
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, লালমনিরহাট 

www.lalmonirhat.gov.bd 

 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি/ তেটিজেন চার্ টার 

(Citizen’s Charter) 

 

১. প্রনতশ্রুত জসবাসমূহ 

১.১) িাগনরক জসবা 

 

ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ 

থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান/ 

সিাবাইল  নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ 
 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

01 কৃমি খােজমি 

বয়দাবস্ত প্রস্তাব 

অনুয়িািন 

৩০ মিন ১। আয়বিনপত্র (মনর্ োমরর্ িরয়ি)। 

২। েমব ৫ কমপ (স্বািী ও 

স্ত্রীর)(য়চয়ারম্যান/য়িম্বার কতৃক 

ের্যাময়র্) 

৩। জার্ীয় েনি/ নাগমরকত্ব েনি 

ের্যাময়র্ 

৪। ভূমিহীন েনি (য়চয়াম্যান কতৃক) 

১। েহকারী কমিেনার 

(ভূমি) এর কায োলয় 

২। ইউমনয়ন পমরিি/য়পৌর 

েিা 

৩। ইউমনয়ন পমরিি/য়পৌর 

েিা 

৪।ইউমনয়ন পমরিি/য়পৌর 

েিা 

মনর্ োমরর্ ১/- োকা 

সেলািী মডমেআর মূয়ল 

জিা হয়। সকে নমি 

সজলা প্রোেক কতৃেক 

অনুয়িািয়নর পর এবং 

কবুমলয়র্ 

সরমজয়েেয়নর পূয়ব ে। 

সরমিমনউ সডপুটি কায়লক্টর 

লালিমনরহাে 

সিান- ০৫৯১-৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@gmail
.com 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

লালিমনরহাে 

সিান- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrlalmonirhat@mopa.go

v.bd 

02 েরকামর িিয়রর 

অনুকুয়ল অকৃমি 

খােজমি বয়দাবস্ত 

প্রিান 

৩০ মিন ১। সজলা প্রোেক বরাবর আয়বিন 

২। েংমিষ্ট িন্ত্রণালয় /মবিাগ/িির 

এর প্রোেমনক অনুয়িািন   

১। েংমিষ্ট মবিাগ/িির 

কতৃক আয়বিন 

২। েংমিষ্ট িন্ত্রণালয় 

/মবিাগ/িির এর প্রোেমনক 

অনুয়িািন    

 

ভূমি িন্ত্রণালয় কতৃক 

প্রস্তাব অনুয়িািয়নর পর 

বাজারির অনুযায়ী 

র্ায েকৃর্ মূল্য সকাডনং 

১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ 

মূয়ল সোনালী ব্াংয়কর 

সযয়কান োখায় 

সরমিমনউ সডপুটি কায়লক্টর 

লালিমনরহাে 

সিান- ০৫৯১-৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@gmail
.com 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

লালিমনরহাে 

সিান- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrlalmonirhat@mopa.go

v.bd 
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ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ 

থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান/ 

সিাবাইল  নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

পমরয়োর্ করয়র্ হয়ব 

  



ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ 

থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান/ 

সিাবাইল  নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ 
 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

03 েরকারী মেক্ষা 

প্রমর্ষ্ঠায়নর অনুকুয়ল 

অকৃমি খাে জমি 

বয়দাবস্ত প্রিান।  

৩০ মিন ১। সজলা প্রোেক বরাবর আয়বিন 

২। েংমিষ্ট িন্ত্রণালয় /মবিাগ/িির 

এর প্রোেমনক অনুয়িািন   

১। েংমিষ্ট মবিাগ/িির 

কতৃক আয়বিন 

২। েংমিষ্ট িন্ত্রণালয় 

/মবিাগ/িির এর প্রোেমনক 

অনুয়িািন    

 

মনর্ োমরর্ মূয়ল্যর ১০% 

মূয়ল্য ভূমি িন্ত্রণালয় 

কতৃক প্রস্তাব 

অনুয়িািয়নর পর 

সকাডনং ১-৪৬৩১-

০০০০-৩৬০১ মূয়ল 

সোনালী ব্াংয়কর 

সযয়কান োখায় 

পমরয়োর্ করয়র্ হয়ব   

সরমিমনউ সডপুটি কায়লক্টর 

লালিমনরহাে 

সিান- ০৫৯১-৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@gmail
.com 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

লালিমনরহাে 

সিান- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrlalmonirhat@mopa.go

v.bd 

04 সবেরকারী মেক্ষা 

প্রমর্ষ্ঠায়নর অনুকুয়ল 

অকৃমি খাে জমি 

বয়দাবস্ত প্রিান।  

৩০ মিন ১। সজলা প্রোেক বরাবর আয়বিন 

২। েংমিষ্ট িন্ত্রণালয় /মবিাগ/িির 

এর প্রোেমনক অনুয়িািন   

১। েংমিষ্ট মবিাগ/িির 

কতৃক আয়বিন 

২। েংমিষ্ট িন্ত্রণালয় 

/মবিাগ/িির এর প্রোেমনক 

অনুয়িািন    

 

বাজার মূয়ল্য অিবা 

সরয়ামর্ মূয়ল্য ভূমি 

িন্ত্রণালয় কতৃক প্রস্তাব 

অনুয়িািয়নর পর 

সকাডনং ১-৪৬৩১-

০০০০-৩৬০১ মূয়ল 

সোনালী ব্াংয়কর 

সযয়কান োখায় 

পমরয়োর্ করয়র্ হয়ব   

সরমিমনউ সডপুটি কায়লক্টর 

লালিমনরহাে 

সিান- ০৫৯১-৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@gmail
.com 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

লালিমনরহাে 

সিান- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrlalmonirhat@mopa.go

v.bd 

05 মবমেষ্ট মেক্ষামবি, 

কমব োমহমর্যক বা 

জার্ীয় পয োয়য় মনজ 

অবিায়নর জন্য 

মবয়েিিায়ব স্বীকৃর্ 

ব্মক্তর অনুকুয়ল 

অকৃমি খাে জমি 

বয়দাবস্ত প্রিান।  

৩০ মিন ১। সজলা প্রোেক বরাবর আয়বিন 

 

োিা কাগয়জ মলমখর্ 

আয়বিন 

 

মনর্ োমরর্ মূয়ল্যর ১০% 

মূয়ল্য ভূমি িন্ত্রণালয় 

কতৃক প্রস্তাব 

অনুয়িািয়নর পর 

সকাডনং ১-৪৬৩১-

০০০০-৩৬০১ মূয়ল 

সোনালী ব্াংয়কর 

সযয়কান োখায় 

পমরয়োর্ করয়র্ হয়ব   

সরমিমনউ সডপুটি কায়লক্টর 

লালিমনরহাে 

সিান- ০৫৯১-৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@gmail
.com 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

লালিমনরহাে 

সিান- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrlalmonirhat@mopa.go

v.bd 
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ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ 

থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান/ 

সিাবাইল  নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ 
 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

06 প্রাকৃমর্ক 

দূয়য োগজমনর্ কারয়ণ 

ক্ষমর্গ্রস্থ পমরবায়রর 

অনুকুয়ল অকৃমি খাে 

জমি বয়দাবস্ত 

প্রিান।  

৩০ মিন ১। সজলা প্রোেক বরাবর আয়বিন 

 

োিা কাগয়জ মলমখর্ 

আয়বিন 

 

 

ভূমি িন্ত্রণালয় কতৃক 

প্রস্তাব অনুয়িািয়নর পর 

মনয়ি েেনা সিার্ায়বক 

মবক্রয় মূল্য/ সেলািী 

সকাড নং ১-৪৬৩১-

০০০০-৩৬০১ মূয়ল 

সোনালী ব্াংয়কর 

সযয়কান োখায় 

পমরয়োর্ করয়র্ হয়ব   

সরমিমনউ সডপুটি কায়লক্টর 

লালিমনরহাে 

সিান- ০৫৯১-৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@gmail
.com 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

লালিমনরহাে 

সিান- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrlalmonirhat@mopa.go

v.bd 

07 প্রবােীয়ির েিবায় 

েমিমর্র িাধ্যয়ি 

বহুর্ল িবন 

মনি োয়ণর জন্য 

অকৃমি খাে জমি 

বয়দাবস্ত প্রিান।  

৩০ মিন ১। সজলা প্রোেক বরাবর আয়বিন 

২। িবয়নর প্লান 

৩। ব্াংয়কর মনকে সিয়ক েলয়িমি 

োটি েমিয়কে 

েিবায় সরমজয়েেয়নর কাগজ পত্র 

(য়রমজয়েেয়নর জন্য সরজুয়লেন, 

ব্াংয়কর মনকে সিয়ক েলয়িমি 

োটি েমিয়কয়ের মূল কমপ) 

৪। অনাপমি েনি (য়জলা প্রোেক 

কতৃক মূল কমপ) 

১। েংমিষ্ট সপৌরেিা 

 

২। েংমিষ্ট সপৌরেিা 

৩। রাষ্ট্রীয় র্িেীমল ব্াংক 

৪। সজলা েিবায় অমিে 

৫। মনকয়ে অন্য সকান 

মবমর্বদ্ধ েংস্থা িাকয়ল র্ার 

মনকে 

 

জমির েমুিয় মূল্য  

ববয়িমেক মুদ্রায় ভূমি 

িন্ত্রণালয় কতৃক প্রস্তাব 

অনুয়িািয়নর পর 

সকাডনং ১-৪৬৩১-

০০০০-৩৬০১ মূয়ল 

সোনালী ব্াংয়কর 

সযয়কান োখায় 

পমরয়োর্ করয়র্ হয়ব   

সরমিমনউ সডপুটি কায়লক্টর 

লালিমনরহাে 

সিান- ০৫৯১-৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@gmail
.com 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

লালিমনরহাে 

সিান- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrlalmonirhat@mopa.go

v.bd 

08 গবামি পশু বা 

দুগ্ধখািার, হাঁেমুরমগ 

খািার স্থাপয়নর 

সক্ষয়ত্র-মেল্প কারখানা 

স্থাপয়নর জন্য অকৃমি 

খাে জমি বয়দাবস্ত 

প্রিান।  

৩০ মিন ১। সজলা প্রোেক বরাবর আয়বিন 

২। প্রকয়ল্পর েম্ভাব্র্া প্রমর্য়বিন 

৩। ব্াংয়কর মনকে সিয়ক েলয়িমি 

োটি েমিয়কে 

(মূল কমপ) 

৪। জমির উপযুক্তর্ার প্রমর্য়বিন 

(য়জলা প্রামণ েম্পি অমিে)  

১। সজলা প্রামণেম্পি অমিে 

২। রাষ্ট্রীয় র্িেীমল ব্াংক 

৩। সজলা প্রামণেম্পি অমিে 

 

বাজারিয়র েমুিয় মূল্য  

ভূমি িন্ত্রণালয় কতৃক 

প্রস্তাব অনুয়িািয়নর পর 

সকাডনং ১-৪৬৩১-

০০০০-৩৬০১ মূয়ল 

সোনালী ব্াংয়কর 

সযয়কান োখায় 

পমরয়োর্ করয়র্ হয়ব   

সরমিমনউ সডপুটি কায়লক্টর 

লালিমনরহাে 

সিান- ০৫৯১-৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@gmail
.com 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

লালিমনরহাে 

সিান- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrlalmonirhat@mopa.go

v.bd 
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ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ 

থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান/ 

সিাবাইল  নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ 
 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

09 ব্ামক্তর অনুকুয়ল 

অকৃমি খাে জমি 

প্রিান 

৩০ মিন ১। সজলা প্রোেক বরাবর আয়বিন 

২। ৫ বের অিবা র্ার সবেী েিয় 

র্য়র িখয়ল আয়েন র্ার স্বপয়ক্ষ 

কাগজ  ৩। সজলা সনাোরী পাবমলক 

কায োলয় কতৃেক “এমিয়ডমিড” 

(য়িয়ের প্রমর্টি সজলা জজ 

আিালয়র্ রয়য়য়ে) 

৪। জমির উপযুক্তর্ার প্রমর্য়বিন 

(য়জলা প্রামণ েম্পি অমিে)  

১। সজলা সনাোরী পাবমলক 

কায োলয় কতৃেক  

বাজারিয়র েমুিয় মূল্য  

ভূমি িন্ত্রণালয় কতৃক 

প্রস্তাব অনুয়িািয়নর পর 

সকাডনং ১-৪৬৩১-

০০০০-৩৬০১ মূয়ল 

সোনালী ব্াংয়কর 

সযয়কান োখায় 

পমরয়োর্ করয়র্ হয়ব   

সরমিমনউ সডপুটি কায়লক্টর 

লালিমনরহাে 

সিান- ০৫৯১-৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@gmail
.com 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

লালিমনরহাে 

সিান- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrlalmonirhat@mopa.go

v.bd 

10 র্িীয় স্থাপনার 

অনুকুয়ল 

অকৃমি খাে জমি 

প্রিান  

৩০ মিন ১। সজলা প্রোেক বরাবর আয়বিন 

২। আয়বিয়নর েংয়গ র্িীয় স্থাপনার 

স্বপয়ক্ষ কমিটি কতৃেক সরজুয়লেয়নর 

কমপ 

 

১। সজলা সনাোরী পাবমলক 

কায োলয় কতৃেক 

মনর্ োমরর্ মূয়ল্যর ১০% 

মূয়ল্য ভূমি িন্ত্রণালয় 

কতৃক প্রস্তাব 

অনুয়িািয়নর পর 

সকাডনং ১-৪৬৩১-

০০০০-৩৬০১ মূয়ল 

সোনালী ব্াংয়কর 

সযয়কান োখায় 

পমরয়োর্ করয়র্ হয়ব   

সরমিমনউ সডপুটি কায়লক্টর 

লালিমনরহাে 

সিান- ০৫৯১-৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@gmail
.com 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

লালিমনরহাে 

সিান- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrlalmonirhat@mopa.go

v.bd 

11 মেল্প কারখানা 

স্থাপয়নর জন্য অকৃমি 

খাে জমি বয়দাবস্ত 

প্রিান।  

৩০ মিন ১। সজলা প্রোেক বরাবর আয়বিন 

২। প্রকয়ল্পর েম্ভাব্র্া প্রমর্য়বিন 

৩। ব্াংয়কর মনকে সিয়ক েলয়িমি 

োটি েমিয়কে 

(মূল কমপ) 

৪। জমির উপযুক্তর্ার প্রমর্য়বিন 

(মেল্প িন্ত্রণালয়)  

১। সজলা প্রামণেম্পি অমিে 

২। রাষ্ট্রীয় র্িেীমল ব্াংক 

৩। সজলা প্রামণেম্পি অমিে 

 

বাজারিয়র েমুিয় মূল্য  

ভূমি িন্ত্রণালয় কতৃক 

প্রস্তাব অনুয়িািয়নর পর 

সকাডনং ১-৪৬৩১-

০০০০-৩৬০১ মূয়ল 

সোনালী ব্াংয়কর 

সযয়কান োখায় 

পমরয়োর্ করয়র্ হয়ব   

সরমিমনউ সডপুটি কায়লক্টর 

লালিমনরহাে 

সিান- ০৫৯১-৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@gmail
.com 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

লালিমনরহাে 

সিান- ০৫৯১-৬১৩০৮ 

adcrlalmonirhat@mopa.go

v.bd 
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ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ 

থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান/ 

সিাবাইল  নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ 
 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

12 জলমহাল ইজারা 

প্রোি  

১৫  

কার্ যনেবস 

20 GK‡ii D‡×© Rjgnv‡ji 

†ÿ‡Î 

১) নিনদিষ্ট ফরমে আমেদি  

২) grm¨জীনে সনেনির 

সদসয সংক্রান্ত সিদ 

৩) সনেনির দুই েছমরর 

অনিট  প্রনিমেদি  

৪) সনেনির সদসযমদর 

িানিকা সনেনির 

ররজজমেশমির ফমটা 

কনি mZ¨vwqZ এেং সনেনির 

সভািনি/সম্পাদমকর ছনে  

৫) ইজারা েূমিযর ২০% 

জোিি  

    স্বরুি েযাংক ড্রাফট  

20 GKi ch©šÍ Rjgnv‡ji †ÿ‡Î 

১) নিনদিষ্ট ফরমে আমেদি  

২) grm¨জীনে সনেনির 

সদসয সংক্রান্ত সিদ 

৩) সনেনির দুই েছমরর 

অনিট প্রনিমেদি  

৪) সনেনির সদসযমদর 

িানিকা  সনেনির 

ররজজমেশমির ফমটা 

১) (ক) রজিা 

প্রশাসমকর কার্ িািয় 

(রাজস্ব শাখা, কক্ষ 

িং-০৫, ৩য় িিা)   

 (খ) িুনিশ সুিামরর 

Kvh©vjq 

২) সংনিষ্ট grm¨জীনে 

সনেনির কার্ িািয় 

3) সংনিষ্ট grm¨জীনে 

সনেনির কার্ িািয় 

4) সংনিষ্ট grm¨জীনে 

সনেনির কার্ িািয় 

৫) রর্ রকাি 

িফনসনি েযাংমকর 

রর্ রকাি শাখা 
 

১) (ক) উিমজিা 

নিে িাহী অনফসামরর 

কার্ িািয় 

(খ) উিমজিা ভূনে 

অনফস কার্ িািয় 

 ২) সংনিষ্ট grm¨জীনে 

সনেনির কার্ িািয় 

3) সংনিষ্ট grm¨জীনে 

১) আমেদি 

ফরমের েূিয 

৫০০/-(cuvPkZ) 

টাকা। 
 

২) নেগি নিি 

েছমরর রোট 

ইজারা েূমিযর 

৫% উর্ধ্ িদর। 

জরনিনিউ জেপুটি কাদলক্টর 

লালমনিরহাট 

বাাংলাদেশ জকাে : +৮৮ 

জজলা জকাে : ০৫৯১ 

জ াি িাং : ৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@g

mail.com 

 

অনিনরক্ত রজিা প্রশাসক 

(রাজস্ব) 

লালমনিরহাট 

বাাংলাদেশ জকাে : +৮৮ 

জজলা জকাে : ০৫৯১ 

জ াি িাং : ৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@gmail
.com  



কনি mZ¨vwqZ এেং সনেনির 

সভািনি/সম্পাদমকর ছনে  

৫) ইজারা েূমিযর ২০% 

জোিি  

    স্বiƒি েযাংক ড্রাফট  

সনেনির কার্ িািয় 

4) সংনিষ্ট grm¨জীনে 

সনেনির কার্ িািয় 

৫) রর্ রকাি 

িফনসনি েযাংমকর 

রর্  রকাি শাখা 

13 জলমহাল ইজারা 

প্রোি 

প্রমর্টি জলিহায়লর মবগর্ ৩ বেয়রর ইজারা মূয়ল্যর গড় মনর্ োরণ কয়র এর উপর ৫% বমর্ ের্ হায়র েরকামর ইজারা মূল্য মনর্ োরণ করা হয় এবং সে সিার্ায়বক ৩ বেয়রর জন্য ইজারা 

প্রিান করা হয় । সকান নবায়ন করা হয় না। 

14 বালুমহাল ইজারা 

প্রোি 

১৫  

কার্ যনেবস 

১) েরপত্র   রম ক্রয় ও জমা োি 

২) জামািত নহদসদব ইজারা  মূদের  

২৫% ব্াাংক ড্রা ট 

৩) জেে লাইদসন্স এর   দটাকনপ     

সতযানয়ত 

৪) হালসি পর্ যন্ত আয়কর    প্রোদির 

১) জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালয়  (রাজস্ব শাখা, কক্ষ 

িাং-০৫, ৩য় তলা)   

    উপদজলা নিব যাহী 

অন সাদরর কার্ যালয় 

    সহকারী কনমশিার 

নসনেউদলর মূে 

১) এক লক্ষ টাকা পর্ যন্ত 

৫০০ টাকা 

২) এক লক্ষ টাকার 

উদবয নকন্তু দুই লক্ষ  

   টাকা পর্ যন্ত ১০০০ 

জরনিনিউ জেপুটি কাদলক্টর 

লালমনিরহাট 

বাাংলাদেশ জকাে : +৮৮ 

জজলা জকাে : ০৫৯১ 

জ াি িাং : ৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@gmail

রোোঃ আব্দিু রোিামিে 

সরকার 

অনিনরক্ত রজিা প্রশাসক 

(রাজস্ব) 

লালমনিরহাট 

বাাংলাদেশ জকাে : +৮৮ 



সিেপদত্রর সতযানয়ত  দটাকনপ  

৫) িযাট কর্তযপক্ষ কর্তযক প্রেত্ত  সিে 

পদত্রর সতযানয়ত  দটাকনপ   

৬) এক কনপ পাসদপাট সাইদজর 

সতযানয়ত রনিি ছনব 

৭) (ক) সরকানর জকাষাগাদর 

ইজারামূূ্দের টাকা জমা প্রোদির 

চালাদির মূল কনপ ।  

(১-৪৬৩১-০০০০-১২৬৩ িাং জকাদে 

জমা করদত হদব।) 

