গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
জজরা প্রাদকয কাম যারয়, গাজীপুয
www.gazipur.gov.bd

নাগরযক নদ
০১। স্থানীয় যকায াখা
ক্ররভক
নম্বয

জফায নাভ

প্রদয়াজনীয়
ভয়
(ঘন্টা/রদন/ভা)

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারি স্ান

রপ/চাদজয( টাকা
জভাদাদনয
জকাড/খাত 
কখন প্রদান
কযদত দফ তা
উদেখ কযদত
দফ)

¯’vbxq miKvi kvLv

cÖ‡hvR¨ bq

০১

‡c․imfv/BDwbqb
cwil` †Pqvig¨vb I
mwPe Gi weiæ‡×
Awf‡hvM Z`šÍ

07(mvuZ)
Kvh©w`em

cÖ‡hvR¨ bq

০২

Dc‡Rjv/‡c․imfv
nvUevRvi BRviv
msµvšÍ

07(mvuZ)
Kvh©w`em

cÖ‡hvR¨ bq

¯’vbxq miKvi kvLv

cÖ‡hvR¨ bq

0৩

wmwU
K‡c©v‡ikb/Dc‡Rjv
/‡c․imfv BRviv,
`icÎ weµq I MÖnb
msµvšÍ

07(mvuZ)
Kvh©w`em

cÖ‡hvR¨ bq

¯’vbxq miKvi kvLv

cÖ‡hvR¨ bq

দারয়ত্বপ্রাি কভযকতযা
(কভযকতযায নাভ ,দফী ,ফাাংরাদদদয জকাড ,
জজরা/উদজরা জকাড  জটররদপান নম্বয ,
ই-জভইর)

ঊর্ধ্যতন কভযকতযা/মায কাদে আীর কযা মাদফ
(কভযকতযায দফী /ফাাংরাদদদয জকাড ,জজরা/উদজরা
জকাড  জটররদপান নম্বয ,ই-জভইর)

Rbve Rvwgj Avnv‡¤§`
Dc-cwiPvjK
¯’vbxq miKvi wefvM, MvRxcyi
‡gvt-01711-440562

Gm, Gg, Avjg
†Rjv cÖkvmK, MvRxcyi
†dvbt 02-9264300
B-‡gBj-dcgazipur@mopa.gov.bd

Rbve Rvwgj Avnv‡¤§`
Dc-cwiPvjK
¯’vbxq miKvi wefvM, MvRxcyi
‡gvt-01711-440562

Gm, Gg, Avjg
†Rjv cÖkvmK, MvRxcyi
†dvbt 02-9264300
B-‡gBj-dcgazipur@mopa.gov.bd

Rbve Rvwgj Avnv‡¤§`
Dc-cwiPvjK
¯’vbxq miKvi wefvM, MvRxcyi
‡gvt-01711-440562

Gm, Gg, Avjg
†Rjv cÖkvmK, MvRxcyi
†dvbt 02-9264300
B-‡gBj-dcgazipur@mopa.gov.bd

ক্ররভক
নম্বয

জফায নাভ

প্রদয়াজনীয়
ভয়
(ঘন্টা/রদন/ভা)

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারি স্ান

রপ/চাদজয( টাকা
জভাদাদনয
জকাড/খাত 
কখন প্রদান
কযদত দফ তা
উদেখ কযদত
দফ)

04

BD.wc mwPe I MÖvg
cywjk‡`i weiæ‡×
Awf‡hv‡Mi Z`šÍ
msµvšÍ

07(mvuZ)
Kvh©w`em

cÖ‡hvR¨ bq

¯’vbxq miKvi kvLv

cÖ‡hvR¨ bq

05

wewfbœ Awf‡hv‡‡M
Z`šÍ I e¨e¯’v MÖnb
msµvšÍ

07(mvuZ)
Kvh©w`em

cÖ‡hvR¨ bq

¯’vbxq miKvi kvLv

cÖ‡hvR¨ bq

দারয়ত্বপ্রাি কভযকতযা
(কভযকতযায নাভ ,দফী ,ফাাংরাদদদয জকাড ,
জজরা/উদজরা জকাড  জটররদপান নম্বয ,
ই-জভইর)

ঊর্ধ্যতন কভযকতযা/মায কাদে আীর কযা মাদফ
(কভযকতযায দফী /ফাাংরাদদদয জকাড ,জজরা/উদজরা
জকাড  জটররদপান নম্বয ,ই-জভইর)

Rbve Rvwgj Avnv‡¤§`
Dc-cwiPvjK
¯’vbxq miKvi wefvM, MvRxcyi
‡gvt-01711-440562

Gm, Gg, Avjg
†Rjv cÖkvmK, MvRxcyi
†dvbt 02-9264300
B-‡gBj-dcgazipur@mopa.gov.bd

Rbve Rvwgj Avnv‡¤§`
Dc-cwiPvjK
¯’vbxq miKvi wefvM, MvRxcyi
‡gvt-01711-440562

Gm, Gg, Avjg
†Rjv cÖkvmK, MvRxcyi
†dvbt 02-9264300
B-‡gBj-dcgazipur@mopa.gov.bd

০২। াংস্থান াখা
ক্ররভক
নম্বয

1
01

জফায নাভ

প্রদয়াজনীয় ভয়
(ঘন্টা/রদন/ভা)

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারি স্ান

2

3

miKv‡ii Riæix †bvwUk, mvK©yjvi, weÁwß,
¯§viK I wewamg~n ev¯Íevqb msµvšÍ Av‡`k
Rvix

ewY©Z wPwVcÎ cÖvwßi
1/2w`‡bi g‡a¨B
mKj c‡Îi Kvh©µg
MÖnY Kiv n‡q
_v‡K|

4
cÖ‡hvR¨ bq

5
cÖ‡hvR¨ bq

রপ/চাদজয
(টাকা
জভাদাদনয
জকাড/খাত 
কখন প্রদান
কযদত দফ তা
উদেখ কযদত
দফ)
6
cÖ‡hvR¨ bq

দারয়ত্বপ্রাি কভযকতযা
(কভযকতযায নাভ ,দফী ,
ফাাংরাদদদয জকাড ,জজরা/উদজরা
জকাড  জটররদপান নম্বয ,ই-জভইর)

ঊর্ধ্যতন কভযকতযা/মায কাদে আীর কযা মাদফ
(কভযকতযায দফী /ফাাংরাদদদয জকাড ,
জজরা/উদজরা জকাড  জটররদপান নম্বয ,ইজভইর)

7

8

Rbve Avãyjøvn-Avj-gvgyb
fvicÖvß Kg©KZ©v,

Gm.Gg. Avjg
‡Rjv cÖkvmK
MvRxcyi|
†dvb t 02-9264300
d¨v· t 02-9264366

ms¯’vcb kvLv
‡dvbt 02-9264300

B-‡gBjt dcgazipur@mopa.gov.bd

02

Kg©KZ©v, Kg©Pvix‡`i hveZxq Z_¨vw` I
ms¯’vcb welqvw`i Z_¨ msiÿY I DaŸZb
Kvh©vj‡q †cÖiY

H

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

Rbve Avãyjøvn-Avj-gvgyb
fvicÖvß Kg©KZ©v,

ms¯’vcb kvLv
‡dvbt 02-9264300

Gm.Gg. Avjg
‡Rjv cÖkvmK
MvRxcyi|
†dvb t 02-9264300
d¨v· t 02-9264366
B-‡gBjt dcgazipur@mopa.gov.bd

03

1g, 2q I 3q †kÖYxi Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i
e¨w³MZ bw_ msiÿY

H

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

Rbve Avãyjøvn-Avj-gvgyb
fvicÖvß Kg©KZ©v,

ms¯’vcb kvLv
‡dvbt 02-9264300

Gm.Gg. Avjg
‡Rjv cÖkvmK
MvRxcyi|
†dvb t 02-9264300
d¨v· t 02-9264366
B-‡gBjt dcgazipur@mopa.gov.bd

04

1g, 2q I 3q †kÖYxi Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i
‡eZb fvZvw` cÖ`vb msµvšÍ

H

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

Rbve Avãyjøvn-Avj-gvgyb
fvicÖvß Kg©KZ©v,

ms¯’vcb kvLv
‡dvbt 02-9264300

Gm.Gg. Avjg
‡Rjv cÖkvmK
MvRxcyi|
†dvb t 02-9264300
d¨v· t 02-9264366
B-‡gBjt dcgazipur@mopa.gov.bd

05

3q †kÖYxi Kg©Pvix‡`i wb‡qvM, e`jx,

H

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

Rbve Avãyjøvn-Avj-gvgyb
fvicÖvß Kg©KZ©v,

Gm.Gg. Avjg
‡Rjv cÖkvmK

c‡`vbœwZ I wefvMxq e¨e¯’v MÖn Y msµvšÍ

ms¯’vcb kvLv
‡dvbt 02-9264300

MvRxcyi|
†dvb t 02-9264300
d¨v· t 02-9264366
B-‡gBjt dcgazipur@mopa.gov.bd

06

Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i †hvM`vb msµvšÍ
Kvh©µg MÖnY

H

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

Rbve Avãyjøvn-Avj-gvgyb
fvicÖvß Kg©KZ©v,

ms¯’vcb kvLv
‡dvbt 02-9264300

Gm.Gg. Avjg
‡Rjv cÖkvmK
MvRxcyi|
†dvb t 02-9264300
d¨v· t 02-9264366
B-‡gBjt dcgazipur@mopa.gov.bd

07

Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i wRwcGd wnmve I
M„nvqb FY MÖnY msµvšÍ

H

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

Rbve Avãyjøvn-Avj-gvgyb
fvicÖvß Kg©KZ©v,

ms¯’vcb kvLv
‡dvbt 02-9264300

Gm.Gg. Avjg
‡Rjv cÖkvmK
MvRxcyi|
†dvb t 02-9264300
d¨v· t 02-9264366
B-‡gBjt dcgazipur@mopa.gov.bd

08

Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i QzwU msµvšÍ welqvw`

H

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

Rbve Avãyjøvn-Avj-gvgyb
fvicÖvß Kg©KZ©v,

ms¯’vcb kvLv
‡dvbt 02-9264300

Gm.Gg. Avjg
‡Rjv cÖkvmK
MvRxcyi|
†dvb t 02-9264300
d¨v· t 02-9264366
B-‡gBjt dcgazipur@mopa.gov.bd

09

Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i wewfbœ cÖwkÿY msµvšÍ
welqvw`

H

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

Rbve Avãyjøvn-Avj-gvgyb
fvicÖvß Kg©KZ©v,

ms¯’vcb kvLv
‡dvbt 02-9264300

Gm.Gg. Avjg
‡Rjv cÖkvmK
MvRxcyi|
†dvb t 02-9264300
d¨v· t 02-9264366
B-‡gBjt dcgazipur@mopa.gov.bd

10

Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i wewfbœ Riæix Kv‡R I
RvZxq w`e‡m `vwqZ¡ cvjb msµvšÍ

H

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

Rbve Avãyjøvn-Avj-gvgyb
fvicÖvß Kg©KZ©v,

ms¯’vcb kvLv
‡dvbt 02-9264300

Gm.Gg. Avjg
‡Rjv cÖkvmK
MvRxcyi|
†dvb t 02-9264300
d¨v· t 02-9264366
B-‡gBjt dcgazipur@mopa.gov.bd

11

KZ©„cÿ KZ©„K cÖ`Ë Ab¨vb¨ Kvh©vejx
m¤úv`b

H

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

Rbve Avãyjøvn-Avj-gvgyb
fvicÖvß Kg©KZ©v,

ms¯’vcb kvLv

Gm.Gg. Avjg
‡Rjv cÖkvmK
MvRxcyi|

‡dvbt 02-9264300

†dvb t 02-9264300
d¨v· t 02-9264366
B-‡gBjt dcgazipur@mopa.gov.bd

০৩। াধাযণ াখা
µwgK

‡mevi bvg

cÖ‡qvRbxqmgq(N›Uv/
w`b/gvm

cÖ‡qvRbxqKvMRcÎ

cÖ‡qvRbxqKvMRcÎcÖ vwßi ¯’vb

(1)
1

(2)

(3)

(4)

GbwRI welqK Kvh©µ‡g cÖZ¨qbcÎ
cÖ`vb

cÖwZ‡e`b cÖvwß
¯^v‡c‡ÿ 03 w`b

(5)
cÖ‡hvR¨ bq

ms¯’vi c¨v‡W
Av‡e`b,
GdwW-6 mswkøó
Dc‡Rjv wbe©vnx
Awdmv‡ii cÖZ¨qb

রপ/চাদজয( টাকা
জভাদাদনয
জকাড/খাত  কখন
প্রদান কযদত দফ তা
উদেখ কযদত দফ)
(6)
রফনামূদে

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

D×©ZbKg©KZ©v hviKv‡QAvcxjKivhv‡e(Kg©KZ©vibvg,
c`ex, evsjv‡`‡ki †KvW, †Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn
†Uwj‡dvb b¤^i I B-‡gBj

(7)

(8)

Rbve wkDwj ingvb wZbœx

মভাোঃ ভাভুদ াান

fvicÖvß Kg©KZ©v
mvaviYkvLv
‡RjvcÖkvm‡Ki Kvh©vjq MvRxcyi|

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK )mvwe©K(

জজরা জকাড: 0681
জপান- 9263138
acgeneralgazipur@yahoo.com

2

3

n‡R¡i Av‡e`b MÖnY

cÖevmx‡`i ‣eevwnK Ae¯’vi mb`

wba©vwiZ mg‡q

cÖwZ‡e`b cÖvwß
¯^v‡c‡ÿ 2 w`b

1( ‡Rjv cÖkvm‡bi
I‡qe mvBU †_‡K
wb‡q wba©vwiZ di‡g
Av‡e`b Ki‡Z n‡e
2) nR¡ wd
Rgv`v‡bi e¨vsK
iwk`
3( g~j cvm‡cvU©
4( Av‡e`bKvixi
cvm‡cvU© mvB‡Ri 2
Kwc Qwe
mv`v KvM‡R Av‡e`b,
cvm‡cv‡U©i
Kwc,
Av‡e`bKvixi
cvm‡cvU©
mvB‡Ri
Qwe, †bvUvix cvewjK

cÖ‡hvR¨ bq

রফনামূদে

Rbve wkDwj ingvb wZbœx
fvicÖvß Kg©KZ©v
mvaviYkvLv
‡RjvcÖkvm‡Ki Kvh©vjq MvRxcyi|

জজরা জকাড: 0681
জপান- 9263138
acgeneralgazipur@yahoo.com

গাজীুয

Kÿ bs- 204 (2q Zjv)
জজরাদকাড: 0681
জপান- 9262877
adcgeneral@mopa.gov.bd
মভাোঃ ভাভুদ াান
AwZwi³ †Rjv cÖkvmK )mvwe©K(
গাজীুয

Kÿ bs- 204 (2q Zjv)
জজরাদকাড: 0681
জপান- 9262877
adcgeneral@mopa.gov.bd

cÖ‡hvR¨ bq

700/- UvKv
Pvjv‡bi gva¨‡g

Rbve wkDwj ingvb wZbœx
fvicÖvß Kg©KZ©v
mvaviYkvLv
‡RjvcÖkvm‡Ki Kvh©vjq MvRxcyi|

জজরা জকাড: 0681
জপান- 9263138
acgeneralgazipur@yahoo.com

মভাোঃ ভাভুদ াান
AwZwi³ †Rjv cÖkvmK )mvwe©K(
গাজীুয

Kÿ bs- 204 (2q Zjv)
জজরাদকাড: 0681
জপান- 9262877
adcgeneral@mopa.gov.bd

µwgK

‡mevi bvg

b„ZvwZ¡K Rb‡Mvwôi mb` cÖ `vb

4

cÖ‡qvRbxqmgq(N›Uv/
w`b/gvm

cÖ‡qvRbxqKvMRcÎ

cÖ‡qvRbxqKvMRcÎcÖ vwßi ¯’vb

cÖwZ‡e`b cÖvwß
¯^v‡c‡ÿ 3 w`b

mv`v KvM‡R Av‡e`b,
Dc‡Rjv wbe©vnx
Awdmvi KZ…©K
cÖZ¨qbcÎ,mfvcwZ/
Avw`evmx ms¯’v KZ©©„K
cÖZ¨qbcÎ

cÖ‡hvR¨ bq

রপ/চাদজয( টাকা
জভাদাদনয
জকাড/খাত  কখন
প্রদান কযদত দফ তা
উদেখ কযদত দফ)
রফনামূদে

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

D×©ZbKg©KZ©v hviKv‡QAvcxjKivhv‡e(Kg©KZ©vibvg,
c`ex, evsjv‡`‡ki †KvW, †Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn
†Uwj‡dvb b¤^i I B-‡gBj

