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wd/ PvR© gy³

wd/ PvR© gy³

wd/ PvR© gy³

wd/ PvR© gy³

(১)

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজপ
াি র ান

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

03 (wZb) Kvh© w`em
kÖvwšÍwe‡bv`b QzwU
gÄywi
03 (wZb) Kvh© w`em
Aemi-DËi QzwU
gÄywi

Lump grant
(‡_vK fvZv)
gÄywi
১৫

03 (wZb) Kvh© w`em

হােটল এর িনব ন ১) ১০ (দশ) কম িদবেসর
দান
মে তদ স
২) তদ িতেবদন াি র
০৫(প চ) কম িদবেসর
মে িনধ ািরত িফ জমা
দয়ার প ই এবং
িফ জমা
৩) িনধ ািরত িফ জমা দয়ার
১৫(পেনর) কম িদবেসর
মে লাইেস দান

1. wba©vwiZ di‡g Av‡e`b
2. g~j mvwf©m ewn
3. c~‡e© kÖvwšÍwe‡bv`b QzwU †fv‡Mi weeiYx
4. AwR©Z QzwUi wnmve weeiYx
1. wba©vwiZ di‡g Av‡e`b
2. g~j mvwf©m ewn
3. AwR©Z QzwUi wnmve weeiYx
1. mswkøó Kg©Pvixi Av‡e`b
2. g~j mvwf©m ewn
3. AwR©Z QzwUi wnmve weeiYx

১. িনধ ািরতফরেম আেবদন করেত হেব (ফরম নং ক. খ. গ, ঘ)
২. পাস পাট সাইজ ইকিপ রিঙন ছিব
৩. আইিড কােড রফেটাকিপ
৪. ড লাইেসে র ফেটাকিপ
৫. বসা েলর জিমর মািলকানা/মািলকানার পে র কাগজপ / ভাড়ার হেল
ি প এবং ভাড়ার রিশদ সং করেত হেব।
৬. িসিভল সাজন ক ক কম চারীেদর া গত সনদ
৭. হােটলর তািলকা িভি ক শয়নকে র িবধা সং া ত ািদ
৮. কম চারীেদর পাসেপাট সাইেজর০২( ই) কিপ রি ন ছিব
৯. ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ নং কােড লাইেস িফ জমা দােনর চালােনর ল
কিপ
১০. ১-১১৩৩-০০০১-০৩১১নং কােড লাইেস িফর উপর ১৫%ভ াট দােনর
চালােনর ল কিপ
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miKvi wba©vwiZ dig
www.mopa.gov.b
d I‡qe mvBU Ges d«›U
†W¯‹
miKvi wba©vwiZ dig
www.mopa.gov.b
d I‡qe mvBU Ges d«›U
†W¯‹
miKvi wba©vwiZ dig
www.mopa.gov.b
d I‡qe mvBU Ges d«›U
†W¯‹

নজারত শাখা, জলা শাসেকর
কায ালয়,বর না

িমক

wd/Pv‡R©m

(৬)
wd/ PvR©
gy³

-

wd/ PvR©
gy³

-

wd/ PvR©
gy³

-

িণ
এক
তারকা

রিজে শন িফ

ই তারকা

১০০০/-

িতন
তারকা
চার
তারকা
পচ
তারকা

৫০০/-

১৫০০/২০০০/২৫০০/-

(৩)

(৪)

(৫)

১৬

র ের এর
লাইেস দান
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নজারত শাখা, জলা
শাসেকর কায ালয়,বর না

হােটল রে ার
িবিধমালা, ১৯৮৬
অ সাের
র ের এর
লাইেস নবায়ন

১) ১০ (দশ) কম িদবেসর মে তদ ১. িনধ ািরতফরেম আেবদন করেত হেব (ফরম নং ক. খ.
স
গ, ঘ)
২) তদ িতেবদন াি র ০৫(প চ) ২. পাস পাট সাইজ ইকিপ রিঙন ছিব
কম িদবেসর মে িনধ ািরত িফ জমা ৩. আইিড কােডর ফেটাকিপ
দয়ার প ই এবং িফ জমা
৪. ড লাইেসে র ফেটাকিপ
৩) িনধ ািরত িফ জমা দয়ার১৫(পেনর) ৫. বসা েলর জিমর মািলকানা/মািলকানার পে র
কম িদবেসর মে লাইেস দান
কাগজপ / ভাড়ার হেল ি প এবং ভাড়ার রিশদ
সং করেত হেব।
৬. িসিভল সাজন ক ক কম চারীেদর া গত সনদ
৭. কম চারীেদর পাসেপাট সাইেজর০২( ই) কিপ রি ন
ছিব
৮. ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ নং কােড লাইেস িফ জমা
দােনর চালােনর ল কিপ
৯. ১-১১৩৩-০০০১-০৩১১নং কােড লাইেস িফর উপর
১৫%ভ াট দােনর চালােনর ল কিপ
চালােনর ল কিপ, া গত সনদ এবং ১. িনধ ািরত ফরেম আেবদন
কম চািরর ছিব জমা দয়ার ০২ ( ্ই)
২. িসিভল সাজন ক ক কম চারীেদর া গত সনদ
কম িদবেসর মে লাইেস নবায়ন
৩. কম চারীেদর পাসেপাট সাইেজর০২( ই) কিপ রি ন
ছিব
৪. ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ নং কােড লাইেস নবায়ন িফ
জমা দােনর চালােনর ল কিপ
৫. ১-১১৩৩-০০০১-০৩১১নং কােড লাইেস নবায়ন িফর
উপর ১৫%ভ াট দােনর চালােনর ল কিপ

সবার
নাম

(২)

দান

(১)

র ের এর লাইেস

েয়াজনীয় কাগজপ

সবার
নাম

েয়াজনীয় সময় (ঘ া/িদন/মাস)

র ের এর
লাইেস নবায়ন

সবার নাম

নজারত শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,বর না

িম
ক

েয়াজনীয়
কাগজপ
াি র
ান

িফ/চাজ

(৬)
িববরণ
আসন সং া
(এিস) ৩০-৭০
আসন সং া
(নন-এিস)
৩০-৭০
আসন সং া
(এিস) ৭০ এর
উে
আসন সং া
(নন-এিস) ৭০
এর উে

রিজে শন লাইেস
িফ
িফ
২৫০/-

৪,০০০/-

২৫০/-

২,০০০/-

২৫০/-

৫,০০০/-

২৫০/-

২,৫০০/-

িববরণ

নবায়ন িফ

আসন সং া
(এিস) ৩০-৭০

১,৫০০/-

আসন সং া
(নন-এিস)
৩০-৭০

১,২৫০/-

দািয়

া কম কত া(কম কত ারনাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড, জলা /
উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র ও ই- মইল
নজারত ড কােল র
বর না
+৮৮০৪৪৮-৬২৫১৩
B-‡gBj: ndcbarguna@mopa.gov.bd

ঊধ তনকম কত,া যার কােছ আপীল করা যােব (কম কত ারনাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড, জলা / উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র ও ই- মইল
অিতির জলা শাসক (সািব ক)
†Rjv cÖkvmK, বর না
বর না
‡Uwj‡dvb ০৪৪৮-৬২৫৬৬
+৮৮০৪৪৮-৬২৪৭৬
B-‡gBj: dcbarguna@mopa.gov.bd
B-‡gBj: adcgeneralbarguna@mopa.gov.bd
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৬.

ানীয় সরকার শাখা

িমক
ন র

সবার নাম

১

জ ও
সনদ
দােনর ৯০ (ন ই)
িদন অিত া হবার
পর িনব ন বিহ
এবং জ ও
সনদ সংেশাধন।

১৫(পেনর) কায িদবস

ইউিপ সিচবেদর
বতন- ভাতা দান

সরকাির অংেশর বরা
াি সােপে জলা িহসাব
র ণ অিফস হেত চক
াি ও উপেজলা িনব াহী
অিফসার হেত ইউিপ
অংেশর অথ াি র পর
মািসক িভি েত দান

২

৩

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

ইউিপ
সিচবেদর আেবদন াি র ০৭
আ েতািষক
ভাতা কায িদবেসর মে
দান

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ াি
হান

১. সাদা কাগেজ আেবদন
করেত হেব।
২. ইেতা েব সং হীত জ বা
সনদপে র সত ািয়ত
কিপ।

-------

--

--

িফ/চােজস

দািয় া কম কত া
(কম কত ার নাম, পদবী,
বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ
টিলেফান ন র, ই- মইল)

ঊ তন কম কতা/যার কােছ
আপীল করা যােব (কম কত ার
পদবী/ বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ
টিলেফান ন র, ই- মইল)

িফ / চাজ
সহকারী কিমশনার, ানীয়
সরকার শাখা
জলা শাসেকর কায ালয়,
বর না।

িফ-

উপ-পিরচালক, ানীয়
সরকার,বর না
ফানঃ০৪৪৮-৬২৪৫৩
B-‡gBj:

ই- মইলঃ

ddlgbarguna@gmail.com

aclgbarguna@gmail.
com

এবং

†Rjv cÖkvmK, বর না
‡Uwj‡dvb ০৪৪৮-৬২৫৬৬
B-‡gBj:
dcbarguna@mopa.gov.
bd

১। ছিবসহ িনধ ািরত ফরেম
আেবদন।
২। ইউিনয়ন পিরষেদর দনা
পাওনার না-দাবীপ

ফরম ও শনারী
শাখায় িনধ ািরত
ফরম পাওয়া যায়

৩। প চ আ েলর ছাপ।
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িফ-

৪

ইউিপ চয়ার ান/
সদ েদর স ািন
ভাতা এবং ামিলশেদর বতন ভাতা
দান

চক াি র ০৭ কায িদবেসর
মে

৫

ইউিপ চয়ার ান/
সদ ও ইউিপ
সিচবেদর িব ে
অিভেযাগ

তদ িতেবদন াি র
০৭ কায িদবেসর মে

৬

১। তদ

--

--

িফ-

িতেবদন

--

িফসহকারী কিমশনার, ানীয়
সরকার শাখা
জলা শাসেকর কায ালয়,
বর না।

২। সংিশ মাণািদসহ
অিভেযাগকারী আেবদন/ব

ইউিনয়ন
পিরষদ িতেবদন াি র ০৫
কমে ক
ভবন কায িদবেসর মে
িনম ো ণ
শাসিনক
অ েমাদেনর
াব
রণ

১। ানীয় সরকার িবভােগর
পিরপ মাতােবক ইউিনয়ন
পিরষদ সভার কায িববরণী।
(২) জিমর দিলল, নামজারীর
পচ া ও খিতয়ান।(৩) চ
াপ ( িসং পপাের)।

--

িফ-

ইউিপ
সিচবেদর আেবদন
াি র
টাইমল/ কায িদবেসর মে
দ তাসীমা

১০

ইউিপ চয়ার ােনর
পািরশসহ উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর মা েম
আেবদনপ দািখল।

ddlgbarguna@gmail.com

ই- মইলঃ

এবং

aclgbarguna@gmail.
com

†Rjv cÖkvmK, বর না
‡Uwj‡dvb ০৪৪৮-৬২৫৬৬
B-‡gBj:
dcbarguna@mopa.gov.
bd

(৪) জিমর মৗজা, জএল নং,
খিতয়ান, দাগ নংসহ
িবস ািরত তফিসল। (৫)
জিমর িন কতার িবষেয়
সহকারী কিমশনার ( িম) এর
ত য়ন।
৭

