
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

গাইবান্ধা 

www.gaibandha.gov.bd 
 

নাগররক সনে 

(Citizen’s Charter) 

০১। নেজারত লাখা । 

ক্রমিক

েং 

নবার োি প্রয়য়াজেীয় 

য়ব বাচ্চ িয. 

(ঘন্টা/মিে/িা) 

প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রামির স্থাে মি/চাজব জিািায়ের খাত 

 নকাড  

কখে প্রিাে করয়ত য়ব 

তা উয়েখ করয়ত য়ব  

িাময়ত্ব প্রাি কি বকতবা (কি বকতবার 

োি, পিবী, বাংায়িয়লর নকাড, 

নজা/উপয়জা নকাড নেময়িাে 

েম্বর  আ-নিআ)  

উর্ধ্বতে কি বকতবা, যার কায়ছ অপী 

করা যায়ব (কি বকতবার োি, পিবী, 

বাংায়িয়লর নকাড, নজা/উপয়জা 

নকাড নেময়িাে েম্বর  আ-নিআ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১ স্বর্ ব জুয়য়ারী 

মডমং াআয়ন্প 

প্রিাে 

০৭ (াত)  

কায ব মিব 

১। মের্ বামরত িরি[িরি ‘ক’ (      

    ২২(৩)    )] 

২। ন াোর অআ মড (তযাময়ত) 

৩। নেড াআয়ন্প (াোগাি) (তযাময়ত) 

৪। জমির িামকাোর িম/খামরয়জর 

    কমপ/পচ বা (তযাময়ত)/ াড়াটিয়া য় 

 াড়ার চুমিপত্র 

৫। ২কমপ পায়পাে ব াআয়জর রমঙে 

    ছমব (তযাময়ত) 

৬। রকামর নকাাগায়র  ৩০০০/-োকা  

    জিা প্রিায়ের চাায়ের মূ কমপ  

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১েং নকায়ড 

     জিা করয়ত য়ব)  

১। নজা প্রলায়কর কায বায়, ব্যবা-বামর্জয 

    লাখা (কক্ষ েং-২০৮, ২য় তা) য়ত/ 

    ফ্রন্ট নডক্স/ নজা য়য়ব নপাে বা।     

      (www.gaibandha.gov.bd 

2। চাাে িরি নাোী ব্যাংয়কর নয নকাে 

    লাখা/য়ল্পয়ডস্ক/ নজা য়য়ব নপাে বা।  

    (www.gaibandha.gov.bd)  য়ত 

    পায়া যায়ব    

 

           ৩০০০ /- 

(মতে াজার োকা ) 

নকাড েং   

১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

(অয়বিয়ের ায়ে জিা 

মিয়ত য়ব ) 

(৩০০০/- োকার ১৫% 

 যাে ৪৫০/- োকা জিা 

মিয়ত য়ব) 

 

 

 

 

 

 

 

 

নেজারত নডপুটি কায়ক্টর 

গাআবান্ধা 

+88০৫৪১-৫১৫৩৫ 

নিাবাআ ০১৭৬২-৬৯৫০৫৫ 

nazarotsection_gaiba

ndha@yahoo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মতমরি নজা প্রলাক (ামব বক) 

গাআবান্ধা 

কক্ষ েং- ২০৪ (২য় তা) 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিাে েং ০৫৪১-৫১২৬১ 

নিাবাআ ০১৭৬২-৬৯৫০৫1 

adcgeneral_gaibandha

@yahoo.com  

 

 

০২ স্বর্ ব জুয়য়ারী 

মডমং  াআয়ন্প 

েবায়ে 

০৩ (মতে)  

কায ব মিব 

১। মের্ বামরত িরি [িরি ‘ক’ (      

    ২২(৩)    )] 

২। পূব ববতী বছয়রর েবাময়ত/মূ  

    াআয়য়ন্পর  িয়োকমপ(তযাময়ত) 

৩। রকামর নকাাগায়র  ৩০০০/-োকা  

     জিা প্রিায়ের চাায়ের মূ কমপ  

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ েং নকায়ড  

    জিা করয়ত য়ব) 

১।নজা প্রলায়কর কায বায়, ব্যবা-বামর্জয  

   লাখা (কক্ষ েং-২০৮, ২য় তা) য়ত/ ফ্রন্ট 

    নডক্স/য়জা য়য়ব নপাে বা 

    (www.gaibandha..gov.bd) 

২। চাাে িরি নাোী ব্যাংক, নয নকাে  

    লাখায়/নল্প নডস্ক/য়জা য়য়ব নপাে বা  

    (www.gaibandha.gov.bd) 

 য়ত   পায়া যায়ব।    

৩০০০/- 

(মতে াজার োকা) 

নকাড েং 

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) 

(অয়বিয়ের ায়ে জিা 

মিয়ত য়ব ) 

(৩০০০/- োকার ১৫% 

 যাে ৪৫০/-োকা জিা 

মিয়ত য়ব) 

 

http://www.gaibandha.gov.bd/
http://www.gaibandha.gov.bd/
http://www.gaibandha.gov.bd/
mailto:nazarotsection_gaibandha@yahoo.com
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ক্রমিক

েং 

নবার োি প্রয়য়াজেীয় 

য়ব বাচ্চ িয. 

(ঘন্টা/মিে/িা) 

প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রামির স্থাে মি/চাজব জিািায়ের খাত 

 নকাড  

কখে প্রিাে করয়ত য়ব 

তা উয়েখ করয়ত য়ব  

িাময়ত্ব প্রাি কি বকতবা (কি বকতবার 

োি, পিবী, বাংায়িয়লর নকাড, 

নজা/উপয়জা নকাড নেময়িাে 

েম্বর  আ-নিআ)  

উর্ধ্বতে কি বকতবা, যার কায়ছ অপী 

করা যায়ব (কি বকতবার োি, পিবী, 

বাংায়িয়লর নকাড, নজা/উপয়জা 

নকাড নেময়িাে েম্বর  আ-নিআ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৩ স্বর্ ব কামরগমর 

মডমং   

াআয়ন্প প্রিাে 

০৭ (াত)  

কায ব মিব 

১। মের্ বামরত িরি[িরি ‘ক’ (      

    ২২(৩)    )] 

২। ন াোর অআ মড (তযাময়ত) 

৩। নেড াআয়ন্প (তযাময়ত) 

৪।  াড়ার চুমিপত্র/িম/খামরয়জর 

    কমপ (তযাময়ত) 

৫। ২কমপ পায়পাে ব াআয়জর রমঙে 

    ছমব (তযাময়ত) 

৬। রকামর নকাাগায়র  ৩০০০/-োকা    

জিা প্রিায়ের চাায়ের মূ কমপ (১-০৭৪২-

০০০০-২৬৮১ েং নকায়ড জিা করয়ত য়ব)  

১। নজা প্রলায়কর কায বায়, ব্যবা-বামর্জয 

    লাখা (কক্ষ েং-২০৮,২য় তা) য়ত/ ফ্রন্ট 

    নডক্স/ নজা য়য়ব নপাে বা 

(www.gaibandha.gov.bd) 

2। চাাে িরি নাোী ব্যাংক, নয নকাে লাখায়/  

নল্পয়ডস্ক/য়জা য়য়ব নপাে বা। 

(www.gaibandha.gov.bd)নত পায়া যায়ব 

৩০০০ /- 

(মতে াজার  োকা ) 

নকাড েং 

( ১-০৭৪২-০০০০ 

-২৬৮১)(অয়বিয়ের  

ায়ে জিা মিয়ত য়ব ) 

(৩০০০/- োকার ১৫% 

 যাে 450/-োকা জিা 

মিয়ত য়ব) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নেজারত নডপুটি কায়ক্টর 

গাআবান্ধা 

+88০৫৪১-৫১৫৩৫ 

নিাবাআ ০১৭৬২-৬৯৫০৫৫ 

nazarotsection_gaiba

ndha@yahoo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মতমরি নজা প্রলাক (ামব বক) 

গাআবান্ধা 

কক্ষ েং- ২০৪ (২য় তা) 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিাে েং ০৫৪১-৫১২৬১ 

নিাবাআ ০১৭৬২-৬৯৫০৫1 

adcgeneral_gaibandha

@yahoo.com  

 

 

০৪ স্বর্ ব কামরগমর 

মডমং   

াআয়ন্প েবায়ে 

০৩ (মতে)  

কায ব মিব 

১। মের্ বামরত িরি[িরি ‘ক’ (      

    ২২(৩)    )]  

২। পূব ববতী বছয়রর েবাময়ত/মূ াআয়য়ন্পর 

িয়োকমপ। (তযাময়ত) 

৩। রকামর নকাাগায়র  ৩০০০/-োকা  

   জিা প্রিায়ের চাায়ের মূ কমপ (১-৭৪২-

০০০০-২৬৮১ েং নকায়ড জিা করয়ত য়ব) 

১।নজা প্রলায়কর কায বায়,  ব্যবা-বামর্জয লাখা 

(কক্ষ েং-২০৮, ২য় তা) য়ত/ফ্রন্টয়ডক্স/ নজা 

য়য়ব নপাে বা। (www.gaibandha.gov.bd) 

২। মেজ উয়যায়গ 

৩।চাাে িরি নাোী ব্যাংক, নয নকাে লাখায়/ 

/য়ল্পয়ডস্ক/য়জা য়য়ব নপাে বা। 

 (www.gaibandha.gov.bd ) য়ত পায়া 

 যায়ব 

৩০০০/- 

(মতে াজার োকা) 

নকাড েং 

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) 

(অয়বিয়ের ায়ে জিা 

মিয়ত য়ব ) 

(৩০০০/- োকার ১৫% 

 যাে ৪৫০/- োকা জিা 

মিয়ত য়ব) 

০৫ পাআকারী  

খুচরা কাপড় 

মবক্রয়য়র মডমং 

াআয়ন্প প্রিাে 

০৭ (াত)  

কায ব মিব 

১। মের্ বামরত িরি[িরি ‘ক’ (      

    ২২(৩)    )] 

২। ন াোর অআ মড (তযাময়ত) 

৩। নেড াআয়ন্প (তযাময়ত) 

৪।  াড়ার চুমিপত্র/িম/খামরয়জর কমপ 

(তযাময়ত) 

৫। ২কমপ পায়পাে ব াআয়জর রমঙে ছমব 

(তযাময়ত) 

৬। রকামর নকাাগায়র  ৩০০০/-োকা জিা 

প্রিায়ের চাায়ের মূ কমপ (১-০৭৪২-

০০০০-২৬৮১ েং নকায়ড জিা করয়ত 

য়ব)  

১। নজা প্রলায়কর কায বায়,  ব্যবা-বামর্জয 

লাখা (কক্ষ েং-২০৮, ২য় তা) য়ত/ ফ্রন্টয়ডক্স 

/য়জা য়য়ব নপাে বা। 

 (www.gaibandha.gov.bd)   

২। চাাে িরি নাোী ব্যাংক, নয নকাে লাখায় 

নল্পয়ডস্ক/য়জা য়য়ব নপাে বা। 

 (www.gaibandha.gov.bd) য়ত পায়া  

 যায়ব 

১। পাআকারী- ৩০০০/= 

োকা 

২। খুচরা-১০০০/-োকা 

নকাড েং 

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) 

(অয়বিয়ের ায়ে জিা 

মিয়ত য়ব ) 

(উ য় নক্ষয়ত্র ১৫%  যাে 

৪৫০/-  ১৫০/- োকা 

জিা মিয়ত য়ব) 

 

http://www.gaibandha.gov.bd/
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ক্রমিক

েং 

নবার োি প্রয়য়াজেীয় 

য়ব বাচ্চ িয. 

(ঘন্টা/মিে/িা) 

প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রামির স্থাে মি/চাজব জিািায়ের খাত 

 নকাড  

কখে প্রিাে করয়ত য়ব 

তা উয়েখ করয়ত য়ব  

িাময়ত্ব প্রাি কি বকতবা (কি বকতবার 

োি, পিবী, বাংায়িয়লর নকাড, 

নজা/উপয়জা নকাড নেময়িাে 

েম্বর  আ-নিআ)  

উর্ধ্বতে কি বকতবা, যার কায়ছ অপী 

করা যায়ব (কি বকতবার োি, পিবী, 

বাংায়িয়লর নকাড, নজা/উপয়জা 

নকাড নেময়িাে েম্বর  আ-নিআ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০৬ পাআকারী  

খুচরা কাপড় 

মবক্রয়য়র মডমং 

াআয়ন্প েবায়ে 

০৩ (মতে)  

কায ব মিব 

১। মের্ বামরত িরি[িরি ‘ক’ (      

    ২২(৩)    )] 

২।পূব ববতী বছয়রর েবাময়ত/ মূ াআয়য়ন্পর 

িয়োকমপ।(তযাময়ত) 

৩। রকামর নকাাগায়র  ৩০০০/-োকা  

   জিা প্রিায়ের চাায়ের মূ কমপ (১-

০৭৪২-   ০০০০-২৬৮১ েং নকায়ড জিা 

করয়ত য়ব) 

১।নজা প্রলায়কর কায বায়,  ব্যবা-বামর্জয লাখা 

(কক্ষ েং-২০৮, ২য় তা) য়ত/ ফ্রন্টয়ডক্স / নজা 

য়য়ব নপাে বা। (www.gaibandha.gov.bd) 

২। চাাে িরি নাোী ব্যাংক, নয নকাে লাখায়/ 

নল্পয়ডস্ক/ নজা য়য়ব নপাে বা। 

 (www.gaibandha.gov.bd) পায়া যায়ব।    

১। পাআকারী১৫০০/= 

োকা 

২। খুচরা- ৫০০/- 

নকাড েং   

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) 

(অয়বিয়ের ায়ে জিা 

মিয়ত য়ব ) 

(উ য় নক্ষয়ত্র ১৫%  যাে 

২২৫/-  ৭৫/-োকা 

জিা মিয়ত য়ব) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নেজারত নডপুটি কায়ক্টর 

গাআবান্ধা 

+88০৫৪১-৫১৫৩৫ 

নিাবাআ ০১৭৬২-৬৯৫০৫৫ 

nazarotsection_gaiba

ndha@yahoo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মতমরি নজা প্রলাক (ামব বক) 

গাআবান্ধা 

কক্ষ েং- ২০৪ (২য় তা) 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিাে েং ০৫৪১-৫১২৬১ 

নিাবাআ ০১৭৬২-৬৯৫০৫1 

adcgeneral_gaibandha

@yahoo.com  

 

 

০৭ নৌ  

নৌজাত দ্রব্য 

মবক্রয়য়র মডমং 

াআয়ন্প প্রিাে 

০৭ (াত)  

কায ব মিব 

১। মের্ বামরত িরি [িরি ‘ক’ (      

    ২২(৩)    )] 

২। ন াোর অআ মড িয়োকমপ(তযাময়ত) 

৩। নেড াআয়ন্প িয়োকমপ(তযাময়ত) 

৪।  াড়ার চুমিপত্র/িম/খামরয়জর 

িয়োকমপ(তযাময়ত) 

৫। ২ কমপ পায়পাে ব াআয়জর রমঙে 

ছমব(তযাময়ত) 

৬। রকামর নকাাগায়র  ৩০০০/-োকা  

   জিা প্রিায়ের চাায়ের মূ কমপ (১-০৭৪২ 

-০০০০-২৬৮১ েং নকায়ড জিা করয়ত য়ব)  

১। নজা প্রলায়কর কায বায়,  ব্যবা-বামর্জয 

লাখা (কক্ষ েং-২০৮, ২য় তা) য়ত/ ফ্রন্টয়ডক্স / 

নজা য়য়ব নপাে বা। 

 (www.gaibandha..gov.bd) 

২। মেজ উয়যায়গ ংমিষ্ট মেব বাচে মি য়ত 

৩। চাাে িরি নাোী ব্যাংক, নয নকাে লাখায়/ 

নল্পয়ডস্ক/ নজা য়য়ব নপাে বা। 

 (www.gaibandha.gov.bd) য়ত পায়া  

 যায়ব    

৩০০০ /- 

(মতে াজার  োকা ) 

নকাডেং 

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

(অয়বিয়ের ায়ে জিা 

মিয়ত য়ব ) 

(৩০০০/- োকার ১৫% 

 যাে ৪৫০/- জিা মিয়ত 

য়ব) 

 

০৮ নৌ  

নৌজাত দ্রব্য  

মবক্রয়য়র মডমং 

াআয়ন্প েবায়ে 

০৩ (মতে)  

কায ব মিব 

১।মের্ বামরত িরি [িরি ‘ক’ (      

    ২২(৩)    )] 

২।পূব ববতী বছয়রর েবাময়ত/ মূ াআয়য়ন্পর 

িয়োকমপ(তযাময়ত) 

৩। রকামর নকাাগায়র  ১৫০০/-োকা  

   জিা প্রিায়ের চাায়ের মূ কমপ (১-

০৭৪২-০০০০-২৬৮১ েং নকায়ড জিা করয়ত 

য়ব) 

১।নজা প্রলায়কর কায বায়,  ব্যবা-বামর্জয লাখা 

(কক্ষ েং-২০৮, ২য় তা) য়ত/ ফ্রন্টয়ডক্স / নজা 

য়য়ব নপাে বা। (www.gaibandha.gov.bd) 

২। চাাে িরি নাোী ব্যাংক, নয নকাে লাখায় 

নল্পয়ডস্ক/য়জা য়য়ব নপাে বা। 

 (www.gaibandha.gov.bd) য়ত পায়া  

 যায়ব    

১৫০০/-(এক াজার  

পাঁচলত োকা) 

(অয়বিয়ের ায়ে জিা 

মিয়ত য়ব ) 

(১৫০০/- োকার ১৫% 

 যাে ২২৫/- োকা জিা 

মিয়ত য়ব) 

 

http://www.gaibandha.gov.bd/
mailto:nazarotsection_gaibandha@yahoo.com
mailto:nazarotsection_gaibandha@yahoo.com
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ক্রমিক

েং 

নবার োি প্রয়য়াজেীয় 

য়ব বাচ্চ িয. 

(ঘন্টা/মিে/িা) 

প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রামির স্থাে মি/চাজব জিািায়ের খাত 

 নকাড  

কখে প্রিাে করয়ত য়ব 

তা উয়েখ করয়ত য়ব  

িাময়ত্ব প্রাি কি বকতবা (কি বকতবার 

োি, পিবী, বাংায়িয়লর নকাড, 

নজা/উপয়জা নকাড নেময়িাে 

েম্বর  আ-নিআ)  

উর্ধ্বতে কি বকতবা, যার কায়ছ অপী 

করা যায়ব (কি বকতবার োি, পিবী, 

বাংায়িয়লর নকাড, নজা/উপয়জা 

নকাড নেময়িাে েম্বর  আ-নিআ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০৯ ময়িন্ট মবক্রয়য়র 

মডমং াআয়ন্প 

প্রিাে 

০৭ (াত)  

কায ব মিব 

১। মের্ বামরত িরি[িরি ‘ক’ (      

    ২২(৩)    )] 

২। ন াোর অআ মড িয়োকমপ(তযাময়ত) 

৩। নেড াআয়ন্প িয়োকমপ(তযাময়ত) 

৪। াড়ার চুমিপত্র/িম/খামরয়জর িয়োকমপ 

(তযাময়ত) 

৫।২কমপ পায়পাে ব াআয়জর রমঙে ছমব 

(তযাময়ত) 

৬। রকামর নকাাগায়র  ১৫০০/-োকা  

   জিা প্রিায়ের চাায়ের মূ কমপ (১-

০৭৪২-০০০০-২৬৮১ েং নকায়ড জিা করয়ত 

য়ব)  

১। নজা প্রলায়কর কায বায়,  ব্যবা-বামর্জয 

লাখা (কক্ষ েং-২০৮, ২য় তা) য়ত/ ফ্রন্টয়ডক্স / 

নজা য়য়ব নপাে বা। 

 (www.gaibandha..gov.bd) 

২। চাাে িরি নাোী ব্যাংক, নয নকাে লাখায়/ 

নল্পয়ডস্ক/ নজা য়য়ব নপাে বা 

 (www.gaibandha..gov.bd) য়ত পায়া 

  যায়ব 

১৫০০/- (এক াজার 

 পাঁচলত োকা) 

(অয়বিয়ের ায়ে জিা 

মিয়ত য়ব ) 

(১৫০০/- োকার ১৫% 

 যাে ২২৫/- োকা জিা 

মিয়ত য়ব) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নেজারত নডপুটি কায়ক্টর 

গাআবান্ধা 

+88০৫৪১-৫১৫৩৫ 

নিাবাআ ০১৭৬২-৬৯৫০৫৫ 

nazarotsection_gaiba

ndha@yahoo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মতমরি নজা প্রলাক (ামব বক) 

গাআবান্ধা 

কক্ষ েং- ২০৪ (২য় তা) 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিাে েং ০৫৪১-৫১২৬১ 

নিাবাআ ০১৭৬২-৬৯৫০৫1 

adcgeneral_gaibandha

@yahoo.com  

 

 

১০ ময়িন্ট মবক্রয়য়র 

মডমং াআয়ন্প 

েবায়ে 

০৩ (মতে)  

কায ব মিব 

১।রকারমের্ বামরত িরি[িরি ‘ক’ 

(      ২২(৩)    )] 

২।পূব ববতী বছয়রর েবাময়ত/ মূ াআয়য়ন্পর 

িয়োকমপ(তযাময়ত) 

৩। রকামর নকাাগায়র  ৭৫০/-োকা  

   জিা প্রিায়ের চাায়ের মূ কমপ (১-

০৭৪২-০০০০-২৬৮১ েং নকায়ড জিা করয়ত 

য়ব) 

১।নজা প্রলায়কর কায বায়,  ব্যবা-বামর্জয লাখা 

(কক্ষ েং-২০৮, ২য় তা) য়ত/ ফ্রন্টয়ডক্স / নজা 

য়য়ব নপাে বা। (www.gaibandha..gov.bd).  

