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নাগনযক নদ       

(Citizen’s Charter) 

নাগররক সনদ বা সসবা প্রদান প্ররিশ্রুরির জন্য মাঠ পয যায়ের কায যায়ের জন্য নমুনা ছক 

রাজস্ব লাখা 

ক্রনভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

সয়ব যাচ্চ  

ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ প্রানিস্থান 

জফামূল্য এফাং 

নযদাধ দ্ধনত (মনদ 

থাদক)  

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি 

কভ যকতযায দফী, রুম নম্বর,  

জজরা/ উদজরায জকাড, 

অনপনয়ার জটনরদপান   

ইদভইর 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযায দনফ, রুভ নম্বয, 

জজরা/ উদজরায জকাড 

অনপনয়ার জটনরদপান  ইদভইর 

১ 

 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

01 কৃনল খাজনভ 

ফদদাফস্ত প্রস্তাফ 

অনুদভাদন 

৩০ নদন ১। সরজুয়লন 

২। আদফদনত্র (ননধ যানযত পযদভ)। 

৩। ছনফ ৫ কন (স্বাভী  স্ত্রীয) 

(জচয়াযম্যান/দস্য কর্তযক 

তযানয়ত) 

৪। জাতীয় নদ/ নাগনযকত্ব নদ 

তযানয়ত 

৫। ভূনভীন নদ (জচয়াযম্যান 

কর্তযক) 

১। কাযী কনভনায 

(ভূনভ) এয কাম যারয় 

২। ইউননয়ন নযলদ/ 

জৌয বা 

৩। ইউননয়ন নযলদ/ 

জৌয বা 

৪।ইউননয়ন নযলদ/ 

জৌযবা 

ননধ যানযত ১/- টাকা 

জরাভী নডনআয মূদর 

জভা য়। জক ননথ 

জজরা প্রাক কর্তযক 

অনুদভাদদনয য এফাং 

কবুনরয়ত 

জযনজজেদনয পূদফ য। 

জযনবননউ জডপুটি কাদরক্টয 

যাজস্ব াখা 

রুভ নাং-০৩/২১ 

জপান-+৮৮- ০৫৯১-৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@ 

gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

02 যকানয দিদযয 

অনুকূদর অকৃনল 

খাজনভ ফদদাফস্ত 

প্রদান 

৩ ভা ১। জজরা প্রাক ফযাফয আদফদন 

২। াংনিষ্ট ভন্ত্রণারয় /নফবাগ/দিয 

এয প্রাননক অনুদভাদন   

৩। জরাভী 

১। াংনিষ্ট নফবাগ/দিয 

কর্তযক আদফদন 

২। াংনিষ্ট ভন্ত্রণারয়/নফবাগ/ 

দিয এয প্রাননক 

অনুদভাদন    

 

ভূনভ ভন্ত্রণারয় কর্তযক 

প্রস্তাফ অনুদভাদদনয য 

ফাজাযদয অনুমায়ী 

ধাম যকৃত মূল্য জকাডনাং 

১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ 

মূদর জানারী ব্াাংদকয 

জম জকান াখায় 

নযদাধ কযদত দফ। 

জযনবননউ জডপুটি কাদরক্টয 

যাজস্ব াখা 

রুভ নাং-০৩/২১ 

জপান-+৮৮- ০৫৯১-৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@ 

gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 
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03 যকাযী নক্ষা 

প্রনতষ্ঠাদনয অনুকূদর 

অকৃনল খা জনভ 

ফদদাফস্ত প্রদান।  

৩০ নদন ১। জজরা প্রাক ফযাফয আদফদন 

২। াংনিষ্ট ভন্ত্রণারয় /নফবাগ/দিয 

এয প্রাননক অনুদভাদন   

১। াংনিষ্ট নফবাগ/দিয 

কর্তযক আদফদন 

২। াংনিষ্ট ভন্ত্রণারয় / 

নফবাগ/দিয এয প্রাননক 

অনুদভাদন    

 

ননধ যানযত মূদল্যয ১০% 

মূদল্য ভূনভ ভন্ত্রণারয় 

কর্তযক প্রস্তাফ 

অনুদভাদদনয য জকাড 

নাং ১-৪৬৩১-০০০০-

৩৬০১ মূদর জানারী 

ব্াাংদকয জম জকান াখায় 

নযদাধ কযদত দফ।  

জযনবননউ জডপুটি কাদরক্টয 

যাজস্ব াখা 

রুভ নাং-০৩/২১ 

জপান-+৮৮- ০৫৯১-৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@ 

gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

04 জফযকাযী নক্ষা 

প্রনতষ্ঠাদনয অনুকূদর 

অকৃনল খা জনভ 

ফদদাফস্ত প্রদান।  

৩০ নদন ১। জজরা প্রাক ফযাফয আদফদন 

২। াংনিষ্ট ভন্ত্রণারয় /নফবাগ/দিয 

এয প্রাননক অনুদভাদন   

১। াংনিষ্ট নফবাগ/দিয 

কর্তযক আদফদন 

২। াংনিষ্ট ভন্ত্রণারয় / 

নফবাগ/দিয এয প্রাননক 

অনুদভাদন    

 

ফাজায মূদল্য অথফা 

জযয়ানত মূদল্য ভূনভ 

ভন্ত্রণারয় কর্তযক প্রস্তাফ 

অনুদভাদদনয য জকাড 

নাং ১-৪৬৩১-০০০০-

৩৬০১ মূদর জানারী 

ব্াাংদকয জম জকান াখায় 

নযদাধ কযদত দফ। 

জযনবননউ জডপুটি কাদরক্টয 

যাজস্ব াখা 

রুভ নাং-০৩/২১ 

জপান-+৮৮- ০৫৯১-৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@ 

gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

05 নফনষ্ট নক্ষানফদ, 

কনফ াননতযক ফা 

জাতীয় ম যাদয় ননজ 

অফদাদনয জন্য 

নফদলবাদফ স্বীকৃত 

ব্নক্তয অনুকূদর 

অকৃনল খা জনভ 

ফদদাফস্ত প্রদান।  

৩০ নদন ১। জজরা প্রাক ফযাফয আদফদন 

 

াদা কাগদজ নরনখত 

আদফদন 

 

ননধ যানযত মূদল্যয ১০% 

মূদল্য ভূনভ ভন্ত্রণারয় 

কর্তক প্রস্তাফ 

অনুদভাদদনয য জকাড 

নাং ১-৪৬৩১-০০০০-

৩৬০১ মূদর জানারী 

ব্াাংদকয জম জকান াখায় 

নযদাধ কযদত দফ   

জযনবননউ জডপুটি কাদরক্টয 

যাজস্ব াখা 

রুভ নাং-০৩/২১ 

জপান-+৮৮- ০৫৯১-৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@ 

gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

06 প্রাকৃনতক 

দূদম যাগজননত কাযদণ 

ক্ষনতগ্রস্থ নযফাদযয 

অনুকূদর অকৃনল খা 

জনভ ফদদাফস্ত 

প্রদান।  

৩০ নদন ১। জজরা প্রাক ফযাফয আদফদন 

 

াদা কাগদজ নরনখত 

আদফদন 

 

 

ভূনভ ভন্ত্রণারয় কর্তযক 

প্রস্তাফ অনুদভাদদনয য 

ননদদ যনা জভাতাদফক 

নফক্রয় মূল্য/ জরাভী 

জকাড নাং ১-৪৬৩১-

০০০০-৩৬০১ মূদর 

জানারী ব্াাংদকয জম 

জকান াখায় নযদাধ 

কযদত দফ   

জযনবননউ জডপুটি কাদরক্টয 

যাজস্ব াখা 

রুভ নাং-০৩/২১ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@ 

gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 
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07 প্রফাীদদয ভফায় 

নভনতয ভাধ্যদভ 

ফহুতর বফন 

ননভ যাদণয জন্য 

অকৃনল খা জনভ 

ফদদাফস্ত প্রদান।  

৩০ নদন ১। জজরা প্রাক ফযাফয আদফদন 

২। বফদনয প্লান 

৩। ব্াাংদকয ননকট জথদক রদবনি 

াটি যনপদকট 

ভফায় জযনজদেদনয কাগজ ত্র 

(জযনজদেদনয জন্য জযজুদরন, 

ব্াাংদকয ননকট জথদক রদবনি 

াটি যনপদকদটয মূর কন) 

৪। অনানি নদ (জজরা প্রাক 

কর্তযক মূর কন) 

১। াংনিষ্ট জৌযবা 

 

২। াংনিষ্ট জৌযবা 

৩। যাষ্ট্রীয় তপননর ব্াাংক 

৪। জজরা ভফায় অনপ 

৫। ননকদট অন্য জকান 

নফনধফদ্ধ াংস্থা থাকদর তায 

ননকট 

 

জনভয মুদয় মূল্য  

বফদদনক মুদ্রায় ভূনভ 

ভন্ত্রণারয় কর্তযক প্রস্তাফ 

অনুদভাদদনয য জকাড 

নাং ১-৪৬৩১-০০০০-

৩৬০১ মূদর জানারী 

ব্াাংদকয জম জকান াখায় 

নযদাধ কযদত দফ।   

জযনবননউ জডপুটি কাদরক্টয 

যাজস্ব াখা 

রুভ নাং-০৩/২১ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@ 

gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

08 গফানদ শু ফা 

দুগ্ধখাভায, াঁমুযনগ 

খাভায স্থাদনয 

জক্ষদত্র-নল্প কাযখানা 

স্থাদনয জন্য অকৃনল 

খা জনভ ফদদাফস্ত 

প্রদান।  

৩০ নদন ১। জজরা প্রাক ফযাফয আদফদন 

২। প্রকদল্পয ম্ভাব্তা প্রনতদফদন 

৩। ব্াাংদকয ননকট জথদক রদবনি 

াটি যনপদকট 

(মূর কন) 

৪। জনভয উমৄক্ততায প্রনতদফদন 

(জজরা প্রানণম্পদ অনপ)  

১। জজরা প্রানণম্পদ অনপ 

২। যাষ্ট্রীয় তপননর ব্াাংক 

৩। জজরা প্রানণম্পদ অনপ 

 

ফাজায দদয মুদয় মূল্য  

ভূনভ ভন্ত্রণারয় কর্তযক 

প্রস্তাফ অনুদভাদদনয য 

জকাড নাং ১-৪৬৩১-

০০০০-৩৬০১ মূদর 

জানারী ব্াাংদকয জম 

জকান াখায় নযদাধ 

কযদত দফ।  

জযনবননউ জডপুটি কাদরক্টয 

যাজস্ব াখা 

রুভ নাং-০৩/২১ 

জপান-+৮৮- ০৫৯১-৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@ 

gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

09 ব্নক্তয অনুকূদর 

অকৃনল খা জনভ 

প্রদান 

৩০ নদন ১। জজরা প্রাক ফযাফয আদফদন 

২। ৫ ফছয অথফা তায জফী ভয় 

ধদয দখদর আদছন তায দক্ষ 

কাগজ  ৩। জজরা জনাটাযী াফনরক 

কাম যারয় কর্তযক “অযানপদডনবট” 

(জদদয প্রনতটি জজরা জজ 

আদারদত যদয়দছ) 

৪। জনভয উমৄক্ততায প্রনতদফদন  

১। জজরা জনাটাযী াফনরক 

কাম যারয় কর্তযক  

ফাজায দদয মুদয় মূল্য  

ভূনভ ভন্ত্রণারয় কর্তযক 

প্রস্তাফ অনুদভাদদনয য 

জকাড নাং ১-৪৬৩১-

০০০০-৩৬০১ মূদর 

জানারী ব্াাংদকয জম 

জকান াখায় নযদাধ 

কযদত দফ।   

জযনবননউ জডপুটি কাদরক্টয 

যাজস্ব াখা 

রুভ নাং-০৩/২১ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@ 

gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

10 ধভীয় স্থানায 

অনুকূদর অকৃনল খা 

জনভ প্রদান  

৩০ নদন ১। জজরা প্রাক ফযাফয আদফদন 

২। আদফদদনয াংদগ ধভীয় স্থানায 

দক্ষ কনভটি কর্তযক জযজুদরদনয 

কন 

 

১। জজরা জনাটাযী াফনরক 

কাম যারয় কর্তযক 

ননধ যানযত মূদল্যয ১০% 

মূদল্য ভূনভ ভন্ত্রণারয় 

কর্তযক প্রস্তাফ 

অনুদভাদদনয য জকাড 

নাং ১-৪৬৩১-০০০০-

৩৬০১ মূদর জানারী 

ব্াাংদকয জম জকান াখায় 

নযদাধ কযদত দফ।  

জযনবননউ জডপুটি কাদরক্টয 

যাজস্ব াখা 

রুভ নাং-০৩/২১ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@ 

gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 
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11 নল্প কাযখানা 

স্থাদনয জন্য অকৃনল 

খা জনভ ফদদাফস্ত 

প্রদান।  

৩০ নদন ১। জজরা প্রাক ফযাফয আদফদন 

২। প্রকদল্পয ম্ভাব্তা প্রনতদফদন 

৩। ব্াাংদকয ননকট জথদক রদবনি 

াটি যনপদকট 

(মূর কন) 

৪। জনভয উমৄক্ততায প্রনতদফদন 

(নল্প ভন্ত্রণারয়)  

১। জজরা প্রানণম্পদ অনপ 

২। যাষ্ট্রীয় তপননর ব্াাংক 

৩। জজরা প্রানণম্পদ অনপ 

 

ফাজায দদয মুদয় মূল্য  

ভূনভ ভন্ত্রণারয় কর্তযক 

প্রস্তাফ অনুদভাদদনয য 

জকাড নাং ১-৪৬৩১-

০০০০-৩৬০১ মূদর 

জানারী ব্াাংদকয জম 

জকান াখায় নযদাধ 

কযদত দফ।   

জযনবননউ জডপুটি কাদরক্টয 

যাজস্ব াখা 

রুভ নাং-০৩/২১ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@ 

gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

12 জরভার আজাযা 

প্রদান  

১৫  

কাম যদদফ 

20 GK‡ii ঊয়বয Rjgnv‡ji 

†ÿ‡Î 

১) নননদ িষ্ট পযমভ আমফদন  

২) grm¨জীনফ সনভনিয সদস্য 

সংক্রান্ত সনদ 

৩) সনভনিয দুই ফছমযয অনিট  

প্রনিমফদন  

৪) সনভনিয সদস্যমদয িানরকা 

সনভনিয রযনজমেমনয পমটা কন 

mZ¨vwqZ এফং সনভনিয 

সবানি/সম্পাদমকয ছনফ  

৫) ইজাযা মূমেয ২০% জভানি  

    স্বরু ব্াংক ড্রাপট  

20 GKi ch©šÍ Rjgnv‡ji †ÿ‡Î 

১) নননদ িষ্ট পযমভ আমফদন  

২) grm¨জীফী সনভনিয সদস্য 

সংক্রান্ত সনদ 

৩) সনভনিয দুই ফছমযয অনিট 

প্রনিমফদন  

৪) সনভনিয সদস্যমদয িানরকা  

সনভনিয রযনজমেমনয পমটা কন 

mZ¨vwqZ এফং সনভনিয 

সবানি/সম্পাদমকয ছনফ  

৫) ইজাযা মূমেয ২০% জাভানি  

    স্বiƒ ব্াংক ড্রাপট  

১) (ক) জজরা প্রাককয 

কাম যারয় (যাজস্ব াখা, কক্ষ 

নং-০৫, ৩য় তরা)   

 (খ) পুনর সুাদযয 
Kvh©vjq 

২) সংনিষ্ট grm¨জীফী  

সনভনিয কাম িারয় 

3) সংনিষ্ট grm¨জীফী 

সনভনিয কাম িারয় 

4) সংনিষ্ট grm¨জীফী 

সনভনিয কাম িারয় 

৫) জম জকান তপদদর 

ব্াংককয জম জকান াখা 

 

১) (ক) উকজরা দনফ যাী 

দপাকযয কাম যারয় 

(খ) উকজরা ভূদভ দপ 

কাম যারয় 

 ২) সংনিষ্ট grm¨জীফী 

সনভনিয কাম িারয় 

3) সংনিষ্ট grm¨জীফী 

সনভনিয কাম িারয় 

4) সংনিষ্ট grm¨জীফী 

সনভনিয কাম িারয় 

৫) জম জকান তপদদর 

ব্াংককয জম জকান াখায়। 

১) আমফদন পযমভয 

মূে ৫০০/-(cuvPkZ) 

টাকা। 
 

২) নফগি নিন ফছমযয 

রভাট ইজাযা মূমেয 

৫% ঊর্ধ্িদয।  

জযনবননউ জডপুটি কাদরক্টয 

যাজস্ব াখা 

রুভ নাং-০৩/২১ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@ 

gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

13 জরভার আজাযা 

প্রদান 

প্রনতটি জরভাদরয নফগত ৩ ফছদযয ইজাযা মূদল্যয গড় ননধ যাযণ কদয এয উয ৫% ফনধ যত াদয যকানয ইজাযা মূল্য ননধ যাযণ কযা য় এফাং জ জভাতাদফক ৩ ফছদযয জন্য ইজাযা 

প্রদান কযা য় । জকান নফায়ন কযা য় না। 
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14 ফালুভার আজাযা 

প্রদান 

১৫  

কাম যদদফ 

১) দযত্র  পযভ ক্রয়  জভা দান 

২) জাভানত দককফ আজাযা  মূকেয  

২৫% ব্াংক ড্রাপট 

৩) জেড রাআকন্স এয  পকটাকদ     

তযাদয়ত 

৪) ারন ম যন্ত অয়কয প্রদাকনয 

নকদয তযাদয়ত পকটাকদ  

৫) বযাট কর্তযক্ষ কর্তযক 

প্রদত্ত  নকদয তযাদয়ত 

পকটাকদ   

৬) এক কদ াকাট াআকজয 

তযাদয়ত যদিন ছদফ 

৭) (ক) যকাদয জকালাগাকয আজাযা 

মূকেয টাকা জভা প্রদাকনয চারাকনয 

মূর কদ ।  
(১-৪৬৩১-০০০০-১২৬৩ নং জকাকড 

জভা কযকত কফ।) 
(খ) আজাযা মূকেয ১৫% বযাট 

ফাফদ টাকা  জভা প্রদাকনয চারাকনয 

মূর কদ। (১-১১৩৩-০০৪৫-০৩১১  

নং জকাকড জভা কযকত কফ।) 
(গ) আজাযা মূূ্কেয ৫% অয়কয 

ফাফদ টাকা  জভা প্রদাকনয চারাকনয 

মূর কদ। (১-১১৪১-০০৬৫-০১১১  

নং জকাকড জভা কযকত কফ।) 

১) জজরা প্রাককয 

কাম যারয়  (যাজস্ব াখা, কক্ষ 

নং-০৫, ৩য় তরা)   

    উকজরা দনফ যাী 

দপাকযয কাম যারয় 

    কাযী কদভনায 

(ভূদভ) এয কাম যারয় 

    দফবাগীয় কদভনাকযয 

কাম যারয় 

২)  জম জকান তপদদর 

ব্াংককয জম জকান াখা 

৩) আউদ জচয়াযম্যান/ 

জৌয জভয়কযয কাম যারয় 

৪) অয়কয দপ 

৫) বযাট দপ 

৬) দনজ উকযাগ 

৭) জজরা প্রাককয 

কাম যারয় (যাজস্ব াখা, কক্ষ 

নং-০৫, ৩য় তরা)  জানারী 

ব্াংক, রারভদনযাট াখা 

জজরা প্রাককয কাম যারকয়য 

জল্পকডস্ক  জজরা কয়ফ 

জাট যার ( www. 

lalmonirhat.  gov.bd)  

দদডউকরয মূে 

১) এক রক্ষ টাকা ম যন্ত 

৫০০ টাকা 

২) এক রক্ষ টাকায 

উকবয দকন্তু দুআ রক্ষ  

টাকা ম যন্ত ১০০০ টাকা 

৩) দুআ রক্ষ টাকায 

উকবয প্রদত রক্ষ ফা 

তায বগ্াং টাকায 

জন্য ১০০০ টাকায 

াকথ দতদযক্ত ২০০ 

টাকা জমাগ 

ককয দডউকরয মূে 

দনধ যাযণ কযা য়। 
আজাযামূে 

দফগত দতন ফছকযয 

জভাট আজাযা 

মূকেয ১০% ঊবযদয। 
  

জযনবননউ জডপুটি কাদরক্টয 

যাজস্ব াখা 

রুভ নাং-০৩/২১ 

জপান-+৮৮- ০৫৯১-৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@ 

gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 
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15 ফালুভার আজাযা 

নফায়ন  

১৫ দদন  ১। জেড রাইদি   

২। ফ যদল আয়কয প্রতযায়ন 

৩। ব্াাংক রদবনি াটি যনপদকট 

৪। জাতীয় নযচয়ত্র এফাং  

৫। তযানয়ত ছনফ (০৩) কন    

১। াংনিষ্ট ইউননয়ন/ 

জৌযবা  

২। উ নযচারক, কয  

৩। াংনিষ্ট ব্াাংক 

৪। াংনিষ্ট ননফ যাচন কাম যারয় 

৫। আদফদনকাযীয  ননকট  

দদডউকরয মূে 

১) এক রক্ষ টাকা ম যন্ত 

৫০০ টাকা 

২) এক রক্ষ টাকায 

উকবয দকন্তু দুআ রক্ষ টাকা 

ম যন্ত ১০০০ টাকা 

৩) দুআ রক্ষ টাকায উকবয 

প্রদত রক্ষ ফা তায বগ্াং 

টাকায জন্য ১০০০ টাকায 

াকথ দতদযক্ত ২০০ 

টাকা জমাগ ককয 

দদডউকরয মূে দনধ যাযণ 

কযা য়। 
আজাযামূে 

খদনজ ম্পদ উন্নয়ন 

ব্যযকযা কর্তযক স্ব-স্ব 

ভাকরয জন্য দনধ যাদযত 

মূে। 
 

জযনবননউ জডপুটি কাদরক্টয 

যাজস্ব াখা 

রুভ নাং-০৩/২১ 

জপান-+৮৮- ০৫৯১-৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@ 

gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

  

mailto:rdclalmonirhat@gmail.com
mailto:rdclalmonirhat@gmail.com


16 দ যত ম্পদত্তয 

আজাযা নফায়ন 

০৩ 

কাম যদদফ 

১। ফ যদল রীজভানন নযদাদধয 

নডনআয 

২। জৌযবায ারনতক জানডাং 

ট্যাক্স নযদাদধয যনদ। 

১। ংদিষ্ট দপ 

২। ংদিষ্ট জৌয বা 

কাম যারয়। 

১) কৃদল জদভ-৫০০/- 

টাকা একয  

২) কৃদল দবটি জদভ-

২০০০/- টাকা   একয    

৩) দল্প/ফাদণদজযক 

কাকজ  ব্ফহৃত জদভ-

৫,০০০/-  টাকা একয  

4) অফাদক ঘয  

কাঁচা ঘয ৩/- টাকা 

প্রদত ফM©dzU 

5) AvevwmK Ni Avav 

cvKv  Ni-4/- টাকা 

প্রদত ফM©dzU 

6)  AvevwmK Ni I 

cvKv Ni (`vjvb) 8/- 

টাকা     প্রদত ফM©dzU 

7)  evwYwR¨K D‡Ï‡k¨ 

e¨env‡ii †ÿ‡Î 

(Avav cvKv Ni/cvKv 

Ni) 12/- টাকা প্রদত 

ফM©dzU 

8)  evwYwR¨K D‡Ï‡k¨ 

e¨env‡ii †ÿ‡Î 

(Avav cvKv Ni/cvKv 

Ni) 12/- টাকা প্রদত 

ফM©dzU 
৯) ধাম যকৃত রীজভানন 

৬-৪৬৩১-০০০০-

৮৪২৩ নাং জকাদড জভা 

কযদত দফ। 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

যাজস্ব াখা 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

জজরা প্রাক  

রুভ নাং-০২/০৪ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০ 

dclalmonirhat@mopa. 
gov.bd 

17 দ যত ম্পদত্তয 

আজাযাদাকযয নাভ 

দযফতযন 

০৩ 

কাম যদদফ 

১। আদফদন ত্র 

২। রীজ ভানন নযদাদধয যনদ 

৩। পূফ য রীনজয না দাফী াংক্রান্ত 

অযানপজডনবট 

১। াদা কাগকজ 

২। ংদিষ্ট দপ 

৩। জযাটাযী াফদরক 

কাম যারয় 

ঐ অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

যাজস্ব াখা 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

জজরা প্রাক, রারভদনযাট 

রুভ নাং-০২/০৪ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০ 

dclalmonirhat@mopa. 
gov.bd 



18 দ যত ম্পদত্তয 

আজাযাদাকযয মৃত্যযয 

দযকপ্রদক্ষকত তায 

য়াদযকক আজাযা 

প্রদান 

০৩ 

কাম যদদফ 

১। আদফদন ত্র 

২। মৃত্যয নদ 

৩। য়ানয নদ 

৩। আনদতক ব্নক্ত ব্নতত অন্যান্য 

য়ানযদয না দাফী াংক্রান্ত 

অযানপজডনবট 

১। াদা কাগকজ 

২। ংদিষ্ট আউদ/জৌযবা 

৩। ংদিষ্ট আউদ/জৌযবা 

৪। জযাটাযী াফদরক 

কাম যারয় 

ঐ অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

যাজস্ব াখা 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

জজরা প্রাক, রারভদনযাট 

রুভ নাং-০২/০৪ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০ 

dclalmonirhat@mopa. 
gov.bd 

19 আজাযা ম্পদত্তয 

জভযাভকতয 

নুকভাদন 

০৩ 

কাম যদদফ 

১। আদফদন ত্র 

২। জভযাভদতয প্রদয়াজনীয়তায 

কাযণ 

৩। অঙ্গীকায নাভা  

১। াদা কাগকজ 

২। াদা কাগকজ 

৩। নন জুদডদয়ার ষ্টযাকম্প 

 

ঐ অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

যাজস্ব াখা 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

জজরা প্রাক, রারভদনযাট 

রুভ নাং-০২/০৪ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০ 

dclalmonirhat@mopa. 
gov.bd 

20 াটফাজাকযয চাদিনা 

দবটিয রাআকন্স জক 

নুকভাদন প্রদান  

১৫ 

কাম যদদফ 

১) জেড রাআকন্স এয পকটাকদ 

    তযাদয়ত      

২) জাতীয় দযচয় কত্রয পকটাকদ 

তযাদয়ত 

৩) এক কদ াকাট য 

াআকজয  তযাদয়ত যদিন ছদফ 

৪) ংদিষ্ট আউদনয়ন ভূদভ কাযী 

কভ যকতযা  াকব যয়াকযয জমৌথ 

প্রদতকফদন 

৫) জস্কচ ম্যা 

 ১। ংদিষ্ট আউদনয়ন দযলদ/ 

জৌয বা 

২। ংদিষ্ট আউদনয়ন দযলদ/ 

জৌয বা 

৩। অকফদনকাযী স্বয়ং 

৪। ংদিষ্ট দপ 

৫। ংদিষ্ট দপ 

১) জজরা দয ১২৫/-

(প্রনত ফগ যফুট)  

২) জজরা দয ব্দতত 

জৌযবা ১০০/- ৩) 