উপ-পিরচালক, ানীয়
সরকার,বর না
ফানঃ০৪৪৮-৬২৪৫৩
B-‡gBj:

--
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িফ-

৮

৯

০৭ ইউিপ চয়ার ােনর
পািরশসহ উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর মা েম
আেবদনপ দািখল
(অ জিনত র ে
ডা ােরর সা িফেকটসহ
)

--

ইউিপ চয়ার ান/ জলা িবেশষ শাখার ১। পৗর/ ইউিনয়ন পিরষেদর
সদ
এবং পৗর িতেবদন
াি র ০২ সভার কায িববরণীসহ
কাউি লরদর কায িদবেসর মে
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর
বিহঃ বাংলােদশ
মা েম আেবদনপ দািখল

--

ইউিপ সিচবেদর
(িপআরএলসহ)

আেবদন
াি র
কায িদবেসর মে

িফ-

িফ-

িবিবধ আেবদন /

আেবদন

াি র

১৫ ১। সাদা কাগেজ িলিখত

অিভেযাগ ও আপি

(পেনর) কায িদবস

আেবদন অিভেযাগপ ।

উপ-পিরচালক, ানীয়
সরকার,বর না
ফানঃ০৪৪৮-৬২৪৫৩
B-‡gBj:
ddlgbarguna@gmail.com

২। জলা িবেশষ শাখার
তদম িতেবদন
১০

সহকারী কিমশনার, ানীয়
সরকার শাখা
জলা শাসেকর কায ালয়,
বর না।

--

২। অিভেযােগর সমথ েন
েয়াজনীয় কাগজপ (যিদ
থােক)।
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িফ-

ই- মইলঃ

এবং

aclgbarguna@gmail.
com

†Rjv cÖkvmK, বর না
‡Uwj‡dvb ০৪৪৮-৬২৫৬৬
B-‡gBj:
dcbarguna@mopa.gov.
bd

৭. িডিশয়াল ি খানা শাখা
:
নং

০১

০২

সবার নাম

আে য়া
(রাইেফল/
ব ক
শটগান)
লাইেস
দান
(সাধারন/
বসামিরক
ি )

আে য়া
(িপ ল/
িরভলভার)
লাইেস
দান
(সাধারন/
বসামিরক
ি )

েয়াজনীয়
সময়
(ঘ া/িদন/
মাস

৩৫ কায
িদবস
েয়াজন

৬০ কায
িদবস
েয়াজন

েয়াজনীয় কাগজপ

আেবদন ফরম াি
হান

১. ২০/- টাকার কাট িফ
কের িনধ ািরত ফরেম
জলা ািজে ট বরাবর আেবদন
২. িলশ তদ ফরম ।
৩. নাগিরক সনদ (সত ািয়ত) ।
৪. জ িনব ন সনদ/জাতীয় পিরচয় প (সত ািয়ত)।
৫. িবগত ০৩ বছেরর আয়কর ত য়ন প (সত ািয়ত)
(আেবদন কর বছের শট গান/রাইেফল এর ে
তম
১ (এক) ল টাকা আয়কর িদেত হেব )
৬. ৩০০/- টাকার নন - িডিশয়াল াে হলফনামা
( নাটরী পাবিলক ক ক অ েমািদত) ।
৭. স তালা ০৩ কিপ রিঈন ছিব (সত ািয়ত) ।
১. ২০/- টাকার কাট িফ
কের িনধ ািরত ফরেম
জলা ািজে ট বরাবর আেবদন
২. িলশ তদ ফরম ।
৩. নাগিরক সনদ (সত ািয়ত) ।
৪. জ িনব ন সনদ/জাতীয় পিরচয় প (সত ািয়ত)।
৫. িবগত ০৩ বছেরর আয়কর ত য়ন প (সত ািয়ত)
(আেবদন কর বছের িপ ল/িরভলবার এর ে নতম
৩ (িতন)ল টাকা আয়কর িদেত হেব )
৬. ৩০০/- টাকার নন - িডিশয়াল াে হলফনামা
( নাটরী পাবিলক ক ক অ েমািদত) ।
৭. স তালা ০৩ কিপ রিঈন ছিব (সত ািয়ত) ।
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১। আেবদন ফরম অ
কায ালেয়র িডিশয়াল
ি খানা / েড /
www.borgun
a.gov.bd
ওেয়বসাইট হেত সং হ
করেত হেব
২। বািক কাগজ
সংি
িত ান থেক
সং হ করেত হেব

িফ/চাজ

দািয় া কম কত া
উ তন কম কত /াযার কােছ
(কম কত ার নাম,
আপীল করা যােব (কম কত ার
পদিব বাংলােদেশর
পদবী, বাংলােদেশর কাড,
কাড, জলা/উপেজলা জলা/ উপেজলা কাড সহ
কাডসহ টিলেফান
টিলেফান ন র, ই- মইল)।
ন র ও ই মইল

১.রাইেফল২০,০০০/-এবং
ভ াট-১৫%
২.শট গান-২০,০০০/এবং ভ াট ১৫%
( জমা দােনর
কাড নং ১-২২১১০০-১৮৫৯)

১। আেবদন ফরম অ
১.িপ ল/িরভলভারকায ালেয়র িডিশয়াল ৩০,০০০/ি খানা / েড /
এবং ভ াট-১৫%
www.borgun
( জমা দােনর
a.gov.bd
কাড নং ১-২২১১ওেয়বসাইট হেত সং হ ০০-১৮৫৯)
করেত হেব
২। বািক কাগজ
সংি
িত ান থেক
সং হ করেত হেব

সহকারী কিমশনার
( িডিশয়াল
ি খানা)
টিলেফান নং০০৮৮-০৪৪৮৬২২৪৮
ই- মইলacjmbarguna@
gmail.com

জলা শাসক, বর না
ফান : ০৪৮৮-৬২৫৬৬,
dcbarguna@mopa.
gov.bd

০৩

০৪

আে য়া
(রাইেফল/
ব ক
শট গান)
লাইেস
দান
( সরকারী
কম কত/া
অবসর া
সরকাির
কম কত/া
সামিরক
কম কত)া

আে য়া
(িপ ল/
িরভলভার)
লাইেস
দান
( সরকারী
কম কত/া
অবসর া
সরকাির
কম কত/া
সামিরক
কম কত)া

৩৫কায
িদবস
েয়াজন

৬০ কায
িদবস
েয়াজন

১. ২০/- টাকার কাট িফ
কের িনধ ািরত ফরেম
জলা ািজে ট বরাবর আেবদন
২. িলশ তদ ফরম ।
৩. সংি ক পে র লাইেস দােনর পািরশ সনদ
।
( বাংলােদেশর ১ম নীর একজন সরকারী কম কত া
হেত হেব এবং যথাযথ ক পে র মা েম আেবদন
করেত হেব)
৪. নাগিরক সনদ(সত ািয়ত)
৫. জ িনব ন সনদ/জাতীয় পিরচয় প (সত ািয়ত)
৬. ৩০০/- টাকার নন - িডিশয়াল াে হলফনামা
( নাটরী পাবিলক ক ক অ েমািদত)
৭. স তালা ০৩ কিপ রিঈন ছিব (সত ািয়ত)

১। আেবদন ফরম অ
কায ালেয়র িডিশয়াল
ি খানা / েড /
www.borgun
a.gov.bd
ওেয়বসাইট হেত সং হ
করেত হেব
২। বািক কাগজ
সংি
িত ান থেক
সং হ করেত হেব

১.রাইেফল২০,০০০/-এবং
ভ াট-১৫%
২.শট গান-২০,০০০/এবং ভ াট ১৫%
( জমা দােনর
কাড নং ১-২২১১০০-১৮৫৯)
(সামিরক কম কত/া
জাতীয় বতন
েলও ৬ ড বা
তেতা
ড
চা িররত/অবসর
া ক াডার সািভ স
কম কত ােদর িফ
েযাজ নয়)
১। আেবদন ফরম অ
১.িপ ল/িরভলভারকায ালেয়র িডিশয়াল ৩০,০০/ি খানা / েড /
এবং ভ াট-১৫%
www.borgun ২. িফ দােনর কাড
a.gov.bd
নং ১-২২১১-০০০০ওেয়বসাইট হেত সং হ ১৮৫৯ ।
করেত হেব
(সামিরক কম কত/া
২। বািক কাগজ
জাতীয় বতন
সংি
িত ান থেক
েলও ৬ ড বা
সং হ করেত হেব
তেতা
ড
চা িররত/অবসর
া ক াডার সািভ স
কম কত ােদর িফ
েযাজ নয়)

১. ২০/- টাকার কাট িফ
কের িনধ ািরত ফরেম
জলা ািজে ট বরাবর আেবদন
২. িলশ তদ ফরম ।
৩. সংি ক পে র লাইেস দােনর পািরশ সনদ
।
( বাংলােদেশর ১ম নীর একজন সরকারী কম কত া
হেত হেব এবং যথাযথ ক পে র মা েম আেবদন
করেত হেব)
৪. নাগিরক সনদ(সত ািয়ত)
৫. জ িনব ন সনদ/জাতীয় পিরচয় প (সত ািয়ত)
৬. ৩০০/- টাকার নন - িডিশয়াল াে হলফনামা
( নাটরী পাবিলক ক ক অ েমািদত)
৭. স তালা ০৩ কিপ রিঈন ছিব (সত ািয়ত)
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সহকারী কিমশনার
( িডিশয়াল
ি খানা)
টিলেফান নং০০৮৮-০৪৪৮৬২২৪৮
ই- মইলacjmbarguna@
gmail.com

জলা শাসক, বর না
ফান : ০৪৮৮-৬২৫৬৬,
dcbarguna@mopa.
gov.bd

০৫

০৬

আে য়া
(রাইেফল/
ব ক
শট গান)
লাইেস
দান
(বীর
ি েযা া)

আে য়া
(িপ ল/
িরভলভার)
লাইেস
দান
(বীর
ি েযা া)

৩৫কায
িদবস
েয়াজন

৬০ কায
িদবস
েয়াজন

১. ২০/- টাকার কাট িফ
কের িনধ ািরত ফরেম
জলা ািজে ট বরাবর আেবদন।
২. িলশ তদ ফরম ।
৩. নাগিরক সনদ(সত ািয়ত)
৪. জ িনব ন সনদ/জাতীয় পিরচয় প (সত ািয়ত)
৫. ৩০০/- টাকার নন - িডিশয়াল াে হলফনামা
( নাটরী পাবিলক ক কঅ েমািদত)
৬. ি েযা া সনদ (সত ািয়ত)
৭. স তালা ০৩ কিপ রিঈন ছিব (সত ািয়ত)

১। আেবদন ফরম অ
কায ালেয়র িডিশয়াল
ি খানা / েড /
www.borgun
a.gov.bd
ওেয়বসাইট হেত সং হ
করেত হেব
২। বািক কাগজ
সংি
িত ান থেক
সং হ করেত হেব