(খ) ইজারা মূূ্দের ১৫% িযাট 

বাবে টাকা  জমা প্রোদির চালাদির 

মূল কনপ। (১-১১৩৩-০০৪৫-০৩১১  

িাং জকাদে জমা করদত হদব।) 

(গ) ইজারা মূূ্দের ৫% আয়কর 

বাবে টাকা  জমা প্রোদির চালাদির 

মূল কনপ। (১-১১৪১-০০৬৫-০১১১  

িাং জকাদে জমা করদত হদব।) 

(ভূনম) এর কার্ যালয় 

    নবিাগীয় কনমশিাদরর 

কার্ যালয় 

২)  জর্ জকাি ত নসনল 

ব্াাংদকর জর্ জকাি শাখা 

৩) ইউনপ জচয়ারম্যাি/ 

জপৌর জময়দরর কার্ যালয় 

৪) আয়কর অন স 

৫) িযাট অন স 

৬) নিজ উদযাগ 

৭) জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালয় (রাজস্ব শাখা, কক্ষ 

িাং-০৫, ৩য় তলা)  জসািালী 

ব্াাংক, লালমনিরহাট শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

জহল্পদেস্ক ও জজলা ওদয়ব 

জপাট যাল  

( www.lalmonirhat.  
gov.bd)  

টাকা 

৩) দুই লক্ষ টাকার 

উদবয প্রনত লক্ষ বা 

তার িগ্াাংশ টাকার 

জন্য ১০০০ টাকার 

সাদে অনতনরক্ত ২০০ 

টাকা জর্াগ 

কদর নসেউদলর মূে 

নির্ যারণ করা হয়। 

ইজারামূে 

নবগত নতি বছদরর 

জমাট ইজারা 

মূদের ১০% উবযের। 

 

.com 
 

জজলা জকাে : ০৫৯১ 

জ াি িাং : ৬১৩০৮ 

e-mail- 
adcrevlalmonirhat@gmail

.com  
  

15 বালুমহাল ইজারা 

িবায়ি  

১৫ নেি  ১। সেড লাইয়েি TIN  

২। েব েয়েি আয়কর প্রর্যায়ন 

৩।ব্াংক েলয়িমি োটি েমিয়কে 

৪। জার্ীয় পমরচয়পত্র এবং  

৫। ের্যাময়র্ েমব (০৩) কমপ    

১। সংনিষ্ট ইউনিয়ি/ 

রিৌরসভা,  

২। উি িনরচািক, 

কর  

৩। সংনিষ্ট েযাংক 

৪। সংনিষ্ট নিে িাচি 

কার্ িািয় 

৫। আমেদিকারীর  

নিকট  

নসনেউদলর মূে 

১) এক লক্ষ টাকা পর্ যন্ত 

৫০০ টাকা 

২) এক লক্ষ টাকার 

উদবয নকন্তু দুই লক্ষ টাকা 

পর্ যন্ত ১০০০ টাকা 

৩) দুই লক্ষ টাকার উদবয 

প্রনত লক্ষ বা তার িগ্াাংশ 

টাকার জন্য ১০০০ টাকার 

সাদে অনতনরক্ত ২০০ 

টাকা জর্াগ কদর 

নসেউদলর মূে নির্ যারণ 

করা হয়। 

ইজারামূে 

খনিজ সম্পে উন্নয়ি 

ব্যযদরা কর্তযক স্ব-স্ব 

মহাদলর জন্য নির্ যানরত 

জরনিনিউ জেপুটি কাদলক্টর 

লালমনিরহাট 

বাাংলাদেশ জকাে : +৮৮ 

জজলা জকাে : ০৫৯১ 

জ াি িাং : ৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@g

mail.com 

 

অনিনরক্ত রজিা প্রশাসক 

(রাজস্ব) 

লালমনিরহাট 

বাাংলাদেশ জকাে : +৮৮ 

জজলা জকাে : ০৫৯১ 

জ াি িাং : ৬১৩০৮ 
e-mail- 

adcrevlalmonirhat@gmail
.com  

  



মূে। 

 

16 অনপ যত সম্পনত্তর 

ইজারা িবায়ি 

০৩ 

কার্ যনেবস 

১।েব েয়েি লীজিামন পমরয়োয়র্র 

মডমেআর 

২। সপৌরেিার হালেনর্ক সহামডং 

ট্যাক্স পমরয়োয়র্র রমেি। 

১। সাংনিষ্ট অন স 

২। সাংনিষ্ট জপৌর সিা 

কার্ যালয়। 

১) কৃনষ জনম-৫০০/- 

টাকা একর  

২) অকৃনষ নিটি জনম-

২০০০/- টাকা   একর    

৩) নশল্প/বানণনজযক 

কাদজ  ব্বহৃত জনম-

৫,০০০/-  টাকা একর  

4) আবানসক ঘর ও 

কাঁচা ঘর ৩/- টাকা 

প্রনত M©dzU 

5) AvevwmK Ni Avav 

cvKv  Ni-4/- টাকা 

প্রনত বM©dzU 

6)  AvevwmK Ni I 

cvKv Ni (`vjvb) 8/- 

টাকা     প্রনত বM©dzU 

7)  evwYwR¨K D‡Ï‡k¨ 

e¨env‡ii †ÿ‡Î 

(Avav cvKv Ni/cvKv 

Ni) 12/- টাকা প্রনত 

বM©dzU 

8)  evwYwR¨K D‡Ï‡k¨ 

e¨env‡ii †ÿ‡Î 

(Avav cvKv Ni/cvKv 

Ni) 12/- টাকা প্রনত 

বM©dzU 
৯) র্ায েকৃর্ লীজিামন 

৬-৪৬৩১-০০০০-

৮৪২৩ নং সকায়ড জিা 

করয়র্ হয়ব। 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক 

(রাজস্ব) লালমনিরহাট 

বাাংলাদেশ জকাে : +৮৮ 

জজলা জকাে : ০৫৯১ 

জ াি িাং : ৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirha

t@gmail.com 

 

জজলা প্রশাসক, লালমনিরহাট 
জ াি িাং : +৮৮০৫৯১৬২০২০ 

dclalmonirhat@mopa.gov
.bd 

ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান/ 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 



যোর্ তোি উরেখ 

থো রত হর্) 

সিাবাইল  নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ 
 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

17 অনপ যত সম্পনত্তর 

ইজারাোদরর িাম 

পনরবতযি 

০৩ 

কার্ যনেবস 

১। আয়বিন পত্র 

২। লীজ িামন পমরয়োয়র্র রমেি 

৩। পূব ে লীমজর না িাবী েংক্রান্ত 

এমিয়ডমিে 

১। সাো কাগদজ 

২। সাংনিষ্ট অন স 

৩। জরাটারী পাবনলক 

কার্ যালয় 

ঐ অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক 

(রাজস্ব) লালমনিরহাট 

বাাংলাদেশ জকাে : +৮৮ 

জজলা জকাে : ০৫৯১ 

জ াি িাং : ৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirha

t@gmail.com 

জজলা প্রশাসক, লালমনিরহাট 
জ াি িাং : +৮৮০৫৯১৬২০২০ 

dclalmonirhat@mopa.gov
.bd 

18 অনপ যত সম্পনত্তর 

ইজারাোদরর মৃত্যযর 

পনরদপ্রনক্ষদত তার 

ওয়ানরশদক ইজারা 

প্রোি 

০৩ 

কার্ যনেবস 

১। আয়বিন পত্র 

২। মৃত্যয েনি 

৩। ওয়ামরে েনি 

৩। আমির্ক ব্মক্ত ব্মর্র্ অন্যান্য 

ওয়ামরয়ের না িাবী েংক্রান্ত 

এমিয়ডমিে 

১। সাো কাগদজ 

২। সাংনিষ্ট ইউনপ/দপৌরসিা 

৩। সাংনিষ্ট ইউনপ/দপৌরসিা 

৪। জরাটারী পাবনলক 

কার্ যালয় 

ঐ অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক 

(রাজস্ব) লালমনিরহাট 

বাাংলাদেশ জকাে : +৮৮ 

জজলা জকাে : ০৫৯১ 

জ াি িাং : ৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirha

t@gmail.com 

জজলা প্রশাসক, লালমনিরহাট 
জ াি িাং : +৮৮০৫৯১৬২০২০ 

dclalmonirhat@mopa.gov
.bd 

19 ইজারা সম্পনত্তর 

জমরামদতর 

অনুদমােি 

০৩ 

কার্ যনেবস 

১। আয়বিন পত্র 

২। সিরািয়র্র প্রয়য়াজনীয়র্ার 

কারণ 

৩। অমিকার নািা 

১। সাো কাগদজ 

২। সাো কাগদজ 

৩। িি জুনেনশয়াল ষ্টযাদম্প 

 

ঐ অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক 

(রাজস্ব) লালমনিরহাট 

বাাংলাদেশ জকাে : +৮৮ 

জজলা জকাে : ০৫৯১ 

জ াি িাং : ৬১৩০৮ 

adcrevlalmonirha

t@gmail.com 

জজলা প্রশাসক, লালমনিরহাট 
জ াি িাং : +৮৮০৫৯১৬২০২০ 

dclalmonirhat@mopa.gov
.bd 

  



ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ 

থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান/ 

সিাবাইল  নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

20 হাটবাজাদরর চানিিা 

নিটির লাইদসন্স জকস 

অনুদমােি প্রোি  

১৫ 

কার্ যনেবস 

১) জেে লাইদসন্স এর  দটাকনপ 

    সতযানয়ত      

২) জাতীয় পনরচয় পদত্রর  দটাকনপ 

সতযানয়ত 

৩) এক কনপ পাসদপাট য 

সাইদজর  সতযানয়ত রনিি ছনব 

৪) সাংনিষ্ট ইউনিয়ি ভূনম সহকারী 

কম যকতযা ও সাদিযয়াদরর জর্ৌে 

প্রনতদবেি 

৫) জস্কচ ম্যাপ 

১। সাংনিষ্ট ইউনিয়ি পনরষে/ 

জপৌর সিা 

২। সাংনিষ্ট ইউনিয়ি পনরষে/ 

জপৌর সিা 

৩। আদবেিকারী স্বয়াং 

 

৪। সাংনিষ্ট অন স 

 

৫। সাংনিষ্ট অন স 

১) জজলা সের ১২৫/-

(প্রমর্ বগ ে ফুে)  

২) জজলা সের ব্নতত 

জপৌরসিা ১০০/- ৩) 

োিা সের ৫০/- প্রনত 

বগ যফুট র্ায েকৃর্ 

লীজিামন ১-৪৬৩১-

০০০০-২৬৮১ নং 

সকায়ড সোনালী 

ব্াংয়কর সয সকান 

োখায় েূিয 

িনরমশাধ করমি 

হমে। 

জরনিনিউ জেপুটি কাদলক্টর 

লালমনিরহাট 

বাাংলাদেশ জকাে : +৮৮ 

জজলা জকাে : ০৫৯১ 

জ াি িাং : ৬১৪৬৮ 

rdclalmonirhat@g

mail.com 

 

জজলা প্রশাসক, লালমনিরহাট 
জ াি িাং : +৮৮০৫৯১৬২০২০ 

dclalmonirhat@mopa.gov
.bd 

21 হাটবাজাদরর চানিিা 

নিটির লাইদসন্স 

িবায়ি 

১৫ 

কার্ যনেবস 

১) েংমিষ্ট ইউমনয়ন ভূমি েহকারী 

কি েকর্ো/ োয়িেয়ায়রর প্রমর্য়বিন 

২) পূব েবর্ী বেয়রর লাইয়েি মি 

পমরয়োয়র্র কমপ 

১। সাংনিষ্ট অন স 

 

২। সাংনিষ্ট অন স 

 

 

১) জজলা সের ১২৫/-

(প্রমর্ বগ ে ফুে)  

২) জজলা সের ব্নতত 

জপৌরসিা ১০০/- ৩) 

োিা সের ৫০/- প্রনত 

বগ যফুট র্ায েকৃর্ 

লীজিামন ১-৪৬৩১-

০০০০-২৬৮১ নং 

সকায়ড সোনালী 

ব্াংয়কর সয সকান 

োখায় েূিয 

িনরমশাধ করমি 

হমে। 

সাংনিষ্ট সহকারী কনমশিার 

(ভূনম) 

 

সংনিষ্ট উিমজিা নিে িাহী 

অনফসার 

  



ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ 

থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান/ 

সিাবাইল  নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

22 র্রেময় সম্পরি 

অ্মুক্ত িণ 

০৩ মোস ০১) সোেো  োগরজ আর্েে 

০২) র্রেময় েরলরলি ফর ো রি 

০৩) র্রেময় োিী মৃত্যু্িণ  

      িরল তোি ওয়োরিশোে  

     সোর্ট বরফর   

০৪)উিরজলো  রমর্টি সুিোরিশ 

০১) রেজ উরযোরগ 

০২) রেজ উরযোরগ 

০৩) েংমিষ্ট সপৌর  

      সিয়র/ইউমপ  

      সচয়ারম্যান 

০৪) সংরিষ্ট উিরজলো  

      রমর্ট। 

২০/- ো োি ট্র ো ব রফ েহকারী কমিেনার 

ট্রিরভরেউ মুরিখোেো 

লালিমনরহাে 

rmsection_lalmonirhat

@yahoo.com 
 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

লালিমনরহাে 

সিান ০৫৯১-৬১৩০৮ 

ই-সিইল 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 
 

২৩ সরকানর/আর্া-

সরকারী ও 

স্বায়ত্বশানসত সাংস্থার 

অনুকূদল জনম 

অনর্গ্রহণ 

৯০ নেি ক) প্রতযাশী সাংস্থার নিয়ন্ত্রণকানর 

মন্ত্রণালদয়র ভূনম অনর্গ্রহণ সাংক্রান্ত 

প্রশাসনিক অনুদমােিপত্র (  পানি 

উন্নয়ি জবাদে যর প্রস্তাব এর জক্ষদত্র 

প্রশাসনিক অনুদমােি পত্র নকাংবা 

অনুদমানেত প্রকল্প সারপত্র)। 

ক) সাংনিষ্ট মন্ত্রণালয়। 

 

 

ক) নবিা মূদে। 

 

 

 

 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yaho
o.com 

 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail

.com 
 

 

খ) ন্যযিতম জনমর প্রদয়াজিীয়তা 

সাংক্রান্ত প্রতযয়িপত্র। 

খ) সাংনিষ্ট মন্ত্রণালয়। 

 

খ) নবিা মূদে। 

 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yaho
o.com 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail

.com 
গ) প্রস্তানবত জনমর োগসূনচ ( 

সব যদশষ জনরদপর জমৌজার িাম 

জজ,এল,িাং, োগ িাং, োদগর জেণী,  

োদগ জমাট জনমর পনরমাি,  

অনর্গ্রহদণর জন্য প্রস্তানবত জনমর 

পনরমাি উদেখ োকদত হদব) 

গ) সাংনিষ্ট উপদজলা 

জসদটলদমন্ট অন স/ 

উপদজলা ভূনম অন স/ জজলা 

জরকে যরুম শাখা হদত। 

গ) প্রনতটি জমৌজা ম্যাপ 

৫০০/- টাকা। 

 

 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yaho
o.com 

 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail

.com 
 

 

ঘ) জল-আউট প্লাি । ঘ) প্রতযাশী সাংস্থার ঘ) প্রদর্াজয িদহ। ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 
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 কার্ যালদয়র 

প্রদকৌশলী/সাংনিষ্ট জজলার 

গণপূতয নবিাগ। 

 জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yaho
o.com 

 

জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail

.com 
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ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ 

থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান/ 

সিাবাইল  নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

   ঙ) িক্সা সব যদশষ জনরদপর িক্সায় 

প্রস্তানবত জনমর  সীমািা লাল কানল 

দ্বারা নচনিত কনরয়া জেখাইদত 

হইদব। প্রস্তানবত জনমর সীমািার 

নিতদর  অনর্গ্রহণদর্াগ্য িদহ  এমি 

ভূনম র্ো র্মীয় উপাসিালয়, 

কবরস্থাি, শ্মশাি োনকদল বা 

অনর্গ্রহণ করা হইদব িা  এমি জনম 

োনকদল উহা নিন্ন কানলদত নচনিত 

কনরয়া নেদত হইদব এবাং 

সাাংদকনতক নচি দ্বারা িক্সায় উদেখ 

কনরয়া নেদত হইদব। 

ঙ) সাংনিষ্ট উপদজলা 

জসদটলদমন্ট অন স/ 

উপদজলা ভূনম অন স/দজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

জরকে যরুম শাখা হদত 

সরবরাহ করা হদয় োদক। 

 

ঙ) প্রনতটি জমৌজা ম্যাপ 

৫০০/- টাকা। 

 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yaho
o.com 

 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail

.com 

 

 

চ) নির্ যানরত ছদক বণ যিা ( ছদকর 

প্রদতযকটি কলাম র্োর্েিাদব পূরণ 

কনরয়া নেদত হইদব। ছদকর 

নির্ যানরত স্থাদি স্থািসাংকুলাি িা 

হইদল নিন্ন কাগদজ প্রদয়াজিীয় তথ্য 

নলনপবদ্ধ কনরর্া সাংদর্াজি কনরদত 

হইদব।  

উনেনখত ক হদত চ-এ বনণ যত 

কাগদজর  ০৫(পাঁচ) কনপ কনরয়া 

প্রস্তাব  োনখল কনরদত 

চ) ভূনম মন্ত্রণালদয়র ওদয়ব 

সাইট হদত সাংগ্রহ করা 

র্াদব। 

 

চ) নবিা মূদে। 

 

 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yaho

o.com 
 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail

.com 
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ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ 

থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান/ 

সিাবাইল  নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৪। অনর্গ্রহণকৃত জনমর 

ক্ষনতপূরণ প্রোি 

(জরকেীয় মানলদকর 

জক্ষদত্র) 

০৭ (সাত) 

কম য©নেবস 

১। ক্ষনতপূরদণর টাকা পাওয়ার জন্য 

সাো কাগদজ আদবেি । 

নিজ ১। ২০/- মূদের জকাট য 

ন । 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yaho

o.com 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail

.com 
২। ছনবসহ অিীকার িামা (িি-

জুনেনশয়াল স্ট্যাদম্প) সাংনিষ্ট ইউনপ 

জচয়ারম্যাি/সেস্য/ ওয়াW© কনমশিার 

কর্তযক স্বাক্ষনরত। 

 

সাংনিষ্ট স্ট্যাম্প জিন্ডার/ 

সাংনিষ্ট ইউনিয়ি পনরষে/ 

জপৌরসিা 

 

২। ৩০০/- টাকা মূদের 

িি- জুনেনশয়াল 

স্ট্যাম্প  অিীকার 

িামার জন্য। 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yaho

o.com 
 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail

.com 
 

 

৩। জনমর খনতয়াি। 

 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ই-জসবা জকন্দ্র/ইউনিয়ি 

নেনজটাল জসন্টাদর 

আদবেদির  মাধ্যদম জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

জরকে যরুম শাখা হদত 

সরবরাহ করা হদয় োদক। 

৬০/- টাকা। 

 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yaho

o.com 
 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail

.com 
 

 

৪। হালসদির ভূনম উন্নয়ি কর 

পনরদশাদর্র রনশে  এর সতযানয়ত 

অনুনলনপ। 

 

সাংনিষ্ট ইউনিয়ি ভূনম 

অন স। 

ভূনম উন্নয়ি কর 

মওকু  এর জক্ষদত্র প্রনত 

জহানডাং এ  প্রনত 

বছদরর জন্য ১০/- 

টাকা নহদসদব এবাং 

অন্যান্য জক্ষদত্র ভূনম 

মন্ত্রণালয় কর্তযক 

জারীকৃত পনরপত্র 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yaho

o.com 
 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail

.com 
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অনুর্ায়ী। 

৫। জাতীয় পনরচয় পত্র / িাগনরকত্ব 

সিে (সতযানয়ত অনুনলনপ)। 

সাংনিষ্ট নিব যাচি অন স/ 

ইউনিয়ি পনরষে/ জপৌরসিা 

নবিা মূে 

 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yaho

o.com 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail

.com 
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ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় 

(ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির 

স্থান 

সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ 

থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান/ 

সিাবাইল  নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৫। ক্রয়সূদত্র মানলদকর 

