
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয় 

গাইফান্ধা 
www.gaibandha.gov.bd 

 

নাগরযক নদ 

(Citizen’s Charter) 

০১। স্থানীয় যকায াখা (কক্ষ নাং ২০১) 

 

ক্ররভক জফায নাভ প্রদয়াজনীয় ভয় 

(ঘন্টা/ রদন/ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান রপ/চাজয জভাদাদনয 

খাত ও জকাড কখন 

প্রদান কযদত দফ তা 

উদেখ কযদত দফ 

দারয়ত্ব প্রাি কভ যকতযা(কভ যকতযায নাভ, দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড নাং জজরা/উদজরা জকাড 

জটররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

উর্ধ্যতন কতযকতযা/ মায কাদছ আীর কযা মাদফ 

( কভ যকতযায দফী/ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড জটররদপান নম্বয, 

 ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০1 

 

চ 

 

 

 

আউপ পচফদদয 

অনুদতোপলক প্রদোন 

 

 

 

07 (োত) পদন 

১. পনধ ধোপযত পযদভ অদফদন  

২. চোকুযীয খপতয়োন ফপ  

৩. পনন পোয  

৪.  াঁচ অ     ছো  

৫. আ এর প প 

৬. য়োপয নদ  

 

পজরো প্রোদকয কোম ধোরয়  

পটিদজন পকয়োয  

স্থোনীয় যকোয োখো 

কক্ষ নং(২০১, ২০২ ২য় তরো) 

www.gaibandha.gov.bd 

 

রপ/চাজয মুক্ত 

উপযচোরক 

স্থোনীয় যকোয 

পজরো প্রোদকয কোম ধোরয় 

গোআফোন্ধো 

জপান: ০২ ৫৮৮৮৭৭৫০5 (অ.) 

পভোফোআরঃ 01762-695054 

lgsection_gaibandha@yahoo.com 

 

 

 

 

জজরা প্রাক 

গাইফান্ধা 

জপানঃ -02-5888৭৭৫০০(অঃ) 

         ০২-৫৮৮৮৭৭৫৫১(ফোঃ) 

জভাফাইর নাং-০১৭১৮-৪৪৪০৯০, ০১৭৬২-৬৯৫০৫০ 

ই -জভইরঃ dcgaibandha@mopa.gov.bd 

 

 

০২ আউপ পচয়োযম্যোন/ 

দস্য/পচফদদয  

পফরুদে পবদমোগ 

পনষ্পপি  

১৫ (নয) পদন  

পবদমোগ প্রোপি পজরো প্রোদকয কোম ধোরয়  

পটিদজন পকয়োয  

স্থোনীয় যকোয োখো 

কক্ষ নং(২০১, ২০২ ২য় তরো) 

www.gaibandha.gov.bd 

 

রপ/চাজয মুক্ত 

03 জন্ মৃত্যু পনফন্ধন 

ংদোধন ংক্রোন্ত 

কোম ধোফরী 

০৭(োত) 

কোম ধপদফ 

 পনধ ধোপযত পযদভ নরোআন 

অদফদন (প্রভোণক) 

 

ংপিষ্ট পৌযবো/আউপনয়ন পযলদ ১। জন্ তারযখ 

াংদাধন রপ-

১০০/০০ 

২। অন্যান্য তয 

াংদাধন রপ-

৫০/০০ 

উপযচোরক 

স্থোনীয় যকোয 

পজরো প্রোদকয কোম ধোরয় 

গোআফোন্ধো 

জপান: ০২ ৫৮৮৮৭৭৫০5 (অ.) 

পভোফোআরঃ 01762-695054 

lgsection_gaibandha@yahoo.com 

জজরা প্রাক 

গাইফান্ধা 

জপানঃ -02-5888৭৭৫০০(অঃ) 

০২-৫৮৮৮৭৭৫৫১(ফোঃ) 

জভাফাইর নাং-০১৭১৮-৪৪৪০৯০, ০১৭৬২-৬৯৫০৫০ 

ই -জভইরঃ dcgaibandha@mopa.gov.bd 

 

 

০৪ আউপনয়ন পযলদ 

পচয়োযম্যোনদদয থ 

গ্রণ 

৩০ পদন 

প্রকোপত পগদজট পফপজ পপ্র, ঢোকো 

রপ/চাজয রফীন 

উপযচোরক 

স্থোনীয় যকোয 

পজরো প্রোদকয কোম ধোরয় 

গোআফোন্ধো 

জপান: ০২ ৫৮৮৮৭৭৫০5 (অ.) 

পভোফোআরঃ 01762-695054 

lgsection_gaibandha@yahoo.com 

জজরা প্রাক 

গাইফান্ধা 

জপানঃ -02-5888৭৭৫০০(অঃ) 

০২-৫৮৮৮৭৭৫৫১(ফোঃ) 

জভাফাইর নাং-০১৭১৮-৪৪৪০৯০, ০১৭৬২-৬৯৫০৫০ 

ই -জভইরঃ dcgaibandha@mopa.gov.bd 

 

 



ক্ররভক জফায নাভ প্রদয়াজনীয় ভয় 

(ঘন্টা/ রদন/ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান রপ/চাজয জভাদাদনয 

খাত ও জকাড কখন 

প্রদান কযদত দফ তা 

উদেখ কযদত দফ 

দারয়ত্ব প্রাি কভ যকতযা(কভ যকতযায নাভ, দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড নাং জজরা/উদজরা জকাড 

জটররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

উর্ধ্যতন কতযকতযা/ মায কাদছ আীর কযা মাদফ 

( কভ যকতযায দফী/ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড জটররদপান নম্বয, 

 ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৫ স্থোনীয় যকোয 

প্রপতষ্ঠোদনয 

কভ ধযতদদয 

ফপঃফোংরোদদ ছুটি 

নুদভোদন ংক্রোন্ত 

পনপদ ধষ্ট নয়  

১। পনধ ধোপযত পযদভ অদফদন ত্র 

২। োদোদট ধয ছোয়োপরপ 

৩। ংপিষ্ট প্রপতষ্ঠোদনয বোয 

কোম ধপফফযণী 

 

 

ংপিষ্ট স্থোনীয় যকোয প্রপতষ্ঠোন, 

ংপিষ্ট আউএন পপ এফং 

স্থোনীয় যকোয োখো 

রপ/চাজয মুক্ত 

উপযচোরক 

স্থোনীয় যকোয 

পজরো প্রোদকয কোম ধোরয় 

গোআফোন্ধো 

জপান: ০২ ৫৮৮৮৭৭৫০5 (অ.) 

পভোফোআরঃ 01762-695054 

lgsection_gaibandha@yahoo.com 

 

 

  

জজরা প্রাক 

গাইফান্ধা 

জপানঃ -02-5888৭৭৫০০(অঃ) 

০২-৫৮৮৮৭৭৫৫১(ফোঃ) 

জভাফাইর নাং-০১৭১৮-৪৪৪০৯০, ০১৭৬২-৬৯৫০৫০ 

ই -জভইরঃ dcgaibandha@mopa.gov.bd 

 

 

০৬ স্থোনীয় যকোয 

প্রপতষ্ঠোদনয কোম ধক্রভ 

ংক্রোন্ত পম পকোন 

পবদমোগ গ্রণ  

পনস্পপি ংক্রোন্ত 

পবদমোদগয 

প্রকৃপত  গুরুত্ব 

পফদফচনোয় পবন্ন  

পবদমোগ ংপিষ্ট প্রভোনোপদ প্রদমোজু নদ রপ/চাজয মুক্ত 

০৭ গ্রোভ পুপরগদণয 

(দপোদোয  

ভল্লোদোয) পোোক 

যফযো ংক্রোন্ত 

ঠিকোদোযদক 

কোম ধোদদ 

প্রদোদনয 

যফতী 50 

পদদনয ভদে 

প্রদমোজু নদ প্রদমোজু নদ রপ/চাজয মুক্ত 

০৮ আউপনয়ন পযলদ 

পচফ  পোফ 

কোযীগণদক পফতন-

বোতো প্রদোন 

স্থোনীয় যকোয 

পফবোগ দত 

ফযোদ্দ প্রোি 

োদদক্ষ ব্োংক  

পোদফয 

ভোেদভ 

প্রদমোজু নদ প্রদমোজু নদ রপ/চাজয মুক্ত 

০৯ 

স্থোনীয় যকোয 

ংপিষ্ট 

প্রপক্ষণ/য়োকধ/ 

বো অদয়োজন 

ফযোদ্দ  

পনদদ ধনো 

োদদক্ষ 

প্রদমোজু নদ প্রদমোজু নদ রপ/চাজয মুক্ত 

১০ 

োট/ফোজোয আজোযো 

নুদভোদন  ১৫ কোম ধপদফ যকোপয োট-ফোজোযমূদয 

ব্ফস্থোনো, আজোযো েপত এফং 

উো দত প্রোি অয় ফন্টন ংক্রোন্ত 

নীপতভোরো  ২০১১ নুমোয়ী  

প্রদমোজু নদ রপ/চাজয মুক্ত 



০২। পনজোযত োখো (কক্ষ নং-২১০) 

µ/bs জফায নাভ প্রদয়াজনীয় ভয় 

(ঘন্টা/ রদন/ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ Av‡e`b cÎ প্রারিয স্থান ‡mevয gyj¨ Ges cwi‡kva c×wZ 

(hw` _v‡K)  

দারয়ত্ব প্রাি কভ যকতযায দফী, iæg b¤î 

জজরা/উদজরা জকাড জটররদপান নম্বয 

ও ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কতযকতযাi c`we, iæg b¤î  

জজরা/উদজরা জকাড জটররদপান নম্বয, 

 ই-জভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১ gwbKvi জুদয়রাযী 

রডররাং  রাইদন্প 

প্রদান  

wb¯úwËi m‡e©v”P 

mgqKvj 30    

(wÎk) Kvh©w`em  

১। wba©vwiZ পযভ [পযভ-‘ক’(অনুদেদ ২২(৩) দ্রষ্টব্য] 

২। জবাটায আই রড কাদড যয পদটাকর (তযারয়ত) 

৩। জেড রাইদন্প (ারানাগাদ) (তযারয়ত) 

৪। জরভয ভাররকানায দররর/খারযদজয কর/চ যা 

(তযারয়ত)/বাড়াটিয়া দর বাড়ায চুরক্তত্র 

৫। ২ কর াদাট য াইদজয যরঙন ছরফ (তযারয়ত) 

6| AvqKi mb` Gi Kwc| 

7।  wd জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কর  

 

১। জজরা প্রাদকয Kvh©vjq,  ব্যফা-ফারণজয াখা (কক্ষ নাং-

২০৮, ২য় তরা) দত/ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার। 

(www.gaibandha.gov.bd) 

২। রনজ উদযাদগ াংরিষ্ট রনফ যাচন অরপ দত 

৩। াংরিষ্ট ইউরনয়ন রযলদ/দৌযবা দত 

৪। রনজ উদযাগ/াংরিষ্ট উদজরা ভূরভ অরপ দত 

৫। রনজ উদযাদগ 

৬। চারান পযভ জানারী ব্যাাংদকয জম জকান 

াখা /ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার। 

(www.gaibandha.gov.bd) দত াওয়া মাদফ    

 

 

       ৫,০০০ /-(াঁচ াজায টাকা ) 

জকাড নাং   

1-1701-0001-1816 

(আদফদদনয াদথ জভা রদদত দফ ) 

(৫০০০/- টাকায  ১৫% বযাট  ৭৫০/- 

টাকা জভা রদদত দফ ) 

 

পনজোযত পডপুটি কোদরক্টয 

গোআফোন্ধো 

পপোন-০২-৫৮৮৮৭৭৫০৭ 

পভোফোআর-০১৭৬২৬৯৫০৫৫ 

ndcgb2018@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK 

MvBevÜv 

Kÿ bs 209 

‡dvb bs-02-588877500 

‡gvevBj bs-01762695050 

dcgaibandha@mopa.gov.bd 

০২ gwbKvi জুদয়রাযী 

রডররাং রাইদন্প 

নফায়ন 

07 (mvZ) Kvh©w`em ১। wba©vwiZ পযভ [পযভ –‘ক’(অনুদেদ ২২ (৩) দ্রষ্টব্য)] 

২। cye©eZx ফছদযয নফায়নকৃত/ মূর রাইদদন্পয Kwc  

৩। wd  জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কর  

 

১। জজরা প্রাদকয Kvh©vjq, ব্যফা-ফারণজয াখা (কক্ষ নাং-

২০৮, ২য় তরা) দত/ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার। 

(www.gaibandha.gov.bd) 

২। রনজ উদযাদগ 

৩।। চারান পযভ জানারী ব্যাাংদকয জম জকান 

াখা /ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার  

(www.gaibandha.gov.bd) দত াওয়া মাদফ    

 

২৫০০/- (দুই াজায াঁচত টাকা) 

জকাড নাং 

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) (আদফদদনয 

াদথ জভা রদদত দফ ) 

২৫০০/- টাকায ১৫% বযাট  ৩৭৫/-

টাকা জভা রদদত দফ ।  

03 Kvco (cvBKvix) 

weµ‡qi wWwjs 

jvB‡mÝ cÖ`vb  

wb¯úwËi m‡e©v”P 

mgqKvj 30    

(wÎk) Kvh©w`em  

১। wba©vwiZ পযভ [পযভ-‘ক’(অনুদেদ ২২(৩) দ্রষ্টব্য] 

২। জবাটায আই রড কাদড যয পদটাকর (তযারয়ত) 

৩। জেড রাইদন্প (ারানাগাদ) (তযারয়ত) 

৪। জরভয ভাররকানায দররর/খারযদজয কর/চ যা 

(তযারয়ত)/বাড়াটিয়া দর বাড়ায চুরক্তত্র 

৫। ২ কর াদাট য াইদজয যরঙন ছরফ (তযারয়ত) 

6| AvqKi mb` Gi Kwc| 

7।  wd জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কর  

 

১। জজরা প্রাদকয Kvh©vjq, ব্যফা-ফারণজয াখা (কক্ষ নাং-

২০৮, ২য় তরা) দত/ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার। 

(www.gaibandha.gov.bd) 

২। রনজ উদযাদগ াংরিষ্ট রনফ যাচন অরপ দত 

৩। াংরিষ্ট ইউরনয়ন রযলদ/দৌযবা দত 

৪। রনজ উদযাগ/াংরিষ্ট উদজরা ভূরভ অরপ দত 

৫। রনজ উদযাদগ 

6| আয়কয অরপ দত 

7। চারান পযভ জানারী ব্যাাংদকয জম জকান 

াখা /ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার। 

(www.gaibandha..gov.bd) দত াওয়া মাদফ    

 

3,০০০ /-(wZb াজায টাকা ) 

জকাড নাং   

1-1701-0001-1816 

(আদফদদনয াদথ জভা রদদত দফ ) 

(3০০০/- টাকায  ১৫% বযাট  ৭৫০/- 

টাকা জভা রদদত দফ ) 

 

04 Kvco (cvBKvix) 

weµ‡qi wWwjs 

jvB‡mÝ bevqb  

wb¯úwËi m‡e©v”P 

mgqKvj 15   

(c‡bi) Kvh©w`em  

১। wba©vwiZ পযভ [পযভ –‘ক’(অনুদেদ ২২ (৩) দ্রষ্টব্য)] 

২। c~e©eZx ফছদযয নফায়নকৃত/ মূর রাইদদন্পয Kwc  

৩। wd  জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কর  

 

১। জজরা প্রাদকয Kvh©vjq, ব্যফা-ফারণজয াখা (কক্ষ নাং-

২০৮, ২য় তরা) দত/ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার। 

(www.gaibandha.gov.bd) 

২। রনজ উদযাদগ 

৩।। চারান পযভ জানারী ব্যাাংদকয জম জকান 

াখা /ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার  

(www.gaibandha..gov.bd) দত াওয়া মাদফ    

 

1,৫০০/- (GK াজায াঁচত টাকা) 

জকাড নাং 

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) (আদফদদনয 

াদথ জভা রদদত দফ ) 

1৫০০/- টাকায ১৫% বযাট  22৫/-

টাকা জভা রদদত দফ ।  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

mailto:dcgaibandha@mopa.gov.bd


 

 

05 

Kvco (LyPov) 

weµ‡qi wWwjs 

jvB‡mÝ cÖ`vb  

wb¯úwËi m‡e©v”P 

mgqKvj 30   (wÎk) 

Kvh©w`em  

১। wba©vwiZ পযভ [পযভ-‘ক’(অনুদেদ ২২(৩) দ্রষ্টব্য] 

২। জবাটায আই রড কাদড যয পদটাকর (তযারয়ত) 

৩। জেড রাইদন্প (ারানাগাদ) (তযারয়ত) 

৪। জরভয ভাররকানায দররর/খারযদজয কর/চ যা 

(তযারয়ত)/বাড়াটিয়া দর বাড়ায চুরক্তত্র 

৫। ২ কর াদাট য াইদজয যরঙন ছরফ (তযারয়ত) 

6| AvqKi mb` Gi Kwc| 

7।  wd জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কর  

১। জজরা প্রাদকয Kvh©vjq, ব্যফা-ফারণজয াখা (কক্ষ নাং-

২০৮, ২য় তরা) দত/ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার। 

(www.gaibandha.gov.bd) 

২। রনজ উদযাদগ 

৩।। চারান পযভ জানারী ব্যাাংদকয জম জকান 

াখা /ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার  

(www.gaibandha.gov.bd) দত াওয়া মাদফ    

 

1,0০০/- (GK াজায  টাকা) 

জকাড নাং 

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) (আদফদদনয 

াদথ জভা রদদত দফ ) 

10০০/- টাকায ১৫% বযাট  150/-

টাকা জভা রদদত দফ । 

পনজোযত পডপুটি কোদরক্টয 

গোআফোন্ধো 

পপোন-০২-৫৮৮৮৭৭৫০৭ 

পভোফোআর-০১৭৬২৬৯৫০৫৫ 

ndcgb2018@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK 

MvBevÜv 

Kÿ bs 209 

‡dvb bs-02-588877500 

‡gvevBj bs-01762695050 

dcgaibandha@mopa.gov.bd 

06 Kvco (LyPov) 

weµ‡qi wWwjs 

jvB‡mÝ bevqb  

wb¯úwËi m‡e©v”P 

mgqKvj 15   

(c‡bi)  Kvh©w`em  

১। wba©vwiZ পযভ [পযভ –‘ক’(অনুদেদ ২২ (৩) দ্রষ্টব্য)] 

২। cye©eZx ফছদযয নফায়নকৃত/ মূর রাইদদন্পয Kwc  

৩। wd  জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কর  

১। জজরা প্রাদকয Kvh©vjq, ব্যফা-ফারণজয াখা (কক্ষ নাং-

২০৮, ২য় তরা) দত/ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার। 

(www.gaibandha.gov.bd) 

২। রনজ উদযাদগ 

৩।। চারান পযভ জানারী ব্যাাংদকয জম জকান 

াখা /ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার  

(www.gaibandha.gov.bd) দত াওয়া মাদফ    

500/- (cuvPkZ টাকা) জকাড নাং   

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) (আদফদদনয 

াদথ জভা রদদত দফ ) 

 500/- টাকায ১৫% বযাট  75/-

টাকা জভা রদদত দফ ।  

07 myZv ( cvBKvix) 

weµ‡qi wWwjs 

jvB‡mÝ cÖ`vb  

wb¯úwËi m‡e©v”P 

mgqKvj 30   (wÎk) 

Kvh©w`em  

১। wba©vwiZ পযভ [পযভ-‘ক’(অনুদেদ ২২(৩) দ্রষ্টব্য] 

২। জবাটায আই রড (তযারয়ত) 

৩। জেড রাইদন্প (ারানাগাদ) (তযারয়ত) 

৪। জরভয ভাররকানায দররর/খারযদজয কর/চ যা 

(তযারয়ত)/বাড়াটিয়া দর বাড়ায চুরক্তত্র 

৫। ২ কর াদাট য াইদজয যরঙন ছরফ (তযারয়ত) 

6| AvqKi mb` Gi Kwc| 

7।  wd জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কর  

 

১। জজরা প্রাদকয Kvh©vjq, ব্যফা-ফারণজয াখা (কক্ষ নাং-

২০৮, ২য় তরা) দত/ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার। 

(www.gaibandha.gov.bd) 

২। রনজ উদযাদগ 

৩।। চারান পযভ জানারী ব্যাাংদকয জম জকান 

াখা /ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার  

(www.gaibandha..gov.bd) দত াওয়া মাদফ    

 

1,200/- (GK nvRvi দুইkZ টাকা) 

জকাড নাং   

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) (আদফদদনয 

াদথ জভা রদদত দফ ) 

1,200/- টাকায ১৫% বযাট  180/-

টাকা জভা রদদত দফ ।  

08 myZv ( cvBKvix) 

weµ‡qi wWwjs 

jvB‡mÝ bevqb 

wb¯úwËi m‡e©v”P 

mgqKvj 15   

(c‡bi) Kvh©w`em  

১। wba©vwiZ পযভ [পযভ –‘ক’(অনুদেদ ২২ (৩) দ্রষ্টব্য)] 

২। cye©eZx ফছদযয নফায়নকৃত/ মূর রাইদদন্পয Kwc  

৩। wd  জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কর  

 

১। জজরা প্রাদকয Kvh©vjq, ব্যফা-ফারণজয াখা (কক্ষ নাং-

২০৮, ২য় তরা) দত/ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার। 

(www.gaibandha.gov.bd) 

২। রনজ উদযাদগ 

৩।। চারান পযভ জানারী ব্যাাংদকয জম জকান 

াখা /ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার  

(www.gaibandha..gov.bd) দত াওয়া মাদফ    

 

600/- (QqkZ টাকা) জকাড নাং   

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) (আদফদদনয 

াদথ জভা রদদত দফ ) 

600/- টাকায ১৫% বযাট  90/-টাকা 

জভা রদদত দফ ।  

09 myZv ( LyPov) 

weµ‡qi wWwjs 

jvB‡mÝ cÖ`vb 

wb¯úwËi m‡e©v”P 

mgqKvj 30   (wÎk) 

Kvh©w`em  

১। wba©vwiZ পযভ [পযভ-‘ক’(অনুদেদ ২২(৩) দ্রষ্টব্য] 

২। জবাটায আই রড পদটাকর (তযারয়ত) 

৩। জেড রাইদন্প (ারানাগাদ) পদটাকর (তযারয়ত) 

৪। জরভয ভাররকানায দররর/খারযদজয কর/চ যা 

(তযারয়ত)/বাড়াটিয়া দর বাড়ায চুরক্তত্র 

৫। ২ কর াদাট য াইদজয যরঙন ছরফ (তযারয়ত) 

6| AvqKi mb` Gi Kwc| 

7।  wd জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কর  

 

১। জজরা প্রাদকয Kvh©vjq, ব্যফা-ফারণজয াখা (কক্ষ নাং-

২০৮, ২য় তরা) দত/ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার। 

(www.gaibandha.gov.bd) 

২। রনজ উদযাদগ 

৩। চারান পযভ জানারী ব্যাাংদকয জম জকান 

াখা /ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার  

(www.gaibandha.gov.bd) দত াওয়া মাদফ    

 

700/- (াত kZ টাকা) জকাড নাং   

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) (আদফদদনয 

াদথ জভা রদদত দফ ) 

700/- টাকায ১৫% বযাট  105/-

টাকা জভা রদদত দফ ।  

10 myZv ( LyPov) 

weµ‡qi wWwjs 

jvB‡mÝ bevqb 

wb¯úwËi m‡e©v”P 

mgqKvj 15   

(c‡bi) Kvh©w`em  

১। wba©vwiZ পযভ [পযভ –‘ক’(অনুদেদ ২২ (৩) দ্রষ্টব্য)] 

২। cye©eZx ফছদযয নফায়নকৃত/ মূর রাইদদন্পয Kwc  

৩। wd  জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কর  

 

১। জজরা প্রাদকয Kvh©vjq, ব্যফা-ফারণজয াখা (কক্ষ নাং-

২০৮, ২য় তরা) দত/ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার। 

(www.gaibandha.gov.bd) 

২। রনজ উদযাদগ 

৩। চারান পযভ জানারী ব্যাাংদকয জম জকান 

াখা /ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার  

(www.gaibandha.gov.bd) দত াওয়া মাদফ    

 

350/- (রতন ত ঞ্চা টাকা) জকাড 

নাং   

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) (আদফদদনয 

াদথ জভা রদদত দফ ) 

350/- টাকায ১৫% বযাট  ৫২/-টাকা 

জভা রদদত দফ ।  

 

 

 

mailto:dcgaibandha@mopa.gov.bd


 
11 wmMv‡iU (cvBKvix 

weµq Ges cwi‡ekK 

Gi wWwjs jvB‡mÝ 

cÖ`vb  

wb¯úwËi m‡e©v”P 

mgqKvj 30   (wÎk) 

Kvh©w`em  

১। wba©vwiZ পযভ [পযভ-‘ক’(অনুদেদ ২২(৩) দ্রষ্টব্য] 

২। জবাটায আই রড পদটাকর (তযারয়ত) 

৩। জেড রাইদন্প (ারানাগাদ)পদটাকর (তযারয়ত) 

৪। জরভয ভাররকানায দররর/খারযদজয কর/চ যা পদটাকর 

(তযারয়ত)/বাড়াটিয়া দর বাড়ায চুরক্তত্র 

৫। ২ কর াদাট য াইদজয যরঙন ছরফ (তযারয়ত) 

6| AvqKi mb` Gi Kwc| 

7।  wd জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কর  

 

১। জজরা প্রাদকয Kvh©vjq, ব্যফা-ফারণজয াখা (কক্ষ নাং-

২০৮, ২য় তরা) দত/ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার। 

(www.gaibandha.gov.bd) 

২। রনজ উদযাদগ 

৩।। চারান পযভ জানারী ব্যাাংদকয জম জকান 

াখা /ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার  

(www.gaibandha..gov.bd) দত াওয়া মাদফ    

 

3000/- (wZb টাকা) জকাড নাং   

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) (আদফদদনয 

াদথ জভা রদদত দফ ) 3000/- 

টাকায ১৫% বযাট  450/-টাকা জভা 

রদদত দফ ।  

পনজোযত পডপুটি কোদরক্টয 

গোআফোন্ধো 

পপোন-০২-৫৮৮৮৭৭৫০৭ 

পভোফোআর-০১৭৬২৬৯৫০৫৫ 

ndcgb2018@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK 

MvBevÜv 

Kÿ bs 209 

‡dvb bs-02-588877500 

‡gvevBj bs-01762695050 

dcgaibandha@mopa.gov.bd 

12 wmMv‡iU (cvBKvix 

weµq Ges cwi‡ekK 

Gi wWwjs jvB‡mÝ 

bevqb  

wb¯úwËi m‡e©v”P 

mgqKvj 15   

(c‡bi) Kvh©w`em  

১। wba©vwiZ পযভ [পযভ –‘ক’(অনুদেদ ২২ (৩) দ্রষ্টব্য)] 