২।মেজ উয়যায়গ 

৩।চাাে িরি নাোী ব্যাংক, নয নকাে লাখায়/ 

নল্পয়ডস্ক/য়জা য়য়ব নপাে বা।(www. gaiband 

ha.gov.bd) য়ত পায়া যায়ব    

৭৫০/- 

(াতলত পঞ্চাল োকা) 

(অয়বিয়ের ায়ে জিা 

মিয়ত য়ব ) 

(৭৫০/- োকার ১৫% 

 যাে ১১২/৫০ জিা 

মিয়ত য়ব) 

১১ মিল্ক পৄড 

মবক্রয়য়র মডমং 

াআয়ন্প প্রিাে 

০৭ (াত) 

 কায ব মিব 

১। মের্ বামরত িরি[িরি ‘ক’ (      

    ২২(৩)    )] 

২। ন াোর অআ মড িয়োকমপ(তযাময়ত) 

৩। নেড াআয়ন্প িয়োকমপ(তযাময়ত) 

৪। াড়ার চুমিপত্র/িম/খামরয়জর িয়োকমপ 

(তযাময়ত) 

৫।২কমপ পায়পাে ব াআয়জর রমঙে ছমব 

(তযাময়ত) 

৬। রকামর নকাাগায়র  ৩০০/-োকা  

   জিা প্রিায়ের চাায়ের মূ কমপ (১-

০৭৪২-০০০০-২৬৮১ েং নকায়ড জিা করয়ত 

য়ব)  

১। নজা প্রলায়কর কায বায়,  ব্যবা-বামর্জয 

লাখা (কক্ষ েং-২০৮, ২য় তা) য়ত/ ফ্রন্টয়ডক্স / 

নজা য়য়ব নপাে বা। 

 (www.gaibandha.gov.bd) 

২। মেজ উয়যায়গ ংমিষ্ট মেব বাচে মি য়ত 

৩। ংমিষ্ট আউমেয়ে পমরি/ নপৌর া য়ত 

৪। মেজ উয়যাগ/ংমিষ্ট উপয়জা ভূমি য়ত 

৫। মেজ উয়যায়গ 

৬। চাাে িরি নাোী ব্যাংক, নয নকাে লাখায়/ 

নল্পয়ডস্ক/ নজা য়য়ব নপাে বা। 

 (www.gaibandha.gov.bd) য়ত পায়া 

যায়ব  

৩০০/- 

( মতেলত োকা ) 

(অয়বিয়ের ায়ে জিা 

মিয়ত য়ব ) 

(৩০০/- োকার ১৫% 

 যাে ৪৫/- োকা জিা 

মিয়ত য়ব) 
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ক্রমিক

েং 

নবার োি প্রয়য়াজেীয় 

য়ব বাচ্চ িয. 

(ঘন্টা/মিে/িা) 

প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রামির স্থাে মি/চাজব জিািায়ের খাত 

 নকাড  

কখে প্রিাে করয়ত য়ব 

তা উয়েখ করয়ত য়ব  

িাময়ত্ব প্রাি কি বকতবা (কি বকতবার 

োি, পিবী, বাংায়িয়লর নকাড, 

নজা/উপয়জা নকাড নেময়িাে 

েম্বর  আ-নিআ)  

উর্ধ্বতে কি বকতবা, যার কায়ছ অপী 

করা যায়ব (কি বকতবার োি, পিবী, 

বাংায়িয়লর নকাড, নজা/উপয়জা 

নকাড নেময়িাে েম্বর  আ-নিআ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১২ মিল্ক পৄড 

মবক্রয়য়র মডমং 

াআয়ন্প েবায়ে   

০৩ (মতে) 

 কায ব মিব 

১।মের্ বামরত িরি[িরি ‘ক’ (      

    ২২(৩)    )] 

২।পূব ববতী বছয়রর েবাময়ত/মূ াআয়য়ন্পর 

িয়োকমপ(তযাময়ত) 

৩। রকামর নকাাগায়র  ১৫০/-োকা  

   জিা প্রিায়ের চাায়ের মূ কমপ (১-

০৭৪২-০০০০-২৬৮১ েং নকায়ড জিা করয়ত 

য়ব) 

১।নজা প্রলায়কর কায বায়,  ব্যবা-বামর্জয লাখা 

(কক্ষ েং-২০৮, ২য় তা) য়ত/ ফ্রন্টয়ডক্স / নজা 

য়য়ব নপাে বা। (www.gaibandha.gov.bd) 

২।মেজ উয়যায়গ 

৩।চাাে িরি নাোী ব্যাংক, নয নকাে লাখায়/ 

নল্পয়ডস্ক/য়জা য়য়ব নপাে বা। 

(www.gaibandha.gov.bd) য়ত পায়া যায়ব    

১৫০/- 

(একলত পঞ্চাল োকা) 

(অয়বিয়ের ায়ে জিা 

মিয়ত য়ব ) 

(১৫০/- োকার ১৫% 

 যাে ২২/৫০ জিা মিয়ত 

য়ব) 

 

নেজারত নডপুটি কায়ক্টর 

গাআবান্ধা 

+88 ০৫৪১-৫১৫৩৫ 

নিাবাআ ০১৭৬২-৬৯৫০৫৫ 

nazarotsection_gaiba

ndha@yahoo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মতমরি নজা প্রলাক (ামব বক) 

গাআবান্ধা 

কক্ষ েং- ২০৪ (২য় তা) 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিাে েং ০৫৪১-৫১২৬১ 

নিাবাআ  ০১৭৬২-৬৯৫০৫1 

adcgeneral_gaibandha

@yahoo.com  

 

 

১৩ নপয়োময়াি দ্রব্য 

িজুয়ির োপমি 

েি প্রিাে 

১৫ (পয়ের)  

কায ব মিব 

১।বাংায়িল নপয়োময়াি কয়প বায়রলয়ের 

 নুিমত পত্র  

২। ড়ক  জেপে মব ায়গর নুিমতপত্র  

৩। মের্ বামরত মড িরি পূরর্ ৬ কমপ 

৪। ২কমপ পায়পাে ব াআয়জর রমঙে ছমব 

 (তযাময়ত) 

৫।জাতীয় পমরচয় পত্র িয়োকমপ (তযাময়ত) 

৬।নেড াআয়ন্প িয়োকমপ (তযাময়ত) 

৭।ব্যাংক য় মন্প িয়োকমপ (তযাময়ত) 

৮। অয়কর েি িয়োকমপ (তযাময়ত) 

৯।প্রস্তামবত স্থায়ের নিৌজা ম্যাপ 

১০। নকলে প্লাে ০৬ (ছয়) কমপ  

১১।  াড়ার চুমিপত্র/িম/খামরয়জর 

িয়োকমপ(তযাময়ত) 

১।বাংায়িল নপয়োময়াি কয়প বায়রলে য়ত 

২। ড়ক  জেপে মব াগ য়ত 

৩।নজা প্রলায়কর কায বায়,  ব্যবা-বামর্জয লাখা 

(কক্ষ েং-২০৮, ২য় তা) য়ত/ ফ্রন্টয়ডক্স / নজা 

য়য়ব নপাে বা। (www.gaibandha..gov.bd) 

 

 

 

োপমি প্রিায়ে 

নকাে মি গ্রর্ করা য় 

ো 

 

 

http://www.gaibandha.gov.bd/
mailto:nazarotsection_gaibandha@yahoo.com
mailto:nazarotsection_gaibandha@yahoo.com
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ক্রমিক

েং 

নবার োি প্রয়য়াজেীয় 

য়ব বাচ্চ িয. 

(ঘন্টা/মিে/িা) 

প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রামির স্থাে মি/চাজব জিািায়ের খাত 

 নকাড  

কখে প্রিাে করয়ত য়ব 

তা উয়েখ করয়ত য়ব  

িাময়ত্ব প্রাি কি বকতবা (কি বকতবার 

োি, পিবী, বাংায়িয়লর নকাড, 

নজা/উপয়জা নকাড নেময়িাে 

েম্বর  আ-নিআ)  

উর্ধ্বতে কি বকতবা, যার কায়ছ অপী 

করা যায়ব (কি বকতবার োি, পিবী, 

বাংায়িয়লর নকাড, নজা/উপয়জা 

নকাড নেময়িাে েম্বর  আ-নিআ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১৪ মবয়ফারক দ্রব্য 

িজুয়ির োপমি 

েি প্রিাে 

১৫ (পয়ের) 

কায ব মিব 

১।বাংায়িল নপয়োময়াি কয়প বায়রলয়ের 

 নুিমত পত্র  

২। ড়ক  জেপে মব ায়গর নুিমতপত্র  

৩। মের্ বামরত মড িরি পূরর্ ৬ কমপ 

৪।২ কমপ পায়পাে ব াআয়জর রমঙে ছমব 

 (তযাময়ত) 

৫।জাতীয় পমরচয় পত্র িয়োকমপ(তযাময়ত) 

৬।নেড াআয়ন্প িয়োকমপ(তযাময়ত) 

৭।ব্যাংক য় মন্প িয়োকমপ(তযাময়ত) 

৮।অয়কর েি িয়োকমপ(তযাময়ত) 

৯।প্রস্তামবত স্থায়ের নিৌজা ম্যাপ 

১০। নকলে প্লাে ০৬ (ছয়) কমপ  

১১।  াড়ার চুমিপত্র/িম/খামরয়জর 

িয়োকমপ (তযাময়ত) 

 

১।বাংায়িল নপয়োময়াি কয়প বায়রলে য়ত 

২। ড়ক  জেপে মব াগ য়ত 

৩।নজা প্রলায়কর কায বায়, ব্যবা-বামর্জয লাখা 

(কক্ষ েং-২০৮,২য় তা) য়ত/ফ্রন্টয়ডক্স নজা 

য়য়ব নপাে বা। (www.gaibandha..gov.bd) 

 

োপমি প্রিায়ে 

নকাে মি গ্রর্ করা য় 

ো 

নেজারত নডপুটি কায়ক্টর 

গাআবান্ধা 

+88 ০৫৪১-৫১৫৩৫ 

নিাবাআ ০১৭৬২-৬৯৫০৫৫ 

nazarotsection_gaiba

ndha@yahoo.com  

 

 

 

মতমরি নজা প্রলাক (ামব বক) 

গাআবান্ধা 

কক্ষ েং- ২০৪ (২য় তা) 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিাে েং ০৫৪১-৫১২৬১ 

নিাবাআ  ০১৭৬২-৬৯৫০৫1 

adcgeneral_gaibandha

@yahoo.com  
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02। ার্ারর্ লাখা   

ক্রমিক নবার োি প্রয়য়াজেীয় 

য়ব বাচ্চ 

িয়(ঘন্টা/ 

মিে/িা 

প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র 

প্রামির স্থাে 

মি/চাজব 

জিািায়ের 

খাত  নকাড  

কখে প্রিাে 

করয়ত য়ব তা 

উয়েখ করয়ত 

য়ব  

িাময়ত্বপ্রাি কি বকতবা (কি বকতবার োি, 

পিবী, বাংায়িয়লর নকাড েং 

নজা/উপয়জা নকাড নেময়িাে 

েম্বর  আ-নিআ 

উর্ধ্বতে কতবকতবা/ যার কায়ছ অপী করা 

যায়ব (কি বকতবার পিবী /বাংায়িয়লর 

নকাড, নজা/ উপয়জা নকাড 

নেময়িাে েম্বর,  আ-নিআ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

01 িািান্য রাষ্ট্রপমতর 

ঐমিক তমব 

প্রিি নুিায়ের  

নচক মবতরর্ (ব্যমির 

নক্ষয়ত্র)। 

 

০১ (এক)  

কায ব মিব 

১। নজা প্রলাক, গাআবান্ধা বরাবয়র ািাকাগয়জ অয়বিে করয়ত য়ব । 

২। যয়তাা পা বয়পাে ব াআয়জর ১কমপ ছমব নিয়র, নপৌর া/আউমপ    

    নচয়ারম্যাে কর্তবক তযাময়ত । 

৩। জাতীয় পমরচয়পত্র/ জন্ মেবন্ধয়ের তযাময়ত কমপ । 

মেজস্ব উয়যায়গ ১০/০০ োকা 

মূূ্ল্যিায়ের 

রাজস্ব স্ট্যাম্প 

কারী কমিলোর 

ার্ারর্  লাখা 

+88 0541-৫১৬১২ 

নিাবাআ- ০১৭৬২-৬৯৫০৫৮ 

acgeneralsection_gaiba

ndha@yahoo.com  

মতমরি নজা প্রলাক (ামব বক) 

গাআবান্ধা 

কক্ষ েং- ২০৪ (২য় তা) 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিাে েং ০৫৪১-৫১২৬১ 

নিাবাআ- ০১৭৬২-৬৯৫০৫1 

adcgeneral_gaibandha

@yahoo.com  

 

 

 

িািান্য রাষ্ট্রপমতর 

ঐমিক তমব 

প্রিি নুিায়ের  

নচক মবতরর্ 

(প্রমতষ্ঠায়ের নক্ষয়ত্র)। 

 

 

০১ (এক) 

 কায ব মিব 

১। নজা প্রলাক, গাআবান্ধা বরাবয়র প্রমতষ্ঠায়ের প্যায়ড  অয়বিে করয়ত য়ব  

২। নুিাে উয়িায়ের ক্ষিতা প্রিাে মবয়য় প্রমতষ্ঠায়ের কায বমববরর্ীর 

তযাময়ত কমপ 

৩। নুিাে উয়িাে মবয়য় ক্ষিতা প্রাি ব্যমির পা বয়পাে ব াআয়জর  ছমব-১ 

কমপ তযাময়ত। 

মেজস্ব উয়যায়গ ১০/০০ োকা 

মূূ্ল্যিায়ের 

রাজস্ব স্ট্যাম্প 

02 িােেীয় প্রর্ােিন্ত্রীর 

ত্রার্   কল্যার্ 

তমব য়ত প্রিি 

নুিায়ের নচক 

মবতরর্ (ব্যমির 

নক্ষয়ত্র) 

০১ (এক)  

কায ব মিব 

১। নজা প্রলাক, গাআবান্ধা বরাবয়র ািাকাগয়জ অয়বিে করয়ত য়ব । 

২। যয়তাা পা বয়পাে ব াআয়জর ১কমপ ছমব নিয়র, নপৌর া/আউমপ  

    নচয়ারম্যাে কর্তবক তযাময়ত । 

৩। জাতীয় পমরচয়পত্র/ জন্ মেবন্ধয়ের তযাময়ত কমপ । 

মেজস্ব উয়যায়গ ১০/০০ োকা 

মূূ্ল্যিায়ের 

রাজস্ব স্ট্যাম্প 

িােেীয় প্রর্ােিন্ত্রীর 

ত্রার্   কল্যার্ 

তমব য়ত প্রিি 

নুিায়ের নচক 

মবতরর্ (প্রমতষ্ঠায়ের 

নক্ষয়ত্র) 

০১ (এক) 

 কায ব মিব 

১। নজা প্রলাক, গাআবান্ধা বরাবয়র প্রমতষ্ঠায়ের প্যায়ড  অয়বিে করয়ত য়ব  

২। নুিাে উয়িায়ের ক্ষিতা প্রিাে মবয়য় প্রমতষ্ঠায়ের কায বমববরর্ীর 

তযাময়ত কমপ 

৩। নুিাে উয়িাে মবয়য় ক্ষিতা প্রাি ব্যমির পা বয়পাে ব াআয়জর  ছমব-১ 

কমপ তযাময়ত। 

মেজস্ব উয়যায়গ ১০/০০ োকা 

মূূ্ল্যিায়ের 

রাজস্ব স্ট্যাম্প 

 

mailto:acgeneralsection_gaibandha@yahoo.com
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ক্রমিক নবার োি প্রয়য়াজেীয় 

য়ব বাচ্চিয় 

(ঘন্টা/মিে/ 

িা) 

প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র 

প্রামির স্থাে 

মি/চাজব 

জিািায়ের 

খাত  নকাড  

কখে প্রিাে 

করয়ত য়ব তা 

উয়েখ করয়ত 

য়ব  

িাময়ত্বপ্রাি কি বকতবা (কি বকতবার োি, 

পিবী, বাংায়িয়লর নকাড েং 

নজা/উপয়জা নকাড নেময়িাে 

েম্বর  আ-নিআ 

উর্ধ্বতে কতবকতবা/ যার কায়ছ অপী করা 

যায়ব (কি বকতবার পিবী /বাংায়িয়লর 

নকাড, নজা/ উপয়জা নকাড 

নেময়িাে েম্বর,  আ-নিআ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

03 র্ি ব িন্ত্রর্ায় কর্তবক 

বরাদ্দকৃত য়ে বর 

নচক মবতরর্ 

(িমজি/ িাদ্রাা 

/িমির/র্িীয় 

উপাাোয়য়র 

ংস্কার/য়িরািত/ 

পুেব বায়ের জন্য ) 

০৭ (াত) 

কায ব মিব 

১। নজা প্রলাক, গাআবান্ধা বরাবয়র প্রমতষ্ঠায়ের প্যায়ড  অয়বিে করয়ত য়ব  

২। নুিাে উয়িায়ের ক্ষিতা প্রিাে মবয়য় প্রমতষ্ঠায়ের কায বমববরর্ীর 

তযাময়ত কমপ 

৩।নুিাে উয়িাে মবয়য় ক্ষিতা প্রাি ব্যমির পা বয়পাে ব াআয়জর  ছমব-১ 

কমপ তযাময়ত। 

৪। নুিাে উয়িাে মবয়য় ক্ষিতা প্রাি ব্যমির জাতীয় পমরচয়পয়ত্রর  

তযাময়ত কমপ 

ংমিষ্ট প্রমতষ্ঠাে 

 

 

১০/০০ োকা 

মূূ্ল্যিায়ের 

রাজস্ব স্ট্যাম্প 

 

 

 

 

 

 

 

 

কারী  কমিলোর 

ার্ারর্  লাখা 

+88 0541-৫১৬১২ 

নিাবাআ- ০১৭৬২-৬৯৫০৫৮ 

acgeneralsection_gai

bandha@yahoo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

মতমরি নজা প্রলাক (ামব বক) 

গাআবান্ধা 

কক্ষ েং- ২০৪ (২য় তা) 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিাে েং ০৫৪১-৫১২৬১ 

নিাবাআ- ০১৭৬২-৬৯৫০৫1 

adcgeneral_gaibandha

@yahoo.com  

 

 

 

 

০৪ স্বি 

ংস্কৃমতয়বী  

াংস্কৃমতক 

প্রমতষ্ঠায়ের  াতা/ 

নুিাে প্রিাে 

১৫ (পয়ের) 