থানা দয ৫০/- প্রদত 

ফগ যফুট ধাম যকৃত 

রীজভানন ১-৪৬৩১-

০০০০-২৬৮১ নাং 

জকাদড জানারী 

ব্াাংদকয জম জকান 

াখায় মূে নযমাধ 

কযমি হমফ। 

জযনবননউ জডপুটি কাদরক্টয 

যাজস্ব াখা 

রুভ নাং-০৩/২১ 

জপান-+৮৮- ০৫৯১-৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@ 

gmail.com 

জজরা প্রাক, রারভদনযাট 

রুভ নাং-০২/০৪ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০ 

dclalmonirhat@mopa. 
gov.bd 

21 াটফাজাকযয চাদিনা 

দবটিয রাআকন্স 

নফায়ন 

১৫ 

কাম যদদফ 

১) াংনিষ্ট ইউননয়ন ভূনভ কাযী 

কভ যকতযা/ াদব যয়াদযয প্রনতদফদন 

২) পূফ যফতী ফছদযয রাইদি নপ 

নযদাদধয কন 

 ১। ংদিষ্ট দপ 

 

২। ংদিষ্ট দপ 

 

 

১) জজরা দয ১২৫/-

(প্রনত ফগ যফুট)  

২) জজরা দয ব্দতত 

জৌযবা ১০০/- ৩) 

থানা দয ৫০/- প্রদত 

ফগ যফুট ধাম যকৃত 

রীজভানন ১-৪৬৩১-

০০০০-২৬৮১ নাং 

জকাদড জানারী 

ব্াাংদকয জম জকান 

াখায় মূে নযমাধ 

কযমি হমফ। 

 

ংদিষ্ট কাযী কদভনায 

(ভূদভ) 

 

 

সংনিষ্ট উমজরা ননফ িাহী অনপসায 

mailto:rdclalmonirhat@gmail.com
mailto:rdclalmonirhat@gmail.com


ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

ক্রনভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

সয়ব যাচ্চ  

ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ প্রানিস্থান 

জফামূল্য এফাং 

নযদাধ দ্ধনত (মনদ 

থাদক)  

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি 

কভ যকতযায দফী, রুম নম্বর,  

জজরা/ উদজরায জকাড, 

অনপনয়ার জটনরদপান   

ইদভইর 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযায দনফ, রুভ নম্বয, 

জজরা/ উদজরায জকাড 

অনপনয়ার জটনরদপান  ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ যকাদয/অধা-

যকাযী  

স্বায়ত্বাদত ংস্থায 

নুকূকর জদভ 

দধগ্রণ 

৯০ দদন ক) প্রতযাী ংস্থায দনয়ন্ত্রণকাদয 

ভন্ত্রণারকয়য ভূদভ দধগ্রণ ংক্রান্ত 

প্রাদনক নুকভাদনত্র (  াদন 

উন্নয়ন জফাকড যয প্রস্তাফ এয জক্ষকত্র 

প্রাদনক নুকভাদন ত্র দকংফা 

নুকভাদদত প্রকল্প াযত্র)। 

ক) ংদিষ্ট ভন্ত্রণারয়। 

 

 

ক) দফনা মূকে। 

 

 

 

 

ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

খ) ন্যযনতভ জদভয প্রকয়াজনীয়তা 

ংক্রান্ত প্রতযয়নত্র। 

খ) ংদিষ্ট ভন্ত্রণারয়। 

 

খ) দফনা মূকে। 

 

ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

গ) প্রস্তাদফত জদভয দাগসূদচ          

( ফ যকল জদযকয জভৌজায নাভ 

জজ,এর,নং, দাগ নং, দাকগয জেণী,  

দাকগ জভাট জদভয দযভাণ,  

দধগ্রকণয জন্য প্রস্তাদফত জদভয 

দযভাণ উকেখ থাককত কফ) 

গ) ংদিষ্ট উকজরা 

জকটরকভন্ট দপ/ 

উকজরা ভূদভ দপ/ জজরা 

জযকড যরুভ াখা কত। 

গ) প্রদতটি জভৌজা ম্যা 

৫০০/- টাকা। 

 

 

ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

ঘ) জর-অউট প্লান । 

 

ঘ) প্রতযাী ংস্থায 

কাম যারকয়য 

প্রককৌরী/ংদিষ্ট জজরায 

গণপূতয দফবাগ। 

ঘ) প্রকমাজয নক। 

 

ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 
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mailto:lalmonirhatlao@yahoo.com
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   ঙ) নক্সা ফ যকল জদযকয নক্সায় 

প্রস্তাদফত জদভয  ীভানা রার কাদর 

দ্বাযা দচদিত কজয জদখাকত কফ। 

প্রস্তাদফত জদভয ীভানায দবতকয  

দধগ্রণকমাগ্য নয়  এভন ভূদভ 

জমভন- ধভীয় উানারয়,  

কফযস্থান, শ্মান থাককর ফা 

দধগ্রণ কযা কফ না  এভন জদভ 

থাককর তা দবন্ন কাদরকত দচদিত 

কজয দদকত কফ এফং াংককদতক 

দচি দ্বাযা নক্সায়  উকেখ কজয দদকত 

কফ।  

ঙ) ংদিষ্ট উকজরা 

জকটরকভন্ট দপ/ 

উকজরা ভূদভ দপ/জজরা 

প্রাককয কাম যারকয়য 

জযকড যরুভ াখা কত 

যফযা কযা কয় থাকক। 

 

ঙ) প্রদতটি জভৌজা ম্যা 

৫০০/- টাকা। 

 

ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

চ) দনধ যাদযত ছকক ফণ যনা ( ছককয 

প্রকতযকটি করাভ মথামথবাকফ পূযণ 

কজয দদকত কফ। ছককয দনধ যাদযত 

স্থাকন স্থানংকুরান না কর দবন্ন 

কাগকজ প্রকয়াজনীয় তথ্য দরদফদ্ধ 

কজয ংকমাজন কযকত কফ।  

উদেদখত ক কত চ-এ ফদণ যত 

কাগকজয  ০৫(াঁচ) কদ কজয 

প্রস্তাফ  দাদখর কযকত কফ। 

চ) ভূদভ ভন্ত্রণারকয়য কয়ফ 

াআট কত ংগ্র কযা 

মাকফ। 

 

চ) দফনা মূকে। 

 

 

ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

০২ দধগ্রণকৃত জদভয 

ক্ষদতপূযণ প্রদান 

(জযকডীয় ভাদরককয 

জক্ষকত্র) 

০৭ (াত) 

কভ য©দদফ 

১। ক্ষদতপূযকণয টাকা ায়ায জন্য 

াদা কাগকজ অকফদন । 
দনজ ২০/- মূকেয জকাট য দপ। ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

২। ছদফ িীকায নাভা (নন-

জুদডদয়ার স্ট্যাকম্প) ংদিষ্ট আউদ 

জচয়াযম্যান/দস্য/ য়াW© কদভনায 

কর্তযক স্বাক্ষদযত। 

 

ংদিষ্ট স্ট্যাম্প জবন্ডায/ 

ংদিষ্ট আউদনয়ন দযলদ/ 

জৌযবা 

 

৩০০/- টাকা মূকেয 

নন- জুদডদয়ার 

স্ট্যাম্প  িীকায 

নাভায জন্য। 

ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 
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   ৩। জদভয খদতয়ান। 
 

জজরা প্রাককয কাম যারকয়য 

আ-জফা জকন্দ্র/আউদনয়ন 

দডদজটার জন্টাকয অকফদকনয  

ভাধ্যকভ জজরা প্রাককয 

কাম যারকয়য জযকড যরুভ াখা 

কত যফযা কযা কয় থাকক। 

৬০/- টাকা। 

 

ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

৪। ারকনয ভূদভ উন্নয়ন কয 

দযকাকধয যদদ  এয তযাদয়ত 

নুদরদ। 
 

ংদিষ্ট আউদনয়ন ভূদভ 

দপ। 
ভূদভ উন্নয়ন কয 

ভকুপ এয জক্ষকত্র প্রদত 

জাদডং এ  প্রদত 

ফছকযয জন্য ১০/- 

টাকা দককফ এফং 

ন্যান্য জক্ষকত্র ভূদভ 

ভন্ত্রণারয় কর্তযক 

জাযীকৃত দযত্র 

নুমায়ী। 

ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

৫। জাতীয় দযচয় ত্র / নাগদযকত্ব 

নদ (তযাদয়ত নুদরদ)। 
ংদিষ্ট দনফ যাচন দপ/ 

আউদনয়ন দযলদ/ জৌযবা 

দফনা মূজে 

 

ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 
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০৩ ক্রয়সূকত্র ভাদরককয 

জক্ষকত্র 

দধগ্রণকৃত জদভয 

ক্ষদতপূযণ প্রদান 

১০ (দ) 

কভ য©দদফ 

১। ক্ষদতপূযকণয টাকা ায়ায জন্য াদা 

কাগকজ অকফদন । 
 

দনজ 

 

১। ২০/-টাকা মূকেয 

জকাট য দপ। 
ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

২। ছদফ িীকায নাভা (নন-জুদডদয়ার 

স্ট্যাকম্প)। ংদিষ্ট আউদ জচয়াযম্যান /দস্য/ 

য়াW© কদভনায কর্তযক স্বাক্ষদযত। 

 

ংদিষ্ট স্ট্যাম্প 

জবন্ডায/ ংদিষ্ট 

আউদনয়ন দযলদ 

/ জৌযবা 

২। ৩০০/- টাকা মূকেয  

 নন-জুদডদয়ার 

স্ট্যাম্প িীকায 

নাভায জন্য। 

ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 
 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

৩। দদরর/ফায়াদদরজরয তযাদয়ত নুদরদ। 

 

ংদিষ্ট াফ 

জযদজদি দপ। 

 

ংদিষ্ট ভন্ত্রণারয় 

কর্তযক দনধ যাদযত মূে। 

 

ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 
 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

৪। নাভজাযী ( খাদযজ খদতয়ান) , দডদঅয   

ারকনয ভূদভ উন্নয়ন কয দযকাকধয যদদ  

এয তযাদয়ত নুদরদ। (দকছু দকছু জক্ষদত্র 

নকছু অাধু ব্নক্ত নাভজাযীয জার কাগজ 

দানখর কদয অনধগ্রণকৃত জনভয ক্ষনতপূযণ 

দাফী কযায়  তা মাচাই কযায স্বাদথ য  দনরদরয 

প্রদয়াজন য়)। 

ংদিষ্ট উকজরা 

ভূদভ দপ  

আউদনয়ন ভূদভ 

দপ। 
 

নাভজাযী ১১৫০/- 

টাকা। 

 

ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 
 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

৫। জাতীয় দযচয় ত্র /নাগদযকত্ব নদ 

(তযাদয়ত নুদরদ)। 
ংদিষ্ট দনফ যাচন 

দপ/ আউদনয়ন 

দযলদ/জৌযবা 

দফনা মূকে। ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 
 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 
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০৪ য়াদয সূকত্র 

ভাদরককয জক্ষকত্র  

দধগ্রণকৃত  জদভয 

ক্ষদতপূযণ প্রদান 

১০ (দ) 

কভ য©দদফ 

১। ক্ষদতপূযকণয টাকা ায়ায 

জন্য াদা কাগকজ অকফদন । 
দনজ 

 

২০/- মূকেয জকাট য 

দপ। 
ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

২। ছদফ িীকায নাভা (নন-

জুদডদয়ার স্ট্যাকম্প )। ংদিষ্ট 

আউদ জচয়াযম্যান /দস্য/ য়াW© 

কদভনায কর্তযক স্বাক্ষদযত। 

 

ংদিষ্ট স্ট্যাম্প জবন্ডায/ ংদিষ্ট 

আউদনয়ন দযলদ/ জৌযবা 

 

৩০০/-টাকা মূকেয  

নন-জুদডদয়ার 

স্ট্যাম্প িীকায 

নাভায জন্য। 

ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 
 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

৩। জদভয খদতয়ান / দদরর /ফায়া 

দদরর (তযাদয়ত নুদরদ)। 
 

ংদিষ্ট উকজরা জকটরকভন্ট 

দপ/ উকজরা ভূদভ দপ/ 

ংদিষ্ট াফ জযদজদি দপ/ 

আউদনয়ন ভূদভ দপ/জজরা 

প্রাককয কাম যারকয়য জযকড যরুভ 

াখা কত যফযা কযা কয় থাকক। 

নাভজাযী খদতয়ান  

১০০/- টাকা 

নাভজাযী ফাফদ 

জভাট ১১৫০/ টাকা। 
 

ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 
 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

৪। নাভজাযী ( খাদযজ) খদতয়ান , 

দডদঅয   ারকনয ভূদভ 

উন্নয়ন কয দযকাকধয যদদ  

এয (তযাদয়ত নুদরদ)। 

ংদিষ্ট দনফ যাচন দপ/ আউদনয়ন 

দযলদ/ জৌযবা 

এ,এ খদতয়ান 

৬০/- টাকা। 
ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

৫। জাতীয় দযচয় ত্র /নাগদযকত্ব 

নদ (তযাদয়ত নুদরদ)। 
আউদনয়ন দযলদ/ জৌযবা দফনা মূকে। 

 

ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

৬। য়াদযন নদ (তযাদয়ত 

নুদরদ)। 
ংদিষ্ট আউদনয়ন দযলদ 

/জৌযবা । 

দফনা মূকে। 

 

ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 
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০৫ ায়ায ফ এযাটদণ য- 

এয ভাধ্যকভ 

ভাদরকানায জক্ষকত্র  

দধগ্রণকৃত জদভয 

ক্ষদতপূযণ প্রদান 

১০(দ)  

কভ য©দদফ 

১। ক্ষদতপূযকণয টাকা ায়ায 

জন্য াদা কাগকজ অকফদন । 
দনজ 

 

২০/-টাকা মূকেয 

জকাট য দপ। 
  

ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

২। ছদফ িীকায নাভা (নন-

জুদডদয়ার স্ট্যাকম্প )। ংদিষ্ট 

আউদ জচয়াযম্যান /দস্য/ য়াW© 

কদভনায কর্তযক স্বাক্ষদযত। 

 

ংদিষ্ট স্ট্যাম্প জবন্ডায/ ংদিষ্ট 

আউদনয়ন দযলদ/ জৌযবা 

 

৩০০/- টাকা 

মূকেয  নন-

জুদডদয়ার স্ট্যাম্প  

িীকায নাভায 

জন্য। 

ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 
 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

৩। অদারত কর্তযক প্রকদয় 

ায়ায ফ এযাটদণ যয মূর  / 

াটি যপাআড কদ। 
 

ংদিষ্ট অদারত কত। 

 

ংদিষ্ট ভন্ত্রণারয় 

কর্তযক দনধ যাদযত 

মূে। 

ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

৪। নাভজাযী ( খাদযজ খদতয়ান) , 

দডদঅয   ারকনয ভূদভ 

উন্নয়ন কয দযকাকধয যদদ  

এয তযাদয়ত নুদরদ। 
 

ংদিষ্ট ব্দক্ত/ ংদিষ্ট উকজরা 

ভূদভ দপ/আউদনয়ন ভূদভ 

দপ। 
 

১১৫০/- টাকা। 

 

ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 
 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

৫। জাতীয় দযচয় ত্র/নাগদযকত্ব 

নদ (তযাদয়ত নুদরদ)। 
ংদিষ্ট দনফ যাচন দপ/ আউদনয়ন 

দযলদ/ জৌযবা 

দফনা মূকে। ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 
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০৬ অদারকতয ভাধ্যকভ  

ভাদরকানা দনধ যাযণ 

দধগ্রণকৃত জদভয 

ক্ষদতপূযণ প্রদান 

১০ (দ) 

কভ য©দদফ 

১। ক্ষদতপূযকণয টাকা ায়ায জন্য াদা 

কাগকজ অকফদন । 
 

দনজ 

 

২০/-(দফ) টাকা 

মূকেয জকাট য দপ। 
ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

২। ছদফ িীকায নাভা (নন-জুদডদয়ার 

স্ট্যাকম্প)। ংদিষ্ট আউদ জচয়াযম্যান /দস্য/ 

য়াW© কদভনায কর্তযক স্বাক্ষদযত। 

 

ংদিষ্ট স্ট্যাম্প জবন্ডায/ 

ংদিষ্ট আউদনয়ন 

দযলদ/ জৌযবা 

 

৩০০/-দতনত)  

টাকা মূকেয  

নন-জুদডদয়ার 

স্ট্যাম্প িীকায 

নাভায জন্য।  

 

ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 
 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

৩। অদারত কর্তযক অকদকয ার্রট যপাআট কদ ংদিষ্ট অদারত কত। 

 

ংদিষ্ট ভন্ত্রণারয় 

কর্তযক দনধ যাদযত 

মূে। 

 

ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

৪। নাভজাযী (খাদযজ খদতয়ান), দডদঅয   

ারকনয ভূদভ উন্নয়ন কয দযকাকধয যদদ  

এয (তযাদয়ত নুদরদ)। 

ংদিষ্ট উকজরা ভূদভ 

দপ/আউদনয়ন ভূদভ 

দপ। 
 

১১৫০/- টাকা 

 

ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

৫। জাতীয় দযচয় ত্র / নাগদযকত্ব নদ 

(তযাদয়ত নুদরদ)। 
ংদিষ্ট দনফ যাচন 

দপ/ আউদনয়ন 

দযলদ/ জৌযবা 

দফনামূকে। 

 

ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

০৭ অভকভাক্তায নাভা 

বফধকযণ 

১০ দদন ১। দদরর ফা জযককড যয কাগজ 

২। াক্ষী 

৩। দাতা  গ্রীতা 

৪। জাতীয় দযচয়ত্র 

৫। ন্যান্য প্রকয়াজনীয় কাগজত্র । 

  অকফদনকাযী ১০০/=(একত) 

টাকা। 

ভূদভ দধগ্রণ কভ ©কতা© 

ভূরম অরিগ্রহণ লাখা 

রুম নং-০৩/১৯ 

জপান- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

lalmonirhatlao@yahoo.com 
 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 
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আর এম লাখা 

ক্রনভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

সয়ব যাচ্চ  

ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ প্রানিস্থান 

জফামূল্য এফাং 

নযদাধ দ্ধনত (মনদ 

থাদক)  

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি 

কভ যকতযায দফী, রুম নম্বর,  

জজরা/ উদজরায জকাড, 

অনপনয়ার জটনরদপান   

ইদভইর 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযায দনফ, রুভ নম্বয, 

জজরা/ উদজরায জকাড 

অনপনয়ার জটনরদপান  ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ রবরনমে সম্পরি 

অবমুক্তকরণ 

০৩ মাস ১) সাদা কাগয়জ আয়বদন 

২) রবরনমে দরয়র ফয় াকরপ 

৩) রবরনমেকারী মৃত্যুবরণ করয় িার 

ওোররলান সার্ট যরফয়ক  

৪) উপয়জা করমর্টর সুপাররল 

০১) রনজ উয়যায়গ 

০২) রনজ উয়যায়গ 

০৩) াংনিষ্ট জৌয জভয়য/ 

ইউন জচয়াযম্যান 

০৪) সংরিষ্ট উপয়জা করমর্ট। 

২০/- াকার সকা য রফ কাযী কনভনায 

সররভরনউ মুরিখানা  

রুম নং-০৩/০৮ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

rmsection_lalmonirhat 

@yahoo.com 
 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান:+৮৮- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

০২ স্ট্যাম্প জবনডাং 

রাইদি প্রদান 

৬০ (লাট) 

কাম য নদফ 

(১) াদা কাগদজ জজরা প্রাক 

ফযাফদয আদফদন কযদত দফ। 
(২) আদফদদনয াদথ ০৫ কন 

াদাট য াইদজয ছনফ রাগাদত 

দফ। 
(৩)  জাতীয় নযচয়ত্র / নাগররকত্ব 

সনদ াংমৄক্ত কযদত দফ। 
(৪)  নক্ষাগত জমাগ্যতায নদ 

াংমৄক্ত কযদত দফ। 
(৫)  ব্াাংক রদবনি নদ াংমৄক্ত 

কযদত দফ। 
(মূর নদ ব্তীত পদটাকনয জক্ষদত্র 

তা অফশ্যই প্রথভ জেনণয জগদজদটড 

কভ যকতযা কর্তযক তযানয়ত কদয জভা 

নদদত দফ) 

০১) ননজ উদযাদগ 

 

০২) ননজ উদযাদগ 

 

০৩) াংনিষ্ট জৌয  

      জভয়য/ইউন   

      জচয়াযম্যান 

০৪) ননজ উদযাদগ 

 

০৫) াংনিষ্ট ব্াাংক 

ব্ফস্থাক 

১।২০/-(নফ) টাকায 

জকাট যনপ আদফদদন 

রাগাদত দফ। 
২। রাইদি প্রদাদনয 

আদদদয য 

রাইদিনপ ফাফদ 

জকাড নাং ১-১১০১-

০০০১-১৮৫৪ জত 

৭৫০/- (াতত 

ঞ্চা) টাকা জেজানয 

চারাদনয ভাধ্যদভ 

জানারী ব্াাংক নরিঃ-এ 

জভা প্রদান কযদত 

দফ। 

কাযী কনভনায 

সররভরনউ মুরিখানা 

রুম নং-০৩/০৮ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

rmsection_lalmonirhat  

@yahoo.com 

 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 
 

mailto:rmsection_lalmonirhat@yahoo.com
mailto:rmsection_lalmonirhat@yahoo.com


০৩ স্ট্যাম্প জবনডাং 

রাইদি নফায়ন 

০৭ (াত) 

কাম য নদফ 

1। প্রনত ফছয ৩১ নডদম্বদযয ভদধ্য 

াদা কাগদজ আদফদন কযদত দফ। 
২। আদফদদনয াদথ নফায়ন নপ  

বযাট জভা দাদনয চারাদনয কন 

াংমৄক্ত কযদত দফ।  

০১) ননজ উদযাদগ 

০২) ননজ উদযাদগ 

১। আদফদদনয াদথ ২০/-

(নফ) টাকায জকাট য নপ  

রাগাদত দফ 

২।  নফায়ন নপ  

৫০০/(াঁচত) টাকা 

(জকাড নাং ১-১১০১-

০০০১-১৮৫৪ জত)  

নফায়ন নপয  ১৫% 

বযাদটয অথ য (জকাড নাং 

১-১১৩৩-০০৪৫-০৩১১ 

জত) জেজানয চারাদনয 

ভাধ্যদভ জানারীব্াাংক 

নরিঃ এ জভা প্রদান কযদত 

দফ। 

কাযী কনভনায 

সররভরনউ মুরিখানা 

রুম নং-০৩/০৮ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

rmsection_lalmonirhat@ 

yahoo.com 

 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপান ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 
 

০৪ নজন/ 

এনজনদদয ম্মানী 

বাতা প্রদান 

০৩ (নতন) 

কায য রদবস।  
াদা কাগদজ দানখরকৃত নফদরয 

ভাধ্যদভ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ননজ উদযাদগ 

-- কাযী কনভনায 

সররভরনউ মুরিখানা 

রুম নং-০৩/০৮ 

জপানঃ+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

rmsection_lalmonirhat@

yahoo.com 
 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপানিঃ+৮৮-০৫৯১-6১৩০৮ 

 adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com  

 

  

mailto:rmsection_lalmonirhat@yahoo.com
mailto:rmsection_lalmonirhat@yahoo.com


গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

www.lalmonirhat.gov.bd 

 

নাগনযক নদ       

(Citizen’s Charter) 

নাগররক সনদ বা সসবা প্রদান প্ররিশ্রুরির জন্য মাঠ পয যায়ের কায যায়ের জন্য নমুনা ছক 

রাজস্ব লাখা 

ব্যবসা-বারণজু লাখা 

ক্রনভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

সয়ব যাচ্চ  ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ আদফদন 

পযভ প্রানিস্থান 

জফামূল্য এফাং 

নযদাধ দ্ধনত 

(মনদ থাদক)  

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি 

কভ যকতযায দফী, রুম নম্বর,  

জজরা/ উদজরায জকাড, 

অনপনয়ার জটনরদপান   

ইদভইর 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযায দনফ, রুভ নম্বয, 

জজরা/ উদজরায জকাড 

অনপনয়ার জটনরদপান  ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ জরৌজাত দ্রব্ 

নফক্রদয়য নডনরাং 

রাইদি প্রদান 

১৪ কাম যনদফ ১। ননধ যানযত পযভ 

২। জবাটায আই নড পদটাকন 

(তযানয়ত) 

৩। জেড রাইদি পদটাকন 

(তযানয়ত)  

৪। বাড়ায চুনক্তত্র/দনরর/ খানযদজয 

পদটাকন(তযানয়ত) 

৫। ২ কন াদাট য াইদজয যনঙন 

ছনফ (তযানয়ত) 

৬। যকানয জকালাগাদয  ৩০০০/-

টাকা জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কন (১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নাং 

জকাদড জভা কযদত দফ)  

৭) আয়কয নদ  

৮) জচম্বাদযয দস্য দদয নদ  

(তযানয়ত) 

৯) ব্াাংক রদবনি 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্ফা-ফানণজয াখা (কক্ষ নাং-০৮, 

২য় তরা) দত/ জল্পদডস্ক/ জজরা 

দয়ফ জাট যার। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। ননজ উদযাদগ াংনিষ্ট ননফ যাচন 

অনপ দত 

৩। াংনিষ্ট ইউননয়ন নযলদ/ 

জৌযবা দত 

৪। ননজ উদযাগ/ াংনিষ্ট উদজরা 

ভূনভ দত 

৫। ননজ উদযাদগ 

৬।চারান পযভ জানারী ব্াাংক, জম 

জকান াখায়/ জল্পদডস্ক/ জজরা দয়ফ 

জাট যার। (www. 

lalmonirhat.gov.bd) দত 

ায়া মাদফ    

৩০০০ /- 

(নতন াজায  

টাকা ) 

 

জকাড নাং 

১-১৭৩৫-০০০১-

১৮৫৪ 

জানারী 

ব্াাংদকয জম 

জকান াখায় 

কার ১০.০০ টা 

দত ৩.০০টা 

ম যন্ত 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat@

gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd


০২ জরৌজাত দ্রব্ 

নফক্রদয়য নডনরাং 

রাইদি নফায়ন  

০৭ কাম যনদফ ১। ননধ যানযত রস পযদভ আদফদন  

২। পূফ যফতী ফছদযয নফানয়ত মূর 

রাইদদিয  

৩। যকানয জকালাগাদয  ১৫০০/-

টাকা জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কন (১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নাং 

জকাদড জভা কযদত দফ) 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্ফা-ফানণজয াখা (কক্ষ নাং-০৮, 

২য় তরা) দত/ জল্পদডস্ক/ জজরা 

দয়ফ জাট যার। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। ননজ উদযাদগ 

৩। চারান পযভ জানারী ব্াাংক, জম 

জকান াখায় জল্পদডস্ক/ জজরা দয়ফ 

জাট যার। (www. 

lalmonirhat.gov.bd) দত 

ায়া মাদফ    

 

১৫০০/- 

(এক াজায 

াঁচত টাকা 

জকাড নাং ১-

১৭৩৫-০০০১-

১৮৫৪ 

জানারী 

ব্াাংদকয জম 

জকান াখায় 

কার ১০.০০ টা 

দত ৩.০০টা 

ম যন্ত 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat@

gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

০৩. জরৌজাত দ্রদব্য   

ডুনপ্লদকট  

রাইদি প্রদান  

০৭ কাম যনদফ ১। ননধ যানযত  পযভ  

২। পূফ যফতী ফছদযয নফানয়ত মূর 

রাইদি 

৩। যকানয জকালাগাদয  ৬০০/-

টাকা জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কন (১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নাং 

জকাদড জভা কযদত দফ) 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্ফা-ফানণজয াখা (কক্ষ নাং-০৮, 

২য় তরা) দত/ জল্পদডস্ক/ জজরা 

দয়ফ জাট যার। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। ননজ উদযাদগ 

৩। চারান পযভ জানারী ব্াাংক, জম 

জকান াখায় জল্পদডস্ক/ জজরা দয়ফ 

জাট যার। (www. 