২। cye©eZx ফছদযয নফায়নকৃত/ মূর রাইদদন্পয Kwc  

৩। wd  জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কর  

 

১। জজরা প্রাদকয Kvh©vjq, ব্যফা-ফারণজয াখা (কক্ষ নাং-

২০৮, ২য় তরা) দত/ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার। 

(www.gaibandha.gov.bd) 

২। রনজ উদযাদগ 

৩। চারান পযভ জানারী ব্যাাংদকয জম জকান 

াখা /ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার  

(www.gaibandha..gov.bd) দত াওয়া মাদফ    

 

১৫০0/- (এক াজায াঁচত টাকা) 

জকাড নাং   

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) (আদফদদনয 

াদথ জভা রদদত দফ ) ১৫০০/- 

টাকায ১৫% বযাট  ২২৫/-টাকা জভা 

রদদত দফ ।  

13 ¯^Y©Kvi ( KvwiMi) 

wWwjs jvB‡mÝ cÖ`vb 

wb¯úwËi m‡e©v”P 

mgqKvj 30   (wÎk) 

Kvh©w`em  

১। wba©vwiZ পযভ [পযভ-‘ক’(অনুদেদ ২২(৩) দ্রষ্টব্য] 

২। জবাটায আই রড পদটাকর (তযারয়ত) 

৩। জেড রাইদন্প (ারানাগাদ) (তযারয়ত) 

৪। জরভয ভাররকানায দররর/খারযদজয কর/চ যা 

(তযারয়ত)/বাড়াটিয়া দর বাড়ায চুরক্তত্র 

৫। ২ কর াদাট য াইদজয যরঙন ছরফ (তযারয়ত) 

6| AvqKi mb` Gi Kwc| 

7।  wd জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কর  

 

১। জজরা প্রাদকয Kvh©vjq, ব্যফা-ফারণজয াখা (কক্ষ নাং-

২০৮, ২য় তরা) দত/ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার। 

(www.gaibandha.gov.bd) 

২। রনজ উদযাদগ 

৩।। চারান পযভ জানারী ব্যাাংদকয জম জকান 

াখা /ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার  

(www.gaibandha..gov.bd) দত াওয়া মাদফ    

 

৭00/- ( াতত টাকা) জকাড নাং   

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) (আদফদদনয 

াদথ জভা রদদত দফ ) ৭00/- টাকায 

১৫% বযাট  ১০৫/-টাকা জভা রদদত 

দফ ।  

14 ¯^Y©Kvi ( KvwiMi) 

wWwjs jvB‡mÝ 

bevqb 

wb¯úwËi m‡e©v”P 

mgqKvj 15   

(c‡bi) Kvh©w`em  

১। wba©vwiZ পযভ [পযভ –‘ক’(অনুদেদ ২২ (৩) দ্রষ্টব্য)] 

২। cye©eZx ফছদযয নফায়নকৃত/ মূর রাইদদন্পয Kwc  

৩। wd  জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কর  

 

১। জজরা প্রাদকয Kvh©vjq, ব্যফা-ফারণজয াখা (কক্ষ নাং-

২০৮, ২য় তরা) দত/ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার। 

(www.gaibandha.gov.bd) 

২। রনজ উদযাদগ 

৩। চারান পযভ জানারী ব্যাাংদকয জম জকান 

াখা /ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার  

(www.gaibandha..gov.bd) দত াওয়া মাদফ    

 

350/- (রতনkZ ঞ্চা টাকা) জকাড 

নাং   

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) (আদফদদনয 

াদথ জভা রদদত দফ ) 

350/- টাকায ১৫% বযাট  ৫২/-টাকা 

জভা রদদত দফ ।  

15 ‡jŠnRvZ  

( nvW©Iqvimn) 

weµ‡qi wWwjs 

jvB‡mÝ cÖ`vb  

wb¯úwËi m‡e©v”P 

mgqKvj 30   (wÎk) 

Kvh©w`em  

১। wba©vwiZ পযভ [পযভ-‘ক’(অনুদেদ ২২(৩) দ্রষ্টব্য] 

২। জবাটায আই রড পদটাকর (তযারয়ত) 

৩। জেড রাইদন্প (ারানাগাদ) পদটাকর  (তযারয়ত) 

৪। জরভয ভাররকানায দররর/খারযদজয কর/চ যা 

(তযারয়ত)/বাড়াটিয়া দর বাড়ায চুরক্তত্র 

৫। ২ কর াদাট য াইদজয যরঙন ছরফ (তযারয়ত) 

6| AvqKi mb` Gi Kwc| 

7।  wd জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কর  

 

১। জজরা প্রাদকয Kvh©vjq, ব্যফা-ফারণজয াখা (কক্ষ নাং-

২০৮, ২য় তরা) দত/ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার। 

(www.gaibandha.gov.bd) 

২। রনজ উদযাদগ 

৩। চারান পযভ জানারী ব্যাাংদকয জম জকান 

াখা /ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার  

(www.gaibandha..gov.bd) দত াওয়া মাদফ    

 

3000/- (wZb টাকা) জকাড নাং   

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) (আদফদদনয 

াদথ জভা রদদত দফ ) 3000/- 

টাকায ১৫% বযাট  450/-টাকা জভা 

রদদত দফ ।  

16 ‡jŠnRvZ  

( nvW©Iqvimn) 

weµ‡qi wWwjs 

jvB‡mÝ bevqb 

wb¯úwËi m‡e©v”P 

mgqKvj 15   

(c‡bi) Kvh©w`em  

১। wba©vwiZ পযভ [পযভ –‘ক’(অনুদেদ ২২ (৩) দ্রষ্টব্য)] 

২। cye©eZx ফছদযয নফায়নকৃত/ মূর রাইদদন্পয Kwc  

৩। wd জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কর  

 

১। জজরা প্রাদকয Kvh©vjq, ব্যফা-ফারণজয াখা (কক্ষ নাং-

২০৮, ২য় তরা) দত/ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার। 

(www.gaibandha.gov.bd) 

২। রনজ উদযাদগ 

৩। চারান পযভ জানারী ব্যাাংদকয জম জকান 

াখা /ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার  

(www.gaibandha..gov.bd) দত াওয়া মাদফ    

 

১৫০০/- (এক াজায াঁচ টাকা) 

জকাড নাং   

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) (আদফদদনয 

াদথ জভা রদদত দফ ) 

১৫০০/- টাকায ১৫% বযাট  ২২৫/-

টাকা জভা রদদত দফ ।  

 

 

 

mailto:dcgaibandha@mopa.gov.bd


 

 
17 wm‡g›U weµ‡qi 

wWwjs jvB‡mÝ 

cÖ`vb  

wb¯úwËi m‡e©v”P 

mgqKvj 30   (wÎk) 

Kvh©w`em  

১। wba©vwiZ পযভ [পযভ-‘ক’(অনুদেদ ২২(৩) দ্রষ্টব্য] 

২। জবাটায আই রড পদটাকর (তযারয়ত) 

৩। জেড রাইদন্প এয (ারানাগাদ)পদটাকর (তযারয়ত) 

৪। জরভয ভাররকানায দররর/খারযদজয কর/চ যা 

(তযারয়ত)/বাড়াটিয়া দর বাড়ায চুরক্তত্র 

৫। ২ কর াদাট য াইদজয যরঙন ছরফ (তযারয়ত) 

6| AvqKi mb` Gi Kwc| 

7।  wd জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কর  

 

১। জজরা প্রাদকয Kvh©vjq, ব্যফা-ফারণজয াখা (কক্ষ নাং-

২০৮, ২য় তরা) দত/ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার। 

(www.gaibandha.gov.bd) 

২। রনজ উদযাদগ 

৩। চারান পযভ জানারী ব্যাাংদকয জম জকান 

াখা /ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার  

(www.gaibandha..gov.bd) দত াওয়া মাদফ    

 

১৫০০/- ( এক াজায াঁচত টাকা) 

জকাড নাং   

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) (আদফদদনয 

াদথ জভা রদদত দফ ) ১৫০০/- 

টাকায ১৫% বযাট  ২২৫/-টাকা জভা 

রদদত দফ ।  

পনজোযত পডপুটি কোদরক্টয 

গোআফোন্ধো 

পপোন-০২-৫৮৮৮৭৭৫০৭ 

পভোফোআর-০১৭৬২৬৯৫০৫৫ 

ndcgb2018@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK 

MvBevÜv 

Kÿ bs 209 

‡dvb bs- 02-588877500 

‡gvevBj bs-01762695050 

dcgaibandha@mopa.gov.bd 

18 wm‡g›U weµ‡qi 

wWwjs jvB‡mÝ 

bevqb 

wb¯úwËi m‡e©v”P 

mgqKvj 15   

(c‡bi) Kvh©w`em  

১। wba©vwiZ পযভ [পযভ –‘ক’(অনুদেদ ২২ (৩) দ্রষ্টব্য)] 

২। cye©eZx ফছদযয নফায়নকৃত/ মূর রাইদদন্পয Kwc  

৩। wd জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কর   

 

১। জজরা প্রাদকয Kvh©vjq, ব্যফা-ফারণজয াখা (কক্ষ নাং-

২০৮, ২য় তরা) দত/ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার। 

(www.gaibandha.gov.bd) 

২। রনজ উদযাদগ 

৩।। চারান পযভ জানারী ব্যাাংদকয জম জকান 

াখা /ফ্রন্ট জডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার  

(www.gaibandha..gov.bd) দত াওয়া মাদফ    

 

৭৫০/- ( াতত ঞ্চা টাকা) জকাড 

নাং   

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) (আদফদদনয 

াদথ জভা রদদত দফ ) ৭৫০/- টাকায 

১৫% বযাট  ১১৩/-টাকা জভা রদদত 

দফ ।  

19 জদোররয়াভ দ্রব্য 

ভজুদদয অনারি 

নদ প্রদান 

১৫ (দনয) Kvh©w`em ১। ফাাংরাদদ জদোররয়াভ কদ যাদযদনয অনুভরত ত্র  

২। ড়ক ও জনথ রফবাদগয অনুভরতত্র  

৩। রনধ যারযত রড পযভ পূযণ 01 কর 

৪। ২ কর াদাট য াইদজয যরঙন ছরফ (তযারয়ত) 

৫। জাতীয় রযচয় ত্র পদটাকর (তযারয়ত) 

৬। জেড রাইদন্প পদটাকর (তযারয়ত) 

৭। ব্যাাংক রদবরন্প পদটাকর (তযারয়ত) 

৮। আয়কয নদ পদটাকর (তযারয়ত) 

৯। প্রস্তারফত স্থাদনয জভৌজা ম্যা 

১০। জকন প্লান ০3 (wZb) কর  

১১। বাড়ায চুরক্তত্র/দররর/খারযদজয পদটাকর(তযারয়ত) 

১। ফাাংরাদদ জদোররয়াভ কদ যাদযন দত 

২।   ড়ক ও জনথ রফবাগ দত 

৩। জজরা প্রাদকয Kvh©vjq, জনজাযত াখা, (কক্ষ নাং-২০৮, 

২য় তরা) দত/ ফ্রন্টদডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাট যার। 

(www.gaibandha.gov.bd 

 
      অনারি প্রদাদন 

জকান রপ গ্রণ কযা য়না 

20 AvevwmK †nv‡Uj 

Gi wbeÜb cÖ`vb 

wb¯úwËi m‡e©v”P 

mgqKvj 45   

(cuqZvwjøk) Kvh©w`em  

‡nv‡Uj wbeÜ‡bi Rb¨  

K) mswkøó Rwgi gvwjKvbvi gyj `wjj ev bvg Rvixi mZ¨vwqZ 

Kwc|  

L) h_vh_ KZ…©cÿ KZ…©K feb wbg©v‡bi Aby‡gv`b I kZ©c~iY 

msµvšÍ `wjjvw`i mZ¨vwqZ Kwc|  

M) c~Y©v½ KvVv‡gvMZ cøvb, bKkv I myweavw` I weeiY msµvšÍ 

`wjjvw`i mZ¨vwqZ Kwc|  

N) ‡UªW jvB‡mÝ Ges wUb mb‡`i mZ¨wqZ Kwc|  

wba©vwiZ Av‡e`b dig (www.gaibandha.gov.bd – B- †mev 

†gby¨‡Z) 

‡Rjv প্রোদকয Kvh©vjq, †bRviZ kvLv 

 

AvevwmK †nv‡Uj I †i÷z‡i›U Gi 

Av‡e`b wd  

GK ZviKv=2,000/- 

 `yB ZviKv=3,000/- 

 wZb ZviKv=4,000/-  

Pvi ZviKv=5,000/-  

cuvP ZiKv= 5,000/-  

wbeÜb wd  

GK ZviKv=10,000/- 

 `yB ZviKv=20,000/- 

 wZb ZviKv=25,000/- 

 Pvi  ZviKv=50,000/-  

cuvP ZiKv=1,00,000/-  

‡URvix Pvjv‡bi gva¨‡g †KvW 

bs 1-5301-0001-1817 I 

 1-5301-0001-1818 

 

 

 

 

 

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


 

 
21 AvevwmK †nv‡Uj 

Gi jvB‡mÝ cÖ`vb  

wb¯úwËi m‡e©v”P 

mgqKvj 45   

(cuqZvwjøk) Kvh©w`em  

 †nv‡Uj jvB‡mÝ Gi Rb¨:-  

K) wbeÜ mb‡`i mZ¨vwqZ Kwc|  

L) GB wewagvjvi Aaxb ewY©Z mKj kZ©  c~iY nBqv‡Q g‡g© 

300/- (wZbkZ ) UvKvi bb RywWwkqvj ÷¨v‡¤ú  

Av‡e`bKvix KZ…©K m¤úvw`ত A½xKvibvgv  

M) †nv‡Uj feb e¨envi (AKz‡cwÝ) I fe‡bi mieivnK…Z 

mKj †mevi ( BDwjwU) wbivcËv msµvšÍ wel‡q াংরিষ্ট 

KZ…©cÿ KZ…©K  cÖ`Ë mb`|  

N) wmwfj mvR©b KZ…©K Kg©Pvix‡`i †gwW‡Kj wdU‡bm 

mvwU©wd‡KU|  

wba©vwiZ Av‡e`b dig (www.gaibandha.gov.bd – B- †mev 

†gby¨‡Z ) 

‡Rjv প্রোদকয Kvh©vjq, †bRviZ kvLv 

 

jvB‡mÝ wd  

GK ZviKv=30,000/-  

`yB ZviKv=50,000/- 

 wZb ZviKv=1,50,000/-  

Pvi  ZviKv=5,00,000/-  

cuvP ZiKv=7,00,000/-  

jvB‡mÝ wd ‡URvix Pvjv‡bi 

gva¨‡g †KvW bs  1-5301-

0001-1818 

পনজোযত পডপুটি কোদরক্টয 

গোআফোন্ধো 

পপোন-০২-৫৮৮৮৭৭৫০৭ 

পভোফোআর-০১৭৬২৬৯৫০৫৫ 

ndcgb2018@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK 

MvBevÜv 

Kÿ bs 209 

‡dvb bs-02-588877500 

‡gvevBj bs-01762695050 

dcgaibandha@mopa.gov.bd 

22 AvevwmK †nv‡Uj 

Gi jvB‡mÝ bevqb  

wb¯úwËi m‡e©v”P 

mgqKvj 15   

(c‡bi) Kvh©w`em  

cÖwZ eQi wW‡m¤î gv‡mi 31 Zvwi‡Li g‡a¨ †UªRvix Pvjv‡bi 

gva¨‡g wba©vwiZ wd †KvW© bs 1-5301-0001-1818 Rgv 

w`‡q gyj jvB‡mÝ bevq‡bi Av‡e`b Ki‡Z n‡e|  

wba©vwiZ Av‡e`b dig (www.gaibandha.gov.bd – B - †mev 

†gby¨‡Z ) 

‡Rjv প্রোদকয Kvh©vjq, †bRviZ kvLv 

 

jvB‡mÝ bevqb wd 

GK ZviKv=5,000/-  

`yB ZviKv=10,000/-  

wZb ZviKv=50,000/- 

 Pvi  ZviKv =1,00,000/-  

cuvP ZiKv=1,50,000/-  

jvB‡mÝ wd bevqb ‡URvix 

Pvjv‡bi gva¨‡g †KvW bs  

 1-5301-0001-1818 

  

23 

‡i÷z‡i›U Gi 

wbeÜb wd cÖ`vb  

wb¯úwËi m‡eŸ©vP 

mgqKvj 45   

(cuqZvwjøk) Kvh©w`em  

‡i÷z‡i›U wbeÜ‡bi Rb¨  

K) mswkøó Rwgi gvwjKvbvi gyj `wjj ev bvg Rvixi mZ¨vwqZ 

Kwc|  

L) h_vh_ KZ…©cÿ KZ…©K feb wbg©v‡bi Aby‡gv`b I kZ©c~iY 

msµvšÍ `wjjvw`i mZ¨vwqZ Kwc|  

M) c~Y©v½ KvVv‡gvMZ cøvb, bKkv I myweavw` I weeiY msµvšÍ 

`wjjvw`i mZ¨vwqZ Kwc|  

N) ‡UªW jvB‡mÝ Ges wUb mb‡`i mZ¨wqZ Kwc|  

wba©vwiZ Av‡e`b dig (www.gaibandha.gov.bd – B- †mev 

††gby¨‡Z ) 

‡Rjv প্রোদকয Kvh©vjq, †bRviZ kvLv 

 

wbeÜb wd  

 10-100 Avmb wewkó 

1500/- UvKv  

101-200 ch©šÍ 2,000/- 

201-300 Avmb= 2,500/- 

300-400 Avmb= 3,000/- 

†UªRvix Pvjv‡bi gva¨‡g †KvW 

bs 1-5301-0001-1817  

24 ‡i÷z‡i›U Gi 

jvB‡mÝ cÖ`vb  

 K) wbeÜ mb‡`i mZ¨vwqZ Kwc|  

L) GB wewagvjvi Aaxb ewY©Z mKj kZ©  c~iY nBqv‡Q g‡g© 

300/- (wZbkZ ) UvKvi bb RywWwkqvj ÷¨v‡¤ú  

Av‡e`bKvix KZ…©K m¤úvw`ত A½xKvibvgv  

M) †nv‡Uj feb e¨envi (AKz‡cwÝ) I fe‡bi mieivnK…Z 

mKj †mevi ( BDwjwU) wbivcËv msµvšÍ wel‡q mwskøó 

KZ…©cÿ KZ…©K  cÖ`Ë mb`|  

N) wmwfj mvR©b KZ…©K Kg©Pvix‡`i †gwW‡Kj wdU‡bm 

mvwU©wd‡KU| 

wba©vwiZ Av‡e`b dig (www.gaibandha.gov.bd – B- †mev 

†gby¨‡Z ) 

‡Rjv প্রোদকয Kvh©vjq, †bRviZ kvLv 

 

jvB‡mÝ wd 

wW-10-100 Avmb wewkó 

5000/- UvKv 

 wm-101-200 ch©šÍ 

6,500/- 

we- 201-300 Avmb Gi 

=8,000/- 

G- 300-400 Avmb 

10,000/- jvB‡mÝ wd 

†UªRvix Pvjv‡bi gva¨‡g †KvW 

bs 1-5301-0001-1818 

 

 

 

 

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


 
25 PvKzixiZ Ae¯’vq 

g„Z eiYKvix 

Kg©Pvixi cwievi‡K 

`vdb / 

A‡šÍvwówµqvi 

Aby`vb cÖ`vb  

wb¯úwËi m‡e©v”P 

mgqKvj 07 (mvZ) 

Kvh©w`em  

01| PvKzixi ewn  

02| g„Zy¨ mb‡`i mZ¨vwqZ Kwc|  

01| mswkøó Kg©Pvix KZ…©K cÖ‡`q  

2| mswkøó wmwU K‡c©v‡ikb, †cŠimfv, BDwbqb cwil`  

wd/ PvR© gy³ 

‡bRviZ †WcywU Kv‡j±i 

‡dvb bs-02-588877507 

‡gvevBj bs-01762695055 

B‡gBj- 

ndcgb2018@gmail.com 
 

‡Rjv cÖkvmK 

MvBevÜv 

Kÿ bs 209 

‡dvb bs-02-588877500 

‡gvevBj bs-01762695050 

dcgaibandha@mopa.gov.bd 

26 g„Z Kg©Pvixi  

Kj¨vY Znwej 

Aby`vb cÖ`vb  

wb¯úwËi m‡e©v”P 

mgqKvj 07 (mvZ ) 

Kvh©w`em  

01| Kj¨vY Znwe‡ji Aby`vb gÄyixi Av‡e`b dig  

( evsjv‡`k Kg©Pvix Kj¨vY †ev‡W©i dig bs-11) 

02| Kj¨vY Znwej/‡hŠ_exgvi mvায্য cvIqvi bgybv ¯^vÿi  

03| জল †eZ‡bi cÖZ¨qb cÎ|  

04| মৃত্যয mb‡`i mZ¨vwqZ Kwc|  

05| মৃত্যয Kg©Pvixi RvZxq cwiPq cÎ|  

01| wba©vwiZ Av‡e`b dig (www.gaibandha.gov.bd – B- 

†mev †gby¨‡Z) 

02|  mswkøó wmwU K‡c©v‡ikb, †cŠimfv, BDwbqb cwil` 

03| 1g †kÖYxi †M‡R‡UW Kg©KZ©v KZ…©K mZ¨vwqZ mswkøó Kg©Pvix KZ…©K 

cÖ‡`qv  

 

-- 

27 Kg©KZ©v / 

Kg©Pvix‡`i  RwUj 

I e¨q eûj †iv‡M 

†`‡k I we‡`‡k 

wPwKrmvi Rb¨ 

Aby`vb  

-- 01| Kg©Pvix Ges Kg©Pvixi cwiev‡ii m`m¨M‡bi wPwKrmvi 

Rb¨  Av‡e`b|  

02|  Kg©Pvix/ Av‡e`bKvixi RvZxq cwiPq c‡Îi mZ¨wqZ 

Kwc|  

03| Av‡e`bKvixi Awdm KZ…©cÿ KZ„©K cÖwZ¯^vÿwiZ 

wPwKrmv welqK KvMRcÎ ( nvmcvZvj / wK¬wbK Gi g~j 

QvocÎ, g~j fvDPvi e¨e¯’vc‡Îi d‡UvKwc|  

04| Av‡e`bKvixi wPwKrmvi e¨q weeiYx  

01| mswkøó Kg©Pvixi `ßi KZ…©K cÖ‡`q  

02| 1g †kÖYxi †M‡R‡UW Kg©KZ©v KZ…©K mZ¨wqZ mswkøó 

Kg©Pvix KZ…©K KvMRcÎ cÖ‡`q|  

-- 

28 cwiev‡ii m`m¨‡`i 

Rb¨ mvaviY 

wPwKrmv Aby`vb 

 mgqKvj -7 (mvZ)  

Kvh©w`em 

 2| Kg©Pvix/Av‡e`bKvixi RvZxq cwiPqc‡Îi (mZ¨vwqZ 

Abywjwc) 

3| Av‡e`bKvixi Awdm KZ©„cÿ KZ©„K cªwZ¯^vÿwiZ wPwKrmv 

welqK KvMRcÎ (nvmcvZvj /wKøwb‡Ki g~j QvocÎ, g~j 

fvDPvi e¨e¯’vc‡Îi d‡UvKwc) 

2| wba©vwiZ Av‡e`b dig www.gaibandha.gov.bd  

B‡mev †gby¨‡Z  

3| 1g †kÖbxi †M‡R‡UW Kg©KZ©v KZ©„K mZ¨vwqZ mswkøó 

Kg©Pvix KZ© „K cÖ‡`q 

4| mswkøó wPwKrmK n‡Z msMÖn Ki‡Z n‡e| 

 

 

29 AemicÖvß Kg©Pvix 

I Zvi cwiev‡ii 

m`m¨‡`i g„Zz¨‡Z 

`vdb/A‡šÍvwówµqvi 

Abyôvb  

m‡e©v”P mgqKvj -7 

(mvZ) 

Kvh©w`em 

01| g„Zy¨ mb‡`i mZ¨vwqZ Kwc |  1| mswkøó Kg©Pvixi `ßi KZ©„K cÖ‡`q  

2| mswkøó wmwU K‡c©v‡ikb , †cŠimfv, BDwbqb cwil` 

wd/PvR© gy³ 

30 Kg©Pvix‡`i Kj¨vY 

†evW© n‡Z Avw_©K 

mvnvh¨ cÖ`vb 

m‡e©v”P mgqKvj -7 

(mvZ) 

Kvh©w`em 

1| gš¿ণোvj‡qi wba©vwiZ di‡g Av‡e`b  

2| †kl †eZ‡bi cÖZ¨qb cÎ |  

3| Kj¨vY Znwej/‡hŠ_exgv mvnvh¨ cvIqvi bgybv ¯^vÿi  

4| cvm‡cvU© োআদজয mZ¨vwqZ iw½b Qwe 01 (GK) Kwc |  

5| RvZxq cwiPq c‡Îi mZ¨vwqZ Kwc |  

1| wba©vwiZ Av‡e`b dig www.gaibandha.gov.bd 

B‡mev †gby¨‡Z  

2| Av‡e`bKvix KZ©„K cÖ‡`q 

wd/PvR© gy³ 

31 4_© ‡kÖপণয 

Kg©Pvix‡`i mvaviY 

fwel¨ Znwej n‡Z 

1g,2q I 3q AwMÖg 

gÄywi cÖ`vb  

m‡e©v”P mgqKvj 

3 (wZb) Kvh©w`em 

wba©vwiZ di‡g Av‡e`b (evsjv‡`k dig bs - 2639) 1| wba©vwiZ Av‡e`b dig www.gaibandha.gov.bd 

B‡mev †gby¨‡Z  

2| mswkøó †Rjv /Dc‡Rjv wnmveiÿY Awdm n‡Z msMÖn 

Ki‡Z n‡e |  

wd/PvR© gy³ 

32 20 Zg †MÖW 

Kg©Pvix‡`i 

Aemi/g„Zz¨RwbZ 

Kvi‡Y wRwcGপ 

চূড়োন্ত gÄywi  

m‡e©v”P mgqKvj  

7 (mvZ) Kvh©w`em 

 

1| wba©vwiZ di‡g Av‡e`b (evsjv‡`k dig bs - 2639) 

2| ফোsjv‡`k AwWU g¨vby‡qj c¨viv 663 Gi weeiYx 

3|g„Zz¨ mb`c‡Îi mZ¨vwqZ Kwc |  

1| wba©vwiZ Av‡e`b dig www.gaibandha.gov.bd 

B‡mev †gby¨‡Z  

2| mswkøó †Rjv /Dc‡Rjv wnmveiÿY Awdm n‡Z msMÖn 

Ki‡Z n‡e |  

wd/PvR© gy³ 

33 20 Zg †MÖW 

Kg©Pvix‡`i 

wcAviGj gÄywi 

cÖ`vb  

m‡e©v”P mgqKvj -7 

(mvZ) 