জক্ষদত্র 

অনর্গ্রহণকৃত জনমর 

ক্ষনতপূরণ প্রোি 

১০ (েশ) 

কম য©নেবস 

১। ক্ষনতপূরদণর টাকা পাওয়ার জন্য সাো 

কাগদজ আদবেি । 

 

নিজ 

 

১। ২০/- মূদের জকাট য 

ন । 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yaho

o.com 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail

.com 
২। ছনবসহ অিীকার িামা (িি-জুনেনশয়াল 

স্ট্যাদম্প)। সাংনিষ্ট ইউনপ জচয়ারম্যাি/সেস্য/ 

ওয়াW© কনমশিার কর্তযক স্বাক্ষনরত। 

 

সাংনিষ্ট স্ট্যাম্প 

জিন্ডার/ সাংনিষ্ট 

ইউনিয়ি 

পনরষে/ 

জপৌরসিা 

২। ৩০০/- টাকা মূদের  

 িি-জুনেনশয়াল 

স্ট্যাম্পঅিীকার িামার 

জন্য। 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yaho

o.com 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail

.com 
৩। েনলল/বায়ােনলজলর সতযানয়ত অনুনলনপ। 

 

সাংনিষ্ট সাব 

জরনজনি অন স। 

 

সাংনিষ্ট মন্ত্রণালয় 

কর্তযক নির্ যানরত মূে। 

 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yaho

o.com 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail

.com 
৪। িামজারী (খানরজ খনতয়াি), নেনসআর ও  

হালসদির ভূনম উন্নয়ি কর পনরদশাদর্র রনশে  

এর সতযানয়ত অনুনলনপ। (নকছু নকছু সক্ষয়ত্র 

মকছু অোধু ব্মক্ত নািজারীর জাল কাগজ 

িামখল কয়র অমর্গ্রহণকৃর্ জমির ক্ষমর্পূরণ 

িাবী করায়  র্া যাচাই করার স্বায়ি ে  িমলয়লর 

প্রয়য়াজন হয়)। 

সাংনিষ্ট উপদজলা 

ভূনম অন স ও 

ইউনিয়ি ভূনম 

অন স। 

 

িামজারী ১১৫০/- 

টাকা। 

 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yaho

o.com 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail

.com 

৫। জাতীয় পনরচয় পত্র /িাগনরকত্ব সিে 

(সতযানয়ত অনুনলনপ)। 

সাংনিষ্ট নিব যাচি 

অন স/ ইউনিয়ি 

পনরষে/দপৌরসিা 

নবিা মূদে। ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yaho

o.com 

অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail

.com 
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ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় 

(ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত ্ো 

ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো 

ট্রেওয়ো যোর্ তোি 

উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ 

করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ উপয়জলা 

সকাডেহ সেমলয়িান, সিাবাইল নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৬। ওয়ানরশ সূদত্র 

মানলদকর জক্ষদত্র  

অনর্গ্রহণকৃত  জনমর 

ক্ষনতপূরণ প্রোি 

১০ (েশ) 

কম য©নেবস 

১। ক্ষনতপূরদণর টাকা পাওয়ার জন্য সাো 

কাগদজ আদবেি । 

নিজ 

 

১। ২০/- মূদের 

জকাট য ন । 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yah
oo.com 

     অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

        জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail.

com 
২। ছনবসহ অিীকার িামা (িি-

জুনেনশয়াল স্ট্যাদম্প)। সাংনিষ্ট ইউনপ 

জচয়ারম্যাি/সেস্য/ ওয়াW© কনমশিার 

কর্তযক স্বাক্ষনরত। 

 

সাংনিষ্ট স্ট্যাম্প জিন্ডার/ 

সাংনিষ্ট ইউনিয়ি 

পনরষে/ জপৌরসিা 

 

২। ৩০০/- টাকা 

মূদের  িি-

জুনেনশয়াল স্ট্যাম্প 

অিীকার িামার 

জন্য। 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yah
oo.com 

     অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

        জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail.

com 
৩। জনমর খনতয়াি/ েনলল /বায়া েনলল 

(সতযানয়ত অনুনলনপ)। 

 

সাংনিষ্ট উপদজলা 

জসদটলদমন্ট অন স/ 

উপদজলা ভূনম অন স/ 

সাংনিষ্ট সাব জরনজনি 

অন স/ ইউনিয়ি ভূনম 

অন স/দজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালদয়র জরকে যরুম 

শাখা হদত সরবরাহ করা 

হদয় োদক। 

িামজারী খনতয়াি  

১০০/- টাকা 

িামজারী বাবে 

জমাট ১১৫০/ টাকা 

 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yah
oo.com 

     অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

        জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail.

com 

৪। িামজারী (খানরজ) খনতয়াি, নেনসআর 

ও  হালসদির ভূনম উন্নয়ি কর পনরদশাদর্র 

রনশে  এর (সতযানয়ত অনুনলনপ)। 

সাংনিষ্ট নিব যাচি অন স/ 

ইউনিয়ি পনরষে/ 

জপৌরসিা 

এস,এ খনতয়াি 

৬০/- টাকা 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yah
oo.com 

     অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

        জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail.

com 
৫। জাতীয় পনরচয় পত্র/িাগনরকত্ব সিে 

(সতযানয়ত অনুনলনপ)। 

ইউনিয়ি পনরষে/ 

জপৌরসিা 

নবিা মূদে। 

 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

     অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

        জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 
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e-mail-
lalmonirhatlao@yah
oo.com 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail.

com 
৬। ওয়ানরশি সিে (সতযানয়ত অনুনলনপ)। সাংনিষ্ট ইউনিয়ি পনরষে 

/দপৌরসিা । 

নবিা মূদে। 

 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yah
oo.com 

     অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

        জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail.

com 
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ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় 

(ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত ্ো 

ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো 

ট্রেওয়ো যোর্ তোি 

উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ 

করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ উপয়জলা 

সকাডেহ সেমলয়িান, সিাবাইল নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৭। পাওয়ার অ  এযাটনণ য- 

এর মাধ্যদম 

মানলকািার জক্ষদত্র  

অনর্গ্রহণকৃত জনমর 

ক্ষনতপূরণ প্রোি 

১০(েশ)  

কম য©নেবস 

১। ক্ষনতপূরদণর টাকা পাওয়ার জন্য সাো 

কাগদজ আদবেি । 

নিজ 

 

১। ২০/- মূদের 

জকাট য ন । 

 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yah
oo.com 

     অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

        জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail.

com 
২। ছনবসহ অিীকার িামা (িি-জুনেনশয়াল 

স্ট্যাদম্প)। সাংনিষ্ট ইউনপ জচয়ারম্যাি/সেস্য/ 

ওয়াW© কনমশিার কর্তযক স্বাক্ষনরত। 

 

সাংনিষ্ট স্ট্যাম্প জিন্ডার/ 

সাংনিষ্ট ইউনিয়ি 

পনরষে/ জপৌরসিা 

 

২। ৩০০/- টাকা 

মূদের  িি-

জুনেনশয়াল স্ট্যাম্প  

অিীকার িামার 

জন্য। 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yah
oo.com 

     অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

        জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail.

com 
৩। আোলত কর্তযক প্রদেয় পাওয়ার অ  

এযটিীর মূল / সাটি য াইে কনপ। 

 

সাংনিষ্ট আোলত হদত। 

 

সাংনিষ্ট মন্ত্রণালয় 

কর্তযক নির্ যানরত 

মূে। 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yah
oo.com 

     অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

        জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail.

com 
৪। িামজারী (খানরজ খনতয়াি), নেনসআর ও  

হালসদির ভূনম উন্নয়ি কর পনরদশাদর্র রনশে  

এর সতযানয়ত অনুনলনপ। 

 

সাংনিষ্ট ব্নক্ত/ সাংনিষ্ট 

উপদজলা ভূনম 

অন স/ইউনিয়ি ভূনম 

অন স। 

 

১১৫০/- টাকা। 

 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yah
oo.com 

     অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

        জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail.

com 
৫। জাতীয় পনরচয় পত্র/িাগনরকত্ব সিে 

(সতযানয়ত অনুনলনপ)। 

সাংনিষ্ট নিব যাচি 

অন স/ ইউনিয়ি 

পনরষে/ জপৌরসিা 

নবিা মূদে। ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yah
oo.com 

     অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

        জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail.

com 
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ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় 

(ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত ্ো 

ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো 

ট্রেওয়ো যোর্ তোি 

উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ 

করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ উপয়জলা 

সকাডেহ সেমলয়িান, সিাবাইল নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৮। আোলদতর মাধ্যদম  

মানলকািা নির্ যারণ 

অনর্গ্রহণকৃত জনমর 

ক্ষনতপূরণ প্রোি 

১০ (েশ) 

কম য©নেবস 

১। ক্ষনতপূরদণর টাকা পাওয়ার জন্য সাো 

কাগদজ আদবেি । 

 

নিজ 

 

১। ২০/-(নবশ) 

টাকা মূদের জকাট য 

ন । 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yah
oo.com 

     অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

        জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail.

com 
২। ছনবসহ অিীকার িামা (িি-জুনেনশয়াল 

স্ট্যাদম্প)। সাংনিষ্ট ইউনপ জচয়ারম্যাি/সেস্য/ 

ওয়াW© কনমশিার কর্তযক স্বাক্ষনরত। 

 

সাংনিষ্ট স্ট্যাম্প জিন্ডার/ 

সাংনিষ্ট ইউনিয়ি 

পনরষে/ জপৌরসিা 

 

২। ৩০০/-

(নতিশত)  টাকা 

মূদের  

 িি-জুনেনশয়াল 

স্ট্যাম্প অিীকার 

িামার জন্য। 

 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yah
oo.com 

     অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

        জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail.

com 

৩। আোলত কর্তযক আদেদশর সার্রট য াইট কনপ সাংনিষ্ট আোলত হদত। 

 

সাংনিষ্ট মন্ত্রণালয় 

কর্তযক নির্ যানরত 

মূে। 

 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yah
oo.com 

     অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

        জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail.

com 
৪। িামজারী (খানরজ খনতয়াি), নেনসআর ও  

হালসদির ভূনম উন্নয়ি কর পনরদশাদর্র রনশে  

এর (সতযানয়ত অনুনলনপ)। 

সাংনিষ্ট উপদজলা ভূনম 

অন স/ইউনিয়ি ভূনম 

অন স। 

 

১১৫০/- টাকা 

 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yah
oo.com 

     অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

        জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail.

com 
৫। জাতীয় পনরচয় পত্র / িাগনরকত্ব সিে 

(সতযানয়ত অনুনলনপ)। 

সাংনিষ্ট নিব যাচি 

অন স/ ইউনিয়ি 

পনরষে/ জপৌরসিা 

নবিামূদে। 

 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yah

     অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

        জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail.
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oo.com com 
২৯। আমদমাক্তার িামা 

ববর্করণ 

১০ নেি ১। েনলল বা জরকদে যর কাগজ 

২। স্বাক্ষী 

৩। োতা ও গ্রহীতা 

৪। জাতীয় পনরচয়পত্র 

৫। অন্যান্য প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র । 

  আদবেিকারী ১০০/=(একশত) 

টাকা। 

ভূনম অনর্গ্রহণ কম ©কতা© 

জ াি- +৮৮-০৫৯১-৬১৮৯৫ 

e-mail-
lalmonirhatlao@yah
oo.com 

     অনতনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

        জ াি -+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৮ 

e-mail-
adcrevlalmonirhat@gmail.

com 

 

ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  েিয় 

(ঘন্টা/ মিন/ 

িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি 

খোত ্ো ট্র োডসহ 

 খে, র ভোর্ জমো 

ট্রেওয়ো যোর্ তোি 

উরেখ থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান/ 

সিাবাইল  নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩০ মবয়ফারক দ্রব্/ 

সপয়োমলয়াি 

িজুয়ির অনাপমি 

েনি প্রিান 

৩০ (মত্রে) 

কায েমিবে 

১.  মনর্ োমরর্ িরয়ি আয়বিন 

২. জার্ীয় পমরচয়পত্র/জন্ম েনি, 

নাগমরকত্ত্ব েনয়ির ের্যাময়র্ কমপ 

৩.আমি েক স্বচ্ছলর্া েম্পমকের্ ব্াংক 

োটি েমিয়কয়ের ের্যাময়র্ অনুমলমপ  

৪.জমির িমলল/ িাড়ার চুমক্তপয়ত্রর 

ের্যাময়র্ অনুমলমপ 

৫. আয়কর েংক্রান্ত প্রর্যয়ন পয়ত্রর 

ের্যাময়র্ অনুমলমপ  

৬. পােয়পাে ে োইয়জর রমিন েমব-০৩ 

(মর্ন) কমপ (েমবর িাপ: ৩৫mm x 

৪৫mm) 

৭. িজুিাগায়রর নক্সা 

১. 

www.lalmonirhat

. gov.bd 

ওয়য়ব সপাে োল হয়র্ েংগ্রহ/ 

ডাউনয়লাড করা যায়ব 

২) সপৌরেিা/ইউমনয়ন পমরিি 

3) ব্াংক হয়র্। ৪) ব্মক্ত 

মনয়জ 

৫) আয়কর অমিে ৬) ব্মক্ত 

মনয়জ 

৭) ব্মক্ত মনয়জ 

মবনামূয়ল্য েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.c

om 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 
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৩১. সলৌহজার্দ্রব্ দ্রব্ 

মবক্রয়য়র মডমলং 

লাইয়েি প্রিান 

১৪ 

কায েমিবে 

১। মনর্ োমরর্ িরি 

২। সিাোর আই মড িয়োকমপ 

(ের্যাময়র্) 

৩। সেড লাইয়েি িয়োকমপ 

(ের্যাময়র্)  

৪। িাড়ার চুমক্তপত্র/িমলল/ খামরয়জর 

িয়োকমপ(ের্যাময়র্) 

৫। ২ কমপ পােয়পাে ে োইয়জর রমিন 

েমব(ের্যাময়র্) 

৬। েরকামর সকািাগায়র  ৩০০০/-োকা 

জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল কমপ (১-

১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নং সকায়ড জিা 

করয়র্ হয়ব)  

৭) আয়কর েনি  

৮)য়চম্বায়রর েিস্য পয়ির েনি  

(ের্যাময়র্) 

৯) ব্াংক েলয়িমি 

১। সজলা প্রোেয়কর কায োলয়,  

ব্বো-বামণজয োখা (কক্ষ 

নং-০৮, ২য় র্লা) হয়র্/ 

সহল্পয়ডস্ক/ সজলা ওয়য়ব 

সপাে োল। (www. 

lalmonirhat. 

gov.bd) 

২। মনজ উয়যায়গ েংমিষ্ট 

মনব োচন অমিে হয়র্ 

৩। েংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরিি/ 

সপৌরেিা হয়র্ 

৪। মনজ উয়যাগ/ েংমিষ্ট 

উপয়জলা ভূমি হয়র্ 

৫। মনজ উয়যায়গ 

৬।চালান িরি সোনালী 

ব্াংক, সয সকান োখায়/ 

সহল্পয়ডস্ক/ সজলা ওয়য়ব 

সপাে োল। (www. 

lalmonirhat.gov.b

d) হয়র্ পাওয়া যায়ব    

৩০০০ /- 

(মর্ন হাজার  োকা ) 

 

সকাড নং 

১-১৭৩৫-০০০১-

১৮৫৪ 

সোনালী ব্াংয়কর সয 

সকান োখায় 

েকাল ১০.০০ ো হয়র্ 

৩.০০ো পয েন্ত 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mo

pa.gov.bd 

ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি 

খোত ্ো ট্র োডসহ 

 খে, র ভোর্ জমো 

ট্রেওয়ো যোর্ তোি 

উরেখ থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, 

সজলা, উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  

নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ উপয়জলা 

সকাডেহ সেমলয়িান, সিাবাইল নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
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৩২. সলৌহজার্দ্রব্ দ্রব্ 

মবক্রয়য়র মডমলং 

লাইয়েি নবায়ন  

০৭ 

কায েমিবে 

১। মনর্ োমরর্ রস িরয়ি আয়বিন  

২। পূব েবর্ী বেয়রর নবাময়র্ মূল 

লাইয়েয়ির  

৩। েরকামর সকািাগায়র  ১৫০০/-োকা 

জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল কমপ (১-

১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নং সকায়ড জিা 

করয়র্ হয়ব) 

১। সজলা প্রোেয়কর কায োলয়,  

ব্বো-বামণজয োখা (কক্ষ 

নং-০৮, ২য় র্লা) হয়র্/ 

সহল্পয়ডস্ক/ সজলা ওয়য়ব 

সপাে োল। (www. 

lalmonirhat. 

gov.bd) 

২। মনজ উয়যায়গ 

৩। চালান িরি সোনালী 

ব্াংক, সয সকান োখায় 

সহল্পয়ডস্ক/ সজলা ওয়য়ব 

সপাে োল। (www. 

lalmonirhat.gov.b

d) হয়র্ পাওয়া যায়ব    

 

১৫০০/- 

(এক হাজার পাঁচের্ 

োকা 

সকাড নং ১-১৭৩৫-

০০০১-১৮৫৪ 

সোনালী ব্াংয়কর সয 

সকান োখায় 

েকাল ১০.০০ ো হয়র্ 

৩.০০ো পয েন্ত 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mo

pa.gov.bd 

৩৩. সলৌহজার্ দ্রবয়ব্র   

ডুমপ্লয়কে  

লাইয়েি নবায়ন  

০৭ 

কায েমিবে 

১। মনর্ োমরর্  িরি  

২। পূব েবর্ী বেয়রর নবাময়র্ মূল 

লাইয়েয়ি 

৩। েরকামর সকািাগায়র  ৬০০/-োকা 

জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল কমপ (১-

১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নং সকায়ড জিা 

করয়র্ হয়ব) 

১। সজলা প্রোেয়কর কায োলয়,  

ব্বো-বামণজয োখা (কক্ষ 

নং-০৮, ২য় র্লা) হয়র্/ 

সহল্পয়ডস্ক/ সজলা ওয়য়ব 

সপাে োল। (www. 

lalmonirhat. 

gov.bd) 

২। মনজ উয়যায়গ 

৩। চালান িরি সোনালী 

ব্াংক, সয সকান োখায় 

সহল্পয়ডস্ক/ সজলা ওয়য়ব 

সপাে োল। (www. 

lalmonirhat.gov.b

d) হয়র্ পাওয়া যায়ব    

 

৬০০/- 

(েয়ের্ োকা 

সকাড নং ১-১৭৩৫-

০০০১-১৮৫৪ 

সোনালী ব্াংয়কর সয 

সকান োখায় 

েকাল ১০.০০ ো হয়র্ 

৩.০০ো পয েন্ত 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mo

pa.gov.bd 

ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ 

 খে, র ভোর্ 

জমো ট্রেওয়ো 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, 

সজলা, উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  

নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ উপয়জলা 

সকাডেহ সেমলয়িান, সিাবাইল নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
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যোর্ তোি 

উরেখ থো রত 

হর্) 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৪. মেয়িন্ট মবক্রয়য়র 

মডমলং লাইয়েি 

প্রিান 

১৪ 

কায েমিবে 

১। মনর্ োমরর্ িরি। 

২। সিাোর আই মড িয়োকমপ 

৩।য়েড লাইয়েি িয়োকপ  

৪। িাড়ার চুমক্তপত্র/িমলল/ খামরয়জর 

িয়োকমপ (ের্যাময়র্) 

৫। ২ কমপ পােয়পাে ে োইয়জর রমিন 

েমব  

৬। েরকামর সকািাগায়র  ১৫০০/-

োকা  

   জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল কমপ 

(১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নং সকায়ড 

জিা করয়র্ হয়ব)  

১। সজলা প্রোেয়কর কায োলয়,  

ব্বো-বামণজয োখা (কক্ষ নং-০৮, 

২য় র্লা) হয়র্/ সহল্পয়ডস্ক/ সজলা 

ওয়য়ব সপাে োল(www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। মনজ উয়যায়গ েংমিষ্ট মনব োচন 

অমিে হয়র্ 

৩। েংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরিি/ 

সপৌরেিা হয়র্ 

৪। মনজ উয়যাগ/েংমিষ্ট উপয়জলা 

ভূমি হয়র্ 

৫। মনজ উয়যায়গ 

৬। চালান িরি সোনালী ব্াংক, সয 

সকান োখায় /য়হল্পয়ডস্ক/ সজলা ওয়য়ব 

সপাে োল। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

হয়র্ পাওয়া যায়ব 

১৫০০/- 

(এক হাজার 

পাঁচের্ োকা) 