Rbve wkDwj ingvb wZbœx

মভাোঃ ভাভুদ াান
AwZwi³ †Rjv cÖkvmK )mvwe©K(

fvicÖvß Kg©KZ©v
mvaviYkvLv
‡RjvcÖkvm‡Ki Kvh©vjq MvRxcyi|

জজরা জকাড: 0681
জপান- 9263138
acgeneralgazipur@yahoo.com

গাজীুয

Kÿ bs- 204 (2q Zjv)
জজরাদকাড: 0681
জপান- 9262877
adcgeneral@mopa.gov.bd

5

gyw³‡hv×v‡`i m¤§vbxfvZv cÖ`vb

eivÏ cÖvwß
¯^v‡c‡ÿ 3 w`b

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

রফনামূদে

fvicÖvß Kg©KZ©v
mvaviYkvLv
‡RjvcÖkvm‡Ki Kvh©vjq MvRxcyi|

মভাোঃ ভাভুদ াান
AwZwi³ †Rjv cÖkvmK )mvwe©K(

জজরা জকাড: 0681
জপান- 9263138
acgeneralgazipur@yahoo.c
om

Kÿ bs- 204 (2q Zjv)
জজরাদকাড: 0681
জপান- 9262877

গাজীুয

adcgeneral@mopa.gov.bd

6

gyw³‡hv×v‡`i wel‡q wewfbœ
Awf‡hvM/Av‡e`b wb®úwË

cÖwZ‡e`b cÖvwß
¯^v‡c‡ÿ 3 w`b

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

রফনামূদে

Rbve wkDwj ingvb wZbœx
fvicÖvß Kg©KZ©v
mvaviYkvLv
‡RjvcÖkvm‡Ki Kvh©vjq MvRxcyi|

জজরা জকাড: 0681
জপান- 9263138
acgeneralgazipur@yahoo.com

মভাোঃ ভাভুদ াান
AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K)
গাজীুয

Kÿ bs- 204 (2q Zjv)
জজরাদকাড: 0681
জপান- 9262877
adcgeneral@mopa.gov.bd

7

‡emvgwiK cÖkvm‡b PvKyixiZ Ae¯’vq
†Kvb miKvix Kg©KZ©v/Kg©Pvixi
g„Zz¨eiY Ges ¸iæZi AvnZ n‡q ¯’vqx
AÿgZvRwbZ Kvi‡Y Avw_©K Aby`vb
cÖ`vb bxwZgvjv, 2013 Abyhvqvx
PvKyixiZ Ae¯’vq †Kvb miKvix
Kg©KZ©v/Kg©Pvixi g„Zz¨eiY RwbZ
500,000/- UvKvi Avw_©K Aby`vb
cÖ`vb

†gwW‡Kj †evW©
KZ…©K g„Z
Kg©KZ©v/Kg©Pvix
mbv³KiY Ges
mswkøó †Rjv evQvB
KwgwUi mfvi
mycvwik mv‡c‡ÿ
15w`‡bi g‡a¨

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

রফনামূদে

Rbve wkDwj ingvb wZbœx
fvicÖvß Kg©KZ©v
mvaviYkvLv
‡RjvcÖkvm‡Ki Kvh©vjq MvRxcyi|

জজরা জকাড: 0681
জপান- 9263138
acgeneralgazipur@yahoo.com

মভাোঃ ভাভুদ াান
AwZwi³ †Rjv cÖkvmK )mvwe©K(
গাজীুয

Kÿ bs- 204 (2q Zjv)
জজরাদকাড: 0681
জপান- 9262877
adcgeneral@mopa.gov.bd

৪। জুরডরয়ার মুরিখানা াখা
ক্ররভক

জফায নাভ

প্রদয়াজনীয়
ভয়

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয
স্থান

রপ/চাদজয( টাকা জভাদাদনয জকাড/খাত
 কখন প্রদান কযদত দফ তা উদেখ
কযদত দফ)

দারয়ত্বপ্রাি কভযক তযা
(কভযক তযায নাভ, দফী,ফাাংরাদদদয
জকাড, জজরা/উদজরা জকাড  জটররদপান
নম্বয  ই-জভইর

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

1.
i.

আদেয়াস্ত্র রাইদি
প্রদানঃ
i. াধাযণ নাগরযদকয
জন্য U©গান/যাইদপর/
ফন্দুক

২০
কাম যরদফ

১.রনধ যারযত পযদভ আদফদন
২.ফয় ৩০ ফেয প্রভাদণয রনরভত্ত
জাতীয় রযচয়ত্র/জন্ম নদ/ যীক্ষা
াদয নদ (তযারয়ত)
৩. নাগরযকক্ত নদত্র(তযারয়ত)
৪. টগান/যাইদপদরয জক্ষদত্র ১ রক্ষ
টাকা আয়কয প্রদান রফগত
৩(রতন)ফৎদযয আয়কয প্রদাদনয
প্রতযয়নত্র
৫.ইদতাপূদফ য অস্ত্র ক্রয় কদযনরন
ভদভয রপনাভা
৬. াদযাট াইদজয যরিন েরফ০৩(রতন) কর(তযারয়ত)
(েরফয ভা: ৩৫mm x ৪৫mm)

১. জজরা প্রাদকয কাম যারয়,
MvRxcyi
2.www.gazipur.gov.bd
দয়ফ জাট যার দত
াংগ্র/ডাউনদরাড কযা মাদফ।
3. াংরিষ্ট ব্যারক্ত

(১)টগান ইস্যয রপ=১৫০০/(এক াজায াঁচত টাকা)
(২) যাইদপর ইস্যয রপ = ২০০০/- (দুই াজায
টাকা)

১. জজরা প্রাদকয কাম যারয়,
MvRxcyi
2.www.gazipur.gov.bd
দয়ফ জাট যার দত
াংগ্র/ডাউনদরাড কযা মাদফ।
3. াংরিষ্ট ব্যারক্ত

রস্তর/রযবরফায ইস্যয রপ =৫০০০/ (াঁচ
াজায টাকা)

জকাড নাং১-২২১১-০০০০-১৮৫৯

kwidzj Bmjvg

ঊর্ধ্যত ন কভযক তযা, মায কাদে আীর
কযা মাদফ (কভযক তযায নাভ,
দফী, ফাাংরাদদদযজকাড,
জজরা/উদজরা জকাড  জটররদপান
নম্বয  ই-জভইর
(৮)
‡gvt iv‡nbyj Bmjvg

কাযী করভনায
জুরডরয়ার মুরিখানা াখা
জজরা প্রাদকয কাম যারয়, MvRxcyi
9263562

জজরা ম্যারজদেট
জজরা প্রাদকয কাম যারয়, MvRxcyi
MvRxcyi
9262622

E-mail- acjmgazipur@gmail.com

E-mail-admgazipur@gmail.com

kwidzj Bmjvg

‡gvt iv‡nbyj Bmjvg

কাযী করভনায
জুরডরয়ার মুরিখানা াখা
জজরা প্রাদকয কাম যারয়, MvRxcyi
9263562

জজরা ম্যারজদেট
জজরা প্রাদকয কাম যারয়, MvRxcyi
MvRxcyi
9262622

E-mail- acjmgazipur@gmail.com

E-mail-admgazipur@gmail.com

7. Rwgi gvwjKvbv msµvšÍ `wjjvw`

2

ii. াধাযণ নাগরযদকয
জন্য রস্তর/রযবরফায

৪৫
কাম যরদফ

১.রনধ যারযত পযদভ আদফদন
২.ফয় ৩০ ফেয প্রভাদণয রনরভত্ত
জাতীয় রযচয়ত্র/জন্ম নদ/ যীক্ষা
াদয নদ (তযারয়ত)
৩. নাগরযকক্ত নদত্র(তযারয়ত)
৪. ফেদয রস্তর/রযবরফায এয জক্ষদত্র ৩
রক্ষ টাকা আয়কয প্রদান রফগত ৩
ফৎদযয আয়কয প্রদাদনয প্রতযয়ন
৫.ইদতাপূদফ য অস্ত্র ক্রয় কদযনরন
ভদভয রপনাভা
৬. াদযাট াইদজয যরিন েরফ০৩(রতন) কর
(েরফয ভা: ৩৫mm x ৪৫mm)

জকাড নাং১-২২১১-০০০০-১৮৫৯

7. Rwgi gvwjKvbv msµvšÍ `wjjvw`

3

4

5

য়ারযসূদত্র আদেয়াস্ত্র
রাইদি প্রদানঃ
টগান/যাইদপর/
ফন্দুক এয জক্ষদত্র

য়ারযসূদত্র আদেয়াস্ত্র
রাইদি প্রদানঃ
রস্তর/রযবরফায এয
জক্ষদত্র

(১) যকাযী কভযকতযা
জদয আদেয়াস্ত্র রাইদি
প্রদানঃ
i.াভরযক কভযকতযা
/কভযচাযীয জন্য
ii.জফাভরযক কভযকতযা
/কভযচাযীয জন্য টগান
/
যাইদপর/ফন্দুদকয
জক্ষদত্র

২০
কাম যরদফ

৪৫
কাম যরদফ

৩ কাম যরদফ

১.রনধ যারযত পযদভ আদফদন
২.ফয় ৩০ ফেয প্রভাদণয রনরভত্ত
জাতীয় রযচয়ত্র/জন্ম নদ/ যীক্ষা
াদয নদ (তযারয়ত)
৩.নাগরযকক্ত নদত্র(তযারয়ত)
৪.রতায মৃত্যযনদদয তযারয়ত কর
৫.য়ারযান নদদয তযারয়ত কর
৬. অন্যান্য উত্তযারধকাযগণ প্রদত্ত
জনাটযাইজ অনারত্তত্র
৭. ইদতাপূদফ য অস্ত্র ক্রয় কদযনরন
ভদভয রপনাভা
৪. াদযাট াইদজয যরিন েরফ-০৩
(রতন) কর
১.রনধ যারযত পযদভ আদফদন
২.ফয় ৩০ ফেয প্রভাদণয রনরভত্ত
জাতীয় রযচয়ত্র/জন্ম নদ/ যীক্ষা
াদয নদ (তযারয়ত)
৩.নাগরযকক্ত নদত্র(তযারয়ত)
৪.রতায মৃত্যযনদদয তযারয়ত কর
৫.য়ারযান নদদয তযারয়ত কর
৬. অন্যান্য উত্তযারধকাযগণ প্রদত্ত
জনাটযাইজ অনারত্তত্র
৭. ইদতাপূদফ য অস্ত্র ক্রয় কদযনরন
ভদভয রপনাভা
৪. াদযাট াইদজয যরিন েরফ-০৩
(রতন) কর
(েরফয ভা: ৩৫mm x ৪৫mm)
অস্ত্র আইন, ১৯২৪ এয৬ এয ৪৫ এফাং
৪৬ র ধাযা অনুমায়ীঃ
১.রনধ যারযত পযদভ আদফদন
২. জাতীয় রযচয়ত্র/জন্ম নদ এফাং
নাগরযকদত্বয তযারয়ত কর
৩. চাকুযী াংক্রান্ত প্রতযয়নত্র
৪. ইদতাপূদফ য অস্ত্র ক্রয় কদযনরন
ভদভয রপনাভা
৫. াদযাট াইদজয যরিন েরফ-০৩

১. জজরা প্রাদকয কাম যারয়,
MvRxcyi
2.www.gazipur.gov.bd
দয়ফ জাট যার দত
াংগ্র/ডাউনদরাড কযা মাদফ।
3. াংরিষ্ট ব্যারক্ত

(১)টগান ইস্যয রপ=১৫০০/(এক াজায াঁচত টাকা)
(২) যাইদপর ইস্যয রপ = ২০০০/- (দুই াজায
টাকা)

kwidzj Bmjvg

‡gvt iv‡nbyj Bmjvg

কাযী করভনায
জুরডরয়ার মুরিখানা াখা
জজরা প্রাদকয কাম যারয়, MvRxcyi
9263562

জজরা ম্যারজদেট
জজরা প্রাদকয কাম যারয়, MvRxcyi
MvRxcyi
9262622

E-mail- acjmgazipur@gmail.com

E-mail-admgazipur@gmail.com

kwidzj Bmjvg

‡gvt iv‡nbyj Bmjvg

কাযী করভনায
জুরডরয়ার মুরিখানা াখা
জজরা প্রাদকয কাম যারয়, MvRxcyi
9263562

জজরা ম্যারজদেট
জজরা প্রাদকয কাম যারয়, MvRxcyi
MvRxcyi
9262622

E-mail- acjmgazipur@gmail.com

E-mail-admgazipur@gmail.com

kwidzj Bmjvg

‡gvt iv‡nbyj Bmjvg

কাযী করভনায
জুরডরয়ার মুরিখানা াখা
জজরা প্রাদকয কাম যারয়, MvRxcyi
9263562

জজরা ম্যারজদেট
জজরা প্রাদকয কাম যারয়, MvRxcyi
MvRxcyi
9262622

E-mail- acjmgazipur@gmail.com

E-mail-admgazipur@gmail.com

জকাড নাং১-২২১১-০০০০-১৮৫৯

১. জজরা প্রাদকয কাম যারয়,
MvRxcyi
2.www.gazipur.gov.bd
দয়ফ জাট যার দত
াংগ্র/ডাউনদরাড কযা মাদফ।
3. াংরিষ্ট ব্যারক্ত

১. জজরা প্রাদকয কাম যারয়,
MvRxcyi
2.www.gazipur.gov.bd
দয়ফ জাট যার দত
াংগ্র/ডাউনদরাড কযা মাদফ।
3. াংরিষ্ট ব্যারক্ত

রস্তর/রযবরফায ইস্যয রপ =৫০০০/(াঁচ
াজায টাকা)
ইস্যয রপ- জকাড নাং১-২২১১-০০০০-১৮৫৯

রপ-মুক্ত

(রতন) কর
6

7

8

(২) যকাযী কভযকতযা
জদয আদেয়াস্ত্র রাইদি
প্রদানঃ
i.াভরযক কভযকতযা
/কভযচাযীয জন্য
ii.জফাভরযক কভযকতযা
/কভযচাযীয জন্য
রস্তর/রযবরফায এয
জক্ষদত্র

৪৫
কাম যরদফ

(১) রতায
ফাধ যকযজরনত কাযদণ
উত্তযারধকায ফযাফয
আদেয়াস্ত্র রাইদি
প্রদানঃ
টগান/যাইদপর/ফন্দুদক
য জক্ষদত্র

২০
কাম যরদফ

(২) রতায
ফাধ যকযজরনত কাযদণ
উত্তযারধকায ফযাফয
আদেয়াস্ত্র রাইদি
প্রদানঃ
রস্তর/রযবযফায এয
জক্ষদত্র