কায ব মিব 

১। মের্ বামরত িরয়ি অয়বিেপত্র । 

২। অয়বিেকারীর জাতীয় পমরচয়পত্র /োগমরকত্ব েি এর  

    তযময়ত িয়োকমপ 

৩। অয়বিেকারীর রমঙে তযাময়ত পায়পাে ব াআয়জর ১কমপ ছমব 

(১) ংস্কৃমত  মবয়ক 

িন্ত্রর্ায়য়র য়য়বাআে  

(২) মেব বাচে মি/ 

ংমিষ্ট  

আউমপ নচয়ারম্যাে 

(৩) ব্যমি মেয়জআ 

মবোমূয়ল্য 

০৫ ক্ষুদ্র নৃ-নগামষ্ঠয়ক 

েি প্রিাে 

১৫ (পয়ের) 

কায ব মিব 

১। নজা প্রলাক বরাবর ািা কাগয়জ অয়বিে 

২। অয়বিেকারীর রমঙে তযাময়ত পায়পাে ব াআয়জর ১কমপ ছমব 

৩। ংমিষ্ট নগাত্র প্রর্ায়ের প্রতযয়েপত্র 

৪।  অয়বিেকারীর জাতীয় পমরচয়পত্র জন্ মেবন্ধে েি পয়ত্রর 

    তযাময়ত কমপ  

৫। আউমপ নচয়ারম্যাে কর্তবক োগমরকত্ব েি । 

(১)ব্যমি মেয়জআ 

(২) স্ব উয়যায়গ  

(৩) নগাত্র প্রর্ায়ের 

মেকে  

 (৪) মেব বাচে মি/ 

ংমিষ্ট 

     আউমপ নচয়ারম্যাে 

(৫) ংমিষ্ট আউমপ 

নচয়ারম্যাে 

মবোমূয়ল্য 
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ক্রমিক নবার োি প্রয়য়াজেীয় 

য়ব বাচ্চ িয় 

(ঘন্টা/ মিে/ 

িা) 

প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র 

প্রামির স্থাে 

মি/চাজব 

জিািায়ের 

খাত  নকাড  

কখে প্রিাে 

করয়ত য়ব তা 

উয়েখ করয়ত 

য়ব  

িাময়ত্বপ্রাি কি বকতবা (কি বকতবার োি, 

পিবী, বাংায়িয়লর নকাড েং 

নজা/উপয়জা নকাড নেময়িাে 

েম্বর  আ-নিআ 

উর্ধ্বতে কতবকতবা/ যার কায়ছ অপী করা 

যায়ব (কি বকতবার পিবী /বাংায়িয়লর 

নকাড, নজা/ উপয়জা নকাড 

নেময়িাে েম্বর,  আ-নিআ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০৬ প্রবাী কিীয়ির 

ম য়যায়গর িার্াে 

প্রিাে 

১৫ (পয়ের) 

কায ব মিব 

 

পররাষ্ট্র িন্ত্রর্ায়/ বাংায়িল দূতাবায়র িাধ্যয়ি নজা প্রলাক বরাবয়র 

ািা কাগয়জ ম য়যাগ ম্বমত অয়বিে।  

- মি/চাজব মুি  

 

কারী  কমিলোর 

ার্ারর্  লাখা 

+88 0541-৫১৬১২ 

নিাবাআ- ০১৭৬২-৬৯৫০৫৮ 

acgeneralsection_gaiba

ndha@yahoo.com  

 

 

মতমরি নজা প্রলাক (ামব বক) 

গাআবান্ধা 

কক্ষ েং- ২০৪ (২য় তা) 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিাে েং ০৫৪১-৫১২৬১ 

নিাবাআ- ০১৭৬২-৬৯৫০৫1 

adcgeneral_gaibandha@y

ahoo.com  

নিয়ল ববারত 

প্রবাীয়ির 

পমরবায়রর 

ম য়যায়গর িার্াে 

প্রিাে 

১৫ (পয়ের) 

কায ব মিব 

 

 মবয়িয়ল বস্থােরত প্রবাীর োি উয়েখপূব বক নজা প্রলাক বরাবয়র 

)ম মৄি ব্যমির োি উয়েখপূব বক (ািা কাগয়জ িমেমি বষ্ট ম য়যাগ ম্বমত 

অয়বিে। 

- মি/চাজব মুি 
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ক্রমিক নবার োি প্রয়য়াজেীয় 

য়ব বাচ্চ িয় 

(ঘন্টা/মিে/ 

িা) 

প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রামির স্থাে মি/চাজব 

জিািায়ের খাত  

নকাড  

কখে প্রিাে 

করয়ত য়ব তা 

উয়েখ করয়ত য়ব  

িাময়ত্বপ্রাি কি বকতবা (কি বকতবার োি, 

পিবী, বাংায়িয়লর নকাড েং 

নজা/উপয়জা নকাড নেময়িাে 

েম্বর  আ-নিআ 

উর্ধ্বতে কতবকতবা/ যার কায়ছ অপী করা 

যায়ব (কি বকতবার পিবী /বাংায়িয়লর 

নকাড, নজা/ উপয়জা নকাড 

নেময়িাে েম্বর,  আ-নিআ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০৭ চাকুরীরত বস্থায় 

মৃত্যয বরর্কারী 

রকামর কি বকতবা/ 

কি বচারীর 

উিরামর্কায়রর 

অমে বক নুিায়ের 

অয়বিে িন্ত্রর্ায়য়র 

নপ্ররর্ । 

৩০ (মত্রল) 

কায ব মিব 

১)  ংমিষ্ট মেয়ন্ত্রর্কারী িন্ত্রর্ায়য়র 

    িাধ্যয়ি/নজা প্রলায়কর কায বায়য়র 

    িাধ্যয়ি/ যোযে কর্তবপয়ক্ষর িাধ্যয়ি 

    অয়বিে পাঠায়ত য়ব। 

২)  প্রর্াে মাবরক্ষর্ কি বকতবা নজা  

    মাবরক্ষর্ কি বকতবার প্রমতস্বাক্ষমরত 

  নল নবতয়ের প্রতযয়েপত্র (আএমপম) 

৩)  াম ব বমর তযাময়ত িয়োকমপ 

৪)  চাকুমর স্থায়ীকরয়র্র অয়িয়লর 

িয়োকমপ। 

৫) রাজস্ব খাতভুি স্থায়ী রকামর 

কি বচারী িয়ি ব প্রতযয়েপত্র 

৬) াপাতা কর্তবপক্ষ / স্থােীয় রকার 

কর্তবক মৃত কি বচারীর মৃত েি 

৭) মৃতব্যমির য়ামরল েি 

৮) য়ামরলগর্ কর্তবক অয়বিেকারীয়ক 

ক্ষিতা প বে প্রতযয়েপত্র 

৯) অয়বিেকারীর ছমব/ জাতীয়  

   পমরচয়পয়ত্রর কমপ 

১০) অয়বিেকারীর “ঘ” ংয়ল বাছাআ  

    কমিটির  াপমতর স্বাক্ষর 

১১) অয়বিে িরয়ির “গ” ংয়ল 

নিমডয়ক নবাড ব কর্তবকপূরর্  স্বাক্ষর 

 

১)  ংমিষ্ট মেয়ন্ত্রর্কারী িন্ত্রর্ায়/ নজা প্রলায়কর 

     কায বায়/ যোযে কর্তবপক্ষ 

২)  প্রর্াে মাবরক্ষর্ কি বকতবা/নজা মাবরক্ষর্ 

কি বকতবা 

৩) ংমিষ্ট মি 

৪) ংমিষ্ট মি 

৫) ংমিষ্ট মি প্রর্াে 

৬) নিমডয়ক নবাড ব/ আউ.মপ নচয়ারিাে/নপৌর ার 

নিয়র 

৭) আউ.মপ নচয়ারিাে/নপীর ার নিয়র 

৮) আউ.মপ নচয়ারিাে/নপীর ার নিয়র 

৯) ব্যমি মেয়জআ 

১০) ংমিষ্ট মেয়ন্ত্রর্কারী িন্ত্রর্ায়/ নজা প্রলাক 

১১) নিমডয়ক নবাড ব/ মম  াজবে মি 

মবোমূয়ল্য 

কারী  কমিলোর 

ার্ারর্  লাখা 

+88 0541-৫১৬১২ 

নিাবাআ- ০১৭৬২-৬৯৫০৫৮ 

acgeneralsection_gaiba

ndha@yahoo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মতমরি নজা প্রলাক (ামব বক) 

গাআবান্ধা 

কক্ষ েং- ২০৪ (২য় তা) 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিাে েং ০৫৪১-৫১২৬১ 

নিাবাআ- ০১৭৬২-৬৯৫০৫1 

adcgeneral_gaibandha@y

ahoo.com  

 

 

০৮ এমতিখাো  মো 

নবামড বং এর 

নু  পত্র প্রোন 

২০ (মবল)  

কায ব মিব 
1) Av‡e`b dig 

২) এমতিখাো এবং মবর্বা েি অআে, 

১৯৪৪ এর কমপ 

ার্ারর্ লাখা  

Kÿ bs-2০৩ 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, গাআবান্ধা । 

cÖ‡hvR¨ bq 

০৯ wkÿv  I  

ms¯‹…wZ 

Uªv÷ n‡Z e„wË 

cÖ`vb 

১৫ (পয়ের) 

 Kvh© 

w`em 

1) Av‡e`b dig 

2) cvewjK cixÿv  mg~‡ni 

b¤^icÎ  

3) 2 Kwc Qwe| 

1) Dc‡Rjv  wbe©vnx Awdmv‡ii Kvh©vjq 

2) mswkøó wkÿv  cÖwZôvb 

3) †h ‡Kvb  ÷zwWI 

cÖ‡hvR¨ bq 
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ক্রমিক নবার োি প্রয়য়াজেীয় 

য়ব বাচ্চ িয় 

(ঘন্টা/মিে/ 

িা) 

প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রামির স্থাে মি/চাজব 

জিািায়ের খাত  

নকাড  

কখে প্রিাে 

করয়ত য়ব তা 

উয়েখ করয়ত য়ব  

িাময়ত্বপ্রাি কি বকতবা (কি বকতবার োি, 

পিবী, বাংায়িয়লর নকাড েং 

নজা/উপয়জা নকাড নেময়িাে 

েম্বর  আ-নিআ 

উর্ধ্বতে কতবকতবা/ যার কায়ছ অপী করা 

যায়ব (কি বকতবার পিবী /বাংায়িয়লর 

নকাড, নজা/ উপয়জা নকাড 

নেময়িাে েম্বর,  আ-নিআ) 

১০ wkÿv  

cÖwZôv‡b 

মপ্রRvBwWs 

Awdmvi 

wb‡qvM| 

০৪ (চার) 

 Kvh© 

w`em 

mswkøó  cÖwZôvb  cÖavb 

KZ…©K Av‡e`b cÎ| 

Av‡e`bKvix  KZ…©K mieivnK…Z webv Li‡P 

১১ মুমিয়যাদ্ধায়ির  াতা 

প্রিাে । 

০৭ (াত) 

 কায ব মিব 

বরাদ্দ প্রামি ায়পয়ক্ষ  - মি/চাজবমুি  

 

কারী  কমিলোর 

ার্ারর্  লাখা 

+88 0541-৫১৬১২ 

নিাবাআ- ০১৭৬২-৬৯৫০৫৮ 

acgeneralsection_gai

bandha@yahoo.com  

 

 

 

 

 

মতমরি নজা প্রলাক (ামব বক) 

গাআবান্ধা 

কক্ষ েং- ২০৪ (২য় তা) 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিাে েং ০৫৪১-৫১২৬১ 

নিাবাআ- ০১৭৬২-৬৯৫০৫1 

adcgeneral_gaibandha

@yahoo.com  

 

 

 

১2 এে মজ য়ির 

প্রতযয়ে প্রিাে   

১৫ (পয়ের) 

 কায ব মিব 

(১) ংমিষ্ট এে মজ  এর অয়বিে 

(২) কায়জর র্রর্  িয়ীিা  

(৩) কাজ ম্পািোর প্রিার্পত্র 

- মি/চাজবমুি  

১3 স্বি 

ক্রীড়ামবিয়ির 

 াতা/ নুিাে প্রিাে 

৩০ (মত্রল) 

 কায ব মিব 

(১ ) মের্ বামরত িরয়ি অয়বিেপত্র । 

(২) অয়বিেকারীর জাতীয় পমরচয়পত্র 

/োগমরকত্ব েি এর তযময়ত 

িয়োকমপ 

(৩)  অয়বিেকারীর রমঙে তযাময়ত 

পায়পাে ব াআয়জর ১ কমপ ছমব 

(১) মৄব  ক্রীড়া  িন্ত্রর্ায়য়র য়য়ব াআে  

(২) মেব বাচে মি/ ংমিষ্ট আউমপ নচয়ারম্যাে 

(৩) ব্যমি মেয়জআ 

মবোমূয়ল্য 

১4 তথ্য মর্কার 

অআয়ে তথ্য প্রিাে । 

২০ (মবল) 

 কায ব মিব 

মের্ বামরত িরয়ি অয়বিে । নজা প্রলায়কর কায বায়য়র ার্ারর্ লাখা, কক্ষ েং 

২০৩ /ফ্রন্ট নডক্স 

মবোমূয়ল্য  

১5 বীর মুমিয়যাদ্ধায়ির 

োি ংয়লার্ে 

১৫ (পয়ের) 

 কায ব মিব 

(১) োি ংয়লার্য়ের পয়ক্ষ প্রিার্ক 

ময়য়ব িন্ত্রর্ায়য়র নগয়জে  

(২) অয়বিেকারীর জাতীয় পমরচয়পয়ত্রর 

তযাময়ত িয়োকমপ 

(৩)অয়বিেকারীর ছমব ১কমপ তযাময়ত 

- মবোমূয়ল্য  

১6 বীর মুমিয়যাদ্ধায়ির 

েি পয়ত্রর  

অয়বিে িন্ত্রর্ায়য় 

গ্রায়ে । 

১৫ (পয়ের)  

কায ব মিব  

 োি, মপতার োি, জন্ তামরখ, স্থায়ী  

বতবিাে ঠিকাো উয়েখ পৃব বক 

 অয়বিে ংমিষ্ট ক াটি বমিয়কে 

এর ছায়ামমপ  

- মবোমূয়ল্য  

১7 বীর মুমিয়যাদ্ধায়ির 

নগয়জয়ের ভু-ভ্রামি 

ংয়লার্ে মবয়য় 

িতািত নপ্ররর্ । 

১৫ (পয়ের) 

 কায ব মিব 

িন্ত্রর্ায় য়ত তিয়ির জন্য মেয়ি বলো 

প্রামি । 

- -   

 

 

 

 

mailto:acgeneralsection_gaibandha@yahoo.com
mailto:acgeneralsection_gaibandha@yahoo.com
mailto:adcgeneral_gaibandha@yahoo.com
mailto:adcgeneral_gaibandha@yahoo.com


03। জুমডমলয়া মুমন্পখাো লাখা 

 

ক্রমিক নবার োি প্রয়য়াজেীয় 

য়ব বাচ্চ 

িয়(ঘন্টা/

মিে/িা) 

প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র  প্রামির স্থাে মি/চাজব জিািায়ের খাত  

নকাড  

কখে প্রিাে করয়ত য়ব তা 

উয়েখ করয়ত য়ব  

িাময়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

(কি বকতবার োি, পিবী,বাংায়িয়লর 

নকাড, নজা/ উপয়জা নকাড 

নেময়িাে েম্বর  আ-নিআ 

ঊর্ধ্বতে কি বকতবা, যার কায়ছ ম য়যাগ 

জাোয়ো/অমপ করা যায়ব (কি বকতবার 

োি, পিবী, বাংায়িয়লর নকাড, নজা/ 

উপয়জা নকাড নেময়িাে েম্বর  আ-

নিআ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১. এমড ব্যবায়রর 

াআয়ন্প প্রিাে 

২০ (মবল) 

কায ব মিব 

ব্যবা প্রমতষ্ঠায়ের নক্ষয়ত্র 

১. মের্ বামরত ‘ঝ’ িরয়ি অয়বিে 

২. প্রমতষ্ঠায়ের েী েকলা এবং  াড়ার 

চুমিপত্র  রমলি 

৩. নেড াআয়ন্প (তযাময়ত) 

৪. োগমরকি েিপত্র( তযাময়ত) 

৫. তিমী ব্যাংক কর্তবক প্রিি অমে বক 

স্বিতা েিপত্র (যমি োয়ক) 

৬. পায়প বাে াআয়জর রমিে ছমব-০৩ 

(মতে) কমপ 

(ছমবর িাপ: ৩৫mm x ৪৫mm) 

 

 

 

 

১. নজা প্রলায়কর কায বায়, ফ্রন্ট নডক্স, 

গাআবান্ধা /উপয়জা মেব বাী মিায়রর 

কায বায় (ক) 

www.gaibandha.gov.bd 

য়য়ব নপাে বা য়ত ংগ্র/ডাউেয়াড করা 

যায়ব 

 

২.প্রয়কৌল মব াগ এবং ন ন্ডার  ংমিষ্ট 

নিাকাে িামক 

৩. নপৌর া/আউমেয়ে পমরি 

৪. ংমিষ্ট আউমেয়ে পমরি 

৫.ংমিষ্ট িির 

(ক)বামর্মজযক ব্যবার: 

১০০১মোয়রর ঊয়র্ধ্ব ২৫,০০০/- 

(খ) ার্ারর্ ব্যবার: ২০মোর 

পয বিঃ ২,০০০/-(দুআাজার) 

(গ) ার্ারর্ ব্যবার:  

() ১১মোর য়ত ৫০মোর 

পয বি-৩,০০০/-(মতে াজার 

োকা) 

(অ) ৫১মোর য়ত ৫০০মোর 

পয বি-৫,০০০/- (পাঁচ াজার 

োকা)  

(আ)৫০১মোর য়ত ১০০০মোর 

পয বি- ১০,০০০/- (িল াজার 

োকা)  

আিযমি- নকাডেং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

 

কারী  কমিলোর 

নজএি লাখা 

+৮৮০৫৪১-৫২৩৩২ 

নিাবাআ-০১৭৬২-৬৯৫০৬২ 

jmsection_gaibandha

@yahoo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

নজা ম্যামজয়েে 

গাআবান্ধা 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিােঃ -০৫৪১-৫১২২৬(ঃ) 

৫১৪০৬(বাঃ) 

নিাবাআঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০ 

০১৭৬২-৬৯৫০৫০ 

আ -নিআঃ 

dcgaibandha@mopa.gov.bd 

 

 

 

 

 

২ এমড ব্যবায়রর 

াআয়ন্প প্রিাে 

২০ (মবল) 

কায ব মিব 

মলক্ষা প্রমতষ্ঠায়ের নক্ষয়ত্র 

১. প্রমতষ্ঠাে প্রর্াে কর্তবক মের্ বামরত ‘ঝ’ 

িরয়ি অয়বিে 

২. প্রমতষ্ঠায়ের েী েকলা 

 

 

১. নজা প্রলায়কর কায বায়, ফ্রন্ট নডক্স, 

গাআবান্ধা/উপয়জা মেব বাী মিায়রর 

কায বায়(ক) 

www.gaibandha.gov.bd 

য়য়ব নপাে বা য়ত ংগ্র/ডাউেয়াড করা 

যায়ব 

 

 

 

মলক্ষা  গয়বর্া প্রমতষ্ঠায়ের 

জন্য ১,৫০০/-(একাজার 

পাঁচলত োকা) 

আিযমি- নকাডেং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

 

 

http://www.gaibandha.gov.bd/
mailto:jmsection_gaibandha@yahoo.com
mailto:jmsection_gaibandha@yahoo.com
mailto:dcgaibandha@mopa.gov.bd
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http://www.gaibandha.gov.bd/


 

 

ক্রমিক নবার োি প্রয়য়াজেীয় 

য়ব বাচ্চ 

িয়(ঘন্টা/

মিে/িা) 

প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র  প্রামির স্থাে মি/চাজব জিািায়ের খাত  