সকাড নং ১-

১৭৩৫-০০০১-

১৮৫৪ 

সোনালী 

ব্াংয়কর সয 

সকান োখায় 

েকাল ১০.০০ 

ো হয়র্ 

৩.০০ো পয েন্ত 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mo

pa.gov.bd 

৩৫. মেয়িন্ট মবক্রয়য়র 

মডমলং লাইয়েি 

নবায়ন 

0৩ 

কায েমিবে 

১। মনর্ োমরর্ মে িরয়ি আয়বিন 

২। পূব েবর্ী বেয়রর নবাময়র্ মূল 

লাইয়েয়ির  

৩। েরকামর সকািাগায়র  75০/-

োকা জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল 

কমপ (১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নং 

সকায়ড জিা করয়র্ হয়ব) 

১। সজলা প্রোেয়কর কায োলয়,  

ব্বো-বামণজয োখা (কক্ষ নং-০৮, 

২য় র্লা) হয়র্/ সহল্পয়ডস্ক/ সজলা 

ওয়য়ব সপাে োল। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। মনজ উয়যায়গ 

৩। চালান িরি সোনালী ব্াংক, সয 

সকান োখায় /য়হল্পয়ডস্ক/ সজলা ওয়য়ব 

সপাে োল। (www. 

lalmonirhat.gov.bd) 

হয়র্ পাওয়া যায়ব    

 

7৫০/- 

(োর্ের্ 

পঞ্চাে ) োকা 

সকাড নং ১-

১৭৩৫-০০০১-

১৮৫৪ 

সোনালী 

ব্াংয়কর সয 

সকান োখায় 

েকাল ১০.০০ 

ো হয়র্ 

৩.০০ো পয েন্ত 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mo

pa.gov.bd 

ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

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


মিন/ িাে) ্ো ট্র োডসহ 

 খে, র ভোর্ 

জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি 

উরেখ থো রত 

হর্) 

সজলা, উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  

নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ উপয়জলা 

সকাডেহ সেমলয়িান, সিাবাইল নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৬. মেয়িন্ট মবক্রয়য়র 

ডুমপ্লয়কে লাইয়েি 

প্রিান 

07 

কায েমিবে 

১। মনর্ োমরর্  িরয়ি আয়বিন 

২। পূব েবর্ী বেয়রর নবাময়র্ মূল 

লাইয়েি  

৩। েরকামর সকািাগায়র  ৩০০/-

োকা  জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল 

কমপ (১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নং 

সকায়ড জিা করয়র্ হয়ব) 

১। সজলা প্রোেয়কর কায োলয়,  

ব্বো-বামণজয োখা (কক্ষ নং-০৮, 

২য় র্লা) হয়র্/ সহল্পয়ডস্ক/ সজলা 

ওয়য়ব সপাে োল। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। মনজ উয়যায়গ 

৩। চালান িরি সোনালী ব্াংক, সয 

সকান োখায় /য়হল্পয়ডস্ক/ সজলা ওয়য়ব 

সপাে োল। (www. 

lalmonirhat.gov.bd) 

হয়র্ পাওয়া যায়ব    

 

৩০০/- 

(মর্নের্ পঞ্চাে 

) োকা 

সকাড নং ১-

১৭৩৫-০০০১-

১৮৫৪ সোনালী 

ব্াংয়কর সয 

সকান োখায় 

েকাল ১০.০০ 

ো হয়র্ 

৩.০০ো পয েন্ত 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mo

pa.gov.bd 

৩৭. মিল্ক ফুড মবক্রয়য়র 

মডমলং লাইয়েি 

প্রিান  

১৪ 

কায েমিবে 

১। মনর্ োমরর্ িরি 

২। সিাোর আই মড িয়োকমপ  

৩।য়েড লাইয়েি িয়োকমপ  

৪। সিাকান িাড়ার চুমক্তপত্র/িমলল / 

খামরয়জর িয়োকমপ (ের্যাময়র্) 

৫। ২ কমপ পােয়পাে ে োইয়জর রমিন 

েমব (ের্যাময়র্) 

৬। েরকামর সকািাগায়র  ৩০০/-

োকা  জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল 

কমপ (১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নং 

সকায়ড জিা করয়র্ হয়ব)  

১। সজলা প্রোেয়কর কায োলয়,  

ব্বো-বামণজয োখা (কক্ষ নং-০৮, 

২য় র্লা) হয়র্/ সহল্পয়ডস্ক/ সজলা 

ওয়য়ব সপাে োল। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। মনজ উয়যায়গ েংমিষ্ট মনব োচন 

অমিে হয়র্ 

৩। েংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরিি/ 

সপৌরেিা হয়র্ 

৪। মনজ উয়যাগ/েংমিষ্ট উপয়জলা 

ভূমি হয়র্ 

৫। মনজ উয়যায়গ 

৬। চালান িরি সোনালী ব্াংক, সয 

সকান োখায় /য়হল্পয়ডস্ক/য়জলা 

ওয়য়ব সপাে োল হয়র্ পাওয়া যায়ব । 

৩০০/- 

(মর্নের্ োকা) 

সকাড নং ১-

১৭৩৫-০০০১-

১৮৫৪ 

সোনালী 

ব্াংয়কর সয 

সকান োখায় 

েকাল ১০.০০ 

ো হয়র্ 

৩.০০ো পয েন্ত 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mo

pa.gov.bd 

  

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


ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ 

 খে, র ভোর্ 

জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি 

উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, 

সজলা, উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  

নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ উপয়জলা 

সকাডেহ সেমলয়িান, সিাবাইল নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৮. মিল্ক ফুড মবক্রয়য়র 

মডমলং লাইয়েি 

নবায়ন   

০৩ 

কায েমিবে 

১। মনর্ োমরর্  িরি  

২। পূব েবর্ী বেয়রর নবাময়র্/ মূল 

লাইয়েি 

৩। েরকামর সকািাগায়র  ১৫০/-

োকা জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল 

কমপ (১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নং 

সকায়ড জিা করয়র্ হয়ব) 

১। সজলা প্রোেয়কর কায োলয়,  

ব্বো-বামণজয োখা (কক্ষ নং-০৮, 

২য় র্লা) হয়র্/ সহল্পয়ডস্ক/ সজলা 

ওয়য়ব সপাে োল। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। মনজ উয়যায়গ 

৩। চালান িরি সোনালী ব্াংক, সয 

সকান োখায় /য়হল্পয়ডস্ক/ সজলা ওয়য়ব 

সপাে োল। (www. 

lalmonirhat.gov.bd) 

হয়র্ পাওয়া যায়ব    

১৫০/- 

(একের্ পঞ্চাে 

োকা) 

সকাড নং ১-

১৭৩৫-০০০১-

১৮৫৪ 

সোনালী 

ব্াংয়কর সয 

সকান োখায় 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mo

pa.gov.bd 

 

৩৯. মিল্ক ফুড মবক্রয়য়র 

ডুমপ্লয়কে লাইয়েি 

প্রিান 

০৭ 

কায েমিবে 

১। মনর্ োমরর্  িরি  

২। পূব েবর্ী বেয়রর নবাময়র্ মূল 

লাইয়েি 

৩। েরকামর সকািাগায়র  ৬০/-োকা 

জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল কমপ 

(১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নং সকায়ড 

জিা করয়র্ হয়ব) 

১। সজলা প্রোেয়কর কায োলয়,  

ব্বো-বামণজয োখা (কক্ষ নং-০৮, 

২য় র্লা) হয়র্/ সহল্পয়ডস্ক/ সজলা 

ওয়য়ব সপাে োল। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। মনজ উয়যায়গ 

৩। চালান িরি সোনালী ব্াংক, সয 

সকান োখায় /য়হল্পয়ডস্ক/ সজলা ওয়য়ব 

সপাে োল।(www. 

Lalmonirhat gov.bd) 

হয়র্ পাওয়া যায়ব    

৬০/- 

(িাে) োকা 

সকাড নং ১-

১৭৩৫-০০০১-

১৮৫৪ 

সোনালী 

ব্াংয়কর সয 

সকান োখায় 
 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mo

pa.gov.bd 
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ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ 

 খে, র ভোর্ 

জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি 

উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, 

সজলা, উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  

নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ উপয়জলা 

সকাডেহ সেমলয়িান, সিাবাইল নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

40. স্বণ ে জুয়য়লারীর 

মডমলং   লাইয়েি 

প্রিান  

১৪ 

কায েমিবে 

১। মনর্ োমরর্ িরি 

২। সিাোর আই মড (ের্যাময়র্)  

৩। সেড লাইয়েি (ের্যাময়র্) 

৪। িাড়ার চুমক্তপত্র/ িমলল/ 

খামরয়জর কমপ (ের্যাময়র্) 

৫। ২ কমপ পােয়পাে ে োইয়জর রমিন 

েমব (ের্যাময়র্) 

৬। েরকামর সকািাগায়র  ৫০০০/-

োকা জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল 

কমপ। 

১। সজলা প্রোেয়কর কায োলয়,  

ব্বো-বামণজয োখা (কক্ষ নং-০৮, 

২য় র্লা) হয়র্/ সহল্পয়ডস্ক/ সজলা 

ওয়য়ব সপাে োল। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। মনজ উয়যায়গ েংমিষ্ট মনব োচন 

অমিে হয়র্ 

৩। ইউমনয়ন/ সপৌরেিা হয়র্ 

৪। মনজ উয়যাগ/েংমিষ্ট উপয়জলা 

ভূমি হয়র্ 

৫। মনজ উয়যায়গ 

৬। চালান িরি সোনালী ব্াংয়কর 

সয সকান োখা/ সহল্পয়ডস্ক/ সজলা 

ওয়য়ব সপাে োল। (www. 

lalmonirhat.gov.bd)    

1০০০ /- 

(এক হাজার 

োকা) 

সকাড নং 

১-১৭৩৫-

০০০১-১৮৫৪ 

সোনালী 

ব্াংয়কর সয 

সকান োখায় 

েকাল ১০.০০ 

হয়র্ ৩.০০ 

পয েন্ত 

 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mo

pa.gov.bd 

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


৪১. স্বণ ে জুয়য়লারীর 

মডমলং   লাইয়েি 

নবায়ন 

৭ কায েমিবে ১।  মনর্ োমরর্ িরি 

২। পূব েবর্ী বেয়রর নবাময়র্/ মূল 

লাইয়েয়ির  িয়োকমপ (ের্যাময়র্) 

৩। েরকামর সকািাগায়র  ৩০০০/-

োকা জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল 

কমপ। 

১। সজলা প্রোেয়কর কায োলয়,  

ব্বো-বামণজয োখা (কক্ষ নং-০৮, 

২য় র্লা) হয়র্/ সহল্পয়ডস্ক/ সজলা 

ওয়য়ব সপাে োল www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। মনজ উয়যায়গ 

৩। চালান িরি সোনালী ব্াংক, 

সযয়কান  োখায়/ সহল্পয়ডস্ক/ সজলা 

ওয়য়ব সপাে োল (www. 

lalmonirhat.gov.bd) হয়র্ 

পাওয়া যায়ব।    

৫০০/- 

(পাঁচের্ োকা) 

সকাড নং 

১-১৭৩৫-

০০০১-১৮৫৪ 

সোনালী 

ব্াংয়কর সয 

সকান োখায় 

েকাল ১০.০০ 

হয়র্ ৩.০০ 

পয েন্ত 

 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mo

pa.gov.bd 

  

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


ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ 

 খে, র ভোর্ 

জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি 

উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, 

সজলা, উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  

নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ উপয়জলা 

সকাডেহ সেমলয়িান, সিাবাইল নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪২. স্বণ ে জুয়য়লারীর 

ডুমপ্লয়কে  লাইয়েি 

প্রিান 

৭ কায েমিবে ১।  মনর্ োমরর্ িরি 

২। পূব েবর্ী বেয়রর নবাময়র্/ মূল 

লাইয়েয়ির  িয়োকমপ (ের্যাময়র্) 

৩। েরকামর সকািাগায়র  .........-

োকা   জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল 

কমপ (১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নং 

সকায়ড জিা করয়র্ হয়ব) 

১। সজলা প্রোেয়কর কায োলয়,  

ব্বো-বামণজয োখা (কক্ষ নং-০৮, 

২য় র্লা) হয়র্/ সহল্পয়ডস্ক/ সজলা 

ওয়য়ব সপাে োল www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। মনজ উয়যায়গ 

৩। চালান িরি সোনালী ব্াংক, 

সযয়কান  োখায়/ সহল্পয়ডস্ক/ সজলা 

ওয়য়ব সপাে োল (www. 

lalmonirhat.gov.bd) হয়র্ 

পাওয়া যায়ব।    

৫০০/- 

(পাঁচের্ োকা) 

সকাড নং   

১-১৭৩৫-

০০০১-১৮৫৪ 

সোনালী 

ব্াংয়কর সয 

সকান োখায় 

েকাল ১০.০০ 

হয়র্ ৩.০০ 

পয েন্ত 

 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mo

pa.gov.bd 

৪৩. স্বণ ে কামরগরীর 

মডমলং   লাইয়েি 

প্রিান  

১৪ 

কায েমিবে 

১। মনর্ োমরর্ িরি 

২। সিাোর আই মড (ের্যাময়র্) 

৩। সেড লাইয়েি (ের্যাময়র্)  

৪।িাড়ার চুমক্তপত্র/িমলল/খামরয়জর 

কমপ(ের্যাময়র্) 

৫। ২ কমপ পােয়পাে ে োইয়জর রমিন 

েমব(ের্যাময়র্) 

৬। েরকামর সকািাগায়র  ১০০/-

োকা জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল 

কমপ (১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নং 

সকায়ড জিা করয়র্ হয়ব)  

১। সজলা প্রোেয়কর কায োলয়,  

ব্বো-বামণজয োখা (কক্ষ নং-০৮, 

২য় র্লা) হয়র্/য়হল্পয়ডস্ক/ সজলা 

ওয়য়ব সপাে োল (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। মনজ উয়যায়গ েংমিষ্ট মনব োচন 

অমিে হয়র্ 

৩। েংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরিি/ 

সপৌরেিা হয়র্ 

৪। মনজ উয়যাগ/ েংমিষ্ট উপয়জলা 

ভূমি হয়র্ 

৫। মনজ উয়যায়গ 

৬। চালান িরি সোনালী ব্াংক, 

সযয়কান  োখায়/ সহল্পয়ডস্ক/ সজলা 

ওয়য়ব সপাে োল। (www. 

১০০ /- 

(একের্  োকা) 

সকাড নং 

১-১৭৩৫-

০০০১-১৮৫৪ 

সোনালী 

ব্াংয়কর সয 

সকান োখায় 

েকাল ১০.০০ 

ো হয়র্ 

৩.০০ো পয েন্ত 

 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mo

pa.gov.bd 

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


lalmonirhat.gov.bd) 

হয়র্ পাওয়া যায়ব 

ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ 

 খে, র ভোর্ 

জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি 

উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, 

সজলা, উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  

নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ উপয়জলা 

সকাডেহ সেমলয়িান, সিাবাইল নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৪. স্বণ ে কামরগরীর 

মডমলং   লাইয়েি 

নবায়ন 

৭ মিন ১। মনর্ োমরর্ িরি। 

২। পূব েবর্ী বেয়রর নবাময়র্/ মূল 

লাইয়েয়ির িয়োকমপ।(ের্যাময়র্) 

৩। েরকামর সকািাগায়র  ৫০/-োকা 

জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল কমপ 

(১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নং সকায়ড 

জিা করয়র্ হয়ব) 

১। সজলা প্রোেয়কর কায োলয়,  

ব্বো-বামণজয োখা (কক্ষ নং-০৮, 

২য় র্লা) হয়র্/ সহল্পয়ডস্ক/ সজলা 

ওয়য়ব সপাে োল। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। মনজ উয়যায়গ 

৩। চালান িরি সোনালী ব্াংক, 

সযয়কান  োখায়/ /য়হল্পয়ডস্ক/ সজলা 

ওয়য়ব সপাে োল। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

হয়র্ পাওয়া যায়ব ।  

৫০/- 

(পঞ্চাে োকা) 

সকাড নং   

১-১৭৩৫-

০০০১-১৮৫৪ 

সোনালী 

ব্াংয়কর সয 

সকান োখায় 
 

 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mo

pa.gov.bd 

৪৫. স্বণ ে কামরগরীর 

ডুমপ্লয়কে  লাইয়েি 

প্রিান 

১৪ 

কায েমিবে 

১। মনর্ োমরর্ িরি 

২। সিাোর আই মড (ের্যাময়র্) 

৩। সেড লাইয়েি (ের্যাময়র্)  

৪।িাড়ার চুমক্তপত্র/িমলল/খামরয়জর 

কমপ(ের্যাময়র্) 

৫। ২ কমপ পােয়পাে ে োইয়জর রমিন 

েমব(ের্যাময়র্) 

৬। েরকামর সকািাগায়র  ১০০/-

োকা জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল 

কমপ (১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নং 

সকায়ড জিা করয়র্ হয়ব)  

১। সজলা প্রোেয়কর কায োলয়,  

ব্বো-বামণজয োখা (কক্ষ নং-০৮, 

২য় র্লা) হয়র্/য়হল্পয়ডস্ক/ সজলা 

ওয়য়ব সপাে োল (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। মনজ উয়যায়গ েংমিষ্ট মনব োচন 

অমিে হয়র্ 

৩। েংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরিি/ 

সপৌরেিা হয়র্ 

৪। মনজ উয়যাগ/ েংমিষ্ট উপয়জলা 

ভূমি হয়র্ 

৫। মনজ উয়যায়গ 

৬। চালান িরি সোনালী ব্াংক, 

১০০ /- 

(একের্  োকা) 

সকাড নং 

১-১৭৩৫-

০০০১-১৮৫৪ 

সোনালী 

ব্াংয়কর সয 

সকান োখায় 

েকাল ১০.০০ 

ো হয়র্ 

৩.০০ো পয েন্ত 

 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

 

 

 

 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mo

pa.gov.bd 

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


সযয়কান  োখায়/ সহল্পয়ডস্ক/ সজলা 

ওয়য়ব সপাে োল। (www. 

lalmonirhat.gov.bd) 

হয়র্ পাওয়া যায়ব 

 

 

 

 

ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ 

 খে, র ভোর্ 

জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি 

উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, 

সজলা, উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  

নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ উপয়জলা 

সকাডেহ সেমলয়িান, সিাবাইল নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৬ পাইকারী সুর্া 

মবক্রয়য়র মডমলং 

লাইয়েি প্রিান 

১৪ মিন ১। মনর্ োমরর্ িরি 

২। সিাোর আই মড (ের্যাময়র্) 

৩। সেড লাইয়েি (ের্যাময়র্)  

৪।িাড়ার চুমক্তপত্র/িমলল/খামরয়জর 

কমপ(ের্যাময়র্) 

৫। ২ কমপ পােয়পাে ে োইয়জর রমিন 

েমব(ের্যাময়র্) 

৬। েরকামর সকািাগায়র  ১,২০০/-

োকা  জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল 

কমপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং 

সকায়ড জিা করয়র্ হয়ব)  

১। সজলা প্রোেয়কর কায োলয়,  

ব্বো-বামণজয োখা (কক্ষ নং-০৮, 

২য় র্লা) হয়র্/য়হল্পয়ডস্ক/ সজলা 

ওয়য়ব সপাে োল। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। মনজ উয়যায়গ েংমিষ্ট মনব োচন 

অমিে হয়র্। 

৩। েংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরিি/ 

সপৌরেিা হয়র্। 

৪। মনজ উয়যাগ/েংমিষ্ট উপয়জলা 

ভূমি হয়র্। 

৫। মনজ উয়যায়গ 

৬। চালান িরি সোনালী ব্াংক,  সয 

সকান োখায় সহল্পয়ডস্ক/ সজলা ওয়য়ব 

সপাে োল। (www. 

lalmonirhat.gov.bd) 

হয়র্ পাওয়া যায়ব 

১। পাইকারী 

সুর্া ১,২০০/-

োকা 

সকাড নং   

১-১৭৩৫-

০০০১-১৮৫৪ 

সোনালী 

ব্াংয়কর সয 

সকান োখায় 

েকাল ১০.০০ 

ো হয়র্ 

৩.০০ো পয েন্ত 

 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mo

pa.gov.bd 

  

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


ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত ্ো 

ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো 

ট্রেওয়ো যোর্ তোি 

উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, 

সজলা, উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  

নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৭ পাইকারী সুর্া 

মবক্রয়য়র মডমলং 

লাইয়েি নবায়ন 

০৩ মিন ১। মনর্ োমরর্ িরি।  

২। পূব েবর্ী বেয়রর নবাময়র্ মূল 

লাইয়েি 

৩। েরকামর সকািাগায়র  ৬০০/-

োকা  জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল 

কমপ (১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নং 

সকায়ড জিা করয়র্ হয়ব) 