১. ২০/- টাকার কাট িফ
কের িনধ ািরত ফরেম
জলা ািজে ট বরাবর আেবদন।
২. িলশ তদ ফরম ।
৩. নাগিরক সনদ(সত ািয়ত)
৪. জ িনব ন সনদ/জাতীয় পিরচয় প (সত ািয়ত)
৫. ৩০০/- টাকার নন - িডিশয়াল াে হলফনামা
( নাটরী পাবিলক ক কঅ েমািদত)
৬. ি েযা া সনদ (সত ািয়ত)
৭. স তালা ০৩ কিপ রিঈন ছিব (সত ািয়ত)

১। আেবদন ফরম অ
কায ালেয়র িডিশয়াল
ি খানা / েড /
www.borgun
a.gov.bd
ওেয়বসাইট হেত সং হ
করেত হেব
২। বািক কাগজ
সংি
িত ান থেক
সং হ করেত হেব
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িফ-

িফ-

সহকারী কিমশনার
( িডিশয়াল
ি খানা)
টিলেফান নং০০৮৮-০৪৪৮৬২২৪৮
ই- মইলacjmbarguna@
gmail.com

জলা শাসক, বর না
ফান : ০৪৮৮-৬২৫৬৬,
dcbarguna@mopa.
gov.bd

০৭
আে য়া
(রাইেফল/
ব ক
শট গান)
লাইেস
দান
(ওয়ািরশ ে
)

০৮

আে য়া
(িপ ল/
িরভলভার)
লাইেস
দান
(ওয়ািরশ ে
)

৩৫কায
িদবস
েয়াজন

৬০ কায
িদবস
েয়াজন)

১। ২০/- টাকার কাট িফ
কের িনধ ািরত ফরেম ১। আেবদন ফরম অ
কায ালেয়র িডিশয়াল
জলা ািজে ট বরাবর আেবদন।
ি খানা / েড /
২। িলশ তদ ফরম ।
www.borgun
৩। িপতার
সন দর সত ািয়ত ফেটাকিপ
a.gov.bd
৪। উ রািধকার সন দর সত ািয়ত ফেটাকিপ
৫। অ া উ রািধকারীগণ দ নাটরাইজ অনাপি ওেয়বসাইট হেত সং হ
করেত হেব
প
২। বািক কাগজ
৬। জাতীয় পিরচয় প র সত ািয়ত ফেটাকিপ
সংি
িত ান থেক
৭। ০৩ কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন সত ািয়ত ছিব
সং হ করেত হেব
৮। নাগিরক সন দর সত ািয়ত ফেটাকিপ
৯। ৩০০/- টাকার নন - িডিশয়াল াে হলফনামা
( নাটরী পাবিলক ক কঅ েমািদত)

১.রাইেফল২০,০০০/-এবং
ভ াট-১৫%
২.শট গান-২০,০০০/এবং ভ াট ১৫%
( জমা দােনর
কাড নং ১-২২১১০০-১৮৫৯)

১। ২০/- টাকার কাট িফ
কের িনধ ািরত ফরেম ১। আেবদন ফরম অ
১.িপ ল/িরভলভারকায ালেয়র িডিশয়াল ৩০,০০০/জলা ািজে ট বরাবর আেবদন।
ি খানা / েড /
২। িলশ তদ ফরম ।
এবং ভ াট-১৫%
www.borgun
৩। িপতার
সন দর সত ািয়ত ফেটাকিপ
( জমা দােনর
a.gov.bd
৪। উ রািধকার সন দর সত ািয়ত ফেটাকিপ
কাড নং ১-২২১১৫। অ া উ রািধকারীগণ দ নাটরাইজ অনাপি ওেয়বসাইট হেত সং হ ০০-১৮৫৯)
করেত হেব
প
২। বািক কাগজ
৬। জাতীয় পিরচয় প র সত ািয়ত ফেটাকিপ
সংি
িত ান থেক
৭। ০৩ কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন সত িয়ত
া ছিব
সং হ করেত হেব
৮। নাগিরক সন দর সত ািয়ত ফেটাকিপ
৯। ৩০০/- টাকার নন - িডিশয়াল াে হলফনামা
( নাটরী পাবিলক ক কঅ েমািদত)
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সহকারী কিমশনার
( িডিশয়াল
ি খানা)
টিলেফান নং০০৮৮-০৪৪৮৬২২৪৮
ই- মইলacjmbarguna@
gmail.com

জলা শাসক, বর না
ফান : ০৪৮৮-৬২৫৬৬,
dcbarguna@mopa.
gov.bd

০৯

১০

আে য়া
(রাইেফল/
ব ক
শট গান)
লাইেস
দান
(িপতার
বাধ ক জিনত
কারেণ
উ রািধকার
বরাবর)

(িপ ল/
িরভলভার)
লাইেস
দান
(িপতার
বাধ ক জিনত
কারেণ
উ রািধকার
বরাবর)

৩৫ কায
িদবস
েয়াজন

১। ২০/- টাকার কাট িফ
কের িনধ ািরত ফরেম
জলা ািজে ট বরাবর আেবদন।
২। িলশ তদ ফরম ।
৩। জাতীয় পিরচয় প র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪। অ া উ রািধকারীগণ দ নাটরাইজ অনাপি
প
৫। ০৩ কিপ পাস েপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব
৬। ৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল াে হলফনামা
( নাটরী পাবিলক ক ক অ েমািদত)

১। আেবদন ফরম অ
কায ালেয়র িডিশয়াল
১.রাইেফলি খানা / েড /
২০,০০০/-এবং
www.borgun
ভ াট-১৫%
a.gov.bd
ওেয়বসাইট হেত সং হ ২.শট গান-২০,০০০/এবং ভ াট ১৫%
করেত হেব
২। বািক কাগজ
সংি
িত ান থেক
সং হ করেত হেব

৬০ কায
িদবস
েয়াজন

( জমা দােনর
কাড নং ১-২২১১০০-১৮৫৯)

১। আেবদন ফরম অ
১.িপ ল/িরভলভার১। ২০/- টাকার কাট িফ
কের িনধ ািরত ফরেম
কায ালেয়র িডিশয়াল ৩০,০০০/জলা ািজে ট বরাবর আেবদন।
ি খানা / েড /
এবং ভ াট-১৫%
২। িলশ তদ ফরম ।
www.borgun
( জমা দােনর
৩। জাতীয় পিরচয় প র সত ািয়ত ফেটাকিপ
a.gov.bd
কাড নং ১-২২১১৪। অ া উ রািধকারীগণ দ নাটরাইজ অনাপি
ওেয়বসাইট হেত সং হ ০০-১৮৫৯)
প
করেত হেব
৫। ০৩ কিপ পাস েপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব ২। বািক কাগজ
৬। ৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল াে হলফনামা
সংি
িত ান থেক
( নাটরী পাবিলক ক ক অ েমািদত)
সং হ করেত হেব

35

সহকারী কিমশনার
( িডিশয়াল
ি খানা)
টিলেফান নং০০৮৮-০৪৪৮৬২২৪৮
ই- মইলacjmbarguna@
gmail.com

জলা শাসক, বর না
ফান : ০৪৮৮-৬২৫৬৬,
dcbarguna@mopa.
gov.bd

১১

১২

আে য়া
(রাইেফল/
ব ক
শট গান)
লাইেস
দান
(আিথ ক
িত ােনর
অ েল)

(িপ ল/
িরভলভার)
লাইেস
দান
(আিথ ক
িত ােনর
অ েল)

৩৫কায
িদবস
েয়াজন

৬০ কায
িদবস
েয়াজন

১। ২০/- টাকার কাট িফ
কের িনধ ািরত ফরেম
জলা ািজে ট বরাবর আেবদন।
২। িলশ তদ ফরম ।
৩।আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত
ফেটাকিপ
৪। আেবদনকারীর ০৩ কিপ পাস েপাট সাইেজর
সত ািয়ত রি ন ছিব
৫। াংক সলেভি
৬। বাংলােদশ াংক ক ক অ েমািদত প ।
৭। ৩০০/- টাকার নন - িডিশয়াল াে হলফনামা
( নাটরী পাবিলক ক কঅ েমািদত) ।

১। আেবদন ফরম অ
১.রাইেফলকায ালেয়র িডিশয়াল ২০,০০০/-এবং
ি খানা / েড /
ভ াট-১৫%
২.শট গান-২০,০০০/www.borgun এবং ভ াট ১৫%
a.gov.bd
( জমা দােনর
কাড নং ১-২২১১ওেয়বসাইট হেত সং হ
০০-১৮৫৯)
করেত হেব
২। বািক কাগজ
সংি
িত ান থেক
সং হ করেত হেব

৮। গাড এর ই কিপ রি ন সত ািয়ত ছিব।
৯।গাড এরঅ িশ ণ সং া সনেদর সত ািয়ত
কিপ
১০। লাইেসে র িরেটইনােরর জ মেনািনত গাড এর
জীবন া ।
১১। িত ােনর িনরাপ ার িববরণী ।
১২। বাড়ী ভাড়ার ি নামা ।
১৩। আয়কর ত য়ন প
১। ২০/- টাকার কাট িফ
কের িনধ ািরত ফরেম
জলা ািজে ট বরাবর আেবদন।
২। িলশ তদ ফরম ।
৩।আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত
ফেটাকিপ
৪। আেবদনকারীর ০৩ কিপ পাসেপাট সাইেজর
সত ািয়ত রি ন ছিব
৫। াংক সলেভি
৬। বাংলােদশ াংক ক ক অ েমািদত প ।
৭। ৩০০/- টাকার নন - িডিশয়াল াে হলফনামা
( নাটরী পাবিলক ক কঅ েমািদত) ।

১। আেবদন ফরম অ
কায লেয়র
া
িডিশয়াল ১.িপ ল/িরভলভারি খানা / েড /
৩০,০০০/www.borgun
এবং ভ াট-১৫%
a.gov.bd
( জমা দােনর
ওেয়বসাইট হেত সং হ কাড নং ১-২২১১করেত হেব
০০-১৮৫৯)
২। বািক কাগজ
সংি
িত ান থেক
সং হ করেত হেব

৮। গাড এর ই কিপ রি ন সত ািয়ত ছিব।
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সহকারী কিমশনার
( িডিশয়াল
ি খানা)
টিলেফান নং০০৮৮-০৪৪৮৬২২৪৮
ই- মইলacjmbarguna@
gmail.com

জলা শাসক, বর না
ফান : ০৪৮৮-৬২৫৬৬,
dcbarguna@mopa.
gov.bd

১৩

আে য়া
লাইেস
নবায়ন

০১
কায িদবস

৯।গাড এরঅ িশ ণ সং া সনেদর সত ািয়ত
কিপ
১০। লাইেসে র িরেটইনােরর জ মেনািনত গাড এর
জীবন া ।
১১। িত ােনর িনরাপ ার িববরণী ।
১২। বাড়ী ভাড়ার ি নামা ।
১৩। আয়কর ত য়ন প
১। সাদা কাগেজ জলা ািজে ট বরাবর আেবদন
করেত হেব
২। সানালী াংেক টাকা জমা িদেয় চালান িদেত হেব
৩। লাইেসে র ল কিপ জমা িদেত হেব
৪। নবায়েনর সময় অ দখােত হেব

সংি
িত ান থেক
সং হ করেত হেব।
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১।
িপ ল/িরভলভার১০,০০০/- এবং
ভ াট-১৫%
২। শট গান/রাইেফল৫,০০০/- এবং ভ াট১৫%
৩। িফ দােনর
সহকারী কিমশনার
কাড নং ১-২২১১( িডিশয়াল
০০০০-১৮৫৯ ।
ি খানা)
(বীর ি েযা া
টিলেফান নংএবং সামিরক
০০৮৮-০৪৪৮কম কত/া জাতীয়
৬২২৪৮
বতন েলও ৬
ই- মইলড বা তেতা
ড
acjmbarguna@
চা িররত/
gmail.com
অবসর া ক াডার
সািভ স কম কত ােদর
িফ েযাজ নয়

জলা শাসক, বর না
ফান : ০৪৮৮-৬২৫৬৬,
dcbarguna@mopa.
gov.bd

১৪.