lalmonirhat.gov.bd) দত 

ায়া মাদফ    

 

৬০০/- 

(ছয়ত) টাকা 

জকাড নাং ১-

১৭৩৫-০০০১-

১৮৫৪ 

জানারী 

ব্াাংদকয জম 

জকান াখায় 

কার ১০.০০ টা 

দত ৩.০০টা 

ম যন্ত 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat@

gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

  

mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd


০৪. নদভন্ট নফক্রদয়য 

নডনরাং রাইদি 

প্রদান 

১৪ 

কাম যনদফ 

১। ননধ যানযত পযভ। 

২। জবাটায আই নড পদটাকন 

৩।দেড রাইদি পদটাক  

৪। বাড়ায চুনক্তত্র/দনরর/ খানযদজয 

পদটাকন (তযানয়ত) 

৫। ২ কন াদাট য াইদজয যনঙন 

ছনফ  

৬। যকানয জকালাগাদয  ১৫০০/-

টাকা  

   জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কন 

(১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নাং জকাদড 

জভা কযদত দফ)  

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্ফা-ফানণজয াখা (কক্ষ নাং-০৮, 

২য় তরা) দত/ জল্পদডস্ক/ জজরা 

দয়ফ জাট যার (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। ননজ উদযাদগ াংনিষ্ট ননফ যাচন 

অনপ দত 

৩। াংনিষ্ট ইউননয়ন নযলদ/ 

জৌযবা দত 

৪। ননজ উদযাগ/াংনিষ্ট উদজরা 

ভূনভ দত 

৫। ননজ উদযাদগ 

৬। চারান পযভ জানারী ব্াাংক, জম 

জকান াখায় /জল্পদডস্ক/ জজরা দয়ফ 

জাট যার। (www. lalmonirhat. 

gov.bd) দত ায়া মাদফ 

১৫০০/- 

(এক াজায 

াঁচত )টাকা 

জকাড নাং ১-

১৭৩৫-০০০১-

১৮৫৪ 

জানারী 

ব্াাংদকয জম 

জকান াখায় 

কার ১০.০০ 

টা দত 

৩.০০টা ম যন্ত 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat@

gmail.com 

 

  

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

০৫. নদভন্ট নফক্রদয়য 

নডনরাং রাইদি 

নফায়ন 

0৩ 

কাম যনদফ 

১। ননধ যানযত ন পযদভ আদফদন 

২। পূফ যফতী ফছদযয নফানয়ত মূর 

রাইদদিয  

৩। যকানয জকালাগাদয  75০/-

টাকা জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কন (১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নাং 

জকাদড জভা কযদত দফ) 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্ফা-ফানণজয াখা (কক্ষ নাং-০৮, 

২য় তরা) দত/ জল্পদডস্ক/ জজরা 

দয়ফ জাট যার। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। ননজ উদযাদগ 

৩। চারান পযভ জানারী ব্াাংক, জম 

জকান াখায় /জল্পদডস্ক/ জজরা দয়ফ 

জাট যার। (www. 

lalmonirhat.gov.bd) দত 

ায়া মাদফ    

 

7৫০/- 

(াতত 

ঞ্চা ) টাকা 

জকাড নাং ১-

১৭৩৫-০০০১-

১৮৫৪ 

জানারী 

ব্াাংদকয জম 

জকান াখায় 

কার ১০.০০ 

টা দত 

৩.০০টা ম যন্ত 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat@

gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 
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০৬. নদভন্ট নফক্রদয়য 

ডুনপ্লদকট রাইদি 

প্রদান 

07 

কাম যনদফ 

১। ননধ যানযত  পযদভ আদফদন 

২। পূফ যফতী ফছদযয নফানয়ত মূর 

রাইদি  

৩। যকানয জকালাগাদয  ৩০০/-

টাকা  জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কন (১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নাং 

জকাদড জভা কযদত দফ) 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্ফা-ফানণজয াখা (কক্ষ নাং-০৮, 

২য় তরা) দত/ জল্পদডস্ক/ জজরা 

দয়ফ জাট যার। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। ননজ উদযাদগ 

৩। চারান পযভ জানারী ব্াাংক, জম 

জকান াখায় /জল্পদডস্ক/ জজরা দয়ফ 

জাট যার। (www. 

lalmonirhat.gov.bd) দত 

ায়া মাদফ    

 

৩০০/- 

(নতনত 

ঞ্চাল) টাকা 

জকাড নাং ১-

১৭৩৫-০০০১-

১৮৫৪ জানারী 

ব্াাংদকয জম 

জকান াখায় 

কার ১০.০০ 

টা দত 

৩.০০টা ম যন্ত 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat@

gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

০৭. নভল্ক ফুড নফক্রদয়য 

নডনরাং রাইদি 

প্রদান  

১৪ 

কাম যনদফ 

১। ননধ যানযত পযভ 

২। জবাটায আই নড পদটাকন  

৩।দেড রাইদি পদটাকন  

৪। জদাকান বাড়ায চুনক্তত্র/দনরর / 

খানযদজয পদটাকন (তযানয়ত) 

৫। ২ কন াদাট য াইদজয যনঙন 

ছনফ (তযানয়ত) 

৬। যকানয জকালাগাদয  ৩০০/-

টাকা  জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কন (১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নাং 

জকাদড জভা কযদত দফ)  

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্ফা-ফানণজয াখা (কক্ষ নাং-০৮, 

২য় তরা) দত/ জল্পদডস্ক/ জজরা 

দয়ফ জাট যার। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। ননজ উদযাদগ াংনিষ্ট ননফ যাচন 

অনপ দত 

৩। াংনিষ্ট ইউননয়ন নযলদ/ 

জৌযবা দত 

৪। ননজ উদযাগ/াংনিষ্ট উদজরা 

ভূনভ দত 

৫। ননজ উদযাদগ 

৬। চারান পযভ জানারী ব্াাংক, জম 

জকান াখায় /জল্পদডস্ক/জজরা 

দয়ফ জাট যার দত ায়া মাদফ । 

৩০০/- 

(নতনত টাকা) 

জকাড নাং ১-

১৭৩৫-০০০১-

১৮৫৪ 

জানারী 

ব্াাংদকয জম 

জকান াখায় 

কার ১০.০০ 

টা দত 

৩.০০টা ম যন্ত 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat@

gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

০৮. নভল্ক ফুড নফক্রদয়য 

নডনরাং রাইদি 

নফায়ন   

০৩ 

কাম যনদফ 

১। ননধ যানযত  পযভ  

২। পূফ যফতী ফছদযয নফানয়ত/ মূর 

রাইদি 

৩। যকানয জকালাগাদয  ১৫০/-

টাকা জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কন (১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নাং 

জকাদড জভা কযদত দফ) 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  ব্ফা-

ফানণজয াখা (কক্ষ নাং-০৮, ২য় তরা) 

দত/ জল্পদডস্ক/ জজরা দয়ফ জাট যার। 

(www.lalmonirhat. gov.bd) 

২। ননজ উদযাদগ 

৩। চারান পযভ জানারী ব্াাংক, জম 

জকান াখায় /জল্পদডস্ক/ জজরা দয়ফ 

জাট যার। (www. 

lalmonirhat. gov.bd)   দত 

ায়া মাদফ    

১৫০/- 

(একত 

ঞ্চা) টাকা 

জকাড নাং ১-

১৭৩৫-০০০১-

১৮৫৪ 

জানারী 

ব্াাংদকয জম 

জকান াখায়  

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat@

gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:act&clalmonirhat@gmail.com
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mailto:act&clalmonirhat@gmail.com
mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd


০৯. নভল্ক ফুড নফক্রদয়য 

ডুনপ্লদকট রাইদি 

প্রদান 

০৭ 

কাম যনদফ 

১। ননধ যানযত  পযভ  

২। পূফ যফতী ফছদযয নফানয়ত মূর 

রাইদি 

৩। যকানয জকালাগাদয  ৬০/-টাকা 

জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কন 

(১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নাং জকাদড 

জভা কযদত দফ) 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্ফা-ফানণজয াখা (কক্ষ নাং-০৮, 

২য় তরা) দত/ জল্পদডস্ক/ জজরা 

দয়ফ জাট যার। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। ননজ উদযাদগ 

৩। চারান পযভ জানারী ব্াাংক, জম 

জকান াখায় /জল্পদডস্ক/ জজরা দয়ফ 

জাট যার (www. lalmonirhat. 

gov.bd) দত ায়া মাদফ ।   

৬০/- 

(লাট) টাকা 

জকাড নাং ১-

১৭৩৫-০০০১-

১৮৫৪ 

জানারী 

ব্াাংদকয জম 

জকান াখায় 

 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat@

gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

১০. স্বণ য জুদয়রাযীয 

নডনরাং   রাইদি 

প্রদান  

১৪ 

কাম যনদফ 

১। ননধ যানযত পযভ 

২। জবাটায আই নড (তযানয়ত)  

৩। জেড রাইদি (তযানয়ত) 

৪। বাড়ায চুনক্তত্র/ দনরর/ 

খানযদজয কন (তযানয়ত) 

৫। ২ কন াদাট য াইদজয যনঙন 

ছনফ (তযানয়ত) 

৬। যকানয জকালাগাদয  ১০০০/-

টাকা জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কন। 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্ফা-ফানণজয াখা (কক্ষ নাং-০৮, 

২য় তরা) দত/ জল্পদডস্ক/ জজরা 

দয়ফ জাট যার। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। ননজ উদযাদগ াংনিষ্ট ননফ যাচন 

অনপ দত 

৩। ইউননয়ন/ জৌযবা দত 

৪। ননজ উদযাগ/াংনিষ্ট উদজরা 

ভূনভ দত 

৫। ননজ উদযাদগ 

৬। চারান পযভ জানারী ব্াাংদকয 

জম জকান াখা/ জল্পদডস্ক/ জজরা 

দয়ফ জাট যার (www. 

lalmonirhat.gov.bd)  দত 

ায়া মাদফ।   

1০০০ /- 

(এক াজায 

টাকা) 

জকাড নাং 

১-১৭৩৫-

০০০১-১৮৫৪ 

জানারী 

ব্াাংদকয জম 

জকান াখায় 

কার ১০.০০ 

টা দত ৩.০০ 

টা ম যন্ত 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat@

gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

mailto:act&clalmonirhat@gmail.com
mailto:act&clalmonirhat@gmail.com
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১১. স্বণ য জুদয়রাযীয 

নডনরাং   রাইদি 

নফায়ন 

৭ কাম যনদফ ১।  ননধ যানযত পযভ 

২। পূফ যফতী ফছদযয নফানয়ত/ মূর 

রাইদদিয  পদটাকন (তযানয়ত) 

৩। যকানয জকালাগাদয  ৩০০০/-

টাকা জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কন। 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্ফা-ফানণজয াখা (কক্ষ নাং-০৮, 

২য় তরা) দত/ জল্পদডস্ক/ জজরা 

দয়ফ জাট যার www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। ননজ উদযাদগ 

৩। চারান পযভ জানারী ব্াাংক, 

জমদকান  াখায়/ জল্পদডস্ক/ জজরা 

দয়ফ জাট যার (www. 

lalmonirhat.gov.bd) দত 

ায়া মাদফ।    

৫০০/- 

(াঁচত টাকা) 

জকাড নাং 

১-১৭৩৫-

০০০১-১৮৫৪ 

জানারী 

ব্াাংদকয জম 

জকান াখায় 

কার ১০.০০ 

টা দত ৩.০০ 

টা ম যন্ত 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat@

gmail.com 

 

  

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

১২ স্বণ য জুদয়রাযীয 

ডুনপ্লদকট  রাইদি 

প্রদান 

৭ কাম যনদফ ১।  ননধ যানযত পযভ 

২। পূফ যফতী ফছদযয নফানয়ত/ মূর 

রাইদদিয  পদটাকন (তযানয়ত) 

৩। যকানয জকালাগাদয জভা 

প্রদাদনয চারাদনয মূর কন (১-

১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নাং জকাদড 

জভা কযদত দফ) 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্ফা-ফানণজয াখা (কক্ষ নাং-০৮, 

২য় তরা) দত/ জল্পদডস্ক/ জজরা 

দয়ফ জাট যার www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। ননজ উদযাদগ 

৩। চারান পযভ জানারী ব্াাংক, 

জমদকান  াখায়/ জল্পদডস্ক/ জজরা 

দয়ফ জাট যার (www. 

lalmonirhat.gov.bd) দত 

ায়া মাদফ।    

৫০০/- 

(াঁচত টাকা) 

জকাড নাং   

১-১৭৩৫-

০০০১-১৮৫৪ 

জানারী 

ব্াাংদকয জম 

জকান াখায় 

কার ১০.০০ 

টা দত ৩.০০ 

টা ম যন্ত 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat@

gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

১৩. স্বণ য কানযগনযয 

নডনরাং   রাইদি 

প্রদান  

১৪ 

কাম যনদফ 

১। ননধ যানযত পযভ 

২। জবাটায আই নড (তযানয়ত) 

৩। জেড রাইদি (তযানয়ত)  

৪।বাড়ায চুনক্তত্র/দনরর/খানযদজয 

কন (তযানয়ত) 

৫। ২ কন াদাট য াইদজয যনঙন 

ছনফ (তযানয়ত) 

৬। যকানয জকালাগাদয  ১০০/-

টাকা জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কন (১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নাং 

জকাদড জভা কযদত দফ) ।  

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  ব্ফা-

ফানণজয াখা (কক্ষ নাং-০৮, ২য় তরা) 

দত/জল্পদডস্ক/ জজরা দয়ফ জাট যার 

(www.lalmonirhat. gov.bd) 

২। ননজ উদযাদগ াংনিষ্ট ননফ যাচন অনপ 

দত 

৩। াংনিষ্ট ইউননয়ন নযলদ/ জৌযবা 

দত 

৪। ননজ উদযাগ/  াংনিষ্ট উদজরা ভূনভ 

দত                  

৫। ননজ উদযাদগ 

৬। চারান পযভ জানারী ব্াাংক, জমদকান  

াখায়/ জল্পদডস্ক/ জজরা দয়ফ জাট যার। 

(www. lalmonirhat.gov.bd) 

দত ায়া মাদফ।  

১০০ /- 

(একত  টাকা) 

জকাড নাং 

১-১৭৩৫-

০০০১-১৮৫৪ 

জানারী 

ব্াাংদকয জম 

জকান াখায় 

কার ১০.০০ 

টা দত ৩.০০ 

টা ম যন্ত 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat@

gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
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mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd


১৪. স্বণ য কানযগনযয 

নডনরাং   রাইদি 

নফায়ন 

৭ নদন ১। ননধ যানযত পযভ। 

২। পূফ যফতী ফছদযয নফানয়ত/ মূর 

রাইদদিয পদটাকন।(তযানয়ত) 

৩। যকানয জকালাগাদয  ৫০/-টাকা 

জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কন 

(১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নাং জকাদড 

জভা কযদত দফ) 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্ফা-ফানণজয াখা (কক্ষ নাং-০৮, 

২য় তরা) দত/ জল্পদডস্ক/ জজরা 

দয়ফ জাট যার। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। ননজ উদযাদগ 

৩। চারান পযভ জানারী ব্াাংক, 

জমদকান  াখায়/ /জল্পদডস্ক/ জজরা 

দয়ফ জাট যার। (www. 

lalmonirhat. gov.bd ) দত 

ায়া মাদফ ।  

৫০/- 

(ঞ্চা টাকা) 

জকাড নাং   

১-১৭৩৫-

০০০১-১৮৫৪ 

জানারী 

ব্াাংদকয জম 

জকান াখায় 

 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat@

gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

১৫. স্বণ য কানযগনযয 

ডুনপ্লদকট  রাইদি 

প্রদান 

১৪ 

কাম যনদফ 

১। ননধ যানযত পযভ 

২। জবাটায আই নড (তযানয়ত) 

৩। জেড রাইদি (তযানয়ত)  

৪। বাড়ায চুনক্তত্র/দনরর/খানযদজয 

কন(তযানয়ত) 

৫। ২ কন াদাট য াইদজয যনঙন 

ছনফ(তযানয়ত) 

৬। যকানয জকালাগাদয  ১০০/-

টাকা জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কন (১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নাং 

জকাদড জভা কযদত দফ)  

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্ফা-ফানণজয াখা (কক্ষ নাং-০৮, 

২য় তরা) দত/জল্পদডস্ক/ জজরা 

দয়ফ জাট যার (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। ননজ উদযাদগ াংনিষ্ট ননফ যাচন 

অনপ দত 

৩। াংনিষ্ট ইউননয়ন নযলদ/ 

জৌযবা দত 

৪। ননজ উদযাগ/  াংনিষ্ট উদজরা 

ভূনভ দত 

৫। ননজ উদযাদগ 

৬। চারান পযভ জানারী ব্াাংক, 

জমদকান  াখায়/ জল্পদডস্ক/ জজরা 

দয়ফ জাট যার। (www. 

lalmonirhat.gov.bd) দত 

ায়া মাদফ 

১০০ /- 

(একত  টাকা) 

জকাড নাং 

১-১৭৩৫-

০০০১-১৮৫৪ 

জানারী 

ব্াাংদকয জম 

জকান াখায় 

কার ১০.০০ 

টা দত 

৩.০০টা ম যন্ত 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat@

gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

  

mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd


১৬ াইকাযী সুতা 

নফক্রদয়য নডনরাং 

রাইদি প্রদান 

১৪ নদন ১। ননধ যানযত পযভ 

২। জবাটায আই নড (তযানয়ত) 

৩। জেড রাইদি (তযানয়ত)  

৪। বাড়ায চুনক্তত্র/দনরর/খানযদজয 

কন (তযানয়ত) 

৫। ২ কন াদাট য াইদজয যনঙন 

ছনফ (তযানয়ত) 

৬। যকানয জকালাগাদয  ১,২০০/-

টাকা  জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কন (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নাং 

জকাদড জভা কযদত দফ) । 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্ফা-ফানণজয াখা (কক্ষ নাং-০৮, 

২য় তরা) দত/জল্পদডস্ক/  জজরা 

দয়ফ জাট যার। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। ননজ উদযাদগ াংনিষ্ট ননফ যাচন 

অনপ দত। 

৩। াংনিষ্ট ইউননয়ন নযলদ/ 

জৌযবা দত। 

৪। ননজ উদযাগ/াংনিষ্ট উদজরা 

ভূনভ দত। 

৫। ননজ উদযাদগ 

৬। চারান পযভ জানারী ব্াাংক,  জম 

জকান াখায় জল্পদডস্ক/ জজরা দয়ফ 

জাট যার (www. 

lalmonirhat.gov.bd) দত 

ায়া মাদফ। 

১। াইকাযী সুতা 

১,২০০/-টাকা 

জকাড নাং   

১-১৭৩৫-০০০১-

১৮৫৪ 

জানারী ব্াাংদকয 

জম জকান াখায় 

কার ১০.০০ টা 

দত ৩.০০টা 

ম যন্ত 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat

@gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

১৭ াইকাযী সুতা 

নফক্রদয়য নডনরাং 

রাইদি নফায়ন 

০৩ নদন ১। ননধ যানযত পযভ।  
২। পূফ যফতী ফছদযয নফানয়ত মূর 

রাইদি 

৩। যকানয জকালাগাদয  ৬০০/-

টাকা  জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কন (১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নাং 

জকাদড জভা কযদত দফ) 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্ফা-ফানণজয াখা (কক্ষ নাং-০৮, 

২য় তরা) দত/জল্পদডস্ক/  জজরা 

দয়ফ জাট যার। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। ননজ উদযাদগ াংনিষ্ট ননফ যাচন 

অনপ দত। 

৩। াংনিষ্ট ইউননয়ন নযলদ/ 

জৌযবা দত। 

৪। ননজ উদযাগ/াংনিষ্ট উদজরা 

ভূনভ দত। 

৫। ননজ উদযাদগ 

৬। চারান পযভ জানারী ব্াাংক,  জম 

জকান াখায় জল্পদডস্ক/ জজরা দয়ফ 

জাট যার দত ায়া মাদফ 

াইকাযী সুতা 

৬০০/-টাকা 

জকাড নাং   

১-১৭৩৫-০০০১-

১৮৫৪ 

জানারী ব্াাংদকয 

জম জকান াখায় 

কার ১০.০০ টা 

দত ৩.০০টা 

ম যন্ত 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat

@gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

  

mailto:act&clalmonirhat@gmail.com
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mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
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১৮ াইকাযী সুতা 

নফক্রদয়য ডুনপ্লদকট 

রাইদি প্রদান 

১৪ নদন ১। ননধ যানযত পযভ 

২। পূফ যফতী ফছদযয নফানয়ত মূর 

রাইদি 

৩। জবাটায আই নড (তযানয়ত) 

৪। জেড রাইদি (তযানয়ত)  

৫।বাড়ায চুনক্তত্র/দনরর/খানযদজয 

কন (তযানয়ত) 

৬। ২ কন াদাট য াইদজয যনঙন 

ছনফ (তযানয়ত) 

৭। যকানয জকালাগাদয  ২৪০/-টাকা  

জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কন 

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নাং জকাদড 

জভা কযদত দফ)  

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্ফা-ফানণজয াখা (কক্ষ নাং-০৮, 

২য় তরা) দত/জল্পদডস্ক/  জজরা 

দয়ফ জাট যার। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। ননজ উদযাদগ াংনিষ্ট ননফ যাচন 

অনপ দত। 

৩। াংনিষ্ট ইউননয়ন নযলদ/ 

জৌযবা দত। 

৪। ননজ উদযাগ/াংনিষ্ট উদজরা 

ভূনভ দত। 

৫। ননজ উদযাদগ 

৬। চারান পযভ জানারী ব্াাংক,  জম 

জকান াখায় জল্পদডস্ক/ জজরা দয়ফ 

জাট যার দত ায়া মাদফ 

াইকাযী সুতা 

২৪০/-টাকা 

জকাড নাং 

১-১৭৩৫-০০০১-

১৮৫৪ 

জানারী ব্াাংদকয 

জম জকান াখায় 

কার ১০.০০ টা 

দত ৩.০০টা 

ম যন্ত 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat

@gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

১৯. খুচযা সুতা নফক্রদয়য 

নডনরাং রাইদি 

প্রদান 

১৪ নদন ১। ননধ যানযত পযভ 

২। জবাটায আই নড (তযানয়ত) 

৩। জেড রাইদি (তযানয়ত)  

৪।বাড়ায চুনক্তত্র/দনরর/খানযদজয 

কন(তযানয়ত) 

৫। ২ কন াদাট য াইদজয যনঙন 

ছনফ(তযানয়ত) 

৬। যকানয জকালাগাদয  ৫০০/-

টাকা  জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কন (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নাং 

জকাদড জভা কযদত দফ)  

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্ফা-ফানণজয াখা (কক্ষ নাং-০৮, 

২য় তরা) দত/জল্পদডস্ক/  জজরা 

দয়ফ জাট যার। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। ননজ উদযাদগ াংনিষ্ট ননফ যাচন 

অনপ দত। 

৩। াংনিষ্ট ইউননয়ন নযলদ/ 

জৌযবা দত। 

৪। ননজ উদযাগ/াংনিষ্ট উদজরা 

ভূনভ দত। 

৫। ননজ উদযাদগ 

৬। চারান পযভ জানারী ব্াাংক,  জম 

জকান াখায় জল্পদডস্ক/ জজরা দয়ফ 

জাট যার। (www. 

lalmonirhat.gov.bd) দত 

ায়া মাদফ 

খুচযা সুতা ৫০০/-

টাকা 

জকাড নাং 

১-১৭৩৫-০০০১-

১৮৫৪ 

জানারী ব্াাংদকয 

জম জকান াখায় 

কার ১০.০০ টা 

দত ৩.০০টা 

ম যন্ত 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat

@gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 
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২০ খুচযা সুতা নফক্রদয়য 

নডনরাং রাইদি 

নফায়ন 

০৩ নদন ১। ননধ যানযত  ন পযদভ আদফদন।  
২। পূফ যফতী ফছদযয নফানয়ত মূর 

রাইদি 

৩। যকানয জকালাগাদয  ২৫০/-

টাকা  জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কন (১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নাং 

জকাদড জভা কযদত দফ) 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্ফা-ফানণজয াখা (কক্ষ নাং-০৮, 

২য় তরা) দত/জল্পদডস্ক/  জজরা 

দয়ফ জাট যার। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

১। চারান পযভ জানারী ব্াাংক,  জম 

জকান াখায় জল্পদডস্ক/ জজরা দয়ফ 

জাট যার। (www. 

lalmonirhat.gov.bd) দত 

ায়া মাদফ 

খুচযা সুতা ২৫০/-

টাকা 

জকাড নাং   

১-১৭৩৫-০০০১-

১৮৫৪ 

জানারী ব্াাংদকয 

জম জকান াখায় 

কার ১০.০০ টা 

দত ৩.০০টা 

ম যন্ত 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat

@gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

২১. খুচযা সুতা নফক্রদয়য 

ডুনপ্লদকট রাইদি 

নফায়ন 

১৪ নদন ১। ননধ যানযত   পযদভ আদফদন।  
২। পূফ যফতী ফছদযয নফানয়ত মূর 

রাইদি 

৩। যকানয জকালাগাদয  ১০০/-

টাকা  জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কন (১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নাং 

জকাদড জভা কযদত দফ) 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্ফা-ফানণজয াখা (কক্ষ নাং- ০৮, 

২য় তরা) দত/জল্পদডস্ক/  জজরা 

দয়ফ জাট যার। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

১। চারান পযভ জানারী ব্াাংক,  জম 

জকান াখায় জল্পদডস্ক/ জজরা দয়ফ 

জাট যার। (www. 

lalmonirhat.gov.bd) দত 

ায়া মাদফ। 

খুচযা সুতা ২৫০/-

টাকা 

জকাড নাং   

১-১৭৩৫-০০০১-

১৮৫৪ 

জানারী ব্াাংদকয 

জম জকান াখায় 

 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat

@gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

২২ াইকাযী  খুচযা 

কাড় নফক্রদয়য 

নডনরাং রাইদি 

প্রদান 

১৪ নদন ১। ননধ যানযত পযভ 

২। জবাটায আই নড (তযানয়ত) 

৩। জেড রাইদি (তযানয়ত)  

৪। বাড়ায চুনক্তত্র/দনরর/খানযদজয 

কন (তযানয়ত) 

৫। ২ কন াদাট য াইদজয যনঙন 

ছনফ(তযানয়ত) 

৬। যকানয জকালাগাদয  ৫০০/-

টাকা  জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কন (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নাং 

জকাদড জভা কযদত দফ)  

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্ফা-ফানণজয াখা (কক্ষ নাং-০৮, 

২য় তরা) দত/জল্পদডস্ক/  জজরা 

দয়ফ জাট যার। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। ননজ উদযাদগ াংনিষ্ট ননফ যাচন 

অনপ দত। 

৩। াংনিষ্ট ইউননয়ন নযলদ/ 

জৌযবা দত। 

৪। ননজ উদযাগ/াংনিষ্ট উদজরা 

ভূনভ দত। 

৫। ননজ উদযাদগ 

৬। চারান পযভ জানারী ব্াাংক,  জম 

জকান াখায় জল্পদডস্ক/ জজরা দয়ফ 

জাট যার।(www.lalmonirhat.gov.

bd) দত ায়া মাদফ। 

পাইকারী-৩০০০/- 

খুচযা  ১০০০/- 

জকাড নাং   

১-১৭৩৫-০০০১-

১৮৫৪ 

জানারী ব্াাংদকয 

জম জকান াখায় 

কার ১০.০০ টা 

দত ৩.০০টা 

ম যন্ত 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat

@gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
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২৩ াইকাযী  খুচযা 