১। সজলা প্রোেয়কর কায োলয়,  

ব্বো-বামণজয োখা (কক্ষ নং-০৮, 

২য় র্লা) হয়র্/য়হল্পয়ডস্ক/ সজলা 

ওয়য়ব সপাে োল। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। মনজ উয়যায়গ েংমিষ্ট মনব োচন 

অমিে হয়র্। 

৩। েংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরিি/ 

সপৌরেিা হয়র্। 

৪। মনজ উয়যাগ/েংমিষ্ট উপয়জলা 

ভূমি হয়র্। 

৫। মনজ উয়যায়গ 

৬। চালান িরি সোনালী ব্াংক,  সয 

সকান োখায় সহল্পয়ডস্ক/ সজলা ওয়য়ব 

সপাে োল হয়র্ পাওয়া যায়ব 

পাইকারী সুর্া 

৬০০/-োকা 

সকাড নং   

১-১৭৩৫-০০০১-

১৮৫৪ 

সোনালী ব্াংয়কর 

সয সকান োখায় 

েকাল ১০.০০ ো 

হয়র্ ৩.০০ো 

পয েন্ত 

 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@m

opa.gov.bd 

৪৮ পাইকারী সুর্া 

মবক্রয়য়র ডুমপ্লয়কে 

লাইয়েি প্রিান 

১৪ মিন ১। মনর্ োমরর্ িরি 

২। পূব েবর্ী বেয়রর নবাময়র্ মূল 

লাইয়েি 

৩। সিাোর আই মড (ের্যাময়র্) 

৪। সেড লাইয়েি (ের্যাময়র্)  

৫।িাড়ার চুমক্তপত্র/িমলল/খামরয়জর 

কমপ (ের্যাময়র্) 

৬। ২ কমপ পােয়পাে ে োইয়জর রমিন 

েমব (ের্যাময়র্) 

৭। েরকামর সকািাগায়র  ২৪০/-োকা  

জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল কমপ 

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং সকায়ড 

১। সজলা প্রোেয়কর কায োলয়,  

ব্বো-বামণজয োখা (কক্ষ নং-০৮, 

২য় র্লা) হয়র্/য়হল্পয়ডস্ক/ সজলা 

ওয়য়ব সপাে োল। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। মনজ উয়যায়গ েংমিষ্ট মনব োচন 

অমিে হয়র্। 

৩। েংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরিি/ 

সপৌরেিা হয়র্। 

৪। মনজ উয়যাগ/েংমিষ্ট উপয়জলা 

ভূমি হয়র্। 

৫। মনজ উয়যায়গ 

 পাইকারী সুর্া 

২৪০/-োকা 

সকাড নং   

১-১৭৩৫-০০০১-

১৮৫৪ 

সোনালী ব্াংয়কর 

সয সকান োখায় 

েকাল ১০.০০ ো 

হয়র্ ৩.০০ো 

পয েন্ত 

 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@m

opa.gov.bd 

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


জিা করয়র্ হয়ব)  ৬। চালান িরি সোনালী ব্াংক,  সয 

সকান োখায় সহল্পয়ডস্ক/ সজলা ওয়য়ব 

সপাে োল হয়র্ পাওয়া যায়ব 

ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ 

 খে, র ভোর্ 

জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি 

উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, 

সজলা, উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  

নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ উপয়জলা 

সকাডেহ সেমলয়িান, সিাবাইল নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৯. খুচরা সুর্া মবক্রয়য়র 

মডমলং লাইয়েি 

প্রিান 

১৪ মিন ১। মনর্ োমরর্ িরি 

২। সিাোর আই মড (ের্যাময়র্) 

৩। সেড লাইয়েি (ের্যাময়র্)  

৪।িাড়ার চুমক্তপত্র/িমলল/খামরয়জর 

কমপ(ের্যাময়র্) 

৫। ২ কমপ পােয়পাে ে োইয়জর রমিন 

েমব(ের্যাময়র্) 

৬। েরকামর সকািাগায়র  ৫০০/-

োকা  জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল 

কমপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং 

সকায়ড জিা করয়র্ হয়ব)  

১। সজলা প্রোেয়কর কায োলয়,  

ব্বো-বামণজয োখা (কক্ষ নং-০৮, 

২য় র্লা) হয়র্/য়হল্পয়ডস্ক/ সজলা 

ওয়য়ব সপাে োল। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। মনজ উয়যায়গ েংমিষ্ট মনব োচন 

অমিে হয়র্। 

৩। েংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরিি/ 

সপৌরেিা হয়র্। 

৪। মনজ উয়যাগ/েংমিষ্ট উপয়জলা 

ভূমি হয়র্। 

৫। মনজ উয়যায়গ 

৬। চালান িরি সোনালী ব্াংক,  সয 

সকান োখায় সহল্পয়ডস্ক/ সজলা ওয়য়ব 

সপাে োল। (www. 

lalmonirhat.gov.bd) 

হয়র্ পাওয়া যায়ব 

খুচরা সুর্া 

৫০০/-োকা 

সকাড নং   

১-১৭৩৫-

০০০১-১৮৫৪ 

সোনালী 

ব্াংয়কর সয 

সকান োখায় 

েকাল ১০.০০ 

ো হয়র্ 

৩.০০ো পয েন্ত 

 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mo

pa.gov.bd 

৫০ খুচরা সুর্া মবক্রয়য়র 

মডমলং লাইয়েি 

নবায়ন 

০৩ মিন ১। মনর্ োমরর্  মে িরয়ি আয়বিন।  

২। পূব েবর্ী বেয়রর নবাময়র্ মূল 

লাইয়েি 

৩। েরকামর সকািাগায়র  ২৫০/-

োকা  জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল 

কমপ (১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নং 

১। সজলা প্রোেয়কর কায োলয়,  

ব্বো-বামণজয োখা (কক্ষ নং-০৮, 

২য় র্লা) হয়র্/য়হল্পয়ডস্ক/ সজলা 

ওয়য়ব সপাে োল। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

১। চালান িরি সোনালী ব্াংক,  সয 

খুচরা সুর্া 

২৫০/-োকা 

সকাড নং   

১-১৭৩৫-

০০০১-১৮৫৪ 

সোনালী 

 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mo

pa.gov.bd 

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


সকায়ড জিা করয়র্ হয়ব) সকান োখায় সহল্পয়ডস্ক/ সজলা ওয়য়ব 

সপাে োল। (www. 

lalmonirhat.gov.bd) 

হয়র্ পাওয়া যায়ব 

ব্াংয়কর সয 

সকান োখায় 

েকাল ১০.০০ 

ো হয়র্ 

৩.০০ো পয েন্ত 

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ 

 খে, র ভোর্ 

জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি 

উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, 

সজলা, উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  

নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ উপয়জলা 

সকাডেহ সেমলয়িান, সিাবাইল নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫১. খুচরা সুর্া মবক্রয়য়র 

ডুমপ্লয়কে লাইয়েি 

নবায়ন 

১৪ মিন ১। মনর্ োমরর্   িরয়ি আয়বিন।  

২। পূব েবর্ী বেয়রর নবাময়র্ মূল 

লাইয়েি 

৩। েরকামর সকািাগায়র  ১০০/-

োকা  জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল 

কমপ (১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নং 

সকায়ড জিা করয়র্ হয়ব) 

১। সজলা প্রোেয়কর কায োলয়,  

ব্বো-বামণজয োখা (কক্ষ নং- ০৮, 

২য় র্লা) হয়র্/য়হল্পয়ডস্ক/ সজলা 

ওয়য়ব সপাে োল।(www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

১। চালান িরি সোনালী ব্াংক,  সয 

সকান োখায় সহল্পয়ডস্ক/ সজলা ওয়য়ব 

সপাে োল। (www. 

lalmonirhat.gov.bd) 

হয়র্ পাওয়া যায়ব। 

খুচরা সুর্া 

২৫০/-োকা 

সকাড নং   

১-১৭৩৫-

০০০১-১৮৫৪ 

সোনালী 

ব্াংয়কর সয 

সকান োখায় 

 

 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mo

pa.gov.bd 

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


৫২ পাইকারী ও খুচরা 

কাপড় মবক্রয়য়র 

মডমলং লাইয়েি 

প্রিান 

১৪ মিন ১। মনর্ োমরর্ িরি 

২। সিাোর আই মড (ের্যাময়র্) 

৩। সেড লাইয়েি (ের্যাময়র্)  

৪। িাড়ার চুমক্তপত্র/িমলল/খামরয়জর 

কমপ (ের্যাময়র্) 

৫। ২ কমপ পােয়পাে ে োইয়জর রমিন 

েমব(ের্যাময়র্) 

৬। েরকামর সকািাগায়র  ৫০০/-

োকা  জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল 

কমপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং 

সকায়ড জিা করয়র্ হয়ব)  

১। সজলা প্রোেয়কর কায োলয়,  

ব্বো-বামণজয োখা (কক্ষ নং-০৮, 

২য় র্লা) হয়র্/য়হল্পয়ডস্ক/ সজলা 

ওয়য়ব সপাে োল। (www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। মনজ উয়যায়গ েংমিষ্ট মনব োচন 

অমিে হয়র্। 

৩। েংমিষ্ট ইউমনয়ন পমরিি/ 

সপৌরেিা হয়র্। 

৪। মনজ উয়যাগ/েংমিষ্ট উপয়জলা 

ভূমি হয়র্। 

৫। মনজ উয়যায়গ 

৬। চালান িরি সোনালী ব্াংক,  সয 

সকান োখায় সহল্পয়ডস্ক/ সজলা ওয়য়ব 

সপাে োল। (www. 

lalmonirhat.gov.bd) 

হয়র্ পাওয়া যায়ব। 

১। িোই োিী-

৩০০০/- 

খুচরা  ১০০০/- 

সকাড নং   

১-১৭৩৫-

০০০১-১৮৫৪ 

সোনালী 

ব্াংয়কর সয 

সকান োখায় 

েকাল ১০.০০ 

ো হয়র্ 

৩.০০ো পয েন্ত 

 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mo

pa.gov.bd 

ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ 

 খে, র ভোর্ 

জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি 

উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, 

সজলা, উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  

নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ উপয়জলা 

সকাডেহ সেমলয়িান, সিাবাইল নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

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


৫৩ পাইকারী ও খুচরা 

কাপড় মবক্রয়য়র 

মডমলং লাইয়েি 

নবায়ন 

০৩ মিন ১। মনর্ োমরর্ মে িরি 

২। পূব েবর্ী বেয়রর নবাময়র্ মূল 

লাইয়েি 

৩। েরকামর সকািাগায়র  ৫০০/-

োকা  জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল 

কমপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং 

সকায়ড জিা করয়র্ হয়ব)  

১। সজলা প্রোেয়কর কায োলয়,  

ব্বো-বামণজয োখা (কক্ষ নং-০৮, 

২য় র্লা) হয়র্/য়হল্পয়ডস্ক/ সজলা 

ওয়য়ব সপাে োল।(www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

১। চালান িরি সোনালী ব্াংক,  সয 

সকান োখায় সহল্পয়ডস্ক/ সজলা ওয়য়ব 

সপাে োল। (www. 

lalmonirhat.gov.bd) 

হয়র্ পাওয়া যায়ব 
 

১। িোই োিী-

১,৫০০/- 

খুচরা  ৫০০/- 

সকাড নং   

১-১৭৩৫-

০০০১-১৮৫৪ 

সোনালী 

ব্াংয়কর সয 

সকান োখায় 

েকাল ১০.০০ 

ো হয়র্ 

৩.০০ো পয েন্ত 

 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mo

pa.gov.bd 

৫৪. পাইকারী ও খুচরা 

কাপড় মবক্রয়য়র 

ডুমপ্লয়কে লাইয়েি 

প্রিান 

3 মিন ১। মনর্ োমরর্ িরি।  

২। পূব েবর্ী বেয়রর নবাময়র্/ মূল 

লাইয়েি 

৩। েরকামর সকািাগায়র  ৬০০/-

োকা এবং ২০০/- 

   জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল কমপ 

(১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নং সকায়ড 

জিা করয়র্ হয়ব) 

১। সজলা প্রোেয়কর কায োলয়,  

ব্বো-বামণজয োখা (কক্ষ নং-০৮, 

২য় র্লা) হয়র্ / সহল্পয়ডস্ক/ সজলা 

ওয়য়ব সপাে োল।(www. 

lalmonirhat. gov.bd) 

২। মনজ উয়যায়গ 

৩। চালান িরি সোনালী ব্াংক, সয 

সকান োখায়  োখা / সহল্পয়ডস্ক/য়জলা 

ওয়য়ব সপাে োল।(www. 

lalmonirhat.gov.bd) 

হয়র্ পাওয়া যায়ব।    

১। পাইকারী- 

৬০০/=োকা 

২। খুচরা- 

২০০/- 

সকাড নং   

১-১৭৩৫-

০০০১-১৮৫৪ 

সোনালী 

ব্াংয়কর সয 

সকান োখায় 

েকাল ১০.০০ 

ো হয়র্ 

৩.০০ো পয েন্ত 

 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mo

pa.gov.bd 

  

mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
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ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, 

সজলা, উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  

নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫৫. মেগায়রে 

(পাইকারী)মবক্রয়য়র 

মডমলং লাইয়েি 

প্রিান 

১৪ মিন ১। মনর্ োমরর্ িরি 

২। সিাোর আই মড কাড ে –এর 

িয়োকমপ (ের্যাময়র্) 

৩। সেড লাইয়েি িয়োকমপ 

(ের্যাময়র্)  

৪। িাড়ার চুমক্তপত্র/িমলল/ খামরয়জর 

িয়োকমপ(ের্যাময়র্) 

৫। ২ কমপ পােয়পাে ে োইয়জর রমিন 

েমব (ের্যাময়র্) 

৬। েরকামর সকািাগায়র  ৩০০০/-

োকা জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল 

কমপ (১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নং 

সকায়ড জিা করয়র্ হয়ব)  

৭) আয়কর েনি  

৮)য়চম্বায়রর েিস্য পয়ির েনি  

(ের্যাময়র্) 

৯) ব্াংক েলয়িমি 

১। সজলা প্রোেয়কর কায োলয়,  

ব্বো-বামণজয োখা (কক্ষ নং-

০৮, ২য় র্লা) হয়র্ / 

সহল্পয়ডস্ক/ সজলা ওয়য়ব 

সপাে োল।(www. 

lalmonirhat. 

gov.bd) 

২। মনজ উয়যায়গ 

৩। চালান িরি সোনালী 

ব্াংক, সয সকান োখায়  োখা/ 

সহল্পয়ডস্ক/ সজলা ওয়য়ব 

সপাে োল।(www. 

lalmonirhat.gov.b

d) হয়র্ পাওয়া যায়ব।    

১। পাইকারী- 

৩,০০০/=োকা 

সকাড নং   

১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ 

সোনালী ব্াংয়কর সয 

সকান োখায় 

েকাল ১০.০০ ো হয়র্ 

৩.০০ো পয েন্ত 

 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@m

opa.gov.bd 

৫৬. মেগায়রে 

(পাইকারী)মবক্রয়য়র 

মডমলং লাইয়েি 

নবায়ন 

3 মিন ১। মনর্ োমরর্  মে িরয়ি আয়বিন।  

২। পূব েবর্ী বেয়রর নবাময়র্/ মূল 

লাইয়েি 

৩। েরকামর সকািাগায়র  ১,৫০০/-

োকা এবং ৫০০/- 

   জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল কমপ 

(১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ নং সকায়ড 

জিা করয়র্ হয়ব) 

১। সজলা প্রোেয়কর কায োলয়,  

ব্বো-বামণজয োখা (কক্ষ নং-

০৮, ২য় র্লা) হয়র্ / 

সহল্পয়ডস্ক/ সজলা ওয়য়ব 

সপাে োল।(www. 

lalmonirhat. 

gov.bd) 

২। মনজ উয়যায়গ 

৩। চালান িরি সোনালী 

ব্াংক, সয সকান োখায়  োখা/ 

সহল্পয়ডস্ক/য়জলা ওয়য়ব সপাে োল 

 পাইকারী- ১৫০০/= 

োকা 

সকাড নং   

১-১৭৩৫-০০০১-১৮৫৪ 

সোনালী ব্াংয়কর সয 

সকান োখায় 

েকাল ১০.০০ ো হয়র্ 

৩.০০ো পয েন্ত 

 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@m

opa.gov.bd 

mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
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হয়র্ পাওয়া যায়ব।    

ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত ্ো 

ট্র োডসহ  খে, র ভোর্ 

জমো ট্রেওয়ো যোর্ তোি 

উরেখ থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, 

সজলা, উপয়জলা 

সকাডেহ সেমলয়িান/ 

সিাবাইল  নম্বর, ই-

সিইল এয়েে উয়েখ 

করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫৭. ক) আবামেক    

     সহায়েল মনবন্ধন 

১৫ 

কায েমিবে 

১)য়জলা প্রোেক বরাবর মনর্ োমরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২)  জমির িামলকানার জায়বিা 

নকল/নািজারীর কমপ / বামড় 

িাড়ার চুমক্তপত্র 

৩ ) িবন মনি োয়ণর সক্ষয়ত্র  প্লযান 

অনুয়িািন 

৪) জার্ীয় পমরচয়পত্র /জন্মেনি/ 

নাগমরকত্ব েনি এর ের্যাময়র্ 

িয়োকমপ। 

৫) সেড লাইয়েি। 

৬) েরকামর সকািাগায়র  মনমি েষ্ট মি  

জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল কমপ  

১) ব্মক্তমনয়জই 

২) সরকড েরূি/ভূমিঅমিে/ 

ব্মক্ত/িামলক 

৩)য়পৌরেিা/ইউমপ 

৪)মনব োচনঅমিে/  

সপৌরেিা/ইউমপ 

৫)য়পৌরেিা/ইউমপ 

৬) সোনালীব্াংয়কর সয সকান 

োখা 

মনবন্ধনমিিঃ 

এক র্ারকা = ১০,০০০/- 

দুইর্ারকা = ২০,০০০/- 

মনবন্ধন/সরমজয়েেন মি 

জিা প্রিায়নর সকাড 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭) 

সোনালী ব্াংয়কর সয 

সকান োখায় 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

 

৫৮ (ক)     সরয়স্তারা 

সরমজয়েেন/মনবন্ধন

: 
 

১৫ 

কায েমিবে 

১)য়জলা প্রোেক বরাবর োিা 

কাগয়জ আয়বিন 

২)  জমির িামলকানার জায়বিা 

নকল/নািজারীর কমপ / বামড় 

িাড়ার চুমক্তপত্র 

৩ ) িবন মনি োয়ণর সক্ষয়ত্র  

প্লযানঅনুয়িািন 

৪) জার্ীয় পমরচয়পত্র /জন্মেনি/ 

নাগমরকত্ব েনি এর ের্যাময়র্ 

িয়োকমপ। 

৫) সেড লাইয়েি। 

৬) েরকামর সকািাগায়র  মনমি েষ্ট মি  

জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল কমপ  

১) ব্মক্তমনয়জই 

২) সরকড েরূি/ভূমিঅমিে/ 

ব্মক্ত/িামলক 

৩)য়পৌরেিা/ইউমপ 

৪)মনব োচনঅমিে/  

সপৌরেিা/ইউমপ 

৫)য়পৌরেিা/ইউমপ 

৬)য়োনালীব্াংয়কর সয সকান 

োখা 

৩০-১০০আেন (এমে) 

সরমজয়েেন মিিঃ ২৫০০/- 

১০১-২০০ আেন(ননএমে) 

সরমজয়েেন মিিঃ ২০০০/- 

১০১-২০০আেন (এমে) 

সরমজয়েেন মিিঃ 

৩,০০০/- 

২০১-৩০০ আেন 

(ননএমে) 

সরমজয়েেন মিিঃ 

২,৫০০/- সরমজয়েেন মি 

জিা সোনালী ব্াংক 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@m

opa.gov.bd 

mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
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ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত ্ো ট্র োডসহ 

 খে, র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, 

সজলা, উপয়জলা 

সকাডেহ সেমলয়িান/ 

সিাবাইল  নম্বর, ই-

সিইল এয়েে উয়েখ 

করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫৯. খ) সহায়েল 

(আবামেক)  

 লাইয়েি প্রিান 

 