Kvh©w`em 

1| Av‡e`bcÎ  

2| QzwUi wnmve 

3| PvKzwi eB  

1| wba©vwiZ Av‡e`b dig www.gaibandha.gov.bd 

B-‡mev †gby¨‡Z  

2| mswkøó Kg©Pvixi `ß‡i msiwÿZ |  

wd/PvR© gy³ 

 

mailto:ndcgb2018@gmail.com
mailto:dcgaibandha@mopa.gov.bd
http://www.gaibandha.gov.bd/
http://www.gaibandha.gov.bd/
http://www.gaibandha.gov.bd/
http://www.gaibandha.gov.bd/
http://www.gaibandha.gov.bd/
http://www.gaibandha.gov.bd/


 
34 20 Zg  †MÖW 

Kg©Pvix‡`i AwR©Z 

QzwU gÄywi 

 

m‡e©v”P mgqKvj - 

3 (wZb) Kvh©w`em 

 

   

‡bRviZ †WcywU Kv‡j±i 

‡dvb bs-02-588877507 

‡gvevBj bs-01762695055 

B‡gBj- 

ndcgb2018@gmail.com 
 

‡Rjv cÖkvmK 

MvBevÜv 

Kÿ bs 209 

‡dvb bs-02-588877500 

‡gvevBj bs-01762695050 

dcgaibandha@mopa.gov.bd 

 

35 20 Zg †MÖW 

Kg©Pvixi kÖvwšÍ 

we‡bv`b QzwU gÄyi 

m‡e©v”P mgqKvj 5 

Kvh©w`em  

01| Av‡e`bcÎ|  

02| PvKwi ¯’vqxi cÖgvণ cÎ|  

03| QywUi wnmve  

01| Av‡e`bKvix KZ…©K `vwLjK…Z 

02| mswkøó Kg©Pvixi PvKwi ewn wjwceÜ  

3| wba©vwiZ Av‡e`b dig  

(www.gaibandha.gov.bd – B- †mev †gby¨‡Z) 

wd/ PvR© gy³ 

36 gwnjv Kg©Pvixi 

cÖmywZ QzwU gÄyi  

m‡e©v”P mgqKvj 03 

(wZb)  Kvh©w`em  

01| Av‡e`bcÎ|  

02| PvKwi ¯’vqxi cÖgvণ cÎ|  

 

01| Av‡e`bKvix KZ…©K `vwLjK…Z 

02| mswkøó Kg©Pvixi PvKwi ewn wjwceÜ  

 

wd/ PvR© gy³ 

37 Kg©Pvixi PvKzix 

¯’vqx KiY  

m‡e©v”P mgqKvj 15 

(c‡bi) Kvh©w`em  

01| Av‡e`bcÎ|  

02| QzwUi wnmve  

03| PvKzix ewn   

 

01| wba©vwiZ Av‡e`b dig  

(www.gaibandha.gov.bd – B- †mev †gby¨‡Z ) wd/ PvR© gy³ 

38 20 Zg ‡MÖW 

Kg©Pvix‡`i wkÿv 

QzwU gÄyi  

m‡e©v”P mgqKvj 05 

(cuvP)  Kvh©w`em  

01| Av‡e`b cÎ ( evsjv‡`k dig bs -40 01| wba©vwiZ Av‡e`b dig  

(www.gaibandha.gov.bd – B- †mev †gby¨‡Z ) wd/ PvR© gy³ 

39 20 Zg ‡MÖW 

Kg©Pvix‡`i D”P 

wkÿvi AbygwZ 

cÖ`vb  

m‡e©v”P mgqKvj 

05(cuvP)  Kvh©w`em  

01| Av‡e`b cÎ  

02| QzwUi wnmve  

03| PvKwi eB  

Av‡e`bKvix KZ…©K `vwLjK…Z Av‡e`b wba©vwiZ Av‡e`b dig  

(www.gaibandha.gov.bd – B- †mev †gby¨‡Z ) 

mswkøó Kg©Pvixi  `ß‡i msযপক্ষত  

wd/ PvR© gy³ 

40 mvwK©U nvD 

Avevmb myweav 

cÖ`vb  

Kÿ Lvwj  

v‡c‡ÿ  

01| Av‡e`b cÎ / B- †gB‡jয gva¨‡g   miKvwi Kg©KZ©v/ Aemi cÖvß 

miKvwi Kg©KZ©v 01-03 রদন  

01 kh¨v (bb Gwm) 50/-   

02 kh¨v  (Gwm) 90/- 

01 kh¨v ( Gwm) 70/-   

02 kh¨v (Gwm) 130/-  

07 w`‡bi D‡×©  

01 kh¨v (bb Gwm) =200/- 

02 kh¨v (Gwm) 400/- 

01 kh¨v ( Gwm)  300/- 

2 kh¨v (Gwm) 500/-  

41 mvwK©U nvD Lvevi 

mieivn  

Pvwn`v †gvZv‡eK   AwZw_‡`i Pvwn`v †gvZv‡eK evRvi g~j¨ Abyhvqx Lvevi 

mieivn Kiv nq|  
 

42 Mvox AwahvPb   Av‡e`b cÖvwßi mv‡_ 

mv‡_  

‡mev cÖZ¨vkx ms¯’v KZ©©„K Av‡e`‡bi cwi‡cÖwÿ‡Z A¯’vei 

m¤úরি ûKzg `Lj AvBb 1988 

 

 

43 Mvoxi R¡vjvbx wej 

I †givgZ wej  

07 Kvh©রদফ  Mvwo †givgZ I iÿYv‡eÿ‡Yi D‡Ï‡k¨ wewa †gvZv‡eK 

D‡Ï‡k¨ wewa †gvZv‡eK ‡givg‡Zi e¨e¯’v MÖnY Kiv nq| 

AZ:ci mieivnKvix /†givgZKvix cÖwZôvb KZ…©K wej `vwLj 

Kiv n‡j Zv cwi‡kv‡ai wbwg‡Ë DØ©Zb KZ©„c‡ÿi wbKU 

Dc¯’vcb Kiv nq|  

 

 

 

 

 

mailto:ndcgb2018@gmail.com
mailto:dcgaibandha@mopa.gov.bd
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০৩। াংস্থান াখা (কক্ষ নং-২১৩) 

ক্ররভক 

নম্বয 

জফায নাভ প্রদয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/রদন/ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারিয স্থান রপ/চাজয জভাদাদনয খাত ও 

জকাড কখন প্রদান কযদত 

দফ তা উদেখ কযদত দফ 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায নাভ, দরফ (ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/উদজরা জকাড জটররদপান নম্বয, ই-

জভইর) 

উর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ আীর কযা মাদফ (কভ যকতযায 

দরফ/ ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা জকাড 

জটররদপান নম্বয, ই-জভইর) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

০১ নন-জগদজদটড 

কভ যচাযীদদয জনন 

(কভ যচাযীদদয রনদজয 

অফয গ্রদণয জক্ষদত্র) 

ভঞ্জুয 

০৭ (াত) কাম য 

রদফ 

১. জনন আদফদন পযভ ২.১ 

২. রআযএর-এ গভদনয ভঞ্জুরযত্র 

৩. কভ যচাযীদদয ারবয ফই  

৪. প্রতযারত জল জফতদনয ত্র 

৫. নন-জগদজদটড চাকুদযদদয জক্ষদত্র ারবয বুক/জগদজদটড চাকুদযয জক্ষদত্র চাকরযয 

রফফযণী 

৬. াদাট য াইদজয রতন কর তযারয়ত যরঙন ছরফ 

৭. প্রািব্য জনদনয বফধ উিযারধকায জঘালণাত্র 

৮. নমুনা স্বাক্ষয ও াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা 

৯. না-দাফী প্রতযয়নত্র 

জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য াংস্থান াখা 

অথফা www.gaibdnadha.gov.bd 

অথফা www.forms.gov.bd ওদয়ফ 

জাট যার দত াংগ্র/ ডাউনদরাড কযা মাদফ। 

 রপ/চাজয প্রদমাজয নয় 

প্রারনক কভ যকতযা 

াংস্থান াখা 

 জভাফাইর নম্বয- ০১৭১৬-১৯৯৬২৮ 

establishment.dcgai@gmail.com 

জজরা প্রাক 

গাইফান্ধা 

জপান: ০২ ৫৮৮৮৭৭৫০০ (অ.) 

জভাফাইর: ০১৭১৮ ৪৪৪০৯০ 

dcgaibandha@mopa.gov.bd 

০২ নন-জগদজদটড 

কভ যচাযীদদয 

ারযফারযক জনন 

(জনন ভঞ্জুরযয 

পূদফ যই জননাদযয 

মৃত্যয দর) ভঞ্জুয 

০৭ (াত) কাম য 

রদফ 

১. ারযফারযক জনন আদফদন পযভ ২.২ 

২. কভ যচাযীদদয ারবয ফই 

৩. যদতারা াদাট য াইদজয তযারয়ত যরঙন ছরফ ০১ (এক) কর 

৪. উিযারধকায নদ ত্র ও নন-ম্যাদযজ াটি যরপদকট 

৫. নমুনা স্বাক্ষয ও াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা 

৬. অরববাফক ভদনানয়ন এফাং অফয বাতা ও আনুদতারলক উদিারন কযায জন্য 

ক্ষভতা অ যণ নদ 

৭. না-দাফী প্রতযয়নত্র 

৮. রচরকৎক/জৌযবা/ইউরনয়ন রযলদ জচয়াযম্যান কর্তযক প্রদি মৃত্যযয নদত্র। 

৯. উিযারধকায নদত্র ও নন-ম্যারযজ াটি যরপদকট 

১০. জাতীয় রযচয় দত্রয তযারয়ত কর 

১১. াদাট য াইদজয রতন কর তযারয়ত যরঙন ছরফ 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য াংস্থান াখা 

অথফা www.gaibdnadha.gov.bd 

অথফা www.forms.gov.bd ওদয়ফ 

জাট যার দত াংগ্র/ ডাউনদরাড কযা মাদফ। 

২। াংরিষ্ট যকারয অথফা জফযকারয 

াাতার/ জৌযবা/ ইউরনয়ন রযলদ রপ/চাজয প্রদমাজয নয় 

০৩ কভ যচাযীদদয কল্যাণ 

জফাড য দত রচরকৎা 

াায্য প্রদান 

০৭ (াত) কাম য 

রদফ 

১. কল্যাণ তরফদরয রচরকৎা াায্য ভঞ্জুরযয আদফদন পযভ 

২. াদাট য াইদজয তযারয়ত যরঙন ছরফ ০১ (এক)  কর 

৩. কভ যস্থদরয জফতদনয প্রতযয়ন ত্র 

৪. ডাক্তাযী নদত্র 

৫. খযদচয বাউচায 

জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য াংস্থান াখা অথফা 

www.gaibdnadha.gov.bd অথফা যকারয 

কভ যচারয কল্যাণ জফাড য দত াংগ্র/ ডাউনদরাড কযা 

মাদফ। 

- 

আদফদনকাযীয রনজ কভ যস্থর 

যকারয/জফযকারয াাতার 

রপ/চাজয প্রদমাজয নয় 

০৪ ারযফারযক জনন 

(জনন ভঞ্জুরযয 

পূদফ যই জননাদযয 

মৃত্যয দর) 

০৭ (াত) কাম য 

রদফ 

১. ারযফারযক জনন আদফদন পযভ ২.১ 

২. রআযএর-এ গভদনয ভঞ্জুরযত্র 

৩. প্রতযারত জল জফতন ত্র 

৪. নন-জগদজদটড চাকুদযদদয জক্ষদত্র ারবয বুক/জগদজদটড চাকুদযয জক্ষদত্র চাকরযয 

রফফযণী 

৫. এক কর াদাট য াইদজয তযারয়ত যরঙন ছরফ 

৬. উিযারধকায নদত্র ও স্ত্রী/ স্বাভীয নন ম্যারযজ াটি যরপদকট 

৭. নমুনা স্বাক্ষয ও াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা 

৮. অরববাফক ভদনানয়ন এফাং অফয বাতা ও আনুদতারলক উদিারন কযায জন্য 

ক্ষভতা অ যণ নদ 

৯. রচরকৎক/জৌযবা/ইউরনয়ন রযলদ জচয়াযম্যান কর্তযক প্রদি মৃত্যযয নদত্র। 

১০. যকারয াওনা রযদাদধয অঙ্গীকায ত্র। 

জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য াংস্থান াখা 

অথফা www.gaibdnadha.gov.bd 

অথফা www.forms.gov.bd ওদয়ফ 

জাট যার দত াংগ্র/ ডাউনদরাড কযা মাদফ। 

 

াংরিষ্ট যকারয অথফা জফযকারয াাতার/ 

জৌযবা/ ইউরনয়ন রযলদ 

- 

রপ/চাজয প্রদমাজয নয় 

 

 

 

 

 



 
০৫ চাকরযযত অফস্থায় 

মৃত্যযফযণকাযী 

কভ যচাযীয কল্যাণ 

তরফর ও  জমৌথ 

ফীভায অথ য ভঞ্জুয 

০৭ (াত)  

কাম যরদফ 

১. Pay Fixation 2015  এয অনুররর 

২. কল্যাণ তরফদরয অনুদান ভঞ্জুরযয জন্য আদফদন পযভ 

৩. কল্যাণ তরফর/ জমৌথরফভায াায্য াওয়ায নমুনা স্বাক্ষয 

৪. য জতারা াদাট য াইদজয তযারয়ত ০৩ (রতন) কর যরঙন ছরফ 

৫. কভ যচাযী অক্ষভ/মৃত্যয নদত্র 

৬. আদফদনকাযীয তযারয়ত নমুনা স্বাক্ষয 

৭. উিযারধকায নদ ত্র ও নন ম্যারযজ াটি যরপদকট 

মৃত্যযফযণকাযী কভ যচাযীয দিয কর্তযক প্রদদয় 

জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য াংস্থান াখা 

অথফা www.gaibdnadha.gov.bd 

অথফা যকারয কভ যচাযী কল্যাণ জফাড য দত 

াংগ্র/ ডাউনদরাড কযা মাদফ। 

াংরিষ্ট কভ যচাযী কর্তযক প্রদদয় 

রপ/চাজয প্রদমাজয নয় 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রারনক কভ যকতযা 

াংস্থান াখা 

জভাফাইর নম্বয- ০১৭১৬-১৯৯৬২৮ 

 

establishment.dcgai@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জজরা প্রাক 

গাইফান্ধা 

জপান: ০২ ৫৮৮৮৭৭৫০০ (অ.) 

জভাফাইর: ০১৭১৮ ৪৪৪০৯০ 

dcgaibandha@mopa.gov.bd 

০৬ অক্ষভ কভ যচাযীয 

কল্যাণ তরফদরয 

অনুদান প্রদান 

০৭ (াত)  

কাম যরদফ 

১. Pay Fixation 2015  এয অনুররর 

২. কল্যাণ তরফদরয অনুদান ভঞ্জুরযয জন্য আদফদন পযভ 

৩. অক্ষভতায কাযদণ চাকরয দত অাযণ ফা অফদযয জক্ষদত্র অরপ আদদদয 

তযারয়ত অনুররর 

৪. য জতারা াদাট য াইদজয তযারয়ত ০৩ (রতন) কর যরঙন ছরফ 

৫. আদফদন দারখর কযদত ০৬ ভাদয জফর রফরম্ব দর কর্তযদক্ষয ভাধ্যদভ রফরদম্বয 

ব্যাখা প্রদান 

৬. আদফদনকাযীয তযারয়ত নমুনা স্বাক্ষয 

৭. জাতীয় রযচয় দত্রয তযারয়ত অনুররর 

মৃত্যযফযণকাযী কভ যচাযীয দিয কর্তযক প্রদদয় 

জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য াংস্থান াখা 

অথফা www.gaibdnadha.gov.bd 

অথফা যকারয কভ যচাযী কল্যাণ জফাড য দত 

াংগ্র/ ডাউনদরাড কযা মাদফ। 

াংরিষ্ট কভ যচাযী কর্তযক প্রদদয় 

রপ/চাজয প্রদমাজয নয় 

০৭ রক্ষা ছুটি অগ্রায়ণ ০৭ (াত)  

কাম যরদফ 

১. ছুটিয আদফদন পযভ 

২. ারবয ফর 

জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য পযভ ও 

জেনাযী াখা অথফা 

www.gaibdnadha.gov.bd অথফা 

www.forms.gov.bd ওদয়ফ জাট যার 

দত াংগ্র/ ডাউনদরাড কযা মাদফ। 

জজরা/উদজরা রাফযক্ষক অরপ 

রপ/চাজয প্রদমাজয নয় 

০৮ শ্রারি রফদনাদন ছুটি 

ভঞ্জুয 

০৭ (াত)  

কাম যরদফ 

১. রনধ যারযত ছুটিয আদফদন পযভ (জগদজদটড/ নন-জগজদটড কভ যকতযা-কভ যচারযদদয 

জন্য পৃথক পৃথক আদফদন পযভ) 

২. ারবয ফর 

জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য পযভ ও 

জেনাযী াখা অথফা 

www.gaibdnadha.gov.bd অথফা 

www.forms.gov.bd ওদয়ফ জাট যার 

দত াংগ্র/ ডাউনদরাড কযা মাদফ। 

জজরা/উদজরা রাফযক্ষক অরপ 

রপ/চাজয প্রদমাজয নয় 

০৯ প্রসূরত ছুটি ভঞ্জুয ০৭ (াত)  

কাম যরদফ 

১. রনধ যারযত ছুটিয আদফদন পযভ (জগদজদটড/ নন-জগজদটড কভ যকতযা-কভ যচারযদদয 

জন্য পৃথক পৃথক আদফদন পযভ) 

২. ডাক্তাযী সুারযত্র 

জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য পযভ ও 

জেনাযী াখা অথফা 

www.gaibdnadha.gov.bd অথফা 

www.forms.gov.bd ওদয়ফ জাট যার 

দত াংগ্র/ ডাউনদরাড কযা মাদফ। 

রপ/চাজয প্রদমাজয নয় 

১০ কভ যচাযীদদয চাকরয 

স্থায়ীকযণ 

০৭ (াত)  

কাম যরদফ 

১. কভ যচাযীয আদফদন 

২. পুরর জবরযরপদকন প্রতযয়ন 

৩. ারবয ফর 

 

রপ/চাজয প্রদমাজয নয় 

১১ গৃ রনভ যাণ ঋণ ভঞ্জুয ০৭ (াত)  

কাম যরদফ 

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন 

২. জরভয দররর/ ফায়নানাভা/ চুরক্তত্র 

- - 

১২ কভ যকতযা/ কভ যচাযীদদয 

রফরুদে আনীত 

অরবদমাগ 

রনষ্পরিকযণ 

৩০ রদন ১. আদফদনত্র 

২.াংরিষ্ট তয প্রভাণারদ 

আদফদনকাযী কর্তযক প্রদদয় - 

১৩ গৃ জভযাভত ঋণ 

ভঞ্জুরয 

০৭ (াত)  

কাম যরদফ 

১. আদফদনত্র 

২. ফাড়ী জভযাভদতয অঙ্গীকাযনাভা (াদা কাগদজ) 

৩. জফতদনয প্রতযয়ন 

াংরিষ্ট কভ যচাযীয রনজ ব্যফস্থানায় - 

 

 

 

 

mailto:establishment.dcgai@gmail.com


 
১৪. জগদজদটড কভ যকতযা/ 

কভ যচাযীয রচরকৎা 

ছুটি ভঞ্জুয 

০৭ (াত)  

কাম যরদফ 

১. আদফদনত্র 

২. ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযয়ন ত্র (ফাাংরাদদ পযভ নাং- ২৩৯৫) 

৩. জভরডদকর নদ 

জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য পযভ ও 

জেনাযী াখা অথফা 

www.gaibdnadha.gov.bd অথফা 

www.forms.gov.bd ওদয়ফ জাট যার 

দত াংগ্র/ ডাউনদরাড কযা মাদফ। 

রচরকৎদকয রনকট দত 

রপ/চাজয প্রদমাজয নয় 

  

উপযচোরক 

স্থোনীয় যকোয 

পজরো প্রোদকয কোম ধোরয় 

গোআফোন্ধো 

জপান: ০২ ৫৮৮৮৭৭৫০5 (অ.) 

পভোফোআরঃ 01762-695054 

lgsection_gaibandha@yahoo.com 

জজরা প্রাক 

গাইফান্ধা 

জপান: ০২ ৫৮৮৮৭৭৫০০ (অ.) 

জভাফাইর: ০১৭১৮ ৪৪৪০৯০ 

dcgaibandha@mopa.gov.bd 

১৫ 

 

 

 

 

 

নন জগদজদটড 

কভ যকতযা/কভ যচাযীদদয 

রচরকৎা ছুটি ভঞ্জুয 

০৭ (াত)  

কাম যরদফ 

১. আদফদনত্র (ফাাংরাদদ পযভ নাং- ২৩৯৫) 

২. ছুটিয রাফ 

৩. জভরডদকর নদ 

৪. চাকরয ফই 

জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য পযভ ও 

জেনাযী াখায় রচরকৎদকয রনকট দত 

াংরিষ্ট কভ যচাযীয দিদয াংযরক্ষত 
রপ/চাজয প্রদমাজয নয় 

১৬ ৩য় জশ্ররণয 

কভ যচাযীদদয াধাযণ 

বরফষ্য তরফর দত 

১ভ, ২য়, ৩য় অরগ্রভ 

ভঞ্জুরয প্রদান 

০৭ (াত)  

কাম যরদফ 

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন (ফাাংরাদদ পযভ নঙ- ২৬৩৯) 

২. রাফযক্ষণ অরপ দত রাফ রফফযণী 

জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য পযভ ও 

জেনাযী াখা অথফা 

www.gaibdnadha.gov.bd অথফা 

www.forms.gov.bd ওদয়ফ জাট যার 

দত াংগ্র/ ডাউনদরাড কযা মাদফ। 

াংরিষ্ট জজরা/ উদজরা রাফযক্ষণ অরপ 

রপ/চাজয প্রদমাজয নয় 

১৭ ৩য় জশ্ররণয 

কভ যচাযীদদয অফয/ 

মৃত্যযজরনত কাযদণ 

রজরএপ চূড়াি ভঞ্জুরয 

প্রদান 

০৭ (াত)  

কাম যরদফ 

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন (ফাাংরাদদ পযভ নঙ- ২৬৩৯) 

২. ফাাংরাদদ অরডট ম্যানুদয়র প্যাযা ৬৬৩ এয রফফযণী 

৩. রাফযক্ষণ অরপ দত চুড়াি রাফ রফফযণী 

৪. মৃত্যয নদদত্রয তযারয়ত কর 

জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য পযভ ও 

জেনাযী াখা অথফা 

www.gaibdnadha.gov.bd অথফা 

www.forms.gov.bd ওদয়ফ জাট যার 

দত াংগ্র/ ডাউনদরাড কযা মাদফ। 

াংরিষ্ট জজরা/ উদজরা রাফযক্ষণ অরপ 

রপ/চাজয প্রদমাজয নয় 

১৮ কভ যচাযীদদয 

রআযএর ভঞ্জুরয 

০৭ (াত)  

কাম যরদফ 

১. আদফদনত্র 

২. ছুটিয রাফ 

৩. চাকরয ফই 

www.gaibdnadha.gov.bd অথফা 

www.forms.gov.bd ওদয়ফ জাট যার 

দত াংগ্র/ ডাউনদরাড কযা মাদফ। 

াংরিষ্ট কভ যচাযীয দিদয াংযরক্ষত 

রপ/চাজয প্রদমাজয নয় 

১৯ কভ যকতযাদদয চাকরয 

স্থায়ীকযণ 

০৭ (াত) 

 কাম যরদফ 

১. রফবাগীয় যীক্ষায় উিীণ য ওয়ায প্রভাণত্র (জগদজদটয তযারয়ত কর) 

২. বুরনয়াদী প্ররক্ষণ, জেজারয প্ররক্ষণ নদদয তযারয়ত কর 

৩. জক নরথ টিকা-টিপ্পনী দিালজনক ভািকযণ নদদয তযারয়ত কর 

৪. On the Job প্ররক্ষণ ভানী নদ 

৫. ফারল যক জগাণীয় অনুদফদন জপ্রযদণয তযারয়ত কর 

৬. রনদয়াগ প্রজ্ঞাদনয তযারয়ত কর 

৭. রফবাগীয় করভনায কাম যারদয় ন্যস্তকযণ প্রজ্ঞাদনয তযারয়ত কর 

৮. কর রক্ষাগত জমাগ্যতায নদদয তযারয়ত কর 

৯. রযরচরত নম্বয াংক্রাি প্রজ্ঞাদনয তযারয়ত কর 

াংস্থান াখা/আদফদনকাযী কর্তযক প্রদদয় 

রপ/চাজয প্রদমাজয নয় 

২০ অফয প্রাি কভ যচাযী 

ও তায রযফাদযয 

দস্যদয মৃত্যযদত 

দাপন/ 

অদিযারষ্টরক্রয়ায 

অনুদান প্রদান 

০৭ (াত)  

কাম যরদফ 

১. Pay Fixation 2015  এয অনুররর 

২. মৃত্যয নদদয তযারয়ত কর 

াংরিষ্ট কভ যচাযীয দিয কর্তযক প্রদদয় 

াংরিষ্ট জৌযবা/ ইউরনয়ন রযলদ 

রপ/চাজয প্রদমাজয নয় 

২১ কভ যচাযীদদয অরজযত 

ছুটি ভঞ্জুয 

০৩ (রতন)  

কাম যরদফ 

১. আদফদনত্র 

২. ছুটিয রাফ 

৩. চাকরয ফই 

াংরিষ্ট কভ যচাযীয রনজ ব্যফস্থানায় 

www.forms.gov.bd ওদয়ফ জাট যার 

দত াংগ্র/ডাউনদরাড কযা মাদফ 

রপ/চাজয প্রদমাজয নয় 

২২ কভ যকতযা/ কভ যচাযীদদয 

জটির ও ব্যয়ফহুর 

জযাদগ জদদ ও 

রফদদদ রচরকৎায 

জন্য অনুদান 

০৭ (াত)  

কাম যরদফ 

১. Pay Fixation 2015  এয অনুররর 

২. কভ যচাযী/আদফদনকাযীয জাতীয় রযচয়ত্র (তযারয়ত কর) 

৩. আদফদনকাযীয অরপ কর্তযক্ষ কর্তযক প্ররতস্বাক্ষরযত রচরকৎা রফলয়ক কাগজত্র 

৪. আদফদনকাযীয রচরকৎায ব্যয় রফফযণী 

াংরিষ্ট কভ যচাযীয দিয কর্তযক প্রদদয় 

াংরিষ্ট কভ যচাযী কর্তযক প্রদদয় 

াংরিষ্ট রচরকৎক কর্তযক প্রদদয় রপ/চাজয প্রদমাজয নয় 



 
২৩ কভ যচাযী এফাং 

কভ যচাযীয দস্যগদণয 

জন্য াধাযণ রচরকৎা 

অনুদান 

০৭ (াত) 