কাড় নফক্রদয়য 

নডনরাং রাইদি 

নফায়ন 

০৩ নদন ১। ননধ যানযত ন পযভ 

২। পূফ যফতী ফছদযয নফানয়ত মূর 

রাইদি 

৩। যকানয জকালাগাদয  ৫০০/-

টাকা  জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কন (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নাং 

জকাদড জভা কযদত দফ)  

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্ফা-ফানণজয াখা (কক্ষ নাং-০৮, 

২য় তরা) দত/জল্পদডস্ক/  জজরা 

দয়ফ জাট যার। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

১। চারান পযভ জানারী ব্াাংক,  জম 

জকান াখায় জল্পদডস্ক/ জজরা দয়ফ 

জাট যার। (www. 

lalmonirhat.gov.bd) দত 

ায়া মাদফ 

 

পাইকারী-

১,৫০০/- 

খুচযা  ৫০০/- 

জকাড নাং   

১-১৭৩৫-০০০১-

১৮৫৪ 

জানারী ব্াাংদকয 

জম জকান াখায় 

কার ১০.০০ টা 

দত ৩.০০টা 

ম যন্ত 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat

@gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

২৪. াইকাযী  খুচযা 

কাড় নফক্রদয়য 

ডুনপ্লদকট রাইদি 

প্রদান 

০3 নদন ১। ননধ যানযত পযভ।  
২। পূফ যফতী ফছদযয নফানয়ত/ মূর 

রাইদি 

৩। যকানয জকালাগাদয  ৬০০/-

টাকা এফাং ২০০/-টাকা  জভা 

প্রদাদনয চারাদনয মূর কন (১-

১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নাং জকাদড 

জভা কযদত দফ) 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্ফা-ফানণজয াখা (কক্ষ নাং-০৮, 

২য় তরা) দত / জল্পদডস্ক/ জজরা 

দয়ফ জাট যার। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। ননজ উদযাদগ 

৩। চারান পযভ জানারী ব্াাংক, জম 

জকান াখায়  াখা / জল্পদডস্ক/জজরা 

দয়ফ জাট যার (www. 

lalmonirhat.gov.bd) দত 

ায়া মাদফ।    

াইকাযী- 

৬০০/=টাকা 

২। খুচযা- ২০০/- 

জকাড নাং   

১-১৭৩৫-০০০১-

১৮৫৪ 

জানারী ব্াাংদকয 

জম জকান াখায় 

কার ১০.০০ টা 

দত ৩.০০টা 

ম যন্ত 

 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat

@gmail.com 

 

  

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 
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২৫. নগাদযট 

(াইকাযী)নফক্রদয়য 

নডনরাং রাইদি 

প্রদান 

১৪ নদন ১। ননধ যানযত পযভ 

২। জবাটায আই নড কাড য –এয 

পদটাকন (তযানয়ত) 

৩। জেড রাইদি পদটাকন 

(তযানয়ত)  

৪। বাড়ায চুনক্তত্র/দনরর/ খানযদজয 

পদটাকন(তযানয়ত) 

৫। ২ কন াদাট য াইদজয যনঙন 

ছনফ (তযানয়ত) 

৬। যকানয জকালাগাদয  ৩০০০/-

টাকা জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কন (১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নাং 

জকাদড জভা কযদত দফ)  

৭) আয়কয নদ  

৮) জচম্বাদযয দস্য দদয নদ  

(তযানয়ত) 

৯) ব্াাংক রদবনি 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্ফা-ফানণজয াখা (কক্ষ নাং-০৮, 

২য় তরা) দত / জল্পদডস্ক/ জজরা 

দয়ফ জাট যার। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। ননজ উদযাদগ 

৩। চারান পযভ জানারী ব্াাংক, জম 

জকান াখায়  াখা/ জল্পদডস্ক/ জজরা 

দয়ফ জাট যার। (www. 

lalmonirhat.gov.bd) দত 

ায়া মাদফ।    

াইকাযী- 

৩,০০০/= টাকা 

জকাড নাং   

১-১৭৩৫-০০০১-

১৮৫৪ 

জানারী ব্াাংদকয 

জম জকান াখায় 

কার ১০.০০ টা 

দত ৩.০০টা 

ম যন্ত 

 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat

@ gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

২৬. নগাদযট 

(াইকাযী)নফক্রদয়য 

নডনরাং রাইদি 

নফায়ন 

3 নদন ১। ননধ যানযত  ন পযদভ আদফদন।  
২। পূফ যফতী ফছদযয নফানয়ত/ মূর 

রাইদি 

৩। যকানয জকালাগাদয  ১,৫০০/-

টাকা এফাং ৫০০/- 

   জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কন 

(১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নাং জকাদড 

জভা কযদত দফ) 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্ফা-ফানণজয াখা (কক্ষ নাং-০৮, 

২য় তরা) দত / জল্পদডস্ক/ জজরা 

দয়ফ জাট যার। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। ননজ উদযাদগ 

৩। চারান পযভ জানারী ব্াাংক, জম 

জকান াখায়  াখা/ জল্পদডস্ক/জজরা 

দয়ফ জাট যার দত ায়া মাদফ।    

াইকাযী- 

১৫০০/= টাকা 

জকাড নাং 

১-১৭৩৫-০০০১-

১৮৫৪ 

জানারী ব্াাংদকয 

জম জকান াখায় 

কার ১০.০০ টা 

দত ৩.০০টা 

ম যন্ত 

 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat

@ gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 
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২৭.       আফানক    

     জাদটর ননফন্ধন 

১৫ 

কাম যনদফ 

১)জজরা প্রাক ফযাফয ননধ যানযত 

পযদভ আদফদন 

২)  জনভয ভানরকানায জাদফদা 

নকর/নাভজাযীয কন / ফানড় 

বাড়ায চুনক্তত্র 

৩ ) বফন ননভ যাদণয জক্ষদত্র  প্লযান 

অনুদভাদন 

৪) জাতীয় নযচয়ত্র /জন্মনদ/ 

নাগনযকত্ব নদ এয তযানয়ত 

পদটাকন। 
৫) জেড রাইদি। 
৬) যকানয জকালাগাদয  নননদ যষ্ট নপ  

জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কন  

১) ব্নক্ত ননদজ 

২) জযকড যরূভ/ভূনভঅনপ/ 

ব্নক্ত/ভানরক 

৩) জৌযবা/ইউন 

৪) ননফ যাচন অনপ/  

জৌযবা/ইউন 

৫)জৌযবা/ইউন 

৬) জানারী ব্াাংদকয জম জকান াখা 

ননফন্ধননপিঃ 

এক তাযকা = 

১০,০০০/- 

দুই তাযকা = 

২০,০০০/- 

ননফন্ধন/জযনজদেন 

নপ জভা প্রদাদনয 

জকাড 

(১-৫৩০১-০০০১-

১৮১৭) 

জানারী ব্াাংদকয 

জম জকান াখায় 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat

@gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

২৮   জযদস্তাযা 

জযনজদেন/ননফন্ধন

: 

 

১৫ 

কাম যনদফ 

১)জজরা প্রাক ফযাফয াদা 

কাগদজ আদফদন 

২)  জনভয ভানরকানায জাদফদা 

নকর/নাভজাযীয কন / ফানড় 

বাড়ায চুনক্তত্র 

৩ ) বফন ননভ যাদণয জক্ষদত্র  

প্লযানঅনুদভাদন 

৪) জাতীয় নযচয়ত্র /জন্মনদ/ 

নাগনযকত্ব নদ এয তযানয়ত 

পদটাকন। 
৫) জেড রাইদি। 
৬) যকানয জকালাগাদয  নননদ যষ্ট নপ  

জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কন  

১) ব্নক্ত ননদজ 

২) জযকড যরূভ/ভূনভঅনপ/ 

ব্নক্ত/ভানরক 

৩) জৌযবা/ইউন 

৪) ননফ যাচন অনপ/  

জৌযবা/ইউন 

৫) জৌযবা/ইউন 

৬) জানারী ব্াাংদকয জম জকান 

াখা 

৩০-১০০আন 

(এন) জযনজদেন 

নপিঃ ২৫০০/- 

১০১-২০০ 

আন(ননএন) 

জযনজদেন নপিঃ 

২০০০/- 

১০১-২০০আন 

(এন) জযনজদেন 

নপিঃ ৩,০০০/-টাকা 

২০১-৩০০ আন 

(ননএন) 

জযনজদেন নপিঃ 

২,৫০০/- 

জযনজদেন নপ 

জভা জানারী 

ব্াাংক 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat

@gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 
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২৯. জাদটর (আফানক)  

 রাইদি প্রদান 

 

২০ 

কাম যনদফ 

(১) ননধ যানযত পযদভ আদফদন 

2) জনভয ভানরকানায জাদফদা 

নকর/ নাভজাযীয কন / ফানড় 

বাড়ায চুনক্তত্র 

৩ ) বফন ননভ যাদণয জক্ষদত্র  প্লযান 

অনুদভাদন 

৪) জাতীয় নযচয়ত্র /জন্মনদ/ 

নাগনযকত্ব নদ এয তযানয়ত 

পদটাকন। 
৫) জেড রাইদি। 
(৬)ননফন্ধন দত্রয 

তযানয়তপদটাকন 

(৭)যকানয জকালাগাদয  নননদ যষ্টনপ  

জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কন  

(১) ব্নক্ত ননদজ 

(২) জানারী ব্াাংদকয 

জম জকান াখা 

 

রাইদি নপিঃ 

এক তাযকা ৩০,০০০/- 

দুই তাযকা ৫০,০০০/- 

রাইদি নপ জভা প্রদাদনয 

জকাড 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 

জানারী ব্াাংদকয জম জকান 

াখায় 

 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat

@gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

৩০    জযদস্তাযা 

রাইদি  প্রদান 

১০ 

কামনদফ 

(১)জজরা প্রাক ফযাফয াদা 

কাগদজ আদফদন 

 

(২)ননফন্ধন দত্রয তযানয়ত পদটা 

কন 

 

(৩)    যকানয জকালাগাদয  নননদ যষ্ট 

নপ  জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কন  

 

(১) ব্নক্ত ননদজ 

 

(২) ব্নক্ত ননদজ 

 

(৩) জানারী ব্াাংদকয 

জম জকান াখা 

৩০-১০০ আন (এন) 

রাইদি নপ-১০,০০০/- 

৩০-১০০ আন (ননএন) 

রাইদি নপ-৫,০০০/- 

১০১-২০০ আন (এন) 

রাইদি নপ-১২,০০০/- 

১০১-২০০ আন (ননএন) 

রাইদি নপ-৬,৫০০/- 

রাইদি নপ জভা প্রদাদনয 

জকাড নম্বয 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 

জানারী ব্াাংক  

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat

@gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

৩১   আফানক 

জাদটর রাইদি 

নফায়ন 

১০ 

কাম যনদফ 

(১)জজরা প্রাক ফযাফয াদা 

কাগদজ আদফদন 

(২)  রাইদি এয মূরকন 

(৩)যকানয জকালাগাদয  নননদ যষ্টনপ  

জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কন  

 

(১) ব্নক্ত ননদজ 

(২) ব্নক্ত ননদজ 

(৩)জানারী ব্াাংদকয জম 

জকান াখা 

নফায়ন নপিঃ 

এক তাযকা ৫,০০০/- 

দুই তাযকা ১০,০০০/- 

নফায়ন নপ জভা জানারী 

ব্াাংদকয জম জকান াখায়  

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat

@gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd


৩২.  জযদস্তাযা রাইদি 

নফায়ন  

১০ 

কাম যনদফ 

(১)জজরা প্রাক ফযাফয ননধ যানযত 

পযদভ আদফদন 

(২) রাইদি এয মূরকন 

(৩)যকানয জকালাগাদয  নননদ যষ্ট নপ  

জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কন  

(১) ব্নক্ত ননদজ 

(২) ব্নক্ত ননদজ 

(৩) জানারী ব্াাংদকয 

জম জকান াখা 

৩০-১০০ আন(এন) 

নফায়ন নপ ৫,০০০/- 

১০১-২০০ আন (এন) 

নফয়ন নপ- ৬,০০০/- 

৩০-১০০ আন  (ননএন) 

নফায়ন নপ- ৫,০০০/- 

১০১-২০০ আন ম যন্ত (ননএন) 

নফায়ন নপ- ৬,৫০০/-নফায়ন নপ 

জভা জানারী ব্াাংদকয জম জকান 

াখায় 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat

@gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

৩৩ (ঘ) জযদস্তাযা 

ডুনপ্লদকট রাইদি 

প্রদান  

১০ 

কাম যনদফ 

(১)জজরা প্রাক ফযাফয ননধ যানযত 

পযদভ আদফদন 

(২) রাইদি এয মূরকন 

(৩)যকানয জকালাগাদয  নননদ যষ্ট নপ  

জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কন  

(১) ব্নক্ত ননদজ 

(২) ব্নক্ত ননদজ 

(৩) জানারী ব্াাংদকয 

জম জকান াখা 

৩০-১০০ আন (এন) 

ডুনপ্লদকট নপ ৭,৫০০/- 

৩০-১০০ আন (ননএন) 

ডুনপ্লদকট নপ ৪,০০০/- 

১০১-২০০ আন (ননএন) 

ডুনপ্লদকট নপ- ৬,০০০/- 

১০১-২০০ আন  (এন) 

ডুনপ্লদকট নপ- ১০,০০০/- 

২০১-৩০০ আন ম যন্ত 

(ননএন) 

ডুনপ্লদকট নপ- ১০,০০০/-নফায়ন 

নপ জভা জানারী ব্াাংদকয জম 

জকান াখায় 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat

@gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

৩৪.   সহায়  

(আফানক) এয 

ডুনপ্লদকট রাইদি 

প্রদান 

১০ 

কাম যনদফ 

(১) জজরা প্রাক ফযাফয ননধ যানযত 

পযদভ আদফদন 

(২)  রাইদি এয মূরকন 

(৩) যকানয জকালাগাদয  নননদ যষ্ট নপ  

জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কন  

 

(১) ব্নক্ত ননদজ 

(২) ব্নক্ত ননদজ 

(৩) জানারী ব্াাংদকয 

জম জকান াখা 

ডুনপ্লদকট নপিঃ 

এক তাযকা ৫,০০০/- 

দুই তাযকা ১০,০০০/- 

ডুনপ্লদকট নপ জভা জানারী 

ব্াাংদকয জম জকান াখায়  

 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat

@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

  

mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
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mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd


৩৫  জযদস্তাযা ডুনপ্লদকট 

রাইদি প্রদান  

১০ 

কাম যনদফ 

(১) জজরা প্রাক ফযাফয ননধ যানযত 

পযদভ আদফদন 

(২) রাইদি এয মূরকন 

(৩) যকানয জকালাগাদয  নননদ যষ্ট নপ  

জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কন  

(১) ব্নক্ত ননদজ 

(২) ব্নক্ত ননদজ 

(৩) জানারী ব্াাংদকয 

জম জকান াখা 

৩০-১০০ আন (এন) 

ডুনপ্লদকট নপ ৭,৫০০/- 

৩০-১০০ আন (ননএন) 

ডুনপ্লদকট নপ 

৪,০০০/- 

১০১-২০০ আন (ননএন) 

ডুনপ্লদকট নপ- ৬,০০০/- 

১০১-২০০ আন  (এন) 

ডুনপ্লদকট নপ- ১০,০০০/- 

২০১-৩০০ আন ম যন্ত 

(ননএন) 

ডুনপ্লদকট নপ- ১০,০০০/-নফায়ন 

নপ জভা জানারী ব্াাংক 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat

@gmail.com 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

  ৩৬ 

ইট জাড়াদনায 

রাইদি প্রদান 

15 

কাম যনদফ 

(1) ননধ যানযত পযদভ আদফদন 

(২) জেড রাইদি 

(৩) নযদফ অনধদিদযয ছাড়ত্র 

 

(1) জজরা প্রাদকয 

কাম যারয়, ব্ফা ফানণজয 

াখা (কক্ষ নাং ০৮, 2য় 

তরা ) 

(২) ইউন/জৌযবা 

অনপ 

(৩) নযদফ অনধদিয, 

যাংপুয  

(৪) চারান পযভ 

জানারী ব্াাংক/ 

জল্পদডক্স/জজরা দয়ফ 

জাট যার 

(www.lalmonir

hat.gov.bd)  

(১) রাইদি নপ জভায মূর 

চারান 

জকাড নাং -১-৪২৩২-০০০০-

১৮৫৪ 

(২) উৎদ কয জভায মূর চারান 

জকাড নাং-1-1141-0065-

0111 

(৩)নবােন রফ-৫,০০০/= 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat

@gmail.com 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

  

mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
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৩৭ 

ইট জাড়াদনায 

রাইদি নফায়ন 

০৩ 

কাম যনদফ 

(1) ননধ যানযত পযদভ আদফদন 

(2) নযদফ অনধদিদযয 

ছাড়ত্র 

(3) রাইদি নপ জভায মূর 

চারান 

(4) উৎদ কয জভায মূর চারান 

(1) জজরা প্রাদকয 

কাম যারয় 

ব্ফা ফানণজয াখা (কক্ষ 

নাং০৮, 2য় তরা) 

(2) নযদফ অনধদিয, 

যাংপুয  

(3)  চারান পযভ জানারী 

ব্াাংক/ জল্পদডক্স/জজরা 

দয়ফ জাট যার 

(www.lalmonirh

at.gov.bd) 

(১) রাইদি নপ জভায মূর 

চারান 

জকাড নাং -১-৪২৩২-০০০০-

১৮৫৪ 

(২) উৎদ কয জভায মূর 

চারান 

জকাড নাং-1-1141-0065-

0111 

(৩) নবােন রফ-৫,০০০/- 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat

@gmail.com 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

৩৮ ইট জাড়াদনায 

ডুনপ্লদকট রাইদি 

প্রদান 

১০নদন (ক) রাইদদিয পদটাকন 

(খ) রাইদি ম্পদকয থানায 

নজনড কন 

(1) জজরা প্রাদকয 

কাম যারয় ব্ফা ফানণজয 

াখা (কক্ষ নাং০৮, 2য় 

তরা) 

(2) নযদফ অনধদিয, 

যাংপুয  

(3)  চারান পযভ জানারী 

ব্াাংক/ জল্পদডক্স/জজরা 

দয়ফ জাট যার 

(www.lalmonirhat.g

ov.bd) 

রাইদি নফায়ন  নপ-

৫০0০/- 

কাযী কনভনায 

ব্ফা-ফানণজয াখা 

রুম নং-০২/০৩ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

act&clalmonirhat

@ gmail.com 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুভ নাং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 
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সজ এম লাখা 

ক্রনভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

সয়ব যাচ্চ  ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ প্রানিস্থান 

জফামূল্য এফাং 

নযদাধ দ্ধনত (মনদ 

থাদক)  

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি 

কভ যকতযায দফী, রুম নম্বর,  

জজরা/ উদজরায জকাড, 

অনপনয়ার জটনরদপান   

ইদভইর 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযায দনফ, রুভ নম্বয, 

জজরা/ উদজরায জকাড 

অনপনয়ার জটনরদপান  ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ নফদফাযক দ্রব্/ 

জদোনরয়াভ 

ভজুদদয অনানি 

নদ প্রদান 

৩০ (নত্র) 

কাম যনদফ 

১.  ননধ যানযত পযদভ আদফদন 

২. জাতীয় নযচয়ত্র/জন্ম নদ, 

নাগনযকত্ব নদদয তযানয়ত কন 

৩.আনথ যক চ্ছরতা ম্পনকযত ব্াাংক 

াটি যনপদকদটয তযানয়ত অনুনরন  

৪.জনভয দনরর/ বাড়ায চুনক্তদত্রয 

তযানয়ত অনুনরন 

৫. আয়কয াংক্রান্ত প্রতযয়ন দত্রয 

তযানয়ত অনুনরন  

৬. াদাট য াইদজয যনিন ছনফ-০৩ 

(নতন) কন (ছনফয ভা: ৩৫mm x 

৪৫mm) 

৭. ভজুদাগাদযয নক্সা 

১. www.lalmonirhat. 

gov.bd 

দয়ফ জাট যার দত াংগ্র/ 

ডাউনদরাড কযা মাদফ 

২) জৌযবা/ইউননয়ন নযলদ 

3) ব্াাংক দত  

৪) ব্নক্ত ননদজ 

৫) আয়কয অনপ  

৬) ব্নক্ত ননদজ 

৭) ব্নক্ত ননদজ 

নফনামূদল্য কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

 admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

০২ নদনভা দরয 

রাইদি প্রদান 

১০ (দ) 

কাম যনদফ 

(১) জজরা প্রাক ফযাফয াদা 

কাগদজ আদফদন। 

২. জাতীয় নযচয়ত্র/জন্ম নদ, 

নাগনযকত্ব নদদয তযানয়ত কন 

৩.আনথ যক স্বচ্ছরতা ম্পনকযত ব্াাংক 

াটি যনপদকদটয তযানয়ত অনুনরন  

৪.জনভয দনরর/ বাড়ায চুনক্তদত্রয 

তযানয়ত অনুনরন 

 ৫. আয়কয াংক্রান্ত প্রতযয়ন দত্রয 

তযানয়ত অনুনরন  

৬. াদাট য াইদজয যনিন ছনফ-০৩ 

(নতন) কন  

(১) ব্নক্ত ননদজ। 

২) জৌযবা/ইউননয়ন নযলদ 

3) ব্াাংক দত। ৪) ব্নক্ত 

ননদজ 

৫) আয়কয অনপ 

 ৬) ব্নক্ত ননদজ 

 

রাইদি নপ- ৪০০/- 

(চায ত) টাকা 

নপ জভা প্রদাদনয 

জকাড 

(১-৩৩০১-০০০১-

২৬৮১) 

জানারী ব্াাংক 

াখায়  

ভয় কার ৯:০০ 

জথদক নফকার ৩:০০ 

ঘটিকা ম যন্ত 

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

 lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 
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০৩ নদনভা দরয 

রাইদি নফায়ন 

১০ (দ) 

কাম যনদফ 

(১) জজরা প্রাক ফযাফয াদা 

কাগদজ আদফদন। নননদ যষ্ট 

(২) মূর রাইদদিয এয তযানয়ত 

পদটাকন 

(৩) যকানয জকালাগাদয  নননদ যষ্ট নপ 

জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কন  

(১) ব্নক্ত ননদজ। 

(২) ব্নক্ত ননদজ। 

(৩) জানারী ব্াাংদকয 

জম  জকান াখা 

নফায়ন নপ- ২৫০/- 

(দুইত ঞ্চা টাকা) 

নফায়ন নপ জভা 

প্রদাদনয জকাড 

(১-৩৩০১-০০০১-

২৬৮১) 

জানারী ব্াাংক 

াখায়। 

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

 lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@mopa.g

ov.bd 

০৪ wm‡bgv Acv‡iUi 

jvB‡mÝ 

১৫  

(দনয) 

কায যনদফ 

(১)  জজরা প্রাক ফযাফয াদা কাগদজ 

আদফদন 

(2) জািীে পররচেপত্র/ নাগররকত্ব সনদ 

(৩ ) PvwiwÎK mb`  
(৪) AwfÁZvi mb` 

(৫) যকানয জকালাগাদয  নননদ যষ্ট নপ জভা 

প্রদাদনয চারাদনয মূর কন 

(৬) wkMZ †hvM¨Zvi mZ¨vwqZ Kwc 
(৭) cvm‡cvU© mvB‡Ri ১ কন যনিন 

ছনফ। 

(১) ব্নক্ত ননদজ 

(২)ননফ যাচন অনপ 

(৩) জগদজদটড কভ যকতযা। 
(৪) াংনিষ্ট প্রনতষ্ঠান। 
(৫) জানারী ব্াাংদকয জম 

জকান াখা 

(৬) ব্নক্ত ননদজ 

(৭) ব্নক্ত ননদজ । 

jvB‡mÝ wd-৫০/- 

নপ জভা প্রদাদনয 

জকাড 

(১-৩৩০১-০০০১-

২৬৮১) 

জানারী ব্াাংক 

াখায়  

ভয় কার ৯:০০ টা 

জথদক নফকার ৩:০০ 

ঘটিকা ম যন্ত । 
 

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@mopa.g

ov.bd 

০৫ wm‡bgv Acv‡iUi 

jvB‡mÝ  bevqb 

১০ (দ) 

কায যনদফ 

(১) জজরা প্রাক ফযাফয াদা 

কাগদজ আদফদন| 

(২) রাইদি এয তযানয়তপদটাকন 

(৩) যকানয জকালাগাদয  নননদ যষ্ট নপ  

জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কন  

(১) ব্নক্ত ননদজ 

(২) ব্নক্ত ননদজ 

(৩) জানারীব্াাংদকয জম 

জকান াখা । 

 

 

bevqb wd- ৩0/- 

নফায়ন নপ জভা 

প্রদাদনয জকাড নাং 

(১-৩৩০১-০০০১-

২৬৮১) 

জানারী ব্াাংক  

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@mopa.g

ov.bd 

০৬ wm‡bgv দরয 

ডুনপ্লদকট jvB‡mÝ 
প্রদান 

০৩  

(নতন) 

কায যনদফ 

(১)  জজরা প্রাক ফযাফয াদা 

কাগদজ আদফদন 

(২) রাইদি এয তযানয়ত পদটাকন 

(৩) যকানয জকালাগাদয  নননদ যষ্ট নপ 

জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কন 

 

(১) ব্নক্ত ননদজ 

২) ব্নক্ত ননদজ 

(৩) জানারী ব্াাংদকয জম 

জকান াখা । 

 

jvB‡mÝ wd-১0/- 

নপ জভা প্রদাদনয 

জকাড 

(১-৩৩০১-০০০১-

২৬৮১) 

জানারী ব্াাংক 

াখায়  

ভয় কার ৯:০০ 

জথদক নফকার ৩:০০ 

ঘটিকা ম যন্ত 

 

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@mopa.g

ov.bd 

mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
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mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd


০৭ wm‡bgv  
Acv‡iUরজদয 

ডুনপ্লদকট 
jvB‡mÝ প্রদান  

০৩ (নতন) 

কায যনদফ 

(১) জজরা প্রাক ফযাফয াদা 

কাগদজ আদফদন| 

(২) রাইদি এয তযানয়ত পদটাকন 

(৩) যকানয জকালাগাদয  নননদ যষ্ট নপ  

জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কন  

(১) ব্নক্ত ননদজ 

২) ব্নক্ত ননদজ 

(৩) জানারী ব্াাংদকয জম 

জকান াখা 

 

 

 

ডুরিয়ক  াইয়সি 
bevqb wd- ৫0/- 

নফায়ন নপ জভা 

প্রদাদনয জকাড নাং 

(১-৩৩০১-০০০১-

২৬৮১) 

জানারী ব্াাংক 

াখায়  

ভয় কার ৯:০০ 

জথদক নফকার ৩:০০ 

ঘটিকা ম যন্ত 

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@mopa.g

ov.bd 

০৮ নক্ষা/গদফলণা 

প্রনতষ্ঠাদন এনড 

ব্ফাদযয  

রাইদি প্রদান 

৩০(নত্র) 

কাম যনদফ 

১. ননধ যানযত ‘ঝ’ পযদভ আদফদন 

২. প্রনতষ্ঠাদনয নকা/বাড়ায চুনক্তত্র 

 যনদ (তযানয়ত) 

৩. জেড রাইদি (তযানয়ত) 

৪. নাগনযকত্ব নদ (তযানয়ত) 