২০ 

কায েমিবে 

(১) মনর্ োমরর্ িরয়ি আয়বিন 

)  জমির িামলকানার জায়বিা 

নকল/নািজারীর কমপ / বামড় 

িাড়ার চুমক্তপত্র 

৩ ) িবন মনি োয়ণর সক্ষয়ত্র  প্লযান 

অনুয়িািন 

৪) জার্ীয় পমরচয়পত্র /জন্মেনি/ 

নাগমরকত্ব েনি এর ের্যাময়র্ 

িয়োকমপ। 

৫) সেড লাইয়েি। 

(৬)মনবন্ধন পয়ত্রর 

ের্যাময়র্িয়োকমপ 

(৭)েরকামর সকািাগায়র  মনমি েষ্টমি  

জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল কমপ  

(১) ব্মক্তমনয়জই 

(২)সোনালীব্াংয়কর সয 

সকান োখা 

 

লাইয়েি মিিঃ 

এক র্ারকা ৩০,০০০/- 

দুইর্ারকা ৫০,০০০/- 

লাইয়েি মি জিা প্রিায়নর 

সকাড 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 

সোনালী ব্াংয়কর সয সকান 

োখায় 

 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@m

opa.gov.bd 

৬০ (খ)    সরয়স্তারা 

লাইয়েি  প্রিান 

১০ 

কাযমিবে 

(১)সজলা প্রোেক বরাবর োিা 

কাগয়জ আয়বিন 

 

(২)মনবন্ধন পয়ত্রর ের্যাময়র্ িয়ো 

কমপ 

 

(৩)    েরকামর সকািাগায়র  মনমি েষ্ট 

মি  জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল 

কমপ  
 

(১) ব্মক্ত মনয়জই 

 

(২) ব্মক্ত মনয়জই 

 

(৩) সোনালী ব্াংয়কর 

সয সকান োখা 

৩০-১০০ আেন (এমে) 

লাইয়েি মি-১০,০০০/- 

৩০-১০০ আেন (ননএমে) 

লাইয়েি মি-৫,০০০/- 

১০১-২০০ আেন (এমে) 

লাইয়েি মি-১২,০০০/- 

১০১-২০০ আেন (ননএমে) 

লাইয়েি মি-৬,৫০০/- 

লাইয়েি মি জিা প্রিায়নর 

সকাড নম্বর 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 

সোনালী ব্াংক  

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-

৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-

০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@m

opa.gov.bd 
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ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত ্ো 

ট্র োডসহ  খে, র ভোর্ 

জমো ট্রেওয়ো যোর্ তোি 

উরেখ থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান/ 

সিাবাইল  নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬১. গ) আবামেক 

সহায়েল লাইয়েি 

নবায়ন 

১০ 

কায েমিবে 

(১)সজলা প্রোেক বরাবর োিা 

কাগয়জ আয়বিন 

(২)  লাইয়েি এর মূলকমপ 

(৩)েরকামর সকািাগায়র  মনমি েষ্টমি  

জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল কমপ  

 

(১) ব্মক্তমনয়জই 

(২) ব্মক্তমনয়জই 

(৩)সোনালীব্াংয়কর 

সয সকান োখা 

নবায়ন মিিঃ 

এক র্ারকা ৫,০০০/- 

দুইর্ারকা ১০,০০০/- 

নবায়ন মি জিা সোনালী 

ব্াংয়কর সয সকান োখায়  

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@m

opa.gov.bd 

৬২. (গ) সরয়স্তারা 

লাইয়েি নবায়ন  

১০ 

কায েমিবে 

(১)সজলা প্রোেক বরাবর মনর্ োমরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

(২) লাইয়েি এর মূলকমপ 

(৩)েরকামর সকািাগায়র  মনমি েষ্ট মি  

জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল কমপ  

(১) ব্মক্তমনয়জই 

(২) ব্মক্তমনয়জই 

(৩) সোনালীব্াংয়কর 

সয সকান োখা 

৩০-১০০ আেন(এমে) 

নবায়ন মি ৫,০০০/- 

১০১-২০০ আেন (এমে) 

নবয়ন মি- ৬,০০০/- 

৩০-১০০ আেন  (ননএমে) 

নবায়ন মি- ৫,০০০/- 

১০১-২০০ আেন পয েন্ত 

(ননএমে) 

নবায়ন মি- ৬,৫০০/-

নবায়ন মি জিা সোনালী 

ব্াংয়কর সয সকান োখায় 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@m

opa.gov.bd 
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 (ঘ) সরয়স্তারা 

ডুমপ্লয়কে লাইয়েি 

প্রিান  

১০ 

কায েমিবে 

(১)সজলা প্রোেক বরাবর মনর্ োমরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

(২) লাইয়েি এর মূলকমপ 

(৩)েরকামর সকািাগায়র  মনমি েষ্ট মি  

জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল কমপ  

(১) ব্মক্তমনয়জই 

(২) ব্মক্তমনয়জই 

(৩) সোনালীব্াংয়কর 

সয  

     সকান োখা 

৩০-১০০ আেন (এমে) 

ডুমপ্লয়কে মি ৭,৫০০/- 

৩০-১০০ আেন (ননএমে) 

ডুমপ্লয়কে মি ৪,০০০/- 

১০১-২০০ আেন (ননএমে) 

ডুমপ্লয়কে মি- ৬,০০০/- 

১০১-২০০ আেন  (এমে) 

ডুমপ্লয়কে মি- ১০,০০০/- 

২০১-৩০০ আেন পয েন্ত 

(ননএমে) 

ডুমপ্লয়কে মি- ১০,০০০/-

নবায়ন মি জিা সোনালী 

ব্াংয়কর সয সকান োখায় 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@m

opa.gov.bd 

 

 

ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত ্ো 

ট্র োডসহ  খে, র ভোর্ 

জমো ট্রেওয়ো যোর্ তোি 

উরেখ থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান/ 

সিাবাইল  নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৩.   ট্রহোর ল 

(আবামেক) এর 

ডুমপ্লয়কে লাইয়েি 

প্রিান 

১০ 

কায েমিবে 

(১)সজলা প্রোেক বরাবর মনর্ োমরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

(২)  লাইয়েি এর মূলকমপ 

(৩)েরকামর সকািাগায়র  মনমি েষ্ট মি  

জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল কমপ  
 

(১) ব্মক্তমনয়জই 

(২) ব্মক্তমনয়জই 

(৩)সোনালী ব্াংয়কর 

সয সকান োখা 

ডুমপ্লয়কে মিিঃ 

এক র্ারকা ৫,০০০/- 

দুইর্ারকা ১০,০০০/- 

ডুমপ্লয়কে মি জিা সোনালী 

ব্াংয়কর সয সকান োখায়  
 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@m

opa.gov.bd 

৬৪  সরয়স্তারা ডুমপ্লয়কে 

লাইয়েি প্রিান  

১০ 

কায েমিবে 

(১)সজলা প্রোেক বরাবর মনর্ োমরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

(২) লাইয়েি এর মূলকমপ 

(৩)েরকামর সকািাগায়র  মনমি েষ্ট মি  

জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল কমপ  

(১) ব্মক্তমনয়জই 

(২) ব্মক্তমনয়জই 

(৩) সোনালীব্াংয়কর 

সয  

     সকান োখা 

৩০-১০০ আেন (এমে) 

ডুমপ্লয়কে মি ৭,৫০০/- 

৩০-১০০ আেন (ননএমে) 

ডুমপ্লয়কে মি 

৪,০০০/- 

১০১-২০০ আেন (ননএমে) 

ডুমপ্লয়কে মি- ৬,০০০/- 

১০১-২০০ আেন  (এমে) 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@m

opa.gov.bd 
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ডুমপ্লয়কে মি- ১০,০০০/- 

২০১-৩০০ আেন পয েন্ত 

(ননএমে) 

ডুমপ্লয়কে মি- ১০,০০০/-

নবায়ন মি জিা সোনালী 

ব্াংক 

  



ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত ্ো 

ট্র োডসহ  খে, র ভোর্ 

জমো ট্রেওয়ো যোর্ তোি 

উরেখ থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান/ 

সিাবাইল  নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৫ মেয়নিা হয়লর 

লাইয়েি প্রিান 

১০ (িে) 

কাযমিবে 

(১) সজলা প্রোেক বরাবর োিা 

কাগয়জ আয়বিন। 

২. জার্ীয় পমরচয়পত্র/জন্ম েনি, 

নাগমরকত্ব েনয়ির ের্যাময়র্ কমপ 

৩.আমি েক স্বচ্ছলর্া েম্পমকের্ 

ব্াংক োটি েমিয়কয়ের ের্যাময়র্ 

অনুমলমপ  

৪.জমির িমলল/ িাড়ার চুমক্তপয়ত্রর 

ের্যাময়র্ অনুমলমপ 

 ৫. আয়কর েংক্রান্ত প্রর্যয়ন পয়ত্রর 

ের্যাময়র্ অনুমলমপ  

৬. পােয়পাে ে োইয়জর রমিন েমব-

০৩ (মর্ন) কমপ (েমবর িাপ: 

৩৫mm x ৪৫mm) 

(১) ব্মক্ত মনয়জই। 

২) সপৌরেিা/ইউমনয়ন 

পমরিি 

3) ব্াংক হয়র্। ৪) 

ব্মক্ত মনয়জ 

৫) আয়কর অমিে 

 ৬) ব্মক্ত মনয়জ 

 

লাইয়েি মি- ৪০০/- (চার 

ের্) োকা 

মি জিা প্রিায়নর সকাড 

(১-৩৩০১-০০০১-২৬৮১) 

সোনালী ব্াংক োখায়  

েিয় েকাল ৯:০০ সিয়ক 

মবকাল ৩:০০ ঘটিকা পয েন্ত 

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.c

om 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@m

opa.gov.bd 

৬৬ মেয়নিা হয়লর 

লাইয়েি নবায়ন 

১০ (িে) 

কাযমিবে 

(১) সজলা প্রোেক বরাবর োিা 

কাগয়জ আয়বিন। মনমি েষ্ট 

(২) মূল লাইয়েয়ির এর ের্যাময়র্ 

িয়োকমপ| 

(৩) েরকামর সকািাগায়র  মনমি েষ্ট মি 

জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল কমপ  

(১) ব্মক্ত মনয়জই। 

(২) ব্মক্ত মনয়জই। 

(৩) সোনালীব্াংয়কর 

সয  সকান োখা 

নবায়ন মি- ২৫০/- (দুইের্ 

পঞ্চাে োকা) 

নবায়ন মি জিা প্রিায়নর 

সকাড 

(১-৩৩০১-০০০১-২৬৮১) 

সোনালী ব্াংক োখায়। 

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmail.c

om 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@m

opa.gov.bd 

৬৭ wm‡bgv Acv‡iUi 

jvB‡mÝ 

১৫  

(পয়নর) 

কাযমিবে 

(১)  সজলা প্রোেক বরাবর োিা 

কাগয়জ আয়বিন 

(২) RvZxয় cwiPqcÎ/ bvMwiকত্ব 

mb`| 

(৩ ) PvwiwÎK mb`  
(৪) AwfÁZvi mb` 

(১) ব্মক্ত মনজই 

(২)মনব োচন অমিে 

(৩) সগয়জয়েড 

কি েকর্ো। 

(৪) েংমিষ্ট প্রমর্ষ্ঠান। 
(৫) সোনালী ব্াংয়কর 

সয সকান োখা 

jvB‡mÝ wd-৫০/- 

মি জিা প্রিায়নর সকাড 

(১-৩৩০১-০০০১-২৬৮১) 

সোনালী ব্াংক োখায়  

েিয় েকাল ৯:০০ সিয়ক 

মবকাল ৩:০০ ঘটিকা পয েন্ত 

 

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmai

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@m

opa.gov.bd 
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(৫) েরকামর সকািাগায়র  মনমি েষ্ট মি 

জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল কমপ 

(৬) wkMZ †hvM¨Zvi mZ¨vwqZ 

Kwc 
(৭) cvm‡cvU© mvB‡Ri ১কমপ 

রমিন েমব। 

(৬) ব্মক্ত মনয়জই 

(৭) ব্মক্ত মনয়জই 

l.com 

ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত ্ো 

ট্র োডসহ  খে, র ভোর্ 

জমো ট্রেওয়ো যোর্ তোি 

উরেখ থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান/ 

সিাবাইল  নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৮ wm‡bgv Acv‡iUi 

jvB‡mÝ  bevqb 

১০ (িে) 

কাযমিবে 

(১) সজলা প্রোেক বরাবর োিা 

কাগয়জ আয়বিন| 

(২) লাইয়েি এর 

ের্যাময়র্িয়োকমপ 

(৩) েরকামর সকািাগায়র  মনমি েষ্ট মি  

জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল কমপ  

(১) ব্মক্ত মনয়জই 

(২) ব্মক্ত মনয়জই 

(৩) সোনালীব্াংয়কর 

সয সকান োখা 

 

 

bevqb wd- ৩0/- 

নবায়ন মি জিা প্রিায়নর 

সকাড নং 

(১-৩৩০১-০০০১-২৬৮১) 

সোনালী ব্াংক  

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmai

l.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@m

opa.gov.bd 

৬৯ wm‡bgv হয়লর 

ডুমপ্লয়কে jvB‡mÝ 
প্রিান 

০৩  

(মর্ন) 

কাযমিবে 

(১)  সজলা প্রোেক বরাবর োিা 

কাগয়জ আয়বিন 

(২) লাইয়েি এর ের্যাময়র্ 

িয়োকমপ 

(৩) েরকামর সকািাগায়র  মনমি েষ্ট মি 

জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল কমপ 

 

(১)ব্মক্ত মনয়জই 

২) ব্মক্ত মনয়জই 

(৩) সোনালী ব্াংয়কর 

সয সকান 

োখা 

 

jvB‡mÝ wd-১0/- 

মি জিা প্রিায়নর সকাড 

(১-৩৩০১-০০০১-২৬৮১) 

সোনালী ব্াংক োখায়  

েিয় েকাল ৯:০০ সিয়ক 

মবকাল ৩:০০ ঘটিকা পয েন্ত 

 

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmai

l.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@m

opa.gov.bd 

৭০ wm‡bgv  
Acv‡iUসির 

ডুমপ্লয়কে jvB‡mÝ 

প্রিান 

০৩ (মর্ন) 

কাযমিবে 

(১) সজলা প্রোেক বরাবর োিা 

কাগয়জ আয়বিন| 

(২) লাইয়েি এর ের্যাময়র্ 

িয়োকমপ 

(৩) েরকামর সকািাগায়র  মনমি েষ্ট মি  

জিা প্রিায়নর চালায়নর মূল কমপ  

(১)ব্মক্ত মনয়জই 

২) ব্মক্ত মনয়জই 

(৩) সোনালী ব্াংয়কর 

সয সকান 

োখা 

 

 

bevqb wd- ৫0/- 

নবায়ন মি জিা প্রিায়নর 

সকাড নং 

(১-৩৩০১-০০০১-২৬৮১) 

সোনালী ব্াংক োখায়  

েিয় েকাল ৯:০০ সিয়ক 

মবকাল ৩:০০ ঘটিকা পয েন্ত 

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmai

l.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@m

opa.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


 

  



ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত ্ো 

ট্র োডসহ  খে, র ভোর্ 

জমো ট্রেওয়ো যোর্ তোি 

উরেখ থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান/ 

সিাবাইল  নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

  ৭১ 
ইে সপাড়ায়নার 

লাইয়েি প্রিান 

15 

কায েমিবে 

(1) মনর্ োমরর্ িরয়ি আয়বিন 

(২) সেড লাইয়েি 

(৩) পমরয়বে অমর্িিয়রর োড়পত্র 
 

(1) সজলা প্রোেয়কর 

কায োলয়, ব্বো 

বামণজয োখা (কক্ষ নং 

০৮, 2য় র্লা ) 

(২) ইউমপ/সপৌরেিা 

অমিে 

(৩) পমরয়বে অমর্িির, 

রংপুর  

(৪) চালান িরি 

সোনালী ব্াংক/ 

সহল্পয়ডক্স/সজলা ওয়য়ব 

সপাে োল 

(www.lalmoni

rhat.gov.bd)  

(১) লাইয়েি মি জিার 

মূল চালান 

সকাড নং -১-৪২৩২-

০০০০-১৮৫৪ 

(২) উৎয়ে কর জিার মূল 

চালান 

সকাড নং-1-1141-0065-

0111 

(৩)ে্োয়ে রফ-৫,০০০/= 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@m

opa.gov.bd 

৭২ 

ইে সপাড়ায়নার 

লাইয়েি নবায়ন 

০৩ 

কায েমিবে 

(1) মনর্ োমরর্ িরয়ি আয়বিন 

(2) পমরয়বে অমর্িিয়রর োড়পত্র 

(3) লাইয়েি মি জিার মূল চালান 

(4) উৎয়ে কর জিার মূল চালান 

(1) সজলা প্রোেয়কর 

কায োলয় 

ব্বো বামণজয োখা 

(কক্ষ নং০৮, 2য় র্লা) 

(2) পমরয়বে অমর্িির, 

রংপুর  

(3)  চালান িরি 

সোনালী ব্াংক/ 

সহল্পয়ডক্স/সজলা ওয়য়ব 

সপাে োল 

(www.lalmoni

rhat.gov.bd) 

(১) লাইয়েি মি জিার 

মূল চালান 

সকাড নং -১-৪২৩২-

০০০০-১৮৫৪ 

(২) উৎয়ে কর জিার মূল 

চালান 

সকাড নং-1-1141-0065-

0111 

(৩) ে্োয়ে রফ-৫,০০০/- 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@m

opa.gov.bd 

  

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


ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় 

(ঘন্টা/ মিন/ 

িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত ্ো 

ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো 

ট্রেওয়ো যোর্ তোি 

উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান/ 

সিাবাইল  নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে অমিয়যাগ 

জানায়না/আপীল করা যায়ব। (কি েকর্োর 

পিবী, বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ উপয়জলা 

সকাডেহ সেমলয়িান, সিাবাইল নম্বর, ই-

সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭৩ ইে সপাড়ায়নার 

ডুমপ্লয়কে লাইয়েি 

প্রিান 

১০মিন (ক) লাইয়েয়ির িয়োকমপ 

(খ) লাইয়েি েম্পয়কে িানার 

মজমড কমপ 

(1) সজলা প্রোেয়কর 

কায োলয় 

ব্বো বামণজয োখা (কক্ষ 

নং০৮, 2য় র্লা ) 

(2) পমরয়বে অমর্িির, 

রংপুর  

(3)  চালান িরি সোনালী 

ব্াংক/ সহল্পয়ডক্স/সজলা 

ওয়য়ব সপাে োল 

(www.lalmonirh

at.gov.bd) 

লাইয়েি নবায়ন  

মি-৫০0০/- 

েহকারী কমিেনার 

ব্বো-বামণজয োখা 

সিান-+88-০৫৯১-৬১৩৩৬ 

সিাবাইল নং-০১৮৫৬৪৯০৬৭৯ 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mopa.g

ov.bd 

৭৪ মেক্ষা/গয়বিণা 

প্রমর্ষ্ঠায়ন এমেড 

ব্বহায়রর  

লাইয়েি প্রিান 

৩০(মত্রে) 

কায েমিবে 

১. মনর্ োমরর্ ‘ঝ’ িরয়ি আয়বিন 

২. প্রমর্ষ্ঠায়নর নকো/িাড়ার 

চুমক্তপত্র ও রমেি (ের্যাময়র্) 

৩. সেড লাইয়েি (ের্যাময়র্) 

৪. নাগমরকত্ব েনি (ের্যাময়র্) 

৫. র্িমেমল ব্াংক কতৃেক প্রিি 

আমি েক স্বচ্ছলর্া েনিপত্র (যমি 

িায়ক) 

৬. পােয়প োে োইয়জর রমিন 

েমব-০৩ (মর্ন) কমপ 

(েমবর িাপ: ৩৫ মিমিx 

৪৫মিমি)। 

১. সজলা প্রোেয়কর 

কায োলয় লালিমনরহাে। 

www.lalmonirha

t.gov.bd  
ওয়য়ব সপাে োল হয়র্  

২. ব্মক্ত মনয়জই। 

৩.ব্মক্ত মনয়জই। 

৪. সপৌরেিা/ইউমনয়ন 

পমরিি 

৫. ব্াংক হয়র্। 

৬. ব্মক্ত মনয়জই 

 

লাইয়েি মি 

১,৫০০/-(এক 

হাজার পাঁচের্) 

িাত্র জিার সকাড : 

১-২২০২-০০০১-

১৮৫৪, সোনালী 

ব্াংক োখায়  

েিয় েকাল ৯:০০ 

সিয়ক মবকাল 

৩:০০ ঘটিকা পয েন্ত 

 