৪৫
কাম যরদফ

অস্ত্র আইন,১৯২৪ এয৬ এয ৪৫ এফাং ৪৬
র ধাযা অনুমায়ীঃ
১.রনধ যারযত পযদভ আদফদন
২. জাতীয় রযচয়ত্র/জন্ম নদ এফাং
নাগরযকদত্বয তযারয়ত কর
৩.চাকুযী াংক্রান্ত প্রতযয়নত্র
৪.ইদতাপূদফ য অস্ত্র ক্রয় কদযনরন
ভদভয রপনাভা
৫. াদযাট াইদজয যরিন েরফ-০৩
(রতন) কর
১.রনধ যারযত পযদভ আদফদন
২. ফয় ৩০ ফেয প্রভাদণয রনরভত্ত
জাতীয় রযচয়ত্র/জন্ম নদ/ যীক্ষা
াদয নদ (তযারয়ত)
৩. নাগরযকক্ত নদত্র(তযারয়ত)
৪. রাইদিধাযী কর্তযক আদেয়াস্ত্র
স্তান্তদযয এরপদডরবট
৫. ইদতাপূদফ য অস্ত্র ক্রয় কদযনরন
ভদভয রপনাভা
৬. াদযাট াইদজয যরিন েরফ-০৩
(রতন) কর
(েরফয ভা: ৩৫mm x ৪৫mm)
১.রনধ যারযত পযদভ আদফদন
২. ফয় ৩০ ফেয প্রভাদণয রনরভত্ত
জাতীয় রযচয়ত্র/জন্ম নদ/ যীক্ষা
াদয নদ (তযারয়ত)
৩. নাগরযকক্ত নদত্র(তযারয়ত)
৪. রাইদিধাযী কর্তযক আদেয়াস্ত্র
স্তান্তদযয এরপদডরবট
৫. ইদতাপূদফ য অস্ত্র ক্রয় কদযনরন
ভদভয রপনাভা
৬. াদযাট াইদজয যরিন েরফ-০৩
(রতন) কর
(েরফয ভা: ৩৫mm x ৪৫mm)

১. জজরা প্রাদকয কাম যারয়,
MvRxcyi
2.www.gazipur.gov.bd
দয়ফ জাট যার দত
াংগ্র/ডাউনদরাড কযা মাদফ।
3. াংরিষ্ট ব্যারক্ত

১. জজরা প্রাদকয কাম যারয়,
MvRxcyi
2.www.gazipur.gov.bd
দয়ফ জাট যার দত
াংগ্র/ডাউনদরাড কযা মাদফ।
3. াংরিষ্ট ব্যারক্ত

রপ-মুক্ত

(১)টগান ইস্যয রপ=১৫০০/(এক াজায াঁচত টাকা)

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

(২) যাইদপর ইস্যয রপ = ২০০০/- (দুই াজায
টাকা)
ইস্যয রপ- জকাড নাং১-২২১১-০০০০-১৮৫৯

১. জজরা প্রাদকয কাম যারয়,
MvRxcyi
2.www.gazipur.gov.bd
দয়ফ জাট যার দত
াংগ্র/ডাউনদরাড কযা মাদফ।
3. াংরিষ্ট ব্যারক্ত

রস্তর/রযবরফায ইস্যয রপ=৫০০০/-(াঁচ
াজায টাকা)
ইস্যয রপ- জকাড নাং১-২২১১-০০০০-১৮৫৯
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11
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আরথ যক প্ররতষ্ঠাদনয
অনুকূদর আদেয়াস্ত্র
রাইদি প্রদানঃ

৪৫
কাম যরদফ

মুরক্তদমাদ্ধায জন্য
আদেয়াস্ত্র রাইদি
প্রদানঃ

৩ কাম যরদফ

আদেয়াস্ত্র রাইদি
নফায়ন

০৮ ঘন্টা

জ ত্র-রত্রকায
রডক্লাদযন

৩০
কাম যরদফ

১.রনধ যারযত পযদভ আদফদন
২. আদফরদত প্ররতষ্ঠান জখারায
প্রতযয়নত্র ,আদেয়াস্ত্র ক্রয় াংক্রান্ত
প্রধান কাম যারদয়য রনদদ যনা,
আদেয়াদস্ত্রয ধযণ, প্ররতষ্ঠাদনয
অগ যাদনাগ্রাভ  জনফর, আয়কয,
প্ররতষ্ঠাদনয রনযত্তা রফফযণী, গাদডযয
জীফন বৃত্তান্ত  অস্ত্র রযচারনায নদ
এফাং ফাড়ী বাড়া চুরক্ত ইতযারদ
৩. ইদতাপূদফ য অস্ত্র ক্রয় কদযনরন
ভদভয রপনাভা রদদত দফ
১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন
২. মুরক্তদমাদ্ধা নদদয তযারয়ত কর
৩. জাতীয় রযচয়ত্র/জন্ম নদ এফাং
নাগরযকদত্বয তযারয়ত কর
৪. াদযাট াইদজয যরিন েরফ-০৩
(রতন) কর
(েরফয ভা: ৩৫mm x ৪৫mm)
১. আদেয়াদস্ত্রয মূর রাইদি
২. আদেয়াস্ত্র/ আদেয়াস্ত্র থানায় জভায
যরদ
৩.নফায়ন রপ প্রদাদনয জেজাযী চারান
 বযাদটয চারান/যরদ

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন
২. জাতীয় রযচয়ত্র/জন্ম নদ,
নাগরযকত্ত্ব নদদয তযারয়ত কর
৩.চারযরত্রক নদদয তযারয়ত কর
৪. প্রস্তারফত োাখানা/জপ্রদয জঘালণা
ত্র/ভাররকানা স্বত্ত্ব/চুরক্ত নাভায
তযারয়ত অনুররর
৬. াংরিষ্ট রফলদয় অরবজ্ঞতা/
প্ররক্ষণ াংক্রান্ত কাগজদত্রয

১. জজরা প্রাদকয কাম যারয়,
MvRxcyi
2.www.gazipur.gov.bd
দয়ফ জাট যার দত
াংগ্র/ডাউনদরাড কযা মাদফ।
3. াংরিষ্ট ব্যারক্ত

(১) রস্তর/রযবরফায ইস্যয রপ =৫,০০০/(াঁচ াজায টাকা)
(২) টগান ইস্যয রপ=১,৫০০/(এক াজায াঁচত টাকা)
(৩) যাইদপর ইস্যয রপ =২০০০/- (দুই াজায
টাকা)

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ইস্যয রপ- জকাড নাং১-২২১১-০০০০-১৮৫৯

১. জজরা প্রাদকয কাম যারয়,
MvRxcyi
2.www.gazipur.gov.bd
দয়ফ জাট যার দত
াংগ্র/ডাউনদরাড কযা মাদফ।
3. াংরিষ্ট ব্যারক্ত

১. াংরিষ্ট রাইদিধাযী
২. াংরিষ্ট থানা
৩.জানারী ব্যাাংক

১. জজরা প্রাদকয কাম যারয়,
MvRxcyi
2.www.gazipur.gov.bd
দয়ফ জাট যার দত
াংগ্র/ডাউনদরাড কযা মাদফ।
3. াংরিষ্ট ব্যারক্ত

রপ- মুক্ত

(১)রস্তর/রযবরফায=৩,০০০/ (রতন াজায
টাকা)
(২) টগান/ যাইদপর রপ=
১,০০০/-(এক াজায টাকা) এফাং কর
জক্ষদত্র বযাট ১৫%
নফায়ন রপ-জকাড নাং১ ২২১১ ০০০০ ১৮৫৯
১৫% বযাট-জকাড নাং১ ১১৩৩ ০০৪৫ ০৩১১

-

তযারয়ত অনুররর
৭.আরথ যক স্বচ্ছরতা ম্পরকযত ব্যাাংক
য
ার্টরপদকদটয
তযারয়ত অনুররর
৮. অরপ বাড়ায চুরক্তদত্রয তযারয়ত
অনুররর
৯. আয়কয াংক্রান্ত প্রতযয়ন দত্রয
তযারয়ত অনুররর
১০. াদযাট াইদজয যরিন েরফ-০৩
(রতন) কর
(েরফয ভা: ৩৫mm x ৪৫mm)
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KvivMv‡q Ae¯’vbiZ
e›`xi Rwg weµq

IKvjZbvgv Ges
cvwievwiK
cÖ‡qvRbxq Ab¨vb¨
KvM‡R ¯^vÿi MÖnY
msµvšÍ Kvh©µg

ewY©Z
wPwVcÎ
cÖvwßi
1/2w`‡bi
g‡a¨B
mKj
c‡Îi
Kvh©µg
MÖnY Kiv
n‡q _v‡K|
ewY©Z
wPwVcÎ
cÖvwßi
1/2w`‡bi
g‡a¨B
mKj
c‡Îi
Kvh©µg
MÖnY Kiv
n‡q _v‡K|

mvavib di‡g Av‡e`b

mvavib di‡g Av‡e`b

-

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

-

য
০৫। জজনাদযর ার্ট রপদকট
াখা
ক্ররভক
নম্বয

জফায নাভ

প্রদয়াজনীয় ভয়

১

২

৩

১

যকাযী দাফী আদায় আইন
১৯১৩ দনয রফধান জভাতাদফক
মাফতীয় যকাযী/
আধাযকাযী/ স্বায়ত্তারত
াংস্থা/ প্ররতষ্ঠান মূদয
অনাদায়ী অথ য আদায়

জদনাদাদযয রফরুদদ্ধ
ভাভরা দাদয়য কযায
৩০(রত্র) রদদনয
ভদে 10 ধাযা
জনার্টদয ভােদভ
াংরিষ্ট জদনাদাযদক
জদনা রযদাদধয
অফরত কযা য়।

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারিয স্থান

(ঘন্টা/রদন/ভা)

দাফী রযদাদধ
আরত্ত জক্ষদত্র জনার্ট
প্রারিয ৩০(রত্র)
রদদনয ভদে
জদনাদাযদক
জজনাদযর
য
ার্টরপদকট
অরপায
ফযাফয রররখত
আদফদন উস্থান
কযদত াদযন।
উবয়দক্ষয
উরস্থরতদত আদফদন
শুনানীয রবরত্তদত
জদনাদাযদক
এককারীন/ রকরস্ত
জভাতাদফক জদনা
রযদাদধয অথফা
জদনা দত অব্যরতয

৪
য
ক) জজনাদযর ার্টরপদকট
অরপায
ফযাফয জকাট য রপ াংমৄরক্ত নীর
‡Wwg কাগদজ রররখত আদফদন।
খ) 4,৫I 6 ধাযায ূযণকৃ ত
পযভ।
M( †KvU© wd )2.5%( nv‡i I
c~Y©gvb †KvU© wdi Dc‡i
AwZwi³ 15%

৫
য
জজনাদযর ার্টরপদকট
াখা, জজরা
প্রাদকয কাম যারয়, MvRxcyi

রপ/চাদজয( টাকা জভাদাদনয
জকাড/খাত  কখন প্রদান
কযদত দফ তা উদেখ কযদত
দফ)

দারয়ত্বপ্রাি কভযকতযা(কভযকতযায
নাভ, দফী, ফাাংরাদদদয জকাড,
জজরা/উদজরা জকাড 
জটররদপান নম্বয, ই-জভইর)

৬

৭

আদফদদনয াদথ 10/- টাকায
জকাট য রপ

Rbve †gvnv¤§` mvwR` Av‡bvqvi
‡Rbv‡ij mvwU©wd‡KU Awdmvi
য
জজনাদযর ার্টরপদকট
kvLv
MvRxcyi
জপান t 9261330

মায কাদে আরর কযা মাদফ
(কভযকতযায দফী, ফাাংরাদদদয জকাড,
জজরা/উদজরা জকাড  জটররদপান নম্বয, ইজভইর)
৮
Gm.Gg ‡gv¯Ídv Kvgvj
অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব)
জপান -02-9262622
B-‡gBj-dcgazipur@mopa.gov.bd

রনদদ য জদয়া য়।

০৬। এর এ াখা
ক্ররভক

জফায নাভ

প্রদয়াজনীয়
ভয়
(ঘন্টা/রদন/
ভা)

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

১

অরধগ্রণকৃত জরভয ক্ষরতপূযণ
প্রদান (জযকডীয় ভাররদকয জক্ষদত্র)

gvwjKvbv
¯^c‡ÿ/cÖ‡qvRbxq
KvMRcÎ `vwLj
¯^v‡c‡ÿ 7/15 w`b

১। 4০/- মূদেয জকাট য রপ াংমৄক্ত
াদা কাগদজ আদফদন ।
2। ারদনয খাজনায দারখরা।
(তযারয়ত পদটাকর)
3। অিীকায নাভা েরফ
(200/- টাকায নন-জুরডরয়ার
স্ট্যাদম্প)।
াংরিষ্ট
ইউর
জচয়াযম্যান/দস্য/
য়াW©করভনায/গণ্যভান্য ব্যরক্ত
কর্তযক তযারয়ত
4। জাতীয় রযচয় ত্র/ নাগরযকত্ব
নদ (তযারয়ত পদটাকর)
১। 4০/- মূদেয জকাট য রপ াংমৄক্ত
াদা কাগদজ আদফদন ত্র।
২। দরীর /বায়াদরীদরয তযারয়ত
পদটাকর,
৩। খারযজ, রডরআয  ারদনয
খাজনায
দারখরা (তযারয়ত
পদটাকর)।
৪। অিীকায নাভা েরফ (2০০/টাকায নন-জুরডরয়ার স্ট্যাদম্প)।
াংরিষ্ট ইউর জচয়াযম্যান/ দস্য/
য়াW©করভনায/গণ্যভান্য ব্যরক্ত
কর্তযক তযারয়ত
৫। জাতীয় রযচয় ত্র/নাগরযকত্ব
নদ(তযারয়ত পদটাকর)|
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ক্রয়সূদত্র ভাররদকয জক্ষদত্র

১০ কাh©রদফ

১। স্ট্যাম্প জবন্ডায এয রনকট
২। াংরিষ্ট ইউরনয়ন ভূরভ অরপ
৩। াংরিষ্ট ইউরনয়ন ভূরভ অরপ

রপ/চাদজয( টাকা জভাদাদনয
জকাড/খাত  কখন প্রদান
কযদত দফ তা উদেখ কযদত
দফ)
(৬)
১। 4০/- মূদেয জকাট য রপ
২। 2০০/- টাকা মূদেয
নন-জুরডরয়ার স্ট্যাম্প
অিীকাযনাভায জন্য।

৪। স্ট্যাম্প জবন্ডায এয রনকট

দারয়ত্ব প্রাি কভ©কতা© (কভ©কতা©য
নাভ, দফী, ফাাংরাদদদয জকাড,
জজরা/উদজরা জকাড
জটররদপান নম্বয  ই -জভইর
(৭)
জনাফ

‡gvnv¤§` mvwR` Av‡bvqvi
ভূরভ হুকুভ দখর কভ©কতা©
f~wg AwaMÖnb kvLv
MvRxcyi
জপান- 9261330

e-mail - lagazipur@gmail.com

৫। াংরিষ্ট ব্যরক্তয রনকট/ াংরিষ্ট ইউরনয়ন
রযলদ

১। স্ট্যাম্প জবন্ডায এয রনকট
২। াংরিষ্ট ব্যরক্ত/াংরিষ্ট াফ জযরজরে
অরপ।
৩। াংরিষ্ট ইউরনয়ন ভূরভ অরপ
৪। স্ট্যাম্প জবন্ডায এয রনকট
৫।
াংরিষ্ট ব্যরক্তয রনকট/ াংরিষ্ট
ইউরনয়ন রযলদ

উদ্ধযতন কভ©কতা©, মায কাদে আীর কযা মাদফ
((কভ©কতা©য নাভ, দফী, ফাাংরাদদদয জকাড,
জজরা/উদজরা জকাড জটররদপান নম্বয  ই জভইর
(৮)
Gm.Gg ‡gv¯Ídv Kvgvj
অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব)
জপান -9262622
Gm Gg Avjg
জজরা প্রাক
জপান= 9264300
e-mail- dcgazipur@mopa.gov.bd