নন- ড ারাস
পে ািলয়াম
ে র NOC
দান

আেবদন
াি র পর
তদ িরেপাট
এর জ ৩০
কায িদবস,
তদ িরেপাট
াি র পর
০৩ কায
িদবস।

১। সাদা কাগেজ িলিখত আেবদন
২। ড লাইেস ফেটাকিপ
৩। ভাটার আইিড কাড ফেটাকিপ
৪। ই কিপ সত ািয়ত রি ন ছিব
৫। াপ
৬। ি নামা।

সংি
িত ান থেক
সং হ করেত হেব।

১৫.

পি কা/

আেবদন
াি র পর
তদ িরেপাট
এর জ ৩০
কায িদবস,
তদ িরেপাট
াি র পর
০৩ কায
িদবস।

১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন

১। আেবদন ফরম অ
কায ালেয়র িডিশয়াল
িবনা ে
ি খানা / েড /

ি ি ং এবং
স এর
িড ােরশন

২। িশ াগত যা তার সনদ প
৩। জাতীয় পিরচয় প র সত ািয়ত ফেটাকিপ

www.borgun
a.gov.bd

৪। ই কিপ সত ািয়ত রি ন ছিব
৫। াংক সলেভি সা
৬। াংক
৭।

ওেয়বসাইট হেত সং হ
করেত হেব

িফেকট

টেম

২। বািক কাগজ
সংি
িত ান থেক
সং হ করেত হেব

েসর সােথ ি প

৮। অিভ তা সনদ প ।
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িবনা ে

সহকারী কিমশনার
( িডিশয়াল
ি খানা)
টিলেফান নং০০৮৮-০৪৪৮৬২২৪৮
ই- মইলacjmbarguna@
gmail.com

জলা শাসক, বর না
ফান : ০৪৮৮-৬২৫৬৬,
dcbarguna@mopa.
gov.bd

১৬.

পাওয়ার অর
এ াটিন দান

আেবদন
াি র পর
পরivóª
ম ণালেয়র
যাচাই
িরেপাট এর
জ ৩০
কায িদবস,
তদ িরেপাট
াি র পর
০৩ কায
িদবস।

১. জলা ািজে ট বরাবর সাদা কাগেজ িলিখত
আেবদন
২.পাওয়ার অব এ াটিন দােনর ল কিপ
৩. নাগিরক সনদ
৪. জাতীয় পিরচয় প
৫. জিমর মািলকানা সং া কাগজপ
৬. সানালী াংেক িফ বাবদ জমা ত টাকার জাির
চালান

কাগজ সংি
িত ান ৮০০/থেক সং হ করেত
( িফ জমা দােনর
হেব।
কাড নং ১-১১০১০০২০-১৩০১)

১৭.

এিসড
বহােরর
লাইেস দান

আেবদন
াি র পর
তদ িরেপাট
এর জ ১৫
কায িদবস,
তদ িরেপাট
াি র পর
০৩ কায
িদবস।

১। জলা ািজে ট বরাবর সাদা কাগেজ িলিখত
আেবদন ।
২। ড লাইেস
৩। িশ া িত ােনর ী িত
৪। িব ানাগােরর অ েমাদন
৫। সানালী াংেক িফ বাবদ জমা ত টাকার জাির
চালান

কাগজ সংি
িত ান ১) সাধারণ বহার
( ১০ িলটার পয )
থেক সং হ করেত
ক) িশ া ও গেবষনা
হেব।

িত ােনর জ ৩,০০০/খ) অ া -৫,০০০-/
২) সাধারণ বহার
(১০ িলটােরর উে )৭,০০০/৩)বািণিজ ক বহার২৫,০০০/৪) এিসড িব য়৫,০০০/৫) এিসড পিরবহণ১০০/নবায়ন: লাইেস িফ
এর ৫% হাের ( িফ
জমা দােনর কাড
নং ১-২২০১-০০০১১৮৫৪)
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সহকারী কিমশনার
( িডিশয়াল
ি খানা)
টিলেফান নং০০৮৮-০৪৪৮৬২২৪৮
acjmbarguna@
gmail.com

জলা শাসক, বর না
ফান : ০৪৮৮-৬২৫৬৬,
dcbarguna@mopa.
gov.bd

১৮.

এিসড
বহােরর
লাইেস
নবায়ন

১৯.

ইট ভাটার
লাইেস দান

আেবদন
াি র পর
তদ িরেপাট
এর জ ১৫
কায িদবস,
তদ িরেপাট
াি র পর
০৩ কায
িদবস।
আেবদন
াি র পর
তদ িরেপাট
এর জ ২৫
কায িদবস,
তদ িরেপাট
াি র পর
০৩ কায
িদবস।

১। জলা ািজে ট বরাবর সাদা কাগেজ িলিখত
আেবদন ।
২। সানালী াংেক নবায়ন িফ বাবদ জমা ত টাকার
জাির চালান ।
৩। লাইেসে র ল কিপ

কাগজ সংি
িত ান নবায়ন: লাইেস িফ
থেক সং হ করেত
এর ৫% হাের
হেব।
( িফ জমা দােনর
কাড নং ১-২২০১০০০১-১৮৫৪)

১. িনধ ািরত‘ক’ ফরেম আেবদন ।
২. নাগিরক সনদপ (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ।
৩. ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ।
৪. ইটভাটায় ব ত জিমর মািলকানা সং া
কাগজপ / ি নামা (ফেটাকিপ) ।
৫. পিরেবশ অিধদ র ক ক দ অব ানগত ছাড়প ।
৬.সংি ইউ. িপ চয়ার ান ক ক দ অনাপি
সনদ ।
৭. আয়কর ও ভ াট পিরেশােধর ত য়ন ।
৮. ইটভাটার চ াপ ।
৯. পাসেপাট সাইেজর এক কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব ।
১০. িফ বাবদ জমা ত টাকার জাির চালান ।

১.িনধ ািরত‘ক’
১।লাইেস িফ১। আেবদন ফরম অ
৫০০/কায ালেয়র িডিশয়াল ( িফ জমা দােনর
ি খানা / েড /
কাড নং ১-৪৫০১০০০১-১৮৫৪)
www.borgun ২।অি ম উৎেস করa.gov.bd
েত ক সকশন এর
জ ৪৫,০০০/ওেয়বসাইট হেত সং হ
( জমা দােনর
করেত হেব
কাড নং -১-১১৪১০০০০-০১১১)
২। বািক কাগজ
সংি
িত ান থেক
সং হ করেত হেব
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সহকারী কিমশনার
( িডিশয়াল
ি খানা)
টিলেফান নং০০৮৮-০৪৪৮৬২২৪৮
ই- মইলacjmbarguna@
gmail.com

জলা শাসক, বর না
ফান : ০৪৮৮-৬২৫৬৬,
dcbarguna@mopa.
gov.bd

২০.

ইট ভাটার
লাইেস
নবায়ন

আেবদন
াি র পর
০২ কায
িদবস।

১। সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব ।
২। পিরেবশ অিধদ র ক ক দ ছাড়প ।
৩। আয়কর ও ভ াট পিরেশােধর ত য়ন ।
৪।নবায়ন িফ বাবদ জমা ত টাকার জাির চালান ।

কাগজপ সংি দ র
থেক সং হ করেত
হেব।

২১.

সাকাস,

আেবদন
াি র পর
তদ িরেপাট
এর জ ০৫
কায িদবস,
তদ িরেপাট
াি র পর
০২ কায
িদবস।

১। জলা ািজে ট বরাবর সাদা কাগেজ িলিখত
আেবদন ।

কাগজ সংি
িত ান িবনা ে
থেক সং হ করেত
হেব।

আেবদন
াি র পর
তদ িরেপাট
এর জ ২০
কায িদবস,
তদ িরেপাট
াি র পর
০৩ কায
িদবস।

১। তাবােসর মা েম/িনকট আ ীেয়র মা েম/ দেশ
িনেজ অবসহানকালীন সমেয় জলা ািজে ট বরাবর
সাদা কাগেজ িলিখত আেবদন ।
২। ািজে ট/ নাটারী পাবিলেকর এর িনকট
স ািদত ববািহক অবসহা স িকত এিফেডিভট
৩। চয়া ান/ওয়াড কিমশনার ক ক দ নাগিরক
সনদ
৪। ছিব-০১ কিপ (সত ািয়ত)
৫। জাতীয় পিরচয় প
৬। সানালী াংক-এর কেপ ােরট শাখার মা েম
১-২২০১-০০০১-২৬৮১ কােড চালােনর মা েম িফ
জমাদান ব ক জারী চালােনর লকিপ।

যা া,
মলা ইত ািদর
অ েমাদন
দান

২২.

ববািহক সনদ
দান

১।লাইেস নবায়ন
িফ-৫০০/২।অি ম উৎেস
কর- েত ক সকশন
এর জ ৪৫,০০০/( জমা দােনর
কাড নং -১-১১৪১০০০০-০১১১)

িফ ৫০০/কাগজ সংি
িত ান ( িফ জমা দােনর
কাড নং ১-২২০১থেক সং হ করেত
০০০১-২৬৮১)
হেব।
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সহকারী কিমশনার
( িডিশয়াল
ি খানা)
টিলেফান নং০০৮৮-০৪৪৮৬২২৪৮
ই- মইলacjmbarguna@
gmail.com

জলা শাসক, বর না
ফান : ০৪৮৮-৬২৫৬৬,
dcbarguna@mopa.
gov.bd

৮. †UªRvwi kvLv

িমক

(১)

সবার নাম

েয়াজনীয় সময় (ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

(২)

(৩)

(৪)

১

া ভ ার
লাইেস দান

২

া ভ ারেদর
লাইেস নবায়ন

২০ (িবশ) কম িদবস
১) আেবদনপ দািখেলর ১০
(দশ) কম িদবেসর মে
তদ কায স
কের
িতেবদন দািখল
২) তদ িতেবদন াি র ০৩
(িতন) কমিদবেসর মে
িনধ ািরত িফ জমা দয়ার প
ই
৩) িনধ ািরত িফ জমা দয়ার
০৭ (সাত) কম িদবেসর
মে লাইেস দান
নবায়েনর আেবদন াি র ০৩
(িতন) কম িদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

াি র ান

(৫)

১. সাদা কাগেজ আেবদন প
১.
েড , জলা শাসেকর
২. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব-০২কিপ
কায ালয়, বর না
৩. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
২.www.barguna.
৪. িশ াগত যা তার সনেদর সত ািয়ত
gov.bd
ফ টাকিপ
৩. সংি দ র/ িত ান থেক
৫. চািরি ক সনদ
িনজ উে ােগ
৬. াংক ক ক েদয় আিথ ক স লতার সনদ

১. সাদা কাগেজ আেবদন প

১.