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmai

l.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@mopa.g

ov.bd 

 

 

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


 

ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত ্ো 

ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো 

ট্রেওয়ো যোর্ তোি 

উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, 

সজলা, উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  

নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭৫. বামণমজযক 

ব্বহায়রর জন্য 

এমেড লাইয়েি 

প্রিান। 

৩০ (মত্রে) 

কায েমিবে 

১. মনর্ োমরর্ ‘ঝ’ িরয়ি আয়বিন 

২. প্রমর্ষ্ঠায়নর নকো এবং িাড়ার 

চুমক্তপত্র ও রমেি (ের্যাময়র্) 

৩. সেড লাইয়েি (ের্যাময়র্) 

৪. নাগমরকত্ব েনি (ের্যাময়র্) 

৫. র্িমেলী ব্াংক কতৃেক প্রিি 

আমি েক স্বচ্ছলর্া েনিপত্র (যমি 

িায়ক) 

৬. আয়কর েনি (ের্যাময়র্) 

৭. পােয়প োে োইয়জর রমিন েমব- 

০৩ (মর্ন) কমপ 

(েমবর িাপ: ৩৫ মিমিx ৪৫মিমি)। 

 

 

 

 

১. সজলা প্রোেয়কর কায োলয় 

লালিমনরহাে। 

www.lalmonirhat.gov.

bd  
ওয়য়ব সপাে োল হয়র্  

২. ব্মক্ত মনয়জই। 

৩.য়পৌরেিা/ইউমনয়ন পমরিি। 

৪. ব্মক্ত মনয়জই ৫. ব্াংক হয়র্। 

৬. ব্মক্ত মনয়জই ৭. ব্মক্ত মনয়জই 

 

লাইয়েি মি 

২৫,০০০/-(পমচে 

হাজার) োকা 

িাত্র। 

জিার সকাড : ১-

২২০২-০০০১-

১৮৫৪,  

সোনালী ব্াংক 

োখায়  

েিয় েকাল ৯:০০ 

সিয়ক মবকাল 

৩:০০ ঘটিকা 

পয েন্ত 

 

 

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 

lalmonirhatjudici

al 

munsikhana@g

mail.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 

admlalmonirhat@m

opa.gov.bd 

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


৭৬. মেক্ষা/গয়বিণা 

প্রমর্ষ্ঠায়ন এমেড 

ব্বহায়রর  

লাইয়েি নবায়ন 

৭ (োর্) 

কায েমিবে 

১. োিা কাগয়জ আয়বিন 

২. মূল লাইয়েয়ির কমপ  

৩. নবায়ন মি জিা প্রিায়নর সেজারী 

চালায়নর মূলকমপ 

৪. হালনাগাি সেড লাইয়েি এর 

ের্যাময়র্ কমপ 

৫. আয়কর েনয়ির হালনাগাি 

ের্যাময়র্ কমপ 

৬. এমেড ব্বহায়রর মহোব বমহর 

ের্যাময়র্ িয়োকমপ। 

১. ব্মক্ত মনয়জই 

২. ব্মক্ত মনয়জই।৩.ব্মক্ত মনয়জই। 

৪. ব্মক্ত মনয়জই 

 ৫. আয়কর অমিে 

৬. ব্মক্ত মনয়জই 

নবায়ন মি মূল 

লাইয়েি মি’র  

৫% হায়র 

জিার সকাড নং- 

১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪ 

সোনালী ব্াংক 

োখায়  

েিয় েকাল ৯:০০ 

সিয়ক মবকাল 

৩:০০ ঘটিকা 

পয েন্ত 

 

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudici

al 

munsikhana@g

mail.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@m

opa.gov.bd 

  

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


ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত ্ো 

ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো 

ট্রেওয়ো যোর্ তোি 

উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, 

সজলা, উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  

নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭৭. বামনমজযক 

ব্বহায়রর জন্য 

এমেয়ডর মডমলং  

লাইয়েি নবায়ন 

৭ (োর্) 

কায েমিবে 

১. োিা কাগয়জ আয়বিন 

২. িানায় িায়য়রকৃর্ োর্ারণ 

ডায়য়মরর অনুমলমপ 

৩. ডুমপ্লয়কে লাইয়েি মি জিা 

প্রিায়নর সেজারী চালায়নর মূলকমপ 

 

 

১. ব্মক্ত মনয়জই 

২. ব্মক্ত মনয়জই। 

৩.য়োনালী ব্াংক 

নবায়ন মি মূল 

লাইয়েি মি’র  

৫% হায়র 

জিার সকাড নং- 

১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪ 

সোনালী ব্াংক 

োখায়  

েিয় েকাল ৯:০০ 

সিয়ক মবকাল 

৩:০০ ঘটিকা 

পয েন্ত 

 

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudici

al 

munsikhana@g

mail.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@m

opa.gov.bd 

৭৮. মেক্ষা/গয়বিণা 

প্রমর্ষ্ঠায়ন এমেড 

ব্বহায়রর ডুমপ্লয়কে 

লাইয়েি নবায়ন 

৭ (োর্) 

কায েমিবে 

১. োিা কাগয়জ আয়বিন 

২. িানায় িায়য়রকৃর্ োর্ারণ 

ডায়য়মরর অনুমলমপ 

৩. ডুমপ্লয়কে লাইয়েি মি জিা 

প্রিায়নর সেজারী চালায়নর মূলকমপ 

 

 

১. ব্মক্ত মনয়জই 

২. ব্মক্ত মনয়জই। 

৩.য়োনালী ব্াংক 

নবায়ন মি মূল 

লাইয়েি মি’র  

৫% হায়র 

জিার সকাড নং- 

১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪ 

সোনালী ব্াংক 

োখায়  

েিয় েকাল ৯:০০ 

সিয়ক মবকাল 

৩:০০ ঘটিকা 

পয েন্ত 

 

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudici

al 

munsikhana@g

mail.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@m

opa.gov.bd 

  

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


ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান/ 

সিাবাইল  নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭৯. বামনমজযক 

ব্বহায়রর জন্য 

এমেয়ডর ডুমপ্লয়কে 

লাইয়েি প্রিান 

৭ (োর্) 

কায েমিবে 

১. োিা কাগয়জ আয়বিন 

২. িানায় িায়য়রকৃর্ োর্ারণ 

ডায়য়মরর অনুমলমপ 

৩. ডুমপ্লয়কে লাইয়েি মি জিা 

প্রিায়নর সেজারী চালায়নর মূলকমপ 

 

 

১. ব্মক্ত মনয়জই 

২. ব্মক্ত মনয়জই। 

৩.য়োনালী ব্াংক 

নবায়ন মি মূল লাইয়েি 

মি’র  ৫% হায়র 

জিার সকাড নং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

সোনালী ব্াংক োখায়। 

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmai

l.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@m

opa.gov.bd 

৮০. এমেড মবক্রয়য়র 

মডমলং লাইয়েি 

প্রিান 

৩০ (মত্রে) 

কায েমিবে 

১. মনর্ োমরর্ ‘ঝ’ িরয়ি আয়বিন 

২. প্রমর্ষ্ঠায়নর নকো এবং িাড়ার 

চুমক্তপত্র ও রমেি (ের্যাময়র্) ৩. 

সেড লাইয়েি (ের্যাময়র্) ৪. 

নাগমরকত্ব েনি (ের্যাময়র্) ৫. 

র্িমেলী ব্াংক কতৃেক প্রিি 

আমি েক স্বচ্ছলর্া েনিপত্র (যমি 

িায়ক) ৬. আয়কর েনি (ের্যাময়র্) 

৭. পােয়প োে োইয়জর রমিন েমব- 

০৩ (মর্ন) কমপ 

(েমবর িাপ: ৩৫ মিমিx ৪৫মিমি)। 

 

 

 

 

১. সজলা প্রোেয়কর 

কায োলয় লালিমনরহাে। 

www.lalmonirh

at.gov.bd  
ওয়য়ব সপাে োল হয়র্  

২. ব্মক্ত মনয়জই। 

৩.য়পৌরেিা/ইউমনয়ন 

পমরিি। 

৪. সপৌরেিা/ইউমনয়ন 

পমরিি 

 ৫. ব্াংক হয়র্। ৬. 

আয়কর অমিে 

 ৭. ব্মক্ত মনয়জই 

 

লাইয়েি মি ৫,০০০/- 

(পাঁচ হাজার) োকা িাত্র। 

জিার সকাড নং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

সোনালী ব্াংক োখায়  

েিয় েকাল ৯:০০ সিয়ক 

মবকাল ৩:০০ ঘটিকা 

পয েন্ত 

 

 

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmai

l.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@m

opa.gov.bd 

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


৮১. এমেড মবক্রয়য়র 

মডমলং লাইয়েি 

নবায়ন 

৭ (োর্) 

কায েমিবে 

১. োিা কাগয়জ আয়বিন 

২. মূল লাইয়েয়ির কমপ  

৩. নবায়ন মি জিা প্রিায়নর সেজারী 

চালায়নর মূলকমপ 

৪. হালনাগাি সেড লাইয়েি এর 

ের্যাময়র্ কমপ 

৫. আয়কর েনয়ির হালনাগাি 

ের্যাময়র্ কমপ 

৬. এমেড ব্বহায়রর মহোব বমহর 

ের্যাময়র্ িয়োকমপ। 

১. ব্মক্ত মনয়জই 

২. ব্মক্ত মনয়জই। 

৩.য়োনালী ব্াংক 

৪. ইউমনয়ন 

পমরিি/য়পারেিা 

৫. আয়কর অমিে 

৬. ব্মক্ত মনয়জই 

নবায়ন মি মূল লাইয়েি 

মি’র  ৫% হায়র 

জিার সকাড নং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

সোনালী ব্াংক োখায়  

েিয় েকাল ৯:০০ সিয়ক 

মবকাল ৩:০০ ঘটিকা 

পয েন্ত 

 

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmai

l.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@m

opa.gov.bd 

ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান/ 

সিাবাইল  নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮২. এমেড মবক্রয়য়র 

ডুমপ্লয়কে লাইয়েি 

প্রিান 

৭ (োর্) 

কায েমিবে 

১. োিা কাগয়জ আয়বিন 

২. িানায় িায়য়রকৃর্ োর্ারণ 

ডায়য়মরর অনুমলমপ 

৩. ডুমপ্লয়কে লাইয়েি মি জিা 

প্রিায়নর সেজারী চালায়নর মূলকমপ 

 

(১) ব্মক্তমনজই 

২) ব্মক্তমনজই 

(৩) সোনালী ব্াংয়কর সয 

সকান 

োখা 

 

নবায়ন মি মূল লাইয়েি 

মি’র  ৫% হায়র 

জিার সকাড নং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

সোনালী ব্াংক োখায়  

েিয় েকাল ৯:০০ সিয়ক 

মবকাল ৩:০০ ঘটিকা 

পয েন্ত 

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmai

l.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@m

opa.gov.bd 

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


৮৩. এমেড পমরবহয়নর   

লাইয়েি প্রিান 

৭ (োর্) 

কায েমিবে 

১. োিা কাগয়জ আয়বিন 

২. মূল লাইয়েয়ির কমপ  

৩. নবায়ন মি জিা প্রিায়নর সেজারী 

চালায়নর মূলকমপ 

৪. হালনাগাি সেড লাইয়েি এর 

েিযাময়র্ কমপ 

৫. আয়কর েনয়ির হালনাগাি 

ের্যাময়র্ কমপ 

৬. এমেড ব্বহায়রর মহোব বমহর 

ের্যাময়র্ িয়োকমপ। 

১. ব্মক্ত মনয়জই। 

২. ব্মক্ত মনয়জই। 

৩.য়োনালী ব্াংক 

৪. ইউমনয়ন 

পমরিি/য়পারেিা 

৫. আয়কর অমিে 

৬. ব্মক্ত মনয়জই 

নবায়ন মি মূল লাইয়েি 

মি’র  ৫% হায়র 

জিার সকাড নং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

সোনালী ব্াংক োখায়  

েিয় েকাল ৯:০০ সিয়ক 

মবকাল ৩:০০ ঘটিকা 

পয েন্ত 

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmai

l.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@m

opa.gov.bd 

  

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


ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ 

থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান/ 

সিাবাইল  নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮৪. এমেড পমরবহয়নর   

লাইয়েি নবায়ন 

৭ (োর্) 

কায েমিবে 

১. োিা কাগয়জ আয়বিন 

২. মূল লাইয়েয়ির কমপ  

৩. নবায়ন মি জিা প্রিায়নর সেজারী 

চালায়নর মূলকমপ 

৪. হালনাগাি সেড লাইয়েি এর 

েিযাময়র্ কমপ 

৫. আয়কর েনয়ির হালনাগাি 

ের্যাময়র্ কমপ 

৬. এমেড ব্বহায়রর মহোব বমহর 

ের্যাময়র্ িয়োকমপ। 

১. ব্মক্ত মনয়জই। 

২. ব্মক্ত মনয়জই। 

৩.য়োনালী ব্াংক 

৪. ইউমনয়ন 

পমরিি/য়পারেিা 

৫. আয়কর অমিে 

৬. ব্মক্ত মনয়জই 

নবায়ন মি মূল 

লাইয়েি মি’র  ৫% 

হায়র 

জিার সকাড নং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

সোনালী ব্াংক োখায়  

েিয় েকাল ৯:০০ 

সিয়ক মবকাল ৩:০০ 

ঘটিকা পয েন্ত 

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmai

l.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@

mopa. gov.bd 

৮৫. এমেড পমরবহয়নর   

ডুমপ্লয়কে লাইয়েি 

প্রিান 

৭ (োর্) 

কায েমিবে 

১. োিা কাগয়জ আয়বিন 

২. িানায় িায়য়রকৃর্ োর্ারণ 

ডায়য়মরর অনুমলমপ 

৩. ডুমপ্লয়কে লাইয়েি মি জিা 

প্রিায়নর সেজারী চালায়নর মূলকমপ 

 

(১) ব্মক্ত মনয়জই 

২) ব্মক্ত মনয়জই  

(৩) সোনালী ব্াংয়কর সয 

সকান 

োখা 

 

নবায়ন মি মূল 

লাইয়েি মি’র  ৫% 

হায়র 

জিার সকাড নং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

সোনালী ব্াংক োখায়  

েিয় েকাল ৯:০০ 

সিয়ক মবকাল ৩:০০ 

ঘটিকা পয েন্ত 

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmai

l.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@

mopa.gov.bd 

  

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


ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ 

থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান/ 

সিাবাইল  নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮৬. োর্ারণ নাগমরয়কর 

জন্য বন্দুক/রাইয়িল 

এর লাইয়েি প্রিান 

 

৩০ (মত্রে) 

কায েমিবে 

১.মনর্ োমরর্ িরয়ি আয়বিন 

২.বয়ে  ৩০ বের প্রিায়ণর মনমিি 

জার্ীয় পমরচয়পত্র/জন্ম েনি/ 

পরীক্ষা পায়ের েনি (ের্যাময়র্) 

৩. নাগমরকত্ব েনিপত্র(ের্যাময়র্) 

৪. েেগান/রাইয়িয়লর সক্ষয়ত্র ১ লক্ষ 

োকা আয়কর প্রিানেহ মবগর্ 

৩(মর্ন)বৎেয়রর আয়কর প্রিায়নর 

প্রর্যয়নপত্র 

৫.ইয়র্াপূয়ব ে অস্ত্র ক্রয় কয়রনমন          

  িয়ি ে হলিনািা 

৬. রমিন েমব-০৩ (মর্ন) কমপ 

(েমবর িাপ: ৩৫ মিমি x ৪৫ মিমি) 

১. সজলা প্রোেয়কর 

কায োলয়, 

লালিমনরহাে/উপয়জলা 

মনব োহী অমিোয়রর 

কায োলয়(েকল) 

www.lalmonirha

t.gov.bdওয়য়ব সপাে োল 

হয়র্  

২ ও ৩.েংমিষ্ট মনব োচন 

অমিে/ সপৌরেিা/ইউমনয়ন 

পমরিি/ েংমিষ্ট মেক্ষা সব োড 

কতৃেক প্রিি  

৪. আয়কর মবিাগ 

৫. েংমিষ্ট ব্মক্ত 

৬. ব্মক্ত মনয়জই 

(১)েেগান ইসুয মি= 

১০,০০০/- 

(িে হাজার োকা) 

(২) রাইয়িল/বন্দুক 

ইসুয মি = ১০০০০/- 

িে হাজার োকা) ইসুয 

মি সকাড নং-১-২২১১-

০০০০-১৮৫৯ 

সোনালী ব্াংক োখায়  

েিয় েকাল ৯:০০ 

সিয়ক মবকাল ৩:০০ 

ঘটিকা পয েন্ত 

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmai

l.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 

admlalmonirhat@

mopa.gov.bd 

৮৭. োর্ারণ নাগমরয়কর 

জন্য বন্দুক/রাইয়িল 

এর লাইয়েি নবায়ন 

 

০১ (এক) 

কায েমিবে 

 

১. আয়েয়ায়স্ত্রর মূল লাইয়েি  

২. আয়েয়াস্ত্র/ আয়েয়াস্ত্র িানায় 

জিার রমেি 

৩.নবায়ন মিে প্রিায়নর সেজারী 

চালান ও িযায়ের চালান/রমেি  

১. েংমিষ্ট লাইয়েির্ারী 

২. েংমিষ্ট িানা  

৩.সোনালী ব্াংক 

নবায়ন মি ৫,০০০/-

(পাঁচ হাজার) োকা 

এবং  িযাে ১৫% 

জিার সকাড নং 

-১ -২২১১- ০০০০-

১৮৫৯ ১৫% িযাসের-

সকাড নং-১-১১৩৩- 

০০৪৫-০৩১১ সোনালী 

ব্াংক োখায়। 

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 

lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmai

l.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 

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


ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ 

থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান/ 

সিাবাইল  নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল করা 

যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮৯. োর্ারণ নাগমরয়কর 

জন্য মপস্তল/ 

মরিলবার এর 

লাইয়েি নবায়ন 

01 (এক) 

কায েমিবে 

 

১. আয়েয়ায়স্ত্রর মূল লাইয়েি  

২. আয়েয়াস্ত্র/ আয়েয়াস্ত্র িানায় 

জিার রমেি 

৩.নবায়ন মিে প্রিায়নর সেজারী 

চালান ও িযায়ের চালান/রমেি  

১. েংমিষ্ট লাইয়েির্ারী 

২. েংমিষ্ট িানা  

৩.সোনালী ব্াংক 

(১)মপস্তল/মরিলবার মি 

=১০,০০০/ (িে 

হাজার) জিার সকাড 

নং-১ -২২১১-০০০০-

১৮৫৯-১৫% িযাসের-

সকাড নং-১-১১৩৩- 

০০৪৫-০৩১১ সোনালী 

ব্াংক োখায়  

েিয় েকাল ৯:০০ 

সিয়ক মবকাল ৩:০০ 

ঘটিকা পয েন্ত 

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmai

l.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@

mopa.gov.bd 

৯০. েরকামর 

কি েকর্োয়ির 

(োিমরক)বন্দুক/রাই

সিল এর লাইয়েি 

প্রিান 

 

র্িন্ত 

প্রমর্য়বিন 

প্রামি 

োয়পয়ক্ষ 

৩০ (মত্রে) 

কায েমিবে 

অস্ত্র আইন, ১৯২৪ এর৬ এর ৪৫ 

এবং ৪৬ মে র্ারা অনুযায়ীিঃ 

১.মনর্ োমরর্ িরয়ি আয়বিন  

২. জার্ীয় পমরচয়পত্র/জন্ম েনি 

এবং নাগমরকয়ত্বর ের্যাময়র্ কমপ 

৩. চাকুরী েংক্রান্ত প্রর্যয়নপত্র 

৪. ইয়র্াপূয়ব ে অস্ত্র ক্রয় কয়রনমন          

  িয়ি ে হলিনািা 

৫. পােয়প োে োইয়জর রমিন েমব-

০৩ (মর্ন) কমপ 

 

১. সজলা প্রোেয়কর 

কায োলয়, 

লালিমনরহাে/উপয়জলা 

মনব োহী অমিোয়রর 

কায োলয়(েকল) 

www.lalmonirha

tgov.bdওয়য়ব সপাে োল 

হয়র্ ২ ও ৩. েংমিষ্ট 

মনব োচন অমিে/পৌরেিা 

/ইউমনয়ন পমরিি 

৩.েংমিষ্ট ব্মক্ত 

৪ ও ৫. ব্মক্ত মনয়জই 

মি-মুক্ত েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gmai

l.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@

mopa.gov.bd 

 

 