নকাড  

কখে প্রিাে করয়ত য়ব তা 

উয়েখ করয়ত য়ব  

িাময়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

(কি বকতবার োি, পিবী,বাংায়িয়লর 

নকাড, নজা/ উপয়জা নকাড 

নেময়িাে েম্বর  আ-নিআ 

ঊর্ধ্বতে কি বকতবা, যার কায়ছ ম য়যাগ 

জাোয়ো/অমপ করা যায়ব (কি বকতবার 

োি, পিবী, বাংায়িয়লর নকাড, নজা/ 

উপয়জা নকাড নেময়িাে েম্বর  আ-

নিআ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৩. এমড ব্যবায়রর 

াআয়ন্প েবায়ে 

০৭ (াত) 

কায ব মিব 

াআয়য়ন্পর নিয়াি নল য়ার ১িা 

পূয়ব ব- 

১. োি, মপতার োি, জন্ তামরখ, স্থায়ী  

বতবিাে ঠিকাো উয়েখ পূব বক অয়বিে 

২. মূ াআয়য়ন্পর কমপ 

৩. নেজারী চাায়ের মূকমপ 

১. নজা প্রলায়কর কায বায়, ফ্রন্ট নডক্স, 

গাআবান্ধা/উপয়জা মেব বাী মিায়রর 

কায বায়(ক) 

www.gaibandha.gov.bd 

য়য়ব নপাে বা য়ত ংগ্র/ ডাউেয়াড করা 

যায়ব 

 

 

 

মূ াআয়ন্প মি এর ৫% মি 

েবায়ে মি-নকাডেং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

 

 

৪. এমড মবক্রয়য়র 

াআয়ন্প প্রিাে 

২০ (মবল) 

কায ব মিব 

১. মের্ বামরত ‘ছ’ িরয়ি অয়বিে 

২. নিাকাে  গুিায়ির েকলা এবং  াড়ার 

চুমিপত্র  রমলি 

৩. নেড াআয়ন্প (তযাময়ত) 

৪.োগমরকি েিপত্র  

৫.তিমী ব্যাংক কর্তবক অমে বক স্বিতা 

েিপত্র (যমিোয়ক) 

৬. পায়প বাে াআয়জর রমিে ছমব-০৩ 

(মতে) কমপ (ছমবর িাপ: ৩৫mm x 

৪৫mm) 

১. নজা প্রলায়কর কায বায়, ফ্রন্ট নডক্স, 

গাআবান্ধা/উপয়জা মেব বাী মিায়রর 

কায বায় (ক) 

www.gaibandha.gov.bd 

য়য়ব নপাে বা য়ত ংগ্র/ডাউে নাড করা 

যায়ব 

২.প্রয়কৌল মব াগ, ন ন্ডার  ংমিষ্ট 

নিাকাে িামক 

৩. ৪. নপৌর া/আউমেয়ে পমরি 

৫. ংমিষ্ট িির 

 

এমড মবক্রয়য়র াআয়ন্প মি 

=৫,০০০/-(পাঁচ াজার োকা) 

আিয মি- নকাড েং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

কারী  কমিলোর 

নজএি লাখা 

+৮৮০৫৪১-৫২৩৩২ 

নিাবাআ-০১৭৬২-৬৯৫০৬২ 

jmsection_gaibandha

@yahoo.com  

 

 

 

 

 

নজা ম্যামজয়েে 

গাআবান্ধা 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিােঃ -০৫৪১-৫১২২৬(ঃ) 

৫১৪০৬(বাঃ) 

নিাবাআঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০ 

০১৭৬২-৬৯৫০৫০ 

আ -নিআঃ 

dcgaibandha@mopa.gov.bd 

 

 

 

 

৫. এমড মবক্রয়য়র 

াআয়ন্প েবায়ে 

৭(াত) 

কায ব মিব 

াআয়য়ন্পর নিয়াি নল য়ার ১িা 

পূয়ব ব- 

১. োি, মপতার োি, জন্ তামরখ, স্থায়ী  

বতবিাে ঠিকাো উয়েখ পূব বক অয়বিে 

২. মূ াআয়য়ন্পর কমপ 

৩. নেজারী চাায়ের মূকমপ 

স্ব উয়যায়গ মূ াআয়ন্প মি এর ৫% মি 

েবায়ে মি- 

নকাডেং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

 

http://www.gaibandha.gov.bd/
http://www.gaibandha.gov.bd/
mailto:jmsection_gaibandha@yahoo.com
mailto:jmsection_gaibandha@yahoo.com
mailto:dcgaibandha@mopa.gov.bd
mailto:dcgaibandha@mopa.gov.bd


 

ক্রমিক নবার োি প্রয়য়াজেীয় 

য়ব বাচ্চ 

িয়(ঘন্টা/

মিে/িা) 

প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র  প্রামির স্থাে মি/চাজব জিািায়ের খাত  

নকাড  

কখে প্রিাে করয়ত য়ব তা 

উয়েখ করয়ত য়ব  

িাময়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

(কি বকতবার োি, পিবী,বাংায়িয়লর 

নকাড, নজা/ উপয়জা নকাড 

নেময়িাে েম্বর  আ-নিআ 

ঊর্ধ্বতে কি বকতবা, যার কায়ছ ম য়যাগ 

জাোয়ো/অমপ করা যায়ব (কি বকতবার 

োি, পিবী, বাংায়িয়লর নকাড, নজা/ 

উপয়জা নকাড নেময়িাে েম্বর  আ-

নিআ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৬. এমড 

পমরবয়ের 

 াআয়ন্প প্রিাে 

২০ (মবল) 

কায ব মিব 

১. মের্ বামরত ‘ঙ’ িরয়ি অয়বিে 

২. পমরবে যায়ের বর্ বো(যায়ের েকলা,  

মিেয়ে াটি বমিয়কে, ব্লু-বুক  আন্পুয়রন্প 

ংক্রাি কাগজপয়ত্রর তযাময়ত নুমমপ) 

৩.ব্যবা প্রমতষ্ঠায়ের িামকাো ংক্রাি 

কাগজপত্র /চুমিোিা/  াড়ার রমলি 

(তযাময়ত) 

৪. নেড াআয়ন্প (তযাময়ত) 

৫.োগমরকি েিপত্র( তযাময়ত) 

৬. তিমী ব্যাংক কর্তবক প্রিি অমে বক 

স্বিতা েি(যমি োয়ক) 

৭. পায়প বাে াআয়জর রমিে ছমব-০৩ 

(মতে) কমপ(ছমবর িাপ: ৩৫mm x 

৪৫mm). 

১. নজা প্রলায়কর কায বায়, ফ্রন্ট নডক্স, 

গাআবান্ধা/উপয়জা মেব বাী মিায়রর 

কায বায় (ক) 

www.gaibandha..gov.bd   

য়য়ব নপাে বা য়ত ংগ্র/ ডাউেয়াড করা 

যায়ব 

২.মবঅরটিএ মি এবং জীবেবীিা 

৩. ংমিষ্ট নিাকাে িামক 

৪. নপৌর া/আউমেয়ে পমরি 

৫. ংমিষ্ট আউমেয়ে পমরি 

৬. ংমিষ্ট িির 

এমড পমরবয়র্র াআয়ন্প 

মি=৫,০০০/- 

(পাঁচাজার োকা) 

 

আিয মি- নকাডেং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

  

কারী  কমিলোর 

নজএি লাখা 

+৮৮০৫৪১-৫২৩৩২ 

নিাবাআ-০১৭৬২-৬৯৫০৬২ 

jmsection_gaibandha

@yahoo.com  

 

 

নজা ম্যামজয়েে 

গাআবান্ধা 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিােঃ -০৫৪১-৫১২২৬(ঃ) 

৫১৪০৬(বাঃ) 

নিাবাআঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০ 

০১৭৬২-৬৯৫০৫০ 

আ -নিআঃ 

dcgaibandha@mopa.gov.bd 

 

 

 

৭. এমড 

পমরবয়ের 

াআয়ন্প েবায়ে 

০৭ (াত) 

কায ব মিব 

াআয়য়ন্পর নিয়াি নল য়ার ১িা 

পূয়ব ব- 

১. োি, মপতার োি, জন্ তামরখ, স্থায়ী  

বতবিাে ঠিকাো উয়েখ পূব বক অয়বিে 

২. মূ াআয়য়ন্পর কমপ 

৩. নেজারী চাায়ের মূকমপ 

১.নগয়জয়েড কি বকতবা কর্তবক াআয়য়ন্পর 

মূকমপ প্রিল বে পূব বক তযায়ে 

২. নাোী ব্যাংক 

মূ াআয়ন্প মি এর ৫% মি 

েবায়ে মি- 

নকাডেং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

 

http://www.panchagarh.gov.bd/
mailto:jmsection_gaibandha@yahoo.com
mailto:jmsection_gaibandha@yahoo.com
mailto:dcgaibandha@mopa.gov.bd
mailto:dcgaibandha@mopa.gov.bd


 

ক্রমিক নবার োি প্রয়য়াজেীয় 

য়ব বাচ্চ 

িয়(ঘন্টা/

মিে/িা)  

প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র  প্রামির স্থাে মি/চাজব জিািায়ের খাত  

নকাড  

কখে প্রিাে করয়ত য়ব তা 

উয়েখ করয়ত য়ব  

িাময়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

(কি বকতবার োি, পিবী,বাংায়িয়লর 

নকাড, নজা/ উপয়জা নকাড 

নেময়িাে েম্বর  আ-নিআ 

ঊর্ধ্বতে কি বকতবা, যার কায়ছ ম য়যাগ 

জাোয়ো/অমপ করা যায়ব (কি বকতবার 

োি, পিবী, বাংায়িয়লর নকাড, নজা/ 

উপয়জা নকাড নেময়িাে েম্বর  আ-

নিআ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৮. অয়েয়াস্ত্র 

াআয়ন্প প্রিােঃ 

i.ার্ারর্ 

োগমরয়কর জন্য 

লেগাে 

/রাআয়ি/বন্দুক 

 

২০ (মবল) 

কায ব মিব 

১.মের্ বামরত িরয়ি অয়বিে 

২.বয় ৩০বছর প্রিায়র্র মেমিি জাতীয় 

পমরচয়পত্র/জন্েি/ পরীক্ষা পায়লর েি 

(তযাময়ত) 

৩.                     

4. োগমরকি েিপত্র(তযাময়ত) 

5. লেগাে/ রাআয়িয়র নক্ষয়ত্র ১ক্ষ োকা 

অয়কর প্রিাে মবগত 

৩(মতে) বৎয়রর অয়কর প্রিায়ের 

প্রতযয়েপত্র 

6.আমতপূয়ব ব স্ত্র ক্রয় কয়রেমে          

  িয়ি ব িোিা 

7. পায়প বাে াআয়জর রমিে ছমব-০৩(মতে) 

কমপ(তযাময়ত) 

(ছমবর িাপ: ৩৫mm x ৪৫mm) 

১. নজা প্রলায়কর কায বায়, ফ্রন্ট নডক্স, 

গাআবান্ধা/উপয়জা মেব বাী মিায়রর 

কায বায়(ক) 

www.gaibandha.gov.bd 

য়য়ব নপাে বা য়ত ংগ্র/ডাউেয়াড করা 

যায়ব। 

২  ৩.ংমিষ্ট মেব বাচে মি/ নপৌর া/ 

আউমেয়ে পমরি/ ংমিষ্ট মলক্ষা নব বাড কর্তবক 

প্রিি 

৪. অয়কর মি 

৫  ৬ ংমিষ্ট ব্যমি কর্তবক প্রিি 

(১) লেগাে 

আিয মি=২০০০০/- 

(মবল াজার োকা) 

েবায়ে মি ৫০০০/- 

(২) রাআয়ি 

আিয মি =২০০০০/- 

 (মবল াজার োকা) 

েবায়ে মি ৫০০০/- 

(৩) বন্দুক  

আিয মি = ২০০০০/- 

 (মবল াজার োকা) 

েবায়ে মি ৫০০০/- 

আিয মি- নকাড েং- 

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

 

কারী  কমিলোর 

নজএি লাখা 

+৮৮০৫৪১-৫২৩৩২ 

নিাবাআ-০১৭৬২-৬৯৫০৬২ 

jmsection_gaibandha

@yahoo.com  

 

 

 

 

নজা ম্যামজয়েে 

গাআবান্ধা 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিােঃ -০৫৪১-৫১২২৬(ঃ) 

৫১৪০৬(বাঃ) 

নিাবাআঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০ 

০১৭৬২-৬৯৫০৫০ 

আ -নিআঃ 

dcgaibandha@mopa.gov.bd 

 

 

 

ii.ার্ারর্ 

োগমরয়কর জন্য 

মপস্ত/মর বার 

৪৫ 

(পয়তামেল) 

কায ব মিব 

১.মের্ বামরত িরয়ি অয়বিে 

২.বয় ৩০বছর প্রিায়র্র মেমিি জাতীয় 

পমরচয়পত্র/জন্েি/ পরীক্ষা পায়লর েি 

(তযাময়ত) 

৩.                     

4. োগমরকি েিপত্র (তযাময়ত) 

5. বছয়র মপস্ত/ মর বার এর নক্ষয়ত্র 

৩ক্ষ োকা অয়কর প্রিাে মবগত 

৩বৎয়রর অয়কর প্রিায়ের প্রতযয়ে 

6.আমতপূয়ব ব স্ত্র ক্রয় কয়রেমে িয়ি ব 

িোিা 

7. পায়প বাে াআয়জর রমিে ছমব-০৩(মতে) 

কমপ (ছমবর িাপ: ৩৫mm x ৪৫mm) 

১. নজা প্রলায়কর কায বায়, ফ্রন্ট নডক্স, 

গাআবান্ধা/উপয়জা মেব বাী মিায়রর 

কায বায় (ক) 

www.gaibandha.gov.bd 

য়য়ব নপাে বা য়ত ংগ্র/ডাউেয়াড করা 

যায়ব। 

মপস্ত/মর বার 

আিয মি =৩০০০০/ 

 (মত্রল াজার োকা)  

েবায়ে মি ১০০০০/- 

আিয মি- নকাড েং- 

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

 

http://www.gaibandha.gov.bd/
mailto:jmsection_gaibandha@yahoo.com
mailto:jmsection_gaibandha@yahoo.com
mailto:dcgaibandha@mopa.gov.bd
mailto:dcgaibandha@mopa.gov.bd
http://www.gaibandha.gov.bd/


 

ক্রমিক নবার োি প্রয়য়াজেীয় 

য়ব বাচ্চ 

িয়(ঘন্টা/

মিে/িা) 

প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র  প্রামির স্থাে মি/চাজব জিািায়ের খাত  

নকাড  

কখে প্রিাে করয়ত য়ব তা 

উয়েখ করয়ত য়ব  

িাময়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

(কি বকতবার োি, পিবী,বাংায়িয়লর 

নকাড, নজা/ উপয়জা নকাড 

নেময়িাে েম্বর  আ-নিআ 

ঊর্ধ্বতে কি বকতবা, যার কায়ছ ম য়যাগ 

জাোয়ো/অমপ করা যায়ব (কি বকতবার 

োি, পিবী, বাংায়িয়লর নকাড, নজা/ 

উপয়জা নকাড নেময়িাে েম্বর  আ-

নিআ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৯. য়ামরলসূয়ত্র 

অয়েয়াস্ত্র 

াআয়ন্প প্রিােঃ 

লেগাে/ 

রাআয়ি/বন্দুক 

এর নক্ষয়ত্র 

২০ (মবল) 

 কায ব মিব 

১.মের্ বামরত িরয়ি অয়বিে 

২.বয় ৩০বছর প্রিায়র্র মেমিি জাতীয় 

পমরচয়পত্র/জন্েি/ পরীক্ষা পায়লর েি 

(তযাময়ত) 

৩.োগমরকি েিপত্র(তযাময়ত) 

৪.মপতার মৃত্যয েয়ির তযাময়ত কমপ 

৫.য়ামরলাে েয়ির তযাময়ত কমপ 

৬. ন্যান্য উিরামর্কারগর্ প্রিি 

নোেরাআজ োপমিপত্র 

৭. আমতপূয়ব ব স্ত্র ক্রয় কয়রেমে  িয়ি ব 

িোিা 

৮. পায়প বাে াআয়জর রমিে ছমব-০৩ 

(মতে) কমপ 

১. নজা প্রলায়কর কায বায়, ফ্রন্ট নডক্স, 

গাআবান্ধা/উপয়জা মেব বাী মিায়রর 

কায বায়(ক)  

www.gaibandha..gov.bd 

য়য়ব নপাে বা য়ত ংগ্র/ডাউেয়াড করা 

যায়ব। 

(১)লেগাে  

আিয মি=২০০০০/- 

 (মবল াজার োকা) 

েবায়ে মি ৫০০০/- 

(পাঁচ াজার োকা) 

(২) রাআয়ি  

আিয মি=২০০০০/- 

 (মবল াজার োকা) 

েবায়ে মি ৫০০০/- 

(পাঁচ াজার োকা) 

(৩) বন্দুক 

আিয মি=২০০০০/- 

 (মবল াজার োকা) 

েবায়ে মি ৫০০০/- 

(পাঁচ াজার োকা) 

আিয মি- নকাড েং- 

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

কারী  কমিলোর 

নজএি লাখা 

+৮৮০৫৪১-৫২৩৩২ 

নিাবাআ-০১৭৬২-৬৯৫০৬২ 

jmsection_gaibandha

@yahoo.com  

 

নজা ম্যামজয়েে 

গাআবান্ধা 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিােঃ -০৫৪১-৫১২২৬(ঃ) 

৫১৪০৬(বাঃ) 

নিাবাআঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০ 

০১৭৬২-৬৯৫০৫০ 

আ -নিআঃ 

dcgaibandha@mopa.gov.bd 

 

 

 

১০. য়ামরলসূয়ত্র 

অয়েয়াস্ত্র 

াআয়ন্প প্রিােঃ 

মপস্ত/মর বার 

এরয়ক্ষয়ত্র 

৪৫ 

(পঁয়তামেল) 

কায ব মিব 

১.মের্ বামরত িরয়ি অয়বিে 

২.বয় ৩০বছর প্রিায়র্র মেমিি জাতীয় 

পমরচয়পত্র/জন্েি/ পরীক্ষা পায়লর েি 

(তযাময়ত) 

৩.োগমরকি েিপত্র(তযাময়ত) 

৪.মপতার মৃত্যয েয়ির তযাময়ত কমপ 

৫.য়ামরলাে েয়ির তযাময়ত কমপ 

৬. ন্যান্য উিরামর্কারগর্ প্রিি 

নোেরাআজ োপমিপত্র 

৭. আমতপূয়ব ব স্ত্র ক্রয় কয়রেমে িয়ি ব 

িোিা 

৮. পায়প বাে াআয়জর রমিে ছমব-০৩ 

(মতে) কমপ 

(ছমবর িাপ:  ৩৫mm x ৪৫mm) 

১. নজা প্রলায়কর কায বায়, ফ্রন্ট নডক্স, 

গাআবান্ধা/উপয়জা মেব বাী মিায়রর 

কায বায়(ক)  

www.gaibandha..gov.bd 

য়য়ব নপাে বা য়ত ংগ্র/ ডাউেয়াড করা 

যায়ব। 

২.৩.৪.  ৫.ংমিষ্ট মেব বাচে 

মি/নপৌর া /আউমেয়ে পমরি/ ংমিষ্ট 

মলক্ষায়ব বাড কর্তবক প্রিি 

৬. ১ি নের্ীর ম্যামজয়েে/নোোরী পাবমক 

৭  ৮ ংমিষ্ট ব্যমি কর্তবক প্রিি 

মপস্ত/মর বার 

আিয মি =৩০০০০/ 

 (মত্রল াজার োকা)  

েবায়ে মি ১০০০০/- 

(িল াজার) 

আিয মি- নকাড েং- 

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

 

চিাে-১৭ 

 

 

http://www.panchagarh.gov.bd/
mailto:jmsection_gaibandha@yahoo.com
mailto:jmsection_gaibandha@yahoo.com
mailto:dcgaibandha@mopa.gov.bd
mailto:dcgaibandha@mopa.gov.bd
http://www.panchagarh.gov.bd/


ক্রমিক নবার োি প্রয়য়াজেীয় 

য়ব বাচ্চ 

িয়(ঘন্টা/মি

ে/িা) 

প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র  প্রামির স্থাে মি/চাজব জিািায়ের খাত 

 নকাড  

কখে প্রিাে করয়ত য়ব 

তা উয়েখ করয়ত য়ব  

িাময়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

(কি বকতবার োি, পিবী,বাংায়িয়লর 

নকাড, নজা/ উপয়জা নকাড 

নেময়িাে েম্বর  আ-নিআ 

ঊর্ধ্বতে কি বকতবা, যার কায়ছ ম য়যাগ 

জাোয়ো/অমপ করা যায়ব (কি বকতবার 

োি, পিবী, বাংায়িয়লর নকাড, নজা/ 

উপয়জা নকাড নেময়িাে েম্বর  আ-

নিআ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১১. 