প্রদয়াজদন রফবাগীয় করভনায
শুনানী গ্রণ কদয রদ্ধান্ত প্রদান কযদফন।

১। 4০/- মূদেয জকাট য রপ
২। 2০০/- টাকা মূদেয
নন-জুরডরয়ার স্ট্যাম্প
অিীকাযনাভায জন্য।

‡gvnv¤§` mvwR` Av‡bvqvi
ভূরভ হুকুভ দখর কভ©কতা©
জপান- 9261330
e-mail - lagazipur@gmail.com

Gm Gg ‡gv¯Ídv Kvgvj
অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব)
জপান Gm Gg Avjg
জজরা প্রাক
জপান= 9264300
e-mail- dcgazipur@mopa.gov.bd

প্রদয়াজদন রফবাগীয় করভনায
শুনানী গ্রণ কদয রদ্ধান্ত প্রদান কযদফন।

3

4

য়ারযসূদত্র ভাররদকয জক্ষদত্র

আদারদতয ভােদভ ভাররকানা
রনধ যাযণ

১০ কাh©রদফ

১০ কাh©রদফ

১। 4০/- মূদেয জকাট য রপ াংমৄক্ত
াদা কাগদজ আদফদন ।
২। জরভয খরতয়ান/ দরীর /
বায়াদরীর (তযারয়ত পদটাকর)
৩।খারযজ, রডরআয  ারদনয
খাজনায দারখরা (তযারয়ত
পদটাকর)।
৪। অিীকায নাভা েরফ (2০০/টাকায নন- জুরডরয়ার স্ট্যাদম্প)
াংরিষ্ট ইউর জচয়াযম্যান/ দস্য/
য়াW©করভনায/গণ্যভান্য ব্যরক্ত
কর্তযক তযারয়ত।
৫। জাতীয় রযচয় ত্র/নাগরযকত্ব
নদ (তযারয়ত পদটাকর)।
৬। য়ারযন নদ (তযারয়ত
পদটাকর)।
৭। নাদাফীনাভা েরফ (৩০০/নন-জুরডরয়ার স্ট্যাদম্প)। াংরিষ্ট
ইউর
জচয়াযম্যান/
দস্য/
য়াW©করভনায/ গণ্যভান্য ব্যরক্ত
কর্তযক তযারয়ত।
১। 4০/- মূদেয জকাট য রপ াংমৄক্ত
াদা কাগদজ আদফদন ত্র।
২। আদারত কর্তযক আদদদয
য
ার্টপাইড
কর।
৩।খারযজ, রডরআয  ারদনয
খাজনায দারখরা (তযারয়ত
পদটাকর)।
৪। অিীকায নাভা েরফ (2০০/টাকায নন- জুরডরয়ার স্ট্যাদম্প)
াংরিষ্ট ইউর জচয়াযম্যান/ দস্য/
য়াW©করভনায/গণ্যভান্য ব্যরক্ত
কর্তযক তযারয়ত।
৫। জাতীয় রযচয় ত্র/নাগরযকত্ব
নদ (তযারয়ত পদটাকর)।

১। স্ট্যাম্প জবন্ডায এয রনকট
২। াংরিষ্ট ব্যরক্ত/ াংরিষ্ট ইউরনয়ন ভূরভ
অরপ/ াংরিষ্ট াফ জযরজরস্ট্ অরপ
৩।াংরিষ্ট ইউরনয়ন ভূরভ অরপ
৪। স্ট্যাম্প জবন্ডায এয রনকট

১। 4০/- মূদেয জকাট য রপ
২। 2০০/- টাকা মূদেয
নন-জুরডরয়ার স্ট্যাম্প
অিীকায নাভায জন্য।
৩। 2০০/- টাকা মূদেয
নন-জুরডরয়ার স্ট্যাম্প
নাদাফীনাভায জন্য।

‡gvnv¤§` mvwR` Av‡bvqvi
ভূরভ হুকুভ দখর কভ©কতা©
জপান- 9261330
e-mail - lagazipur@gmail.com

e-mail- dcgazipur@mopa.gov.bd

প্রদয়াজদন রফবাগীয় করভনায
শুনানী গ্রণ কদয রদ্ধান্ত প্রদান কযদফন।

৫। াংরিষ্ট ব্যরক্তয রনকট/ াংরিষ্ট ইউরনয়ন
রযলদ
৬। াংরিষ্ট ইউরনয়ন রযলদ
৭। স্ট্যাম্প জবন্ডায এয রনকট

১। স্ট্যাম্প জবন্ডায এয রনকট
২। াংরিষ্ট আদরত
৩।াংরিষ্ট ইউরনয়ন ভূরভ অরপ
৪। স্ট্যাম্প জবন্ডায এয রনকট
৫। াংরিষ্ট ব্যরক্তয রনকট/ াংরিষ্ট ইউরনয়ন
রযলদ

Gm Gg ‡gv¯Ídv Kvgvj
অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব)
জপান -9262622
Gm Gg Avjg
জজরা প্রাক
জপান= 9264300

১। 4০/- মূদেয জকাট য রপ
২। 2০০/- টাকা মূদেয
নন-জুরডরয়ার স্ট্যাম্প
অিীকায নাভায জন্য।

‡gvnv¤§` mvwR` Av‡bvqvi
ভূরভ হুকুভ দখর কভ©কতা©
জপান- 9261330
e-mail - lagazipur@gmail.com

Gm Gg ‡gv¯Ídv Kvgvj
অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব)
জপান Gm Gg Avjg
জজরা প্রাক
জপান= 9264300
e-mail- dcgazipur@mopa.gov.bd

প্রদয়াজদন রফবাগীয় করভনায
শুনানী গ্রণ কদয রদ্ধান্ত প্রদান কযদফন।

০৭। রেভিভিউ মুভিখািা
ক্রমভক

মফায নাভ

প্রয়য়াজনীয় ভয়

প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র

প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র প্রামিয স্থান

মপ/চায়জে( টাকা জভাদায়নয
মকাড/খাত ও কখন প্রদান
কযয়ত য়ফ তা উয়েখ কযয়ত
য়ফ)

দাময়ত্বপ্রাি
কভকতে া(কভকতে ায নাভ, দফী,
ফাাংরায়দয়য মকাড,
মজরা/উয়জরা মকাড
মটমরয়পান নম্বয ও ই-মভইর নম্বয

উর্ব্েতন কভকতে া, মায কায়ে আীর কযা
মায়ফ(কভকতে ায নাভ, দফী, ফাাংরায়দয়য মকাড,
মজরা/উয়জরা মকাড মটমরয়পান নম্বয ও ইমভইর নম্বয

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

১

Avg-‡gv³vi bvgv `wj‡j
AvVv‡jv ÷¨v¤ú jvMv‡bvi
Av‡e`b|

07 w`‡bi g‡a¨

GmG, AviGm cP©v, bvgRvix
cP©v, `wjj I fvqv `wjj|
(AviGg kvLv)

cÖ‡hvR¨ bq

webvg~‡j¨

২

Awc©Z †gvKÏgvi
Av‡e`b

45 w`‡bi g‡a¨

GmG, AviGm cP©v, bvgRvix
cP©v, `wjj I fvqv `wjj|
†Kv‡U©i ivq I wWµxi Rv‡e`v
bKj (AviGg kvLv)

cÖ‡hvR¨ bq

webvg~‡j¨

Rbve ‡gvQvt †i‡eKv myjZvbv
mnKvix Kwgkbvi
Avi Gg kvLv
‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq,
MvRxcyi
জপান: 02-9294694
Rbve ‡gvQvt †i‡eKv myjZvbv
mnKvix Kwgkbvi
Avi Gg kvLv
‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq,
MvRxcyi
জপান: 02-9294694

Gm, Gg, Avjg
†Rjv cÖkvmK, MvRxcyi
†dvbt 02-9264300
B-‡gBj-dcgazipur@mopa.gov.bd

Gm, Gg, Avjg
†Rjv cÖkvmK, MvRxcyi
†dvbt 02-9264300
B-‡gBj-dcgazipur@mopa.gov.bd

8। d«›U †W¯‹ kvLv:
ক্ররভক

জফায নাভ

প্রদয়াজনীয় ভয়

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান

রপ/চাদজয( টাকা জভাদাদনয
জকাড/খাত  কখন প্রদান
কযদত দফ তা উদেখ কযদত
দফ)

(১)
1.

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

Rwgi LwZqv‡bi mvwU©dvBW
Kwci Av‡e`b MÖn Y Kiv
nq|

mKvj 9.00 †_‡K
11 ch©šÍ | Riæix
Av‡e`b 3 w`b Ges
mvaviY Av‡e`b
7w`b Kvh©w`e‡mi
g‡a¨

cP©vi dig

‡Rjv cÖkvmK g‡nv`‡qi
mKj bvMwiK I `vßwiK
cÎ RvZxq B-‡mev Kvh©µg
Gi gva¨‡g MÖnY K‡i †Rjv
cÖkvm‡K g‡nv`‡qi
GKvD‡›U †cÖiY Kiv nq|

০৯।

Riæix- 44/=
mvaviY - 22/=

ঊর্ধ্যতন কভযকতযা , মায কাদে আীর কযা
মাদফ (কভযকতযায নাভ, দফী,ফাাংরাদদদয
জকাড, জজরা/উদজরা জকাড  জটররদপান
নম্বয  ই-জভইর

Rbve wkDwj ingvb wZbœx
mnKvix Kwgkbvi
d«›U‡W· kvLv, MvRxcyi
মপান: 9263138

Gm, Gg, Avjg
†Rjv cÖkvmK, MvRxcyi
†dvbt 02-9264300
B-‡gBj-dcgazipur@mopa.gov.bd

(৮)

wkÿv kvLv

µwgK bs

(1)
01

jvB‡mÝ cÖvß †fÛvi‡`i KvQ †_‡K

দারয়ত্বপ্রাি কভযকতযা
(কভযকতযায নাভ,
দফী,ফাাংরাদদদয জকাড,
জজরা/উদজরা জকাড 
জটররদপান নম্বয  ই-জভইর
(৭)

‡mevi bvg

(2)
cvewjK cixÿv msµvšÍ
†Mvcbxq KvMRcÎ wewR
†cÖR/‡evW© †_‡K
Avbqb/msiÿY Ges
mswkøó †K‡›`ª weZiY

cÖ‡qvRbxq mgq
(N›Uv/w`b/gvm)

(3)
‡evW©/wek¦we`¨vjq
KZ…©K wbw`©ó mgq
mxgvi g‡a¨

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ

(4)
cvewjK cixÿv msµvšÍ †Mvcbxq
KvMRcÎ wewR †cÖR/‡evW© †_‡K
Avbqb/msiÿY Ges mswkøó †K‡›`ª
weZiY

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖvwßi ¯’vb

(5)
wkÿv kvLv

রপ/চাদজয( টাকা
জভাদাদনয জকাড/খাত
 কখন প্রদান কযদত
দফ তা উদেখ কযদত
দফ)
(6)
cÖ‡hvR¨ bq

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv© (Kg©KZv©i bvg, c`ex,
evsjv‡`‡ki †KvW, ‡Rjv Dc‡Rjv †KvW mn
†Uwj‡dvb b¤^i I B-‡gBj)

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

(7)
Rbve w¯œ»v ZvjyK`vi
meKvix Kwgkbvi
‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, MvRxcyi
‡dvb-9262929
‡gvevBj-01711066919

(8)
‡Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
‡dvb-9264300
E-mail-dcgazipur@mopa.gov.bd

02

03

04

05

06

07

08

cvewjK cixÿvi mfv
AvnŸvb I mswkøó
†K›`ªmg~‡n wbev©nx
g¨vcwR‡÷ªU/cywjk
wb‡qvM,‡K‡›`ª 144 aviv
Rvwi Kvh©µg MÖnY I
cvewjK cixÿvi djvdj
†K›`ª weZib

‡evW©/wek¦we`¨vjq
KZ…©K wbw`©ó mgq
mxgvi g‡a¨

cÖvBgvix wkÿK wb‡qv‡Mi
wbev©Pbx cixÿv msµvšÍ

‡evW©/wek¦we`¨vjq
KZ…©K wbw`©ó mgq
mxgvi g‡a¨

miKvix ¯‥zj/wkÿv
cÖwZôv‡b fwZ© msµvšÍ
Kvh©µg MÖnb Kiv

cÎ cÖvwßi
07(mvZ) w`b

cvewjK cixÿvi †K›`ª
cwieZ©b msµvšÍ mycvwik
mswkøó †evW©/wek¦we`¨vj‡q
‡cÖiY I ‡K›`ª ¯’vcb

cÎ cÖvwßi
07(mvZ) w`b

wkÿv cÖwZôv‡b AwZwi³
†kÖwY/kvLv †Lvjvi
AbvcwË msµvšÍ
cªwZ‡e`b ‡cÖiY

cÎ cÖvwßi
07(mvZ) w`b

wkÿv cÖwZôv‡bi bvg/¯Íi
cwieZ©b msµvšÍ
cªwZ‡e`b †cÖiY

cÎ cÖvwßi
07(mvZ) w`b

wkÿv cÖwZôv‡bi g¨v‡bwRs
KwgwU/Mfwb©s ewW/GWnK
KwgwU MV‡b m`m¨

cÎ cÖvwßi
07(mvZ) w`b

cvewjK cixÿvi mfv AvnŸvb I
mswkøó †K›`ªmg~‡n wbev©nx
g¨vcwR‡÷ªU/cywjk wb‡qvM,‡K‡›`ª
144 aviv Rvwi Kvh©µg MÖnY I
cvewjK cixÿvi djvdj †K›`ª
weZib

wkÿv kvLv

cÖvBgvix wkÿK wb‡qv‡Mi wbev©Pbx
cixÿv msµvšÍ

wkÿv kvLv

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

wkÿv kvLv

wkÿv kvLv

wkÿv kvLv

wkÿv kvLv

wkÿv kvLv

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

Rbve w¯œ»v ZvjyK`vi
meKvix Kwgkbvi
‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, MvRxcyi
‡dvb-9262929
‡gvevBj-01711066919

Rbve w¯œ»v ZvjyK`vi
meKvix Kwgkbvi
‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, MvRxcyi
‡dvb-9262929
‡gvevBj-01711066919
Rbve w¯œ»v ZvjyK`vi
meKvix Kwgkbvi
‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, MvRxcyi
‡dvb-9262929
‡gvevBj-01711066919
Rbve w¯œ»v ZvjyK`vi
meKvix Kwgkbvi
‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, MvRxcyi
‡dvb-9262929
‡gvevBj-01711066919

Rbve w¯œ»v ZvjyK`vi
meKvix Kwgkbvi
‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, MvRxcyi
‡dvb-9262929
‡gvevBj-01711066919
Rbve w¯œ»v ZvjyK`vi
meKvix Kwgkbvi
‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, MvRxcyi
‡dvb-9262929
‡gvevBj-01711066919
Rbve w¯œ»v ZvjyK`vi
meKvix Kwgkbvi
‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, MvRxcyi
‡dvb-9262929

‡Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
‡dvb-9264300
E-mail-dcgazipur@mopa.gov.bd

‡Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
‡dvb-9264300
E-mail-dcgazipur@mopa.gov.bd

‡Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
‡dvb-9264300
E-mail-dcgazipur@mopa.gov.bd

‡Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
‡dvb-9264300
E-mail-dcgazipur@mopa.gov.bd

‡Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
‡dvb-9264300
E-mail-dcgazipur@mopa.gov.bd

‡Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
‡dvb-9264300
E-mail-dcgazipur@mopa.gov.bd