 কাম যরদফ 

১. Pay Fixation 2015  এয অনুররর 

২. কভ যচাযী/আদফদনকাযীয জাতীয় রযচয়ত্র (তযারয়ত কর) 

৩. আদফদনকাযীয অরপ কর্তযক্ষ কর্তযক প্ররতস্বাক্ষরযত রচরকৎা রফলয়ক কাগজত্র 

৪. আদফদনকাযীয রচরকৎায ব্যয় রফফযণী 

৫. বাই, জফান, রতা, ভাতায জক্ষদত্র রনবযযীরতায প্রতযয়ন ত্র 

াংরিষ্ট কভ যচাযীয দিয কর্তযক প্রদদয় 

াংরিষ্ট কভ যচাযী কর্তযক প্রদদয় 

াংরিষ্ট রচরকৎক কর্তযক প্রদদয় 

       াংরিষ্ট জৌযবা/ইউরনয়ন রযলদ 

রপ/চাজয প্রদমাজয নয়   

 

০৪। াধাযণ ও রক্ষা াখা  (কক্ষ নাং- ২০৩) 

 

ক্ররভক জফায নাভ প্রদয়াজনীয় ভয় 

(ঘন্টা/ রদন/ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান রপ/চাজয জভাদাদনয 

খাত ও জকাড কখন 

প্রদান কযদত দফ তা 

উদেখ কযদত দফ 

দারয়ত্ব প্রাি কভ যকতযা(কভ যকতযায নাভ, দফী, ফাাংরাদদদয জকাড 

নাং জজরা/উদজরা জকাড জটররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

উর্ধ্যতন কতযকতযা/ মায কাদছ আীর কযা মাদফ 

( কভ যকতযায দফী/ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড জটররদপান নম্বয, 

 ই-জভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১ ক্ষুদ্র নৃ-জগারিদক নদ 

প্রদান 

১৫ (দনয ) 

কাম যরদফ 

(১) জজরা প্রাক ফযাফয াদা কাগদজ 

আদফদন 

২) আদফদনকাযীয যরঙন তযারয়ত াদাট য 

াইদজয ১ কর ছরফ 

৩) াংরিষ্ট জগাত্র প্রধাদনয প্রতযয়ন ত্র 

৪)  আদফদনকাযীয জাতীয় রযচয়ত্র / জন্ 

রনফন্ধন নদ দত্রয  তযরয়ত কর 

৫)  ইউর জচয়াযম্যান কর্তযক নাগরযকত্ব নদ 

 

(১) ব্যরক্ত রনদজই 

(২) স্ব উদযাদগ 

(৩) জগাত্র প্রধাদনয রনকট 

(৪)  রনফ যাচন অরপ/ াংরিষ্ট ইউর 

জচয়াযম্যান) 

(৫)  াংরিষ্ট ইউর জচয়াযম্যান 

রফনামূদল্য 

 

কোযী কপভনোয 

াধাযণ াখা 

জপান: ০২-৫৮৮৮৭৭৫০৯ 

acgeneralgaibandha@gmail.com 

 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক) 

গোআফোন্ধো 

কক্ষ নাং- ২০৪ (২য় তরা) 

পপোন নং 02-588877503 

পভোফোআর-০১৭৬২-৬৯৫০৫১ 

adcgeneral_gaibandha@yahool.com 

০২ wkÿv 

cÖwZôv‡b 
এডক, ম্যাদনরজাং 

করভটি/ গবরন যাং ফরডয 

রনফ যাচন রযচারনায 

জন্য 

wcÖRvBwWs 

Awdmvi পনদয়োগ 

০৪ (চোয) 

কাম যরদফ 

mswkøó cÖwZôvb cÖavb 

KZ…©K Av‡e`b cÎ| 

Av‡e`bKvix KZ…©K 

mieivnK…Z 

পপ/চোজধ মুক্ত 

০৩ এনরজওদদয প্রতযয়ন 

প্রদান 

১৫ (দনয) 

কাম যরদফ 
আদফদদনয উয তদি প্ররতদফদন প্রারি 

াদদক্ষ। 

- রপ/চাজযমুক্ত 

০৪ কৃরল পুনফ যান াংক্রাি 

ফযাদ্দ প্রদান 

০৪(চায) কাম যরদফ প্রদমাজয নদ প্রদমাজয নদ রপ/চাজযমুক্ত 

০৫ াংস্কৃরতদফী ও 

ক্রীড়ারফদদদয 

অনুকূদর ফযাদ্দকৃত 

অনুদান রফতযণ  

০৭(াত) কাম যরদফ ১। জাতীয় রযচয় দত্রয তযারয়ত 

পদটাকর 

২। াংরিষ্ট উদজরা রনফ যাী অরপায কর্তযক 

প্রদি প্রতযয়ন ত্র 

৩। ১০/০০ টাকায যাজস্ব েযাম্প 

প্রদমাজয নদ রপ/চাজযমুক্ত 



ক্ররভক জফায নাভ প্রদয়াজনীয় ভয় 

(ঘন্টা/ রদন/ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান রপ/চাজয জভাদাদনয 

খাত ও জকাড কখন 

প্রদান কযদত দফ তা 

উদেখ কযদত দফ 

দারয়ত্ব প্রাি কভ যকতযা(কভ যকতযায নাভ, দফী, ফাাংরাদদদয জকাড 

নাং জজরা/উদজরা জকাড জটররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

উর্ধ্যতন কতযকতযা/ মায কাদছ আীর কযা মাদফ 

( কভ যকতযায দফী/ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড জটররদপান নম্বয, 

 ই-জভইর) 

০৬ রফরবন্ন াংস্থা/ব্যরক্ত 

কর্তযক দারখরকৃত 

স্মাযকররর গ্রণ ও 

উর্ধ্যতন কর্তযক্ষ 

ফযাফয জপ্রযণ  

০৭(াত) কাম যরদফ স্মাযকররর ও আদফদনত্র প্রদমাজয নদ রপ/চাজযমুক্ত 

০৭ পফোভপযক প্রোদন 

চোকুপযযত ফস্থোয় 

পকোন যকোপয 

কভ ধচোযীয মৃত্যুফযণ 

এফং গুরুত্বয অত 

দয় ক্ষভতো জপনত 

অপথ ধক নুদোদনয 

অদফদন । 

 ১।  অদফদন পযভ পনধ ধোপযত-১ কপ  

২। অদফদনকোযীয এককপ তুোপয়ত ছপফ 

৩। মৃত কভ ধচোযীয উিযোপধকোয নদ  

অদফদনকোযীয নন-ম্যোপযজ োটি ধপপদকট-

১কপ । 

৪। পববোফক ভদনোনয়ন ( প্রদমোজু পক্ষদত্র) 

এফং কল্যোণ নুদোদনয টোকো উদিোরন কযোয 

জন্য ক্ষভতো  ধণ নদ-১কপ । 

৫। পল পফতদনয প্রতুয়ন ত্র (LPC), 

চোকুযীকোরীন পম পকোন ভদয়য /কভ ধস্থদরয 

এরপপ( ফশ্যআ ংপিষ্ট কভ ধস্থদরয প্রধোন 

পোফ যক্ষণ কভ ধকতধো/পোফযক্ষণ কভ ধকতধো 

কর্তধক প্রপতস্বোক্ষপযত দত দফ )-১কপ  । 

৬। জোতীয় পফতন পের ২০১৫ এয এয 

Online pay Fixation এয কপ। 

7। অদফদনকোযীয অদফদদন উদল্লপখত ব্োংক 

পোদফয MICR পচক ফআ এয প্রথভ 

োতোয পদটোকপ । 

৮। স্থোনীয় যকোয  প্রপতষ্ঠোন প্রদি মৃত্যুনদ 

(আউপনয়ন পযলদ/দৌযবো/পটি 

কদ ধোদযন) ১ কপ । 

৯। নন-পগদজদটড কভ ধচোযীয পক্ষদত্র োপব ধ 

বুক /দগদজদটড কভ ধচোযীয পক্ষদত্র চোকুপযয 

পফফযণী-১ কপ । 

১০। পনন ভঞ্জুপযয অদদ ( ক্ষভতো 

জপনত পনদনয পক্ষদত্র)  

১১। অদফদনকোযীয জোতীয় পযচয় ত্র 

১কপ । 

১২। মৃত কভ ধচোযীয জোতীয় পযচয় ত্র- 

১কপ 

 ( অদফদনকোযী স্ত্রী দর এফং ফয় ৫০-এয 

পধক দর নন-ম্যোপযজ োটি ধপপদকট এয 

প্রদয়োজন পনআ)। 

১।  জনপ্রোন ভন্ত্রণোরদয়য দয়ফ োআট 

/দজরো প্রোদকয কোম ধোরদয়য ২০৩ নং 

কক্ষ । 

২। স্ব-উদযোদগ । 

৩। ংপিষ্ট আউপনয়ন পযলদ/দৌযবো 

৪। ংপিষ্ট আউপনয়ন পযলদ/দৌযবো 

৫। ংপিষ্ট পজরো/উদজরো পোফযক্ষণ 

পপ  

৬। ংপিষ্ট পজরো/উদজরো পোফযক্ষণ 

পপ 

৭। অদফদনকোযী নোভীয় পদদফয  

    ংপিষ্ট ব্োংক 

৮। ংপিষ্ট আউপনয়ন পযলদ/দৌযবো 

৯। ংপিষ্ট কভ ধচোযী পপ প্রধোদনয  

   পপ 

১০। ংপিষ্ট কভ ধচোযী পপ প্রধোদনয  

     পপ 

১১। স্ব-উদযোদগ  

১২। স্ব-উদযোদগ 

রপ/চাজযমুক্ত 

 

কোযী কপভনোয 

াধাযণ াখা 

জপান: ০২-৫৮৮৮৭৭৫০৯ 

acgeneralgaibandha@gmail.com 

 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক) 

গোআফোন্ধো 

কক্ষ নাং- ২০৪ (২য় তরা) 

পপোন নং 02-588877503 

পভোফোআর-০১৭৬২-৬৯৫০৫১ 

adcgeneral_gaibandha@yahool.com 

 

  



০৫।  তথয ও অভিয োগ শোখো (কক্ষ নাং- ২০৩) 

 

ক্ররভক জফায নাভ প্রদয়াজনীয় 

ভয়(ঘন্টা/ 

রদন/ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান রপ/চাজয জভাদাদনয 

খাত ও জকাড কখন 

প্রদান কযদত দফ 

তা উদেখ কযদত 

দফ 

দারয়ত্ব প্রাি কভ যকতযা(কভ যকতযায নাভ, দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড নাং জজরা/উদজরা জকাড জটররদপান নম্বয ও ই-

জভইর) 

উর্ধ্যতন কতযকতযা/ মায কাদছ আীর কযা 

মাদফ 

( কভ যকতযায দফী/ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড জটররদপান নম্বয, 

 ই-জভইর) 

০১ তয অরধকায আইন, 

২০০৯ অনুমায়ী তয 

প্রদান 

২০ কাম যরদফ রনধ যারযত পযদভ আদফদন জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য াধাযণ 

াখা, কক্ষ নাং- ২০৩ 

 ১। আদফদদনয জন্য 

জকাট য রপ ২০/০০ 

২। এ-৪ ও ১-৩ 

াইদজয কাগদজয 

জন্য প্ররত পৃিা 

২/০০০ এফাং তদূর্ধ্য 

াইদজয কাগদজয 

জক্ষদত্র প্রকৃত মূল্য 

তয প্রদানকাযী কভ যকতযা 

জপান নাং ০২-৫৮৮৮৭৭৫০৯ 

acgeneralgaibandha@gmail.com 

 

রফবাগীয় করভনায 

যাংপুয রফবাগ  

যাংপুয 

জভাফাইর নম্বয-01730326970 

আ-পভআর-divcomrangpur@mopa.gov.bd 
০২ অরবদমাগ গ্রণ ও 

রনস্পরি 

পবদমোদগয 

প্রকৃপত  গুরুত্ব 

পফদফচনোয় পবন্ন 

পবদমোগ ংপিষ্ট প্রভোণোপদ প্রদমোজু নদ রপ/চাজয মুক্ত 

 
 

০৬।  প্রবোসী কল্যোণ শোখো (কক্ষ নাং- ২০৩) 

ক্ররভক জফায নাভ প্রদয়াজনীয় 

ভয়(ঘন্টা/ 

রদন/ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান রপ/চাজয 

জভাদাদনয খাত 

ও জকাড কখন 

প্রদান কযদত দফ 

তা উদেখ কযদত 

দফ 

দারয়ত্ব প্রাি কভ যকতযা(কভ যকতযায নাভ, দফী, ফাাংরাদদদয জকাড 

নাং জজরা/উদজরা জকাড জটররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 
উর্ধ্যতন কতযকতযা/ মায কাদছ আীর কযা 

মাদফ 

( কভ যকতযায দফী/ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড জটররদপান নম্বয, 

 ই-জভইর) 

 

০১  প্রফোী কভীদদয 

পবদমোদগয পবপিদত 

ভোধোন প্রদোন 

 

১৫ (দনয)  

কোম ধপদফ 

 

 ফোংরোদদ দূতোফো/ যযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরদয়য 

ভোেদভ পজরো প্রোক ফযোফদয োদো কোগদজ 

পবদমোগ ম্বপরত অদফদন।  

 পপ/চোজধ মুক্ত  

কোযী কপভনোয 

াধাযণ াখা 

জপান: ০২-৫৮৮৮৭৭৫০৯ 

acgeneralgaibandha@gmail.com 

 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক) 

গোআফোন্ধো 

কক্ষ নাং- ২০৪ (২য় তরা) 

পপোন নং 02-588877503 

পভোফোআর-০১৭৬২-৬৯৫০৫১ 

adcgeneral_gaibandha@yahool.com 

০২ পদদ ফফোযত 

প্রফোীদদয পযফোদযয 

পবদমোদগয ভোধোন 

প্রদোন 

১৫ (দনয)  

কোম ধপদফ 

 

পফদদদ ফস্থোনযত প্রফোপয নোভ উদল্লখপূফ ধক 

পজরো প্রোক ফযোফদয (পবমৄক্ত ব্পক্তয 

নোভ উদল্লখপূফ ধক) োদো কোগদজ সুপনপদ ধষ্ট 

পবদমোগ ংফপরত অদফদন । 

- পপ/চোজধ মুক্ত   

০৩ পফদদদ গভনকোযী 

শ্রপভকদদয 

প্রদয়োজনীয় তথ্য 

পদদয় োয়তো প্রদোন 

তোৎক্ষপণক অদফদন ত্র প্রফোী কল্যোণ োখো পপ/চোজধ মুক্ত   



৭। জুরডরয়ার মুরন্পখানা াখা       -৩০৭) 

ক্রভ জফায নাভ প্রদয়াজনীয় 

ভয়(ঘন্টা/ 

রদন/ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/আদফদন 

পযভ প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং রযদাধ েরত (মরদ থাদক) দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায নাভ, দফী 

(ফাাংরাদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জটররদপান নম্বয, ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/ মায কাদছ আীর 

কযা মাদফ (কভ যকতযায 

দফী/ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড জটররদপান 

নম্বয, ই-জভইর) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

০১. (ক) আদেয়াস্ত্র রাইদন্প প্রদান াধাযণ 

নাগরযদকয জন্য 

টগান/ফন্দুক/যাইদপর 

 (খ)আদেয়াস্ত্র রাইদন্প প্রদান াধাযণ 

নাগরযদকয জন্য রস্তর/রযবরফায 

৩০ (রত্র)  

কাম©রদফ 

 

৪৫ (য়তারে)  

কাম©রদফ 

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন 

২. ফয় ৩০ ফছয  প্রভাদণয রনরভি জাতীয় রযচয়ত্র/ জন্নদ/যীক্ষা াদয নদ 

(তযারয়ত) 

৩.জচয়াযম্যান কর্তযক নাগরযকত্ব নদত্র (তযারয়ত এক কর) 

৪.টগান/যাইদপর/ফন্দুক জক্ষদত্র ধাযাফারক বাদফ ১ রক্ষ টাকা কদয এফাং রস্তর/রযবরফায  

জক্ষদত্র ধাযাফারক বাদফ ৩ রক্ষ টাকা কদয আদফরদত ফছয রতন ফছদযয আয়কয প্রদাদনয 

প্রতযয়নত্র এক কর। (আয়কয রফবাগ কর্তযক প্রদি) 

৫. ইদতাপূদফ য অস্ত্র ক্রয় কদযনরন ভদভ য ৩০০/- টাকা মূদল্যয োদম্প রপনাভায মূর কর। 

(জনাটাযী াফররক কর্তযক প্রদি) 

৬. াদাট য াইদজয তযারয়ত যরঙ্গন ছরফ -০৩ (রতন) কর। 

৭. রক্ষাগত জমাগ্যতায নদ। (তযারয়ত এক কর)     

রনধ যারযত আদফদন পযভ জজ. এভ 

াখা জজরা প্রাদকয কাম যারয় 

দত াংগ্র কযদত দফ এফাং 

অন্যান্য কাগজত্র স্ব  উদযাদগ 

াংগ্র কযদত দফ। 

১. আদফদন দত্র ২০/- টাকা জকাট য রপ। 

২. আদফদন অনুদভারদত দর ফন্দুক/যাইদপর/টগান এয জক্ষদত্র 

রাইদন্প ইসুয রপ ২০,০০০/- টাকা। 

৩. আদফদন অনুদভারদত দর রস্তর/রযবরফায এয জক্ষদত্র রাইদন্প 

ইসুয রপ ৩০,০০০/- টাকা। 

৪. ২ ও ৩ উবয় জক্ষদত্র রাইদন্প রপ এয ১৫% বযাট যকারয 

জকালাগাদয জভা প্রদান কযদত দফ।  

 

জভা প্রদাদনয জকাডমূ 

(ক) রাইদন্প ইসুয রপ- 

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

(খ) রাইদন্প ইসুয রপ এয উয  ১৫% বযাট 

১-১১৩৩-০০২৫-০৩১১ 

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা াখা 

জপান নাং: ০২-৫৮৮৮৭৭৫12 

e-mail: acjmdcofficegb@gmail.com 

 

জজরা ম্যারজদেট 

গাইফান্ধা 

email- dcgaibandha@mopa.gov.bd 

০২. (ক) রতায ফাধ যকয জরনত/মৃত্যয জরনত 

কাযদণ আদেয়াস্ত্র রাইদন্প স্তািয 

টগান/ফন্দুক/যাইদপর 

 

(খ) রতায ফাধ যকয জরনত/মৃত্যয জরনত 

কাযদণ আদেয়াস্ত্র রাইদন্প প্রদান 

রস্তর/রযবরফায 

৩০ (রফ)  

কাম©রদফ 

 

 

৪৫ (রফ)  

কাম©রদফ 

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন 

২. ফয় ৩০ ফছয  প্রভাদণয রনরভি জাতীয় রযচয়ত্র/ জন্নদ/যীক্ষা াদয নদ 

(তযারয়ত) 

৩.জচয়াযম্যান কর্তযক নাগরযকত্ব নদত্র (তযারয়ত এক কর) 

৪.  রাইদন্পধাযী কর্তযক অস্ত্র স্তািদযয ৩০০/- টাকা মূদল্যয োদম্প রপনাভায মূর কর। 

(জনাটাযী াফররক কর্তযক প্রদি) 

৫. রতায মৃত্যয দর জচয়াযম্যান কর্তযক প্রদি তযারয়ত মৃত্যয নদ এক কর। 

৬. রতায মৃত্যয দর জচয়াম্যান কর্তযক প্রদি তযারয়ত ওয়ারয নদ এক কর।  

৭. রতায মৃত্যয দর উিযারধকাযগণ প্রদি অনারি জ্ঞান ভদভ য ৩০০/- টাকায েযাদম্প 

রপনাভা (জনাটাযী াফররক কর্তযক প্রদি) 

৮. ইদতাপূদফ য অস্ত্র ক্রয় কদযনরন ভদভ য ৩০০/- টাকা মূদল্যয োদম্প রপনাভায মূর কর। 

(জনাটাযী াফররক কর্তযক প্রদি) 

৯. আদেয়াস্ত্র রাইদন্প এয তযারয়ত পদটাকর। 

১০. াদাট য াইদজয তযারয়ত যরঙ্গন ছরফ -০৩ (রতন) কর। 

১১. রক্ষাগত জমাগ্যতায নদ। (তযারয়ত এক কর)     

রনধ যারযত আদফদন পযভ জজ. এভ 

াখা জজরা প্রাদকয কাম যারয় 

দত াংগ্র কযদত দফ এফাং 

অন্যান্য কাগজত্র স্ব  উদযাদগ 

াংগ্র কযদত দফ। 

১. আদফদন দত্র ২০/- টাকা জকাট য রপ। 

২. আদফদন অনুদভারদত দর ফন্দুক/যাইদপর/টগান এয জক্ষদত্র 

রাইদন্প ইসুয রপ ২০,০০০/- টাকা। 

৩. আদফদন অনুদভারদত দর রস্তর/রযবরফায এয জক্ষদত্র রাইদন্প 

ইসুয রপ ৩০,০০০/- টাকা। 

৪. ২ ও ৩ উবয় জক্ষদত্র রাইদন্প রপ এয ১৫% বযাট যকারয 

জকালাগাদয জভা প্রদান কযদত দফ।  

 

জভা প্রদাদনয জকাডমূ 

(ক) রাইদন্প ইসুয রপ- 

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

(খ) রাইদন্প ইসুয রপ এয উয  ১৫% বযাট 

১-১১৩৩-০০২৫-০৩১১ 

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা াখা 

জপান নাং: ০২-৫৮৮৮৭৭৫12 

e-mail: acjmdcofficegb@gmail.com 
 

 

জজরা ম্যারজদেট 

গাইফান্ধা 

email- dcgaibandha@mopa.gov.bd 

০৩. যকারয (াভরযক)  কভ যকতযাদদয 

আদেয়াস্ত্র রাইদন্প প্রদান 

টগান/ফন্দুক/যাইদপর 

 

 

 

৩০ (রত্র)  

কাম©রদফ 

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন 

২. ফয় ৩০ ফছয  প্রভাদণয রনরভি জাতীয় রযচয়ত্র/ জন্নদ/যীক্ষা াদয নদ 

(তযারয়ত) 

৩.জচয়াযম্যান কর্তযক নাগরযকত্ব নদত্র (তযারয়ত এক কর) 

৪. চাকুযী াংক্রাি প্রতযয়নত্র (দিয প্রধান কর্তযক প্রদি এক কর) 

৫. ইদতাপূদফ য অস্ত্র ক্রয় কদযনরন ভদভ য ৩০০/- টাকা মূদল্যয োদম্প রপনাভায মূর কর। 

(জনাটাযী াফররক কর্তযক প্রদি) 

৬. াদাট য াইদজয তযারয়ত যরঙ্গন ছরফ -০৩ (রতন) কর। 

৭. রক্ষাগত জমাগ্যতায নদ। (তযারয়ত এক কর)     

 

রনধ যারযত আদফদন পযভ জজ. এভ 

াখা জজরা প্রাদকয কাম যারয় 

দত াংগ্র কযদত দফ এফাং 

অন্যান্য কাগজত্র স্ব উদযাদগ 

াংগ্র কযদত দফ। 

১. আদফদন দত্র ২০/- টাকা জকাট য রপ। 

 

রাইদন্প রপ  এফাং নফায়ন রপ প্রদমাজয দফ না। 

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা াখা 

জপান নাং: ০২-৫৮৮৮৭৭৫12 

e-mail: acjmdcofficegb@gmail.com 

 

জজরা ম্যারজদেট 

গাইফান্ধা 

email- dcgaibandha@mopa.gov.bd 

০৪. যকারয (াভরযক)  কভ যকতযাদদয 

আদেয়াস্ত্র রাইদন্প প্রদান  

রস্তর/রযবরফায 

 

 

 

৪৫ (য়তারে)  

কাম©রদফ 

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন 

২. ফয় ৩০ ফছয  প্রভাদণয রনরভি জাতীয় রযচয়ত্র/ জন্নদ/যীক্ষা াদয নদ 

(তযারয়ত) 

৩.জচয়াযম্যান কর্তযক নাগরযকত্ব নদত্র (তযারয়ত এক কর) 

৪. চাকুযী াংক্রাি প্রতযয়নত্র (দিয প্রধান কর্তযক প্রদি এক কর) 

৫. ইদতাপূদফ য অস্ত্র ক্রয় কদযনরন ভদভ য ৩০০/- টাকা মূদল্যয োদম্প রপনাভায মূর কর। 

(জনাটাযী াফররক কর্তযক প্রদি) 

৬. াদাট য াইদজয তযারয়ত যরঙ্গন ছরফ -০৩ (রতন) কর। 

৭. রক্ষাগত জমাগ্যতায নদ। (তযারয়ত এক কর)     

রনধ যারযত আদফদন পযভ জজ. এভ 

াখা জজরা প্রাদকয কাম যারয় 

দত াংগ্র কযদত দফ এফাং 

অন্যান্য কাগজত্র স্ব উদযাদগ 

াংগ্র কযদত দফ। 

১. আদফদন দত্র ২০/- টাকা জকাট য রপ। 

 

রাইদন্প রপ  এফাং নফায়ন রপ প্রদমাজয দফ না। 

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা াখা 

জপান নাং: ০২-৫৮৮৮৭৭৫12 

e-mail: acjmdcofficegb@gmail.com 
 

 

জজরা ম্যারজদেট 

গাইফান্ধা 

email- dcgaibandha@mopa.gov.bd 

 
চরভান-২ 
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াতা-২ 
ক্রভ জফায নাভ প্রদয়াজনীয় 

ভয়(ঘন্টা/ 

রদন/ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/আদফদন 

পযভ প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং রযদাধ েরত (মরত থাদক) দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায নাভ, দফী 

(ফাাংরাদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জটররদপান নম্বয, ই-জভইর 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/ মায কাদছ আীর 

কযা মাদফ (কভ যকতযায 

দফী/ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড জটররদপান 

নম্বয, ই-জভইর) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

০৫. যকারয (জফাভরযক)  কভ যকতযাদদয 

আদেয়াস্ত্র রাইদন্প প্রদান 

টগান/ফন্দুক/যাইদপর 

 

 

 

৩০ (রত্র)  

কাম©রদফ 

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন 

২. ফয় ৩০ ফছয  প্রভাদণয রনরভি জাতীয় রযচয়ত্র/ জন্নদ/যীক্ষা াদয নদ 

(তযারয়ত) 

৩.জচয়াযম্যান কর্তযক নাগরযকত্ব নদত্র (তযারয়ত এক কর) 

৪. চাকুযী াংক্রাি প্রতযয়নত্র (দিয প্রধান কর্তযক প্রদি এক কর) 

৫. ইদতাপূদফ য অস্ত্র ক্রয় কদযনরন ভদভ য ৩০০/- টাকা মূদল্যয োদম্প রপনাভায মূর কর। 

(জনাটাযী াফররক কর্তযক প্রদি) 