 

(১)রকামর কি বকতবায়ির 

অয়েয়াস্ত্র াআয়ন্প 

প্রিােঃ 

i.ািমরক কি বকতবা 

/কি বচারীর জন্য 

ii.নবািমরক কি বকতবা 

/কি বচারীর জন্য লেগাে

/রাআয়ি/বন্দুয়কর 

নক্ষয়ত্র 

০৩ (মতে) 

 কায ব মিব 

স্ত্র অআে, ১৯২৪ এর ৬ এর ৪৫ এবং 

৪৬ ম র্ারা নুযায়ীঃ 

১.মের্ বামরত িরয়ি অয়বিে 

২. জাতীয় পমরচয়পত্র /জন্েি এবং 

োগমরকয়ত্বর তযাময়ত কমপ 

৩. চাকুরী ংক্রাি প্রতযয়েপত্র 

৪. আমতপূয়ব ব স্ত্র ক্রয় কয়রেমে  িয়ি ব 

িোিা 

৫. পায়প বাে াআয়জর রমিে ছমব-০৩ 

(মতে) কমপ 

 

১. নজা প্রলায়কর কায বায়, ফ্রন্ট নডক্স, 

গাআবান্ধা/উপয়জা মেব বাী মিায়রর 

কায বায়(ক)  

www.gaibandha.gov.bd 

য়য়ব নপাে বা য়ত ংগ্র/ডাউেয়াড করা যায়ব 

 

মি-মুি 

কারী  কমিলোর 

নজএি লাখা 

+৮৮০৫৪১-৫২৩৩২ 

নিাবাআ-০১৭৬২-৬৯৫০৬২ 

jmsection_gaibandha

@yahoo.com  

 

নজা ম্যামজয়েে 

গাআবান্ধা 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিােঃ -০৫৪১-৫১২২৬(ঃ) 

৫১৪০৬(বাঃ) 

নিাবাআঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০ 

০১৭৬২-৬৯৫০৫০ 

আ -নিআঃ 

dcgaibandha@mopa.gov.bd 

 

 

 

(২)রকামর কি বকতবায়ির 

অয়েয়াস্ত্র াআয়ন্প 

প্রিােঃ 

i.ািমরক কি বকতবা 

/কি বচারীর জন্য 

ii.নবািমরক কি বকতবা 

/কি বচারীর জন্য 

মপস্ত/মর বার এর

নক্ষয়ত্র 

৪৫ (পঁয়তামেল) 

কায ব মিব 

স্ত্র অআে, ১৯২৪ এর ৬ এর ৪৫ এবং ৪৬ 

ম র্ারা নুযায়ীঃ 

১.মের্ বামরত িরয়ি অয়বিে 

২. জাতীয় পমরচয়পত্র/ জন্েি এবং 

োগমরকয়ত্বর তযাময়ত কমপ 

৩.চাকুরী ংক্রাি প্রতযয়েপত্র 

৪.আমতপূয়ব ব স্ত্রক্রয় কয়রেমে          

  িয়ি ব িোিা 

৫. পায়প বাে াআয়জর রমিে ছমব-০৩ 

(মতে) কমপ 

১. নজা প্রলায়কর কায বায়, ফ্রন্ট নডক্স, 

গাআবান্ধা/উপয়জা মেব বাী মিায়রর 

কায বায়(ক)  

www.gaibandha.gov.bd 

য়য়ব নপাে বা য়ত ংগ্র/ডাউে নাড করা 

যায়ব। 

২৩. ংমিষ্ট মেব বাচে মি/ পৌর া/ 

আউমেয়ে পমরি 

৩.ংমিষ্ট ব্যমি 

 

মি-মুি 

১২.   (১) মপতার বার্ বকয 

জমেত কারয়র্ 

উিরামর্কার বরাবর 

অয়েয়াস্ত্র াআয়ন্প 

প্রিােঃ 

লেগাে/রাআয়ি/ 

বন্দুয়কর নক্ষয়ত্র 

২০ (মবল) 

কায ব মিব 

১.মের্ বামরত িরয়ি অয়বিে 

২. বয় ৩০বছর প্রিায়র্র মেমিি 

জাতীয় পমরচয়পত্র/জন্েি/ পরীক্ষা 

পায়লর েি (তযাময়ত) 

৩. োগমরকি েিপত্র (তযাময়ত) 

৪. াআয়ন্পর্ারী কর্তবক অয়েয়াস্ত্র 

স্তািয়রর এমিয়ডম ে 

৫. আমতপূয়ব ব স্ত্র ক্রয় কয়রেমে  িয়ি ব 

িোিা 

৬. পায়প বাে াআয়জর রমিে ছমব-০৩ 

(মতে) কমপ 

(ছমবর িাপ: ৩৫mm x ৪৫mm) 

১. নজা প্রলায়কর কায বায়, ফ্রন্ট নডক্স, 

গাআবান্ধা/উপয়জা মেব বাী মিায়রর 

কায বায়(ক) 

www.gaibandha.gov.bd 

য়য়ব নপাে বা য়ত ংগ্র/ডাউে নাড করা 

যায়ব। 

২৩. ংমিষ্ট মেব বাচে মি/ পৌর া/ 

আউমেয়ে পমরি 

৪. ১ি নের্ীর ম্যামজয়েে/নোোরী পাবমক 

৫. ংমিষ্ট ব্যমি 

 

(১) লেগাে 

আিয মি=২০০০০/- 

(মবল াজার োকা) 

েবায়ে মি ৫০০০/- 

(২) রাআয়ি 

আিয মি = ২০০০০/- 

 (মবল াজার োকা) 

েবায়ে মি ৫০০০/- 

(৩) বন্দুক  

আিয মি = ২০০০০/- 

 (মবল াজার োকা) 

েবায়ে মি ৫০০০/- 

আিয মি- নকাড েং- 

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

চিাে-১৮ 

http://www.gaibandha.gov.bd/
mailto:jmsection_gaibandha@yahoo.com
mailto:jmsection_gaibandha@yahoo.com
mailto:dcgaibandha@mopa.gov.bd
mailto:dcgaibandha@mopa.gov.bd
http://www.gaibandha.gov.bd/
http://www.gaibandha.gov.bd/


 

ক্রমিক নবার োি প্রয়য়াজেীয় 

য়ব বাচ্চ 

িয়(ঘন্টা/মিে/

িা)  

প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র  প্রামির স্থাে মি/চাজব জিািায়ের খাত 

 নকাড  

কখে প্রিাে করয়ত য়ব 

তা উয়েখ করয়ত য়ব  

িাময়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

(কি বকতবার োি, পিবী,বাংায়িয়লর 

নকাড, নজা/ উপয়জা নকাড 

নেময়িাে েম্বর  আ-নিআ 

ঊর্ধ্বতে কি বকতবা, যার কায়ছ ম য়যাগ 

জাোয়ো/অমপ করা যায়ব (কি বকতবার 

োি, পিবী, বাংায়িয়লর নকাড, নজা/ 

উপয়জা নকাড নেময়িাে েম্বর  আ-

নিআ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

 (২) মপতার বার্ বকয 

জমেত কারয়র্ 

উিরামর্কার বরাবর 

অয়েয়াস্ত্র াআয়ন্প 

প্রিােঃ 

মপস্ত/মর রবার এর 

নক্ষয়ত্র 

৪৫ (পয়তামেল) 

কায ব মিব 

১.মের্ বামরত িরয়ি অয়বিে 

২. বয় ৩০বছর প্রিায়র্র মেমিি 

জাতীয় পমরচয়পত্র/জন্েি/ পরীক্ষা 

পায়লর েি (তযাময়ত) 

৩. োগমরকি েিপত্র (তযাময়ত) 

৪. াআয়ন্পর্ারী কর্তবক অয়েয়াস্ত্র 

স্তািয়রর এমিয়ডম ে 

৫. আয়তাপূয়ব ব স্ত্রক্রয় কয়রেমে          

  িয়ি ব িোিা 

৬. পায়প বাে াআয়জর রমিে ছমব-০৩ 

(মতে) কমপ 

(ছমবর িাপ: ৩৫mm x ৪৫mm) 

১. নজা প্রলায়কর কায বায়, ফ্রন্ট নডক্স, 

গাআবান্ধা/উপয়জা মেব বাী মিায়রর 

কায বায়(ক) 

www.gaibandha.gov.bd 

য়য়ব নপাে বা য়ত ংগ্র/ডাউেয়াড করা 

যায়ব। 

২৩.ংমিষ্ট মেব বাচে মি/ পৌর া /আউমেয়ে 

পমরি/ ংমিষ্ট মলক্ষায়ব বাড কর্তবক প্রিি 

৪. ১ি নের্ীর ম্যামজয়েে/ নোোরী পাবমক 

৫. ংমিষ্ট ব্যমি 

মপস্ত/মর বার 

আিয মি =৩০০০০/ 

 (মত্রল াজার োকা)  

েবায়ে মি ১০০০০/- 

(িল াজার োকা) 

আিয মি- নকাড েং- 

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

কারী  কমিলোর 

নজএি লাখা 

+৮৮০৫৪১-৫২৩৩২ 

নিাবাআ-০১৭৬২-৬৯৫০৬২ 

jmsection_gaibandha

@yahoo.com  

 

 

 

 

 

 

নজা ম্যামজয়েে 

গাআবান্ধা 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিােঃ -০৫৪১-৫১২২৬(ঃ) 

৫১৪০৬(বাঃ) 

নিাবাআঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০ 

০১৭৬২-৬৯৫০৫০ 

আ -নিআঃ 

dcgaibandha@mopa.gov.bd 

 

 

 

১৩. অমে বক প্রমতষ্ঠায়ের 

নুকূয় অয়েয়াস্ত্র 

াআয়ন্প প্রিাে 

 

৪৫ (পয়তামেল) 

কায ব মিব 

১.মের্ বামরত িরয়ি অয়বিে 

২. অয়বমিত প্রমতষ্ঠাে নখাার 

প্রতযয়েপত্র ,অয়েয়াস্ত্র ক্রয় ংক্রাি 

প্রর্াে কায বায়য়র মেয়ি বলো,  

অয়েয়ায়স্ত্রর র্রর্, প্রমতষ্ঠায়ের 

গ বায়োগ্রাি  জেব, অয়কর, 

প্রমতষ্ঠায়ের মেরপিা মববরর্ী, গায়ড বর 

জীবে বৃিাি  স্ত্র পমরচাোর েি 

এবং বাড়ী  াড়াচুমি আতযামি 

৩. আমতপূয়ব ব স্ত্র ক্রয় কয়রেমে          

  িয়ি ব িোিা মিয়ত য়ব 

১. নজা প্রলায়কর কায বায়, ফ্রন্ট নডক্স, 

গাআবান্ধা /উপয়জা মেব বাী মিায়রর 

কায বায়(ক) 

www.gaibandha.gov.bd 

য়য়ব নপাে বা য়ত ংগ্র/ডাউেয়াড করা 

যায়ব। 

 

২  ৩. ংমিষ্ট প্রমতষ্ঠাে য়ত প্রাি 

ং ব্যায়র  

আিয মি ২০০০০/- 

(মবল াজার োকা 

েবায়ে মি ৫০০০/- 

(পাচ াজার োকা) 

 

 

 

 

চিাে-১৯ 
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ক্রমিক নবার োি প্রয়য়াজেীয় 

য়ব বাচ্চ 

িয়(ঘন্টা/মিে/

িা)  

প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র  প্রামির স্থাে মি/চাজব জিািায়ের খাত  

নকাড কখে প্রিাে করয়ত 

য়ব তা উয়েখ করয়ত য়ব  

িাময়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

(কি বকতবার োি, 

পিবী,বাংায়িয়লর নকাড, 

নজা/ উপয়জা নকাড 

নেময়িাে েম্বর  আ-নিআ 

ঊর্ধ্বতে কি বকতবা, যার কায়ছ ম য়যাগ 

জাোয়ো/অমপ করা যায়ব (কি বকতবার 

োি, পিবী, বাংায়িয়লর নকাড, 

নজা/ উপয়জা নকাড নেময়িাে 

েম্বর  আ-নিআ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১৪. মুমিয়যাদ্ধার জন্য 

অয়েয়াস্ত্র াআয়ন্প 

প্রিােঃ 

 

০৭ (াত) 

 কায ব মিব 

১. মের্ বামরত িরয়ি অয়বিে 

 

২. মুমিয়যাদ্ধা েয়ির তযাময়ত কমপ 

৩. জাতীয় পমরচয়পত্র/জন্েি এবং 

োগমরকয়ত্বর তযাময়ত কমপ 

৪. পায়প বাে াআয়জর রমিে ছমব-০৩ (মতে) 

কমপ (ছমবর িাপ: ৩৫mm x ৪৫mm) 

১. নজা প্রলায়কর কায বায়, ফ্রন্ট নডক্স, 

গাআবান্ধা /উপয়জা মেব বাী মিায়রর 

কায বায়(ক) www.gaibandha.gov.bd 

য়য়ব নপাে বা য়ত ংগ্র/ ডাউেয়াড করা 

যায়ব। 

২. মুমিমৄদ্ধ মবয়ক িন্ত্রর্ায় 

৩.ংমিষ্ট মেব বাচে মি/ পৌর া /আউমেয়ে 

পমরি 

 

মি- মুি 

কারী  কমিলোর 

নজএি লাখা 

+৮৮০৫৪১-৫২৩৩২ 

নিাবাআ-০১৭৬২-৬৯৫০৬২ 

jmsection_gaiban

dha@yahoo.com  

 

নজা ম্যামজয়েে 

গাআবান্ধা 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিােঃ -০৫৪১-৫১২২৬(ঃ) 

৫১৪০৬(বাঃ) 

নিাবাআঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০ 

০১৭৬২-৬৯৫০৫০ 

আ -নিআঃ 

dcgaibandha@mopa.gov.bd 

 

 

 

১৫. অয়েয়াস্ত্র াআয়ন্প 

েবায়ে 

০৭ (াত) 

 কায ব মিব 

১. অয়েয়ায়স্ত্রর মূ াআয়ন্প 

 

২. অয়েয়াস্ত্র/অয়েয়াস্ত্র োোয় জিার রমলি 

 

৩.েবায়ে মি প্রিায়ের নেজারী চাাে  

 যায়ের চাাে/রমলি 

১. ংমিষ্ট াআয়ন্পর্ারী 

২. ংমিষ্ট োো 

৩.নাোী ব্যাংক 

(১)মপস্ত/মর বার মি= 

১০,০০০/  (িল াজার োকা) 

(২) লেগাে/ রাআয়ি মি= 

৫০০০/-(পাচ াজার োকা) এবং 

 ক নক্ষয়ত্র  যাে ১৫% 

েবায়ে মি-নকাড েং- 

১২২১১০০০০১৮৫৯ 

১৫%  যাে-নকাড েং- 

১১১৩৩০০৪৫০৩১১ 

১৬. নপ্রপত্র-পমত্রকার 

মডক্লায়রলে 

৩০ (মত্রল) 

কায ব মিব 

১.  মের্ বামরত িরয়ি অয়বিে 

২. জাতীয় পমরচয়পত্র/ জন্েি, োগমরকত্ত্ব েয়ির 

তযাময়ত কমপ 

৩. চামরমত্রক েয়ির তযাময়ত কমপ 

৪. প্রস্তামবত ছাপাখাো/ নপ্রয়র নঘার্াপত্র/ িামকাো 

স্বত্ত্ব (ব বয়ল নরকয়ড বর পচ বা বা োিজারী খমতয়ায়ের 

তযাময়ত কমপ উিরামর্কার সূয়ত্র িামকাো য় 

তার েয়ির কমপ)  

৫. চুমিোিার তযাময়ত নুমমপ 

৬. ংমিষ্ট মবয়য় ম জ্ঞতা/প্রমলক্ষর্ ংক্রাি 

কাগজপয়ত্রর তযাময়ত নুমমপ 

৭. অমে বক স্বিতা ম্পমকবত ব্যাংক াটি বমিয়কয়ের 

তযাময়ত নুমমপ 

৮. মি  াড়ার চুমিপয়ত্রর তযাময়ত নুমমপ 

৯. অয়কর ংক্রাি প্রতযয়ে পয়ত্রর তযাময়ত 

নুমমপ 

১০. পায়প বাে াআয়জর রমিে ছমব-০৩ (মতে) কমপ 

(ছমবর িাপ: ৩৫mm x ৪৫mm) 

 

১. নজা প্রলায়কর কায বায়, ফ্রন্ট নডক্স, 

গাআবান্ধা /উপয়জা মেব বাী মিায়রর 

কায বায়(ক) 

www.gaibandha.gov.bd 

য়য়ব নপাে বা য়ত ংগ্র/ ডাউেয়াড করা 

যায়ব 

২. ংমিষ্ট মেব বাচে মি/ নপৌর া 

/আউমেয়ে পমরি 

৩. নগয়জয়েড কি বকতবা কর্তবক প্রিি 

৪- ১০. ংমিষ্ট ব্যমি 

 

 

 

 মি/চাজব মুি 

কারী  কমিলোর 

নজএি লাখা 

+৮৮০৫৪১-৫২৩৩২ 

নিাবাআ-০১৭৬২-৬৯৫০৬২ 

jmsection_gaiban

dha@yahoo.com  

 

নজা ম্যামজয়েে 

গাআবান্ধা 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিােঃ -০৫৪১-৫১২২৬(ঃ) 

৫১৪০৬(বাঃ) 

নিাবাআঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০ 

              ০১৭৬২-৬৯৫০৫০ 

আ -নিআঃ 

dcgaibandha@mopa.gov.bd 

 

 

 

চিাে-2০ 
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১৭ আে নপাড়ায়োর 

াআয়ন্প প্রিাে 

২০ (মবল) 

কায ব মিব 

1। মের্ বামরত িরয়ি অয়বিে 

২। নেড াআয়ন্প 

৩। পমরয়বল মর্িিয়রর ছাড়পত্র 

৪। াআয়ন্প মি জিার মূ চাাে 

নকাড েং -১-৪২৩২-০০০০-১৮৫৪ 

৫। উৎয় কর জিার মূ চাাে 

নকাড েং-1-1141-0065-0111 

(1) নজা প্রলায়কর কায বায়, ফ্রন্ট নডক্স, 

গাআবান্ধা । 

(২) আউমপ/নপৌর া মি 

(৩) পমরয়বল মর্িির, রংপুর এর ছাড়পয়ত্রর 

িয়োকমপ । 

(৪) চাাে িরি নাোী ব্যাংক/ নল্পয়ডক্স/ 

নজা য়য়ব নপাে বা 

(www.panchagarh.gov.bd) 

(5) চাাে িরি নাোী ব্যাংক/ নল্প নডক্স/ 

নজা য়য়ব নপাে বা 

(www.panchagarh.gov.bd)  

াআয়ন্প মি-৫০০/- 

 

কারী  কমিলোর 

নজএি লাখা 

+৮৮০৫৪১-৫২৩৩২ 

নিাবাআ-০১৭৬২-৬৯৫০৬২ 

jmsection_gaibandha

@yahoo.com  

 

নজা ম্যামজয়েে 

গাআবান্ধা 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিােঃ -০৫৪১-৫১২২৬(ঃ) 

৫১৪০৬(বাঃ) 

নিাবাআঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০ 

০১৭৬২-৬৯৫০৫০ 

আ -নিআঃ 

dcgaibandha@mopa.gov.bd 

 

 

 

১৮ আে নপাড়ায়োর 

াআয়ন্প েবায়ে 

০৭ (াত) 