‡Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
‡dvb-9264300
E-mail-dcgazipur@mopa.gov.bd

g‡bvbqb

09

10

11

12

‡gvevBj-01711066919

wkÿv cÖwZôv‡bi g¨v‡bwRs
KwgwU/Mfwb©s ewW
wbev©P‡b wcÖRvBwWs
Awdmvi wb‡qvM

cÎ cÖvwßi
07(mvZ) w`b

wkÿv cÖwZôv‡b
Awf‡hv‡Mi wel‡q Z`šÍ

cÎ cÖvwßi
07(mvZ) w`b

‡Rj cÖkvmK ev AwZwi³
†Rjv cÖkvmKMY †h
mKj wkÿv cÖwZôv‡bi
mfvcwZ miKvix I
¯’vbxq Ges Ab¨vb¨
fvZvi wej/‡PK
¯^vÿi/cÖwZ¯^vÿ‡ii
hveZxq KvR
wkÿv cÖwZôv‡bi QvÎQvÎx‡`i wewfbœ
cªwZ‡hvMxZv/‡Ljvayjv
msµvšÍ KvR

mswkøó e¨vsK
KZ…©K wba©vwiZ
Zvwi‡Li g‡a¨

DaŸZb
KZ…c‡ÿi Pvwn`v
†gvZv‡eK

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

wkÿv kvLv

wkÿv kvLv

wkÿv kvLv

wkÿv kvLv

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡hvR¨ bq

Rbve w¯œ»v ZvjyK`vi
meKvix Kwgkbvi
‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, MvRxcyi
‡dvb-9262929
‡gvevBj-01711066919
Rbve w¯œ»v ZvjyK`vi
meKvix Kwgkbvi
‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, MvRxcyi
‡dvb-9262929
‡gvevBj-01711066919
Rbve w¯œ»v ZvjyK`vi
meKvix Kwgkbvi
‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, MvRxcyi
‡dvb-9262929
‡gvevBj-01711066919

Rbve w¯œ»v ZvjyK`vi
meKvix Kwgkbvi
‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, MvRxcyi
‡dvb-9262929
‡gvevBj-01711066919

‡Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
‡dvb-9264300
E-mail-dcgazipur@mopa.gov.bd

‡Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
‡dvb-9264300
E-mail-dcgazipur@mopa.gov.bd

‡Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
‡dvb-9264300
E-mail-dcgazipur@mopa.gov.bd

‡Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
‡dvb-9264300
E-mail-dcgazipur@mopa.gov.bd

১০। োজস্ব শাখা
ক্রোঃ নাং

মফায নাভ

প্রয়য়াজনীয়

প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র

প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র

প্রামিয স্থান

মপ টাকা জভাদায়নয( চায়জে/

দাময়ত্বপ্রাি কভেকতে া (কভেকতে ায

উধেতন কভেকতে া, মায কায়ে আীর

ভয় (ঘন্টা/

খাত ও কখন প্রদান/মকাড

নাভ, দফী, ফাাংরায়দয়য মকাড,

কযা মায়ফ (কভেকতে ায নাভ, দফী,

মদন/ভা)

কযয়ত য়ফ তা উয়েখ কযয়ত

মজরা/উয়জরা মকাড মটমরয়পান

ফাাংরায়দয়য মকাড, মজরা/উয়জরা

)য়ফ

নম্বয ও ই-মভইর)

মকাড মটমরয়পান নম্বয ও ইমভইর)

১

২

০১

Lvm Rwg e‡›`ve¯Í
cÖ`vb )K…wl I
AK…wl(t

K) ¯^qs m¤ú~b©
Av‡e`b cÖvwßi
ci 07 w`b

K) MvRxcyi m`i Ges KvwjMÄ
Dc‡Rjvi mKj f~wg AK…wl Lvm Rwg
wn‡m‡e wPwýZ n‡e|

K) mnvKix Kwgkbvi (f~wg)
Ges Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii Kvh©vjq
(mswkøó)

K) cÖK…Z
f~wgnxb‡`i g‡a¨
K…wl Lvm Rwg
e‡›`ve¯Í cÖ`vb|

L( Av‡e`b
cÖvwßi 30
w`‡bi g‡a¨
DaŸ©Zb KZ©cÿ
eivei ‡cÖiY

L( K…wl Lvm Rwg e¨e¯’vcbv I
e‡›`ve¯Í bxwZgvjv-1997 Abyhvqx

L) mnKvix Kwgkbvi (f~wg)
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi Ges †Rjv
cÖkvm‡bi Kvh©vjq

¯^qs m¤ú~b©
cÖ¯Íve cÖvwßi 07
w`b

K) AvkÖvqb/Avevmb cÖKí ev¯Íevqb
msµvšÍ bxwZgvjv-2004

L) f~wg
gš¿Yvj‡qi
Aby‡gv`b
mv‡c‡ÿ h_vh_
‡mjvgxi weweg‡q
AK…wl Lvm Rwg
`xN© †gqv`x
e‡›`ve¯Í cÖ`vb|
০২

AvkÖvqb/Avevmbt
miKvi KZ©„K
Aby‡gvw`Z
AvkÖvqb/ Avevmb
cÖK‡íi e¨vivK
nvD‡R Abyhvqx

৩

৪

৫

৬

৭

৮

‡KvU© wd-20/-

জনাফ মভাোঃ যীপু র আরভ তানবীয
গাজীুয

Gm Gg ‡gv¯Ídv Kvgvj
অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব)
জপান -9262366

মপান নাং : 9262663

kamal13145@gmail.com

জনাফ মভাোঃ যীপু র আরভ তানবীয
গাজীুয

Gm Gg ‡gv¯Ídv Kvgvj
অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব)
জপান -9262366

মপান নাং : 9262663

kamal13145@gmail.com

মযমবমনউ মডুটি কায়রক্টয

M( AK…wl Lvm Rwg e¨e¯’vcbv I
e‡›`ve¯Í bxwZgvjv-1995 Abyhvqx

L( K…wl Lvm Rwg e‡›`ve¯Í bxwZgvjv
M( K…wl Lvm Rwg e‡›`ve‡¯Íi Av‡e`b
dig

mnKvix Kwgkbvi (f~wg)
Ges Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii Kvh©vjq

miKvi wba©vwiZ †mjvwgi wewbgq

মযমবমনউ মডুটি কায়রক্টয

f~wgnxb‡`i g‡a¨
eivÏ c~e©K
KeywjqZ `wjj
m¤úv`b|

৩

Av`k© MÖvg m„Rbt
ev¯ÍwfUvnxb
f~wgnxb‡`i
c~bev©mbK‡í
Av`k© MÖvg
cÖK‡íi wbwg©Z
Ni e‡›`ve¯Í
cÖ`vb c~e©K
KeywjqZ `wjj
m¤úv`b Kiv|

৪

mvqivZ gnvjt
wewa‡gvZv‡eK
mwVK †UÛvi
KwgwUi gva¨‡g
mvqivZ gnvj
mg~n BRviv
cÖ`vb| BRviv
m¤úv`b bv n‡j
Lvm Av`vq
Kvh©µg MÖnY|

০৫

Awc©Z/Gwc
m¤úwË
e¨e¯’vcbvt
K( Dc‡Rjv
wbe©vnx Awdmvi,
mnKvix Kwgkbvi
)f~wg( Ges †c․i
GjvKvi

¯^qs m¤ú~b©
cÖ¯Íve cÖvwßi 07
w`b

evsjv m‡bi ‣PÎ
gv‡mi g‡a¨

Av‡e`b cÖvwßi
ci ïbvbx mn
15 w`b|

K…wl Lvm Rwg e¨e¯’vcbv I e‡›`ve¯Í
bxwZgvjv Abyhvqx

mvqivZ gnvjt
miKvix bxwZgvjvi Av‡jv‡K †UÛvi
KwgwUi gva¨‡g mvqivZ gnvj mg~n
BRviv cÖ`vb Kiv nq| BRviv m¤úv`b
bv n‡j Lvm Av`vq Kvh©µg MÖnY Kiv
nq|

K( Dc‡Rjv ch©v‡qi Awc©Z m¤úwË
mnKvix Kwgkbvi (f~wg) Ges wbe©vnx
AwdmviMY Bnvi bevqY K‡ib|
L) m`i Dc‡Rjv, wmwU K‡c©v‡ikb
GjvKvi Awc©Z/Gwc m¤úwË †Rjv
cÖkvm‡Ki Kvh©vjq KZ©„K bevqb Kiv
nq

mnKvix Kwgkbvi (f~wg)
Ges Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii Kvh©vjq

miKvi wba©vwiZ †mjvwgi wewbgq

জনাফ মভাোঃ যীপু র আরভ তানবীয
গাজীুয

Gm Gg ‡gv¯Ídv Kvgvj
অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব)
জপান -9262366

মপান নাং : 9262663

kamal13145@gmail.com

Gm Gg ‡gv¯Ídv Kvgvj
অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব)
জপান -9262366

মযমবমনউ মডুটি কায়রক্টয

mnKvix Kwgkbvi (f~wg)
Ges Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii Kvh©vjq,
†Rjv cÖkvm‡bi Kvh©vjq Ges wefvMxq
Kwgkbvi Awdm

wba©vwiZ g~j¨gv‡bi wmwWDj µ‡qi
gva¨‡g, BRviv g~j¨, f¨vU I AvqKi,
†UªRvix Pvjv‡bi gva¨‡g mswkøó
‡Kv‡W Rgv Kiv nq|

জনাফ মভাোঃ যীপু র আরভ তানবীয

mnKvix Kwgkbvi (f~wg),
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii Kvh©vjq Ges
†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq

wfwc, wWwmAvi Gi gva¨‡g Av`vq
Ges †UªRvix Pvjv‡bi gva¨‡g miKvix
†Kv‡W Rgv cÖ`vb Kiv nq|

জনাফ মভাোঃ যীপু র আরভ তানবীয

মযমবমনউ মডুটি কায়রক্টয
গাজীুয
মপান নাং : 9262663

মযমবমনউ মডুটি কায়রক্টয
গাজীুয
মপান নাং : 9262663

kamal13145@gmail.com

Gm Gg ‡gv¯Ídv Kvgvj
অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব)
জপান -9262366
kamal13145@gmail.com

Awc©Z/Gwc
m¤úwË G Awdm
n‡Z jxR bevqb
cÖ`vb|
L) eZ©gvb jxR
cÖ`vb Kiv nqbv|

০৬

wgm gvgjv t
K) bvgRvix I
RgvfvM evwZj/
envjKib wel‡q,
D™¢zZ wewea
†gvKÏgv/Avcxj
†gvKÏgvi Rb¨
`iLv¯Í MÖnY|

bZzbfv‡e Kg‡ewk m¤úwË jxR cÖ`vb
Kiv nq bv

¯^qs m¤ú~b©
Av‡e`b cÖvwßi
03 w`‡bi g‡a¨
Kvh©µg MÖnY

Av‡e`‡bi mg_©‡b `vwLjK…Z
KvMRc‡Îi mvwU©dvBW/mZ¨vwqZ
d‡UvKwc

¯^qs m¤ú~b©
Av‡e`b cÖvwßi
03 w`‡bi g‡a¨
Kvh©µg MÖnY

Av‡e`‡bi mg_©‡b `vwLjK…Z
KvMRc‡Îi mvwU©dvBW/mZ¨vwqZ
d‡UvKwc

mnKvix Kwgkbvi (f~wg)

20/-

জনাফ মভাোঃ যীপু র আরভ তানবীয
মযমবমনউ মডুটি কায়রক্টয

Gi Kvh©vjq, ‡Rjv †iKW©iæg kvLv Ges
†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq

গাজীুয
মপান নাং : 9262663

Gm Gg ‡gv¯Ídv Kvgvj
অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব)
জপান -9262366
kamal13145@gmail.com

L( Av‡e`‡bi
Dci mnKvix
Kwgkbvi (f~wg)
Gi Awdm n‡Z
cÖwZ‡e`b msMÖn
gvgjv wb®úwË
Kib msµvšÍ
KvR cwiPvjbv
Kib|
07

wgm Avcxj
gvgjvt
K) bvgRvix I
RgvfvM evwZj/
envjKib wel‡q,
D™¢zZ wewea
†gvKÏgv/Avcxj
†gvKÏgvi Rb¨

mnKvix Kwgkbvi (f~wg)
Gi Kvh©vjq, ‡Rjv †iKW©iæg kvLv Ges
†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq

20/-

জনাফ মভাোঃ যীপু র আরভ তানবীয
মযমবমনউ মডুটি কায়রক্টয
গাজীুয
মপান নাং : 9262663

Gm Gg ‡gv¯Ídv Kvgvj
অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব)
জপান -9262366
kamal13145@gmail.com

`iLv¯Í MÖnY|
L( Av‡e`‡bi
Dci mnKvix
Kwgkbvi (f~wg)
Gi Awdm n‡Z
G wel‡q
cÖwZ‡e`b msMÖn
gvgjv wb®úwË
Kib msµvšÍ
KvR cwiPvjbv
Kib|
08

09

KiwYK/Qvcvi
f~‡ji ms‡kvab

‡RvZ cviwgU

Av‡e`b cÖvwßi
03 w`‡bi g‡a¨
Kvh©µg MÖnY

K( Av‡e`b
cÖvwßi 07 w`b
L( cÖwZ‡e`b
cÖvwßi 07 w`b

Av‡e`b MÖnY I †iKW© cÎ hvPvBµ‡g
f~wg gš¿Yvjq KZ…©K RvixK…Z cÖÁvcb
I f~wg e¨e¯’vcbv bxwZgvjvi Av‡jv‡K
wbhyw³ Kiv nq

Dc‡Rjv ch©v‡q mve-‡iwR÷ªx Awdm cÖv½b
Ges †Rjv Av`vjZ cÖv½b

Av‡e`b MÖnY I †iKW© hvPvB K‡i
†RvZ Ges †RvZ f~wg n‡Z ebR/MvR
KvUvi Av‡e`‡bi Dci cixÿb
wbjxÿbµ‡g †RvZ cviwgU cÖ`vb

wefvMxq eb Kg©KZv©i Kvh©vjq, XvKv
ebwefvM

‡KvU© wd-20/-

জনাফ মভাোঃ যীপু র আরভ তানবীয
মযমবমনউ মডুটি কায়রক্টয
গাজীুয
মপান নাং : 9262663

‡KvU© wd-20/-

Gm Gg ‡gv¯Ídv Kvgvj
অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব)
জপান -9262366
kamal13145@gmail.com

10

11

DcRvZxq‡`i
m¤úwË weµ‡qi
AbygwZ msµvšÍ

wewfbœ Awf‡hvM
msµvšÍ

K( Av‡e`b
cÖvwßi 07 w`b
L( cÖwZ‡e`b
cÖvwßi 07 w`b

Av‡e`b cÖvwßi
07 w`b

DcRvwZ m¤úª`v‡qi •cwÎK m¤úwË
A‡b¨i wbKU weµ‡qi B”Qv †cvlb
Ki‡j KvMRcÎ mshy³ Av‡e`b Ki‡j
Zvi Dci Z`šÍ K‡i cÖ wZ‡e`b
msMÖnc~e©K Rwg weµ‡qi AbygwZ cÖ`vb

Dc‡Rjv ch©v‡q mve-‡iwR÷ªx Awdm cÖv½b
Ges †Rjv Av`vjZ cÖv½b

‡KvU© wd-20/-

wewfbœ f~wg Awdm A_ev Rwg Rgv
msµvšÍ †h †Kvb ai‡Yi Awf‡hvM
Dch©y³ KZ©„cÿ KZ©„K Z`šÍ c~ e©K wewa
†gvZv‡eK e¨e¯’v MÖnY

Dc‡Rjv ch©v‡q mve-‡iwR÷ªx Awdm cÖv½b
Ges †Rjv Av`vjZ cÖv½b

-

১১। জনজাযত াখা

ক্ররভক
নম্বয
1
1

‡mevi bvg

c«‡qvRbxq mgq )N›Uv
/ w`b / gvm)

c«‡qvRbxq KvMRcÎ

c«‡qvRbxq KvMR c«vwß
¯’vb

রপ/চাদজয( টাকা জভাদাদনয
জকাড/খাত  কখন প্রদান কযদত দফ
তা উদেখ কযদত দফ)