৫. তপননর ব্াাংক কর্তযক প্রদি 

আনথ যক স্বচ্ছরতা নদত্র (মনদ থাদক) 

৬. াদাট য াইদজয যনিন ছনফ-০৩ 

(নতন) কন 

(ছনফয ভা: ৩৫ নভনভx ৪৫নভনভ)। 

১. জজরা প্রাদকয কাম যারয় 

রারভননযাট। 
www.lalmonirhat.go

v.bd দয়ফ জাট যার দত  

২. ব্নক্ত ননদজ 

৩.ব্নক্ত ননদজ 

৪. জৌযবা/ইউননয়ন নযলদ 

৫. ব্াাংক দত। 

৬. ব্নক্ত ননদজ 

 

রাইদি নপ ১,৫০০/-

(এক াজায াঁচত) 

ভাত্র জভায জকাড : ১-

২২০২-০০০১-১৮৫৪, 

জানারী ব্াাংক 

াখায়  

ভয় কার ৯:০০ 

জথদক নফকার ৩:০০ 

ঘটিকা ম যন্ত 

 

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

 lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@mopa. 

gov.bd 

০৯ ফানণনজযক 

ব্ফাদযয জন্য 

এনড রাইদি 

প্রদান। 

৩০ (নত্র) 

কাম যনদফ 

১. ননধ যানযত ‘ঝ’ পযদভ আদফদন 

২. প্রনতষ্ঠাদনয নকা এফাং বাড়ায 

চুনক্তত্র  যনদ (তযানয়ত) 

৩. জেড রাইদি (তযানয়ত) 

৪. নাগনযকত্ব নদ (তযানয়ত) 

৫. তপনরী ব্াাংক কর্তযক প্রদি 

আনথ যক স্বচ্ছরতা নদত্র (মনদ থাদক) 

৬. আয়কয নদ (তযানয়ত) 

৭. াদাট য াইদজয যনিন ছনফ- ০৩ 

(নতন) কন 

(ছনফয ভা: ৩৫ নভনভx ৪৫নভনভ)। 
 

 

 

 

১. জজরা প্রাদকয কাম যারয় 

রারভননযাট। 
www.lalmonirhat.go

v.bd  
দয়ফ জাট যার দত  

২. ব্নক্ত ননদজই। 

৩.জৌযবা/ইউননয়ন 

নযলদ। 
৪. ব্নক্ত ননদজ 

৫. ব্াাংক দত। 

৬. ব্নক্ত ননদজ 

৭. ব্নক্ত ননদজ 

 

রাইদি নপ 

২৫,০০০/-(নচ 

াজায) টাকা ভাত্র। 

জভায জকাড : ১-

২২০২-০০০১-১৮৫৪,  

জানারী ব্াাংক 

াখায়  

ভয় কার ৯:০০ 

জথদক নফকার ৩:০০ 

ঘটিকা ম যন্ত 

 

 

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
http://www.lalmonirhat.gov.bd/
http://www.lalmonirhat.gov.bd/
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১০ নক্ষা/গদফলণা 

প্রনতষ্ঠাদন এনড 

ব্ফাদযয  

রাইদি নফায়ন 

৭ (াত) 

কাম যনদফ 

১. াদা কাগদজ আদফদন 

২. মূর রাইদদিয কন  

৩. নফায়ন নপ জভা প্রদাদনয জেজাযী 

চারাদনয মূরকন 

৪. ারনাগাদ জেড রাইদি এয 

তযানয়ত কন 

৫. আয়কয নদদয ারনাগাদ 

তযানয়ত কন 

৬. এনড ব্ফাদযয নাফ ফনয 

তযানয়ত পদটাকন। 

১. ব্নক্ত ননদজ 

২. ব্নক্ত ননদজ 

৩.ব্নক্ত ননদজ 

৪. ব্নক্ত ননদজ 

 ৫. আয়কয অনপ 

৬. ব্নক্ত ননদজ 

নফায়ন নপ মূর 

রাইদি নপ’য  ৫% 

াদয 

জভায জকাড নাং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

জানারী ব্াাংক 

াখায়  

ভয় কার ৯:০০ 

জথদক নফকার ৩:০০ 

ঘটিকা ম যন্ত 

 

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

১১ ফানণনজযক 

ব্ফাদযয জন্য 

এনদডয নডনরাং  

রাইদি নফায়ন 

৭ (াত) 

কাম যনদফ 

১. াদা কাগদজ আদফদন 

২. থানায় দাদয়যকৃত াধাযণ ডাদয়নযয 

অনুনরন 

৩. ডুনপ্লদকট রাইদি নপ জভা 

প্রদাদনয জেজাযী চারাদনয মূরকন 

 

 

১. ব্নক্ত ননদজ 

২. ব্নক্ত ননদজ 

৩.জানারী ব্াাংক 

নফায়ন নপ মূর 

রাইদি নপ’য  ৫% 

াদয 

জভায জকাড নাং- 

১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪ 

জানারী ব্াাংক 

াখায়  

ভয় কার ৯:০০ 

জথদক নফকার ৩:০০ 

ঘটিকা ম যন্ত 

 

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

১২. নক্ষা/গদফলণা 

প্রনতষ্ঠাদন এনড 

ব্ফাদযয 

ডুনপ্লদকট রাইদি 

প্রদান 

৭ (াত) 

কাম যনদফ 

১. াদা কাগদজ আদফদন 

২. থানায় দাদয়যকৃত াধাযণ ডাদয়নযয 

অনুনরন 

৩. ডুনপ্লদকট রাইদি নপ জভা 

প্রদাদনয জেজাযী চারাদনয মূরকন 

 

 

১. ব্নক্ত ননদজ 

২. ব্নক্ত ননদজ 

৩.জানারী ব্াাংক 

ডুরিয়ক  াইয়সি 

নপ মূর রাইদি 

নপ’য  ৫% াদয 

জভায জকাড নাং- 

১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪ 

জানারী ব্াাংক 

াখায়  

ভয় কার ৯:০০ 

জথদক নফকার ৩:০০ 

ঘটিকা ম যন্ত 

 

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
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১৩. ফানণনজযক 

ব্ফাদযয জন্য 

এনদডয ডুনপ্লদকট 

রাইদি প্রদান 

৭ (াত) 

কাম যনদফ 

১. াদা কাগদজ আদফদন 

২. থানায় দাদয়যকৃত াধাযণ ডাদয়নযয 

অনুনরন 

৩. ডুনপ্লদকট রাইদি নপ জভা 

প্রদাদনয জেজাযী চারাদনয মূরকন 

 

 

১. ব্নক্ত ননদজ 

২. ব্নক্ত ননদজ 

৩.জানারী ব্াাংক 

ডুরিয়ক  াইয়সি নপ 

মূর রাইদি নপ’য  

৫% াদয 

জভায জকাড নাং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

জানারী ব্াাংক াখায়। 

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

১৪. এনড নফক্রদয়য 

নডনরাং রাইদি 

প্রদান 

৩০ (নত্র) 

কাম যনদফ 

১. ননধ যানযত ‘ঝ’ পযদভ আদফদন 

২. প্রনতষ্ঠাদনয নকা এফাং বাড়ায 

চুনক্তত্র  যনদ (তযানয়ত) ৩. জেড 

রাইদি (তযানয়ত) ৪. নাগনযকত্ব 

নদ (তযানয়ত) ৫. তপনরী ব্াাংক 

কর্তযক প্রদি আনথ যক স্বচ্ছরতা নদত্র 

(মনদ থাদক) ৬. আয়কয নদ 

(তযানয়ত) 

৭. াদাট য াইদজয যনিন ছনফ- ০৩ 

(নতন) কন 

(ছনফয ভা: ৩৫ নভনভx ৪৫নভনভ)। 
 

 

 

 

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারয় রারভননযাট। 
www.lalmonirhat.g

ov.bd  
দয়ফ জাট যার দত  

২. ব্নক্ত ননদজ 

৩.জৌযবা/ইউননয়ন 

নযলদ। 
৪. জৌযবা/ইউননয়ন 

নযলদ 

 ৫. ব্াাংক দত। ৬. 

আয়কয অনপ 

 ৭. ব্নক্ত ননদজ 

 

রাইদি নপ ৫,০০০/- 

(াঁচ াজায) টাকা ভাত্র। 

জভায জকাড নাং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

জানারী ব্াাংক াখায়  

ভয় কার ৯:০০ জথদক 

নফকার ৩:০০ ঘটিকা 

ম যন্ত 

 

 

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

১৫. এনড নফক্রদয়য 

নডনরাং রাইদি 

নফায়ন 

৭ (াত) 

কাম যনদফ 

১. াদা কাগদজ আদফদন 

২. মূর রাইদদিয কন  

৩. নফায়ন নপ জভা প্রদাদনয জেজানয 

চারাদনয মূরকন 

৪. ারনাগাদ জেড রাইদি এয 

তযানয়ত কন 

৫. আয়কয নদদয ারনাগাদ 

তযানয়ত কন 

৬. এনড ব্ফাদযয নাফ ফনয 

তযানয়ত পদটাকন। 

১. ব্নক্ত ননদজ 

২. ব্নক্ত ননদজ 

৩.জানারী ব্াাংক 

৪. ইউননয়ন নযলদ/ 

জাযবা 

৫. আয়কয অনপ 

৬. ব্নক্ত ননদজ 

নফায়ন নপ মূর রাইদি 

নপ’য  ৫% াদয 

জভায জকাড নাং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

জানারী ব্াাংক াখায়  

ভয় কার ৯:০০ জথদক 

নফকার ৩:০০ ঘটিকা 

ম যন্ত 

 

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
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১৬. এনড নফক্রদয়য 

ডুনপ্লদকট রাইদি 

প্রদান 

৭ (াত) 

কাম যনদফ 

১. াদা কাগদজ আদফদন 

২. থানায় দাদয়যকৃত াধাযণ ডাদয়নযয 

অনুনরন 

৩. ডুনপ্লদকট রাইদি নপ জভা 

প্রদাদনয জেজাযী চারাদনয মূরকন 

 

(১) ব্নক্ত ননদজ 

২) ব্নক্ত ননদজ 

(৩) জানারী ব্াাংদকয 

জম জকান াখা 

 

ডুরিয়ক  াইয়সি নপ 

মূর রাইদি নপ’য  

৫% াদয 

জভায জকাড নাং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

জানারী ব্াাংক াখায়  

ভয় কার ৯:০০ জথদক 

নফকার ৩:০০ ঘটিকা 

ম যন্ত 

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

১৭. এনড নযফদনয   

রাইদি প্রদান 

৭ (াত) 

কাম যনদফ 

১. াদা কাগদজ আদফদন 

২. মূর রাইদদিয কন  

৩. নফায়ন নপ জভা প্রদাদনয জেজাযী 

চারাদনয মূরকন 

৪. ারনাগাদ জেড রাইদি এয 

বযানয়ত কন 

৫. আয়কয নদদয ারনাগাদ 

তযানয়ত কন 

৬. এনড ব্ফাদযয নাফ ফনয 

তযানয়ত পদটাকন। 

১. ব্নক্ত ননদজ 

২. ব্নক্ত ননদজ 

৩.জানারী ব্াাংক 

৪. ইউননয়ন 

নযলদ/জাযবা 

৫. আয়কয অনপ 

৬. ব্নক্ত ননদজ 

াইয়সি নপ মূর 

রাইদি নপ’য  ৫% 

াদয 

জভায জকাড নাং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

জানারী ব্াাংক াখায় 

ভয় কার ৯:০০ জথদক 

নফকার ৩:০০ ঘটিকা 

ম যন্ত 

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

১৮. এনড নযফদনয   

রাইদি নফায়ন 

৭ (াত) 

কাম যনদফ 

১. াদা কাগদজ আদফদন 

২. মূর রাইদদিয কন  

৩. নফায়ন নপ জভা প্রদাদনয জেজাযী 

চারাদনয মূরকন 

৪. ারনাগাদ জেড রাইদি এয 

বযানয়ত কন 

৫. আয়কয নদদয ারনাগাদ 

তযানয়ত কন 

৬. এনড ব্ফাদযয নাফ ফনয 

তযানয়ত পদটাকন। 

১. ব্নক্ত ননদজ 

২. ব্নক্ত ননদজ 

৩.জানারী ব্াাংক 

৪. ইউননয়ন 

নযলদ/জাযবা 

৫. আয়কয অনপ 

৬. ব্নক্ত ননদজ 

নফায়ন নপ মূর রাইদি 

নপ’য  ৫% াদয 

জভায জকাড নাং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

জানারী ব্াাংক াখায়  

ভয় কার ৯:০০ জথদক 

নফকার ৩:০০ ঘটিকা 

ম যন্ত 

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@mopa. 

gov.bd 

mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
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mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd


১৯. এনড নযফদনয   

ডুনপ্লদকট রাইদি 

প্রদান 

৭ (াত) 

কাম যনদফ 

১. াদা কাগদজ আদফদন 

২. থানায় দাদয়যকৃত াধাযণ ডাদয়নযয 

অনুনরন 

৩. ডুনপ্লদকট রাইদি নপ জভা 

প্রদাদনয জেজাযী চারাদনয মূরকন 

 

(১) ব্নক্ত ননদজ 

২) ব্নক্ত ননদজ 

(৩) জানারী ব্াাংদকয 

জম জকান াখা 

 

ডুরিয়ক  াইয়সি নপ 

মূর রাইদি নপ’য  

৫% াদয 

জভায জকাড নাং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

জানারী ব্াাংক াখায়  

ভয় কার ৯:০০ জথদক 

নফকার ৩:০০ ঘটিকা 

ম যন্ত 

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@mopa 

.gov.bd 

২০. াধাযণ 

নাগনযদকয জন্য 

ফন্দুক/যাইদপর 

এয রাইদি 

প্রদান 

 

৩০ (নত্র) 

কাম যনদফ 

১.ননধ যানযত পযদভ আদফদন 

২.ফয়  ৩০ ফছয প্রভাদণয নননভি 

জাতীয় নযচয়ত্র/জন্ম নদ/ যীক্ষা 

াদয নদ (তযানয়ত) 

৩. নাগনযকত্ব নদত্র(তযানয়ত) 

৪. টগান/যাইদপদরয জক্ষদত্র ১ রক্ষ 

টাকা আয়কয প্রদান নফগত 

৩(নতন)ফৎদযয আয়কয প্রদাদনয 

প্রতযয়নত্র 

৫.ইদতাপূদফ য অস্ত্র ক্রয় কদযননন          

  ভদভ য রপনাভা 

৬. যনিন ছনফ-০৩ (নতন) কন 

(ছনফয ভা: ৩৫ নভনভ x ৪৫ নভনভ) 

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারয়, 

রারভননযাট/উদজরা 

ননফ যাী অনপাদযয 

কাম যারয়(কর) 

www.lalmonirhat

.gov.bdদয়ফ জাট যার 

দত  

২  ৩.াংনিষ্ট ননফ যাচন 

অনপ/ 

জৌযবা/ইউননয়ন 

নযলদ/ াংনিষ্ট নক্ষা 

জফ যাড কর্তযক প্রদি  

৪. আয়কয নফবাগ 

৫. াংনিষ্ট ব্নক্ত 

৬. ব্নক্ত ননদজ 

(১)ট যগান ইসুয নপ= 

১০,০০০/- 

(দ াজায টাকা) 

(২) যাইদপর/ফন্দুক ইসুয 

নপ = ১০০০০/- দ 

াজায টাকা) ইসুয নপ 

জকাড নাং-১-২২১১-

০০০০-১৮৫৯ 

জানারী ব্াাংক াখায়  

ভয় কার ৯:০০ টা 

জথদক নফকার ৩:০০  টা  

ম যন্ত ।  

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

২১. াধাযণ 

নাগনযদকয জন্য 

ফন্দুক/যাইদপর 

এয রাইদি 

নফায়ন 

 

০১ (এক) 

কাম যনদফ 

 

১. আদেয়াদস্ত্রয মূর রাইদি  

২. আদেয়াস্ত্র/ আদেয়াস্ত্র থানায় জভায 

যনদ 

৩.নফায়ন নপ প্রদাদনয জেজাযী চারান 

 বযাদটয চারান/যনদ  

১. াংনিষ্ট রাইদিধাযী 

২. াংনিষ্ট থানা  

৩.জানারী ব্াাংক 

নফায়ন নপ ৫,০০০/-(াঁচ 

াজায) টাকা 

এফাং  বযাট ১৫% 

জভায জকাড নাং 

-১ -২২১১- ০০০০-

১৮৫৯ ১৫% বযাজটয-

জকাড নাং-১-১১৩৩- 

০০৪৫-০৩১১ জানারী 

ব্াাংক াখায়। 

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 
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২২. াধাযণ 

নাগনযদকয জন্য 

নস্তর/ নযবরফায 

এয রাইদি 

নফায়ন 

01 (এক) 

কাম যনদফ 

 

১. আদেয়াদস্ত্রয মূর রাইদি  

২. আদেয়াস্ত্র/ আদেয়াস্ত্র থানায় জভায 

যনদ 

৩.নফায়ন নপ প্রদাদনয জেজাযী চারান 

 বযাদটয চারান/যনদ  

১. াংনিষ্ট রাইদিধাযী 

২. াংনিষ্ট থানা  

৩.জানারী ব্াাংক 

(১)নস্তর/নযবরফায নপ 

=১০,০০০/ (দ াজায) 

জভায জকাড নাং-১ -

২২১১-০০০০-১৮৫৯-

১৫% বযাজটয-জকাড 

নাং-১-১১৩৩- ০০৪৫-

০৩১১ জানারী ব্াাংক 

াখায়। 
 

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

২৩. যকানয 

কভ যকতযাদদয 

(াভনযক) ফন্দুক/ 

যাইদপর এয 

রাইদি প্রদান 

 

তদন্ত 

প্রনতদফদন 

প্রানি 

াদদক্ষ 

৩০ (নত্র) 

কাম যনদফ 

অস্ত্র আইন, ১৯২৪ এয৬ এয ৪৫ এফাং 

৪৬ ন ধাযা অনুমায়ীিঃ 

১.ননধ যানযত পযদভ আদফদন  

২. জাতীয় নযচয়ত্র/জন্ম নদ এফাং 

নাগনযকদত্বয তযানয়ত কন 

৩. চাকুযী াংক্রান্ত প্রতযয়নত্র 

৪. ইদতাপূদফ য অস্ত্র ক্রয় কদযননন          

  ভদভ য রপনাভা 

৫. াদ যাট াইদজয যনিন ছনফ-০৩ 

(নতন) কন 

 

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারয়, 

রারভননযাট/উদজরা 

ননফ যাী অনপাদযয 

কাম যারয়(কর) 

www.lalmonirhat

gov.bdদয়ফ জাট যার 

দত ২  ৩. াংনিষ্ট 

ননফ যাচন অনপ/ৌযবা 

/ইউননয়ন নযলদ 

৩.াংনিষ্ট ব্নক্ত 

৪. ব্নক্ত ননদজ 

৫. ব্নক্ত ননদজ 

নপ-মুক্ত কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

২৪ যকানয 

কভ যকতযাদদয 

(াভনযক)ফন্দুক/

যাইদপর এয 

রাইদি নফায়ন 

 

০১ (এক) 

কাম যনদফ 

 

১. আদেয়াদস্ত্রয মূর রাইদি  

২. আদেয়াস্ত্র/ আদেয়াস্ত্র থানায় জভায 

যনদ 

৩.নফায়ন নপ প্রদাদনয জেজাযী চারান 

 বযাদটয চারান/যনদ  

১. াংনিষ্ট রাইদিধাযী 

২. াংনিষ্ট থানা  

৩.জানারী ব্াাংক 

নপ-মুক্ত কাযী কনভনায 

রুম নং-০৩/১৬ 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 
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mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
http://www.lalmonirhatgov.bd/
http://www.lalmonirhatgov.bd/
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
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২৫. যকানয 

কভ যকতযাদদয 

(াভনযক)নস্তর/ 

নযবরবায এয 

রাইদি প্রদান 

 

তদন্ত 

প্রনতদফদন 

প্রানি 

াদদক্ষ 

৩০ (নত্র) 

কাম যনদফ 

অস্ত্র আইন, ১৯২৪ এয ৬ এয ৪৫ এফাং 

৪৬ ন ধাযা অনুমায়ীিঃ 

১.ননধ যানযত পযদভ আদফদন  

২. জাতীয় নযচয়ত্র/জন্ম নদ এফাং 

নাগনযকদত্বয তযানয়ত কন 

৩. চাকুযী াংক্রান্ত প্রতযয়নত্র 

৪. ইদতাপূদফ য অস্ত্র ক্রয় কদযননন ভদভ য 

রপনাভা 

৫. াদাট য াইদজয যনিন ছনফ-০৩ 

(নতন) কন 

 

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারয়, 

রারভননযাট/উদজরা 

ননফ যাী অনপাদযয 

কাম যারয়(কর) 

www.lalmonirhat

.gov.bdদয়ফ জাট যার 

দত  

২  ৩. াংনিষ্ট ননফ যাচন 

অনপ/ৌযবা 

/ইউননয়ন নযলদ 

৩, ৪  ৫. ব্নক্ত ননদজই 

নপ-মুক্ত কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

২৬. যকানয 

কভ যকতযাদদয 

(াভনযক নস্তর/ 

নযবরবায এয 

রাইদি রাইদি 

নফায়ন 

 

০১ (এক) 

কাম যনদফ 

 

১. আদেয়াদস্ত্রয মূর রাইদি  

২. আদেয়াস্ত্র/ আদেয়াস্ত্র থানায় জভায 

যনদ 

৩.নফায়ন নপ প্রদাদনয জেজাযী চারান 

 বযাদটয চারান/যনদ  

১. াংনিষ্ট রাইদিধাযী 

২. াংনিষ্ট থানা  

৩.জানারী ব্াাংক 

নপ-মুক্ত কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

২৭. যকানয 

কভ যকতযাদদয 

(অাভনযক)ফন্দুক

/যাইদপর এয 

রাইদি প্রদান 

 

তদন্ত 

প্রনতদফদন 

প্রানি 

াদদক্ষ 

৩০ (নত্র) 

কাম যনদফ 

অস্ত্র আইন, ১৯২৪ এয ৬ এয ৪৫ এফাং 

৪৬ ন ধাযা অনুমায়ীিঃ 

১.ননধ যানযত পযদভ আদফদন  

২. জাতীয় নযচয়ত্র/জন্ম নদ এফাং 

নাগনযকদত্বয তযানয়ত কন 

৩. চাকুযী াংক্রান্ত প্রতযয়নত্র 

৪. ইদতাপূদফ য অস্ত্র ক্রয় কদযননন          

  ভদভ য রপনাভা 

৫. াদাট য াইদজয যনিন ছনফ-০৩ 

(নতন) কন 

 

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারয়, 

রারভননযাট/উদজরা 

ননফ যাী অনপাদযয 

কাম যারয়(কর) 

www.lalmonirhat. 

gov.bd দয়ফ জাট যার 

দত ২  ৩. াংনিষ্ট 

ননফ যাচন 

অনপ/জৌযবা/ইউননয়

ন নযলদ 

৪.ব্নক্ত ননদজ 

৫. ব্নক্ত ননদজ 

নপ-মুক্ত কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

http://www.lalmonirhat.gov.bd/
http://www.lalmonirhat.gov.bd/
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd


২৮. যকানয 

কভ যকতযাদদয 

(অাভনযক)ফন্দুক

/যাইদপর এয 

রাইদি নফায়ন 

০১ (এক) 

কাম যনদফ 

 

১. আদেয়াদস্ত্রয মূর রাইদি  

২. আদেয়াস্ত্র/ আদেয়াস্ত্র থানায় জভায 

যনদ 

৩.নফায়ন নপ প্রদাদনয জেজাযী চারান 

 বযাদটয চারান/যনদ  

১. াংনিষ্ট রাইদিধাযী 

২. াংনিষ্ট থানা  

৩.জানারী ব্াাংক 

নপ-মুক্ত কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

২৯. যকানয 

কভ যকতযাদদয 

(অাভনযক)নস্তর

/ 

নযবরবায এয 

রাইদি প্রদান 

 

৩০ (নত্র) 

কাম যনদফ 

অস্ত্র আইন, ১৯২৪ এয ৬ এয ৪৫ এফাং 

৪৬ ন ধাযা অনুমায়ীিঃ 

১.ননধ যানযত পযদভ আদফদন  

২. জাতীয় নযচয়ত্র/জন্ম নদ এফাং 

নাগনযকদত্বয তযানয়ত কন 

৩. চাকুযী াংক্রান্ত প্রতযয়নত্র 

৪. ইদতাপূদফ য অস্ত্র ক্রয় কদযননন  ভদভ য 

রপনাভা 

৫. াদাট য াইদজয যনিন ছনফ-০৩ 

(নতন) কন 

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারয়, রারভননযাট/ 

উদজরা ননফ যাী 

অনপাদযয কাম যারয় 

(কর) www. 

lalmonirhat.gov.bd 
দয়ফ জাট যার দত  

২  ৩. াংনিষ্ট ননফ যাচন 

অনপ/ৌযবা 

/ইউননয়ন নযলদ 

৪  ৫ ব্নক্ত ননদজ 

নপ-মুক্ত কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

৩০. যকানয 

কভ যকতযাদদয  

(অাভনযক 

নস্তর/ নযবরবায 

এয রাইদি 

রাইদি নফায়ন 

 

০1 (এক) 

কাম যনদফ 

১. আদেয়াদস্ত্রয মূর রাইদি  

২. আদেয়াস্ত্র/ আদেয়াস্ত্র থানায় জভায 

যনদ 

৩.নফায়ন নপ প্রদাদনয জেজাযী চারান 

 বযাদটয চারান/যনদ  

১. াংনিষ্ট রাইদিধাযী 

২. াংনিষ্ট থানা  

৩.জানারী ব্াাংক 

নপ-মুক্ত কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

৩১. নতায 

ফাধ যকযজননত 

কাযদণ 

উিযানধকায 

ফযাফয আদেয়াস্ত্র 

রাইদি প্রদান 

 

৪৫ 

(পঁয়তানি)

কাম যনদফ 

১.ননধ যানযত পযদভ আদফদন  

২.ফয়  ৩০ ফছয প্রভাদণয নননভি 

জাতীয় নযচয়ত্র/জন্ম নদ/ যীক্ষা 

াদয নদ (তযানয়ত) 

৩.নাগনযকত্ব নদত্র (তযানয়ত) 

৪.নতায মৃত্যযনদদয তযানয়ত কন 

৫.য়ানযান নদদয তযানয়ত কন 

৬. অন্যান্য উিযানধকাযগণ প্রদি 

অনানিত্র  

৭. ইদতাপূদফ য অস্ত্র ক্রয় কদযননন ভদভ য          

  ৩০০/- টাকায স্ট্যাদম্প রপনাভা 

৮. াদাট য াইদজয যনিন ছনফ-০৩ 

(নতন) কন 

১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারয়, 

রারভননযাট/উদজরা 

ননফ যাী অনপাদযয 

কাম যারয়(কর) www. 

lalmonirhat.gov.b

dদয়ফ জাট যার দত   

৩, ৪ ৫. জাযবা/ 

ইউননয়ন নযলদ। 

৬। ব্নক্ত ননজজ 

৭। ব্নক্ত ননজজ 

৮। ব্নক্ত ননজজ 

(১)টগান ইসুয 

নপ=১০,০০০/ 

(দ াজায টাকা) 

(২) যাইদপর ইসুয নপ = 

১০,০০০/- (দ াজায 

টাকা) 

(৩) নস্তর/ নযবরফায 

নপ =২০,০০০/ (নফ 

াজায) 