৬. াদাট য াইদজয তযারয়ত যরঙ্গন ছরফ -০৩ (রতন) কর। 

৭. রক্ষাগত জমাগ্যতায নদ। (তযারয়ত এক কর)     

রনধ যারযত আদফদন পযভ জজ. এভ 

াখা,  জজরা প্রাদকয কাম যারয় 

দত াংগ্র কযদত দফ এফাং 

অন্যান্য কাগজত্র স্ব উদযাদগ 

াংগ্র কযদত দফ। 

১. আদফদন দত্র ২০/- টাকা জকাট য রপ। 

 

রাইদন্প রপ  এফাং নফায়ন রপ প্রদমাজয দফ না। 

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা াখা 

জপান নাং: ০২-৫৮৮৮৭৭৫12 

e-mail: acjmdcofficegb@gmail.com 
 

 

জজরা ম্যারজদেট 

গাইফান্ধা 

email- dcgaibandha@mopa.gov.bd 

০৬. যকারয (জফাভরযক)  কভ যকতযাদদয 

আদেয়াস্ত্র রাইদন্প প্রদান  

রস্তর/রযবরফায 

 

 

 

৪৫ (য়তারে)  

কাম©রদফ 

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন 

২. ফয় ৩০ ফছয  প্রভাদণয রনরভি জাতীয় রযচয়ত্র/ জন্নদ/যীক্ষা াদয নদ 

(তযারয়ত) 

৩.জচয়াযম্যান কর্তযক নাগরযকত্ব নদত্র (তযারয়ত এক কর) 

৪. চাকুযী াংক্রাি প্রতযয়নত্র (দিয প্রধান কর্তযক প্রদি এক কর) 

৫. ইদতাপূদফ য অস্ত্র ক্রয় কদযনরন ভদভ য ৩০০/- টাকা মূদল্যয োদম্প রপনাভায মূর কর। 

(জনাটাযী াফররক কর্তযক প্রদি) 

৬. াদাট য াইদজয তযারয়ত যরঙ্গন ছরফ -০৩ (রতন) কর। 

৭. রক্ষাগত জমাগ্যতায নদ। (তযারয়ত এক কর)     

রনধ যারযত আদফদন পযভ জজ. এভ 

াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয় 

দত াংগ্র কযদত দফ এফাং 

অন্যান্য কাগজত্র স্ব উদযাদগ 

াংগ্র কযদত দফ। 

১. আদফদন দত্র ২০/- টাকা জকাট য রপ। 

 

রাইদন্প রপ  এফাং নফায়ন রপ প্রদমাজয দফ না। 

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা াখা 

জপান নাং: ০২-৫৮৮৮৭৭৫12 

e-mail: acjmdcofficegb@gmail.com 
 

 

জজরা ম্যারজদেট 

গাইফান্ধা 

email- dcgaibandha@mopa.gov.bd 

০৭. আরথ যক প্ররতিান ও অন্য প্ররতিাদনয 

অনুকূদর  আদেয়াস্ত্র রাইদন্প প্রদান 

টগান/ফন্দুক/যাইদপর 

 

 

 

৪৫ (য়তারে)  

কাম©রদফ 

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন 

২. আদফরদত প্ররতিান জখারায প্রতযয়ন ত্র এক কর। 

৩. আদেয়াস্ত্র ক্রয় াংক্রাি প্রধান কাম যারদয়য রনদদ যনা 

৪. আদেয়াদস্ত্রয ধযণ 

৫. প্ররতিাদনয অগ যাদনাগ্রাভ 

৬. জনফর াংক্রাি তয 

৭. আয়কয াটি যরপদকট 

৮. প্ররতিাদনয রনযািা রফফযণী 

৯. গাদড যয জীফন বৃিাি  

১০. গাদড যয অস্ত্র রযচারনায প্ররক্ষণ নদ 

১১. ফাড়ী বাড়ায চুরক্তত্র 

১২. ইদতাপূদফ য অস্ত্র ক্রয় কদযনরন ভদভ য ৩০০/- টাকা মূদল্যয োদম্প রপনাভায মূর কর। 

(জনাটাযী াফররক কর্তযক প্রদি)  

রনধ যারযত আদফদন পযভ জজ. এভ 

াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয় 

দত াংগ্র কযদত দফ এফাং 

অন্যান্য কাগজত্র স্ব উদযাদগ 

াংগ্র কযদত দফ। 

১. আদফদন দত্র ২০/- টাকা জকাট য রপ। 

২. আদফদন অনুদভারদত দর ফন্দুক/যাইদপর/টগান এয জক্ষদত্র 

রাইদন্প ইসুয রপ ২০,০০০/- টাকা। 

৪. রাইদন্প রপ এয ১৫% বযাট যকারয জকালাগাদয জভা প্রদান 

কযদত দফ।  

 

জভা প্রদাদনয জকাডমূ 

(ক) রাইদন্প ইসুয রপ- 

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

(খ) রাইদন্প ইসুয রপ এয উয  ১৫% বযাট 

১-১১৩৩-০০২৫-০৩১১ 

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা াখা 

জপান নাং: ০২-৫৮৮৮৭৭৫12 

e-mail: acjmdcofficegb@gmail.com 
 

 

জজরা ম্যারজদেট 

গাইফান্ধা 

email- dcgaibandha@mopa.gov.bd 

০৮. ফীয মুরক্তদমাোদদয জন্য আদেয়াস্ত্র 

রাইদন্প প্রদান টগান/ফন্দুক/যাইদপর 

 

 

 

৩০ (রত্র)  

কাম©রদফ 

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন 

২. ফয় ৩০ ফছয  প্রভাদণয রনরভি জাতীয় রযচয়ত্র/ জন্নদ/যীক্ষা াদয নদ 

(তযারয়ত) 

৩.জচয়াযম্যান কর্তযক নাগরযকত্ব নদত্র (তযারয়ত এক কর) 

৪. মুরক্তদমাো নদদয তযারয়ত এক কর 

৫. মুরক্তদমাো রাদফ প্রকারত জগদজদটয তযারয়ত কর 

৫. ইদতাপূদফ য অস্ত্র ক্রয় কদযনরন ভদভ য ৩০০/- টাকা মূদল্যয োদম্প রপনাভায মূর কর। 

(জনাটাযী াফররক কর্তযক প্রদি) 

৬. াদাট য াইদজয তযারয়ত যরঙ্গন ছরফ -০৩ (রতন) কর। 

৭. রক্ষাগত জমাগ্যতায নদ। (তযারয়ত এক কর)     

রনধ যারযত আদফদন পযভ জজ. এভ 

াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয় 

দত াংগ্র কযদত দফ এফাং 

অন্যান্য কাগজত্র স্ব উদযাদগ 

াংগ্র কযদত দফ। 

১. আদফদন দত্র ২০/- টাকা জকাট য রপ। 

 

রাইদন্প রপ  এফাং নফায়ন রপ প্রদমাজয দফ না। 

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা াখা 

জপান নাং: ০২-৫৮৮৮৭৭৫12 

e-mail: acjmdcofficegb@gmail.com 
 

 

জজরা ম্যারজদেট 

গাইফান্ধা 

email- dcgaibandha@mopa.gov.bd 

০৯. ফীয মুরক্তদমাোদদয জন্য  আদেয়াস্ত্র 

রাইদন্প প্রদান  

রস্তর/রযবরফায 

 

 

 

৪৫ (য়তারে)  

কাম©রদফ 

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন 

২. ফয় ৩০ ফছয  প্রভাদণয রনরভি জাতীয় রযচয়ত্র/ জন্নদ/যীক্ষা াদয নদ 

(তযারয়ত) 

৩.জচয়াযম্যান কর্তযক নাগরযকত্ব নদত্র (তযারয়ত এক কর) 

৪. মুরক্তদমাো নদদয তযারয়ত এক কর 

৫. মুরক্তদমাো রাদফ প্রকারত জগদজদটয তযারয়ত কর 

৫. ইদতাপূদফ য অস্ত্র ক্রয় কদযনরন ভদভ য ৩০০/- টাকা মূদল্যয োদম্প রপনাভায মূর কর। 

(জনাটাযী াফররক কর্তযক প্রদি) 

৬. াদাট য াইদজয তযারয়ত যরঙ্গন ছরফ -০৩ (রতন) কর। 

৭. রক্ষাগত জমাগ্যতায নদ। (তযারয়ত এক কর)     

রনধ যারযত আদফদন পযভ জজ. এভ 

াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয় 

দত াংগ্র কযদত দফ এফাং 

অন্যান্য কাগজত্র স্ব উদযাদগ 

াংগ্র কযদত দফ। 

১. আদফদন দত্র ২০/- টাকা জকাট য রপ। 

 

রাইদন্প রপ  এফাং নফায়ন রপ প্রদমাজয দফ না। 

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা াখা 

জপান নাং: ০২-৫৮৮৮৭৭৫12 

e-mail: acjmdcofficegb@gmail.com 
 

 

জজরা ম্যারজদেট 

গাইফান্ধা 

email- dcgaibandha@mopa.gov.bd 

চরভান-০৩ 
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াতা-০৩ 

ক্রভ জফায নাভ প্রদয়াজনীয় 

ভয়(ঘন্টা/ 

রদন/ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/আদফদন 

পযভ প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং রযদাধ েরত (মরত থাদক) দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায নাভ, দফী 

(ফাাংরাদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জটররদপান নম্বয, ই-জভইর 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/ মায কাদছ আীর 

কযা মাদফ (কভ যকতযায 

দফী/ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড জটররদপান 

নম্বয, ই-জভইর) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

১০. রাইদন্প োন্পপায 

টগান/ফন্দুক/যাইদপর 

 

 

 

০৭ (াত) 

কাম©রদফ 

 

০১। জজরা ম্যারজদেট ফযাফদয রাইদন্প োন্পপায কযায জন্য স্বব্যাখ্যাত আদফদন। 

০২। রাইদদন্পয পদটাকর। 

াংরিষ্ট রাইদন্পধাযী ১. আদফদন দত্র ২০/- টাকা জকাট য রপ। 

 

 

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা াখা 

জপান নাং: ০২-৫৮৮৮৭৭৫12 

e-mail: acjmdcofficegb@gmail.com 

 

জজরা ম্যারজদেট 

গাইফান্ধা 

email- dcgaibandha@mopa.gov.bd 

১১. ডুরপ্লদকইট রাইদন্প প্রদান 

টগান/ফন্দুক/যাইদপর 

রস্তর/রযবরফায 

 

 

 

০৭ (াত) 

কাম© রদফ 

 

০১। জজরা ম্যারজদেট ফযাফদয ডুরপ্লদকইট রাইদন্প এয জন্য আদফদন। 

০২। রাইদন্প ারযদয় জগদর রজরডয পদটাকর এক কর। 

০৩। রত্রকায় প্রকারত াযাদনা রফজ্ঞরিয রত্রকায কর। 

০৪। রাইদন্প নষ্ট দর রাইদন্প এয পদটাকর।  

াংরিষ্ট রাইদন্পধাযী ১. আদফদন দত্র ২০/- টাকা জকাট য রপ। 

 

 

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা াখা 

জপান নাং: ০২-৫৮৮৮৭৭৫12 

e-mail: acjmdcofficegb@gmail.com 

 

জজরা ম্যারজদেট 

গাইফান্ধা 

email- dcgaibandha@mopa.gov.bd 

১২. আদেয়াস্ত্র রাইদন্প নফায়ন 

টগান/ফন্দুক/যাইদপর 

রস্তর/রযবরফায 

০১ (এক) 

কাম©রদফ 

০১। আদেয়াদস্ত্রয মূর রাইদন্প 

০২। আদেয়াস্ত্র থানায় জভা থাকদর থানায় জভায রজরড এয ারনাগাদ তয 

০৩। নফায়ন রপ প্রদাদনয জেজাযী চারাদনয মূর কর। 

০৪। নফায়ন রপ এয উয ১৫% বযাট প্রদাদনয জেজাযী চারাদনয মূর কর। 

াংরিষ্ট রাইদন্পধাযী ১. টগান/ফন্দুক/যাইদপর এয জক্ষদত্র নফায়ন রপ ৫,০০০/- টাকা 

২. রস্তর/রযবরফায এয জক্ষদত্র নফায়ন রপ ১০,০০০/- টাকা 

(ক) রাইদন্প নফায়ন রপ জভা প্রদাদনয জকাড- 

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

(খ) রাইদন্প নফায়ন রপ জভা প্রদাদনয উয  ১৫% বযাট এয জকাড- 

১-১১৩৩-০০২৫-০৩১১ 

 

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা াখা 

জপান নাং: ০২-৫৮৮৮৭৭৫12 

e-mail: acjmdcofficegb@gmail.com 
 

 

জজরা ম্যারজদেট 

গাইফান্ধা 

email- dcgaibandha@mopa.gov.bd 

১৩. বফফারক অফস্থা ম্পরকযত নদত্র 

প্রদান 

৪৫  (য়তারে)  

কাম©রদফ 

১. ম্যারজদেট/জনাটাযী াফররক এয রনকট ম্পারদত বফফারক অফস্থা ম্পরকযত রপনাভা 

২. নদত্র রপ ফাফদ-৫০০/- (াঁচ ত) টাকা ব্যাাংক চারাদনয ভাধ্যদভ 

 ১-২২০১-০০০১-২৬৮১ নাং খাদত জভা াংক্রাি চারাদনয কর। 

৩. নাগরযকত্ব নদত্র (তযারয়ত) 

৪.াদাট য াইদজয যরঙ্গন ছরফ, ১ (রতন) কর (তযারয়ত) 

(ছরফয ভা: 35mm × 45mm)  

কাগজত্র স্ব উদযাদগ াংগ্র 

কযদত দফ। 

১. আদফদন দত্র ২০/- টাকা জকাট য রপ। 

 

 

 

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা াখা 

জপান নাং: ০২-৫৮৮৮৭৭৫12 

e-mail: acjmdcofficegb@gmail.com 
 

 

 

জজরা ম্যারজদেট 

গাইফান্ধা 

email- dcgaibandha@mopa.gov.bd 

১৪. ইট জাড়াদনায  

রাইদন্প প্রদান 

০১ (এক) ভা 

 

রনধ যারযত পযদভ ২০/- টাকায জকাট য রপ আদফদন কযদত দফ। 

আদফদদনয াদথ াংমৄক্ত 

১. জরভয খরতয়ান 

২. দররদরয পদটাকর 

৩. জস্কচ ম্যা 

৪. রযদফ ছাড়ত্র 

৫. আয়কয নদ ইতযারদ 

জজ. এভ াখা (১) রাইদন্প রপ =৫০০/- (াঁচত) টাকা 

চারানমূদর জানারী ব্যাাংক, গাইফান্ধা াখায় জভাদাদনয 

জকাড নাং-১-৪৫৪১-০০০৪-২৬৮১ 

 

(২) উৎ কয ৪৫,০০০/- টাকা চারানমূদর জানারী ব্যাাংক, 

াখায় জকাড- 

১-১১৪১-০১৪০-০১১১ 

 

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা াখা 

জপান নাং: ০২-৫৮৮৮৭৭৫12 

e-mail: acjmdcofficegb@gmail.com 

 

 

জজরা ম্যারজদেট 

গাইফান্ধা 

email- dcgaibandha@mopa.gov.bd 

১৫. ইটবাটায রাইদন্প নফায়ন ১০ (দ)  

কাম©রদফ 

রনধ যারযত পযদভ ২০/- টাকায জকাট য রপ আদফদন কযদত দফ। 

আদফদদনয াদথ াংমৄক্ত 

১. জরভয খরতয়ান 

২. দররদরয পদটাকর 

৩. জস্কচ ম্যা 

৪. রযদফ ছাড়ত্র 

৫. আয়কয নদ ইতযারদ 

জজ. এভ াখা (১) রাইদন্প রপ =৫০০/- (াঁচত) টাকা 

চারানমূদর জানারী ব্যাাংক, গাইফান্ধা াখায় জভাদাদনয 

জকাড নাং-১-৪৫৪১-০০০৪-২৬৮১ 

 

(২) উৎ কয ৪৫,০০০/- টাকা চারানমূদর জানারী ব্যাাংক, 

াখায় জকাড- 

১-১১৪১-০১৪০-০১১১ 

 

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা াখা 

জপান নাং: ০২-৫৮৮৮৭৭৫12 

e-mail: acjmdcofficegb@gmail.com 
 

 

 

জজরা ম্যারজদেট 

গাইফান্ধা 

email- dcgaibandha@mopa.gov.bd 

১৬.  ধভীয় অনুিাদনয  অনুভরত প্রদান 

াংক্রাি 

০৩ (রতন) কাম©রদফ ২০/- টাকায জকাট য রপ আদফদন কযদত দফ। জজ. এভ াখা প্রদমাজয নদ   

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা াখা 

জপান নাং: ০২-৫৮৮৮৭৭৫12 

e-mail: acjmdcofficegb@gmail.com 
 

 

 

জজরা ম্যারজদেট 

গাইফান্ধা 

email- dcgaibandha@mopa.gov.bd 

চরভান-৪ 
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াতা-০৪ 

ক্রভ জফায নাভ প্রদয়াজনীয় 

ভয়(ঘন্টা/ 

রদন/ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/আদফদন 

পযভ প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং রযদাধ েরত (মরত থাদক) দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায নাভ, দফী 

(ফাাংরাদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জটররদপান নম্বয, ই-জভইর 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/ মায কাদছ আীর 

কযা মাদফ (কভ যকতযায 

দফী/ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড জটররদপান 

নম্বয, ই-জভইর) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

১৭. (ক) এরড রফক্রদয়য রাইদন্প  প্রদান 

(খ) এরড ব্যফাদযয রাইদন্প প্রদান 

(১) ফারণরজযক ব্যফায 

৩০ (রত্র)  কাম©রদফ ১। রনধ যারযত পযদভ আদফদন 

২। আইরড কাড য/জন্ নদদয তযারয়ত এক কর 

৩। ব্যফা প্ররতিাদনয ভাররকানা াংক্রাি কাগজত্র/বাড়ায চুরক্তনাভায তযারয়ত এক কর। 

৪। আরথ যক স্বেরতায নদত্র এক কর 

৫। জেড রাইদন্প তযারয়ত এক কর। 

৬। াংরিষ্ট ইউরনয়ন রযলদ/জৌযবা জচয়াযম্যান কর্তযক প্রদি নাগরযকত্ব নদত্র তযারয়ত 

এক কর 

৭। আয়কয নদ (মরদ থাদক) 

৮। জদাকান ও গুদাদভয রনভ যাণ নকা 

৯। াদাট য াইদজয তযারয়ত যরঙ্গন ছরফ-০৩ (রতন) কর। 

আদফদন পযভ জজএভ াখা, 

জজরা প্রাদকয কাম যারয় দত 

াংগ্র কযদত দফ এফাং অন্যান্য 

কাগজত্র স্ব উদযাদগ াংগ্র 

কযদত দফ। 

রাইদন্প ইসুয রপ ৫০০০/- টাকা ও রপ এয উয ১৫% বযাট। 

 

ইসুয রপ জকাড নাং-  

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ এ জেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ জভা রদদত দফ। 

 

১৫% বযাট এয জকাড নাং-১-১১৩৩-০০২৫-০৩১১ জেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ জভা রদদত দফ। 

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা াখা 

জপান নাং: ০২-৫৮৮৮৭৭৫12 

e-mail: acjmdcofficegb@gmail.com 

 

জজরা ম্যারজদেট 

গাইফান্ধা 

email- dcgaibandha@mopa.gov.bd 

১৮. (২)  এরদডয াধাযণ ব্যফায ১০ 

ররটায ম©িঃ (i) রক্ষা ও গদফলণা 

(ii) অন্যান্য (রক্ষা ও গদফলণা 

ব্যতীত) 

(৩) এরদডয াধাযণ ব্যফায ১০ 

ররটায এয উদর্ধ্য) 

৩০ (রত্র)  কাম©রদফ ১। রনধ যারযত পযদভ আদফদন 

২। প্ররতিাদন এরড ব্যফাদযয অনুভরতত্র 

৩।  প্ররতিাদনয রনভ যাণ নকা 

৪। জরভয ভাররকানা াংক্রাি কাগজত্র/বাড়ায চুরক্তত্র 

৫। আরথ যক স্বেরতা নদত্র এক কর । 

৬। জেড রাইদন্প তযারয়ত এক কর (মরদ থাদক)। 

৭। আয়কয নদ (মরদ থাদক) 

 

আদফদন পযভ জজরা প্রাদকয 

কাম যারয় দত াংগ্র কযদত দফ 

এফাং অন্যান্য কাগজত্র স্ব 

উদযাদগ াংগ্র কযদত দফ। 

রাইদন্প ইসুয রপ ৫০০০/- টাকা ও রপ এয উয ১৫% বযাট। 

 

ইসুয রপ জকাড নাং-  

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ এ জেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ জভা রদদত দফ। 

 

১৫% বযাট এয জকাড নাং-১-১১৩৩-০০২৫-০৩১১ জেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ জভা রদদত দফ। 

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা াখা 

জপান নাং: ০২-৫৮৮৮৭৭৫12 

e-mail: acjmdcofficegb@gmail.com 

 

জজরা ম্যারজদেট 

গাইফান্ধা 

email- dcgaibandha@mopa.gov.bd 

১৯ এরড রযফদণয রাইদন্প প্রদান ৩০ (রত্র)  কাম©রদফ ১। রনধ যারযত পযদভ আদফদন 

২। আইরড কাড য/জন্ নদদয তযারয়ত এক কর। 

৩। ব্যফা  প্ররতিাদনয ভাররকানা াংক্রাি কাগজত্র/বাড়ায চুরক্তনাভায তযারয়ত এক কর। 

৪। আরথ যক স্বেরতা নদত্র এক কর । 

৫।জেড রাইদন্প তযারয়ত এক কর। 

৬। াংরিষ্ট ইউরনয়ন রযলদ/জৌযবা জচয়াযম্যান কর্তযক প্রদি নাগরযকত্ব নদত্র তযারয়ত 

এক কর। 

৭। আয়কয নদ (মরদ থাদক) 

৮। জদাকান ও গুদাদভয রনভ যাণ নকা। 

৯। াদাট য াইদজয তযারয়ত যরঙ্গন ছরফ-০৩ (রতন) কর। 

আদফদন পযভ জজরা প্রাদকয 

কাম যারয় দত াংগ্র কযদত দফ 

এফাং অন্যান্য কাগজত্র স্ব 

উদযাদগ াংগ্র কযদত দফ। 

রাইদন্প ইসুয রপ ৫০০০/- টাকা ও রপ এয উয ১৫% বযাট। 

 

ইসুয রপ জকাড নাং-  

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ এ জেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ জভা রদদত দফ। 

 

১৫% বযাট এয জকাড নাং-১-১১৩৩-০০২৫-০৩১১ জেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ জভা রদদত দফ। 

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা াখা 

জপান নাং: ০২-৫৮৮৮৭৭৫12 

e-mail: acjmdcofficegb@gmail.com 

 

জজরা ম্যারজদেট 

গাইফান্ধা 

email- dcgaibandha@mopa.gov.bd 

২০. এরদডয কর ধযদণয রাইদন্প 

নফায়ন 

০৭ (াত)  কাম©রদফ ১। রাইদদন্পয জভয়াদ জল ওয়ায ১ ভা পূদফ য নফায়দনয জন্য আদফদন। 

২। মূর রাইদদন্পয কর। 

৩। নফায়ন রপ জভা প্রদাদনয জেজাযী চারাদনয মূর কর।   

 

স্ব উদযাদগ। নফায়ন রপ- মূর রাইদন্প ইসুয রপ এয  উয ৫% টাকা এফাং নফায়ন 

রপ এয উয ১৫% বযাট। 

 

নফায়ন রপ জকাড নাং-  

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪  

 

১৫% বযাট এয জকাড নাং- ১-১১৩৩-০০২৫-০৩১১ জেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ জভা রদদত দফ। 

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা াখা 

জপান নাং: ০২-৫৮৮৮৭৭৫12 

e-mail: acjmdcofficegb@gmail.com 

 

জজরা ম্যারজদেট 

গাইফান্ধা 

email- dcgaibandha@mopa.gov.bd 

২১. বদরনক/ািারক রত্রকা রডক্লাদযন ৪৫ (য়তারে) 

কাম©রদফ 

১. স্বব্যাখ্যাত আদফদন 

২. জচয়াযম্যান কর্তযক প্রদি জাতীয়তা নদ এক কর। 

৩. আইরড কাড য এয তযারয়ত কর। 

৪. াাংফারদকতায় অরবজ্ঞতায প্রতযয়নত্র এক কর। 

৫. রক্ষাগত জমাগ্যতা নদ তযারয়ত এক কর। 

৬. তযারয়ত আয়কয নদ এক কর। 

৭. রপ্ররন্টাং জপ্রদয াদথ চুরক্তদত্রয কর এক জট। 

৮. াংরিষ্ট রপ্ররন্টাং জপ্রদয অনুদভাদন নদ এক কর। 

৯. ব্যাাংক স্বেরতায নদ এক কর। 

স্ব উদযাদগ ২০ টাকায জকাট য রপ কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা াখা 

জপান নাং: ০২-৫৮৮৮৭৭৫12 

e-mail: acjmdcofficegb@gmail.com 
 

 

জজরা ম্যারজদেট 

গাইফান্ধা 

email- dcgaibandha@mopa.gov.bd 
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০৮। ভূপভ পধগ্রণ োখো (কক্ষ নং- ৩০৫) 

ক্রপভক 

নম্বয 
পফোয নোভ 

প্রদয়োজনীয় ভয় 

(ঘন্টো/পদন/ভো) 
cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

cÖvwß¯’vb 

wd/PvR© Rgv`v‡bi LvZ 

I †KvW KLb cÖ`vb 

Ki‡Z n‡e Zv D‡jøL 

Ki‡Z n‡e| 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi bvg, c`ex 

(‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn 

†Uwj‡dvb b¤^i, B-‡gBj) 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi/ hvi wbKU Avcxj Kiv 

hv‡e  (Kg©KZ©vi bvg, c`ex 

(‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn †Uwj‡dvb b¤^i, 

B-‡gBj) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

0১ ভূপভ পধগ্রণ 

 

06- 08 gvm 

(cÖK‡í Kv‡Ri 

cwiwai Dci mgq 

wba©vwiZ n‡e) 

1| miKvwi, AvavmiKvwi I ¯̂vqZ¡kvwmZ ms ’̄vi AwaMÖnY cȪ Ív‡ei 

mwnZ wb¯œwjwLZ KvMRcÎ/Z_¨vw` (cÖ‡Z¨KwUi 5 Kwc K‡i) mshy³ 

Kwiqv `vwLj Kwi‡Z nB‡e: 