2

3

4

5

6

1( wba©vwiZ di‡g
Av‡e`b
2( †UªW jvB‡mÝ|
3( cwi‡ek Awa`ß‡ii
Qvo cÎ|
4( jvB‡mÝ wd Rgvi
Pvjvb †KvW bs- 14232-0000-1854
5( Dr‡m Ki Rgvi
g~j Pvjvb †KvW bs1-1141-0120-0111

1( †Rjv cÖkvm‡Ki
Kvh©vj‡qi †bRviZ kvLv
2) wmwU
K‡c©v‡ikb/†c․imfv/BDwc
3( cwi‡ek Awa`ßi,
MvRxcyi
4( Pvjvb dig †mvbvjx
e¨vsK/†ní‡W¯‥ /†Rjv I‡qe
†cvU©vj
(www.gazipur.gov.bd)
5( Pvjvb dig †mvbvjx
e¨vsK/†ní‡W¯‥ /†Rjv I‡qe
†cvU©vj
(www.gazipur.gov.bd)
1( †Rjv cÖkvm‡Ki
Kvh©vj‡qi †bRviZ kvLv
2) wmwU
K‡c©v‡ikb/†c․imfv/BDwc
3( cwi‡ek Awa`ßi,
MvRxcyi
4( Pvjvb dig †mvbvjx
e¨vsK/†ní‡W¯‥ /†Rjv I‡qe
†cvU©vj
(www.gazipur.gov.bd)
5( Pvjvb dig †mvbvjx
e¨vsK/†ní‡W¯‥ /†Rjv I‡qe
†cvU©vj
(www.gazipur.gov.bd)
1( e¨w³ wb‡RB
2( †iKW©iæg/f~wg Awdm/
e¨x³/ gvwjK
3) wmwU
K‡c©v‡ikb/†c․imfv/BDwc
3( cwi‡ek Awa`ßi,
MvRxcyi

BU †cvov‡bvi
jvB‡mÝ cÖ`vb

15 Kvh©w`em

2

BU †cvov‡bvi
jvB‡mÝ bevqb

03 Kvh©w`em

1( wba©vwiZ di‡g
Av‡e`b
2( †UªW jvB‡mÝ|
3( cwi‡ek Awa`ß‡ii
Qvo cÎ|
4( jvB‡mÝ wd Rgvi
g~j Pvjvb
5( Dr‡m Ki Rgvi
g~j Pvjvb

3

আফামক মায়টর
মনফন্ধন

15 কামমদফ

১) মজরা প্রাক
ফযফায াদা কাগয়জ
আয়ফদন
২) জমভয ভামরকানায
জায়ফদা নকর/নাভজাযী
কম/ফামি বািায
চু মিত্র

jvB‡mÝ wd 500 UvKv|

`vwqZ¡ c«vß Kg©KZ©v (Kg©KZ©vi bvg
c`ex, evsjv‡`‡ki ‡KvW,
‡Rjv/Dc‡Rjv ‡KvW mn ‡Uwj‡dvb
b¤^i, B-‡gBj D‡jøL)
7

DaŸ©Zb Kg©KZ©v/hvi Kv‡Q Avcxj Kiv hv‡e
)Kg©KZ©vi c`ex, evsjv‡`‡ki ‡KvW, ‡Rjv/Dc‡Rjv
‡KvW mn ‡Uwj‡dvb b¤^i, B-‡gBj D‡jøL)
8

†bRviZ †WcywU Kv‡j±i, MvRxcyi
†gvevt 01740950891
†dvbt 9261610

†Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
†dvb t 02-9264300 (Awdm)
d¨v· t 02-9234366 (Awdm)
d¨v· t 02-9261899 (evmv)
dcgazipur@mopa.gov.bd

jvB‡mÝ bevqb wd 500 UvKv|
‡KvW bs : 1-4232-0000-1854
Drm Ki:
‡KvW bs : 1-1141-0120-0111
GK †mKkb : 45,000/‡`o †mKkb : 70,000/`yB †mKkb : 90,000/h‡š¿i mvnv‡h¨ BU •Zix : 1,50,000/-

†bRviZ †WcywU Kv‡j±i, MvRxcyi
†gvevt 01740950891
†dvbt 9261610

†Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
†dvb t 02-9264300 (Awdm)
d¨v· t 02-9234366 (Awdm)
d¨v· t 02-9261899 (evmv)
dcgazipur@mopa.gov.bd

wbeÜb wd

†bRviZ †WcywU Kv‡j±i, MvRxcyi
†gvevt 01740950891
†dvbt 9261610

†Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
†dvb t 02-9264300 (Awdm)
d¨v· t 02-9234366 (Awdm)
d¨v· t 02-9261899 (evmv)
dcgazipur@mopa.gov.bd

Drm Ki:
GK †mKkb : 45,000/‡`o †mKkb : 70,000/`yB †mKkb : 90,000/h‡š¿i mvnv‡h¨ BU •Zix : 1,50,000/-

GK ZviKv=500/`yB ZviKv=1000/wZb ZviKv=1500/Pvi ZviKv=2000/cuvP ZviKv=2500/-

৩) বফন মনভোয়ণয মেয়ত্র
প্ল্যান অনুয়ভাদন
৪) জাতীয়
মযচয়ত্র/জন্ম
নদ/নাগমযকত্বনদ এয
তযাময়ত পয়টাকম
৫) মেড রাইয়ন্স
৬) যকাময মকালাগায়য
মনমদে ষ্ট মপ জভা প্রদায়নয
চারায়নয ভূর কম

4) wbe©vPb
Awdm/†c․imfv/BDwc
5( /†c․imfv/BDwc
6( †mvbvjx e¨vs‡Ki †h †Kvb
kvLv

4

AvevwmK †nv‡Uj
jvB‡mÝ

10 Kvh©w`em

1) wbeÜb cÎi
mZ¨vwqZ d‡UvKwc
2) miKvwi
†KvlvMv‡I wbw`©ó wd
Rgv cÖ`v‡bi Pvjv‡bi
g~j Kwc

1( e¨w³ wb‡RB
2( †mvbvjx e¨vs‣Ki †h †Kvb
kvLv

5

K( †i‡¯Íviuv
†iwR‡÷ªkb/wbeÜb

15 Kvh©w`em

1( †Rjv cÖkvmK
eivei mv`v KvM‡R
Av‡e`bcÎ
2) Rwgi gvwjKvbvi
Rv‡e`v
bKj/bvgRvixi Kwc
/evwo fvovi Pzw³cÎ
3( feb wbg©v‡Yi
†ÿ‡Î cø¨vb Aby‡gv`b
4) RvZxq
cwiPqcÎ/Rb¥mb`/
bvMwiKZ¡ mb` Gi
mZ¨vwqZ d‡UvKwc|
5( †UªW jvB‡mÝ
6( miKvwi †KvlvMv‡I
wbw`© ó wd Rgv cÖ`v‡bi
Pvjv‡bi g~j Kwc
1( †Rjv cÖkvmK
eivei mv`v KvM‡R
Av‡e`bcÎ
2( wbeÜb c‡Îi
mZ¨vwqZ d‡UvKwc
3( miKvwi †KvlvMv‡I
wbw`© ó wd Rgv cÖ`v‡bi
Pvjv‡bi g~j Kwc

1( e¨w³ wb‡RB
2( †iKW©iæg/f~wg
Awdm/e¨x³/gvwjK
3) wmwU
K‡c©v‡ikb/†c․imfv/BDwc
3( cwi‡ek Awa`ßi,
MvRxcyi
4) wbe©vPb
Awdm/†c․imfv/BDwc
5( /†c․imfv/BDwc
6( †mvbvjx e¨vs‡Ki †h †Kvb
kvLv

6

L( †i‡¯Íviuv jvB‡mÝ

10 Kvh©w`em

1( e¨w³ wb‡RB
2( e¨w³ wb‡RB
3( †mvbvjx e¨vs‣Ki †h
†Kvb kvLv

wbeÜb/†iwR‡÷ªkb wd Rgv cÖ`v‡bi
†KvW-(1-5301-0001-1817)

wbeÜb wd
GK ZviKv=10000/`yB ZviKv=25000/wZb ZviKv=75,000/Pvi ZviKv=1,00,000/cuvP ZviKv=1,25,000/wbeÜb/†iwR‡÷ªkb wd Rgv cÖ`v‡bi
†KvW-(1-5301-0001-1818)
30-70 Avmb (Gwm)
†iwR‡÷ªkb wdt 250
30-70 Avmb (bbGwm)
†iwR‡÷ªkb wdt 250
70 Avmb Gi E‡aŸ© (Gwm)
†iwR‡÷ªkb wdt 250
70 Avmb ch©šÍ (bbGwm)
†iwR‡÷ªkb wdt 250

†bRviZ †WcywU Kv‡j±i, MvRxcyi
†gvevt 01740950891
†dvbt 9261610

†Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
†dvb t 02-9264300 (Awdm)
d¨v· t 02-9234366 (Awdm)
d¨v· t 02-9261899 (evmv)
dcgazipur@mopa.gov.bd

†bRviZ †WcywU Kv‡j±i, MvRxcyi
†gvevt 01740950891
†dvbt 9261610

†Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
†dvb t 02-9264300 (Awdm)
d¨v· t 02-9234366 (Awdm)
d¨v· t 02-9261899 (evmv)
dcgazipur@mopa.gov.bd

†bRviZ †WcywU Kv‡j±i, MvRxcyi
†gvevt 01740950891
†dvbt 9261610

†Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
†dvb t 02-9264300 (Awdm)
d¨v· t 02-9234366 (Awdm)
d¨v· t 02-9261899 (evmv)
dcgazipur@mopa.gov.bd

/†iwR‡÷ªkb wd Rgv cÖ`v‡bi †KvW-(15301-0001-1817)

30-70 Avmb (Gwm)
jvB‡mÝ wdt 4000/30-70 Avmb (bbGwm)
jvB‡mÝ wdt 2000/70 Avmb Gi E‡aŸ© (Gwm)
jvB‡mÝ wdt 5000/70 Avmb ch©šÍ (bbGwm)
jvB‡mÝ wdt 2500/-

7

M( †i‡¯Íviuv bevqb

10 Kvh©w`em

8

wm‡bgv n‡ji jvB‡mÝ
bevqb

10 Kvh©w`em

9

wm‡bgv Acv‡iUi

15 Kvh©w`em

10

wm‡bgv Acv‡iUi
jvB‡mÝ bevqb

10 Kvh©w`em

1( †Rjv cÖkvmK
eivei mv`v KvM‡R
Av‡e`bcÎ
2( jvB‡mÝ Gi
mZ¨vwqZ d‡UvKwc
3( miKvwi †KvlvMv‡I
wbw`© ó wd Rgv cÖ`v‡bi
Pvjv‡bi g~j Kwc

1( †Rjv cÖkvmK
eivei mv`v KvM‡R
Av‡e`bcÎ
2( jvB‡mÝ Gi
mZ¨vwqZ d‡UvKwc
3( miKvwi †KvlvMv‡I
wbw`© ó wd Rgv cÖ`v‡bi
Pvjv‡bi g~j Kwc
1( †Rjv cÖkvmK
eivei mv`v KvM‡R
Av‡e`bcÎ
2) RvZxq
cwiPqcÎ/bvMwiKZ¡
mb`
3) PvwiwÎK mb`cÎ
4) AwfÁZvi mb`cÎ
5( miKvwi †KvlvMv‡I
wbw`© ó wd Rgv cÖ`v‡bi
Pvjv‡bi g~j Kwc
6( wkÿvMZ †hvM¨Zvi
mZ¨vwqZ Kwc
7( cvm‡cvU© mvB‡Ri
1 Kwc iw½b Qwe
1( †Rjv cÖkvmK
eivei mv`v KvM‡R
Av‡e`bcÎ
2) jvB‡mÝ Gi
mZ¨vwqZ d‡UvKwc
3( miKvwi †KvlvMv‡I
wbw`© ó wd Rgv cÖ`v‡bi

1) e¨w³ wb‡RB
2( e¨w³ wb‡RB
3( †mvbvjx e¨vs‣Ki †h
†Kvb kvLv

†iwR‡÷ªkb wd Rgv cÖ`v‡bi †KvW-(15301-0001-1818)
30-70 Avmb (Gwm)
bevqb wdt 1500/30-70 Avmb (bbGwm)
bevqb wdt 1250/70 Avmb Gi E‡aŸ© (Gwm)
bevqb wdt 2500/70 Avmb ch©šÍ (bbGwm)
jvB‡mÝ wdt 1250/-

†bRviZ †WcywU Kv‡j±i, MvRxcyi
†gvevt 01740950891
†dvbt 9261610

†Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
†dvb t 02-9264300 (Awdm)
d¨v· t 02-9234366 (Awdm)
d¨v· t 02-9261899 (evmv)
dcgazipur@mopa.gov.bd

†bRviZ †WcywU Kv‡j±i, MvRxcyi
†gvevt 01740950891
†dvbt 9261610

†Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
†dvb t 02-9264300 (Awdm)
d¨v· t 02-9234366 (Awdm)
d¨v· t 02-9261899 (evmv)
dcgazipur@mopa.gov.bd

1( e¨w³ wb‡RB
jvB‡mÝ wd-10/2( wbe©vPb Awdm/ †c․imfv/ wd Rgv cÖ`v‡bi †KvW-(1-3301BDwc
0001-2681)
3( †M‡R‡UW Kg©KZ©v
4) mswkøó cÖwZôvb
5( †mvbvjx e¨vs‡Ki †h †Kvb
kvLv
6( e¨w³ wb‡RB
7( e¨w³ wb‡RB

†bRviZ †WcywU Kv‡j±i, MvRxcyi
†gvevt 01740950891
†dvbt 9261610

†Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
†dvb t 02-9264300 (Awdm)
d¨v· t 02-9234366 (Awdm)
d¨v· t 02-9261899 (evmv)
dcgazipur@mopa.gov.bd

1( e¨w³ wb‡RB
2( e¨w³ wb‡RB
3( †mvbvjx e¨vs‣Ki †h
†Kvb kvLv

†bRviZ †WcywU Kv‡j±i, MvRxcyi
†gvevt 01740950891
†dvbt 9261610

†Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
†dvb t 02-9264300 (Awdm)
d¨v· t 02-9234366 (Awdm)
d¨v· t 02-9261899 (evmv)
dcgazipur@mopa.gov.bd

1( e¨w³ wb‡RB
2( e¨w³ wb‡RB
3( †mvbvjx e¨vs‣Ki †h
†Kvb kvLv

†iwR‡÷ªkb wd Rgv cÖ`v‡bi †KvW-(15301-0001-1818)
bevqb wd-125/bevqb wd Rgv cÖ`v‡bi †KvW-(13301-0001-1818)

bevqb wd-50/bevqb wd Rgv cÖ`v‡bi †KvW-(13301-0001-2681)

11

IqvRgvnwdj Gi
AbygwZ

3 Kvh©w`em

12

¯^Y© Ry‡qjvix wWwjs
jvB‡mÝ cÖ`vb

14 Kvh©w`em

13

¯^Y© Ry‡qjvix wWwjs
jvB‡mÝ bevqb

7 Kvh©w`em

14

¯^Y© KvwiMwi wWwjs
jvB‡mÝ cÖ`vb

Pvjv‡bi g~j Kwc
1( †Rjv cÖkvmK
eivei mv`v KvM‡R
Av‡e`bcÎ
2) cywjk KZ…©K
cwZ‡e`b

1) wba©vwiZ dig
2( ‡fvUvi AvBwW
(mZ¨vwqZ)
3(†UªW jvB‡mÝ
(mZ¨vwqZ)
4) fvivi
Pzw³cÎ/`wjj/Lvwi‡Ri
Kwc (mZ¨vwqZ)
5( 2 Kwc cvm‡cvU©©
mvB‡Ri iwOb Qwe
(mZ¨vwqZ)
6) miKvwi
†KvlvMv‡ii 3000/UvKv Rgv cÖ`v‡bi
Pvjv‡bi g~j Kwc )10742
00002681 bs†Kv‡W Rgv
w`‡Z n‡e|
1) wba©vwiZ dig
2( c~e©eZ©x eQ‡ii
bevwqZ/g~j jvB‡mÝ
Gi d‡UvKwc
(mZ¨vwqZ)