জভায জকাড নাং-১-

২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

জানারী ব্াাংক  

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
http://www.lalmonirhat.gov.bd/
http://www.lalmonirhat.gov.bd/
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http://www.lalmonirhat.gov.bd/
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd


৩২ নতায মৃত্যযজননত 

কাযদণ উিযানধকায 

ফযাফয আদেয়াস্ত্র 

রাইদি প্রদান 

 

৪৫ 

(পঁয়তানি)

কাম যনদফ 

১.ননধ যানযত পযদভ আদফদন  

২.ফয়  ৩০ ফছয প্রভাদণয নননভি 

জাতীয় নযচয়ত্র/জন্ম নদ/ 

যীক্ষা াদয নদ (তযানয়ত) 

৩.নাগনযকত্ব নদত্র (তযানয়ত) 

৪.নতায মৃত্যযনদদয 

তযানয়ত কন 

৫.য়ানযান নদদয তযানয়ত 

কন 

৬. অন্যান্য উিযানধকাযগণ প্রদি 

অনানিত্র  

৭. ইদতাপূদফ য অস্ত্র ক্রয় কদযননন ভদভ য 

৩০০/- টাকায স্ট্যাদম্প রপনাভা 

৮. াদাট য াইদজয যনিন ছনফ-

০৩ (নতন) কন 

১. জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রারভননযাট/উদজরা ননফ যাী 

অনপাদযয কাম যারয় (কর) www. 

lalmonirhat.gov.bd 
দয়ফ জাট যার দত   

৩, ৪  ৫. জাযবা/ ইউননয়ন 

নযলদ। 

৬। ব্নক্ত ননজজ 

৭। ব্নক্ত ননজজ 

৮। ব্নক্ত ননজজ 

 

(১)টগান ইসুয নপ-

১০০০০/- 

(দ াজায টাকা) 

(২) যাইদপর ইসুয 

নপ = ১০০০০/- (দ 

াজায টাকা) 

(৩)নস্তর/নযবরফায 

নপ =২০,০০০/ (নফ 

াজায) 

ইসুয নপ- জকাড নাং- 

১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ জানারী 

ব্াাংক  

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

৩৩.  ডুনপ্লদকট  আদেয়াস্ত্র 

রাইদি প্রদান 

৭(াত) 

নদন 

১. আদেয়াদস্ত্রয মূর রাইদি  

২. থানা৪য় দাদয়যকৃত নজনডয কন 

৩.ডুনপ্লদকট রাইদি নপ প্রদাদনয 

জেজাযী চারান  বযাদটয 

চারান/যনদ  

১. াংনিষ্ট রাইদিধাযী 

২. াংনিষ্ট থানা  

৩.জানারী ব্াাংক 

৫০০/-(াঁচত) 

টাকা জভায জকাড 

নম্বয: -১-২২১১-

০০০০-১৮৫৯ 

জানারী ব্াাংক 

াখায়  

ভয় কার ৯:০০ 

জথদক নফকার ৩:০০ 

ঘটিকা ম যন্ত 

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

http://www.lalmonirhat.gov.bd/
http://www.lalmonirhat.gov.bd/
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd


৩৪. ফন্দুক/যাইদপদরয 

রাইদি োিপায 

৪৫ 

(পঁয়তানি)

কাম যনদফ 

১.ননধ যানযত পযদভ আদফদন  

২.ফয়  ৩০ ফছয প্রভাদণয নননভি 

জাতীয় নযচয়ত্র/জন্ম নদ/ 

যীক্ষা াদয নদ (তযানয়ত) 

৩.নাগনযকত্ব নদত্র (তযানয়ত) 

৪.নতায মৃত্যযনদদয 

তযানয়ত কন 

৫.য়ানযান নদদয তযানয়ত 

কন 

৬. অন্যান্য উিযানধকাযগণ প্রদি 

অনানিত্র  

৭. ইদতাপূদফ য অস্ত্র ক্রয় কদযননন          

  ভদভ য রপনাভা 

৮. াসপা য াইদজয যনিন ছনফ-

০৩ (নতন) কন 

১. জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রারভননযাট/উদজরা ননফ যাী 

অনপাদযয কাম যারয়(কর) 

www.lalmonirhat.gov.bd 

দয়ফ জাট যার দত   

৩, ৪  ৫. জাযবা/ইউননয়ন 

নযলদ। 

৬। ব্নক্ত ননজজই 

৭। ব্নক্ত ননজজই 

৮। ব্নক্ত ননজজই 

 

(১)টগান ইসুয 

নপ=১০০০০/- 

(দ াজায টাকা) 

(২) যাইদপর ইসুয 

নপ = ১০,০০০/- 

(দ াজায টাকা) 

ইসুয নপ- জকাড নাং- 

১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ জানারী 

ব্াাংক াখায়।  
 

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

৩৫. নস্তর/ নযবরবায 

রাইদি োিপায 

৪৫ 

(পঁয়তানি)

কাম যনদফ 

১.ননধ যানযত পযদভ আদফদন  

২.ফয়  ৩০ ফছয প্রভাদণয নননভি 

জাতীয় নযচয়ত্র/জন্ম নদ/ 

যীক্ষা াদয নদ (তযানয়ত) 

৩.নাগনযকত্ব নদত্র (তযানয়ত) 

৪.নতায মৃত্যযনদদয 

তযানয়ত কন 

৫.য়ানযান নদদয তযানয়ত 

কন 

৬. অন্যান্য উিযানধকাযগণ প্রদি 

অনানিত্র  

৭. ইদতাপূদফ য অস্ত্র ক্রয় কদযননন  

ভদভ য রপনাভা 

৮. াদাট য াইদজয যনিন ছনফ-

০৩ (নতন) কন 

১. জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রারভননযাট/উদজরা ননফ যাী 

অনপাদযয কাম যারয়(কর) 

www.lalmonirhat.gov.bd 

দয়ফ জাট যার দত   

৩,৪ ৫. জাযবা/ইউননয়ন 

নযলদ। 

৬। ব্নক্ত ননজজই 

৭। ব্নক্ত ননজজই 

৮। ব্নক্ত ননজজই 

নস্তর/নযবরফায নপ 

=২০,০০০/ (নফ 

াজায) 

ইসুয নপ- জকাড নাং- 

১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ জানারী 

ব্াাংক াখায়। 

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

http://www.lalmonirhat.gov.bd/
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
http://www.lalmonirhat.gov.bd/
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd


৩৬ মুনক্তদমাদ্ধায জন্য 

আদেয়াস্ত্র রাইদি 

প্রদানিঃ 

৪৫ 

(পঁয়তানি) 

কাম যনদফ 

১. ননধ যানযত পযদভ আদফদন 

২. মুনক্তদমাদ্ধা নদদয তযানয়ত 

কন 

৩. জাতীয় নযচয়ত্র/জন্ম নদ 

এফাং নাগনযকদত্বয তযানয়ত কন 

৪. াজাট য াইদজয যনিন ছনফ-

০৩(নতন) কন (ছনফয ভা: 

৩৫mm x ৪৫mm) 

১. জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রারভননযাট/ উদজরা ননফ যাী 

অনপাদযয কাম যারয় (কর) 

www.lalmonirhat. gov.bd 

দয়ফ জাট যার দত   

২. মুনক্তমৄদ্ধ নফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

৩.াংনিষ্ট ননফ যাচন অনপ/ ৌযবা 

/ইউননয়ন নযলদ 

৪. ব্নক্ত ননদজই 

নপ মুক্ত কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

 admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

৩৭. আনথ যক প্রনতষ্ঠাদনয 

অনুকূদর আদেয়াস্ত্র 

রাইদি প্রদানিঃ 

৪৫ 

(পঁয়তানি) 

কাম যনদফ 

১.ননধ যানযত পযদভ আদফদন 

২. আদফনদত প্রনতষ্ঠান জখারায 

প্রতযয়নত্র ,আদেয়াস্ত্র ক্রয় াংক্রান্ত 

প্রধান কাম যারদয়য ননদদ যনা,  

আদেয়াদস্ত্রয ধযণ, প্রনতষ্ঠাদনয  

অগ যাদনাগ্রাভ  জনফর, আয়কয, 

প্রনতষ্ঠাদনয ননযিা নফফযণী , গাদড যয 

জীফন বৃিান্ত  অস্ত্র নযচারনায 

নদ এফাং ফাড়ী বাড়া চুনক্ত ইতযানদ 

৩. ইদতাপূদফ য অস্ত্র ক্রয় 

কদযননন  ভদভ য রপনাভা নদদত দফ 

১. জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রারভননযাট/উদজরা ননফ যাী 

অনপাদযয কাম যারয়(কর) 

www.lalmonirhat. gov.bd 

দয়ফ জাট যার দত  

২  ৩. াংনিষ্ট প্রনতষ্ঠান দত প্রাি 

(১) টগান ইসুয নপ 

=২০,০০০/-(কুরি 

াজায) 

(২) যাইদপর ইসুয 

নপ =২০,০০০/- 

(কুরি াজায) ইসুয 

নপ জকাড নাং- 

১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ জানারী 

ব্াাংক াখায় 

ভয় কার ৯:০০ 

জথদক নফকার ৩:০০ 

ঘটিকা ম যন্ত 

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd


৩৮. জদোনরয়াভ ভজুদদয 

অনানি নদ প্রদান 

৩০ (নত্র) 

কাম যনদফ 

১.  ননধ যানযত পযদভ আদফদন 

২. জাতীয় নযচয়ত্র/জন্ম নদ, 

নাগনযকত্ব নদদয তযানয়ত কন 

৩.আনথ যক স্বচ্ছরতা ম্পনকযত 

ব্াাংক াটি যনপদকদটয তযানয়ত 

অনুনরন  

৪.জনভয দনরর/ বাড়ায চুনক্তদত্রয 

তযানয়ত অনুনরন 

 ৫. আয়কয াংক্রান্ত প্রতযয়ন দত্রয 

তযানয়ত অনুনরন  

৬. াদাট য াইদজয যনিন ছনফ-

০৩ (নতন) কন  

৭. ভজুদাগাদযয নক্সা 

 

 

১. জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রারভননযাট/ উদজরা ননফ যাী 

অনপাদযয কাম যারয় (কর) 

www.lalmonirhat.gov.bdদয়ফ 

জাট যার দত   

৩। ব্াাংক দত 

৪। ব্নক্ত ননদজ 

৫। আয়কয অনপ 

৬  ৭. ব্নক্ত ননজজ 

নফনামূদল্য কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com  

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@mopa 

.gov.bd 

৩৯. নফদফাযক দ্রব্/ 

জদোনরয়াভ ভজুদদয 

অনানি নদ প্রদান 

৩০ (নত্র) 

কাম যনদফ 

১.  ননধ যানযত পযদভ আদফদন 

২. জাতীয় নযচয়ত্র/জন্ম নদ, 

নাগনযকত্ত্ব নদদয তযানয়ত কন 

৩.আনথ যক স্বচ্ছরতা ম্পনকযত 

ব্াাংক াটি যনপদকদটয তযানয়ত 

অনুনরন  

৪.জনভয দনরর/ বাড়ায চুনক্তদত্রয 

তযানয়ত অনুনরন 

 ৫. আয়কয াংক্রান্ত প্রতযয়ন দত্রয 

তযানয়ত অনুনরন  

৬. াদাট য াইদজয যনিন ছনফ-

০৩ (নতন) কন  

৭. ভজুদাগাদযয নক্সা 

১. জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রারভননযাট/উদজরা ননফ যাী 

অনপাদযয কাম যারয়(কর) 

www.lalmonirhat.gov.bd 

দয়ফ জাট যার দত াংগ্র/  

৩। ব্াাংক দত  

৪। ব্নক্ত ননদজ 

৫। আয়কয অনপ 

৬  ৭. ব্নক্ত ননজজ 

নফনামূদল্য কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail-

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@mopa.

gov.bd 

http://www.lalmonirhat.gov.bd/
http://www.lalmonirhat.gov.bd/
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd


৪০ ফয়রায ব্ফায 

অনানি নদ প্রদান 

৩০ (নত্র) 

কাম যনদফ 

১.  ননধ যানযত পযদভ আদফদন 

২. জাতীয় নযচয়ত্র/জন্ম নদ, 

নাগনযকত্ত্ব নদদয তযানয়ত কন 

৩.আনথ যক স্বচ্ছরতা ম্পনকযত 

ব্াাংক াটি যনপদকদটয তযানয়ত 

অনুনরন  

৪.জনভয দনরর/ বাড়ায চুনক্তদত্রয 

তযানয়ত অনুনরন 

 ৫. আয়কয াংক্রান্ত প্রতযয়ন দত্রয 

তযানয়ত অনুনরন  

৬. াদাট য াইদজয যনিন ছনফ-

০৩ (নতন) কন (ছনফয ভা: 

৩৫mm x ৪৫mm) 

৭. ভজুদাগাদযয নক্সা 

 

 

১. জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রারভননযাট/ উদজরা ননফ যাী 

অনপাদযয কাম যারয় (কর) 

www.lalmonirhat.gov.bd 

দয়ফ জাট যার দত    

৩। ব্াাংক দত ৪। ননদজই 

৫। আয়কয অনপ 

৬, ব্নক্ত ননজজ 

নফনামূদল্য কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail-
lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.co

m 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@mopa

.gov.bd 

৪১. ছাাখানা াংযক্ষদণয 

জঘালণা অনুদভাদন 

৩০ (নত্র) 

কাম যনদফ 

১.  াদা কাগদজ আদফদন 

২. জাতীয় নযচয়ত্র/জন্ম নদ, 

নাগনযকত্ব নদদয তযানয়ত কন 

৩. াংনিষ্ট নফলদয় 

অনবজ্ঞতা/প্রনক্ষণ াংক্রান্ত 

কাগজদত্রয তযানয়ত অনুনরন  

৪.আনথ যক স্বচ্ছরতা ম্পনকযত ব্াাংক 

াটি যনপদকদটয তযানয়ত অনুনরন  

৫. অনপ বাড়ায চুনক্তদত্রয 

তযানয়ত অনুনরন  

৬. আয়কয াংক্রান্ত প্রতযয়ন দত্রয 

তযানয়ত অনুনরন  

৭. াদাট য াইদজয যনিন ছনফ-

০৩ (নতন) কন (ছনফয ভা: 

৩৫mm x ৪৫mm) 

 

১. ব্নক্ত ননজজ 

২। জাযবা/ইউননয়ন নযলদ 

৩। ব্নক্ত ননজজ 

৪। ব্াাংক দত 

৫।ব্নক্ত ননজজ 

৬। আয়কয অনপ 

৭। ব্নক্ত ননজজ 

 

৩০০/-(নতনত) 

টাকায নন 

জুনডনয়ার স্ট্যাম্প 

- 

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.co

m 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@mopa

.gov.bd 

http://www.lalmonirhat.gov.bd/
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd


৪২. বদননক/ািানক 

নত্রকা প্রকাদয 

ছাড়ত্র প্রদান 

৩০ (নত্র) 

কাম যনদফ 

১.  ননধ যানযত পযদভ আদফদন 

২. জাতীয় নযচয়ত্র/জন্ম নদ, 

নাগনযকত্ব নদদয তযানয়ত কন 

৩.চানযনত্রক নদদয তযানয়ত কন 

৪. প্রস্তানফত ছাাখানা/জপ্রদয 

জঘালণা ত্র/ ভানরকানা স্বত্ত্ব/চুনক্ত 

নাভায তযানয়ত অনুনরন ৬. 

াংনিষ্ট নফলদয় অবজ্ঞতা/প্রনক্ষণ 

াংক্রান্ত কাগজদত্রয তযানয়ত 

অনুনরন  

৭.আনথ যক স্বচ্ছরতা ম্পনকযত ব্াাংক 

াটি যনপদকদটয তযানয়ত অনুনরন  

 

১. জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রারভননযাট 

www.lalmonirhat.gov.bdদয়ফ 

জাট যার দত    

২  ৩. জাযবা/ইউননয়ন নযলদ। 

৪  ৫. ব্নক্ত ননজ 

 

৩০০/-(নতনত) 

টাকায নন 

জুনডনয়ার স্ট্যাম্প 

- 

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.co

m 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat@mopa

. gov.bd 

৪৩ মাত্রা/জভরায অনুভনত ৩০ (নত্র) 

নদন 

১.  াদা কাগদজ আদফদন 

২. জাতীয় নযচয়ত্র/জন্ম নদ, 

নাগনযকত্ব নদদয তযানয়ত কন 

৩. মাত্রা/জভরায ার নাগাদ নদত্র 

১. আদফদনকাযী ননদজ 

২। জাযবা/ ইউননয়ন নযলদ দত 

৩। ব্নক্ত ননজজ 

 

৩০/- টাকায জকাট য 

নপ 

কাযী কনভনায 

জুনডনয়ার মুনিখানা 

রুম নং-০৩/১৬ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.com 

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

রুভ নাং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

admlalmonirhat

@mopa. gov.bd 

 

  

http://www.lalmonirhat.gov.bd/
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd


প্রবাসী কল্যাণ লাখা 

ক্রনভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

সয়ব যাচ্চ  

ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ প্রানিস্থান 

জফামূল্য এফাং 

নযদাধ দ্ধনত 

(মনদ থাদক)  

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি 

কভ যকতযায দফী, রুম নম্বর,  

জজরা/ উদজরায জকাড, 

অনপনয়ার জটনরদপান   

ইদভইর 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযায দনফ, রুভ 

নম্বয, জজরা/ উদজরায 

জকাড অনপনয়ার জটনরদপান 

 ইদভইর 

১ 

 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ প্রবাসীয়দর অরভয়যাগ 

রনষ্পরি 

৩০(রত্রল) 

কায যরদবস 

১. আয়বদন/অরভয়যাগপত্র 

২. জাতীয় নযচয়ত্র/জন্ম নদ, নাগনযকত্ব 

নদদয তযানয়ত কন 

৩.চানযনত্রক নদদয তযানয়ত কন 

 

১. ব্নক্ত ননজজ 

২। জাযবা/ইউননয়ন 

নযলদ 

৩। ব্নক্ত ননজজ 

 

 কাযী কনভনায 

প্রফাী কল্যাণ াখা 

রুম নং-০২/০৮ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat@yahoo.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুম নং-০২/০৭ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mopa.

gov.bd 

 

  

mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd


িথ্য, অরভয়যাগ ও এনরজও লাখা 

ক্রনভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

সয়ব যাচ্চ  

ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ প্রানিস্থান 

জফামূল্য এফাং নযদাধ 

দ্ধনত (মনদ থাদক)  

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি 

কভ যকতযায দফী, রুম নম্বর,  

জজরা/ উদজরায জকাড, 

অনপনয়ার জটনরদপান   

ইদভইর 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযায দনফ, রুভ 

নম্বয, জজরা/ উদজরায 

জকাড অনপনয়ার 

জটনরদপান  ইদভইর 

১ 

 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ তথ্য অনধকায আইন 

২০০৯ এয আতায় 

জনগদণয চানত 

তথ্য প্রদান 

৩০ 

কাম যনদফ।  

ননধ যানযত পযভ ১. জজরা প্রাদকয 

কাম যারয়, রারভননযাট 

www.lalmonirhat.gov

.bdদয়ফ জাট যার দত 

২. তথ্য  অনবদমাগ াখা   

 

প্রনত াতায় ২/- টাকায 

জকাঠ নপ ।  

অনতনযক্ত জজরা ম্যানজদেট 

জগানীয় াখা 

রুম নং-০৩/১২ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@ 

mopa. gov.bd 

নফবাগীয় কনভনায,  

যাংপুয নফবাগ ,যাংপুয 

জপান-+৮৮-০৫২১-৬৭৪০০ 

divcomrangpur@ 

mopa.gov bd 

০২ এননজ কাম যক্রভ 

নযদ যন , ভানক 

ভন্বয় বা কযা  

প্রতযয়ন ত্র জদয়া ।  

৩০ 

কাম যনদফ।  

ননধ যানযত পযদভ 

 

জজরা প্রাদকয কাম যারয় 

রারভননযাট 

(এননজ নফলয়ক াখা ) 

 

নফনা মূদল্য  বাযপ্রাি কভ যকতযা 

এননজ াখা 

রুম নং-০৩/০৩ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৪৬৮ 

acngolalmonirhat@

gmail.com 

জজরা প্রাক, রারভননযাট 

রুম নং-০২/০৪ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০ 

পযাক্স নাং-০৫৯১-৬২০২১ 

dclalmonirhat@mopa. 

gov.bd 

 

০৩. বফফানক অফস্থা 

াংক্রান্ত নদ 

৭ (াত) 

নদন 

১) াদা কাগদজ আদফদন,  

২) তদন্ত প্রনতদফদন 

৩) ননধানযত নপ জভায যনদ,  

৪) ছনফ, াদাট য  

৫) মাফতীয় কাগজত্র। 

১. ব্নক্ত ননজজ 

২। াংনিষ্ট প্রনতষ্ঠান দত 

৩। ব্াক দত 

৪। ব্নক্ত ননজজ 

৫। ব্নক্ত ননজজ 

৭০০/-(াত ত) টাকা বাযপ্রাি কভ যকতযা 

এননজ াখা 

রুম নং-০৩/০৩ 

+৮৮-০৫৯১-৬১৪৬৮ 

acngolalmonirhat@

gmail.com 

জজরা প্রাক, রারভননযাট  

রুম নং-০২/০৪ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০ 

পযাক্স নাং-০৫৯১-৬২০২১ 

dclalmonirhat@mopa. 

gov.bd 

 
 

http://www.lalmonirhat.gov.bd/
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সািারণ লাখা 

ক্রনভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

সয়ব যাচ্চ  

ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ 

প্রানিস্থান 

জফামূল্য এফাং 

নযদাধ দ্ধনত 

(মনদ থাদক)  

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি 

কভ যকতযায দফী, রুম নম্বর,  

জজরা/ উদজরায জকাড, 

অনপনয়ার জটনরদপান   

ইদভইর 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযায দনফ, রুভ নম্বয, 

জজরা/ উদজরায জকাড অনপনয়ার 

জটনরদপান  ইদভইর 

১ 

 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ ফীয মুনক্তদমাদ্ধাদদয 

দাপন-কাপদনয 

অনুদান প্রদান   

১০ 

কাম যনদফ 

১। াংনিষ্ট উদজরা ননফ যাী 

অনপাদয-এয ভাধ্যদভ /যানয াদা 

কাগদজ আদফদন 

২। মৃত্যযয নদ 

৩। মুনক্তদমাদ্ধা নদদয তযানয়ত কন 

৪। জজরা ইউননট কভাড-এয সুানয 

৫। জাতীয় নযচয় দত্রয পদটাকন 

(তযানয়ত) 

(১) ব্নক্ত ননদজ 

(২) াংনিষ্ট উদজরা 

ননফ যাী অনপাদযয 

কাম যারয় 

(৩) উদজরা কভাড/ 

জজরা ইউননট কভাড 

নফনামূদল্য কাযী কনভনায 

াধাযণ াখা 

রুম নং-০২/০৮ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat@yahoo. com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুম নং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mopa.gov.

bd 

০২ ফীয মুনক্তদমাদ্ধাদদয 

নাভ াংদাধন   

১০ 

কাম যনদফ 

১। জগদজট নম্বয 

২। বাযতীয় রার ফন/ মুনক্ত ফাতযা 

নম্বয 

৩। জজরা ইউননট কভাড-এয প্রতযয়ন 

ত্র 

৪। উদজরা মাচাই-ফাছাই কনভটিয 

সুানয 

৫। জাতীয় নযচয় দত্রয পদটাকন 

(তযানয়ত) 

(১) ব্নক্ত ননদজ 

(২) াংনিষ্ট উদজরা 

ননফ যাী অনপাদযয 

কাম যারয় 

(৩) উদজরা কভাড/ 

জজরা ইউননট কভাড 

নফনামূদল্য কাযী কনভনায 

াধাযণ াখা 

রুম নং-০২/০৮ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat@yahoo. com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুম নং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mopa.gov.

bd 

০৩ ফীয মুনক্তদমাদ্ধা 

নদদয আদফদন 

ভন্ত্রণারদয় অগ্রায়ন 

১০ 

কাম যনদফ 

১। জগদজট নম্বয 

২। বাযতীয় রার ফন/ মুনক্ত ফাতযা 

নম্বয 

৩। জজরা ইউননট কভাড-এয প্রতযয়ন 

ত্র 

৪। উদজরা মাচাই-ফাছাই কনভটিয 

সুানয 

৫। জাতীয় নযচয় দত্রয পদটাকন 

(তযানয়ত) 

(১) ব্নক্ত ননদজ 

(২) াংনিষ্ট উদজরা 

ননফ যাী অনপাদযয 

কাম যারয় 

(৩) উদজরা কভাড/ 

জজরা ইউননট কভাড 

 

নফনামূদল্য কাযী কনভনায 

াধাযণ াখা 

রুম নং-০২/০৮ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat@yahoo. com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুম নং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mopa.gov.

bd 
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০৪ ফীয মুনক্তদমাদ্ধাদদয 

জগদজদটয ভুর-

ভ্রানন্ত াংদাধন 

নফলদয় ভতাভত 

জপ্রযণ  

১০ 

কাম যনদফ 

১।জগদজট নম্বয 

২। বাযতীয় রার ফন/ মুনক্ত ফাতযা 

নম্বয 

৩। জজরা ইউননট কভাড-এয প্রতযয়ন 

ত্র 

৪।উদজরা মাচাই-ফাছাই কনভটিয 

সুানয 

৫। জাতীয় নযচয় দত্রয 

পদটাকন(তযানয়ত) 

৬। তদন্ত প্রনতদফদন াদদক্ষ 

(১) ব্নক্ত ননদজ 

(২) াংনিষ্ট উদজরা 

ননফ যাী অনপাদযয 

কাম যারয় 

(৩) উদজরা কভাড/ 

জজরা ইউননট কভাড 

(৪) ব্নক্ত ননদজ 

নফনামূদল্য কাযী কনভনায 

াধাযণ াখা 

রুম নং-০২/০৮ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat@yahoo. com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুম নং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mopa.gov.

bd 

০৫ ফীয মুনক্তদমাদ্ধা 

জদয জগদজদটয 

বাতা প্রানিয স্থান 

নযফতযন াংক্রান্ত 

ভতাভত প্রদান 

১৫ 

কাম যনদফ 

১।জগদজট নম্বয 

২। বাযতীয় রার ফন/ মুনক্ত ফাতযা 

নম্বয 

৩। জজরা ইউননট কভাড-এয প্রতযয়ন 

ত্র 

৪।উদজরা মাচাই-ফাছাই কনভটিয 

সুানয 

৫। জাতীয় নযচয় দত্রয পদটাকন 

(তযানয়ত) 

৬। তদন্ত প্রনতদফদন াদদক্ষ 

(১) ব্নক্ত ননদজ 

(২) াংনিষ্ট উদজরা 

ননফ যাী অনপাদযয 

কাম যারয় 

(৩) উদজরা কভাড/ 

জজরা ইউননট কভাড 

নফনামূদল্য কাযী কনভনায 

াধাযণ াখা 

রুম নং-০২/০৮ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat@yahoo. com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুম নং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mopa.gov.

bd 

 

০৬ ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠীদক 

নদ প্রদান 

০৩ 

কাম যনদফ 

(১)জজরা প্রাক ফযাফয াদা কাগদজ 

আদফদন 

(২) উদজরা ননফ যাী অনপাদযয 

সুানয/ তদন্ত প্রনতদফদন। 
৩) আদফদনকাযীয যনঙন তযানয়ত 

াদাট য াইদজয ১ কন ছনফ 

৪) াংনিষ্ট জগাত্র প্রধাদনয প্রতযয়নত্র 

৫)  আদফদনকাযীয জাতীয় 

নযচয়ত্র/(ইউন জচয়াযম্যান কর্তযক 

নাগনযকত্ব নদ এয তযনয়ত 

পদটাকন 

৬) জন্মননফন্ধন নদত্র (তযানয়ত) 