উ তন কমকত ার নাম,
পদিব, টিলেফান ন র
ও ই- মইল

জাির অিফসার,
বর না
‡Uwj‡dvb :০৪৪৮৬২৫১৩
B-‡gBj:
tobarguna@gm
ail.com

†Rjv cÖkvmK,
বর না
‡Uwj‡dvb ০৪৪৮৬২৫৬৬
B-‡gBj:
dcbarguna@mo
pa.gov.bd

(৬)

১-১১০১-০০০১-১৮৫৪
নং কােড ৭৫০/টাকা
জাির
চালােনর
মা েম
সানালী
াংক
শাখায় জমা ব ক
চালােনর ল কিপ
জাির শাখায় দািখল

শাসেকর ১-১১০১-০০০১-১৮৫৪
নং কােড ৫০০/২. ১-১১০১-০০০১-১৮৫৪নং কােড ৫০০/টাকা
জাির
জাির চালােনর মা েম াংেক জমা ব ক ২.www.barguna.
চালােনর
মা েম
চালােনর ল কিপ দািখল
gov.bd
সানালী
াংক
শাখায় জমা ব ক
৩. ানীয়
া
ভ ারেদর চালােনর ল কিপ
িনকট জাির চালান ফরম
জাির শাখায় দািখল
পাওয়া যােব
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েড , জলা
কায লা য়, বর না

িফ/চাজ

দািয় া কম কত/া
(কম কতারনাম পদবী,
টিলেফান ন র ও ইমইল)

িমক

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

(১)

(২)

(৩)

(৪)

৩

নন- িডিসয়াল,
িডিসয়াল, ডাক
িবভাগীয় া ,
কা জপপার
সরবরাহকরণ

০১(এক)
কম িদবস

েয়াজনীয় কাগজপ
ান

াি র

(৫)

১. চািহত াে র
৬নং ১.
েড ,
জলা
কলােম বিন ত
কােড
শাসেকর কায ালয়,
জাির চালােনর মা েম
বর না
সানালী াংেক জমা ব ক ২.www.barguna.
চালােনর
ল
কিপ
gov.bd
জািরেত দািখল
৩. ানীয় ভ ারেদর িনকট
জাির চালান ফরম
পাওয়া যােব
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িফ/চাজ

দািয় া কম কত /া
(কম কতারনাম পদবী,
টিলেফান ন র ও ইমইল)

উ তন কম কত ারনাম,
পদিব, টিলেফান ন র
ও ই- মইল

(৬)

৭

৮

ি / িত ান / া
ভ ারেদর চািহদা অ যায়ী
িন বিণ ত কাড স েহ জাির চালােনর মা েম
সানালী াংক বর না কাট িবি ং শাখায় টাকা জমা
দান
ক) নন- িডিসয়াল
া , িবেশষ আঠাল
া প
এবং রিভিনউ া কাড নং ১-১১০১-০০২০-১৩০১
খ) এ াডিহিসভ কাট িফ, ইমে সড কাট িফ এর কাড
নং ১-২১৪১-০০০০-১৮১১
গ) অ িলিপ া কাড নং ১-২১৪১-০০০০-২৩১৭
ঘ) ডাক িবভাগীয় া
কাড নং ১-৫৪৩১-০০০০৩২০১
ঙ) সািভ স ডাক িকট কাড নং ১-৫৪৩১-০০০০-৩২১১
চ) কা জপপার কাড নং ১-০৭৫১-০০০০-২৩১৬

জাির অিফসার,
বর না
‡Uwj‡dvb :০৪৪৮৬২৫১৩
B-‡gBj:
tobarguna@gm
ail.com

†Rjv cÖkvmK, বর না
‡Uwj‡dvb ০৪৪৮৬২৫৬৬
B-‡gBj:
dcbarguna@mo
pa.gov.bd

৯. ivR¯^ kvLv
µwgK
bs

01.

‡mevi bvg

K…wl Lvm Rwg
e‡›`ve¯Í ‡Km
Aby‡gv`b

cÖ‡qvRbxq mgq
(N›Uv/ w`b/
gvm )
30 Kvh©w`em

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ
cÖvwßi ¯’vb

wd/ PvR©

‡Km bw_‡Z AšÍ©f³
‚ _vK‡e

Dc‡Rjv f‚wg Awdm/
BDwbqb cwil`/
BDwWwm/d«› U‡W·,
†Rjv cÖkvm‡Ki
Kvh©vjq/www.bargu

20/-

Av‡`kcÎ, wba©vwiZ di‡g Av‡e`b, †¯‹Pg¨vc,
Rgvew›` dig, †Pqvig¨vb KZ…©K f‚wgnxb mb`,
m`¨ †Zvjv ¯^vgx-¯¿xi †hŠ_ 2 (`yB) Kwc Qwe
†Pqvig¨vb KZ…©K mZ¨vwqZ Ges Dc‡Rjv Lvm Rwg na.gov.bd/www.mi
e¨e¯’vcbv I e‡›`ve¯Í KwgwUi mfvi Kvh©weeiYx| nland.gov,bd/www
.forms.gov.bd

02.

Rjgnj e¨e¯’vcbv
I BRviv cÖ`vb
( 20 GK‡ii
D‡×©
Ges
10,00,000/UvKv ch©šÍ)

1jv gvN †_‡K
30 †k ˆPÎ

1. wba©vwiZ di‡g Av‡e`b
2.†iwRt grm¨Rxex mgevq mwgwZi cÖgvYc‡Îi
mZ¨vwqZ Kwc
3. mgevq mwgwZi MVbZ‡š¿i mZ¨vwqZ Kwc
4. mgevq mwgwZi wbe©vwPZ KwgwUi ZvwjKv
( wVKvbvmn) mZ¨vwqZ
5. mwgwZi mfvi Kvh©weeiYx
6. e¨vsK GKvD‡›Ui †jb‡`b msµvšÍ cÖZ ¨qY
7. mZ¨vwqZ Qwe
8. grm¨ Pv‡li e¨e¯’vcbv msµvšÍ iƒc‡iLv
9. RvgvbZ eve` Brviv g~‡j¨i 20% WªvdU/ †cAW©v‡ii Kwc (Zdwmwj e¨vsK KZ…©K )
10.Dc‡Rjv grm¨ Kg©KZ©v KZ…©K cªZ ¨qY cÎ
11. Z`šÍ cÖwZ‡e`b ( cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î)
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ivR¯^ kvLv/d«›U‡W·,
†Rjv cÖkvm‡Ki
Kvh©vjq/ Dc‡Rjv
wbe©vnx Awdmv‡ii
Kvh©vjq/ mnKvix
Kwgkbvi (f‚wg)/

www.barguna.go
v.bd/www.forms.
gov.bd

A‡dir‡h
vM¨
500/UvKv
(Rjgnvj
I cyKzi
BRviv
1/4631/
0000/1
261)
†Kv‡W
†mvbvjx
e¨vs‡K
Rgv
cÖ`vb

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (Kg©KZ©vi
bvg, c`ex, evsjv‡`‡ki †KvW,
†Rjv/
Dc‡Rjv
†KvWmn
†Uwj‡dvb b¤^i I B-‡gBj

DaŸ©©Zb Kg©KZ©v, hvi Kv‡Q Avcxj
Kiv hv‡e (Kg©KZ©vi bvg, c`ex,
evsjv‡`‡ki †KvW,†Rjv/ Dc‡Rjv
†KvWmn †Uwj‡dvb b¤^i I B-‡gBj

†iwfwbD †WcywU Kv‡j±i

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivR¯^)

বর না
ফান: ০৪৪৮-৬২৪১২
B- †gBj-

rdcbarguna@gmail.com
†iwfwbD †WcywU Kv‡j±i

‡Uwj‡dvb bs ০৪৪৮-৬২৩৬৯ B‡gBj:
adcrevenuebarguna@gmail
.com
Ges
†Rjv cÖkvmK,

বর না
‡Uwj‡dvb ০৪৪৮-৬২৫৬৬
B-‡gBj:

dcbarguna@mopa.gov.bd

µwgK
bs

‡mevi bvg

03.

Awc©Z m¤úwË
bevqb (‡Rjv
m`‡i †cŠimfvi
†ÿ‡Î)
nvU-evRv‡ii
Pvw›`bv wfwU †Km
Aby‡gv`b (GKmbv
jxR)

04.

cÖ‡qvRbxq mgq
(N›Uv/ w`b/
gvm )
03 Kvh©w`em

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ

01. Av‡e`b
02. c~e©eZx© eQ‡ii wWwmAv‡ii Kwc
03. Z`šÍ cÖwZ‡e`b (cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î)

cÖ‡qvRbxq
KvMRcÎ
cÖvwßi ¯’vb

wd/ PvR©

--

20/-

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (Kg©KZ©vi bvg,
c`ex, evsjv‡`‡ki †KvW, †Rjv/
Dc‡Rjv †KvWmn †Uwj‡dvb b¤^i
I B-‡gBj

†iwfwbD †WcywU Kv‡j±i

বর না
15 Kvh©w`em

†Km bw_‡Z Aš©Íf’³ _vK‡e

--

--

ফান: ০৪৪৮-৬২৪১২
B- †gBj-

Av‡`kcÎ, m‡iRwg‡b Z`šÍ cÖwZ‡e`b, †¯^Pg¨vc,
†gŠRvg¨vc, bvMwiKZ¡ mb`, †UªW jvB‡mÝ, LwZqv‡bi
Kwc Ges Av‡e`bKvixi mZ¨vwqZ Qwe

rdcbarguna@gmail.com
†iwfwbD †WcywU Kv‡j±i

DaŸ©©Zb Kg©KZ©v, hvi Kv‡Q Avcxj
Kiv hv‡e (Kg©KZ©vi bvg, c`ex,
evsjv‡`‡ki †KvW,†Rjv/ Dc‡Rjv
†KvWmn †Uwj‡dvb b¤^i I B-‡gBj
AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivR¯^)
‡Uwj‡dvb bs ০৪৪৮-৬২৩৬৯ B‡gBj:
adcrevenuebarguna@gmail
.com
Ges
†Rjv cÖkvmK, বর

না
‡Uwj‡dvb ০৪৪৮-৬২৫৬৬
B-‡gBj:

dcbarguna@mopa.gov.bd
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µwgK
bs

‡mevi bvg

05.