প্রতুোপ ংস্থো/ ব্পক্ত 

পনদজ 

miKvwi †Kvb cÖ¯Ív‡ei 

†ÿ‡Î 10 (`k) jÿ 

UvKv ch©šÍ cÖv°wjZ 

A‡_©i Dci 3% nv‡i 

Ges Z ỳaŸ© nB‡j 2% 

nv‡i, Avav miKvwi/ 

¯^vwqZ¡kvwmZ ms ’̄vi 

cȪ Ív‡ei †ÿ‡Î 

20(wek) jÿ UvKv 

ch©šÍ cÖv°wjZ A‡_©i 

Dci 10% nv‡i Ges 

Z`yধ্ব © nBপর 7.50% 

nv‡i, †emiKvwi/ 

e¨w³gvwjKvbvaxb 

cȪ Ív‡ei †ÿ‡Î †h 

†Kvb As‡Ki cÖv°wjZ 

A‡_©i Dci 15% nv‡i 

Avbymvw½K LiP enb 

Ki‡Z n‡e 

ভূপভ পধগণ কভ ধকতধো, গোআফোন্ধো 

পজরো পকোড-3200 

e-mail- 
laogaibandha@gmail.com 

পতপযক্ত পজরো প্রোক (যোজস্ব), গোআফোন্ধো 

পজরো পকোড-3200 

পপোন নং: 02-588877504 

e-mail- adcrevenuegaibandha@gmail.com 

 

(K) wba©vwiZ Q‡K cÖ¯Íve (Q‡K cÖ‡Z¨KwU Kjvg মথোম_fv‡e c~iY 

Kwiqv w`‡Z nB‡e)| 

ঐ 

(L) cÖK‡íi we Í̄vwiZ eY©bv| 

 cÖZ¨vwk ms ’̄vi wbqš¿YKvix gš¿Yvjq KZ©„K f~wg AwaMÖnY msµvšÍ 

cÖkvmwbK Aby‡gv`bcÎ(f~wgi m‡ev©”P cwigvY Ges wbw`ó GjvKvi 

weeiY D‡jøL Kwi‡Z nB‡e)| 

ঐ 

(M) Dbœqb cÖK‡íi Aby‡gv`b msµvšÍ cÖkvmwbK Av‡`k| ংপিষ্ট ভন্ত্রণোরয় 

(N) A_© cÖ̀ v‡bi wbðqZv cÎ(ev‡RU eivÏ/ Aby‡gvw`Z wWwcwc Gi 

mZ¨vwqZ Kwc)| 

ংপিষ্ট ভন্ত্রণোরয় 

(O) cÖ¯ÍvweZ Rwgi Zdwmj (me©‡kl Rwi‡ci †gŠRvi bvg, †R Gj 

bs, LwZqvb bs, `vM bs, `v‡M †gvU Rwgi cwigvY, AwaMÖn‡Yi Rb¨ 

cȪ ÍvweZ Rwgi cwigvY I `v‡Mi †kÖwY D‡jøLc~e©K h_vh_ Kg©KZ©v 

KZ©„K ¯̂vÿwiZ) 

প্রতুোপ ংস্থো/ ব্পক্ত 

পনদজ 

(P) ‡Uªwms K¬‡_ cȪ ‘ZK„Z †gŠRv g¨v‡c cȪ ÍvweZ Rwgi Ae ’̄vbmn 

cÖvmw½K Ab¨vb¨ welq wPwýZKiY (cȪ ÍvweZ Rwgi mxgvbvi wfZ‡i 

ag©xq উোনোরয়, Kei ’̄vb I k¥kvb _vK‡j ev we`¨gvb †Kvb AvB‡b 

msiÿY †hvM¨ Ggb Rwg _vwK‡j Zvnv wfbœ Kvwj‡Z wPwýZ Kwiqv 

Ges mvs‡KwZK wPý Øviv b·vq D‡jøL Kwiqv w`‡Z nB‡e)|  

প্রতুোপ ংস্থো/ ব্পক্ত 

পনদজ 

(Q) cÖK‡íi weeiYx, ‡j - AvDU cø¨vb I e¨envi cwiKíbvi wfwË‡Z 

bÿ bZg Rwgi cÖ‡qvRbxqZv D‡jøLmn Dnvi ¯̂c‡ÿ Z_¨ I †hŠw³KZv 

we‡kølY| 

প্রতুোপ ংস্থো/ ব্পক্ত 

পনদজ 

(R) cybev©mন cwiKíbv [ ÿwZMÖ¯Í cwiev‡ii m¤¢ve¨ msL¨v, Rwg 

n Í̄všÍ‡ii c~‡e©B cybe©vmb cÖwµqv(ev ‘̄Pz¨Z‡`i), Znwejmn Ab¨vb¨ 

Z_¨]| 

প্রতুোপ ংস্থো/ ব্পক্ত 

পনদজ 

(S) cwi‡ek Awa`ß‡ii QvocÎ| ংপিষ্ট  ভন্ত্রণোরয়/দিয 

(T) agx©q cÖwZôvb, wkÿv cÖwZôvb msµvšÍ cÖwZ‡e`b (AwaMÖn‡Yi 

Acwinvh©Zvi Z_¨ I hyw³, ¯’vbvšÍi cÖwµqvmn we¯ÍvwiZ cwiKíbv, 

Avw_©K ms ’̄vb BZ¨vw`mn)| 

প্রতুোপ ংস্থো/ ব্পক্ত 

পনদজ 

(U) cÖ¯ÍvweZ GjvKvi wfwWI wPÎ| ঐ 

(V) A½xKvi cÎ (wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ †hB D‡Ï‡k¨ AwaMÖnY Kiv 

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

ঐ 



cybtMÖnY Kiv nB‡j AvcwË _vwK‡e bv g‡g© A½xKvi cÎ)| 

(W) cyiv‡bv `ßi/ ’̄vcbvi cwie‡Z© bZzb `ßi/ ’̄vcbvi Rb¨ Rwg 

AwaMÖnY cȪ Ív‡ei ‡ÿ‡Î cyiv‡bv `ßi/¯’vcbv Rwg †Rjv cÖkvm‡Ki 

wbKU mgc©Y Kiv nB‡e g‡g© A½xKvi cÎ| 

ঐ 

(X) Aviwe‡Uªkb Av`vj‡Zi ev Aviwe‡Uªkb Avcxj UªvBey¨bvj Gi 

wb‡`©‡k ÿwZc~iY eve` ewa©Z A_© cwi‡kv‡ai mÿgZv m¤ú‡K© Ges 

ewa©Z A_© Av`vর‡Zi Av‡`k cÖvwßi ci wba©vwiZ mg‡q cÖ̀ vb Kiv 

nB‡e g‡g© A½xKvi bvgv| 

ঐ 

(Y) wba©vwiZ di‡g me©‡kl †iKWx©q gvwjKM‡Yi `vMwfwËK Z_¨ 

Ges me©‡kl LwZqv‡bi mvwU©dvBW Kwc| 

ঐ 

02 পধগ্রণকৃত জপভয 

ক্ষপতপুযণ প্রদোন 

60(lvU) Kvh©w`em 1) gvwjKvbv `vexi ¯̂c‡ÿ wb‡¤œv³ KvMRcÎ `vwLj Ki‡Z n‡e  Av‡eদদনয mv‡_ 20/- 

UvKvi †KvU© wd 

ভূপভ পধগণ কভ ধকতধো, গোআফোন্ধো 

পজরো পকোড-3200 

e-mail- 
laogaibandha@gmail.com 

পতপযক্ত পজরো প্রোক (যোজস্ব), গোআফোন্ধো 

পজরো পকোড-3200 

পপোন নং: 02-588877504 

e-mail- adcrevenuegaibandha@gmail.com 

 

K) mv`v KvM‡R Av‡e`b wbR D‡`¨v‡M 

L) me©‡kl cÖKvwkZ Rwi‡c GmG/AviGm/ bvgRvwi/ Rgv LvwiR 

LwZqv‡bi mvwU©dvBW Kwc 

‡Rjv †iKW©iæg 

M) ‰cwÎK Iqvwikm~‡Î `vex Ki‡j Iqvwik mb` mswkøó  †cŠimfv/ 

BDwbqb cwil` 

N) Av`vj‡Zi ivq/wWwµg~‡j `vex Ki‡j iv‡qi mvwU©dvBW Kwc I 

ivq †gvZv‡eK †iKW© ms‡kva‡bi mvwU©dvBW Kwc 

ংপিষ্ট Av`vjZ 

O) µqm~‡Î gvwjKvbv `vex Ki‡j avivevwnK fv‡e `wj‡ji mvwU©dvBW 

Kwc 

mswkøó ‡Rjv/mve-

‡iwR÷vi Awdm 

P) cvIqvi Ae G¨vUwY©  g~‡j  Av‡e`b Ki‡j cvIqvi Ae †iwRw÷ªi 

mvwU©dvBW Kwc 

mswkøó ‡Rjv/mve-

‡iwR÷vi Awdm 

Q) f‚wg Dbœqb Ki cwi‡kv‡ai nvj bvMv` `vwLjv mswkøó  BDwbqb f‚wg 

Awdm 

R)  RvZxq cwiPqc‡Îi mZ¨vwqZ Kwc mswkøó  †cŠimfv/ 

BDwbqb cwil` 

S) cvm‡cvU© mvB‡Ri 01 Kwc mZ¨vwqZ Qwe mswkøó  †cŠimfv/ 

BDwbqb cwil` 

T) 300/- UvKvi bb-RywWwkqvj ÷¨v‡¤ú A½xKvi bvgv Ges 300/- 

UvKvi bb-RywWwkqvj ÷¨v‡¤ú bv-`vex bvgv (cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î) 

wbR D‡`¨v‡M  I 

mbv³Kvix wn‡m‡e 

mswkøó  †cŠimfv/ 

BDwbqb cwil‡`i 

¯^vÿi I mxj 

U) B-wUb mvwU©wd‡KU, e¨vsK †÷U‡g›U mswkøó `ßi 

03 AwaMÖn‡Yi weiæ‡× 

Awf‡hvM/ AvcwË 

wb¯úwËKiY 

60(lvU) Kvh©w`em 1) mv`v KvM‡R Av‡e`b 

2) `vexi ¯^c‡ÿ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

Av‡e`bKvix wb‡R Av‡e`‡bi mv‡_ 20/- 

UvKvi †KvU© wd 

ভূপভ পধগণ কভ ধকতধো, গোআফোন্ধো 

পজরো পকোড-3200 

e-mail- 
laogaibandha@gmail.com 

পতপযক্ত পজরো প্রোক (যোজস্ব), গোআফোন্ধো 

পজরো পকোড-3200 

পপোন নং:(+৮৮)02-588877504 

e-mail- adcrevenuegaibandha@gmail.com 
3) RvZxq cwiPqcÎ/ Rb¥ mb‡`i mZ¨vwqZ Kwc mswkøó  †cŠimfv/ 

BDwbqb cwil` 

04 08 avivi weiæ‡× 

Awf‡hvM/ AvcwË 

wb¯úwËKiY 

ïbvbx A‡šÍ wb¯úwË 1) `vexi ¯̂c‡ÿ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ   

2) mv`v KvM‡R Av‡e`b 

Av‡e`bKvix wb‡R Av‡e`‡bi mv‡_ 20/- 

UvKvi †KvU© wd 

ভূপভ পধগণ কভ ধকতধো, গোআফোন্ধো 

পজরো পকোড-3200 

জপান: ০২ ৫৮৮৮৭৭৫10 (অ.) 

e-mail- 

পতপযক্ত পজরো প্রোক (যোজস্ব), গোআফোন্ধো 

পজরো পকোড-3200 

পপোন নং:(+৮৮)02-588877504 

e-mail- adcrevenuegaibandha@gmail.com 
3) cvm‡cvU© mvB‡Ri 01Kwc Qwe/ RvZxq cwiPqcÎ/ Rb¥ mb‡`i 

mZ¨vwqZ Kwc/ Iqvwik mb` 

mswkøó  †cŠimfv/ 

BDwbqb cwil` 



4) Av`vj‡Zi ivq/wWwµg~‡j `vex Ki‡j iv‡qi mvwU©dvBW Kwc I 

ivq †gvZv‡eK †iKW© ms‡kva‡bi mvwU©dvBW Kwc 

ংপিষ্ট Av`vjZ laogaibandha@gmail.com 

05 AwaMÖnYK…Z GjG 

gvgjvi Z_¨vw` 

AbymÜvb cÖ`vb 

07(mvZ) Kvh©w`em 1) wba©vwiZ di‡g Av‡e`b Ki‡Z n‡e Aby‡gvw`Z †fÛv‡ii 

wbKU n‡Z   

Av‡e`‡bi mv‡_ 20/- 

UvKvi †KvU© wd 

ভূপভ পধগণ কভ ধকতধো, গোআফোন্ধো 

পজরো পকোড-3200 

জপান: ০২ ৫৮৮৮৭৭৫10 (অ.) 

e-mail- 

laogaibandha@gmail.com 

পতপযক্ত পজরো প্রোক (যোজস্ব), গোআফোন্ধো 

পজরো পকোড-3200 

পপোন নং -02-588877504 

e-mail- adcrevenuegaibandha@gmail.com 

 
 

০৯। যাজস্ব াখা (কক্ষ নাং- ৩০৬) 

ক্ররভক 

নম্বয 
জফায নাভ  জফা প্রদাদন 

দফ যাচ্চ ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ প্রারিস্ান 
জফা মূল্য এফাং রযদাধ 

েরত( মরদ থাদক ) 

াখায নাভ 

দারয়ত্বপ্রাি   

কভ যকতযায  দফী,  নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, অরপরয়ার 

জটররদপান ও 

 ই-জভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, অরপরয়ার 

জটররদপান ও  

ই-জভইর ঠিকানা। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ কৃপল খো জপভ ফদদোফস্ত 

প্রস্তোফ নুদভোদন  

 

৬০ কাম যরদফ উদজরা রনফ যাী অরপ দত জপ্ররযত জক নরথ -মায  

mv‡_ wb¤œewY©Z KvMRcÎ _vK‡Z n‡e 

1| Dc‡Rjv K…wl Lvm Rwg e¨e¯’vcbv I e‡›`ve¯Í 

KwgwUi mfvi Aby‡gv`b msµvšÍ Kvh©weeiYx 

২। উদজরা রনফ যাী অরপায ও  কাযী 

করভনায(ভুরভ) স্বাক্ষরযত প্রস্তাফত্র 

৩। ভূরভীদনয পুযণকৃত আদফদনত্র  

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

wba©vwiZ di‡g mnKvix Kwgkbvi (f‚wg) eivei 

Av‡e`b cÎ 

৫| f‚wgnxb mb` (mswkøó BDwc †Pqvig¨vb/‡gqi, 

†cŠimfv KZ©„K)  

৬| bvMwiK নদদয তযারয়ত কর  

১। আউপনয়ন পডপজটোর পন্টোয/ 

কোযী কপভনোয(ভূপভ)/ 

উদজরো দয়ফ পোট ধোর/দজরো 

দয়ফ পোট ধোর/দজরো প্রোদকয 

কোম ধোরদয়য যোজস্ব োখো/ 

www.forms.gov.bd 

 

চোজধমুক্ত 

 
জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয, গাইফান্ধা।    

নম্বয-৩০6   

জজরা জকাড- ৩২ 

জপান নাং : 02588877511 

e-mail-rdcgaibandha32 

@gmail.com  

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),          

 নম্বয-303

জজরা জকাড-32 

জপান 02-588877504 

e-mail-

adcrevenuegaibandha@gmail.com 

 

২ যকোপয দিদযয নুকূদর 

কৃপল খো জপভ ফদদোফস্ত 

প্রদোন 

৬০ কাম যরদফ ১) ংপিষ্ট ংস্থো কর্তধক অদফদন 

২) চোপদোকৃত জপভয তপপর 

৩) অদফদদন ফপণ ধত তথ্যোফরীয তুতো ম্পদকধ একটি 

রপনোভো 

৪) অদফদনকৃত জপভয পশ্রণী পযফতধন কযদফন নো ভদভ ধ 

প্রতুয়নত্র 

৫) উেধতন কর্তধদক্ষয প্রোপনক নুভপতত্র  

ক্ষভতো ত্র 

৬) অপথ ধক পফলয় ম্পদকধ স্পপষ্টকযণ/ব্োংক রদবন্পী 

৭) পর-অউট প্লোন 

৮) জপভয খপতয়োন 

 

১) ংপিষ্ট ংস্থোয  উদযোদগ 

২) ংপিষ্ট আউপনয়্ন ভূপভ পপ 

৩) পনজ উদযোদগ 

৪-৬) ংস্থো কর্তধক 

৭) ংপিষ্ট ংস্থোয  উদযোদগ  

 

ভূপভ ভন্ত্রণোরয় কর্তধক প্রস্তোফ 

নুদভোদদনয য পনধ ধোযণকৃত মূল্য  

পকোড নং  

১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১-পত জভো 

পদদত দফ। 

 

জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয, গাইফান্ধা।    

নম্বয-৩০6   

জজরা জকাড- ৩২ 

জপান নাং : 02588877511 

e-mail-rdcgaibandha32 

@gmail.com  

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),          

 নম্বয-303

জজরা জকাড-32 

জপান 02-588877504 

e-mail-

adcrevenuegaibandha@gmail.com 

 

৩ যকোপয পক্ষো প্রপতষ্ঠোদনয 

নুকূদর কৃপল খো জপভ 

ফদদোফস্ত প্রদোন 

৬০ কাম যরদফ ১) যকোপয পক্ষো প্রপতষ্ঠোন কর্তধক অদফদন 

২) চোপদোকৃত জপভয তপপর 

৩) অদফদদন ফপণ ধত তথ্যোফরীয তুতো ম্পদকধ একটি 

রপনোভো 

৪) অদফদনকৃত জপভয পশ্রণী পযফতধন কযদফন নো ভদভ ধ 

১) পক্ষো প্রপতষ্ঠোদনয  উদযোদগ 

২) ংপিষ্ট আউপনয়্ন ভূপভ পপ 

৩) পনজ উদযোদগ 

৪-৬) পক্ষো প্রপতষ্ঠোন কর্তধক 

৭) পক্ষো প্রপতষ্ঠোদনয  উদযোদগ 

প্রোথীত জপভয পনধ ধোপযত মূদল্যয 

১০% োদয 

ভূপভ ভন্ত্রণোরয় কর্তধক প্রস্তোফ 

নুদভোদদনয য পনধ ধোযণকৃত মূল্য  

পকোড নং  

জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয, গাইফান্ধা।    

নম্বয-৩০৬   

জজরা জকাড-32 

জপান নাং : 02588877511 

e-mail-rdcgaibandha32 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),          

 নম্বয-303

জজরা জকাড-32 

জপান 02-588877504 

e-mail-

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

৫) পক্ষত্রপফদদল উেধতন কর্তধদক্ষয প্রোপনক 

নুভপতত্র 

৬) অপথ ধক পফলয় ম্পদকধ স্পপষ্টকযণ/ব্োংক রদবন্পী 

৭) পর-অউট প্লোন 

 ১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১-পত জভো 

পদদত দফ। 

 

@gmail.com  adcrevenuegaibandha@gmail.com 

 

৪ পফযকোপয পক্ষো প্রপতষ্ঠোদনয 

নুকূদর কৃপল  

খো জপভ ফদদোফস্ত প্রদোন 

৬০ কাম যরদফ ১) পক্ষো প্রপতষ্ঠোন কর্তধক অদফদন 

২) চোপদোকৃত জপভয তপপর 

৩) অদফদদন ফপণ ধত তথ্যোফরীয তুতো ম্পদকধ একটি 

রপনোভো 

৪) অদফদনকৃত জপভয পশ্রণী পযফতধন কযদফননো ভদভ ধ 

প্রতুয়নত্র 

৫) পক্ষত্রপফদদল উেধতন কর্তধদক্ষয প্রোপনক 

নুভপতত্র 

৬) অপথ ধক পফলয় ম্পদকধ স্পপষ্টকযণ/ব্োংক রদবন্পী 

৭) পর-অউট প্লোন 

৮) ংপিষ্ট স্থোনীয় যকোয পফবোদগয নোপিয নদ 

১) পক্ষো প্রপতষ্ঠোদনয  উদযোদগ 

২) ংপিষ্ট আউপনয়্ন ভূপভ পপ 

৩) পনজ উদযোদগ 

৪-৬) পক্ষো প্রপতষ্ঠোন কর্তধক 

৭) পক্ষো প্রপতষ্ঠোদনয  উদযোদগ 

৮) ংপিষ্ট স্থোনীয় যকোয পফবোগ 

দত 

প্রোথীত জপভয পনধ ধোপযত মূদল্যয 

১০% োদয 

ভূপভ ভন্ত্রণোরয় কর্তধক প্রস্তোফ 

নুদভোদদনয য পনধ ধোযণকৃত মূল্য  

পকোড নং  

১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১-পত জভো 

পদদত দফ। 

 

 

 

জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয, গাইফান্ধা।    

নম্বয-৩০৬   

জজরা জকাড- 32 

জপান নাং : 02588877511 

e-mail-rdcgaibandha32 

@gmail.com  

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),          

 নম্বয-303

জজরা জকাড-32 

জপান 02-588877504 

e-mail-

adcrevenuegaibandha@gmail.com 

 

৫ পফপষ্ট পক্ষোপফদ, কপফ, 

োপপতুক ফো জোতীয় ম ধোদয় 

পনজ ফদোদনয জন্য 

পফদলবোদফ স্বীকৃত ব্পক্তয 

নুকূদর কৃপল খো জপভ 

ফদদোফস্ত প্রদোন 

৬০ কাম যরদফ ১) ংপিষ্ট ব্োপক্ত কর্তধক অদফদন 

২) অদফদনকোযীয ০২ কপ োদোট ধ োআদজয 

তুোপয়ত পদটো 

৩) স্বীকৃত নদদয তুোপয়ত কপ 

৪) নোগপযকদত্বয নদ 

১) ংপিষ্ট ব্োপক্তয উদযোদগ 

২-৩) পনজ উদযোদগ 

৪) আউপনয়ন পযলদ/দৌযবো 

দত 

 

প্রতীপক/দযয়োপত মূদল্য 

ভূপভ ভন্ত্রণোরয় কর্তধক প্রস্তোফ 

নুদভোদদনয য পনধ ধোযণকৃত মূল্য  

পকোড নং  

১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১-পত জভো 

পদদত দফ। 

জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয, গাইফান্ধা।    

নম্বয-৩০৬   

জজরা জকাড- 32 

জপান নাং : 02588877511 

e-mail-rdcgaibandha32 

@gmail.com  

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),          

 নম্বয-303

জজরা জকাড-32 

জপান 02-588877504 

e-mail-

adcrevenuegaibandha@gmail.com 

 
৬ প্রোকৃপতক দূদম ধোগজপনত 

কোযদণ ক্ষপতগ্রস্থ পযফোদযয 

নুকূদর কৃপল খো জপভ 

ফদদোফস্ত প্রদোন 

৬০ কাম যরদফ ১) ংপিষ্ট ব্োপক্ত কর্তধক অদফদন 

২) অদফদনকোযীয ০২ কপ োদোট ধ োআদজয 

তুোপয়ত পদটো 

৩) প্রোকৃপতক দূদম ধোগজপনত কোযদণ ক্ষপতগ্রস্থ ংক্রোন্ত 

ংপিষ্ট আউপনয়ন/দৌযবো দত প্রোি নদত্র 

৪) নোগপযকদত্বয নদ 

১) ংপিষ্ট ব্োপক্তয উদযোদগ 

২) পনজ উদযোদগ 

৩) পনজ উদযোদগ আউপনয়ন 

পযলদ/দৌযবো দত 

৪) আউপনয়ন পযলদ/দৌযবো 

দত 

 

প্রতীপক মূদল্য 

ভূপভ ভন্ত্রণোরয় কর্তধক প্রস্তোফ 

নুদভোদদনয য পনধ ধোযণকৃত মূল্য  

পকোড নং  

১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১-পত জভো 

পদদত দফ। 

 

 

জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয, গাইফান্ধা।    

নম্বয-৩০৬   

জজরা জকাড- 32 

জপান নাং : 02588877511 

e-mail-rdcgaibandha32 

@gmail.com  

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),          

 নম্বয-303

জজরা জকাড-32 

জপান 02-588877504 

e-mail-

adcrevenuegaibandha@gmail.com 

 

7 ব্পক্তয নুকূদর কৃপল খো 

জপভ ফদদোফস্ত প্রদোন 
৬০ কাম যরদফ ১) ব্পক্ত কর্তধক অদফদনত্র 

২) ০২ কপ োদোট ধ োআদজয পদটো 

৩) নোগপযকদত্বয নদত্র  

৪) অপথ ধক রদবন্পীয োটি ধপপদকট 

১) ংপিষ্ট ব্পক্তয পনজ উদযোদগ 

২-৩) ব্পক্তয পনজ উদযোদগ 

৪) ব্োংক কর্তধক 

 

ভূপভ ভন্ত্রণোরয় কর্তধক প্রস্তোফ 

নুদভোদদনয য পনধ ধোযণকৃত মূল্য  

পকোড নং  

১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১-পত জভো 

পদদত দফ। 

 

 

জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয, গাইফান্ধা।    

নম্বয-৩০৬   

জজরা জকাড- 32 

জপান নাং : 02588877511 

e-mail-rdcgaibandha32 

@gmail.com  

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),          

 নম্বয-303

জজরা জকাড-32 

জপান 02-588877504 

e-mail-

adcrevenuegaibandha@gmail.com 

 

8 ধভীয় স্থোনোয নুকূদর 

কৃপল খো জপভ ফদদোফস্ত 

প্রদোন 

৬০ কাম যরদফ ১) ধভীয় প্রপতষ্ঠোন কর্তধক অদফদন 

২) চোপদোকৃত জপভয তপপর 

৩) অদফদদন ফপণ ধত তথ্যোফরীয তুতো ম্পদকধ একটি 

রপনোভো 

৪) অদফদনকৃত জপভয পশ্রণী পযফতধন কযদফননো ভদভ ধ 

প্রতুয়নত্র 

৫) অপথ ধক পফলয় ম্পদকধ স্পপষ্টকযণ/ব্োংক রদবন্পী 

৬) পর-অউট প্লোন 

১) ধভীয় প্রপতষ্ঠোদনয  উদযোদগ 

২) ংপিষ্ট আউপনয়্ন ভূপভ পপ 

৩-৬) প্রপতষ্ঠোদনয উদযোদগ 

 

প্রোথীত জপভয পনধ ধোপযত মূদল্যয 

১০% োদয 

ভূপভ ভন্ত্রণোরয় কর্তধক প্রস্তোফ 

নুদভোদদনয য পনধ ধোযণকৃত মূল্য  

পকোড নং  

১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১-পত জভো 

পদদত দফ। 

জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয, গাইফান্ধা।    

নম্বয-৩০৬   

জজরা জকাড- 32 

জপান নাং : 02588877511 

e-mail-rdcgaibandha32 

@gmail.com  

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),          

 নম্বয-303

জজরা জকাড-32 

জপান 02-588877504 

e-mail-

adcrevenuegaibandha@gmail.com 
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9 পল্পকোযখোনো স্থোদনয জন্য 