(১) ব্নক্ত ননদজ 

(২) াংনিষ্ট উদজরা 

ননফ যাী অনপাদযয 

কাম যারয় 

(৩) াংনিষ্ট জগাত্র প্রধান 

(৪) ননফ যাচন অনপ/ 

াংনিষ্ট ইউন 

জচয়াযম্যান 

নফনামূদল্য কাযী কনভনায 

াধাযণ াখা 

রুম নং-০২/০৮ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat@yahoo. com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুম নং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mopa. 

gov.bd 
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০৭ ভাভান্য 

যাষ্ট্রনতয 

জস্বচ্ছাধীন তনফর 

দত প্রাি জচক 

ব্নক্তদক প্রদান 

০৫ 

কাম যনদফ 

১। জাতীয় নযচয় দত্রয পদটাকন 

(তযানয়ত) 

২। নমুনা স্বাক্ষয াংনিষ্ট উদজরা 

ননফ যাী অনপায কর্তযক প্রদি 

(তযানয়ত) 

৩। ১০/- টাকা মূল্যভাদনয জযনবননউ 

স্ট্যাম্প-১টি 

(১) ব্নক্ত ননদজ 

(২) াংনিষ্ট উদজরা 

ননফ যাী অনপাদযয 

কাম যারয় 

(৩) জাস্ট্ অনপ 

নফনামূদল্য কাযী কনভনায 

াধাযণ াখা 

রুম নং-০২/০৮ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat@yahoo. 
com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুম নং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mopa. 

gov.bd 

০৮ নক্ষা ভন্ত্রণারদয়য 

অনুদান প্রদান 

০৫ 

কাম যনদফ 

(১) আদফদন 

(২) নক্ষা প্রনতষ্ঠান প্রধাদনয 

প্রতযয়নত্র 

(৩) নক্ষাগত জমাগ্যতায নদ 

(১) জাস্ট্ অনপ 

(২) াংনিষ্ট নক্ষা 

প্রনতষ্ঠান 

নফনা খযদচ কাযী কনভনায 

াধাযণ াখা 

রুম নং-০২/০৮ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat@yahoo. 
com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুম নং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mopa. 

gov.bd 

০৯ ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয ত্রাণ  

কল্যাণ তনফর 

দত ব্নক্তয 

অনুকূদর প্রদি 

অনুদাদনয জচক 

নফতযণ 

0৭ 

কাম যনদফ 

(ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয 

কাম যারদয়য 

ননদদ যনা 

জভাতাদফক) 

১। জাতীয় নযচয় দত্রয পদটাকন 

(তযানয়ত) 

২। নমুনা স্বাক্ষয াংনিষ্ট উদজরা 

ননফ যাী অনপায কর্তযক প্রদি 

(তযানয়ত) 

৩। ১০/- টাকা মূল্যভাদনয জযনবননউ 

স্ট্যাম্প-১টি 

(১) ব্নক্ত ননদজ 

(২) াংনিষ্ট উদজরা 

ননফ যাী 

অনপাদযয কাম যারয় 

(৩) জাস্ট্ অনপ 

নফনামূদল্য কাযী কনভনায 

াধাযণ াখা 

রুম নং-০২/০৮ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat@yahoo. 
com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুম নং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mopa. 

gov.bd 

১০ মসরজদ/ মরিয়রর 

অনুকূয় িম য 

মন্ত্রণাে প্রাপ্ত 

বরাদ্দ রবিরণ 

১০ 

কায যরদবস 

১। প্রনতষ্ঠাদনয জযজুদরদনয কন  

ক্ষভতাত্র 

২। নমুনা স্বাক্ষয াংনিষ্ট উদজরা 

ননফ যাী অনপায কর্তযক প্রদি 

(তযানয়ত) 

৩। ১০/- টাকা মূল্যভাদনয জযনবননউ 

স্ট্যাম্প-১টি 

(১) প্রনতষ্ঠাদনয 

প্রধান/বানত ননদজ 

(২) াংনিষ্ট উদজরা 

ননফ যাী 

অনপাদযয কাম যারয় 

(৩) জাস্ট্ অনপ 

 

নফনামূদল্য কাযী কনভনায 

াধাযণ াখা 

রুম নং-০২/০৮ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat@yahoo. 
com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুম নং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mopa. 

gov.bd 

১১ ভাভান্য 

যাষ্ট্রনতয 

জস্বচ্ছাধীন তনফর 

দত প্রাি জচক 

প্রনতষ্ঠানদক প্রদান 

০৫ 

কাম যনদফ 

১। প্রনতষ্ঠাদনয জযজুদরদনয কন  

ক্ষভতাত্র 

২। নমুনা স্বাক্ষয াংনিষ্ট উদজরা 

ননফ যাী অনপায কর্তযক প্রদি 

(তযানয়ত) 

৩। ১০/- টাকা মূল্যভাদনয জযনবননউ 

স্ট্যাম্প-১টি 

(১) প্রনতষ্ঠাদনয প্রধান 

ননদজই 

(২) াংনিষ্ট উদজরা 

ননফ যাী অনপাদযয 

কাম যারয় 

(৩) জাস্ট্ অনপ 

 

নফনামূদল্য কাযী কনভনায 

াধাযণ াখা 

রুম নং-০২/০৮ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat@yahoo. 
com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুম নং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mopa. 

gov.bd 
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১২ ভনজদ ভনদদযয 

অনুকূদর ধভ য 

ভন্ত্রণারয়/ ভাননীয় 

ভন্ত্রীয জস্বচ্ছাধীন 

তনফর দত প্রাি 

জচক নফতযণ 

০৫ 

কাম যনদফ 

১। জাতীয় নযচয় দত্রয পদটাকন 

(তযানয়ত) 

২। নমুনা স্বাক্ষয াংনিষ্ট উদজরা 

ননফ যাী অনপায কর্তযক প্রদি 

(তযানয়ত) 

৩। ১০/- টাকা মূল্যভাদনয জযনবননউ 

স্ট্যাম্প-১টি 

(১) ব্নক্ত/ প্রনতষ্ঠান 

ননদজই 

(২) াংনিষ্ট উদজরা 

ননফ যাী অনপাদযয 

কাম যারয় 

(৩) জাস্ট্ অনপ 

 

নফনামূদল্য কাযী কনভনায 

াধাযণ াখা 

রুম নং-০২/০৮ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat@yahoo. 
com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুম নং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mopa. 

gov.bd 

১৩ 

 

 

 

 

 

 

 

নক্ষা ভন্ত্রণারয় 

দত প্রাি জচক 

প্রনতষ্ঠানদক প্রদান 

০৫ 

কাম যনদফ 

(১) ১০ টাকা মূদল্যয যাজস্ব টিদকট 

(২) নক্ষা প্রনতষ্ঠান প্রধাদনয প্রতযয়নত্র 

(১) জাস্ট্ অনপ 

(২) াংনিষ্ট নক্ষা 

প্রনতষ্ঠান 

নফনামূদল্য কাযী কনভনায 

াধাযণ াখা 

রুম নং-০২/০৮ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat@yahoo. 
com 

জজরা প্রাক, রারভননযাট  

রুম নং-০২/০৪ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০  

পযাক্স নাং-০৫৯১-৬২০২১ 

dclalmonirhat@mopa.gov.bd 

 

১৪ নক্ষা ভন্ত্রণারয় 

দত প্রাি জচক 

ব্নক্তদক প্রদান 

০৫ 

কাম যনদফ 

(১) ১০ টাকা মূদল্যয যাজস্ব টিদকট 

(২) নক্ষা প্রনতষ্ঠান প্রধাদনয প্রতযয়নত্র 

(১) জাস্ট্ অনপ 

(২) াংনিষ্ট নক্ষা 

প্রনতষ্ঠান 

নফনামূদল্য কাযী কনভনায 

াধাযণ াখা 

রুম নং-০২/০৮ 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat@yahoo. 
com 

জজরা প্রাক, রারভননযাট  

রুম নং-০২/০৪ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০  

পযাক্স নাং-০৫৯১-৬২০২১ 

dclalmonirhat@mopa.gov.bd 

 

১৫ াংস্কৃনত নফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় দত 

অনুদান প্রানিয 

আদফদন 

অগ্রগাভীকযণ 

০৫ 

কাম যনদফ 

(১) ননধ যানযত পযদভ আদফদন 

(২) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র / 

নাগনযকত্ব নদ এয তযনয়ত পদটাকন 

(৩)  আদফদনকাযীয যনঙন তযানয়ত 

াদাট য াইদজয ১ কন ছনফ 

(৪) াংস্কৃনতয জক্ষদত্র অফদান াংক্রান্ত 

কাগজত্র/ নদ 

(৫) আদফদন পযদভ দুইজন াাংস্কৃনতক 

ব্নক্তয প্রতযয়ন। 

(১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারয়/উদজরা 

ননফ যাী অনপাদযয 

কাম যারয় 

(২) ননফ যাচন অনপ/ 

াংনিষ্ট ইউন 

জচয়াযম্যান 

(৩) ব্নক্ত ননদজ 

(৪) ব্নক্ত ননদজ 

(৫) ব্নক্ত ননদজ 

 

 

নফনামূদল্য কাযী কনভনায 

াধাযণ াখা 

রুম নং-০২/০৮ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat@ 

yahoo.com 

 

 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুম নং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mopa.gov.bd 

 

১৬ মৄফ  ক্রীড়া 

ভন্ত্রণারয় দত 

অনুদান প্রানিয 

আদফদন ঐ 

ভন্ত্রণারদয় জপ্রযণ 

০৫ 

কাম যনদফ 

(১) ননধ যানযত পযদভ আদফদন 

(২) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র 

/নাগনযকত্ব নদ এয তযনয়ত 

পদটাকন 

(৩)  আদফদনকাযীয যনঙন তযানয়ত 

াদাট য াইদজয ১ কন ছনফ 

(৪) ক্রীড়া জক্ষদত্র অফদান াংক্রান্ত 

কাগজত্র 

(১) জজরা প্রাদকয 

কাম যারয়/উদজরা 

ননফ যাী অনপাদযয 

কাম যারয় 

(২) ননফ যাচন অনপ/ 

াংনিষ্ট ইউন 

জচয়াযম্যান 

(৩) ব্নক্ত ননদজ 

(৪) ব্নক্ত ননদজ 

 

নফনামূদল্য কাযী কনভনায 

াধাযণ াখা 

রুম নং-০২/০৮ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat@ 

yahoo.com 

 

 

 

 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (ানফ যক) 

রুম নং-০২/০৭ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mopa.gov.bd 
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১৭ চাকুযীযত অফস্থায় 

মৃত্যযফযণকাযী 

যকাযী কভ যকতযা/ 

কভ যচাযীদদয 

আনথ যক অনুদান 

৩০ 

কাম যনদফ 

১)  ননধ যানযত পযদভ াংনিষ্ট 

ননয়ন্ত্রণকাযী ভন্ত্রণারদয়য ভাধ্যদভ/জজরা 

প্রাদকয 

কাম যারদয়য ভাধ্যদভ/ মথামথ কর্তযদক্ষয 

ভাধ্যদভ আদফদন াঠাদত দফ| 

২)  প্রধান নাফ যক্ষণ কভ যকর্রতযা/ জজরা 

নাফ যক্ষণ কভ যকতযায প্রনতস্বাক্ষনযত 

জল জফতদনয প্রতযয়নত্র ( এরনন) 

৩)  ানব য ফনয াংনিষ্ট অাংদয 

তযানয়ত পদটাকন 

৪)  চাকুনয স্থায়ীকযদণয আদদদয 

পদটাকন| 

৫) যাজস্ব খাত ভূক্ত স্থায়ী যকাযী 

কভ যচাযী ভদভ য প্রতযয়নত্র 

৬) াাতার কর্তযক্ষ / স্থানীয় 

যকায কর্তযক মৃতকভ যচাযীয মৃত্যযনদ 

৭) মৃত ব্নক্তয য়ানয নদ 

৮) য়ানযগণ কর্তযক আদফদনকাযীদক 

ক্ষভতা অ যন প্রতযয়নত্র 

৯) আদফদনকাযীয ছনফ/ জাতীয় 

নযচয়দত্রয  কন 

১০) নন-ম্যানযজ াটি যনপদকট (স্বাভী/স্ত্রী) 

১১) আদফদন পযদভয “গ” অাংদ 

জভনডদকর জফাড য কর্তযক পূযণ  স্বাক্ষয 

১২) আদফদন পযদভয “ঘ” অাংদ জজরা 

ফাছাই কনভটিয বানতয স্বাক্ষয 

১)  াংনিষ্ট 

ননয়ন্ত্রণকাযী 

ভন্ত্রণারয়/ জজরা 

প্রাদকয 

কাম যারয়/মথামথ 

কর্তযক্ষ 

২)  প্রধান নাফ 

যক্ষণ কভ যকর্রতযা/ জজরা 

নাফ যক্ষণ কভ যকতযা 

৩) াংনিষ্ট অনপ 

৪) াংনিষ্ট অনপ 

প্রধান 

৫) জভনডদকর জফাড য/ 

ইউ.ন জচয়াযভান/ 

জীযবায জভয়য 

৬) ইউ.ন জচয়াযভান/ 

জীযবায জভয়য 

৭) ব্নক্ত ননদজ 

৮) াংনিষ্ট ননয়ন্ত্রণ 

কাযী ভন্ত্রণারয় / 

জজরা প্রাক 

৯) জভনডদকর জফাড য/ 

ননবর াজযন অনপ 

নফনামূদল্য কাযী কনভনায 

াধাযণ াখা 

রুম নং-০২/০৮ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat@ 

yahoo.com 

 

 

 

 

জজরা প্রাক, রারভননযাট  

রুম নং-০২/০৪ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০  

পযাক্স নাং-০৫৯১-৬২০২১ 

dclalmonirhat@mopa.gov.bd 
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এরজ লাখা 

ক্রনভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

সয়ব যাচ্চ  

ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র/ আদফদন 

পযভ প্রানিস্থান 

জফামূল্য এফাং 

নযদাধ দ্ধনত 

(মনদ থাদক)  

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি 

কভ যকতযায দফী, রুম নম্বর,  

জজরা/ উদজরায জকাড, 

অনপনয়ার জটনরদপান   

ইদভইর 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযায দনফ, রুভ নম্বয, 

জজরা/ উদজরায জকাড অনপনয়ার 

জটনরদপান  ইদভইর 

১ 

 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ 

জন্ম নদ  

প্রদাননয 

৯০(নব্বই)দদন 

অদিক্রান্ত ফায 

য  জন্ম নদ 

ংনাধননয 

আনফদন 

প্রদিস্বাক্ষযকযণ 

০৭(াি) 

কাম যদদফ 

১. দনধ যাদযি পযনভ পৌযবায পভয়নযয ভাধ্যনভ 

আনফদন কযনি  নফ। 

২. ইনিাপূনফ য ংগৃীি জন্ম দনফন্ধন ননদয মূর 

কদ। 

৩. ংনাধননয জন্য প্রনয়াজনীয় ডুকুনভন্ট এয 

িযাদয়ি কদ (ফয় প্রভানণয জন্য আইনগিবানফ 

ইস্যযকৃি পভদিনকর ার্ট যদপনকট/জািীয় 

দযচয়নেয কদ/ভাধ্যদভক স্কুর ার্ট যদপনকনটয 

কদ) 

রনি যাররি ফরম 

সপৌরসভা কায যায়ে 

পাওো যায়ব। 

দপ/চাজয মুক্ত 

উ-দযচারক, স্থানীয় যকায 

রুম নং-০২/২০ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১০৭৩ 

ddlglalmonirhat@gmail.com 
(পৌযবাএরাকায  জন্য  প্রনমাজয  ) 

জজরা প্রাক, রারভননযাট 

রুম নং-০২/০৪ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০  

পযাক্স নাং-০৫৯১-৬২০২১ 

dclalmonirhat@mopa.gov.bd 

 

০২ মৃত্যয নদ 

প্রদাননয ৯০ 

(নব্বই) দদন 

অদিক্রান্ত ফায 

য মৃত্যয নদ 

ংনাধন 

আনফদন 

প্রদিস্বাক্ষযকযণ 

০৭(াি) 

কাম যদদফ 

১. দনধ যাদযি পযনভ পৌযবায 

    পভয়নযয ভাধ্যনভ আনফদন কযনি  নফ। 

২. ইনিাপূনফ য ংগৃীি মৃত্যয ননদয মূর কদ। 

৩. ংনাধননয জন্য প্রনয়াজনীয় ডুকুনভন্ট এয 

িযাদয়ি কদ (ফয় প্রভানণয জন্য আইনগিবানফ 

ইস্যযকৃি পভদিনকর ার্ট যদপনকট/ জািীয় 

দযচয়নেয কদ/ভাধ্যদভক স্কুর ার্ট যদপনকনটয 

কদ) 

রনি যাররি ফরম 

সপৌরসভা কায যায়ে 

পাওো যায়ব। 
দপ/চাজয মুক্ত 

উ-দযচারক, স্থানীয় যকায 

রুম নং-০২/২০ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১০৭৩ 

ddlglalmonirhat@gmail.com 
(পৌযবাএরাকায  জন্য  প্রনমাজয  ) 

জজরা প্রাক, রারভননযাট  

রুম নং-০২/০৪ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০  

পযাক্স নাং-০৫৯১-৬২০২১ 

dclalmonirhat@mopa.gov.bd 

 

০৩ ইউদনয়ন দযলদ 

পচয়াযম্যান/দস্য

এফং পৌয  

কাউদিরাযনদয 

দফনদন ভ্রভনণয 

অনুভদি প্রদান 

০৭ (াি) 

কাম যদদফ 
প্রনমাজয নয় 

প্রয়যাজু নে 
দপ/চাজয মুক্ত 

উ-দযচারক, স্থানীয় যকায 

রুম নং-০২/২০ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১০৭৩ 

ddlglalmonirhat@gmail.com 
(পৌযবাএরাকায  জন্য  প্রনমাজয  ) 

জজরা প্রাক, রারভননযাট  

রুম নং-০২/০৪ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০  

পযাক্স নাং-০৫৯১-৬২০২১ 

dclalmonirhat@mopa.gov.bd 
 

  

mailto:dclalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:dclalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:dclalmonirhat@mopa.gov.bd


০৪ ইউদনয়ন 

দযলনদয 

দচফনদয 

ানাট য ইস্যয/ 

নফায়ননয ছাড়ে 

প্রদান 

০৭(াি) 

কাম যদদফ 
দনধ যাদযি পযনভ আনফদন 

পাস যয়পা  অরফয়স 

পাওো যায়ব দপ/চাজয মুক্ত 

উ-দযচারক, স্থানীয় যকায 

রুম নং-০২/২০ 

জপান-+88-০৫৯১-৬১০৭৩ 

ddlglalmonirhat@gmail.com 
(পৌযবাএরাকায  জন্য  প্রনমাজয  ) 

জজরা প্রাক, রারভননযাট  

রুম নং-০২/০৪ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০ 

 পযাক্স নাং-০৫৯১-৬২০২১ 

dclalmonirhat@mopa.gov.bd 
 

 

  

mailto:dclalmonirhat@mopa.gov.bd


সংস্থাপন লাখা 

ক্রনভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

সয়ব যাচ্চ  

ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ প্রানিস্থান 

জফামূল্য এফাং 

নযদাধ দ্ধনত 

(মনদ থাদক)  

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি 

কভ যকতযায দফী, রুম নম্বর,  

জজরা/ উদজরায জকাড, 

অনপনয়ার জটনরদপান   

ইদভইর 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযায দনফ, রুভ নম্বয, 

জজরা/ উদজরায জকাড অনপনয়ার 

জটনরদপান  ইদভইর 

১ 

 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নন জগকজকটড 

কভ যচাযীয 

জনন প্রদান 

অকদ 

(চাকুকযয 

দনকজয ফয 

গ্রকণয জক্ষকত্র) 

০৭ 

কাম যদদফ 
১। চাকুযী ফদ 
২। দঅযএর গভকনয ভঞ্জুযী ত্র 
৩। আএরদদ/এরদদ 
৪। জনন পযভ ২.১(ংকমাজনী-৪) 
৫। তযাদয়ত ছদফ 
৬। বফধ উত্তযাদধকায জঘালণা ত্র 

    (ংকমাজনী-২) 
৭। নমুনা স্বাক্ষয  াকতয াঁচ অঙ্গুকরয 

ছা (ংকমাজনী-৬) 
৮। না-দাফী প্রতযয়ন ত্র(ংকমাজনী-৮) 
৯। জাতীয় দযচয় ত্র 

১। ংদিষ্ট দপ 
২। ংদিষ্ট দপ 

৩। ংদিষ্ট দপ 

৪। পযভস্  জস্ট্নাযী 

াখা 

৫। চাকুকয স্বয়ং 

৬। পযভস্  জস্ট্নাযী 

াখা 

৭। পযভস্  জস্ট্নাযী 

াখা 

৮। ংদিষ্ট দপ 

 

নফনামূদল্য কাযী কদভনায 
ংস্থান াখা 

রুম নং-০২/১৪ 
জপানঃ+৮৮-০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat@

yahoo.com 

 
 

জজরা প্রাক, রারভননযাট  

রুম নং-০২/০৪ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০  

পযাক্স নাং-০৫৯১-৬২০২১ 

dclalmonirhat@mopa.gov.bd 

 

০২ াদযফাদযক 

জনন 

(জনন 

ভঞ্জুদযয পূকফ যআ 

জননাকযয 

মৃত্যয কর) 

০৭ 

কাম যদদফ 
১। চাকুযী ফদ 
২। দঅযএর গভকনয   ভঞ্জুযী ত্র 
৩। আ এরদদ/এরদদ 
৪। জনন পযভ-২.২(ংকমাজনী-৫) 
৫। তযাদয়ত ছদফ 
৬। বফধ উত্তযাদধকায নদত্র  নন-

ম্যাদযজ াটি যদপককট ত্র (ংকমাজনী-৩) 
৭। নমুনা স্বাক্ষয  াকতয াঁচ অঙ্গুকরয 

ছা(ংকমাজনী-৬) 
৮। না-দাফী প্রতযয়ন ত্র(ংকমাজনী-৮) 
৯। জাতীয় দযচয় ত্র 
১০। মৃত্যযয নদত্র 
১১। দববাফক ভকনানয়ন এফং ফয 

বাতা  অনুকতাদলক উকত্তারন কযায 

ক্ষভতা  যন নদ(ংকমাজনী-৭) 

 

১। ংদিষ্ট দপ 
২। ংদিষ্ট দপ 

৩। ংদিষ্ট দপ 

৪। পযভস্  জস্ট্নাযী 

াখা 

৫। চাকুকয স্বয়ং 

৬। চাকুকয স্বয়ং 

৭। পযভস্  জস্ট্নাযী 

াখা 

৮। ংদিষ্ট দপ 

৯। চাকুকয স্বয়ং 

১০। চাকুকয স্বয়ং 

১১। পযভস্  জস্ট্নাযী 

াখা 

 

 

 

-- কাযী কদভনায 
ংস্থান াখা 

রুম নং-০২/১৪ 
জপানঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat@

yahoo.com 

 
 

জজরা প্রাক, রারভননযাট 

রুম নং-০২/০৪  

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০  

পযাক্স নাং-০৫৯১-৬২০২১ 

dclalmonirhat@mopa.gov.bd 

 

mailto:dclalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:dclalmonirhat@mopa.gov.bd


০৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

াদযফাদযক 

জনন 

 (ফযবাতা 

জবাগযত 

ফস্থায় জনন 

জবাগীয মুত্যয 

কর) 

০৭ 

কাম যদদফ 
১। জনন অকফদন পযভ২.২ 

(ংকমাজনী-৫) 
২। তযাদয়ত ছদফ 
৩।  বফধ উত্তযাদধকায নদত্র  নন-

ম্যাদযজ াটি যদপককট ত্র (ংকমাজনী-৩) 
৪। নমুনা স্বাক্ষয  াকতয াঁচ অঙ্গুকরয 

ছা(ংকমাজনী-৬) 
৫। । দববাফক ভকনানয়ন এফং ফয 

বাতা  অনুকতাদলক উকত্তারন কযায 

ক্ষভতা  যন নদ (ংকমাজনী-৭) 
৬। মৃত্যযয নদত্র 
৭।দ,দ, এফং দড াপ 
৮। জাতীয় দযচয় ত্র 

১। পযভস্  জস্ট্নাযী 

াখা 

২। চাকুকয স্বয়ং 

৩। ংদিষ্ট দপ 

৪। চাকুকয স্বয়ং 

৫। চাকুকয স্বয়ং 

৬। চাকুকয স্বয়ং 

৭। চাকুকয স্বয়ং 

৮। চাকুকয স্বয়ং 

 

-- কাযী কদভনায 
ংস্থান াখা 

রুম নং-০২/১৪ 
জপানঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat@

yahoo.com 

 
 

জজরা প্রাক, রারভননযাট 

রুম নং-০২/০৪ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০  

পযাক্স নাং-০৫৯১-৬২০২১ 

dclalmonirhat@mopa.gov.bd 

 

০৪ ক্ষভ 

কভ যচাযীয 

কোণ 

তদফকরয 

নুদান প্রদান 

০৩ 

কাম যদদফ 
১। কোণ তদফকরয অকফদন ত্র 
২। আ এরদদ/এরদদ  
৩। তযাদয়ত ছদফ 
৪। বফধ উত্তযাদধকায জঘালণা  
     ত্র (ংকমাজনী-২) 
৫। নমুনা স্বাক্ষয  াকতয াঁচ অঙ্গুকরয 

ছা (ংকমাজনী-৬) 
৬। না-দাফী প্রতযয়ন ত্র(ংকমাজনী-৮) 
৭। জাতীয় দযচয় ত্র 
৮। যাজস্ব খাতভূক্ত কভ যচাযী দক-না এয  
     প্রতযয়ন ত্র 

 

১। পযভস্  জস্ট্নাযী 

াখা 

২। ংদিষ্ট দপ 

৩। চাকুকয স্বয়ং 

 ৪। চাকুকয স্বয়ং 

৫। চাকুকয স্বয়ং 

৬। ংদিষ্ট দপ 

৭। চাকুকয স্বয়ং 

৮। ংদিষ্ট দপ 

 

-- কাযী কদভনায 
ংস্থান াখা 

রুম নং-০২/১৪ 
জপানঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat

@yahoo.com 

 

জজরা প্রাক, রারভননযাট 

রুম নং-০২/০৪  

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০  

পযাক্স নাং-০৫৯১-৬২০২১ 

dclalmonirhat@mopa.gov.bd 

 

০৫ ক্ষভ 

কভ যচাযীয জমৌথ 

ফীভায থ য 

ভঞ্জুয 

০৩ 

কাম যদদফ 
১। জমৌথ ফীভায অকফদন ত্র 
২। আ এরদদ/এরদদ  
৩। তযাদয়ত ছদফ  
৪। বফধ উত্তযাদধকায জঘালণা   
    ত্র(ংকমাজনী-২) 
৫। নমুনা স্বাক্ষয  াকতয াঁচ অঙ্গুকরয 

ছা (ংকমাজনী-৬) 
৬। না-দাফী প্রতযয়ন ত্র(ংকমাজনী-৮) 
৭। জাতীয় দযচয় ত্র 
৮। যাজস্ব খাতভূক্ত কভ যচাযী দক-না এয 