‡cbkb I
Avby‡ZvwlK gÄywi
(Kg©Pvwi wb‡R
Aem‡i †M‡j)

06.

cÖ‡qvRbxq mgq
(N›Uv/ w`b/
gvm )
07 Kvh©w`em

cvwievwiK †cbkb 07 Kvh©w`em
I
Avby‡ZvwlK
gÄywi
(†cbkb
gÄywii
c~‡e©B
†cbkbv‡ii g„Zz¨
n‡j )

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ

cÖ‡qvRbxq
KvMRcÎ
cÖvwßi ¯’vb

wd/
PvR©

1.3q I 4_© †kÖwYi Kg©Pvwii mvwf©m ewni g~j Kwc
2. wcAviGj-G Mg‡bi gÄywicÎ-01(GK) Kwc
3. cÖZ¨vwkZ †kl †eZb cÎ/‡kl †eZb cÎ (cÖ‡hvR¨ ‡ÿ‡Î)01(GK) Kwc
4. †cbkb Av‡e`b dig 2.1 (ms‡hvRbx-4)-02(`yB)Kwc
5. cvm‡cvU© mvB‡Ri mZ¨vwqZ Qwe-04(Pvi) Kwc
6. cÖvc¨ †cbk‡bi ˆea DËivwaKvi †NvlYv cÎ (ms‡hvRbx-2)
03(wZb) Kwc
7. bgybv ¯^vÿi I nv‡Zi cvuP Av½y‡ji Qvc (ms‡hvRbx-6)
03(wZb) Kwc
8. bv-`vex cÖZ¨qb cÎ (ms‡hvRbx-08) 01(GK) Kwc
9. miKvwi cvIbvw` cwi‡kv‡ai A½xKvi cÎ-01(GK) Kwc
1. mswkøó 3q I 4_© †kÖwYi Kg©Pvwii mvwf©m ewni g~j Kwc
2. wcAviGj-G Mg‡bi gÄywicÎ (cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î) 1(GK)
Kwc
3. cÖZ¨vwkZ †kl †eZb cÎ (cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î) 1(GK) Kwc
4. cvwievwiK †cbk‡bi Av‡e`b dig 2.2 (ms‡hvRbx-5)
1(GK) Kwc
5. cvm‡cvU© mvB‡Ri mZ¨vwqZ Qwe-04(Pvi) Kwc
6. DËivwaKvi mb` cÎ I bb g¨v‡iR mvwU©wd‡KU (ms‡hvRbx3) 3(wZb) Kwc
7. bgybv ¯^vÿi I nv‡Zi cvuP Av½y‡ji Qvc (ms‡hvRbx-6)
03(wZb) Kwc
8.AwffveK g‡bvbqb Ges Aemi fvZv I Avby‡ ZvwlK
D‡Ëvjb Kivi Rb¨ ÿgZv Ac©Y mb` (ms‡hvRbx-7) 03(wZb)
Kwc
9.wPwKrmK/‡cŠimfv/BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb/ KvDwÝji
KZ…©K cÖ`Ë g„Zz¨ mb` cÎ 01(GK) Kwc
10. bv-`vex cÖZ¨qb cÎ (ms‡hvRbx-08) 01(GK) Kwc
11. miKvix cvIbvw` cwi‡kv‡ai A½xKvi cÎ-01(GK) Kwc

www.mopa.g
ov.bd/ivR¯^
kvLv/ d«› U‡W·,
†Rjv cÖkvm‡Ki
Kvh©vjq

--
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www.mopa.g
ov.bd/ivR¯^
kvLv/ d«› U‡W·,
†Rjv cÖkvm‡Ki
Kvh©vjq/ †cŠimfv/
BDwbqb cwil`
n‡Z bb g¨v‡iR I
g„Zz¨ mb`

--

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (Kg©KZ©vi bvg,
c`ex, evsjv‡`‡ki †KvW, †Rjv/
Dc‡Rjv †KvWmn †Uwj‡dvb b¤^i
I B-‡gBj

DaŸ©©Zb Kg©KZ©v, hvi Kv‡Q Avcxj
Kiv hv‡e (Kg©KZ©vi bvg, c`ex,
evsjv‡`‡ki †KvW,†Rjv/ Dc‡Rjv
†KvWmn †Uwj‡dvb b¤^i I B-‡gBj

†iwfwbD †WcywU Kv‡j±i

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivR¯^)

বর না

‡Uwj‡dvb bs ০৪৪৮-৬২৩৬৯ B‡gBj:
adcrevenuebarguna@gmail
.com
Ges

ফান: ০৪৪৮-৬২৪১২
B- †gBj-

rdcbarguna@gmail.com
†iwfwbD †WcywU Kv‡j±i

†Rjv cÖkvmK, বর

না
‡Uwj‡dvb ০৪৪৮-৬২৫৬৬
B-‡gBj:

dcbarguna@mopa.gov.bd

µwgK
bs

07.

08.

‡mevi bvg

cÖ‡qvRbxq mgq
(N›Uv/ w`b/
gvm )

g„Z
Kg©Pvwii 07 Kvh©w`em
Kj¨vY Znwe‡ji
Aby`vb
cÖvwßi
Av‡e`b †cÖiY

Aÿg
Kg©Pvwii
Kj¨vY Znwe‡ji
Aby`vbcÖvwßi
Av‡e`b †cÖiY

07 Kvh©w`em

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ

1. Kj¨vY Znwe‡ji Aby`vb gÄywii Rb¨ wba©vwiZ di‡g
Av‡e`b
2. cvm‡cvU© mvB‡Ri mZ¨vwqZ Qwe 3(wZb) Kwc
3. g„Z Kg©Pvwii †kl †eZ‡bi cÖZ¨qb cÎ
4. Kg©Pvwii PvKzwi ewni Z…Zxq c„ôv A_ev Gm.Gm.wm
mb‡`i mZ¨vwqZ Kwc
5. wPwKrmK/‡cŠimfv/BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb/
KvDwÝji KZ…©K cÖ`Ë g„Zz¨ mb` cÎ 01(GK) Kwc
6. RvZxq cwiPq c‡Îi mZ¨vwqZ Kwc
7. AwffveK g‡bvbqb Ges Aemi fvZv I Avby‡ZvwlK
D‡Ëvjb Kivi Rb¨ ÿgZv Ac©Y mb`
8. ¯¿x / Kb¨v / fwMœi †ÿ‡Î bb-g¨v‡iR mvwU©wd‡KU
1. Kj¨vY Znwe‡ji Aby`vb gÄywii Rb¨ wba©vwiZ di‡g
Av‡e`b
2. cvm‡cvU© mvB‡Ri mZ¨vwqZ Qwe 3(wZb) Kwc
3. Aÿg Kg©Pvwii †kl †eZ‡bi cÖZ¨qb cÎ
4. Kg©Pvwii PvKzwi ewni Z…Zxq c„ôv A_ev Gm.Gm.wm
mb‡`i mZ¨vwqZ Kwc
5. wPwKrmK/‡cŠimfv/BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb/
KvDwÝji KZ…©K cÖ`Ë Aÿg mb` cÎ 01(GK) Kwc
6. RvZxq cwiPq c‡Îi mZ¨vwqZ Kwc
7. AwffveK g‡bvbqb Ges Aemi fvZv I Avby‡ZvwlK
D‡Ëvjb Kivi Rb¨ ÿgZv Ac©Y mb`
8. ¯¿x / Kb¨v / fwMœi †ÿ‡Î bb-g¨v‡iR mvwU©wd‡KU
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cÖ‡qvRbxq
KvMRcÎ
cÖvwßi ¯’vb

wd/
PvR©

www.mopa.g
ov.bd/ivR¯^
kvLv/
d«› U‡W·,†Rjv
cÖkvm‡Ki
Kvh©vjq/†cŠimfv/
BDwbqb cwil`
n‡Z bb g¨v‡iR I
g„Zz¨ mb`

--

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (Kg©KZ©vi bvg,
c`ex, evsjv‡`‡ki †KvW, †Rjv/
Dc‡Rjv †KvWmn †Uwj‡dvb b¤^i
I B-‡gBj

DaŸ©©Zb Kg©KZ©v, hvi Kv‡Q Avcxj
Kiv hv‡e (Kg©KZ©vi bvg, c`ex,
evsjv‡`‡ki †KvW,†Rjv/ Dc‡Rjv
†KvWmn †Uwj‡dvb b¤^i I B-‡gBj

†iwfwbD †WcywU Kv‡j±i

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivR¯^)

বর না

‡Uwj‡dvb bs ০৪৪৮-৬২৩৬৯ B‡gBj:
adcrevenuebarguna@gmail
.com
Ges

ফান: ০৪৪৮-৬২৪১২
B- †gBj-

www.mopa.g
ov.bd/ivR¯^
kvLv/
d«› U‡W·,†Rjv
cÖkvm‡Ki
Kvh©vjq/†cŠimfv/
BDwbqb cwil`
n‡Z bb g¨v‡iR I
g„Zz¨ mb`

--

rdcbarguna@gmail.com
†iwfwbD †WcywU Kv‡j±i

†Rjv cÖkvmK, বর

না
‡Uwj‡dvb ০৪৪৮-৬২৫৬৬
B-‡gBj:

dcbarguna@mopa.gov.bd

µwgK
bs

‡mevi bvg

cÖ‡qvRbxq mgq
(N›Uv/ w`b/
gvm )

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ

cÖ‡qvRbxq
KvMRcÎ
cÖvwßi ¯’vb

wd/ PvR©

09.

g„Z Kg©Pvwii †hŠ_
exgv gÄywii
Av‡e`b †cÖiY

07 Kvh©w`em

1. Kj¨vY Znwe‡ji Aby`vb gÄywii Rb¨ wba©vwiZ di‡g
Av‡e`b
2. cvm‡cvU© mvB‡Ri mZ¨vwqZ Qwe 3(wZb) Kwc
3. g„Z Kg©Pvwii †kl †eZ‡bi cÖZ¨qb cÎ
4. Kg©Pvwii PvKzwi ewni Z…Zxq c„ôv A_ev Gm.Gm.wm
mb‡`i mZ¨vwqZ Kwc
5. wPwKrmK/‡cŠimfv/BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb/
KvDwÝji KZ…©K cÖ`Ë g„Zz¨ mb` cÎ 01(GK) Kwc
6. RvZxq cwiPq c‡Îi mZ¨vwqZ Kwc
7. AwffveK g‡bvbqb Ges Aemi fvZv I Avby‡ZvwlK
D‡Ëvjb Kivi Rb¨ ÿgZv Ac©Y mb`
8. ¯¿x/ Kb¨v/ fwMœi †ÿ‡Î bb-g¨v‡iR mvwU©wd‡KU
1. Kj¨vY Znwe‡ji Aby`vb gÄywii Rb¨ wba©vwiZ di‡g
Av‡e`b
2. cvm‡cvU© mvB‡Ri mZ¨vwqZ Qwe 3(wZb) Kwc
3. Aÿg Kg©Pvwii †kl †eZ‡bi cÖZ¨qb cÎ
4. Kg©Pvwii PvKzwi ewni Z…Zxq c„ôv A_ev Gm.Gm.wm
mb‡`i mZ¨vwqZ Kwc
5. wPwKrmK/‡cŠimfv/BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb/
KvDwÝji KZ…©K cÖ`Ë Aÿg mb` cÎ 01(GK) Kwc
6. RvZxq cwiPq c‡Îi mZ¨vwqZ Kwc
7. AwffveK g‡bvbqb Ges Aemi fvZv I Avby‡ZvwlK
D‡Ëvjb Kivi Rb¨ ÿgZv Ac©Y mb`
8. ¯¿x/ Kb¨v/ fwMœi †ÿ‡Î bb-g¨v‡iR mvwU©wd‡KU

www.mopa.
gov.bd/ ivR¯^
kvLv/ d«›U‡W·,
†Rjv cÖkvm‡Ki
Kvh©vjq/†cŠim
fv/ BDwbqb
cwil` n‡Z bb
g¨v‡iR I g„Zz¨
mb`

--

10.