কায ব মিব 

1। মের্ বামরত িরয়ি অয়বিে 

2। পমরয়বল মর্িিয়রর ছাড়পত্র 

3। াআয়ন্প মি জিার মূচাাে 

4। উৎয় কর জিার মূ চাাে 

(1) নজা প্রলায়কর কায বায় ফ্রন্ট নডক্স, 

গাআবান্ধা  

(২) পমরয়বল মর্িির, রংপুর এর ছাড়পয়ত্রর 

িয়োকমপ । 

(3)  চাাে িরি নাোী ব্যাংক/ নল্পয়ডক্স/ 

নজা য়য়ব নপাে বা 

(www.panchagarh.gov.bd)  

(4) চাাে িরি নাোী ব্যাংক/ ফ্রন্ট 

নডক্স/নজা য়য়ব নপাে বা 

(www.panchagarh.gov.bd)  

াআয়ন্প েবায়ে মি-

৫০০/- 

 

১৯ ময়েিায়র 

াআয়ন্প প্রিাে  

১৫ (পয়ের) 

কায ব মিব 

১।নজা প্রলাক বরাবর ািা কাগয়জ 

অয়বিে।  

২। াআয়ন্প এর তযাময়ত িয়োকমপ। 

৩। রকামর নকাাগায়র  মেমি বষ্ট মি  

জিা প্রিায়ের চাায়ের মূ কমপ  

(১) ব্যমি মেয়জআ। 

(২) ব্যমি মেয়জআ। 

(৩) নাোী ব্যাংয়কর নয নকাে লাখা 

াআয়ন্প মি-৫০০/- 

 

মি জিা প্রিায়ের নকাড 

(১-৩৩০১-০০০১-

২৬৮১) 

 

20 ময়েিায়র 

াআয়ন্প েবায়ে 

১৫ (পয়ের) 

কায ব মিব 

১।নজা প্রলাক বরাবর ািা কাগয়জ 

অয়বিে।  

২। াআয়ন্প এর তযাময়ত িয়োকমপ। 

৩। রকামর নকাাগায়র  মেমি বষ্ট মি  

জিা প্রিায়ের চাায়ের মূ কমপ  

(১) ব্যমি মেয়জআ। 

(২) ব্যমি মেয়জআ। 

(৩) নাোী ব্যাংয়কর নয নকাে লাখা 

েবায়ে মি-২০০/- 

 

েবায়ে মি জিা প্রিায়ের 

নকাড 

(১-৩৩০১-০০০১-

২৬৮১) 
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২1 ময়েিা পায়রের 

াআয়ন্প 

১৫ (পয়ের) 

কায ব মিব 

১।  নজা প্রলাক বরাবর ািা কাগয়জ 

অয়বিে 

২।  জাতীয় পমরচয়পত্র/ োগমরকত্ব 

েি। 

৩। চামরমত্রক েি পত্র। 

৪। ম জ্ঞতার েিপত্র 

৫। রকামর নকাাগায়র  মেমি বষ্ট মি  

জিা প্রিায়ের চাায়ের মূ কমপ 

৬। মলক্ষাগত নযাগ্যতার তযাময়ত কমপ। 

৭। পায়পাে ব াআয়জর ১কমপ রমিে 

কমপ। 

(১) ব্যমি মেয়জআ 

(২)মেব বাচে মি/ নপৌর া/  আউমপ 

(৩) নগয়জয়েড কি বকতবা। 

(৪) ংমিষ্ট প্রমতষ্ঠাে। 

(৫) নাোী ব্যাংয়কর নয নকাে লাখা 

(৬) ব্যমি মেয়জআ 

(৭) ব্যমি মেয়জআ 

াআয়ন্প মি-১০/- 

 

মি জিা প্রিায়ের নকাড 

(১-৩৩০১-০০০১-

২৬৮১) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কারী  কমিলোর 

নজএি লাখা 

+৮৮০৫৪১-৫২৩৩২ 

নিাবাআ-০১৭৬২-৬৯৫০৬২ 

jmsection_gaibandha

@yahoo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নজা ম্যামজয়েে 

গাআবান্ধা  

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিােঃ -০৫৪১-৫১২২৬(ঃ) 

৫১৪০৬(বাঃ) 

নিাবাআঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০ 

০১৭৬২-৬৯৫০৫০ 

আ -নিআঃ 

dcgaibandha@mopa.gov.bd 

 

 

২2 ময়েিা পায়রের 

াআয়ন্প েবায়ে 

১০ (িল) 

কায ব মিব 

১। নজা প্রলাক বরাবর ািা কাগয়জ 

অয়বিে। 

২। াআয়ন্প এর তযাময়ত িয়োকমপ 

৩। রকামর নকাাগায়র  মেমি বষ্ট মি  

জিা প্রিায়ের চাায়ের মূ কমপ  

(১) ব্যমি মেয়জআ 

(২) ব্যমি মেয়জআ 

(৩) নাোী ব্যাংয়কর নয নকাে লাখা 

 

 

েবায়ে মি- ৫০/- 

 

েবায়ে মি জিা প্রিায়ের 

নকাড 

(১-৩৩০১-০০০১-

২৬৮১) 

 

 

২3 য়াজ িামি এর 

নুিমত প্রিাে 

০৩ (মতে) 

কায ব মিব 

১। নজা প্রলাক বরাবর ািা কাগয়জ 

অয়বিে। 

২। নকাে প্রমতষ্ঠায়ের িাঠ ব্যবার 

করয় প্রমতষ্ঠাে প্রর্ায়ের িাঠ ব্যবায়রর 

োপমি পত্র । 

 

(১) ব্যমি মেয়জআ 

 

মবো মূয়ল্য 

২4 nR¡ msµvšÍ 

Z_¨ cÖ`vb| 

তাৎক্ষমর্ক ায়ব  তথ্য প্রামির স্থাে 

নজ এি লাখা/ফ্রন্ট নডক্স 

নজা প্রলায়কর কায বায়, গাআবান্ধা 

মবো খরয়চ 
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০4। স্থােীয় রকার লাখা  

 

ক্রমিক 

েম্বর 

নবার োি 

প্রয়য়াজেীয় 

য়ব বাচ্চ 

িয়(ঘন্টা/মিে/

িা) 

প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজেীয় কাগজ প্রামির স্াে 

মি/চাজব জিািায়ের 

খাত  নকাড কখে 

প্রিাে করয়ত য়ব তা 

উয়েখ করয়ত য়ব 

িাময়ত্বপ্রাি কি বকতবার োি, পিবী 

(বাংায়িয়লর নকাড, নজা/উপয়জা 

নকাড নেময়িাে েম্বর, আ-নিআ) 

 

উর্ধ্বতে কতবকতবা/ যার কায়ছ অপী করা যায়ব 

( কি বকতবার পিবী/বাংায়িয়লর নকাড, 

নজা/উপয়জা নকাড নেময়িাে েম্বর, 

আ-নিআ) 

 

০১ 

 

জন্ েি 

ংয়লার্ে 

১৫ (পয়ের) 

কায ব মিব 

 

 

 

 

 

 

 

১. মের্ বামরত িরয়ি অয়বিে করয়ত  

   য়ব। 

২. আমতপূয়ব ব ংগৃীত জন্ বা মৃত্যয  

    েিপয়ত্রর মূ কমপ। 

নজা প্রলায়কর কায বায় 

ফ্রন্ট নডক্স  স্থােীয় রকার লাখা 

(কক্ষ েং ২0১, ২০২, 2য় তা ) 

www.gaibandha.gov.bd 

 

 

 

মি/চাজব মুি 

 

 

 

 

 

উপ-পমরচাক 

স্থােীয় রকার 

নজা প্রলায়কর কায বায়, 

গাআবান্ধা । 

+880541-৫১০৯৮ 

নিাবাআঃ ০১৭৬২-695054 

lgsection_gaibandha@yahoo.com  

 

 

 

 

 

 

নজা প্রলাক 

গাআবান্ধা 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিােঃ -০৫৪১-৫১২২৬(ঃ)৫১৪০৬(বাঃ) 

নিাবাআঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০, ০১৭৬২-৬৯৫০৫০ 

আ -নিআঃ dcgaibandha@mopa.gov.bd  

 

 

 

০2 

 

মৃত্যয েি 

ংয়লার্ে 

১৫ (পয়ের)  

কায ব মিব 

১. মের্ বামরত িরয়ি অয়বিে করয়ত  

   য়ব। 

২. আমতপূয়ব ব ংগৃীত জন্ বা মৃত্যয  

   েিপয়ত্রর মূ কমপ। 

নজা প্রলায়কর কায বায় 

ফ্রন্ট নডক্স  স্থােীয় রকার লাখা 

(কক্ষ েং২0১,২০২, 2য়তা ) 

www.gaibandha.gov.bd 

 

 

 

মি/চাজব মুি 

০3 আউমপ মচবয়ির 

অনুয়তামক 

প্রিাে 

০৭ (াত) মিে 

১. মের্ বামরত িরয়ি অয়বিে । 

২. চাকুরীর খমতয়াে বম । 

৩. নপেলে নপপার 

৪.  পাঁচ অঙ্গুয়র ছাপ 

৫. আ এ মপ ম 

৬. য়ামরল েি । 

নজা প্রলায়কর কায বায় 

ফ্রন্ট নডক্স  স্থােীয় রকার লাখা 

(কক্ষ েং২0১,২০২, 2য়তা ) 

www.gaibandha.gov.bd 

 

 

মি/চাজব মুি 

০4 আউমপ 

নচয়ারম্যাে/ 

িস্য মচবয়ির 

মবরূ্য়দ্ধ ম য়যাগ 

মেষ্পমি 

১৫ (পয়ের) মিে 

ম য়যাগ  প্রামি 

নজা প্রলায়কর কায বায় 

ফ্রন্ট নডক্স  স্থােীয় রকার লাখা 

(কক্ষ েং২0১, ২০২, 2য় তা ) 

www.gaibandha.gov.bd 

 

মি/চাজব মুি 

 

চিাে-23 
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০5। ংস্থাপে লাখা   

ক্রমিক 

েম্বর 

নবার োি 

প্রয়য়াজেীয় 

য়ব বাচ্চ িয় 

(ঘন্টা/মিে/িা) 

প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজেীয় কাগজ প্রামি স্াে 

মি/চাজব জিািায়ের 

খাত  নকাড  

কখে প্রিাে করয়ত য়ব 

তা উয়েখ করয়ত য়ব  

িাময়ত্বপ্রাি কি বকতবার োি, পিবী 

(বাংায়িয়লর নকাড, 

নজা/উপয়জা নকাড 

নেময়িাে েম্বর, আ-নিআ) 

 

উর্ধ্বতে কতবকতবা/ যার কায়ছ অপী করা 

যায়ব (কি বকতবার পিবী /বাংায়িয়লর 

নকাড, নজা/উপয়জা নকাড নেময়িাে 

েম্বর,  আ-নিআ) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

০১ 

(ক) নপেলে 

(য়গয়জয়েড) 

(চাকুয়রর মেয়জর 

বর গ্রয়র্র 

নক্ষয়ত্র) 

০৭ (াত) 

কায ব মিব 

১. নগয়জয়েড চাকুয়রয়ির চাকুমরর মববরর্ী(মাবরক্ষর্ মি 

প্রিি) 

২. মপঅরএ-এ গিয়ের িঞ্জুমরপত্র (মি কর্তবক প্রিি) 

৩. প্রতযামলত নল নবতয়ের প্রতযয়ে পত্র(মি কর্তবক প্রিি) 

৪. নপেলে অয়বিে িরি২.১ 

৫. পায়পাে ব াআয়জর  স্ট্যাম্প াআয়জর তযাময়ত রমির্ ছমব  

৬. প্রািব্য নপেলয়ের ববর্ উিরামর্কার নঘার্া পত্র 

৭. েমুো স্বাক্ষর  ায়তর পাঁচ অঙ্গুয়র ছাপ 

8. নপেলে িঞ্জুমর অয়িল(মি কর্তবক প্রিি) 

9. রকামর পাোমি পমরয়লায়র্র িীকারপত্র 

১.মডম মি  আউএে মি 

২.মডম মি  

৩.ংমিষ্ট মি  

৪.মডম মি  আউএে মি  

৫. নয নকাে স্টুমড নিাকাে 

৬.মডম মি  আউএে মি  

৭.মডম মি  আউএে মি 

8.মডম মি  

9.মডম মি  আউএে মি  

মি/ চাজব মুি  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কারী  কমিলোর 

ংস্থাপে লাখা 

+880541-৫২৩৮০ 

নিাবাআ ০১৭৬২-৬৯৫০70 

establishment_gaib

andha.yahoo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নজা প্রলাক 

গাআবান্ধা 

নিােঃ -+88০৫৪১-

৫১২২৬(ঃ)৫১৪০৬(বাঃ) 

নিাবাআঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০,  ০১৭৬২-

৬৯৫০৫০ 

আ -নিআঃ 

dcgaibandha@mopa.gov.bd 

 

(খ) নপেলে (েে-

নগয়জয়েড) (চাকুয়রর 

মেয়জর বর 

গ্রয়র্র নক্ষয়ত্র) 

০৭ (াত) 

কায ব মিব 

১. েে-নগয়জয়েড চাকুয়রয়ির নক্ষয়ত্র াম ব বুক 

২. মপঅরএ-এ গিয়ের িঞ্জুমরপত্র(মি কর্তবক প্রিি) 

৩. প্রতযামলত নল নবতয়ের প্রতযয়ে পত্র(মি কর্তবক প্রিি) 

৪. নপেলে অয়বিে িরি২.১ 

৫. পায়পাে ব াআয়জর  স্ট্যাম্প াআয়জর তযাময়ত রমির্ ছমব  

৬. প্রািব্য নপেলয়ের ববর্ উিরামর্কার নঘার্া পত্র 

৭. েমুো স্বাক্ষর  ায়তর পাঁচ অঙ্গুয়র ছাপ 

১.মডম মি  আউএে মি 

২.মডম মি  

৩.ংমিষ্ট মি  

৪.মডম মি  আউএে মি  

৫.নয নকাে স্টুমড নিাকাে 

৬.মডম মি  আউএে মি  

৭.মডম মি  আউএে মি 

মি/ চাজব মুি 

 

 

 

 

 

 

০২ 

(ক) পামরবামরক 

নপেলে (য়গয়জয়েড)  

(য়পেলে িঞ্জুমরর 

পূয়ব বআ নপেলোয়রর 

মৃত্যয য়) 

০৭ (াত) 

কায ব মিব 

১. নগয়জয়েড চাকুয়রয়ির চাকুমরর মববরর্ী(মাবরক্ষর্ মি 

প্রিি) 

২. মপঅরএ-এ গিয়ের িঞ্জুমরপত্র (মি কর্তবক প্রিি) 

৩. প্রতযামলত নল নবতে পত্র(মি কর্তবক প্রিি) 

৪. পামরবামরক নপেলয়ের অয়বিে িরি ২.১ 

৫. ০৩ কমপ কয়র য নতাা পায়পাে ব াআয়জর  

স্ট্যাম্প াআয়জর তযাময়ত রমিে ছমব 

৬. উিরামর্কার েি পত্র  েে ম্যামরজ াটি বমিয়কে  

৭. েমুো স্বাক্ষর  ায়তর পাঁচ অঙ্গুয়র ছাপ 

৮. ম  াবক িয়োেয়ে এবং বর  াতা   

অনুয়তামক উয়িাে করার জন্য ক্ষিতাপত্র প বর্ েি  

৯. মচমকৎক/য়পৌর া/আউমেয়ে পমরি 

নচয়ারম্যাে/কাউমন্পর কর্তবক প্রিি মৃত্যয েি পত্র 

১0. নপেলে িঞ্জুমর অয়িল(মি কর্তবক প্রিি) 

 

১.মডম মি  আউএে মি  

২.মডম মি  

৩. ংমিষ্ট মি 

৪.মডম মি  আউএে মি  

৫. নয নকাে স্টুমড নিাকাে 

 

৬.নপৌর া/আউমেয়ে পমরি নচয়ারম্যাে 

৭.মডম মি  আউএে মি 

৮.মডম মি  আউএে মি  

 

৯. মচমকৎক/য়পৌর া/আউমেয়ে 

পমরি নচয়ারম্যাে 

১0. মডম মি  

 

মি/ চাজব মুি 

চলমান-২৪ 
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ক্রমিক 

েম্বর 

নবার োি 

প্রয়য়াজেীয় 

য়ব বাচ্চ িয় 

(ঘন্টা/মিে/িা) 

প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজেীয় কাগজ প্রামি স্াে 

মি/চাজব জিািায়ের 

খাত  নকাড  

কখে প্রিাে করয়ত য়ব 

তা উয়েখ করয়ত য়ব  

িাময়ত্বপ্রাি কি বকতবার োি, পিবী 

(বাংায়িয়লর নকাড, 

নজা/উপয়জা নকাড 

নেময়িাে েম্বর, আ-নিআ) 

 

উর্ধ্বতে কতবকতবা/ যার কায়ছ অপী করা 

যায়ব (কি বকতবার পিবী /বাংায়িয়লর 

নকাড, নজা/উপয়জা নকাড নেময়িাে 

েম্বর,  আ-নিআ) 

 

 

 

 

 

 

০২ 

(খ) পামরবামরক 

নপেলে (েে-

নগয়জয়েড)  (য়পেলে 

িঞ্জুমরর পূয়ব বআ 

নপেলোয়রর মৃত্যয 

য়) 

০৭ (াত) 

কায ব মিব 

১. েে-নগয়জয়েড চাকুয়রয়ির নক্ষয়ত্র াম ব বুক(মি 

কর্তবক প্রিি) 

২. মপঅরএ-এ গিয়ের িঞ্জুমরপত্র(মি কর্তবক প্রিি) 

৩. প্রতযামলত নল নবতে পত্র(মি কর্তবক প্রিি) 

৪. পামরবামরক নপেলয়ের অয়বিে িরি ২.১ 

৫. ০৩ কমপ কয়র য নতাা পায়পাে ব াআয়জর  

স্ট্যাম্প াআয়জর তযাময়ত রমিে ছমব 

৬. উিরামর্কার েি পত্র  েে ম্যামরজ াটি বমিয়কে  

৭. েমুো স্বাক্ষর  ায়তর পাঁচ অঙ্গুয়র ছাপ 

৮. ম  াবক িয়োেয়ে এবং বর  াতা   

অনুয়তামক উয়িাে করার জন্য ক্ষিতাপত্র প বর্ েি  

৯. মচমকৎক/য়পৌর া/আউমেয়ে পমরি 

নচয়ারম্যাে/কাউমন্পর কর্তবক প্রিি মৃত্যয েি পত্র 

১.মডম মি র আউএে মি  

২.মডম মি  

৩. ংমিষ্ট মি 

৪.মডম মি  আউএে মি  

৫. নয নকাে স্টুমড নিাকাে 

৬.নপৌর া/আউমেয়ে পমরি নচয়ারম্যাে 

৭.মডম মি  আউএে মি 

৮.মডম মি  আউএে মি  

৯. মচমকৎক/য়পৌর া/আউমেয়ে 

পমরি নচয়ারম্যাে 

 

মি/ চাজব মুি  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কারী  কমিলোর 

ংস্থাপে লাখা 

+880541-৫২৩৮০ 

নিাবাআ ০১৭৬২-৬৯৫০70 

establishment_gaib

andha.yahoo.com    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নজা প্রলাক 

গাআবান্ধা 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিােঃ +88০৫৪১-

৫১২২৬(ঃ)৫১৪০৬(বাঃ) 

নিাবাআঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০,  ০১৭৬২-

৬৯৫০৫০ 

আ -নিআঃ 

dcgaibandha@mopa.gov.bd  

 

০৩ 

 

পামরবামরক নপেলে  

(বর াতা 

ন াগরত বস্থায় 

নপেলেয় াগীর মৃত্যয 

য়) 

০৭ (াত) 

কায ব মিব 

১. পামরবামরক নপেলে অয়বিে িরি ২.২ 

২. ০৩কমপ কয়র য নতাা পায়পাে ব াআয়জর  

স্ট্যাম্প াআয়জর তযাময়ত রমিে ছমব 

৩. উিরামর্কার েি পত্র  েে ম্যামরজ াটি বমিয়কে  

৪. েমুো স্বাক্ষর বাি ায়তর পাঁচ অঙ্গুয়র ছাপ. 