প্রতযয়ন ত্র 

১। পযভস্  জস্ট্নাযী 

াখা 

২। ংদিষ্ট দপ 

৩। চাকুকয স্বয়ং 

 ৪। চাকুকয স্বয়ং 

৫। চাকুকয স্বয়ং 

৬। ংদিষ্ট দপ 

৭। চাকুকয স্বয়ং 

৮। ংদিষ্ট দপ 

 

-- কাযী কদভনায 
ংস্থান াখা 

রুম নং-০২/১৪ 
জপানঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat

@yahoo.com 

 

জজরা প্রাক, রারভননযাট 

রুম নং-০২/০৪ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০  

পযাক্স নাং-০৫৯১-৬২০২১ 

dclalmonirhat@mopa.gov.bd 
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০৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মৃত কভ যচাযীয 

কোণ 

তদফকরয 

নুদান প্রদান 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৩ 

কাম যদদফ 
১। কোণ তদফকরয অকফদন 
২। তযাদয়ত ছদফ 
৩। । বফধ উত্তযাদধকায নদত্র  নন-

ম্যাদযজ াটি যদপককট ত্র(ংকমাজনী-৩) 
৪। নমুনা স্বাক্ষয  াকতয াঁচ অঙ্গুকরয 

ছা (ংকমাজনী-৬) 
৫। । বফধ উত্তযাদধকায জঘালণা ত্র 

(ংকমাজনী-২) 

৬। মৃত্যযয নদত্র 
৭। জাতীয় দযচয় ত্র 
৮। যাজস্ব খাতভূক্ত কভ যচাযী দক-না এয 

প্রতযয়ন ত্র 

 
 

১। পযভস্  জস্ট্নাযী 

াখা 

২। চাকুকয স্বয়ং 

৩। চাকুকয স্বয়ং 

৪। চাকুকয স্বয়ং 

৫। চাকুকয স্বয়ং 

৬। চাকুকয স্বয়ং 

৭। চাকুকয স্বয়ং 

৮। ংদিষ্ট দপ 

 

 
 

-- কাযী কদভনায 
ংস্থান াখা 

রুম নং-০২/১৪ 
জপানঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat

@yahoo.com 

 

জজরা প্রাক, রারভননযাট 

রুম নং-০২/০৪  

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০  

পযাক্স নাং-০৫৯১-৬২০২১ 

dclalmonirhat@mopa.gov.bd 

 

০৭ ৩য়/৪থ য জেদণয 

কভ যচাযীকদয 

াধাযণ বদফষ্য 

তদফর কত 

১ভ  ২য় 

দগ্রভ ভঞ্জুয 

০২ 

কাম যদদফ 
১। সািারণ ভরবষ্য তদফকরয অকফদন 
২। রহসাব রববরণী 

 

১। পযভস্  জস্ট্নাযী 

াখা 

২। চাকুকয স্বয়ং 

 

-- কাযী কদভনায 
ংস্থান াখা 

রুম নং-০২/১৪ 
জপানঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat

@yahoo.com 

জজরা প্রাক, রারভননযাট  

রুম নং-০২/০৪ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০  

পযাক্স নাং-০৫৯১-৬২০২১ 

dclalmonirhat@mopa.gov.bd 

 

০৮ ৩য়/৪থ য জেদণয 

কভ যচাযীকদয 

াধাযণ বদফষ্য 

তদফর কত 

র্ততীয় দগ্রভ 

ভঞ্জুয 

০২ 

কাম যদদফ 
১। সািারণ ভরবষ্য তদফকরয অকফদন 
২। রহসাব রববরণী 

১। পযভস্  জস্ট্নাযী 

াখা 

২। ংদিষ্ট দপ 

 

-- কাযী কদভনায 
ংস্থান াখা 

রুম নং-০২/১৪ 
জপানঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat

@yahoo.com 

জজরা প্রাক, রারভননযাট 

রুম নং-০২/০৪ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০  

পযাক্স নাং-০৫৯১-৬২০২১ 

dclalmonirhat@mopa.gov.bd 

 

০৯ ৩য়/৪থ য জেদণয 

কভ যচাযীকদয দ 

অয এর ভঞ্জুয 

০৩দদন ১। আয়বদন পত্র 

২। ছুর্টর প্রিুেন পত্র 

৩। চাকুরী খরিোন বরহ 

১। চাকুকয স্বয়ং 

২। ংদিষ্ট দপ 

৩। ংদিষ্ট দপ 

 

-- কাযী কদভনায 
ংস্থান াখা 

রুম নং-০২/১৪ 
জপানঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat

@yahoo.com 

জজরা প্রাক, রারভননযাট  

রুম নং-০২/০৪ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০  

পযাক্স নাং-০৫৯১-৬২০২১ 

dclalmonirhat@mopa.gov.bd 
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১০ ৩য়/৪থ য জেদণয 

কভ যচাযীকদয 

দজযত ছুটি 

ভঞ্জুয 

০৩ 

কাম যদদফ 
১। আয়বদন পত্র 

২। ছুর্টর প্রিুেন পত্র 

৩। চাকুরী খরিোন বরহ 

১। চাকুকয স্বয়ং 

২। ংদিষ্ট দপ 

৩। ংদিষ্ট দপ 

 

-- কাযী কদভনায 
ংস্থান াখা 

রুম নং-০২/১৪ 
জপানঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat@ 

yahoo.com 

জজরা প্রাক, রারভননযাট 

রুম নং-০২/০৪  

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০  

পযাক্স নাং-০৫৯১-৬২০২১ 

dclalmonirhat@mopa.gov.bd 

 ১১ ৩য়/৪থ য জেদণয 

কভ যচাযীকদয 

দক্ষা ছুটি 

গ্রায়ণ 

০২ 

কাম যদদফ 
১। আয়বদন পত্র 

২। ছুর্টর প্রিুেন পত্র 

৩। চাকুরী খরিোন বরহ 

১। চাকুকয স্বয়ং 

২। ংদিষ্ট দপ 

৩। ংদিষ্ট দপ 

 

-- কাযী কদভনায 
ংস্থান াখা 

রুম নং-০২/১৪ 
জপানঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat@ 

yahoo.com 

 

জজরা প্রাক, রারভননযাট 

রুম নং-০২/০৪  

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০  

পযাক্স নাং-০৫৯১-৬২০২১ 

dclalmonirhat@mopa.gov.bd 

 ১২ ৩য়/৪থ য জেদণয 

কভ যচাযীকদয োদন্ত 

দফকনাদন ছুটি 

ভঞ্জুয 

০২ 

কাম যদদফ 
১। আয়বদন পত্র 

২। ছুর্টর প্রিুেন পত্র 

৩। চাকুরী খরিোন বরহ 

৪। পূব যবিী আয়দয়লর মঞ্জুরী পত্র 

১। চাকুকয স্বয়ং 

২। ংদিষ্ট দপ 

৩। ংদিষ্ট দপ 

৪। ংদিষ্ট অদপ 

-- কাযী কদভনায 
ংস্থান াখা 

রুম নং-০২/১৪ 
জপানঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat

@yahoo.com 

জজরা প্রাক, রারভননযাট 

রুম নং-০২/০৪   

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০  

পযাক্স নাং-০৫৯১-৬২০২১ 

dclalmonirhat@mopa.gov.bd 

 
১৩ ৩য়/৪থ য জেদণয 

কভ যচাযীকদয 

উচ্চ দক্ষায 

নুভদত প্রদান 

০২ 

কাম যদদফ 
১। আয়বদন পত্র 

২। রলক্ষা প্ররিষ্ঠায়নর অধ্যােনরি 

সার্ট যরফয়ক  

১। চাকুকয স্বয়ং 

২। চাকুকয স্বয়ং 
-- কাযী কদভনায 

ংস্থান াখা 

রুম নং-০২/১৪ 
জপানঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat

@yahoo.com 

জজরা প্রাক, রারভননযাট 

রুম নং-০২/০৪  

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০  

পযাক্স নাং-০৫৯১-৬২০২১ 

dclalmonirhat@mopa.gov.bd 

 
১৪ ভদরা 

কভ যচাযীয 

প্রসূদত ছুটি 

ভঞ্জুয 

০৩ 

কাম যদদফ 
১। আয়বদন পত্র 

২। মার্তত্ব জরনি ডাক্তার সনদ। 

৩। চাকরর খরিোন বরহ 

১। চাকুকয স্বয়ং 

২। চাকুকয স্বয়ং 

৩। ংদিষ্ট দপ 

 

-- কাযী কদভনায 
ংস্থান াখা 

রুম নং-০২/১৪ 
জপানঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat

@yahoo.com 

জজরা প্রাক, রারভননযাট 

রুম নং-০২/০৪  

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০  

পযাক্স নাং-০৫৯১-৬২০২১ 

dclalmonirhat@mopa.gov.bd 

 
১৫ চাকুযী 

স্থায়ীকযণ 
০৭ 

কাম যদদফ 
১। আয়বদন পত্র 

২। চাকুরী খরিোন বরহ 

৩। এরসআর 

৪। পুররল প্রিুেন পত্র 

১। চাকুকয স্বয়ং 

২। ংদিষ্ট দপ 

৩। ংদিষ্ট দপ 

৪। ংদিষ্ট অদপ 

-- কাযী কদভনায 
ংস্থান াখা 

রুম নং-০২/১৪ 
জপানঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat@ 

yahoo.com 

জজরা প্রাক, রারভননযাট  

রুম নং-০২/০৪ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০  

পযাক্স নাং-০৫৯১-৬২০২১ 

dclalmonirhat@mopa.gov.bd 
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১৬ গৃ দনভ যাণ ঋণ 

ভঞ্জুয 
০৩ 

কাম যদদফ 
১। রনি যাররি ফরয়ম আয়বদন পত্র 

২। জরমর দর/বােনা পত্র 

১। পযভস্  জস্ট্নাযী 

াখা 

২। চাকুকয স্বয়ং 

-- কাযী কদভনায 
ংস্থান াখা 

রুম নং-০২/১৪ 
জপানঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat@ 

yahoo.com 

জজরা প্রাক, রারভননযাট 

রুম নং-০২/০৪  

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০  

পযাক্স নাং-০৫৯১-৬২০২১ 

dclalmonirhat@mopa.gov.bd 

 
১৭ গৃ জভযাভত 

ঋণ ভঞ্জুয 
০৩ 

কাম যদদফ 
 আয়বদন পত্র ১। পযভস্  জস্ট্নাযী 

াখা 
-- কাযী কদভনায 

ংস্থান াখা 

রুম নং-০২/১৪ 
জপানঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat

@yahoo.com 

জজরা প্রাক, রারভননযাট  

রুম নং-০২/০৪ 

জপান-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০  

পযাক্স নাং-০৫৯১-৬২০২১ 

dclalmonirhat@mopa.gov.bd 
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সরকড য রুম লাখা 

ক্রনভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

সয়ব যাচ্চ  

ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র/ আদফদন 

পযভ প্রানিস্থান 

জফামূল্য এফাং নযদাধ দ্ধনত (মনদ 

থাদক)  

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি 

কভ যকতযায দফী, রুম নম্বর,  

জজরা/ উদজরায জকাড, 

অনপনয়ার জটনরদপান   

ইদভইর 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযায দনফ, রুভ নম্বয, 

জজরা/ উদজরায জকাড অনপনয়ার 

জটনরদপান  ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ সফৌজদারী মামার 

জরুরী সার্ট যফাইড 

করপ সরবরাহ 

 

3 (রিন) 

কায যরদবস 

 

১। ননধ যানযত পযভ নাং 

৮৭৪ এ আদফদন 

 

২। কারতনাভা 

 

 

www.lalmonirhat

.gov.bd 

 

 

১।  আদফদনদত্র ৪২/- টাকায জকাট য নপ 

২। কারত নাভায় ৩০/- টাকায জকাট য নপ 

াংমৄক্ত কযদত দফ। (প্রদমাজয জক্ষদত্র) 

৩। আদদ/যাদয়য কনদত  ১০/- টাকা 

এফাং অন্যান্য  কনদত ০৪/- টাকায জকাট য 

নপ এফাং ১৫০ দেয অনধক দর অনতনযক্ত 

০২/- টাকায জকাট য নপ ব্ফায কযা য়। 

৪। কার ৯.০০ টা  জথদক নফকার ৫.০০ টা 

ম যন্ত আদফদন জভা জনয়া য়। 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

জযকড য রুভ াখা। 

রুম নং-০২/২৬ 

জপানঃ+৮৮-০৫৯১-৬১০৭৩ 

acrrlalmonirhat@yahoo.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপানিঃ+৮৮-০৫৯১-6১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

০২ সফৌজদারী মামার 

সািারণ সার্ট যফাইড 

করপ সরবরাহ 

 

৭ (াত) 

কাম য নদফ  

১। ননধ যানযত পযভ নাং 

৮৭৪ এ আদফদন 

 

২। কারতনাভা 

 

 

www.lalmonirhat

.gov.bd 

 

 

১। আদফদনদত্র ২২/- টাকায জকাট য নপ 

াংমৄক্ত কযদত দফ । 
২। কারত নাভায় ৩০/- টাকায জকাট য নপ 

াংমৄক্ত কযদত দফ। (প্রদমাজয জক্ষদত্র) 

৩। আদদ/যাদয়য কনদত  ১০/- টাকা 

এফাং অন্যান্য  কনদত ০৪/- টাকায জকাট য 

নপ এফাং ১৫০ দেয অনধক দর অনতনযক্ত 

০২/- টাকায জকাট য নপ ব্ফায কযা য়। 

৪। কার ৯.০০ টা  জথদক নফকার ৫.০০ টা 

ম যন্ত আদফদন জভা জনয়া য়। 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

জযকড য রুভ াখা। 

রুম নং-০২/২৬ 

জপানঃ+৮৮-০৫৯১-৬১০৭৩ 

acrrlalmonirhat@yahoo.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপানিঃ+৮৮-০৫৯১-6১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

০৩ ননফ যাী ম্যানজজেট 

আদারজত দাদয়য 

কৃত ভাভরায জরুরী 

নকর যফযা 

 

3 (রিন) 

কায যরদবস 

ননধ যানযত পযভ নাং ৮৭৪ 

এ আদফদন  

 

www.lalmonirhat

.gov.bd 

 

 

১।  আদফদনদত্র ৪২/- টাকায জকাট য নপ 

২। আদদ/যাদয়য কনদত  ১০/- টাকা 

এফাং অন্যান্য  কনদত ০৪/- টাকায জকাট য 

নপ এফাং ১৫০ দেয অনধক দর অনতনযক্ত 

০২/- টাকায জকাট য নপ ব্ফায কযা য়। 

৩। কার ৯.০০ টা  জথদক নফকার ৫.০০ 

টা ম যন্ত আদফদন জভা জনয়া য়। 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

জযকড য রুভ াখা। 

রুম নং-০২/২৬ 

জপানঃ+৮৮-০৫৯১-৬১০৭৩ 

acrrlalmonirhat@yahoo.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপানিঃ+৮৮-০৫৯১-6১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

  

http://www.lalmonirhat/
http://www.lalmonirhat/
mailto:acrrlalmonirhat@yahoo.com
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০৪ ননফ যাী ম্যানজজেট 

আদারদত দাদয়যকৃত 

ভাভরায সািারণ 

নকর যফযা 

 

৭ (াত) 

কাম য নদফ  

 

ননধ যানযত পযভ নাং ৮৭৪ 

এ আদফদন  

 

www.lalmonirhat

.gov.bd 

 

 

১। আদফদনদত্র ২২/- টাকায জকাট য নপ 

াংমৄক্ত কযদত দফ । 
২। আদদ/যাদয়য কনদত  ১০/- টাকা 

এফাং অন্যান্য  কনদত ০৪/- টাকায জকাট য 

নপ এফাং ১৫০ দেয অনধক দর অনতনযক্ত 

০২/- টাকায জকাট য নপ ব্ফায কযা য়। 

৩। কার ৯.০০ টা  জথদক নফকার ৫.০০ 

টা ম যন্ত আদফদন জভা জনয়া য়। 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

জযকড য রুভ াখা। 

রুম নং-০২/২৬ 

জপানঃ+৮৮-০৫৯১-৬১০৭৩ 

acrrlalmonirhat@yahoo.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপানিঃ+৮৮-০৫৯১-6১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

০৫ অনতনযক্ত জজরা 

ম্যানজজেট আদারজত 

দাদয়যকৃত ভাভরা  

আনর ভাভরায 

জরুরী নকর যফযা 

 

3 (রিন) 

কায যরদবস 

১। ননধ যানযত পযভ নাং 

৮৭৪ এ আদফদন  

 

২। কারতনাভা  

 

 

www.lalmonirhat

.gov.bd 

 

 

১। আদফদনদত্র ৪২/- টাকায জকাট য নপ এফাং 

াধাযণ আদফদন  

২। কারত নাভায় ৩০/- টাকায জকাট য নপ 

াংমৄক্ত কযদত দফ। (প্রদমাজয জক্ষদত্র) 

৩। আদদ/যাদয়য কনদত  ১০/- টাকা 

এফাং অন্যান্য  কনদত ০৪/- টাকায জকাট য 

নপ এফাং ১৫০ দেয অনধক দর অনতনযক্ত 

০২/- টাকায জকাট য নপ ব্ফায কযা য়। 

৪। কার ৯.০০ টা  জথদক নফকার ৫.০০ টা 

ম যন্ত আদফদন জভা জনয়া য়। 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

জযকড য রুভ াখা। 

রুম নং-০২/২৬ 

জপানঃ+৮৮-০৫৯১-৬১০৭৩ 

acrrlalmonirhat@yahoo.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপানিঃ+৮৮-০৫৯১-6১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

০৬ অনতনযক্ত জজরা 

ম্যানজজেট আদারদত 

দাদয়যকৃত ভাভরা  

আনর ভাভরায 

াধাযণ নকর 

যফযা 

 

৭ (াত) 

কাম য নদফ  

১। ননধ যানযত পযভ নাং 

৮৭৪ এ আদফদন  

 

২। কারতনাভা  

 

 

www.lalmonirhat

.gov.bd 

 

 

১। আদফদনদত্র ২২/- টাকায জকাট য নপ 

াংমৄক্ত কযদত দফ । 
২। কারত নাভায় ৩০/- টাকায জকাট য নপ 

াংমৄক্ত কযদত দফ। (প্রদমাজয জক্ষদত্র) 

৩। আদদ/যাদয়য কনদত  ১০/- টাকা 

এফাং অন্যান্য  কনদত ০৪/- টাকায জকাট য 

নপ এফাং ১৫০ দেয অনধক দর অনতনযক্ত 

০২/- টাকায জকাট য নপ ব্ফায কযা য়। 

৪। কার ৯.০০ টা  জথদক নফকার ৫.০০ টা 

ম যন্ত আদফদন জভা জনয়া য়। 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

জযকড য রুভ াখা। 

রুম নং-০২/২৬ 

জপানঃ+৮৮-০৫৯১-৬১০৭৩ 

acrrlalmonirhat@yahoo.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপানিঃ+৮৮-০৫৯১-6১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

http://www.lalmonirhat/
http://www.lalmonirhat/
http://www.lalmonirhat/
http://www.lalmonirhat/
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০৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

যাজস্ব ভাভরায জরুযী 

ার্ট যপাইি কদ 

যফযা 

 

 

 

৭ (াত) 

কাম য 

নদফজয 

ভদধ্য  

 

ননধ যানযত পযভ নাং ৯০১ 

এ আদফদন  

 

www.lalmonirhat

.gov.bd 

 

 

১। আদফদনদত্র ৫০/- টাকায জকাট য নপ 

াংমৄক্ত কযদত  দফ।  
২। কারত নাভায় ৩০/- টাকায জকাট য নপ 

াংমৄক্ত কযদত দফ। (প্রদমাজয জক্ষদত্র) 

৩। আদদ/যাদয়য কনদত  ১০/- টাকা 

এফাং অন্যান্য  কনদত ০৪/- টাকায জকাট য 

নপ এফাং ১৫০ দেয অনধক দর অনতনযক্ত 

০২/- টাকায জকাট য নপ ব্ফায কযা য়। 

৪। কার ৯.০০ টা  জথদক নফকার ৫.০০ টা 

ম যন্ত আদফদন জভা জনয়া য়। 

 

 

 

 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

জযকড য রুভ াখা। 

রুম নং-০২/২৬ 

জপানঃ+৮৮-০৫৯১-৬১০৭৩ 

acrrlalmonirhat@yahoo.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপানিঃ+৮৮-০৫৯১-6১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

০৮ রাজস্ব মামার 

সািারণ সার্ট যফাইড 

করপ সরবরাহ 

 

১০ (দ) 

কাম য 

নদফজয 

ভদধ্য     

ননধ যানযত পযভ নাং ৮৭৪ 

এ আদফদন  

 

www.lalmonirhat

.gov.bd 

 

 

১। আদফদনদত্র ৩০/- টাকায জকাট য নপ 

াংমৄক্ত কযদত  দফ।  
২। কার ৯.০০ টা  জথদক নফকার ৫.০০ 

টা ম যন্ত আদফদন জভা জনয়া য়। 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

জযকড য রুভ াখা। 

রুম নং-০২/২৬ 

জপানঃ+৮৮-০৫৯১-৬১০৭৩ 

acrrlalmonirhat@yahoo.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপানিঃ+৮৮-০৫৯১-6১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

০৯ ন,এ/ এ.এ/ আয, 

এ খনতয়াদনয 

াধাযণ সার্ট যফাইড 

কন যফযা 

 

০৭ (াত)  

কাম য নদফ  

ননধ যানযত পযভ নাং ৮৯৩ 

এ আদফদন 

www.lalmonirhat

.gov.bd 

 

 

১। আদফদনদত্র ৩২/- টাকায জকাট য নপ 

াংমৄক্ত কযদত দফ। 
২। কার ৯.০০ টা  জথদক নফকার ৩.৩০ 

টা ম যন্ত আদফদন গ্রণ কযা য়। 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

জযকড য রুভ াখা। 

রুম নং-০২/২৬ 

জপানঃ+৮৮-০৫৯১-৬১০৭৩ 

acrrlalmonirhat@yahoo.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপানিঃ+৮৮-০৫৯১-6১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

১০ ন,এ/ এ.এ/ 

আয,এ খনতয়াদনয 

জরুযী সার্ট যফাইড 

কন যফযা 

 

জরুযী ০৩ 

(নতন) কাম য 

নদফ 

ননধ যানযত পযভ নাং ৮৯৩ 

এ আদফদন 

www.lalmonirhat

.gov.bd 

 

 

আদফদনদত্র ৫২/- টাকায জকাট য নপ াংমৄক্ত 

কযদত দফ। 
কার ৯.০০ টা  জথদক নফকার ৩.৩০ টা 

ম যন্ত আদফদন গ্রণ কযা য়। 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

জযকড য রুভ াখা। 

রুম নং-০২/২৬ 

জপানঃ+৮৮-০৫৯১-৬১০৭৩ 

acrrlalmonirhat@yahoo.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপানিঃ+৮৮-০৫৯১-6১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

১১ রবরভন্ন জররয়পর 

দায়গর সূরচর জরুরী 

জায়বদা নক 

সরবরাহ 

 

০৩ (নতন) 

কাম য নদফ 

ননধ যানযত পযভ নাং ৮৯৩ 

এ আদফদন 

www.lalmonirhat

.gov.bd 

 

 

১। আদফদনদত্র ৫২/- টাকাযদকাট য নপ 

াংমৄক্ত কযদত দফ। 
২। কার ৯.০০ টা  জথদক নফকার ৩.৩০ 

টা ম যন্ত আদফদন গ্রণ কযা য়। 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

জযকড য রুভ াখা। 

রুম নং-০২/২৬ 

জপানঃ+৮৮-০৫৯১-৬১০৭৩ 

acrrlalmonirhat@yahoo.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপানিঃ+৮৮-০৫৯১-6১৩০৮ 

 adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

১২ রবরভন্ন জররয়পর 

দায়গর সূরচর সািারণ 

জায়বদা নক 

সরবরাহ 

 

০৭ (াত)  

কাম য 

নদফদয 

ভদধ্য 

ননধ যানযত পযভ নাং ৮৯৩ 

এ আদফদন 

www.lalmonirhat

.gov.bd 

 

 

১। আদফদনদত্র ৩২/- টাকায জকাট য নপ 

াংমৄক্ত কযদত দফ। 
২। কার ৯.০০ টা  জথদক নফকার ৩.৩০ 

টা ম যন্ত আদফদন গ্রণ কযা য়। 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

জযকড য রুভ াখা। 

রুম নং-০২/২৬ 

জপানঃ+৮৮-০৫৯১-৬১০৭৩ 

acrrlalmonirhat@yahoo.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপানিঃ+৮৮-০৫৯১-6১৩০৮ 

 adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 
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১৩ জরুযী ানচ যাং/ 

(অনুন্ধান) তিান 

৩ (নতন) 

কাম য নদফ 

ননধ যানযত পযভ নাং ৯০০ 

এ আদফদন 

www.lalmonirhat

.gov.bd 

 

 

১। আদফদনদত্র ৫০/- টাকায জকাট য নপ 

াংমৄক্ত কযদত দফ   

২। কার ৯.০০ টা  জথদক নফকার ৫.০০ 

টা ম যন্ত আদফদন গ্রণ কযা য়। 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

জযকড য রুভ াখা। 

রুম নং-০২/২৬ 

জপানঃ+৮৮-০৫৯১-৬১০৭৩ 

acrrlalmonirhat@yahoo.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপানিঃ+৮৮-০৫৯১-6১৩০৮ 

 adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

১৪ াধাযণ ানচ যাং/ 

(অনুন্ধান) তিান 

 

৭ (াত) 

কাম য নদফ 

ননধ যানযত পযভ নাং ৯০০ 

এ আদফদন 

www.lalmonirhat

.gov.bd 

 

১। আদফদনদত্র ৩০/- টাকায জকাট য নপ 

াংমৄক্ত কযদত দফ।   
২। কার ৯.০০ টা  জথদক নফকার ৫.০০ 

টা ম যন্ত আদফদন গ্রণ কযা য়। 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

জযকড য রুভ াখা। 

রুম নং-০২/২৬ 

জপানঃ+৮৮-০৫৯১-৬১০৭৩ 

acrrlalmonirhat@yahoo.com 

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপানিঃ+৮৮-০৫৯১-6১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 

১৫ জভৌজা ম্যা যফযা ৩ (নতন) 

কাম য নদফ 

১। জভৌজা ম্যাদয জন্য 

াদা কাগদজ নরনখত 

আদফদন ত্র। 

২। চারাদনয কন। 

১। ব্যরক্ত রনয়জ 

২। সসানাী ব্যাংয়কর 

সয সকান লাখা 

 

 

১। আদফদনদত্র  ২০/- টাকায জকাট য নপ 

াংমৄক্ত কযদত দফ    

২। চারাদনয ভাধ্যদভ ম্যাদয মূল্য ফাফদ  

জকাড নাং ১-৪৬৩৭ - ০০০১ - ১২২১ এ 

জানারী ব্াাংক, রারভননযাট াখায়  

৫০০/-(াঁচত) টাকা জভা নদদত দফ।   

৩।  কার ৯.০০ টা  জথদক নফকার ৫.০০ 

টা ম যন্ত আদফদন গ্রণ কযা য়।  

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

জযকড য রুভ াখা। 

রুম নং-০২/২৬ 

জপানঃ+৮৮-০৫৯১-৬১০৭৩ 

acrrlalmonirhat@yahoo.com  

অনতনযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রুভ নাং-০৩/০৯ 

জপানিঃ+৮৮-০৫৯১-6১৩০৮ 

 adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com  
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