Aÿg Kg©Pvwii
†hŠ_ exgv gÄywii
Av‡e`b †cÖiY

07 Kvh©w`em
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`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (Kg©KZ©vi bvg,
c`ex, evsjv‡`‡ki †KvW, †Rjv/
Dc‡Rjv †KvWmn †Uwj‡dvb b¤^i
I B-‡gBj

DaŸ©©Zb Kg©KZ©v, hvi Kv‡Q
Avcxj Kiv hv‡e (Kg©KZ©vi bvg,
c`ex, evsjv‡`‡ki †KvW,†Rjv/
Dc‡Rjv †KvWmn †Uwj‡dvb b¤^i
I B-‡gBj

†iwfwbD †WcywU Kv‡j±i

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivR¯^)

বর না
ফান: ০৪৪৮-৬২৪১২
B- †gBj-

www.mopa.
gov.bd/ ivR¯^
kvLv/ d«›U‡W·,
†Rjv cÖkvm‡Ki
Kvh©vjq/†cŠim
fv/ BDwbqb
cwil` n‡Z bb
g¨v‡iR I g„Zz¨
mb`

--

rdcbarguna@gmail.com
†iwfwbD †WcywU Kv‡j±i

‡Uwj‡dvb bs ০৪৪৮-৬২৩৬৯
B-‡gBj:
adcrevenuebarguna@gm
ail.com
Ges
†Rjv cÖkvmK,

বর না
‡Uwj‡dvb ০৪৪৮-৬২৫৬৬
B-‡gBj:

dcbarguna@mopa.gov.
bd

µwgK
bs

‡mevi bvg

cÖ‡qvRbxq mgq
(N›Uv/ w`b/
gvm )

11.

kÖvwšÍ we‡bv`b QzwU
gÄywi

07 Kvh©w`em

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ

wba©vwiZ di‡g Av‡e`b Ges PvKzwiiLwZqvb ewn

cÖ‡qvRbxq
KvMRcÎ
cÖvwßi ¯’vb

wd/ PvR©

d«› U‡W·/ ivR¯^
kvLv, †Rjv
cÖkvm‡Ki
Kvh©vjq Ges
mswkøó mnKvix
Kwgkbvi (f‚wg)
Gi Kvh©vjq/
www.mopa.
gov.bd/ww
w.forms.gov
.bd

--

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (Kg©KZ©vi
bvg, c`ex, evsjv‡`‡ki †KvW,
†Rjv/
Dc‡Rjv
†KvWmn
†Uwj‡dvb b¤^i I B-‡gBj

DaŸ©©Zb Kg©KZ©v, hvi Kv‡Q Avcxj
Kiv hv‡e (Kg©KZ©vi bvg, c`ex,
evsjv‡`‡ki †KvW,†Rjv/ Dc‡Rjv
†KvWmn †Uwj‡dvb b¤^i I B-‡gBj

†iwfwbD †WcywU Kv‡j±i

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivR¯^)

বর না

‡Uwj‡dvb bs ০৪৪৮-৬২৩৬৯ B‡gBj:
adcrevenuebarguna@gmail
.com
Ges

ফান: ০৪৪৮-৬২৪১২
B- †gBj-

rdcbarguna@gmail.com
†iwfwbD †WcywU Kv‡j±i

†Rjv cÖkvmK,

বর না
‡Uwj‡dvb ০৪৪৮-৬২৫৬৬
B-‡gBj:

dcbarguna@mopa.gov.bd
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১০. f‚wg AwaMÖnY kvLv
µwgK
bs
01

‡mevi
bvg
f~wg AwaMÖn‡Yi
ÿwZc~i‡Yi
A_© cÖ`vb

cÖ‡qvRbxq
mgq

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ

Av‡e`bcÎ (1) ‡iKWx©q gvwj‡Ki †ÿ‡Î
P‚ovšÍfv‡e (K) 20/- UvKvi †KvU© wd m¤^wjZ Av‡e`b cÎ
hvPvB‡qi ci (L) ¯’vbxq BDwc †Pqvig¨vb KZ©„K mZ¨vwqZ
d‡Uv GK Kwc
15 Kvh© w`em

cÖ‡qvRbxq
KvMRcÎ
cÖvwßi ¯’vb
¯’vbxq ÷¨v¤ú †fÛvi,mswkøó
BDwbqb cwil` Ges mswkøó
Dc‡Rjv f‚wg Awdm

(M) RvZxq cwiPq c‡Îi mZ¨vwqZ Kwc
(N) ‡Pqvig¨vb mvwU©wd‡KU
(O) Gm,G LwZqv‡bi mB‡gvni Kwc
(P) LvRbv cwi‡kv‡ai `vwLjv
(Q) wba©vwiZ di‡g Bb‡WgwbwU eÛ
(R) 300/-g~j¨gv‡bi bb-Ryw Wwkqvj ÷¨v‡¤ú Aw½Kvi
bvgv (Awdm KZ…©K `vwL‡ji Av‡`k †`qvi ci)
(S) †PK MÖn‡Yi mgq 10/-g~j¨gv‡bi †iwfwbD ÷¨v¤ú
(2) DËivwaKvim~‡Î gvwj‡Ki †ÿ‡Î
(T) ÔKÕ †_‡K ÔSÕ bs µwg‡K ewY©Z KvMR Ges
Iqvwik mb` cÎ
(3) Lwi`m~‡Î/`vbm~‡ Î gvwj‡Ki †ÿ‡Î
(U) ÔKÕ †_‡K ÔSÕ bs µwg‡K ewY©Z KvMR Ges
`wjjg~‡j ms‡kvwaZ Gm G cP©v / RgvLvwiR
LwZqv‡bi mB‡gvni Kwc
(4) Av`vj‡Zi ivq/wWwµg~‡j gvwj‡Ki †ÿ‡Î
(V) ÔKÕ †_‡K ÔSÕ bs µwg‡K ewY©Z KvMR Ges
Av`vj‡Zi ivq/wWwµg~‡j ms‡kvwaZ Gm G
cP©v / RgvLvwiR LwZqv‡bi mB‡gvni Kwc

(5) e‡›`ve¯Ím~‡Î gvwj‡Ki †ÿ‡Î
(W) ÔKÕ †_‡K ÔSÕ bs µwg‡K ewY©Z KvMR Ges
e‡›`ve¯Ím~‡Î ms‡kvwaZ Gm G cP©v/
RgvLvwiR LwZqv‡bi mB‡gvni Kwc
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wd/PvR©

`vwqZ¡cÖvß
Kg©KZ©v

Da©Zb Kg©KZ©v

f‚wg AwaMÖnY Kg©KZ©v , বর না
†Uwj‡dvb bs- ০৪৪৮-৬২৫২২
B-‡gBj:
laobarguna@gmail.com

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivR¯^)
‡Uwj‡dvb bs ০৪৪৮-৬২৩৬৯
Ges
†Rjv cÖkvmK, বর না
‡Uwj‡dvb ০৪৪৮-৬২৫৬৬
B-‡gBj:
dcbarguna@mopa.gov.
bd

webvg~‡j¨

µwgK
bs

02

‡mevi
bvg

cÖ‡qvRbxq
mgq
(N›Uv/
w`b/gvm)

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ

cÖ‡qvRbxq
KvMRcÎ
cÖvwßi ¯’vb

wd/PvR©

AwaMÖnY cÖ¯Íve
MÖnY

wba©vwiZ
‡bB

(1) cÖZ¨vkx ms¯’vi wbqš¿YKvwi gš¿Yvj‡qi
cÖkvmwbK Aby‡gv`b cÎ
(2) wba©vwiZ Q‡K cÖK‡íi we¯ÍvwiZ eY©bv
(3) me©‡kl Rwi‡ci bKmv(cÖ¯ÍvweZ Rwg
jvj Kvwj Øviv wPwýZ Ki‡Z n‡e)
(4) cÖ¯ÍvweZ Rwgi `vMm~wP
(5) ‡j-AvDU cøvb
(6) b~¨bZg Rwgi cÖ‡qvRbxqZv m¤ú‡K©
cÖZ¨qbcÎ
(7) Avw_©K eiv‡Ïi cÖZ¨qbcÎ
(8) f‚wg ûKzg `Lj cÖ¯Ív‡ei Z_¨
(9) agx©q cÖwZôv‡bi cÖZ¨qbcÎ
(10) cybe©vmb cÖZ¨qbcÎ
(11) f‚wgi Zdwmj I LwZqv‡bi Kwc
(12) Ae¨eüZ f‚wg mgc©†bi A½xKvicÎ

cÖZ¨vkx ms¯’vi
wbR¯^ D‡`¨v‡M

webv g~‡j¨

`vwqZ¡cÖvß
Kg©KZ©v bvg, c`ex
(evsjv‡`k
†KvW,†Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn
†Uwj‡dvb b¤^i I B- †gBj)

f‚wg AwaMÖnY Kg©KZ©v , বর না
†Uwj‡dvb bs- ০৪৪৮-৬২৫২২
B-‡gBj:
laobarguna@gmail.co
m
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Da©Zb Kg©KZ©v, hvi Kv‡Q Avcxj Kiv hv‡e
(evsjv‡`k †KvW, †Rjv/
Dc‡Rjv †KvWmn †Uwj‡dvb b¤^i I
B- †gBj)

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivR¯^)
‡Uwj‡dvb bs ০৪৪৮-৬২৩৬৯
Ges
†Rjv cÖkvmK, বর না
‡Uwj‡dvb ০৪৪৮-৬২৫৬৬
B-‡gBj: dcbarguna@mopa.gov.bd

µ:
bs

‡mevi
bvg

cÖ‡qvRbxq mgq
(N›Uv/ w`b/ gvm)

03

fzwg
AwaMÖnY
Kvh©µg
MÖnY

01 (GK) eQi

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ

(1) cÖZ¨vkx ms¯’vi wbqš¿YKvwi
gš¿Yvj‡qi cÖkvmwbK Aby‡gv`b cÎ
(2) wba©vwiZ Q‡K cÖK‡íi we¯ÍvwiZ eY©bv
(3) me©‡kl Rwi‡ci bKmv(cÖ¯ÍvweZ Rwg
jvj Kvwj Øviv wPwýZ Ki‡Z n‡e)
(4) cÖ¯ÍvweZ Rwgi `vMm~wP
(5) ‡j-AvDU cøvb
(6) b~¨bZg Rwgi cÖ‡qvRbxqZv m¤ú‡K©
cÖZ¨qbcÎ
(7) Avw_©K eiv‡Ïi cÖZ¨qbcÎ
(8) f‚wg ûKzg `Lj cÖ¯Ív‡ei Z_¨
(9) agx©q cÖwZôv‡bi cÖZ¨qbcÎ
(10) cybe©vmb cÖZ¨qbcÎ
(11) f‚wgi Zdwmj I LwZqv‡bi Kwc
(12) Ae¨eüZ f‚wg mgc©†bi A½xKvicÎ

cÖ‡qvRbxq KvM
RcÎ
cÖvwßi ¯’vb

wd/PvR©

cÖZ¨vkx ms¯’vi
wbR¯^ D‡`¨v‡M

Avbylw½K LiP
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`vwqZ¡cÖvß
Kg©KZ©v bvg, c`ex
(evsjv‡`k †KvW,†Rjv/
Dc‡Rjv †KvWmn †Uwj‡dvb
b¤^i I B- †gBj)