৫. ম  াবক িয়োেয়ে এবং বর  াতা 

অনুয়তামক উয়িাে করার জন্য ক্ষিতা প বর্ েি   

৬. মচমকৎক/য়পৌর া/আউমেয়ে পমরি নচয়ারম্যাে/ 

কাউমন্পর কর্তবক প্রিি  মৃত্যয েি পত্র 

৭. মপমপ এবং মড-াি 

১.মডম মি  আউএে মি  

২. নয নকাে স্টুমড নিাকাে 

৩. নপৌর া/আউমেয়ে পমরি 

নচয়ারম্যাে 

৪.মডম মি  আউএে মি  

৫. নপৌর া/আউমেয়ে পমরি 

নচয়ারম্যাে 

৬. মচমকৎক/য়পৌর া/আউমেয়ে 

পমরি নচয়ারম্যাে 

৭.মাবরক্ষে মি  

মি/ চাজব মুি 

০৪ কি বচারীয়ির কল্যার্ 

নবাড ব য়ত অমে বক 

াায্য প্রিাে 

০৭ (াত) 

কায ব মিব 

১. কল্যার্ তমবয়র নুিাে িঞ্জুমর জন্য  অয়বিে িরি 

(িরি েং-২) 

২. পায়পাে ব াআয়জর তযাময়ত রমিে ছমব ১ কমপ 

৩. কি বস্থয়র নবতয়ের প্রতযয়ে পত্র(মি কর্তবক প্রিি) 

৪.ংমিষ্ট অয়বিয়ের মবয়য়র ংমিষ্ট কগজপয়ত্রর মূ 

কমপ 

৫. কল্যার্ তমব/ নযৌেবীিার াায্য পায়ার 

িামবিারয়ির েমুো স্বাক্ষর 

১. www.bkkb.gov.bd 

২. নয নকাে স্টুমড নিাকাে 

৩. ংমিষ্ট  মি  

৪. মডম মি  আউএে মি  

৫. মডম মি  আউএে মি  

 

মি/ চাজব মুি 

 চলমান-২৫ 
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ক্রমিক 

েম্বর 

নবার োি 

প্রয়য়াজেীয় 

য়ব বাচ্চ িয় 

(ঘন্টা/মিে/িা) 

প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজেীয় কাগজ প্রামি স্াে 

মি/চাজব জিািায়ের 

খাত  নকাড  

কখে প্রিাে করয়ত য়ব 

তা উয়েখ করয়ত য়ব  

িাময়ত্বপ্রাি কি বকতবার োি, পিবী 

(বাংায়িয়লর নকাড, 

নজা/উপয়জা নকাড 

নেময়িাে েম্বর, আ-নিআ) 

 

উর্ধ্বতে কতবকতবা/ যার কায়ছ অপী করা 

যায়ব (কি বকতবার পিবী /বাংায়িয়লর 

নকাড, নজা/উপয়জা নকাড নেময়িাে 

েম্বর,  আ-নিআ) 

 

০৫ চাকুরীরত বস্থায় 

মৃত কি বচারীর 

পমরবারয়ক অমে বক 

াায্য প্রিাে 

০৭ (াত) 

কায ব মিব 

১.কল্যার্ তমবয়র নুিাে িঞ্জুমরর জন্য অয়বিে িরি 

২. ০১ )এক (কমপ যয়তাা পায়পাে ব াআয়জর 

তযাময়ত রমিে ছমব 

৩. বর গ্রয়র্র অয়িলপত্র (মি কর্তবক প্রিি) 

৪. য়ামরল েি পত্র 

৫. কি বকতবা/কি বচারীর মৃত্যয েি পত্র 

৬. োগমরকত্ব েি পত্র 

৭. স্ত্রীর নক্ষয়ত্র পুেরায় মববা ো য়ার এবং কন্যা  

 মের নক্ষয়ত্র মববা ো য়ার েি পত্র 

৮. অয়বিেকারীয়ক ক িস্য কর্তবক প্রিি ক্ষিতাপত্র 

৯. নল নবতয়ের প্রতযয়েপত্র (মি কর্তবক প্রিি) 

১০. কল্যার্ তমব/ নযৌেবীিার াায্য পায়ার  

িামবিারয়ির েমুো স্বাক্ষর 

১.মডম মি  আউএে মি  

২. নয নকাে স্টুমড নিাকাে 

৩.মডম মি  

৪. নপৌর া/আউমেয়ে পমরি 

নচয়ারম্যাে 

৫. মচমকৎক/য়পৌর া/আউমেয়ে 

পমরি নচয়ারম্যাে 

৬. নপৌর া/আউমেয়ে পমরি 

নচয়ারম্যাে 

৭. নপৌর া/আউমেয়ে পমরি 

নচয়ারম্যাে 

৮.মডম মি  আউএে মি  

৯. ংমলস্দষ্ট  মি 

১০.মডম মি  আউএে মি  

 

মি/ চাজব মুি 

কারী কমিলোর 

ংস্থাপে লাখা 

+880541-৫২৩৮০ 

নিাবাআ ০১৭৬২-৬৯৫০70 

establishment_gaib

andha.yahoo.com  

    

নজা প্রলাক 

গাআবান্ধা 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিােঃ -০৫৪১-৫১২২৬(ঃ)৫১৪০৬(বাঃ) 

নিাবাআঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০,  ০১৭৬২-

৬৯৫০৫০ 

আ -নিআঃ 

dcgaibandha@mopa.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

চিাে-26 
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০৬। এএ লাখা 

ক্রমিক নবার োি প্রয়য়াজেীয় 

য়ব বাচ্চ 

িয়(ঘন্টা/মিে/

িা)  

প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রামির স্থাে মি/চাজব জিািায়ের খাত 

 নকাড  

কখে প্রিাে করয়ত য়ব 

তা উয়েখ করয়ত য়ব  

িাময়ত্বপ্রাি কি বকতবা (কি বকতবার োি, 

পিবী, বাংায়িয়লর নকাড, 

নজা/উপয়জা নকাড নেময়িাে 

েম্বর  আ -নিআ 

উর্ধ্বতে কি বকতবা, যার কায়ছ অপী করা 

যায়ব (কি বকতবার োি, পিবী, 

বাংায়িয়লর নকাড, নজা /উপয়জা 

নকাড নেময়িাে েম্বর  আ-নিআ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ মর্গ্রর্কৃত জমির 

ক্ষমতপূরর্ প্রিাে 

(নরকডীয় িাময়কর 

নক্ষয়ত্র) 

০৭ (াত) 

কায ব মিব 

১।২০/-মূয়ল্যর নকাে ব মি ংমৄি ািা 

কাগয়জ অয়বিে। 

২।জমির খমতয়াে(এএ খমতয়ায়ের 

তযাময়ত িয়োকমপ) 

৩।ায়ের খাজোর িামখা। 

(তযাময়ত িয়োকমপ) 

৪।িীকার োিা ছমব (৩০০/-

োকার েে-জুমডমলয়া স্ট্যায়ম্প)। 

ংমিষ্ট আউমপ নচয়ারম্যাে/িস্য/য়াড ব 

কমিলোর/গণ্যিান্য ব্যমি কর্তবক 

তযাময়ত 

৫।জাতীয় পমরচয়পত্র/ োগমরকত্ব েি 

(তযাময়ত িয়োকমপ) 

১।স্ট্যাম্প ন ন্ডার এর মেকে 

২।ংমিষ্ট আউমেয়ে ভূমি মি 

৩।ংমিষ্ট আউমেয়ে ভূমি মি 

৪।স্ট্যাম্প ন ন্ডার এর মেকে 

৫।ংমিষ্ট ব্যমির মেকে/ ংমিষ্ট আউমেয়ে 

 পমরি 

১।২০/- মূয়ল্যর নকাে ব মি 

২।৩০০/- োকা মূয়ল্যর 

েে-জুমডমলয়া স্ট্যাম্প 

িীকার োিার জন্য। 

 

 

 

ভূমি মর্গ্রর্ কি বকতবা 

+৮৮০৫৪১- ৫১৫৩৩ 

নিাবাআ-০১৭৬২-৬৯৫০৫৭ 

aclasection_gaibandh

a@yhoo.com  

 

 

 

 

 

মতমরি নজা প্রলাক (রাজস্ব) 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিাে০৫৪১-৫১১০৯ 

নিাবাআ-০১৭৬২-৬৯৫০৫১ 

adcrevenue_gaibandha

@yahoo.com  

নজা প্রলাক, গাআবান্ধা 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিােঃ -০৫৪১-৫১২২৬(ঃ) 

৫১৪০৬(বাঃ) 

নিাবাআঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০ 

০১৭৬২-৬৯৫০৫০ 

আ -নিআঃ 

dcgaibandha@mopa.gov.bd  

প্রয়য়াজয়ে মব াগীয় কমিলোর 

শুোেী গ্রর্ কয়র মদ্ধাি প্রিাে করয়বে। 

২ ক্রয়সূয়ত্র িাময়কর 

নক্ষয়ত্র 

১৫ (পয়ের) 

কায ব মিব 

১।২০/-মূয়ল্যর নকাে বমি ংমৄি ািা 

কাগয়জ অয়বিেপত্র। 

২।িী/ ায়ািীয়র তযাময়ত 

িয়োকমপ,  

৩।খামরজ, মডমঅর  া য়ের 

খাজোর িামখা (তযাময়ত িয়োকমপ)। 

৪।িীকারোিা ছমব(৩০০/- োকার 

েে-জুমডমলয়া স্ট্যায়ম্প)। ংমিষ্ট আউমপ 

নচয়ারম্যাে/িস্য/ য়াড ব 

কমিলোর/গণ্যিান্য ব্যমি কর্তবক 

তযাময়ত 

৫।জাতীয় পমরচয়পত্র/ োগমরকত্ব 

েি(তযাময়ত িয়োকমপ)| 

১।স্ট্যাম্প ন ন্ডার এর মেকে 

২।ংমিষ্ট ব্যমি/ংমিষ্ট াবয়রমজমে মি। 

৩।ংমিষ্ট আউমেয়ে ভূমি মি 

৪।স্ট্যাম্প ন ন্ডার এর মেকে 

৫।ংমিষ্ট ব্যমির মেকে/ ংমিষ্ট আউমেয়ে 

পমরি 

১।২০/- মূয়ল্যর নকাে ব মি 

২।৩০০/- োকা মূয়ল্যর 

েে-জুমডমলয়া স্ট্যাম্প 

িীকার োিার জন্য। 

 

 

 

 

চিাে-27 
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৩ য়ামরল সূয়ত্র 

িাময়কর নক্ষয়ত্র 

১৫ (পয়ের) 

কায ব মিব 

১।২০/-মূয়ল্যর নকাে ব মি ংমৄি ািা 

 কাগয়জ অয়বিে। 

২।জমির খমতয়াে/ িী / ায়ািী 

 (তযাময়ত িয়োকমপ) 

৩।খামরজ, মডমঅর  ায়ের 

 খাজোর িামখা(তযাময়ত িয়োকমপ) 

৪।িীকার োিা ছমব (৩০০/-

োকার েে-জুমডমলয়া স্ট্যায়ম্প) 

ংমিষ্ট আউমপ নচয়ারম্যাে/ িস্য/ 

য়াড ব কমিলোর/ গণ্যিান্য ব্যমি 

কর্তবক তযাময়ত। 

৫।জাতীয় পমরচয়পত্র /োগমরকত্ব েি 

(তযাময়ত িয়োকমপ)। 

৬।য়ামরলে েি (তযাময়ত 

 িয়োকমপ)। 

৭।োিাবীোিা ছমব (৩০০/- েে-

জুমডমলয়া স্ট্যায়ম্প)। ংমিষ্ট আউমপ 

নচয়ারম্যাে/িস্য/য়াড ব কমিলোর/ 

গণ্যিান্য ব্যমি কর্তবক তযাময়ত। 

১।স্ট্যাম্প ন ন্ডার এর মেকে 

২।ংমিষ্ট ব্যমি/ ংমিষ্ট আউমেয়ে ভূমি মি/ 

ংমিষ্ট াবয়রমজমস্ট্ মি 

৩।ংমিষ্ট আউমেয়ে ভূমি মি 

 

৪।স্ট্যাম্প ন ন্ডার এর মেকে 

 

৫।ংমিষ্ট ব্যমির মেকে/ ংমিষ্ট আউমেয়ে 

পমরি 

৬।ংমিষ্ট আউমেয়ে পমরি 

৭।স্ট্যাম্প ন ন্ডার এর মেকে 

১। ২০/- মূয়ল্যর নকাে ব মি 

২। ৩০০/- োকা মূয়ল্যর 

েে-জুমডমলয়া স্ট্যাম্প 

িীকার োিার জন্য। 

৩। ৩০০/- োকা মূয়ল্যর 

েে-জুমডমলয়া স্ট্যাম্প 

োিাবীোিার জন্য। 

 

 

 

 

ভূমি মর্গ্রর্ কি বকতবা 

+৮৮০৫৪১- ৫১৫৩৩ 

নিাবাআ-০১৭৬২-৬৯৫০৫৭ 

aclasection_gaibandh

a@yhoo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মতমরি নজা প্রলাক (রাজস্ব) 

নিাে- ০৫৪১-৫১১০৯ 

নিাবাআ-০১৭৬২-৬৯৫০৫১ 

adcrevenue_gaibandha

@yahoo.com  

 নজা প্রলাক, গাআবান্ধা 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিােঃ -০৫৪১-৫১২২৬(ঃ) 

৫১৪০৬(বাঃ) 

নিাবাআঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০ 

০১৭৬২-৬৯৫০৫০ 

আ -নিআঃ 

dcgaibandha@mopa.gov.bd  

প্রয়য়াজয়ে মব াগীয় কমিলোর 

শুোেী গ্রর্ কয়র মদ্ধাি প্রিাে করয়বে। 

৪ িয়র ক্ষমতপূরয়র্র  

োকা প্রিাে । 

০৭ (াত)) 

কায ব মিব 

১।২০/- মূয়ল্যর নকাে ব মি ংমৄি ািা 

কাগয়জ অয়বিেপত্র। 

২।অিাত কর্তবক অয়িয়লর াটি বিাআড 

কমপ। 

৩।খামরজ, মডমঅর  ায়ের 

খাজোর িামখা (তযাময়ত িয়োকমপ)। 

৪।িীকারোিা ছমব (৩০০/-োকার 

েে-জুমডমলয়া স্ট্যায়ম্প) ংমিষ্ট আউমপ 

নচয়ারম্যাে/িস্য/ য়াড ব কমিলোর/ 

গণ্যিান্য ব্যমি কর্তবক তযাময়ত। 

৫। জাতীয় পমরচয়পত্র/োগমরকত্ব েি 

(তযাময়ত িয়োকমপ)। 

 

১।স্ট্যাম্প ন ন্ডার এর মেকে 

 

২।ংমিষ্ট অিত 

 

৩।ংমিষ্ট আউমেয়ে ভূমি মি 

 

৪।স্ট্যাম্প ন ন্ডার এর মেকে 

 

৫।ংমিষ্ট ব্যমির মেকে/ংমিষ্ট আউমেয়ে 

পমরি 

 

১। ২০/- মূয়ল্যর নকাে ব মি 

২। ৩০০/- োকা মূয়ল্যর 

েে-জুমডমলয়া স্ট্যাম্প 

িীকারোিার জন্য। 
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৫ পায়ার ি 

এযােেী এর িাধ্যয়ি 

িামকাোর নক্ষয়ত্র 

২০ (মবল) 

কায ব মিব 

১। ২০/-মূয়ল্যর নকাে ব মি ংমৄি 

ািাকাগয়জ অয়বিে। 

২।অিাত কর্তবক প্রয়িয় পায়ার ি 

এযেেীর মূ/ াটি বিাআড কমপ। 

৩।জমির খমতয়াে/িী /  ায়ািী 

(তযাময়ত িয়োকমপ) 

 

৪।খামরজ, মডমঅর  ায়ের 

খাজোর িামখা (তযাময়ত িয়োকমপ)। 

৫।িীকারোিা ছমব (৩০০/-োকার 

েে-জুমডমলয়া স্ট্যায়ম্প) ংমিষ্ট আউমপ 

নচয়ারম্যাে/ িস্য/য়াড কমিলোর/ 

গণ্যিান্য ব্যমি কর্তবক তযাময়ত। 

৬।জাতীয় পমরচয়পত্র/োগমরকত্ব েি 

(তযাময়ত িয়োকমপ)। 

 

১।স্ট্যাম্প ন ন্ডার এর মেকে 

 

২।ংমিষ্ট অিত 

 

৩।ংমিষ্ট ব্যমি/ ংমিষ্ট আউমেয়ে ভূমি মি/ 

ংমিষ্ট াবয়রমজমস্ট্ মি 

৪।ংমিষ্ট আউমেয়ে ভূমি মি 

 

৫।স্ট্যাম্প ন ন্ডার এর মেকে 

 

৬।ংমিষ্ট ব্যমির মেকে/ ংমিষ্ট আউমেয়ে 

পমরি 

 

১। ২০/- মূয়ল্যর নকাে ব মি 

২। ৩০০/- োকা মূয়ল্যর 

েে-জুমডমলয়া স্ট্যাম্প 

িীকারোিার জন্য। 

 

 

 

 

 

ভূমি মর্গ্রর্ কি বকতবা 

+৮৮০৫৪১- ৫১৫৩৩ 

নিাবাআ-০১৭৬২-৬৯৫০৫৭ 

aclasection_gaibandh

a@yhoo.com  

 

 

মতমরি নজা প্রলাক (রাজস্ব) 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিাে-০৫৪১-৫১১০৯ 

নিাবাআ-০১৭৬২-৬৯৫০৫১ 

adcrevenue_gaibandha

@yahoo.com  

 নজা প্রলাক, গাআবান্ধা 

নিােঃ -০৫৪১-৫১২২৬(ঃ) 

৫১৪০৬(বাঃ) 

নিাবাআঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০ 

              ০১৭৬২-৬৯৫০৫০ 

আ -নিআঃ 

dcgaibandha@mopa.gov.bd  

প্রয়য়াজয়ে মব াগীয় কমিলোর 

শুোেী গ্রর্ কয়র মদ্ধাি প্রিাে করয়বে। 
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০৭। রাজস্ব লাখা 

ক্রঃেং নবার োি প্রয়য়াজেীয় 

য়ব বাচ্চ িয় 

(ঘন্টা/মিে/িা) 

প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রামির স্থাে মি/চাজব জিািায়ের খাত 

 নকাড  

কখে প্রিাে করয়ত য়ব 

তা উয়েখ করয়ত য়ব  

িাময়ত্বপ্রাি কি বকতবা (কি বকতবার োি, 

পিবী, বাংায়িয়লর নকাড, 

নজা/উপয়জা নকাড নেময়িাে 

েম্বর  আ-নিআ)  

উর্ধ্বতে কি বকতবা, যার কায়ছ অপী করা 

যায়ব(কি বকতবার োি, পিবী, 

বাংায়িয়লর নকাড, নজা/উপয়জা 

নকাড নেময়িাে েম্বর  আ-নিআ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ জিা আজারা 

প্রিাে 

৬০ (াে) 

কায ব মিব 

২০ একয়রর উয়র্ধ্ব জিায়র নক্ষয়ত্র 

১। মেমি বষ্ট িরয়ি অয়বিে 

২। িৎস্যজীবী মিমতর িস্য ংক্রাি 

েি 

৩। মিমতর দুআ বছয়রর মডে 

প্রমতয়বিে 

৪। মিমতর িস্যয়ির তামকা 

মিমতর নরমজয়েলয়ের িয়োকমপ 

তযাময়ত এবং মিমতর  াপমত 

/ম্পািয়কর ছমব 

৫। আজারা মূয়ল্যর ২০% জিােত 

স্বরপ ব্যাংক ড্রািে 

২০ একর পয বি জিায়র নক্ষয়ত্র 

১। মেমি বষ্ট িরয়ি অয়বিে 

২। িৎস্যজীবী মিমতর িস্য ংক্রাি 

েি 

৩। মিমতর দুআ বছয়রর মডে 

প্রমতয়বিে 

৪। মিমতর িস্যয়ির তামকা 

মিমতর নরমজয়েলয়ের িয়োকমপ 

তযাময়ত এবং মিমতর  াপমত 

/ম্পািয়কর ছমব 

৫। আজারা মূয়ল্যর ২০% জিােত 

স্বরূপ ব্যাংক ড্রািে 

১) নজা প্রলায়কর কায বায় 

     (রাজস্ব লাখা, কক্ষ েং-৩০৬)   