14 Kvh©w`em

1( e¨w³ wb‡RB
2( cywjk mycv‡ii Kvh©vjq

webvg~‡j¨

1( †Rjv cÖkvm‡Ki
jvB‡mÝ wd-3000/Kvhv©jvq, †bRviZ
wd Rgv cÖ`v‡bi †KvW-(1-0742kvLv/‡ní‡W¯‥/ †Rjv
0000-2681)
I‡qe†cvUvj|
(www.gazipur.gov.bd)
2( wbR D‡`¨v‡M mswkøó
wbe©vPb Awdm n‡Z
3) mswkøó BDwbqb cwil`/
†c․imfv n‡Z|
4( wbR D‡`¨vM/mswkøó
Dc‡Rjv f~wg Awdm n‡Z
5( wbR D‡`¨v‡M
6( Pvjvb di‡g †mvbvjx
e¨vs‡Ki †h †Kvb kvLv/
†ní‡W¯‥/†Rjv I‡qe †cvU©vj
www.gazipur.gov.bd)
n‡Z cvIqv hv‡e
1( †Rjv cÖkvm‡Ki
Kvh©vj‡qi †bRviZ
kvLv/‡ní‡W¯‥/ †Rjv I‡qe
†cv©Uvj|

jvB‡mÝ bevqb wd-3000/wd Rgv cÖ`v‡bi †KvW-(1-07420000-2681)

†bRviZ †WcywU Kv‡j±i, MvRxcyi
†gvevt 01740950891
†dvbt 9261610

†Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
†dvb t 02-9264300 (Awdm)
d¨v· t 02-9234366 (Awdm)
d¨v· t 02-9261899 (evmv)
dcgazipur@mopa.gov.bd

†bRviZ †WcywU Kv‡j±i, MvRxcyi
†gvevt 01740950891
†dvbt 9261610

†Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
†dvb t 02-9264300 (Awdm)
d¨v· t 02-9234366 (Awdm)
d¨v· t 02-9261899 (evmv)
dcgazipur@mopa.gov.bd

†bRviZ †WcywU Kv‡j±i, MvRxcyi
†gvevt 01740950891
†dvbt 9261610

†Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
†dvb t 02-9264300 (Awdm)
d¨v· t 02-9234366 (Awdm)
d¨v· t 02-9261899 (evmv)
dcgazipur@mopa.gov.bd

†bRviZ †WcywU Kv‡j±i, MvRxcyi
†gvevt 01740950891
†dvbt 9261610

†Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
†dvb t 02-9264300 (Awdm)
d¨v· t 02-9234366 (Awdm)
d¨v· t 02-9261899 (evmv)

2( wbR D‡`¨v‡M

3( miKvwi †KvlvMv‡I
wd Rgv cÖ`v‡bi g~j
Kwc

3( †mvbvjx e¨vs‣Ki †h †Kvb
kvLv/‡ní‡W¯‥/ †Rjv I‡qe
†cvUvj|

1) wba©vwiZ dig
2( ‡fvUvi AvBwW
(mZ¨vwqZ)
3) †UªW jvB‡mÝ
(mZ¨vwqZ)

1( †Rjv cÖkvm‡Ki
jvB‡mÝ wd-3000/Kvhv©jvq, †bRviZ kvLv
wd Rgv cÖ`v‡bi †KvW-(1-0742‡ní‡W¯‥/ †Rjv
0000-2681)
I‡qe†cvUvj|
(www.gazipur.gov.bd)

15

16

17

cvBKvix I LyPiv
Kvco weµ‡qi wWwjs
jvB‡mÝ cÖ`vb

cvBKvix I LyPiv
Kvco weµ‡qi wWwjs
jvB‡mÝ bevqb

14 w`b

7 w`b

†j․nRvZ `ªe¨ weµ‡qi 14 Kvh©w`em
wWwjs jvB‡mÝ cÖ`vb

4) fvivi
Pzw³cÎ/`wjj/Lvwi‡Ri
Kwc (mZ¨vwqZ)
5( 2 Kwc cvm‡cvU©©
mvB‡Ri iwOb Qwe
(mZ¨vwqZ)
6) miKvwi
†KvlvMv‡ii 3000/UvKv Rgv cÖ`v‡bi
Pvjv‡bi g~j Kwc )10742-0000-2681
bs†Kv‡W Rgv w`‡Z
n‡e|
1) wba©vwiZ dig
2( ‡fvUvi AvBwW
(mZ¨vwqZ)
3(†UªW jvB‡mÝ
(mZ¨vwqZ)
4) fvivi
Pzw³cÎ/`wjj/Lvwi‡Ri
Kwc (mZ¨vwqZ)
5( 2 Kwc cvm‡cvU©©
mvB‡Ri iwOb Qwe
(mZ¨vwqZ)
6) miKvwi
†KvlvMv‡ii 3000/UvKv Rgv cÖ`v‡bi
Pvjv‡bi g~j Kwc )10742-0000-2681
bs†Kv‡W Rgv w`‡Z
n‡e|
1) wba©vwiZ dig
2( c~e©eZ©x eQ‡ii
bevwqZ/g~j jvB‡mÝ
Gi d‡UvKwc
(mZ¨vwqZ)
3( miKvwi †KvlvMv‡i
wd Rgv cÖ`v‡bi g~j
Kwc
1) wba©vwiZ dig
2( ‡fvUvi AvBwW
(mZ¨vwqZ)

2( wbR D‡`¨v‡M mswkøó
wbe©vPb Awdm n‡Z
3) mswkøó BDwbqb cwil`/
†c․imfv n‡Z|
4( wbR D‡`¨vM/mswkøó
Dc‡Rjv f~wg Awdm n‡Z
5( wbR D‡`¨v‡M
6( Pvjvb di‡g †mvbvjx
e¨vs‡Ki †h †Kvb kvLv/
†ní‡W¯‥/†Rjv I‡qe †cvU©vj
(www.gazipur.gov.bd)
n‡Z cvIqv hv‡e

dcgazipur@mopa.gov.bd

1( †Rjv cÖkvm‡Ki
Kvhv©jvq, †bRviZ
kvLv/‡ní‡W¯‥/ †Rjv I‡qe
†cvU©vj|
(www.gazipur.gov.bd)
2( wbR D‡`¨v‡M mswkøó
wbe©vPb Awdm n‡Z
3) mswkøó BDwbqb cwil`/
†c․imfv n‡Z|
4( wbR D‡`¨vM/mswkøó
Dc‡Rjv f~wg Awdm n‡Z
5( wbR D‡`¨v‡M
6( Pvjvb di‡g †mvbvjx
e¨vs‡Ki †h †Kvb kvLv/
†ní‡W¯‥/†Rjv I‡qe †cvU©vj
(www.gazipur.gov.bd)
n‡Z cvIqv hv‡e

jvB‡mÝ wd

1( †Rjv cÖkvm‡Ki
Kvh©vj‡qi †bRviZ
kvLv/‡ní‡W¯‥/ †Rjv
I‡qe†cvUvj|
(www.gazipur.gov.bd)
2( wbR D‡`¨v‡M
3( †mvbvjx e¨vs‣Ki †h †Kvb
kvLv/‡ní‡W¯‥/ †Rjv I‡qe
†cvUvj|
1) †Rjv cÖkvm‡Ki
Kvhv©jvq, †bRviZ
kvLv/‡ní‡W¯‥/ †Rjv I‡qe

jvB‡mÝ wd

cvBKvix-3000/LyPiv-1000/-

†bRviZ †WcywU Kv‡j±i, MvRxcyi
†gvevt 01740950891
†dvbt 9261610

†Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
†dvb t 02-9264300 (Awdm)
d¨v· t 02-9234366 (Awdm)
d¨v· t 02-9261899 (evmv)
dcgazipur@mopa.gov.bd

†bRviZ †WcywU Kv‡j±i, MvRxcyi
†gvevt 01740950891
†dvbt 9261610

†Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
†dvb t 02-9264300 (Awdm)
d¨v· t 02-9234366 (Awdm)
d¨v· t 02-9261899 (evmv)
dcgazipur@mopa.gov.bd

†bRviZ †WcywU Kv‡j±i, MvRxcyi
†gvevt 01740950891
†dvbt 9261610

†Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
†dvb t 02-9264300 (Awdm)

wd Rgv cÖ`v‡bi †KvW-(1-07420000-2681)

cvBKvix-1500/LyPiv-500/wd Rgv cÖ`v‡bi †KvW-(1-07420000-2681)

jvB‡mÝ wd-3000/-

18

19

20

†j․nRvZ `ªe¨ weµ‡qi 07 Kvh©w`em
wWwjs jvB‡mÝ bevqb

wm‡g›U weµ‡qi wWwjs
jvB‡mÝ cÖ`vb

wm‡g›U weµ‡qi wWwjs

14 Kvh©w`em

7 Kvh©w`em

3(†UªW jvB‡mÝ
(mZ¨vwqZ)
4) fvivi
Pzw³cÎ/`wjj/Lvwi‡Ri
Kwc (mZ¨vwqZ)
5( 2 Kwc cvm‡cvU©©
mvB‡Ri iwOb Qwe
(mZ¨vwqZ)
6) miKvwi
†KvlvMv‡ii 3000/UvKv Rgv cÖ`v‡bi
Pvjv‡bi g~j Kwc )10742-0000-2681
bs†Kv‡W Rgv w`‡Z
n‡e|
1) wba©vwiZ dig
2( c~e©eZ©x eQ‡ii
bevwqZ/g~j jvB‡mÝ
Gi d‡UvKwc
(mZ¨vwqZ)
3( miKvwi †KvlvMv‡i
wd Rgv cÖ`v‡bi g~j
Kwc
1) wba©vwiZ dig
2( ‡fvUvi AvBwW
(mZ¨vwqZ)
3(†UªW jvB‡mÝ
(mZ¨vwqZ)
4) fvivi
Pzw³cÎ/`wjj/Lvwi‡Ri
Kwc (mZ¨vwqZ)
5( 2 Kwc cvm‡cvU©©
mvB‡Ri iwOb Qwe
(mZ¨vwqZ)
6) miKvwi
†KvlvMv‡ii 1500/UvKv Rgv cÖ`v‡bi
Pvjv‡bi g~j Kwc )10742-0000-2681
bs†Kv‡W Rgv w`‡Z
n‡e|
1) wba©vwiZ dig

†cvU©vj|
wd Rgv cÖ`v‡bi †KvW-(1-0742(www.gazipur.gov.bd) 0000-2681)
2( wbR D‡`¨v‡M mswkøó
wbe©vPb Awdm n‡Z
3) mswkøó BDwbqb cwil`/
†c․imfv n‡Z|
4( wbR D‡`¨vM/mswkøó
Dc‡Rjv f~wg Awdm n‡Z
5( wbR D‡`¨v‡M
6( Pvjvb di‡g †mvbvjx
e¨vs‡Ki †h †Kvb kvLv/
†ní‡W¯‥/†Rjv I‡qe †cvU©vj
(www.gazipur.gov.bd)
n‡Z cvIqv hv‡e
1( †Rjv cÖkvm‡Ki
Kvh©vj‡qi †bRviZ
kvLv/‡ní‡W¯‥/ †Rjv
I‡qe†cvUvj|
(www.gazipur.gov.bd)
2( wbR D‡`¨v‡M
3( †mvbvjx e¨vs‣Ki †h †Kvb
kvLv/‡ní‡W¯‥/ †Rjv I‡qe
†cvUvj|
1) †Rjv cÖkvm‡Ki
Kvhv©jvq, †bRviZ
kvLv/‡ní‡W¯‥/ †Rjv I‡qe
†cvU©vj|
(www.gazipur.gov.bd)
2( wbR D‡`¨v‡M mswkøó
wbe©vPb Awdm n‡Z
3) mswkøó BDwbqb cwil`/
†c․imfv n‡Z|
4( wbR D‡`¨vM/mswkøó
Dc‡Rjv f~wg Awdm n‡Z
5( wbR D‡`¨v‡M
6( Pvjvb di‡g †mvbvjx
e¨vs‡Ki †h †Kvb kvLv/
†ní‡W¯‥/†Rjv I‡qe †cvU©vj
(www.gazipur.gov.bd)
n‡Z cvIqv hv‡e

jvB‡mÝ wd-1500/-

1( †Rjv cÖkvm‡Ki

jvB‡mÝ wd-750/-

wd Rgv cÖ`v‡bi †KvW-(1-07420000-2681)

jvB‡mÝ wd-1500/wd Rgv cÖ`v‡bi †KvW-(1-07420000-2681)

d¨v· t 02-9234366 (Awdm)
d¨v· t 02-9261899 (evmv)
dcgazipur@mopa.gov.bd

†bRviZ †WcywU Kv‡j±i, MvRxcyi
†gvevt 01740950891
†dvbt 9261610

†Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
†dvb t 02-9264300 (Awdm)
d¨v· t 02-9234366 (Awdm)
d¨v· t 02-9261899 (evmv)
dcgazipur@mopa.gov.bd

†bRviZ †WcywU Kv‡j±i, MvRxcyi
†gvevt 01740950891
†dvbt 9261610

†Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
†dvb t 02-9264300 (Awdm)
d¨v· t 02-9234366 (Awdm)
d¨v· t 02-9261899 (evmv)
dcgazipur@mopa.gov.bd

†bRviZ †WcywU Kv‡j±i, MvRxcyi

†Rjv cÖkvmK

jvB‡mÝ bevqb

21

22

23

wgé dzW weµ‡qi
wWwjs jvB‡mÝ cÖ`vb

2( c~e©eZ©x eQ‡ii
bevwqZ/g~j jvB‡mÝ
Gi d‡UvKwc
(mZ¨vwqZ)
3( miKvwi †KvlvMv‡i
wd Rgv cÖ`v‡bi g~j
Kwc
14 Kvh©w`em

wgé dzW weµ‡qi
wWwjs jvB‡mÝ bevqb

7 Kvh©w`em

†c‡Uªvwjqvg I
we‡ùviK `ªe¨ gRy‡`i
AbvcwË m`b cÖ`vb

25 Kvh©w`em

1) wba©vwiZ dig
2( ‡fvUvi AvBwW
(mZ¨vwqZ)
3(†UªW jvB‡mÝ
(mZ¨vwqZ)
4) fvivi
Pzw³cÎ/`wjj/Lvwi‡Ri
Kwc (mZ¨vwqZ)
5( 2 Kwc cvm‡cvU©©
mvB‡Ri iwOb Qwe
(mZ¨vwqZ)
6) miKvwi
†KvlvMv‡ii 300/UvKv Rgv cÖ`v‡bi
Pvjv‡bi g~j Kwc )10742-0000-2681
bs†Kv‡W Rgv w`‡Z
n‡e|
1) wba©vwiZ dig
2( c~e©eZ©x eQ‡ii
bevwqZ/g~j jvB‡mÝ
Gi d‡UvKwc
(mZ¨vwqZ)
3( miKvwi †KvlvMv‡i
wd Rgv cÖ`v‡bi g~j
Kwc
1| evsjv‡`k
†c‡Uªvwjqvg
K‡c©v‡ik‡bi AbygwZ
cÎ
2| moK I Rbc_
wefv‡Mi AbygwZcÎ
3| wba©vwiZ wW dig
c~iY 6 Kwc