(cÖv°jb cÖ¯‘‡Zi ci)
(01) miKvwi ms¯’vi
‡ÿ‡Î 10 jÿ UvKv
ch©šÍ cÖv°wjZ A‡_©i
Dci 3% Ges Z`ya© n‡j
f‚wg AwaMÖnY Kg©KZ©v , বর না
2%
†Uwj‡dvb bs- ০৪৪৮-৬২৫২২
(02) AvavmiKvwi/¯^vqË¡
B-‡gBj:
kvwmZ ms¯’vi ‡ÿ‡Î 20
jÿ UvKv ch©šÍ cÖv°wjZ laobarguna@gmail.co
m
A‡_©i Dci 10% Ges
Z`ya© n‡j 7.5%
(03) †emiKvwi/e¨w³
gvwjKvbvaxb
ms¯’vi
‡ÿ‡Î ‡h‡Kvb As‡Ki
cÖv°wjZ A‡_©i Dci
15%

Da©Zb Kg©KZ©v, hvi Kv‡Q Avcxj Kiv
hv‡e (evsjv‡`k †KvW, †Rjv/
Dc‡Rjv †KvWmn †Uwj‡dvb b¤^i I
B- †gBj)

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivR¯^)
‡Uwj‡dvb bs ০৪৪৮-৬২৩৬৯
Ges
†Rjv cÖkvmK, বর না
‡Uwj‡dvb ০৪৪৮-৬২৫৬৬
B‡gBj:dcbarguna@mopa.gov.b
d

১১. রিভিনউ

ি খানা শাখা

িমক
ন র

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/সময়)

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ
াি ান

িফ/
চােজস

১

২
আমেমা ারনামা
কায কর করণ

৩

৪

৫
-

৬
িবেশষ আঠােলা া
‘এ’ ক াটাগিরর জ ১০০/‘িব’ ক াটাগিরর জ ২০০/‘িস’ ক াটাগিরর জ ৪০০/‘িড’ ক াটাগিরর জ ৮০০/টাকা
মােনর ।

০১

০২

া অব ায়ন
মামলা পিরচালনা
সং া

30 Kvh©w`em

30 Kvh©w`em

ল আমেমা ার
নামা

টাকা জমাদােনর
জারী চালান
ফরম নং ৬ ও
সানালী াংেকর
চলিত িহসােব
আইিজআর কর ও
উপেজলা/িস
কর জমা রিশদ

-

জারী চালােনর টাকা জমা দােনর
কাড স হ
১। া
:১-১১০১-০০২০১-১৩১১
২। রিজে শন িফ:১-১১৪১-০০০০০১৮৬
৩। উৎস কর:১-১১৪১-০০০০-০১১১
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দািয় া কম কত া(কম কত ার
নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র. ই- মইল)।
৭

উ ত ন কম কত /া যার কােছ আপীল
করা যােব (কম কত ারপদবী,
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র. ই- মইল)
৮

সহকারী কিমশনার রিভিনউ
ি খানা শাখা
B-‡gBj t

জলা শাসক, বর না
ফান : ০৪৪৮-৬২৫৬৬
B-‡gBj:
dcbarguna@mopa.gov.bd

acrmbarguna@yahoo.com

১২. মহােফজখানা শাখা
িমক
নং

১

সবার নাম

সবাদােনর প িত

চািহত সকল কার
আেবদন েডে র
এস.এ/আর.এস/
মা েম হণ এবং পচ া
িব.এস পচ া ও
ত কের
িচ সরবরাহ
েডে র মা েম
সরবরাহ

২

িস.এস পচ া
সরবরাহ

ঐ

৩

িমউেটশন পচ া
সরবরাহ

ঐ

৪

ফৗজদারী ও
রাজ মামলার
নকল সরবরাহ

৫

সািচ ং

৬

মৗজা াপ
( ি ত)
সরবরাহ

ঐ

ঐ

ঐ

েয়াজনীয় সময়

সেব া ০৩(িতন)
কায িদবস

সবার জ েয়াজনীয় কাগজপ ািদ সহ
সরকার ক ক িনধ ািরত িফ স হ
১) ২০/- টাকার কাট িফ দানসহ
িনধ ািরত ফরেম আেবদন
২) এস.এ/আর.এস/িব.এস/ িচ ফরম এবং
২/- টাকার কাট িফ আেবদেনর সােথ
সং

১) ২০/- টাকার কাট িফ দানসহ
িনধ ািরত ফরেম আেবদন
২) ২/-টাকার কাট িফ সহ আেবদেনর
সােথ িস.এস ফরম
সংি সহকারী কিমশনার ১) ২০/- টাকার কাট িফ দানসহ
( িম) হেত াি সােপে
িনধ ািরত ফরেম আেবদন
সেব া ০৩(িতন)
২) ২/-টাকা কাট িফ সহ এস.এ এবং
কায িদবস
িব.এস ফরম
সেব া ০৭(সাত) কায
িদবস

সংি আদালত হেত কস
াি সােপে ত সমেয়র
মে দান করা হয়

১) ২০/- টাকার কাট িফ দানসহ
িনধ ািরত ফরেম আেবদন
২) ফিল এবং ২/- টাকার কাট িফ

সংি সহকারী কিমশনার ১) ২০/- টাকার কাট িফ দানসহ
( িম) এবং এ কায ালয় িনধ ািরত ফরেম আেবদন(স ান জািনবার
হেত াি সােপে ত দরখাে র ফরম)
সরবরাহ করা হয়
আেবদনপ এবং জাির
চালান াি সােপে ১
িদেনর মে সরবরাহ করা
হয়।

১) ২০/- টাকার কাট িফ দানসহ
িনধ ািরত ফরেম আেবদন
২) ৫০০/- টাকার জাির চালােনর কিপ
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সংি
কাগজপ

া /
াি ান

যাগােযােগর কানা

Da©Zb Kg©KZ©v,

লাইেস ধারী ানীয়
া ভ ারেদর
িনকট পাওয়া যােব।

ঐ

ঐ
ঐ

ঐ

ঐ

ভার া কম কত া AwZwi³ †Rjv
েড , জলা
cÖkvmK (ivR¯^)
শাসেকর কায ালয়,
‡Uwj‡dvb bs
বর না
০৪৪৮-৬২৩৬৯
ফান: ০৪৪৮B- †gBj৬২৪১৪
adcrevenuebar
B- †gBjguna@gmail.c
rrdcbarguna@
om
gmail.com

১৩. ‡Rbv‡ij mvwU©wd‡KU kvLv:
µtbs

‡mevi bvg

01

miKvix cvIbv
Av`vq AvBb
1913 Gi weavb
†gvZv‡eK A_©
Av`vq

cÖ‡qvRbxq m‡ev©”P
mgq
(N›Uv/w`b/gvm)
†`bv`v‡ii weiæ‡×
gvgjv `v‡qi Kivi 30
(wÎk) w`‡bi g‡a¨ 7
aviv র না শ

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ

cÖ‡qvRbxq KvMR cªvwß
¯’vb

wd/Pv‡R© জমা
দান

`vwqZ¡cÖvß কম কত ার
ত

‡Rbv‡ij mvwU©wd‡KU
Awdmvi eivei া রসহ
†KvU© wd mshyw³mn
wjwLZ Av‡e`b|

‡Rbv‡ij mvwU©wd‡KU
শাখা
‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq,
ei¸bv|

Av‡e`‡bimv‡_
5/- UvKvi †KvU©
wd

‡Rbv‡ij mvwU©wd‡KU
Awdmvi
‡Rjv cÖkvm‡Ki
Kvhv©jq, ei¸bv|
‡Uwj‡dvb b¤^i
0448-62০৯২
email:gcobarguna
@gmail.com
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Awf‡hvM
Rvbv‡bv/Avcxj Kiv
hv‡e Kg©KZv©i ত ।
‡Rjv cÖkvmK,
ei¸bv|
‡Uwj‡dvb b¤^i
0448-62566
e-mail:
dcbarguna@mo
pa.gov.bd

১৪.

াণ ও

ণব াসন শাখা

µwgK bs

†mevi bvg

cÖ‡qvRbxq mgq
(N›Uv/w`b/gvm)

cÖ‡qvRbxq
KvMRcÎ

1

2

3

1|

`y‡h©vM e¨e¯’vcbv msµvšÍ

2|

Kv‡Ri wewbgq Lv`¨ Kg©m~wP:
(wUAvi I KvweLv)

3|

BwRwcwc Kg©m~wP:

4|

wfwRGd Kg©m~wP:
Mixe, Amnvq I †R‡j‡`i g‡a¨ Lv`¨
mnvqZv cÖ`vb Kiv nq|

5|

cÖvK…wZK `y‡h©v‡M ÿwZMÖ¯’‡`i Ges
Mixe I Amnvq cwiev‡i I kxZe¯¿,
eivÏ cÖ`vb |

wd/PvR© gy³

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v

D×©Zb Kg©KZ©v/ hvi
Kv‡Q Avcxj Kiv hv‡e

4

cÖ‡qvRbxq
KvMR cÖvwßi
¯’vb
5

6

7

8

`y‡h©vM msµvšÍ wel‡q AewnZ
n‡j ZvrÿwYK cÖ‡qvRbxq
e¨e¯’v MÖnY cye©K wRAvi Lv`¨/
Avw_©K mnvqZv I †XDwUb
cÖ`vb Kiv nq|

-

-

wd/PvR© gy³

Rvbyqvix n‡Z Ryb ch©šÍ

Av‡e`b/
wba©vwiZ di‡g
cÖKí QK

b‡f¤^i gvm n‡Z Ryb gvm ch©šÍ wba©vwiZ di‡g
G Kg©m~wPi Kvh©µg Pjgvb cÖKí ZvwjKv
_v‡K
cweÎ igRvb,C`yj- wdZi I
Dc‡Rjv n‡Z
Avhnv Ges
AMÖvwaKvi
†R‡j cwiev‡i gvP© gvm n‡Z
ZvwjKvi
Ryb ch©š Í|
wfwË‡Z
cÖvK…wZK `y‡h©v‡M
Av‡e`b/ZvwjK
I
v/ wW-di‡gi
kxZ †gŠmy‡g
gva¨‡g
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Dc‡Rjv
wd/PvR© gy³
wcAvBI Awdm
‡Rjv ÎvY I cybe©vmb
Dc‡Rjv
wd/PvR© gy³ Kg©KZ©v বর না|
†dvb:
wcAvBI Awdm
+88-০৪৪৮-৬২৩০২
ই- মইলঃ
Dc‡Rjv
wd/PvR© gy³
drrobarguna@gma
wcAvBI Awdm
il.com
Dc‡Rjv
wd/PvR© gy³
wcAvBI Awdm

জলা শাসক, বর না
ফান : ০৪৪৮-৬২৫৬৬
B-‡gBj:
dcbarguna@mopa.g
ov.bd