২)নয নকাে তিমম ব্যাংয়কর নয নকাে লাখা 

 

১) নজা প্রলায়কর কায বায় 

     (রাজস্ব লাখা, কক্ষ েং-৩০৬)   

 

২) নয নকাে তিমম ব্যাংয়কর নয নকাে লাখা 

 

১) ংমিষ্ট উপয়জা মেব বাী মিায়রর কায বায়  

১) অয়বিে িরয়ির 

মূল্য-৫০০/- 

( পাঁচলত) োকা। 

২) মবগত মতে বছয়রর 

নিাে আজারা মূয়ল্যর 

৫% উর্ধ্ব ির। 

নরম মেউ নডপুটি কায়ক্টর 

+৮৮০৫৪১- ৫১৫৩৩ 

নিাবাআ-০১৭৬২-৬৯৫০৫৭ 

aclasection_gaibandh

a@yhoo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মতমরি নজা প্রলাক (রাজস্ব) 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিাে- ০৫৪১-৫১১০৯ 

 নিাবাআ েং-০১৭৬২-৬৯৫০৫৩ 

adcrevenue_gaibandha

@yahoo.com 
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ক্রঃেং নবার োি প্রয়য়াজেীয় 

য়ব বাচ্চ িয় 

(ঘন্টা/মিে/িা) 

প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রামির স্থাে মি/চাজব জিািায়ের খাত 

 নকাড  

কখে প্রিাে করয়ত য়ব 

তা উয়েখ করয়ত য়ব  

িাময়ত্বপ্রাি কি বকতবা (কি বকতবার োি, 

পিবী, বাংায়িয়লর নকাড, নজা/ 

উপয়জা নকাড নেময়িাে েম্বর  

আ-নিআ)  

উর্ধ্বতে কি বকতবা, যার কায়ছ অপী করা 

যায়ব(কি বকতবার োি, পিবী, 

বাংায়িয়লর নকাড, নজা/ উপয়জা 

নকাড নেময়িাে েম্বর  আ-নিআ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০২ াে চামিো ম টির 

াআয়ন্প প্রিাে 

১৫ (পয়ের) 

কায ব মিব 

১) নক েমে   

২) নেড াআয়ন্প এর িয়োকমপ 

    তযাময়ত     

৩) জাতীয় পমরচয়পয়ত্রর  িয়োকমপ  

    তযাময়ত 

৪) এক কমপ পায়পাে ব াআয়জর  

     তযাময়ত রমিে ছমব 

৫) ংমিষ্ট আউমেয়ে ভূমি কারী  

    কি বকতবা  ায় বয়ায়রর নযৌে 

    প্রমতয়বিে 

৬) নস্কচম্যাপ 

 

১) মেজ উয়যাগ 

২) আউমপ নচয়ারম্যাে/ নপৌর নিয়য়রর 

    কায বায় 

৩) মেজ উয়যাগ 

৪) মেজ উয়যাগ 

৫) ংমিষ্ট উপয়জা ভূমি মি 

৬) ংমিষ্ট উপয়জা ভূমি মি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মি/চাজব মুি 

নরম মেউ নডপুটি কায়ক্টর 

+৮৮০৫৪১- ৫১৫৩৩ 

নিাবাআ-০১৭৬২-৬৯৫০৫৭ 

aclasection_gaibandh

a@yhoo.com  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মতমরি নজা প্রলাক (রাজস্ব) 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিাে- ০৫৪১-৫১১০৯ 

 নিাবাআ েং-০১৭৬২-৬৯৫০৫৩ 

adcrevenue_gaibandha

@yahoo.com 

০৩ মবমেিয় ম্পমি 

বমুিকরর্ 

০৩ (মতে) 

িা 

১) নক েমে 

২) মবমেিয় িময়র িয়োকমপ 

 তযাময়ত 

৩) মবমেিয়কারী মৃত্যযবরর্ করয়  

    য়ামরলাে াটি বমিয়কে 

৪) উপয়জা কমিটির িপামরল 

১) মেজ উয়যাগ 

২) মেজ উয়যাগ 

৩) আউমপ নচয়ারম্যাে/নপৌর নিয়য়রর কায বায় 

৪) ংমিষ্ট উপয়জা কমিটি 

মি/চাজব মুি 

০৪ কৃম খা জমি 

বয়িাবয়স্তর প্রস্তাব 

নুয়িািে । 

 

৩০ (ত্রল) 

 কায ব মিব 

১)  মের্ বামরত িরি/ ািা কাগয়জ  

অয়বিেপত্র 

(কারী কমিলোর (ভূমি) এর মেকে 

অয়বিেপত্র িামখ করয়ত য়ব) 

২) অয়বিেকারীর ০২ কমপ পায়পাে ব 

াআয়জর তযাময়ত রমিে ছমব(স্বািী-

স্ত্রীর নক্ষয়ত্র নযৌে ছমব) ংমিষ্ট য়ায়ড বর 

িস্য/ নচয়ারম্যাে কর্তবক তযাময়ত 

কয়র অয়বিেপয়ত্রর ায়ে িামখ করয়ত 

য়ব। 

৩) োগমরকত্ব েি/জাতীয় পমরচয়পত্র 

৪) ভূমিীয়ের নক েমে  

১) নজা প্রলায়কর কায বায় (এ.এলাখা) 

ংমিষ্ট উপয়জা ভূমি মি/ উপয়জা মেব বাী 

মিায়রর কায বায়/ নজা প্রলায়কর 

কায বায়য়র নল্পয়ডস্ক  নজা য়য়ব নপাে বা 

( www.gaibandha.gov.bd)  

২) মেজ উয়যায়গ 

৩) ংমিষ্ট আউমপ নচয়ারম্যাে/নপৌর নিয়র 

৪) ংমিষ্ট আউমপ নচয়ারম্যাে/নপৌর নিয়র 

নেআ 
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০৮। নরকড ব রি লাখা  

 

ক্রমিক 

েম্বর 

নবার োি প্রয়য়াজেীয় 

য়ব বাচ্চ িয়(ঘন্টা/মিে/িা) 

প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজেীয় কাগজ প্রামির 

স্থাে  

মি/চাজব জিািায়ের খাত  নকাড  

কখে প্রিাে করয়ত য়ব তা উয়েখ করয়ত য়ব  

িাময়ত্ব প্রামি কি বকতবা (কি বকতবার 

োি পিবী, বাংায়িয়লর নকাড , 

নজা , উপয়জার নকাড  

নেময়িাে েম্বর, আ-নিআ) 

উর্ধ্বতে কি বকতবা/যার কায়ছ অপী 

করা যায়ব (কি বকতবার 

পিবী,বাংায়িয়লর নকাড, নজা 

উপয়জার নকাড  নেময়িাে 

েম্বর.আ-নিআ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ মব,এ/ এ. এ/ 

অর, এ/মএ 

খমতয়ায়ের ার্ারর্ 

াটি বিাআড কমপ 

রবরা । 

০৭ (াত) কায ব মিব মের্ বামরত িরয়ি 

অয়বিেপত্র 

িরি েং- 5463 

ংমিষ্ট আউমডম  ফ্রন্ট 

নডস্ক 

7০/- োকার নকাে ব মি ংমৄি  করয়ত য়ব 

 

 

কারী কমিলোর 

নরকডরি লাখা 

নিাবাআ-০১৭৬২-৬৯৫০৬৪ 

acrecordroom_gaiban

dha@yahoo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মতমরি নজা প্রলাক (রাজস্ব) 

নিাে ০৫৪১-৫১১০৯ 

 নিাবাআ েং-০১৭৬২-৬৯৫০৫৩ 

adcrevenue_gaibandh

a@yahoo.com 

02 মবম ন্ন জমরয়পর 

িায়গর সূচীর 

ার্ারর্ াটি বিাআড 

কমপ রবরা 

০৭ (াত) কায ব মিব ১। মের্ বামরত িরয়ি 

অয়বিেপত্র 

২। নিাম   

ংমিষ্ট আউমডম  ফ্রন্ট 

নডস্ক 

7০/- োকার নকাে ব মি ংমৄি  করয়ত য়ব 

 

০৩ ংয়লামর্ত 

খমতয়ায়ের 

াটি বিাআড কমপ 

রবরা 

০৭ (াত) কায ব মিব ১। মের্ বামরত িরয়ি 

অয়বিেপত্র 

২। মের্ বামরত এ.এ িরি 

ংমিষ্ট আউমডম  ফ্রন্ট 

নডস্ক 

7০/- োকার নকাে ব মি ংমৄি  করয়ত য়ব 

 

০৪ নিৌজিারী িািার 

াটি বিাআড কমপ 

রবরা 

 

০৩ (মতে ) কায ব মিব ১। মের্ বামরত িরয়ি 

অয়বিেপত্র 

২।  নিাম 

ফ্রন্ট নডস্ক 2০/- োকার নকাে ব মি ংমৄি  করয়ত য়ব 
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০৫ রাজস্ব িািার 

াটি বিাআড কমপ 

রবরা 

০৩ (মতে ) কায ব মিব ১। মের্ বামরত িরয়ি 

অয়বিেপত্র 

২।  নিাম 

ফ্রন্ট নডস্ক 2০/- োকার নকাে ব মি ংমৄি  করয়ত য়ব 

 

 

কারী কমিলোর 

নরকডরি লাখা 

নিাবাআ-০১৭৬২-৬৯৫০৬৪ 

acrecordroom_gaiban

dha@yahoo.com  

 

 

 

 

 

 

 

মতমরি নজা প্রলাক (রাজস্ব) 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিাে ০৫৪১-৫১১০৯ 

 নিাবাআ েং-০১৭৬২-৬৯৫০৫৩ 

adcrevenue_gaibandha

@yahoo.com 

০৬ নিৌজা ম্যাপ 

রবরা 

০৩ (মতে ) কায ব মিব মের্ বামরত অয়বিে 

িরি 

ফ্রন্ট নডস্ক অয়বিয়ের মত ২০/- োকার নকাে ব মি 

ংমৄি করয়ত য়ব। 

চাায়ের িাধ্যয়ি নাোী ব্যাংক, কয়প বায়রে 

লাখায় ৫০০/- োকা জিা মিয়ত য়ব।  

নকাড েং ১/৪৬৩৭/০০০১/১২২১ 

০৭ ামচ বং/(নুন্ধাে) 

তোী 

০৭ (াত) কায ব মিব 

 

২। মের্ বামরত িরয়ি 

অয়বিে 

ফ্রন্ট নডস্ক অয়বিয়ে ৫০/- োকার নকাে ব মি ংমৄি  

করয়ত য়ব 
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১১।নেজামর লাখা 

ক্রমিক 

েং 

নবার োি প্রয়য়াজেীয় 

য়ব বাচ্চ িয় 

(ঘন্টা/মিে/িা) 

প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজেীয় কাগজ প্রামি স্থাে মি /চায়জব )োকা 

জিািায়ের নকাড/খাত  

কখে প্রিাে করয়ত য়ব 

তা উয়েখ করয়ত য়ব(  

িাময়ত্বপ্রাি কি বকতবা (কি বকতবার োি 

পিবী, বাংায়িয়লর নকাড 

নেময়িাে েম্বর,আ-নিআ) 

উর্ধ্বতে কি বকতবা/যার কায়ছ অপী করা 

যায়ব (কি বকতবার পিবী, বাংায়িয়লর 

নকাড, নজা/উপয়জা নকাড 

নেময়িাে েম্বর, আ-নিআ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. (জুমডময়া স্ট্যাম্প, 

েে - জুমডময়া 

স্ট্যাম্প,কমপ স্ট্যাম্প, 

কামে বজ নপপার 

আতযামি রবরা  

০৩ (মতে) 

কায ব মিব 

১.নেজামর চাায়ের মূকমপ 

২.চামিাপত্র 

নেজামর  চাায়ের িাধ্যয়ি ে ব জিা প্রিায়ের নকাডমূঃ 

জুমডময়া স্ট্যাম্প (য়কাড েং-১-২১৪১-০০০০-১৮১১),  

েে - জুমডময়া স্ট্যাম্প, রাজস্ব স্ট্যাম্প,বীিা স্ট্যাম্প (য়কাড 

েং-১-১১০১-০০২০-১৩০১), কমপ স্ট্যাম্প (য়কাড েং ১-

২১৪১-০০০০-২৩১৭)  কামে বজ নপপার (য়কাড েং -১-০৭৫১-

০০০১-২৩১৬ 

চাাে িরি 

(টি.অর.িরি েং-৬) এর প্রামি 

স্থাে ১.িরি এন্ড নস্ট্লোরী 

লাখা, নজা প্রলায়কর 

কায বায়, গাআবান্ধা। 

২. নাোী ব্যাংক ম:   

গাআবান্ধা প্রর্াে লাখা । 

মি/চাজব মুি 

 

নেজারী মিার 

গাআবান্ধা 

নিাবাআ-০১৭৬২-৬৯৫০৬৩ 

actreasurysection_gai

bandha@yahoo.com  

 

 

নজা প্রলাক 

গাআবান্ধা  

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিােঃ -০৫৪১-৫১২২৬(ঃ)৫১৪০৬(বাঃ) 

নিাবাআঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০, 

            ০১৭৬২-৬৯৫০৫০ 

আ -নিআঃ 

dcgaibandha@mopa.gov.bd  

 

 

 

০২ স্ট্যাম্প ন ন্ডার 

াআয়ন্প প্রিাে 

৩০ (মত্রল)  

কায ব মিব 

 

 

১. ািা কাগয়জ অয়বিেপত্র  

২. য নতাা পায়পাে ব াআয়জর তযাময়ত দুআ কমপ 

রমঙে ছমব।  

৩.মলক্ষাগত নযাগ্যতার েিপয়ত্রর তযাময়ত 

প্রমতমমপ। 

 ৪. জাতীয় পমরচয়পয়ত্রর তযাময়ত প্রমতমমপ।  

৫. োগমরকত্ব েিপয়ত্রর মূকমপ/ তযাময়ত 

প্রমতমমপ 

৬. ব্যাংক মাব িামকাোর প্রিার্ পয়ত্রর মূকমপ/ 

তযাময়ত প্রমতমমপ। 

(বমর্ বত কাগজ-পত্র নগয়জয়েড কি বকতবা কর্তবক 

তযাময়ত য়ত য়ব)। 

অয়বিয়ের েমুো নেজামর লাখায় 

পায়া যায়ব। 

স্ট্যাম্প ন ন্ডার াআয়ন্প 

মি বাবি রকার 

মের্ বামরত ৭৫০/- োকা 

নেজামর চাায়ের 

িাধ্যয়ি নাোম ব্যাংক 

ম:গাআবান্ধা লাখায় 

নকাড েম্বর-১-১১০১-

০০০১-১৮৫৪ এ জিা 

প্রিাে। 

০৩. স্ট্যাম্প ন ন্ডার 

াআয়ন্প েবায়ে 

০5 (পাচ) 

(কায ব মিব) 

১. ািা কাগয়জ অয়বিেপত্র  

২. মূ াআয়ন্প 

৩. রকামর মের্ বামরত েবায়ে মি‘র ে ব  

    নেজামর চাায়ের িাধ্যয়ি রকারী  

    নকাাগায়র জিা পূব বক উার মূকমপ 

অয়বিয়ের েমুো নেজামর লাখায় 

পায়া যায়ব। 

স্ট্যাম্প ন ন্ডার াআয়ন্প 

েবায়ে মি বাবি মেমি বষ্ট 

িয়য় (প্রমত বছর 

মডয়ম্বর িায়) রকার  

মের্ বামরত ৫০০/- োকা 

নেজামর চাায়ের িাধ্যয়ি 

নাোম ব্যাংক ম:, 

গাআবান্ধা লাখা নকাড েম্বর 

-১-১১০১- ০০০১-১৮৫৪ 

এ জিা প্রিাে।  

 

চিাে-৩4 

mailto:actreasurysection_gaibandha@yahoo.com
mailto:actreasurysection_gaibandha@yahoo.com
mailto:dcgaibandha@mopa.gov.bd
mailto:dcgaibandha@mopa.gov.bd


 

 

১২। ম মপ লাখা 

ক্রঃেং নবারোি প্রয়য়াজেীয় 

য়ব বাচ্চ িয় 

(ঘন্টা/মিে/িা) 

প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রয়য়াজেীয় কাগজপত্র প্রামির 

স্থাে 

মি/চাজব জিা িায়ের খাত  নকাড কখে প্রিাে 

করয়ত য়ব তা উয়েখ করয়ত য়ব  

িাময়ত্বপ্রাি কি বকতবা (কি বকতবার োি, 

পিবী, বাংায়িয়লর নকাড, 

নজা/উপয়জা নকাড নেময়িাে 

েম্বর  আ-নিআ)  

উর্ধ্বতে কি বকতবা, যার কায়ছ অপী করা 

যায়ব (কি বকতবার োি, পিবী, 

বাংায়িয়লর নকাড, নজা/উপয়জা 

নকাড নেময়িাে েম্বর  আ-নিআ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ নপৌর ার্ীে 

আজারাকৃত 

মপ বত 

ম্পমির 

েবায়ে 

০5 (পাচ)  

কায ব মিব 

১) োি, মপতার োি, জন্ তামরখ, 

স্থায়ী  বতবিাে ঠিকাো উয়েখ পূব বক 

অয়বিে 

 

 

 

১) মেজ উয়যাগ ১) কৃম জমি-৫০০/- োকা একর 

২) কৃম ম টি জমি-২০০০/- োকা একর 

৩) মলল্প/বামর্মজযক কায়জ  ব্যবহৃত জমি-৫,০০০/- 

    োকা একর 

৪) অবামক ঘর  কাঁচা ঘর ৩/- োকা প্রমতগ বপৄে 

৫) অবামক ঘর অর্া পাকা ঘর-৪/- োকা প্রমত  

    বগ বপৄে 

৬) অবামক ঘর  পাকা ঘর (িাাে)- ৮/- োকা 

    প্রমত বগ বপৄে 

৭) বামর্মজযক উয়দ্দয়ে ব্যবায়রর নক্ষয়ত্র (অর্া 

পাকা ঘর/ পাকা ঘর) ১২/- োকা প্রমত বগ বপৄে 

৮) বামর্মজযক উয়দ্দয়ে ব্যবায়রর নক্ষয়ত্র (অর্া 

পাকা ঘর/পাকা ঘর) ১২/- োকা প্রমত বগ বপৄে 

 

 

 

কারী কমিলোর 

ম মপ লাখা 

নিাে-০৫৪১-৫২৩৩২ 

acvpsection_gaibandh

a@yahoo.com  

 

 

মতমরি নজা প্রলাক (রাজস্ব) 

নজায়কাড: +০৮৮ ০৫৪১ 

নিাে০৫৪১-৫১১০৯ 

নিাবাআ েং ০১৭৬২-৬৯৫০৫৩ 

 

০২ ীজ গ্রীতার 

োি পমরবতবে 

১৫ (পয়ের) 

 কায ব মিব 

১) োি, মপতার োি, জন্ তামরখ, 

স্থায়ী  বতবিাে ঠিকাো উয়েখ পূব বক 

অয়বিে 

 

 

 

১) মেজ উয়যাগ (১) ংমিষ্ট আউমপ নচয়ারম্যাে কর্তবক য়ামরল 

েি । 

(২) জাতীয় পমরচয় পয়ত্রর তযাময়ত িয়োকমপ  

(৩) তিলীয়র কাগজপত্রামি । 

 
 

 

                                     স্বামক্ষরত 

                                      ৩০/০৩/২০১৭ 

( নিা: অব্দু ািাি ) 

নজা প্রলাক 

গাআবান্ধা । 

নিােঃ ০৫৪১-৫১২২৬(ঃ) 

৫১৪০৬(বাঃ) 

e-mail: dcgaibandha@mopa.gov.bd 
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