কৃপল খো জপভ ফদদোফস্ত 

প্রদোন 

৬০ কাম যরদফ ১) প্রপতষ্ঠোন কর্তধক অদফদনত্র 

২) পূণ ধোংগ আনদবস্টদভন্ট পপডউর 

৩) ব্োংদকয পনকট দত রদবন্পী োটি ধপপদকট 

৪) প্রকদল্পয ভয়ীভো 

১) ংপিষ্ট প্রপতষ্ঠোদনয পনজ 

উদযোদগ 

২) প্রপতষ্ঠোদনয পনজ উদযোদগ 

৩) ব্োংক কর্তধক 

৪) প্রপতষ্ঠোদনয পনজ উদযোদগ 

ভূপভ ভন্ত্রণোরয় কর্তধক প্রস্তোফ 

নুদভোদদনয য পনধ ধোযণকৃত মূল্য  

পকোড নং  

১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১-পত জভো 

পদদত দফ। 

 

জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয, গাইফান্ধা।    

নম্বয-৩০৬   

জজরা জকাড- 32 

জপান নাং : 02588877511 

e-mail-rdcgaibandha32 

@gmail.com  

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),          

 নম্বয-303

জজরা জকাড-32 

জপান 02-588877504 

e-mail-

adcrevenuegaibandha@gmail.com 

 

10 প্রফোীদদয ভফোয় পভপতয 

ভোেদভ ফহুতর বফন 

পনভ ধোদণয জন্য কৃপল খো 

জপভ ফদদোফস্ত প্রদোন। 

৬০ কাম যরদফ ১) পনজস্ব প্যোদড প্রফোী ভফোয় পভপত কর্তধক 

অদফদনত্র 

২) ফহুতর পফপষ্ট বফন পনভ ধোদণয প্রস্তোদফয পক্ষদত্র 

বফদনয প্লোন, জ্জো-পযকল্পনো, পফপনদয়োগ পযকল্পনো। 

৩) পভপতয পযপজদস্টন ংক্রোন্ত কোগজদত্রয 

তুোপয়ত পদটোকপ 

৪) ংপিষ্ট স্থোনীয় যকোয পফবোদগয নোপিয নদ 

৫) ব্োংদকয পনকট দত  রদবন্পীয োটি ধপপদকট 

১) ংপিষ্ট পভপতয পনজ 

উদযোদগ 

২-৩) পভপতয পনজ উদযোদগ 

৪) আউপনয়ন পযলদ/দৌযবো 

দত 

৫) ব্োংক কর্তধক 

 

ভূপভ ভন্ত্রণোরয় কর্তধক প্রস্তোফ 

নুদভোদদনয য পনধ ধোযণকৃত মূল্য  

পকোড নং  

১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১-পত জভো 

পদদত দফ। 

 

জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয, গাইফান্ধা।    

নম্বয-৩০৬   

জজরা জকাড- 32 

জপান নাং : 02588877511 

e-mail-rdcgaibandha32 

@gmail.com  

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),          

 নম্বয-303

জজরা জকাড-32 

জপান 02-588877504 

e-mail-

adcrevenuegaibandha@gmail.com 

 

11 গফোপদ শু ফো দুগ্ধখোভোয 

স্থোদনয পক্ষদত্র পল্প-

কোযখোনো স্থোদনয জন্য 

কৃপল খো জপভ ফদদোফস্ত 

প্রদোন 

৬০ কাম যরদফ ১) প্রপতষ্ঠোন কর্তধক অদফদনত্র 

২) পগোফোপদ শু ফো দুগ্ধ খোভোয ংক্রোন্ত প্রতুয়নদত্রয 

পদটোকপ 

৩) মৄফ উন্নয়ন কর্তধক প্রপক্ষণ নদদয তুোপয়ত 

পদটোকপ 

৪) অপথ ধক রদবন্পীয োটি ধপপদকট 

১) ংপিষ্ট প্রপতষ্ঠোদনয পনজ 

উদযোদগ 

২) প্রপতষ্ঠোদনয পনজ উদযোদগ 

৩) মৄফ উন্নয়ন প্রপক্ষণ পকন্দ্র দত 

৪) ব্োংক কর্তধক 

 

ভূপভ ভন্ত্রণোরয় কর্তধক প্রস্তোফ 

নুদভোদদনয য পনধ ধোযণকৃত মূল্য  

পকোড নং  

১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১-পত জভো 

পদদত দফ। 

 

জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয, গাইফান্ধা।    

নম্বয-৩০৬   

জজরা জকাড- 32 

জপান নাং : 02588877511 

e-mail-rdcgaibandha32 

@gmail.com  

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),          

 নম্বয-303

জজরা জকাড-32 

জপান 02-588877504 

e-mail-

adcrevenuegaibandha@gmail.com 

 
১2 জর ভার ইজাযা প্রদান ৩০  কাম যরদফ 20 GK‡ii D‡×© Rjgnv‡ji জক্ষদত্র  

১) নিনদ িষ্ট ফরমে আমেদি  

২) grm¨জীনে সনেনির সদস্য সংক্রান্ত সিদ 

৩) সনেনির  দুই েছমরর অনিট প্রনিমেদি  

৪) সনেনির সদস্যমদর িানিকা 

৫) সনেনির ররনজমেশমির ফমটা কনি mZ¨vwqZ এেং 

সনেনির সভািনি/সম্পাদমকর ছনে  

৬) ইজারা মূমের ২০% জাোিি স্বরুি ব্াংক 

ড্রাফট  

20 GKi ch©ি Rjgnv‡ji জক্ষদত্র 

১) নিনদ িষ্ট ফরমে আমেদি  

২) grm¨জীনে সনেনির সদস্য সংক্রান্ত সিদ 

৩) সনেনির দুই েছমরর অনিট প্রনিমেদি  

৪) সনেনির সদস্যমদর িানিকা   

    সনেনির ররনজমেশমির ফমটা  কনি mZ¨vwqZ 

এেং সনেনির সভািনি/সম্পাদমকর ছনে  

৫) ইজারা মূমের ২০% জাোিি স্বiƒি ব্াংক ড্রাফট  

১। আউপনয়ন পডপজটোর পন্টোয/ 

কোযী কপভনোয(ভূপভ)/ 

উদজরো দয়ফ পোট ধোর/দজরো 

দয়ফ পোট ধোর/দজরো প্রোদকয 

কোম ধোরদয়য যোজস্ব োখো/ 

www.forms.gov.bd 

২-৫। অদফদনকোযীয পনজ 

উদযোদগ ংগৃীত 

 

 ১। আউপনয়ন পডপজটোর পন্টোয/ 

কোযী কপভনোয(ভূপভ)/ 

উদজরো দয়ফ পোট ধোর/দজরো 

দয়ফ পোট ধোর/দজরো প্রোদকয 

কোম ধোরদয়য যোজস্ব োখো/ 

www.forms.gov.bd 

২-৫। অদফদনকোযীয পনজ 

উদযোদগ ংগৃীত 

১) আমেদি ফরমের মূে-৫০০/- 

( cuvPkZ) টাকা 

২) কভদক্ষ  নেগি নিি েছমরর 

রোট ইজারা মূমের ৫% উর্ধ্ি দর 

জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয, গাইফান্ধা।    

নম্বয-৩০৬   

জজরা জকাড- 32 

জপান নাং : 02588877511 

e-mail-rdcgaibandha32 

@gmail.com  

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),          

 নম্বয-303

জজরা জকাড-32 

জপান 02-588877504 

e-mail-

adcrevenuegaibandha@gmail.com 
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13                    07 

কাম যরদফ 
1) সনেনির ররনজমেশমির ফমটা কনি mZ¨vwqZ  

2) mwgwZi wba©vwiZ c¨v‡W mfvcwZ/m¤úv`‡Ki bvg 

c`wehy³ c¨v‡W mfvcwZ/m¤úv`‡Ki bvg I 

c`wehy³ ¯^vÿi m¤^wjZ Av‡e`b 

3) Av‡e`‡bi 15 (c‡bi Kg©w`e‡mi g‡a¨        
1-4631-0000-1261 bs †Kv‡W avh©K…Z †mjvwgi 

UvKv Rgv w`‡Z n‡e| 

 

-    -                জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয, গাইফান্ধা।    

নম্বয-৩০৬   

জজরা জকাড- 32 

জপান নাং : 02588877511 

e-mail-rdcgaibandha32 

@gmail.com  

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),          

 নম্বয-303

জজরা জকাড-32 

জপান 02-588877504 

e-mail-

adcrevenuegaibandha@gmail.com 

 

১4 াট-ফাজাদযয  চারিনা রবটিয 

রাইদন্প প্রদান 
 

১৫ কাম যরদফ 
১) আদফদন পযভ নাং এ,এ ৪  

২) জেড রাইদন্প এয তযারয়ত পদটাকর  

৩) জাতীয় রযচয় দত্রয তযারয়ত পদটাকর  

৪) এক কর াদাট াইদজয  তযারয়ত  যরঙ্গন 

ছরফ 

৫) াংরিষ্ট ইউরনয়ন ভূরভ কাযী কভ যকতযা ও 

াদব যয়াদযয জমৌথ প্ররতদফদন 

৬) জস্কচ ম্যা 

৭) অনুদভারদত জরযদপরযয পদটাকর 

১) আদফদনকাযীয রনজ উদযাগ 

২) ইউর জচয়াযম্যান/ 

জৌয জভয়দযয কাম যারয়  

৩)  আদফদনকাযীয রনজ উদযাগ 

৪) আদফদনকাযীয রনজ উদযাগ 

৫) াংরিষ্ট উদজরা ভূরভ অরপ 

6) াংরিষ্ট  উদজরা ভূরভ 

অরপ 

 

জজরা দদয  প্ররত ফগ য রভটায 

১২৫/- টাকা  

জৌয এরাকা ১০০/- টাকা 

উদজরা দয ৫০/- টাকা 

অন্যান্য ১৩/- টাকা 

জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয, গাইফান্ধা।    

নম্বয-৩০৬   

জজরা জকাড- 32 

জপান নাং : 02588877511 

e-mail-rdcgaibandha32 

@gmail.com  

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),          

 নম্বয-303

জজরা জকাড-32 

জপান 02-588877504 

e-mail-

adcrevenuegaibandha@gmail.com 

 

15. cwiZ¨³ m¤úwË jxR  30 Kvh©w`em 20/-  UvKvi †KvU© wdmn †Rjv cÖkvmK eivei 

wba©wiZ di‡g Av‡e`b (dig bs-Avi,Gg-4) 

 

 Av‡e`bKvixi   wbR  D‡`¨v‡M 

msMÖn Ki‡eb  

‡KvU© wd 20/-  UvKv জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয, গাইফান্ধা।    

নম্বয-৩০৬   

জজরা জকাড- 32 

জপান নাং : 02588877511 

e-mail-rdcgaibandha32 

@gmail.com  

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),          

 নম্বয-303

জজরা জকাড-32 

জপান 02-588877504 

e-mail-

adcrevenuegaibandha@gmail.com 

16. wewfbœ cÖKvi `iLv¯Í/AvcwË 

wb¯úwË 

 30 Kvh©w`em 20/- UvKv g~j¨gv‡bi ‡KvU© wd mshy³ Av‡e`b Ges 

`vwei AbyK‚‡j cÖ‡qvRbxq `vwLjK…Z `wjj `¯Ív‡eR 

 ‡KvU© wd 20/-  UvKv জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয, গাইফান্ধা।    

নম্বয-৩০৬   

জজরা জকাড- 32 

জপান নাং : 02588877511 

e-mail-rdcgaibandha32 

@gmail.com  

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),          

 নম্বয-303

জজরা জকাড-32 

জপান 02-588877504 

e-mail-

adcrevenuegaibandha@gmail.com 
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১০। জযকড য রুভ াখা ( জযকড যরুভ বফন ): 

 

ক্রপভক 

নম্বয 
পফোয নোভ 

প্রদয়োজনীয় ভয় 

(ঘন্টো/পদন/ভো) 
প্রদয়োজনীয় কোগজত্র 

প্রদয়োজনীয় কোগজ 

প্রোিীয স্থোন 

পপ/চোজধ জভোদোদনয খোত  পকোড কখন 

প্রদোন কযদত দফ তো উদল্লখ কযদত দফ 

দোপয়ত্বপ্রোি কভ ধকতধোয নোভ, দফী 

(ফোংরোদদদয পকোড, পজরো/উদজরো 

পকোড পটপরদপোন নম্বয, আ-পভআর) 

উধ্বধতন কভ ধকতধো/মোয কোদছ অীর কযো মোদফ 

(কভ ধকতধোয দফী/ফোংরোদদদয 

পকোড,পজরো/উদজরো পকোড পটপরদপোন 

নম্বয, আ-পভআর) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

০১ 

আউপনয়ন  পৌয পডপজটোর 

পন্টোয, টরোআন এফং স্মোট ধ 

পপোদনয ভোেদভ চ ধো/নকদরয 

অদফদন গ্রণ এফং  পপ 

কোউন্টোয   যকোপয ডোদকয 

ভোেদভ চ ধো/নকর যফযো 

অদফদদন উদল্লপখত 

পনধ ধোপযত ভয় 

পকোন অদফদন পযভ পকনদত দফ নো। পজরোয নোভ, 

উদজরোয নোভ, পভৌজোয নোভ, পজ.এর. নং  খপতয়োন নম্বয 

পদদয় আউপডপ/পপডপয উদযোক্তো থফো স্মোট ধ পপোন এয 

ভোেদভ স্ব-স্ব জোতীয় পযচয় ত্র  পপোন নম্বয ব্ফোয কদয 

www.eporcha.gov.bd দয়ফ োআদট অদফদন কযদত 

দফ।  

পযকড ধরুদভয পপ 

কোউন্টোয/ডোকদমোদগ। 

পনধ ধোপযত পপ: 

০১। পপ কোউন্টোয ৫০ টোকো। 

 

০২। ডোকদমোদগ ৫০+৪০)= ৯০ টোকো। 

কোযী কপভনোয 

পযকড ধরুভ োখো 

acrecordroom_gaibandha@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পতপযক্ত পজরো প্রোক (যোজস্ব) 

পপোন-০২-৫৮৮৮৭৭৫০৪ 

পভোফোআর নং-০১৭৬২-৬৯৫০৫৩ 

adcrevenue_gaibandha@yahoo.com 

০২ 

পপীজদোযী ভোভরোয োটি ধপোআড 

কপ যফযো 

োধোযদণয অদফদদনয 

পক্ষদত্র ০৭ (োত) কোম ধ 

পদফ এফং জরুযী 

অদফদদনয পক্ষদত্র ০৩ 

(পতন) কোম ধ পদফ 

০১। পনধ ধোপযত পযদভ অদফদনত্র  

০২। পপর 

নুদভোপদত স্টোম্প 

পবন্ডোয 

োধোযণ অদফদদনয পক্ষদত্র ২০/- টোকোয 

পকোট ধ পপ ংমৄক্ত কযদত দফ। 

০৩ 

যোজস্ব ভোভরোয োটি ধপোআড কপ 

যফযো 

োধোযণ অদফদদনয 

পক্ষদত্র ০৭ (োত) কোম ধ 

পদফ এফং জরুযী 

অদফদদনয পক্ষদত্র ০৩ 

(পতন) কোম ধ পদফ 

০১। পনধ ধোপযত পযদভ অদফদনত্র  

০২। পপর 

নুদভোপদত স্টোম্প 

পবন্ডোয 

োধোযণ অদফদদনয পক্ষদত্র ২০/- টোকোয 

পকোট ধ পপ ংমৄক্ত কযদত দফ। 

 

০৪ 

পভৌজো ম্যো যফযো অদফদদন উদল্লপখত 

পনধ ধোপযত ভয় 

পজরোয নোভ, উদজরোয নোভ, পভৌজোয নোভ, পজ.এর. নং  

দোগ নম্বয  পদদয় আউপডপ/পপডপয উদযোক্তো থফো স্মোট ধ 

পপোন এয ভোেদভ স্ব-স্ব জোতীয় পযচয় ত্র  পপোন নম্বয 

ব্ফোয কদয www.eporcha.gov.bd দয়ফ োআদট 

অদফদন কযদত দফ। 

ভূপভ পযকড ধ  জপয 

পধদিদযয পপ 

কোউন্টোয/ডোকদমোদগ 

পনধ ধোপযত পপ: 

০১। পপ কোউন্টোয ৫২০/- টোকো। 

 

০২। ডোকদমোদগ ৬১০/- টোকো। 

০৫ 

ংদোপধত খপতয়োদনয 

োটি ধপোআড কপ যফযো 

অদফদদন উদল্লপখত 

পনধ ধোপযত ভয় 

০১। পনধ ধোপযত পযদভ অদফদনত্র  পযকড ধরুদভয পপ 

কোউন্টোয/ডোকদমোদগ। 

পনধ ধোপযত পপ: 

০১। পপ কোউন্টোয ৫০ টোকো। 

০২। ডোকদমোদগ ৫০+৪০)= ৯০ টোকো। 

০৬ 

পফপবন্ন জপযদয দোদগয সূপচ 

(োধোযণ) নকর যফযো 

ফোংরোদদ পযভ নং 

৯০০ এ অদফদন  

নুদভোপদত স্টুোম্প পবন্ডোদযয পনকট দত পযকড ধরুভ পপ 

কোউন্টোয/ডোকদমোদগ  

১। অদফদদন ২০/০০ টোকো   পপর 

পত  ১০/০০ টোকোয পকোট ধ পপ ংমৄক্ত 

কযদত দফ 

 

 

 
 



 
১১।  জেজারয াখা (কক্ষ নাং-১০৬) 

 

ক্র:নং পফোয নোভ প্রদয়োজনীয়  

ভয় 

(ভো/পদন/ঘণ্টো) 

প্রদয়োজনীয় কোগজত্র প্রদয়োজনীয় 

কোগজ/অদফদন 

পযভ প্রোপিয স্থোন 

পফোমূল্য এফং পযদোধ েপত (মপদ 

থোদক) 

দোপয়ত্বপ্রোি কভ ধকতধোয নোভ, দফী, পযপচপত নম্বয, 

পপপয়োর পপোন নম্বয  আ-পভআর 

উেধতন কভ ধকতধোয দপফ, পটপরদপোন নম্বয  আ-

পভআর 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01 পবপন্ডং 

রোআদন্প 

প্রদোন 

30 (পত্র) 

কোম ©পদফ 

01। পজরো প্রোক, গোআফোন্ধো 

ফযোফয 20/- টোকোয পকোট ধ পপ 

রোআদন্প োয়োয জন্য অদফদন 

কযদত দফ। অদফদদনয োদথ 

পনদনোক্ত ংমৄপক্ত থোকদফ: 

(ক) ব্োংক রদবপন্প োটি ধপপদকট 

(খ) জোতীয় পযচয়ত্র/জন্ 

পনফন্ধদনয তুোপয়ত পদটোকপ। 

(গ) নোগপযকত্ব নদদয মূর কপ। 

(ঘ) য পতোরো োদোট ধ োআদজয 

৪ (চোয) কপ তুোপয়ত যপিন 

ছপফ। 

(ঙ) চোপযপত্রক নদদয তুোপয়ত 

কপ। 

(চ) পক্ষোগত পমোগ্যতোয নদদয 

তুোপয়ত কপ। 

(ছ) পদোকোন বোড়োয চুপক্তত্র 

/পনজস্ব পদোকোন দর খপতয়োন  

দোপখরোয কপ (প্রদমোজু পক্ষদত্র) 

পেজোপয োখো (ক) নত্যন রোআদন্প পপ 750/- 

(োতত ঞ্চো টোকো ভোত্র) পোনোরী 

ব্োংক, গোআফোন্ধো োখোয় পেজোপয চোরোন 

ভোযপত জভো কযদত দফ। জভোয পকোড 

নং- 1-1101-0001-1854 

(খ) নত্যন রোআদন্প পপ’য উয 

15%বুোট 112.50 (একত ফোদযো 

টোকো ঞ্চো য়ো ভোত্র) পোনোরী 

ব্োংক, গোআফোন্ধো োখোয় পেজোপয চোরোন 

ভোযপত জভো কযদত দফ। জভোয পকোড 

নং- 1-1133-0045-0311 

পেজোপয পপোয 

পজরো প্রোদকয কোম ধোরয় 

 গোআফোন্ধো 

পভোফোআর নং-01762-695055 

পভআর:traesurysecdcoffgb@gmail.com 

পজরো প্রোক 

গোআফোন্ধো। 

পভোফোআর নং-01762695050 
পভআর:  dcgaibandha@mopa.gov.bd 

02 পবপন্ডং 

রোআদন্প 

নফোয়ন 

10 (দ)  

কোম ©পদফ 

01। পজরো প্রোক, গোআফোন্ধো 

ফযোফয 20/- টোকোয পকোট ধ পপ 

রোআদন্প োয়োয জন্য অদফদন 

কযদত দফ। অদফদদনয োদথ 

পনদনোক্ত ংমৄপক্ত থোকদফ: 

(ক) রোআদন্প নফোয়ন পপ = 

500/-  15% বুোট =75/- 

টোকোয পেজোপয চোরোদনয কপ। 

পেজোপয োখো (ক)রোআদন্প নফোয়ন পপ 500/- 

(াঁচত টোকো ভোত্র) পোনোরী ব্োংক, 

গোআফোন্ধো োখোয় পেজোপয চোরোন ভোযপত 

জভো কযদত দফ। জভোয পকোড নং- 

 1-1101-0001-1854 

(খ) রোআদন্প নফোয়ন পপ’য উয 15% 

বুোট 75 (পঁচোিয টোকো ভোত্র) পোনোরী 

ব্োংক, গোআফোন্ধো োখোয় পেজোপয চোরোন 

ভোযপত জভো কযদত দফ। জভোয পকোড 

নং- 1-1133-0045-0311 

 

 

 

 



 

 

 

03 পফপবন্ন প্রকোয 

স্টুোম্প (নন-

জুপডপয়োর, 

জুপডপয়োর, 

পফদল অঠোদরো 

স্টুোম্প), পকোট ধ 

পপ, পপর 

(নুপরপ), 

ডোকটিপকট 

োপব ধ/োফপরক 

 কোপে ধজ 

পোয 

যফযো। 

03 (পতন) 

কোম©পদফ 

01। পেজোপয চোরোদনয মূরকপ। 

02। চোপদোত্র 

পেজোপয চোরোদনয ভোেদভ থ ধ জভো প্রদোদনয পকোডমূঃ 

চোরোন পযভ (টিঅয পযভ নং-

০৬) এয প্রোপিস্থোন:  

01। পযভ এন্ড পস্টনোযী 

োখো, পজরো প্রোদকয 

কোম ধোরয়, গোআফোন্ধো। 

02। পোনোরী ব্োংক পরঃ 

গোআফোন্ধো োখো, গোআফোন্ধো। 

 

পপ/চোজধ মুক্ত 

পেজোপয পপোয, 

পজরো প্রোদকয কোম ধোরয় 

গোআফোন্ধো। 

পভোফোআর নং-01762-695055 

আ-পভআর: 

traesurysecdcoffgb@gmail.com 

পজরো প্রোক 

গোআফোন্ধো। 

পভোফোআর নং-01762695050 
আ-পভআর:  

dcgaibandha@mopa.gov.bd 

নন-জুপডপয়োর স্টুোম্প 1-1101-0020-1301 

ছোভোযো দপরদরয স্টুোম্প  1-1101-0020-1311 

ন্যোন্য (পপর) 1-1101-0020-1321 

পকোট ধ পপ /পফদল অঠোদরো 

স্টুোম্প 

1-2141-0000-1811 

কোপে ধজ পোয 1-0751-0000-2316 

জুপডপয়োর স্টুোম্প 

(এডদবলুদযভ) 

1-2141-0001-2317 

োপব ধ ডোক টিপকট (নত্যন) 6-5431-0000-8801 

ডোকটিদকট োফপরক 1-5431-0000-3201 

নন-জুপডপয়োর স্টুোম্প 1-1101-0020-1301 

ছোভোযো দপরদরয স্টুোম্প  1-1101-0020-1311 

04 পফপবন্ন যীক্ষোয 

প্রশ্নত্র এফং 

উিযত্র 

ংযক্ষণ 

পনধ ধোপযত 

পদদন 

যীক্ষো 

শুরুয ০১ 

ঘণ্টো পূদফ ধ 

-  পেজোপয োখো প্রদমোজু নদ প্রদমোজু নদ 

 

 

mailto:dcgaibandha@mopa.gov.bd


১২। আইরটি াখা ( কক্ষ নাং-২১৮) 

 

ক্র: নং পফোয নোভ প্রদয়োজনীয়  ভয় 

(ভো/পদন/ঘণ্টো) 

প্রদয়োজনীয় কোগজত্র প্রদয়োজনীয় কোগজত্র 

প্রোপিয স্থোন 

পফো মূল্য এফং পযদোধ 

েপত (মপদ থোদক) 

দোপয়ত্বপ্রোি কভ ধকতধোয (নোভ দফী, ফোংরোদদদয 

পকোড  পটপরদপোন নম্বয  আ-পভআর 

ঊেধতন কভ ধকতধোয দফী, রুভ নম্বয, পজরো/উদজরোয 

পকোড পপপয়োর পটপরদপোন নম্বয  আ-পভআর 

০১ দয়ফোআট এয ভোেদভ প্রোি অদফদন, 

পবদমোগ  সুোপয অদফদন মথোস্থোদন 

পৌছোদনো  ভোধোন। 

 

তোৎক্ষপনক প্রদমোজু নয় প্রদমোজু নয় পপ/চোজধ মুক্ত  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জনোফ পভৌপভতো গু আবো 

কোযী কপভনোয 

(অআপটি োখো) 

পজরো প্রোদকয কোম ধোরয় 

গোআফোন্ধো 

পপোন-+880541-52361 

Email-

dcofficegbict@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জনোফ সুোন্ত কুভোয ভোোদতো 

পতপযক্ত পজরো প্রোক (োপফ ধক) 

গোআফোন্ধো। 

পপোন-০২-৫৮৮৮৭৭৫০3 () 

Email-

adcgeneral_gaibandha@gmail.com 

০২ আ-পোআর (নপথ) পদস্টভ এয ভোেদভ 

পচঠিত্র পনস্পপিয পফলদয় পপোকোর দয়ন্ট 

এয কোম ধক্রভ 

যকোপয ছুটিয পদন 

ব্তীত ৯.০০ ঘটিকো 

পথদক পফদকর ৫.০০ 

ঘটিকো 

 

প্রদমোজু নয় প্রদমোজু নয় পপ/চোজধ মুক্ত 

০৩ তথ্য ফোতোয়ন (web portal) এ তদথ্যয 

ম্পূণ ধতো দূযীকযণ এফং োরনোগোদকযণ 

যকোপয ছুটিয পদন 

ব্তীত ৯.০০ ঘটিকো 

পথদক পফদকর ৫.০০ 

ঘটিকো 

 