Kvh©vj‡qi †bRviZ
kvLv/‡ní‡W¯‥/ †Rjv
I‡qe†cvUvj|
(www.gazipur.gov.bd)
2( wbR D‡`¨v‡M
3( †mvbvjx e¨vs‣Ki †h †Kvb
kvLv/‡ní‡W¯‥/ †Rjv I‡qe
†cvUvj|
1( †Rjv cÖkvm‡Ki
Kvhv©jvq, †bRviZ
kvLv/‡ní‡W¯‥/ †Rjv I‡qe
†cvU©vj|
(www.gazipur.gov.bd)
2( wbR D‡`¨v‡M mswkøó
wbe©vPb Awdm n‡Z
3) mswkøó BDwbqb cwil`/
†c․imfv n‡Z|
4( wbR D‡`¨vM/mswkøó
Dc‡Rjv f~wg Awdm n‡Z
5( wbR D‡`¨v‡M
6( Pvjvb di‡g †mvbvjx
e¨vs‡Ki †h †Kvb kvLv/
†ní‡W¯‥/†Rjv I‡qe †cvU©vj
(www.gazipur.gov.bd)
n‡Z cvIqv hv‡e
1( †Rjv cÖkvm‡Ki
Kvh©vj‡qi †bRviZ
kvLv/‡ní‡W¯‥/ †Rjv
I‡qe†cvUvj|
(www.gazipur.gov.bd)
2( wbR D‡`¨v‡M
3( †mvbvjx e¨vs‣Ki †h †Kvb
kvLv/‡ní‡W¯‥/ †Rjv I‡qe
†cvUvj|
1| evsjv‡`k †c‡Uªvwjqvg
K‡c©v‡ikb n‡Z
2| moK Rbc_ n‡Z
3| †Rjv cÖkvm‡Ki
Kvh©vjq, e¨emv evwYR¨ kvLv
†Rjv I‡qe †cvU©vj
(www.gazipur.gov.bd)
n‡Z

wd Rgv cÖ`v‡bi †KvW-(1-07420000-2681)

jvB‡mÝ wd-300/wd Rgv cÖ`v‡bi †KvW-(1-07420000-2681)

jvB‡mÝ wd-150/wd Rgv cÖ`v‡bi †KvW-(1-07420000-2681)

AbvcwË (GbIwm) cÖ`v‡bi Rb¨ †Kvb
wd Rgv cÖ`vb Ki‡Z nq bv

†gvevt 01740950891
†dvbt 9261610

MvRxcyi
†dvb t 02-9264300 (Awdm)
d¨v· t 02-9234366 (Awdm)
d¨v· t 02-9261899 (evmv)
dcgazipur@mopa.gov.bd

†bRviZ †WcywU Kv‡j±i, MvRxcyi
†gvevt 01740950891
†dvbt 9261610

†Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
†dvb t 02-9264300 (Awdm)
d¨v· t 02-9234366 (Awdm)
d¨v· t 02-9261899 (evmv)
dcgazipur@mopa.gov.bd

†bRviZ †WcywU Kv‡j±i, MvRxcyi
†gvevt 01740950891
†dvbt 9261610

†Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
†dvb t 02-9264300 (Awdm)
d¨v· t 02-9234366 (Awdm)
d¨v· t 02-9261899 (evmv)
dcgazipur@mopa.gov.bd

†bRviZ †WcywU Kv‡j±i, MvRxcyi
†gvevt 01740950891
†dvbt 9261610

†Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
†dvb t 02-9264300 (Awdm)
d¨v· t 02-9234366 (Awdm)
d¨v· t 02-9261899 (evmv)
dcgazipur@mopa.gov.bd

24

GwmW
15 Kvh©w`em
e¨envi/cwienb/weµq
mvjdvi e¨env‡ii
jvB‡mÝ

4| 2 Kwc cvm‡cvU©©
mvB‡Ri iwOb Qwe
(mZ¨vwqZ)
5| RvZxq cwiPqcÎ
d‡UvKwc )mZ¨vwqZ(
6| †UªW jvB‡mÝ
d‡UvKwc )mZ¨vwqZ(
7| e¨vsK mj‡fwÝ
d‡UvKwc )mZ¨vwqZ(
8| AvqKi mb`
d‡UvKwc )mZ¨vwqZ(
9| cÖ¯ÍvweZ ¯’v‡bi
†g․Rv g¨vc
10| †mKkb cø¨vb 06
(Qq) Kwc
11| fvovi
Pzw³cÎ/`wjj/Lvwi‡Ri
d‡UvKwc )mZ¨vwqZ(
†bRviZ kvLv n‡Z
wbavwiZ dig msMÖn
K‡i †Rjv cÖkvmK
eive‡i wbb¥wjwLZ
KvMR cÎ mn
Av‡e`b Ki‡Z n‡e|
)K( †UªW jvB‡mÝ|
(L) bvMwiKZ¡ mb`&
)M( e¨vsK mj‡fwÝ|
)N( cÖwZôv‡bi bKkv|
(O) gvwjKvbv `wjj|
(P) Rwgi LvRbv
cwi‡kvwaZ iwk`|
)Q( mswkøó jvB‡mÝ
Gi d‡UvKwc|
)R( †g‡gv‡iÛvg|
)S( cwi‡ek
Awa`ß‡ii QvocÎ|
)O( GwmW e¨venv‡ii
cwigvb mn weeibx|
)U( wewb‡qvM †ev‡Wi
weeibx|
)V( ¸`v‡gi bKkv|
(W) wUb wbeÜb b¤^i
(X) f¨vU wbeÜb b¤^i

4| wbR D‡`¨v‡M
5| mswkøó †c․imfv/
BDwbqb cwil` n‡Z
6| mswkøó †c․imfv/
BDwbqb cwil` n‡Z
7| wbR D‡`¨v‡M ivóªvqZ¡
e¨vsK n‡Z
8| Dc-Ki/ Ki Kvh©vjq
n‡Z
9| wbR D‡`¨v‡M
10| wbR D‡`¨v‡M
11| wbR D‡`¨v‡M )mswkøó
f~wg Awdm n‡Z(

jvB‡mÝ wd
K) wmwU
K‡c©v‡ikb/‡c․imfv/ BDwc
L) H
M) mswkøó e¨vsK
N( e¨w³MZ D‡`¨v‡M
O( e¨w³MZ D‡`¨v‡M
P) BDwbqb f~ wg Awdm
S( cwi‡ek Awa`ßi,
MvRxcyi

GwmW e¨envi-25,000/GwmW weµq-5000/mvjdvi gRy`-500/Ab¨vb¨-100/GwmW e¨envi/weµq/ mvjdvi gRy`
jvB‡mÝ wd Rgv cÖ`v‡bi †KvW-(12211-0000-2681)
GwmW cwienb jvB‡mÝ wd Rgv cÖ`v‡bi
†KvW-(1-2201-0001-1854)

†bRviZ †WcywU Kv‡j±i, MvRxcyi
†gvevt 01740950891
†dvbt 9261610

†Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
†dvb t 02-9264300 (Awdm)
d¨v· t 02-9234366 (Awdm)
d¨v· t 02-9261899 (evmv)
dcgazipur@mopa.gov.bd

১২। জযকড য gæi াখা
ক্ররভক
নম্বয

জফায নাভ

1
১

2
wm.Gm/ এ. এ/
আয, এ খরতয়াদনয
রদভাযী নকর
যফযা

প্রদয়াজনীয় ভয়
(ঘন্টা/রদন/ভা)

3
াধাযণ আদফদদনয জক্ষদত্র
৭ (াত) কাম য রদফ
এফাং
জরুযী আদফদদনয জক্ষদত্র
৩ (রতন )কাম য রদফ

প্রদয়াজনীয়
কাগজত্র

4
bivavmপযদভ
আদফদনত্র

প্রদয়াজনীয়
কাগজ প্রারিয স্থান

রপ/চাদজয( টাকা জভাদাদনয
জকাড/খাত  কখন প্রদান কযদত দফ
তা উদেখ কযদত দফ)

দারয়ত্ব প্রারি কভযকতযা (কভযকতযায নাভ
দফী, ফাাংরাদদদয জকাড , জজরা ,
উদজরায জকাড  জটররদপান নম্বয,
ই-জভইর)

উর্ধ্যতন কভযকতযা/মায কাদে আীর কযা মাদফ
(কভযকতযায দফী,ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা
উদজরায জকাড  জটররদপান নম্বয.ই-জভইর)

5
অনুদভারদত ষ্টযাম্প
জবন্ডায

6
াধাযণ আদফদদন 6 /- টাকায জকাট য
রপ াংমৄক্ত কযদত দফ
জরুযী আদফদদন 44 /- টাকায জকাট য
রপ াংমৄক্ত কযদত দফ

7
Rbve †Z․wn` web nvmvb
mnKvix Kwgkbvi
জযকডয iæg াখা
‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, MvRxcyi
‡dvb-9264300

8
‡Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
‡dvb-9264300
E-mail-dcgazipur@mopa.gov.bd

E-mail- touhid.hasan92@gmail.com

২

াধাযণ আদফদদনয জক্ষদত্র
৭ (াত) কাম য রদফ
এফাং
(জরুযী আদফদদনয জক্ষত্র)
৩ (রতন )কাম য রদফ

bivavmপযদভ
আদফদনত্র

অনুদভারদত ষ্টযাম্প
জবন্ডায

াধাযণ আদফদদন 12 /- টাকায জকাট য
রপ াংমৄক্ত কযদত দফ
জরুযী আদফদদন 44 /- টাকায জকাট য
রপ াংমৄক্ত কযদত দফ

াংদাধীত
খরতয়াদনয
রদভাযী নকর
যফযা

৭ (াত) কাম য রদফ
এফাং
জরুযী আদফদদনয জক্ষদত্র
৩ (রতন )কাম য রদফ

bivavmপযদভ
আদফদনত্র

অনুদভারদত ষ্টযাম্প
জবন্ডায

-

4

vA œbfwew` Z‡jv
ivjgvg(নরথ)
মূদয রদভাযী
নকর যফযা

াধাযণ আদফদদনয জক্ষদত্র
৭ (াত) কাম য রদফ
এফাং
জরুযী আদফদদনয জক্ষদত্র
৩ (রতন )কাম য রদফ

১। bivavmপযদভ
আদফদনত্র
২। জপারর

অনুদভারদত ষ্টযাম্প
জবন্ডায

াধাযণ আদফদদন2 ০/- টাকায জকাট য রপ
াংমৄক্ত কযদত দফ
জরুযী আদফদদন4 ০/- টাকায জকাট য রপ
াংমৄক্ত কযদত দফ

5

জভৌজা ম্যা
যফযা

৩ (রতন )কাম য রদফ

bivavmপযদভ
আদফদনত্র

অনুদভারদত ষ্টযাম্প
জবন্ডায

আদফদদনয রত ২০/- টাকায জকাট য রপ
াংমৄক্ত কযদত দফ।

3

র,এ (াদফক)
জখফট/ খরতয়াদনয
রদভাযী নকর
যফযা

Rbve †Z․wn` web nvmvb
mnKvix Kwgkbvi
জযকডয iæg াখা
‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, MvRxcyi
‡dvb-9264300
E-mail- touhid.hasan92@gmail.com

‡Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
‡dvb-9264300
E-mail-dcgazipur@mopa.gov.bd

6

ারচ যাং /
(অনুন্ধান) তোী

াধাযণ আদফদদনয জক্ষদত্র
৭ (াত) কাম য রদফ
এফাং
জরুযী আদফদদনয জক্ষদত্র
৩ (রতন )কাম য রদফ

bivavmপযদভ
আদফদনত্র

অনুদভারদত ষ্টযাম্প
জবন্ডায

চারাদনয ভােদভ জানারী ব্যাাংক,
কদযাদযট াখায় ৩৫০/- টাকা জভা রদদত
দফ। জকাড নাং
১/৪৬৩৭/০০০১/১২২১
াধাযণ আদফদদন2 ০/- টাকায জকাট য রপ
াংমৄক্ত কযদত দফ
জরুযী আদফদদন4 ০/- টাকায জকাট য রপ
াংমৄক্ত কযদত দফ

১৩। আইরর্ট াখা
ক্ররভক

জফায নাভ

প্রদয়াজনীয় ভয়
(ঘন্টা/রদন/ভা)

প্রদয়াজনীয়
কাগজত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজ
প্রারি স্থান

১
১

২

৩

৪

৫

2 gvm

1.mv`v KvM‡R 10/†KvU©wd mn Av‡e`b
2.bvMwiKZ¡ mb`cÎ
3.RvZxq cwiPq
c‡Îi mZ¨vwqZ Kwc
4.‡cÖ‡mi mv‡_
Pzw³bvgv
5.mswkøó †cÖ‡mi f’wg
gvwjKvbv KvMR
6.e¨vsK mj‡fÝx
mb`
7.AwfÄZvi mb`
8.m‡šÍvlRbK cywjk
Z`šÍ cÖ wZ‡e`b|

cwÎKvi wWK¬v‡ikb cÖ `vb

AvBwmwU kvLv

রপ/চাদজয( টাকা জভাদাদনয
জকাড/খাত  কখন প্রদান কযদত
দফ তা উদেখ কযদত দফ)
৬
webvg~‡j¨

দারয়ত্ব প্রাি কভযকতযায নাভ দফী, জটররদপান উর্ধ্যতন কভযকতযা/মায কাদে আীর কযা মাদফ
নম্বয, ই-জভইর ঠিকানা
তাঁয দফী, জাষ্ট জকাড, জটররদপান নম্বয, ইজভইর ঠিকানা
৭
৮
mnKvix Kwgkbvi
Gm.Gg. Avjg
Z_¨ I ‡hvMv‡hvM kvLv
‡Rjv cÖkvmK
MvRxcyi|
†dvb t 02-9264300
d¨v· t 02-9264366
B-‡gBjt dcgazipur@mopa.gov.bd

১৪। জেজারয াখা
µwgK bs

1
01.

‡mevi bvg

2
bb-RywWwmqvj ó¨v¤ú )wb¤œgvb(
Bg‡cÖm †KvU© wd )RywWwmqvj ó¨v¤ú(
GW‡nwmf †KvU© wd
we‡kl AvVv‡jv ó¨v¤ú
‡iwfwbD ó¨v¤ú
Kwcs ó¨v¤ú (dwjI)
KvwU…R †ccvi
mvaviY WvK wU‡KU )mvwf©m(
mvaviY WvK wU‡KU )cvewjK(
‡cvó KvW©
Gb‡fjvc )Lvg(
‡iwWI jvB‡mÝ ó¨v¤ú
AvqKi ó¨v¤ú
mÂq ó¨v¤ú

cÖ‡qvRbxq
mgq
)N›Uv/w`b/gvm(
3
Pvjvb cÖvwß
mv‡c‡ÿ
ZvrÿwYKfv‡e
ó¨v¤ú mieivn
Kiv nq|

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ

cÖ‡qvRbxq KvMR cÖvwß
¯’vb

রপ/চাদজয( টাকা
জভাদাদনয জকাড/খাত 
কখন প্রদান কযদত দফ তা
উদেখ কযদত দফ)

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

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

4

5

6

7

8

*Pvjv‡bi Kwc h_vh_fv‡e c~iY K‡i
UvKvmn †mvbvjx e¨vsK, MvRxcyi †KvU©
wewìs kvLvq Rgv w`‡Z n‡e|
*e¨vs‡K Pvjvb Rgv †`qvi c~‡e© †UªRvix
kvLvi cÖavb mnKvixi wbKU n‡Z Pvjvb
b¤^i I Pvjvb mwVK g‡g© hvPvB K‡i wb‡Z
n‡e|
*Pvjv‡bi †KvW b¤^i mwVKfv‡e wjL‡Z
n‡e|

‡UªRvix kvLv

Pvjvb-e¨vsK,
ó¨v¤ú-‡UªRvix

Rbve w¯œ×v ZvjyK`vi
mnKvix Kwgkbvi
I
†UªRvix Awdmvi, MvRxcyi
‡gvevt 01711066919

†Rjv cÖkvmK
MvRxcyi
†dvbt 02-9264300
B-‡gBj-dcgazipur@mopa.gov.bd

স্বা/-

‡gvt gvngy` nvmvb
অরতরযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক)
MvRxcyi
জপান : ০৫৬৮-৬১২৪২
E-mail : adcgeneral@mopa.gov.bd