প্রদমোজু নয় প্রদমোজু নয় পপ/চোজধ মুক্ত 

০৪ আউপনয়ন পডপজটোর পন্টোয (UDC)/পৌয 

পডপজটোর পন্টোয (PDC) পযচোরনোয় 

পটকপনকুোর োদোট ধ, পফপবন্ন প্রপক্ষণ 

প্রদোন 

উেধতন কর্তধক্ষ দত 

পনদদ ধনো প্রোপিয য 

 

প্রদমোজু নয় প্রদমোজু নয় পপ/চোজধ মুক্ত 

০৫ পবপড কনপোদযন্প পযচোরনোয় ফ 

ধযদণয পটকপনকুোর োদোট ধ প্রদোন 

উেধতন কর্তধক্ষ দত 

পনদদ ধনো প্রোপিয য 

 

প্রদমোজু নয় প্রদমোজু নয় পপ/চোজধ মুক্ত 

০৬ পজরো প্রোদকয কোম ধোরদয়য WiFi 

কোদনপক্টপবটি চর যোখোয কোম ধক্রভ 

 

প্রদয়োজন নুমোপয় প্রদমোজু নয় প্রদমোজু নয় পপ/চোজধ মুক্ত 

০৭ পডপজটোর আদনোদবন পভরো, পফজ্ঞোন পভরো 

অআপটি ংপিষ্ট পফপবন্ন পভরো অদয়োজন 

 দমোপগতো প্রদোন 

 

উেধতন কর্তধক্ষ দত 

পনদদ ধনো প্রোপিয য 

প্রদমোজু নয় প্রদমোজু নয় পপ/চোজধ মুক্ত 

০৮ পিল্যোন্পোয/রোপন ধং  অপন ধং ংক্রোন্ত 

প্রপক্ষণ ভপনটপযং 

 

উেধতন কর্তধক্ষ দত 

পনদদ ধনো প্রোপিয য 

প্রদমোজু নয় প্রদমোজু নয় পপ/চোজধ মুক্ত 



০৯ Covid-19 টিকো নদদয তথ্য ংদোধন অদফদদনয ০৭ (োত) 

কভ ধপদফ এয ভদে 

টিকো নদদয 

পদটোকপ, জোতীয় 

পযচয়ত্র/জন্ 

নদদয পদটোকপ, 

চোপত তদথ্যয 

অদফদন 

অআপটি োখো, পজরো 

প্রোদকয কোম ধোরয়, 

গোআফোন্ধো। 

পপ/চোজধ মুক্ত  

১০ পফত্র দজয আ-অদফদন পভ ধপূযণ যকোপয ছুটিয পদন 

ব্তীত ৯.০০ ঘটিকো 

পথদক পফদকর ৫.০০ 

ঘটিকো 

 

জোতীয় 

পযচয়ত্র/জন্ 

নদদয পদটোকপ, 

পভোফোআর নম্বয। 

প্রদমোজু নয় পপ/চোজধ মুক্ত 

 
১৩। রবর াখা (কক্ষ নাং-৩০২) 
 

ক্ররভক জফায নাভ প্রদয়াজনীয় 

ভয়(ঘন্টা/ 

রদন/ভা 

প্রদয়াজনীয় কাগজ ত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয 

স্থান 
রপ/চাজয জভাদাদনয খাত ও 

জকাড কখন প্রদান কযদত 

দফ তা উদেখ কযদত দফ 

দারয়ত্ব প্রাি কভ যকতযা(কভ যকতযায নাভ, 

দফী, ফাাংরাদদদয জকাডনাং 

জজরা/উদজরা জকাড জটররদপান নম্বয 

ও ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কতযকতযা/ মায কাদছ আীর কযা 

মাদফ 

( কভ যকতযায দফী/ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড জটররদপান নম্বয, 

 ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. জৌযবাধীন 

ইজাযাকৃত 

অর যত ম্পরিয নফায়ন 

০৫ কাম যরদফ  নোভ, পতোয নোভ, জন্ তোপযখ, স্থোয়ী  ফতধভোন    

    ঠিকোনো উদল্লখপূফ ধক অদফদন  

 

 

 

১) রনজ উদযাদগ ১। কৃরল জরভ প্ররত তক-৫০/- 

টাকা 

২। অকৃরল রবটি জরভ প্ররত তক 

২০০/- টাকা 

৩। রল্প/ফারণরজযক 

কাদজ  ব্যফহৃত জরভ প্ররততক 

২৫০/-  টাকা 

৪। আফারক ঘয  কাঁচা ঘয 

(দভদঝ কোচাঁ টিদনয পদয়োর এফং 

ছাঁদ প্রপতফগ ধ ফুট ১৫/- টাকা  

৫। আফারক ঘয ও আধা াকা 

ঘয ( জভদঝ াকা,দদয়ার াকা, 

টিদনয ছাদ প্ররতফগ য পৄট ১৬/-টাকা  

৬।  আফারক ঘয ও াকা 

(দারান) প্ররতফগ যপৄট ৩০/- টাকা 

 ৭। রল্প/ফারণরজযক উদদ্দদে 

ব্যফাদযয জক্ষদত্র (টিদনয ঘয/কাচা 

ঘড় প্ররতফগ যপৄট ৪০/- টাকা  

৮।  রল্প /ফারণরজযক উদদ্দদে 

ব্যফাদযয জক্ষদত্র (আধা াকা 

ঘয/াকা ঘয) প্ররতফগ যপৄট ৬০/- 

টাকা  

৯। আদফদদনয জন্য জকাট য রপ 

২০/- 

কোযী কপভনোয 

পবপ োখো 

acvpsectiongaibandha@ya

hoo.com 

  

 

পতপযক্ত পজরোপ্রোক (যোজস্ব) 

পপোন ০২-৫৮৮৮৭৭৫০৪ 

পভোফোআর ০১৭৬২ ৬৯৫০৫২ 

adcrevenuegaibandha@gm

ail.com 

 

 



 

০২ রীজ গ্রীতায নাভ রযফতযন 

 

১৫ কাম য রদফ  নোভ, পতোয নোভ, জন্ তোপযখ, স্থোয়ী  ফতধভোন    

    ঠিকোনো উদল্লখপূফ ধক অদফদন  

 

 

 

 রনজ উদযাদগ ১। াংরিষ্ট ইউ,র জচয়াযম্যান 

কর্তযক ওয়ারয নদ 

২।  জাতীয় রযচয় দত্রয 

তযারয়ত পদটাকর 

৩। তপীদরয কাগজত্রারদ 

৪। আদফদদনয জন্য জকাট য রপ 

২০/- 

কোযী কপভনোয 

পবপ োখো 

acvpsectiongaibandha@ya

hoo.com 

  

পতপযক্ত পজরো প্রোক (যোজস্ব) 

পপোন ০২-৫৮৮৮৭৭৫০৪ 

পভোফোআর ০১৭৬২ ৬৯৫০৫২ 

adcrevenuegaibandha@gm

ail.com 

03। প ধত ম্পপতয ফকোঠোদভো পভযোভদতয 

নুদভোদন 

১০ কোম ধপদফ ১। অদফদন পযভ নং এ, এ (পবপ)-০৩ 

২। ফ ধদল পডপঅয এয তুোপয়ত পদটোকপ 

অদফদনকোযীয পনজ 

উদযোদগ ংগৃীত 

১। কর্তধদক্ষয নুভপতক্রদভ রীজ 

গ্রীতোয পনজস্ব থ ধোয়দন 

২। আদফদদনয জন্য জকাট য রপ 

২০/- 

কোযী কপভনোয 

পবপ োখো 

acvpsectiongaibandha@ya

hoo.com 

 

পতপযক্ত পজরো প্রোক (যোজস্ব) 

পপোন ০২-৫৮৮৮৭৭৫০৪ 

পভোফোআর ০১৭৬২ ৬৯৫০৫২ 

adcrevenuegaibandha@gm

ail.com 

 

১৪। †iwfwbD gywÝLvbv (AviGg kvLv) Kÿ bs-302   

µwgK bs ‡mevi bvg প্রদয়াজনীয় ভয়(ঘন্টা/ 

রদন/ভা) 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 
cÖvwßi ¯’vb 

wd/PvR© `vwqZ¡ cÖvß Kg©KZ©v D×©Zb Kg©KZ©v hvi Kv‡Q Avcxj Kiv hv‡e 

1 ‡iKW© ms‡kvab 3 gvm 1| Av‡e`bcÎ 

2| wmGm,GmG, weGm/AviGm 

†iK‡W©i mvwU©dv‡qW Kwc 

3| weÁ j¨vÛmv‡f© UªvBeÿ bvj 

gvgjvi Av‡`‡ki Kwc| 

‡Rjv ‡iKW© iæg/mswkøó 
Av`vjZ n‡Z msMÖn 
Ki‡Z n‡e| 

 

 

 

Av‡e`‡bi mv‡_ 

20/- g~‡j¨i ÷¨v¤ú 

wmwbqi mnKvix 
Kwgkbvi/mnKvix 
Kwgkbvi 

Kÿ bs-302 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivR¯̂) MvBevÜv| 

‡gvevBj bs-01762695052 

email-adcrevenuegaiban 

dha@gmail.com 

2 Avg -‡gv³vi bvgv 
m¤úv`b 

30 Kvh© w`em 1| ciivóª gš¿Yvj‡qi 

Gwd‡WwfUmn,Av‡e`bcÎ 

2| wmGm,GmG,weGm/AviGm 

†iK‡W©i mvwU©dv‡qW Kwc| 

 

1| ‡Rjv ‡iKW©  

iæg n‡Z msMÖn Ki‡Z 
n‡e| 

 2| ciivóª gš¿Yvj‡qi 
¯^vÿi I mxj 

hvPvBKiY| 

3| mnKvix 
Kwgkbvi(fywg)Gi 
cÖwZ‡e`b| 

 

Av‡e`‡bi mv‡_ 

20/- g~‡j¨i ÷¨v¤ú 
I cÖ‡qvRbxq 

AvVv‡jvhy³ 

÷¨v¤ú| 

wmwbqi mnKvix 
Kwgkbvi/mnKvix 
Kwgkbvi 

Kÿ bs-302 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivR¯̂) MvBevÜv| 

‡gvevBj bs-01762695052 

email-adcrevenuegaiban 

dha@gmail.com 

3 weÁ miKvwi †KŠmyjxi 
gva¨‡g  weÁ †`Iqvbx 
Av`vj‡Z miKvwi ¯̂v_© 

mswkøó gvgjv 
cwiPvjbv I Avcxj 

`v‡qi| 

weÁ Av`vjZ KZ…©K 

avh©K…Z mgqmxgv| 

1| AviwRi Kwc|  

2| †bvwU‡ki Kwc| 

3| wmGm,GmG,weGm/ Avi 

Gm †iK‡W©i 

mvwU©dv‡qW Kwc| 

4| miKv‡ii ¯^v_© mswkøó 

wel‡q Z_¨vw`| 

 

1| ‡Rjv ‡iKW© 

iæg/mswkøó Av`vjZ 
n‡Z msMÖn Ki‡Z n‡e| 

2| mnKvix Kwgkbvi 

(fywg) Gi cÖwZ‡e`b| 

 

- 

wmwbqi mnKvix 
Kwgkbvi/mnKvix 
Kwgkbvi 

Kÿ bs-302 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivR¯̂) MvBevÜv| 

‡gvevBj bs-01762695052 

email-adcrevenuegaiban 

dha@gmail.com 

 

 

 



 

 

4 Avw`evmx m¤úª`v‡qi 
Rwg weµq/n Í̄všÍ‡ii 
AbygwZ msµvšÍ 

30 Kvh©w`em 1| Av‡e`bcÎ 

2| Gwd‡WwfU 

3| wmGm,GmG,weGm/ AviGm †iK‡W©i 
mvwU©dv‡qW Kwc| 

 

mswkøó mnKvix 
Kwgkbvi (fywg) Gi 
cÖwZ‡e`b| 

 wmwbqi mnKvix 
Kwgkbvi/mnKvix 
Kwgkbvi 

Kÿ bs-302 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivR¯̂) MvBevÜv| 

‡gvevBj bs-01762695052 

email-adcrevenuegaiban 

dha@gmail.com 

5 wfwc m¤úwË 

Aegyw³KiY 

weÁ Av`vjZ KZ…©K 

avh©K…Z  mgqmxgv 

1| Av‡e`bcÎ 

2| weÁ Av`vj‡Z iv‡qi 

g~j Rv‡e`v Kwc| 

3| wmGm,GmG,weGm/AviGm 

†iK‡W©i mvwU©dv‡qW Kwc 

4| miKv‡ii ¯^v_© mswkøó 

wel‡q Z_¨vw`| 

 

‡Rjv ‡iKW© iæg/mswkøó 
Av`vjZ n‡Z msMÖn 
Ki‡Z n‡e| 

20/-UvKvi †KvU© 

wd 

wmwbqi mnKvix 
Kwgkbvi/mnKvix 
Kwgkbvi 

Kÿ bs-302 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivR¯̂) MvBevÜv| 

‡gvevBj bs-01762695052 

email-adcrevenuegaiban 

dha@gmail.com 

 



১৫।  ‡Rbv‡ij mvwU©wd‡KU kvLv (104)t 

জফা গ্ররতাঃ- 

 রফরবন্ন প্রতযাী াংস্থা| 

 যকাযী াওনা ফরদত রনদনাক্ত াওনা মূদক বুঝায়ঃ- 

(ক)     আফগাযী কয 

(খ)     জযরজদেন রপ 

(গ)     জরযভানা 

(ঘ)     প্রদফদটয উয জকযাট রপ 

(ঙ)     আয়কয 

(চ)     প্রদভাদ কয 

(ছ)     ফন আইন জভাতাদফক যকাযী াওনা অথ য 

(জ)    জরয আইন অনুাদয জরযভানা 

(ঝ)    জৌয কয 

(ঞ)    জখরাী ঋণ 

(ট)     ফদকয়া রফদুযৎ রফর 

(ঠ)     জম কর াওনা অন্য জকান আইদন যকাযী াওনা আদায় আইন ১৯১৩ এয আওতায় আদায় জমাগ্য ফদর জঘালনা কযা দয় থাদক। 

 

 

µwgK bs      KLb †hvMv‡hvM Ki‡eb Kvi m‡½ ‡hvMv‡hvM Ki‡eb         ‡hvMv‡hv‡Mi wVKvbv wb¯úwËi mgqmxgv 

µwgK bs 

 

            ‡mevi bvg প্রদয়াজনীয় 

ভয়(ঘন্টা/ 

রদন/ভা) 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ/ 

Av‡e`‡bi dig 

 Övwßi ¯’vb 

‡mev g~j¨ Ges cwi‡kva 
c×wZ (hw` _v‡K) 

kvLvi bvgmn `vwqZ¡ cÖvß Kg©KZ©vi 

c`ex/ 

‡Uwj‡dvb b¤^i  I B‡gBj| 

D×©Zb Kg©KZ©vi `vex/iæg  

b¤^i/‡Uwjv‡dvb b¤^i I B‡gBj 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   1 ১। তফসী ব্যাংক কততৃ ক অনযদযয়ী ঋণ আদযয়য়র জন্ সযরৃ্টফফয়কট 

অনুয়রযয়ের ফভফিয়ে মযময রুজ ুকরণ। 
 

২।   -সরকযফর অফফস স্বযয়েলযফসত সাংস্থয কততৃ ক অনযদযয়ী ঋণ 

আদযয়য়র জন্ দযয়য়রকত ত সযরৃ্টফফয়কট মযমযর কযযৃক্রম গ্রহণ করয  হয়। 

 

৩।        ঋণ আদযয়য়র ক্ষ্্ সাংফিষ্ট দযয়ীয়কর প্রফত পদ্ধফতগতভযয়ব 

ননযর্টল/ 

নগ্রফতযরী পয়রযয়যনয জযফর কয়র ঋণ আদযয়য়র    পদ্ধফত  গ্রহণ করয। 
 

৪।        ঋণ আদযয় হয় তয সাংফিষ্ট সাংস্থযয়ক অবফহত করয। 
 

৫।     সরকযফর পযওনয আদযয় নয হয় পদ্ধফতগতভযয়ব সযরৃ্টফফয়কট 

মযময রুজ ুকয়র আদযয়য়র ব্বস্থয করয। 
 
6|Gb AvB G¨v± 1881 I 138 avivq †jwW Iqv‡i›U Kvh©µg MÖnY| 

30 w`b 20(wek) 

UvKvi ‡KvU©  

wdmn Av‡e`b 

cÎ 

‡Rbv‡ij  

mvwU©wd‡KU  

kvLv 

miKvix cvIbv Av`vq 

AvBb 1913 Gi 4,5I 6 

aviv 

‡Rbv‡ij mvwU©wd‡KU Awdmvi,MvBevÜv, 

   bxP Zjv  

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivR¯^) ‡Rjv 
cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, MvBevÜvi Kÿ, 3q Zjv 

পপোন ০২-৫৮৮৮৭৭৫০৪ 

পভোফোআর ০১৭৬২ ৬৯৫০৫২ 

adcrevenuegaibandha@gmail.com 
 



1 `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v mgvavb w`‡Z e¨_© n‡j| Awf‡hvM wb¯úwË Kg©KZ©v AwZwi³ †RjvcÖkvmK (ivR¯^)  

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq,MvBevÜvi Kÿ  

3q Zjv 

01762695052  

02-588877504 

adcrevenuegaibandha@gmail.com 

30 w`b 

2 Awf‡hvM wb¯úwË Kg©KZ©v  wbw`©ó mg‡q mgvavb w`‡Z e¨_© 

n‡j| Avcxj Kg©KZ©v 

gvbbxq †RjvcÖkvmK, ‡RjvcÖkvm‡Ki Kvh©vjq,MvBevÜv  

Kÿ 2q Zjvq,‡Mvcbxq kvLv| 

 

20 Kvh©w`em 

3 Avcxj Kg©KZ©v  wbw`©ó mg‡q mgvavb w`‡Z e¨_© n‡j| gš¿xcwil` wefv‡Mi Awf‡hvM e¨e¯’vcbv †mj gš¿xcwil` wefvM,XvKv| 60 Kvh©w`em 

 

১৬। পটিদজন পকয়োয  

 

ক্রপভক 

নম্বয 

পফোয নোভ প্রদয়োজনীয় ভয় 

(ঘন্টো/পদন/ভো) 

প্রদয়োজনীয় কোগজত্র প্রদয়োজনীয় কোগজ 

প্রোিীয স্থোন 

পপ/চোজধ দোপয়ত্বপ্রোি কভ ধকতধোয নোভ, দফী (ফোংরোদদদয 

পকোড, পজরো/উদজরো পকোড পটপরদপোন নম্বয, 

আ-পভআর) 

উেধতন কভ ধকতধো/মোয কোদছ অীর কযো মোদফ (কভ ধকতধোয 

দফী/(ফোংরোদদদয পকোড, পজরো/উদজরো পকোড 

পটপরদপোন নম্বয, আ-পভআর)) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

1.  পজরো প্রোক  পজরো 

ম্যোপজদেট ফযোফয 

কর অদফদনত্র 

গ্রণ 

কর কভ ধপদফ পনধ ধোপযত পকোদনো পযভ পনআ - (নোগপযক 

অদফদদনয পক্ষদত্র 

২০/- টোকোয পকোট ধ 

পপ ংমৄক্ত কযদত 

দফ 

কোযী কপভনোয 

(পটিদজন পকয়োয) 

জপান নাং: ০২-৫৮৮৮৭৭৫12 

আ-পভআর 

dcgaibandha@mopa.gov.bd 

পতপযক্ত পজরো প্রোক (োপফ ধক) 

পটপরদপোন নম্বয- 02-588877503, 

‡gvevBj bs 01762695051  

আ-পভআর 

adcgeneral_gaibandha@gmail.com 

2.  পতপযক্ত পজরো 

ম্যোপজদেট অদোরত, 

পনফ ধোী ম্যোপজদেট 

অদোরত-১ এফং 

পনফ ধোী ম্যোপজদেট 

অদোরত-২ এয কর 

জোদফদোয অদফদন 

গ্রণ 

১ ভো ১।পনধ ধোপযত পযদভ অদফদন 

(পযভ নম্বয-৮৭৪) 

২। প্রদয়োজনীয় ংখ্যক 

পপোপর। 

নুদভোপদত স্টোম্প 

পবন্ডোয 

১। অদফদদনয োদথ 

পকোট ধ পপ 

 

3.  খোপযজ খপতয়োন   

খোপযদজয পল 

অদদদয জোদফদো 

গ্রণ 

১ ভো ১।পনধ ধোপযত পযদভ অদফদন 

(পযভ নম্বয-৯০১) 

২। প্রদয়োজনীয় ংখ্যক 

পপোপর। 

নুদভোপদত স্টোম্প 

পবন্ডোয 

১। অদফদদনয োদথ 

পকোট ধ পপ 

 

 

 

 

১৭।  দুদম যাগ ব্যফস্থানা াখা (কক্ষ নাং- ৩০৯) 



ক্ররভক 

নম্বয 

জফায নাভ প্রদয়াজনীয় ভয় 

(ভা/রদন/ ঘন্টা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ 

প্রারিয স্থান 

রপ / টাকা চাদজয / 

জভাদাদনয খাত ও জকাড কখন 

প্রদান কযদত দফ তা উদেখ 

কযদত দফ। 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায নাভ, দফী 

(ফাাংরাদদয জকাড, জজরা / উদজরা জকাড 

জটররদপান নম্বয ই-জভইর) 

উেযতন কভ যকতযা মায কাদছ আীর কযা 

মাদফ (কভ যকতযায দফী/ ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা/দকাড জটররদপান নম্বয, 

ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ দুদম যাগ ব্যফস্থানা াংক্রাি দুদম যাগ াংক্রাি রফলদয় অফরত 

দর তাৎক্ষরণক প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রণপূফ যক রজআয খায/ আরথ যক 

ায়তা ও জঢউটিন প্রদান কযা য় 

১. আদফদনত্র 

২. এপ পযভ 

৩. রড পযভ 

াংরিষ্ট উদজরা প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন কভ যকতযায কাম যারয় 

রপ/চাজযমুক্ত জজরা ও ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা 

গাইফান্ধা 

জজরা জকাডঃ৩২০০ 

জপান-০২-৫৮৮৮৭৭৫০৮ (অরপ) 

জভাফাইর নম্বযঃ ০১৭০০-৭১৬৭৩৪ 

ই-জভইর-drrogaibandha@gmail.com 

জজরা প্রাক 

গাইফান্ধা 

জপানঃ ০২-৫৮৮৮৭৭৫০০ (অরপ) 

ই-জভইর-dcgaibandha@mopa.gov.bd 

২ রফরবন্ন ধভীয় প্ররতিাদন 

(এরতভখানা, ররো জফারডাং, 

ভরিয, রগজযায়) রজআয চার 

রফতযণ 

জুরাই দত জুন ম যি আদফদনত্র - রপ/চাজযমুক্ত 

৩ কাদজয রফরনভদয়  খায 

কভ যসূরচ (কারফখা ও টিআয) 

নদবম্বয দত জুন ম যি আদফদনত্র/ রনধ যারযত 

পযদভ প্রকল্প ছক  

াংরিষ্ট উদজরা প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন কভ যকতযায কাম যারয় 

রপ/চাজযমুক্ত 

৪ অরতদরযদ্রদদয জন্য 

কভ যাংস্থান কভ যসূরচ 

(ইরজরর) 

াধাযণত: নদবম্বয দত জুন ম যি 

ভদয়য ভদধ্য ১ভ ও ২য় ম যাদয় ৪০ 

রদন কদয এ কভ যসূরচ চরভান থাদক 

রনধ যারযত পযদভ প্রকল্প 

তাররকা  

াংরিষ্ট উদজরা প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন কভ যকতযায কাম যারয় 

রপ/চাজযমুক্ত 

৫ রবরজএপ  কভ যসূরচ ঈদ-উর- রপতয ও ঈদ-উর আমা উদজরা দত 

উকাযদবাগীয 

অগ্রারধকায তাররকায 

রবরিদত 

াংরিষ্ট উদজরা প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন কভ যকতযায কাম যারয় 

রপ/চাজযমুক্ত 

৬ দুগ যাপূজা উরদক্ষ রজআয 

চার রফতযণ 

দুগ যাপূজায় আদফদনত্র/ তাররকা - রপ/চাজযমুক্ত 

৭ ফড়রদন উরদক্ষ রজআয চার 

রফতযণ 

ফড়রদন আদফদনত্র/ তাররকা - রপ/চাজযমুক্ত 

৮ ীতফস্ত্র রফতযণ কাম যক্রভ ীত জভৌসুদভ (রডদম্বয দত 

জপব্রুয়ারয) 

আদফদনত্র/ তাররকা - রপ/চাজযমুক্ত 

৯ জত্য / কারবাট রনভ যাণ 

প্রকাল্প 
জুরাই দত জুন ম যি আদফদনত্র/ রনধ যারযত 

পযদভ প্রকল্প ছক  

াংরিষ্ট উদজরা প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন কভ যকতযায কাম যারয় 

রপ/চাজযমুক্ত জজরা ও ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা 

গাইফান্ধা 

জজরা জকাডঃ৩২০০ 

জপান-০২-৫৮৮৮৭৭৫০৮ (অরপ) 

জভাফাইর নম্বযঃ ০১৭০০-৭১৬৭৩৪ 

ই-জভইর-drrogaibandha@gmail.com 

জজরা প্রাক 

গাইফান্ধা 

জপানঃ ০২-৫৮৮৮৭৭৫০০ (অরপ) 

ই-জভইর-dcgaibandha@mopa.gov.bd 

১০ এইচরফরফ রনভ যাণ প্রকল্প জুরাই দত জুন ম যি আদফদনত্র/ রনধ যারযত 

পযদভ প্রকল্প ছক  

াংরিষ্ট উদজরা প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন কভ যকতযায কাম যারয় 

রপ/চাজযমুক্ত 

১১ দুদম যাগ নীয় ফাগৃ রনভ যাণ জুরাই দত জুন ম যি আদফদনত্র - রপ/চাজযমুক্ত 

১২ মুরজফ রকো রনভ যাণ প্রকল্প জুরাই দত জুন ম যি আদফদনত্র/ রনধ যারযত 

পযদভ প্রকল্প ছক  

াংরিষ্ট উদজরা প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন কভ যকতযায কাম যারয় 

রপ/চাজযমুক্ত 

১৩ ফন্যা আশ্রয়দকন্দ্র রনভ যাণ 

প্রকল্প 

জুরাই দত জুন ম যি আদফদনত্র/ রনধ যারযত 

পযদভ প্রকল্প ছক  

াংরিষ্ট উদজরা প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন কভ যকতযায কাম যারয় 

রপ/চাজযমুক্ত 

 

 

জজরা প্রাক 

গাইফান্ধা 

জপানঃ ০২-৫৮৮৮৭৭৫০০ (অরপ) 

ই-জভইর-dcgaibandha@mopa.gov.bd 

mailto:ই-মেইল-dcgaibandha@mopa.gov.bd
mailto:ই-মেইল-dcgaibandha@mopa.gov.bd
mailto:ই-মেইল-dcgaibandha@mopa.gov.bd