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


ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত ্ো 

ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ 

থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  

নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল 

করা যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯১. েরকামর 

কি েকর্োয়ির 

(োিমরক)বন্দুক/রাই

সিল এর লাইয়েি 

নবায়ন 

 

০১ (এক) 

কায েমিবে 

 

১. আয়েয়ায়স্ত্রর মূল লাইয়েি  

২. আয়েয়াস্ত্র/ আয়েয়াস্ত্র িানায় জিার রমেি 

৩.নবায়ন মিে প্রিায়নর সেজারী চালান ও 

িযায়ের চালান/রমেি  

১. েংমিষ্ট লাইয়েির্ারী 

২. েংমিষ্ট িানা  

৩.সোনালী ব্াংক 

মি-মুক্ত েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicia

l 

munsikhana@g

mail.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@

mopa.gov.bd 

৯২. েরকামর 

কি েকর্োয়ির 

(োিমরক)মপস্তল/ 

মরিলিার এর 

লাইয়েি প্রিান 

 

র্িন্ত 

প্রমর্য়বিন 

প্রামি 

োয়পয়ক্ষ 

৩০ (মত্রে) 

কায েমিবে 

অস্ত্র আইন, ১৯২৪ এর ৬ এর ৪৫ এবং ৪৬ 

মে র্ারা অনুযায়ীিঃ 

১.মনর্ োমরর্ িরয়ি আয়বিন  

২. জার্ীয় পমরচয়পত্র/জন্ম েনি এবং 

নাগমরকয়ত্বর ের্যাময়র্ কমপ 

৩. চাকুরী েংক্রান্ত প্রর্যয়নপত্র 

৪. ইয়র্াপূয়ব ে অস্ত্র ক্রয় কয়রনমন          

  িয়ি ে হলিনািা 

৫. পােয়প োে োইয়জর রমিন েমব-০৩ 

(মর্ন) কমপ 

 

১. সজলা প্রোেয়কর কায োলয়, 

লালিমনরহাে/উপয়জলা 

মনব োহী অমিোয়রর 

কায োলয়(েকল) 

www.lalmonirhat

.gov.bdওয়য়ব সপাে োল 

হয়র্  

২ ও ৩. েংমিষ্ট মনব োচন 

অমিে/পৌরেিা /ইউমনয়ন 

পমরিি 

৩, ৪ ও ৫. ব্মক্ত মনয়জই 

মি-মুক্ত েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicia

l 

munsikhana@g

mail.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@

mopa.gov.bd 

৯৩. েরকামর 

কি েকর্োয়ির 

(োিমরক মপস্তল/ 

মরিলিার এর 

লাইয়েি লাইয়েি 

নবায়ন 

 

০১ (এক) 

কায েমিবে 

 

১. আয়েয়ায়স্ত্রর মূল লাইয়েি  

২. আয়েয়াস্ত্র/ আয়েয়াস্ত্র িানায় জিার রমেি 

৩.নবায়ন মিে প্রিায়নর সেজারী চালান ও 

িযায়ের চালান/রমেি  

১. েংমিষ্ট লাইয়েির্ারী 

২. েংমিষ্ট িানা  

৩.সোনালী ব্াংক 

মি-মুক্ত েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicia

l 

munsikhana@g

mail.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@

mopa.gov.bd 

mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
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ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত ্ো 

ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ 

থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  

নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল 

করা যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯৪. েরকামর 

কি েকর্োয়ির 

(অোিমরক)বন্দুক/

রাইয়িল এর 

লাইয়েি প্রিান 

 

র্িন্ত 

প্রমর্য়বিন 

প্রামি 

োয়পয়ক্ষ 

৩০ (মত্রে) 

কায েমিবে 

অস্ত্র আইন, ১৯২৪ এর ৬ এর ৪৫ এবং ৪৬ 

মে র্ারা অনুযায়ীিঃ 

১.মনর্ োমরর্ িরয়ি আয়বিন  

২. জার্ীয় পমরচয়পত্র/জন্ম েনি এবং 

নাগমরকয়ত্বর ের্যাময়র্ কমপ 

৩. চাকুরী েংক্রান্ত প্রর্যয়নপত্র 

৪. ইয়র্াপূয়ব ে অস্ত্র ক্রয় কয়রনমন          

  িয়ি ে হলিনািা 

৫. পােয়প োে োইয়জর রমিন েমব-০৩ 

(মর্ন) কমপ 

 

১. সজলা প্রোেয়কর কায োলয়, 

লালিমনরহাে/উপয়জলা 

মনব োহী অমিোয়রর 

কায োলয়(েকল) 

www.lalmonirhat

. gov.bd ওয়য়ব সপাে োল 

হয়র্ ২ ও ৩. েংমিষ্ট মনব োচন 

অমিে/পস ৌরেিা/ইউমনয়ন 

পমরিি 

৪.ব্মক্ত মনয়জই  

৫. ব্মক্ত মনয়জই 

মি-মুক্ত েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicia

l 

munsikhana@g

mail.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@

mopa.gov.bd 

৯৫. েরকামর 

কি েকর্োয়ির 

(অোিমরক)বন্দুক/

রাইয়িল এর 

লাইয়েি নবায়ন 

০১ (এক) 

কায েমিবে 

 

১. আয়েয়ায়স্ত্রর মূল লাইয়েি  

২. আয়েয়াস্ত্র/ আয়েয়াস্ত্র িানায় জিার রমেি 

৩.নবায়ন মিে প্রিায়নর সেজারী চালান ও 

িযায়ের চালান/রমেি  

১. েংমিষ্ট লাইয়েির্ারী 

২. েংমিষ্ট িানা  

৩.সোনালী ব্াংক 

মি-মুক্ত েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicia

l 

munsikhana@g

mail.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@

mopa.gov.bd 

৯৬. েরকামর 

কি েকর্োয়ির 

(অোিমরক)মপস্তল/ 

মরিলিার এর 

লাইয়েি প্রিান 

 

৩০ (মত্রে) 

কায েমিবে 

অস্ত্র আইন, ১৯২৪ এর ৬ এর ৪৫ এবং ৪৬ 

মে র্ারা অনুযায়ীিঃ 

১.মনর্ োমরর্ িরয়ি আয়বিন  

২. জার্ীয় পমরচয়পত্র/জন্ম েনি এবং 

নাগমরকয়ত্বর ের্যাময়র্ কমপ 

৩. চাকুরী েংক্রান্ত প্রর্যয়নপত্র 

৪. ইয়র্াপূয়ব ে অস্ত্র ক্রয় কয়রনমন  িয়ি ে 

হলিনািা 

৫. পােয়প োে োইয়জর রমিন েমব-০৩ 

১. সজলা প্রোেয়কর কায োলয়, 

লালিমনরহাে/উপয়জলা 

মনব োহী অমিোয়রর 

কায োলয়(েকল) 

www.lalmonirhat

.gov.bd ওয়য়ব সপাে োল 
হয়র্  

২ ও ৩. েংমিষ্ট মনব োচন 

অমিে/পৌরেিা /ইউমনয়ন 

মি-মুক্ত েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicia

l 

munsikhana@g

mail.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@

mopa.gov.bd 

mailto:admlalmonirhat@mopa.gov.bd
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(মর্ন) কমপ পমরিি 

৪ ও ৫.েংমিষ্ট ব্মক্ত 

ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত ্ো 

ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ 

থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  

নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল 

করা যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯৭. েরকামর 

কি েকর্োয়ির  

(অোিমরক মপস্তল/ 

মরিলিার এর 

লাইয়েি লাইয়েি 

নবায়ন 

 

০1 (এক) 

কায েমিবে 

১. আয়েয়ায়স্ত্রর মূল লাইয়েি  

২. আয়েয়াস্ত্র/ আয়েয়াস্ত্র িানায় জিার রমেি 

৩.নবায়ন মিে প্রিায়নর সেজারী চালান ও 

িযায়ের চালান/রমেি  

১. েংমিষ্ট লাইয়েির্ারী 

২. েংমিষ্ট িানা  

৩.সোনালী ব্াংক 

মি-মুক্ত েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicia

l 

munsikhana@g

mail.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

৯৮. মপর্ার বার্ েকযজমনর্ 

কারয়ণ উিরামর্কার 

বরাবর আয়েয়াস্ত্র 

লাইয়েি প্রিান 
 

৪৫ 

(পঁয়র্ামেে)

কায েমিবে 

১.মনর্ োমরর্ িরয়ি আয়বিন  

২.বয়ে  ৩০ বের প্রিায়ণর মনমিি জার্ীয় 

পমরচয়পত্র/জন্ম েনি/ পরীক্ষা পায়ের েনি 

(ের্যাময়র্) 

৩.নাগমরকত্ব েনিপত্র (ের্যাময়র্) 

৪.মপর্ার মৃত্যযেনয়ির ের্যাময়র্ কমপ 

৫.ওয়ামরোন েনয়ির ের্যাময়র্ কমপ 

৬. অন্যান্য উিরামর্কারগণ প্রিি 

অনাপমিপত্র  

৭. ইয়র্াপূয়ব ে অস্ত্র ক্রয় কয়রনমন          

  িয়ি ে হলিনািা 

৮. পােয়প োে োইয়জর রমিন েমব-০৩ 

(মর্ন) কমপ 

১. সজলা প্রোেয়কর কায োলয়, 

লালিমনরহাে/উপয়জলা 

মনব োহী অমিোয়রর 

কায োলয়(েকল) 

www.lalmonirhat

.gov.bdওয়য়ব সপাে োল 

হয়র্   

৩, ৪ও ৫. সপারেিা/ইউমনয়ন 

পমরিি। 

৬। ব্মক্ত মনসজই 

৭। ব্মক্ত মনসজই 

৮। ব্মক্ত মনসজই 

 
 

(১)েেগান ইসুয 

মি=১০,০০০/- 

(িে হাজার োকা) 

(২) রাইয়িল ইসুয 

মি = ১০,০০০/- 

(িে হাজার োকা) 

(৩) মপস্তল/ 

মরিলবার মি 

=২০,০০০/ (মবে 

হাজার) 

জিার সকাড নং- 

১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ সোনালী 

ব্াংক  

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicia

l 

munsikhana@g

mail.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 
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ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত ্ো 

ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ 

থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  

নম্বর, ই-সিইল এয়েে 

উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল 

করা যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯৯. মপর্ার মৃত্যযজমনর্ 

কারয়ণ উিরামর্কার 

বরাবর আয়েয়াস্ত্র 

লাইয়েি প্রিান 
 

৪৫ 

(পঁয়র্ামেে)

কায েমিবে 

১.মনর্ োমরর্ িরয়ি আয়বিন  

২.বয়ে  ৩০ বের প্রিায়ণর মনমিি জার্ীয় 

পমরচয়পত্র/জন্ম েনি/ পরীক্ষা পায়ের েনি 

(ের্যাময়র্) 

৩.নাগমরকত্ব েনিপত্র (ের্যাময়র্) 

৪.মপর্ার মৃত্যযেনয়ির ের্যাময়র্ কমপ 

৫.ওয়ামরোন েনয়ির ের্যাময়র্ কমপ 

৬. অন্যান্য উিরামর্কারগণ প্রিি 

অনাপমিপত্র  

৭. ইয়র্াপূয়ব ে অস্ত্র ক্রয় কয়রনমন িয়ি ে 

হলিনািা 

৮. পােয়প োে োইয়জর রমিন েমব-০৩ 

(মর্ন) কমপ 

১. সজলা প্রোেয়কর কায োলয়, 

লালিমনরহাে/উপয়জলা 

মনব োহী অমিোয়রর 

কায োলয়(েকল) 

www.lalmonirhat

.gov.bdওয়য়ব সপাে োল 

হয়র্   

৩,৪ও ৫. সপারেিা/ইউমনয়ন 

পমরিি। 

৬। ব্মক্ত মনসজই 

৭। ব্মক্ত মনসজই 

৮। ব্মক্ত মনসজই 
 

(১)েেগান ইসুয মি-

১০০০০/- 

(িে হাজার োকা) 

(২) রাইয়িল ইসুয 

মি = ১০০০০/- (িে 

হাজার োকা) 

(৩)মপস্তল/মরিলবার 

মি =২০,০০০/ (মবে 

হাজার) 

ইসুয মি- সকাড নং- 

১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ সোনালী 

ব্াংক  

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicia

l 

munsikhana@g

mail.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@

mopa.gov.bd 

১০০.  ডুমপ্লয়কে  আয়েয়াস্ত্র 

লাইয়েি প্রিান 

৭(োর্) 

মিন 

১. আয়েয়ায়স্ত্রর মূল লাইয়েি  

২. িানা৪য় িায়য়রকৃর্ মজমডর কমপ 

৩.ডুমপ্লয়কে লাইয়েি মিে প্রিায়নর সেজারী 

চালান ও িযায়ের চালান/রমেি  

১. েংমিষ্ট লাইয়েির্ারী 

২. েংমিষ্ট িানা  

৩.সোনালী ব্াংক 

৫০০/-(পাঁচের্) 

োকা জিার সকাড 

নম্বর: -১-২২১১-

০০০০-১৮৫৯ 

সোনালী ব্াংক 

োখায়  

েিয় েকাল ৯:০০ 

সিয়ক মবকাল ৩:০০ 

ঘটিকা পয েন্ত 

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicia

l 

munsikhana@g

mail.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@m

opa.gov.bd 

  

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


ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি 

খোত ্ো ট্র োডসহ 

 খে, র ভোর্ জমো 

ট্রেওয়ো যোর্ তোি 

উরেখ থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ 

করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল 

করা যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০১. বন্দুক/রাইয়িয়লর 

লাইয়েি োিিার 

৪৫ 

(পঁয়র্ামেে)

কায েমিবে 

১.মনর্ োমরর্ িরয়ি আয়বিন  

২.বয়ে  ৩০ বের প্রিায়ণর মনমিি জার্ীয় 

পমরচয়পত্র/জন্ম েনি/ পরীক্ষা পায়ের েনি 

(ের্যাময়র্) 

৩.নাগমরকত্ব েনিপত্র (ের্যাময়র্) 

৪.মপর্ার মৃত্যযেনয়ির ের্যাময়র্ কমপ 

৫.ওয়ামরোন েনয়ির ের্যাময়র্ কমপ 

৬. অন্যান্য উিরামর্কারগণ প্রিি 

অনাপমিপত্র  

৭. ইয়র্াপূয়ব ে অস্ত্র ক্রয় কয়রনমন          

  িয়ি ে হলিনািা 

৮. পােয়প োে োইয়জর রমিন েমব-০৩ 

(মর্ন) কমপ 

১. সজলা প্রোেয়কর 

কায োলয়, 

লালিমনরহাে/উপয়জলা 

মনব োহী অমিোয়রর 

কায োলয়(েকল) 

www.lalmonirh

at.gov.bd 
ওয়য়ব সপাে োল হয়র্   

৩, ৪ ও ৫. 

সপারেিা/ইউমনয়ন 

পমরিি। 

৬। ব্মক্ত মনসজই 

৭। ব্মক্ত মনসজই 

৮। ব্মক্ত মনসজই 

 

(১)েেগান ইসুয 

মি=১০০০০/- 

(িে হাজার োকা) 

(২) রাইয়িল ইসুয মি = 

১০,০০০/- (িে হাজার 

োকা) 

(৩)মপস্তল/মরিলবার মি 

=২০,০০০/ (মবে 

হাজার) 

ইসুয মি- সকাড নং- 

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

সোনালী ব্াংক োখায়।  

 

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gm

ail.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

১০২. মপস্তল/ মরিলিার 

লাইয়েি োিিার 

৪৫ 

(পঁয়র্ামেে)

কায েমিবে 

১.মনর্ োমরর্ িরয়ি আয়বিন  

২.বয়ে  ৩০ বের প্রিায়ণর মনমিি জার্ীয় 

পমরচয়পত্র/জন্ম েনি/ পরীক্ষা পায়ের েনি 

(ের্যাময়র্) 

৩.নাগমরকত্ব েনিপত্র (ের্যাময়র্) 

৪.মপর্ার মৃত্যযেনয়ির ের্যাময়র্ কমপ 

৫.ওয়ামরোন েনয়ির ের্যাময়র্ কমপ 

৬. অন্যান্য উিরামর্কারগণ প্রিি 

অনাপমিপত্র  

৭. ইয়র্াপূয়ব ে অস্ত্র ক্রয় কয়রনমন  িয়ি ে 

হলিনািা 

৮. পােয়প োে োইয়জর রমিন েমব-০৩ 

(মর্ন) কমপ 

১. সজলা প্রোেয়কর 

কায োলয়, 

লালিমনরহাে/উপয়জলা 

মনব োহী অমিোয়রর 

কায োলয়(েকল) 

www.lalmonirh

at.gov.bd ওয়য়ব 

সপাে োল হয়র্   

৩,৪ও ৫. 

সপারেিা/ইউমনয়ন 

পমরিি। 

৬। ব্মক্ত মনসজই 

৭। ব্মক্ত মনসজই 

৮। ব্মক্ত মনসজই 

(১)েেগান ইসুয 

মি=১০০০০/- 

(িে হাজার োকা) 

(২) রাইয়িল ইসুয মি = 

১০,০০০/- (িে হাজার 

োকা) 

(৩)মপস্তল/মরিলবার মি 

=২০,০০০/ (মবে 

হাজার) 

ইসুয মি- সকাড নং- 

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

সোনালী ব্াংক োখায়। 

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gm

ail.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@

mopa.gov.bd 

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


ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ 

করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল 

করা যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০৩. মুমক্তয়যাদ্ধার জন্য 

আয়েয়াস্ত্র লাইয়েি 

প্রিানিঃ 

৪৫ 

(পঁয়র্ামেে) 

কায েমিবে 

১. মনর্ োমরর্ িরয়ি আয়বিন 

২. মুমক্তয়যাদ্ধা েনয়ির ের্যাময়র্ কমপ 

৩. জার্ীয় পমরচয়পত্র/জন্ম েনি এবং 

নাগমরকয়ত্বর ের্যাময়র্ কমপ 

৪. পােয়প োে োইয়জর রমিন েমব-০৩ 

(মর্ন) কমপ 

(েমবর িাপ: ৩৫mm x ৪৫mm) 

১. সজলা প্রোেয়কর 

কায োলয়, 

লালিমনরহাে/উপয়জলা 

মনব োহী অমিোয়রর 

কায োলয়(েকল) 

www.lalmonirh

at. gov.bd 

ওয়য়ব সপাে োল হয়র্   

২. মুমক্তযুদ্ধ মবিয়ক 

িন্ত্রণালয় 

৩.েংমিষ্ট মনব োচন অমিে/ 

পৌরেিা /ইউমনয়ন পমরিি 

৪. ব্মক্ত মনয়জই 

মি মুক্ত েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gm

ail.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@

mopa.gov.bd 

১০৪. আমি েক প্রমর্ষ্ঠায়নর 

অনুকূয়ল আয়েয়াস্ত্র 

লাইয়েি প্রিানিঃ 

৪৫ 

(পঁয়র্ামেে) 

কায েমিবে 

১.মনর্ োমরর্ িরয়ি আয়বিন 

২. আয়বমির্ প্রমর্ষ্ঠান সখালার প্রর্যয়নপত্র 

,আয়েয়াস্ত্র ক্রয় েংক্রান্ত প্রর্ান কায োলয়য়র 

মনয়ি েেনা,  আয়েয়ায়স্ত্রর র্রণ, প্রমর্ষ্ঠায়নর  

অগ োয়নাগ্রাি ও জনবল, আয়কর, প্রমর্ষ্ঠায়নর 

মনরপিা মববরণী, গায়ড ের জীবন বৃিান্ত ও 

অস্ত্র পমরচালনার েনি এবং বাড়ী িাড়া 

চুমক্ত ইর্যামি 

৩. ইয়র্াপূয়ব ে অস্ত্র ক্রয় কয়রনমন          

  িয়ি ে হলিনািা মিয়র্ হয়ব 

১. সজলা প্রোেয়কর 

কায োলয়, 

লালিমনরহাে/উপয়জলা 

মনব োহী অমিোয়রর 

কায োলয়(েকল) 

www.lalmonirh

at. gov.bd 

ওয়য়ব সপাে োল হয়র্  

২ ও ৩. েংমিষ্ট প্রমর্ষ্ঠান 

হয়র্ প্রাি 

(১) 

মপস্তল/মরিলবার ইসুয 

মি =২০,,০০০/-(মবে 

হাজার) 

(২) েেগান ইসুয 

=১০,০০০/-(িে হাজার) 

(৩) রাইয়িল ইসুয মি 

=১০,০০০/- (িে 

হাজার)  

ইসুয মি সকাড নং- 

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

সোনালী ব্াংক োখায়  

েিয় েকাল ৯:০০ সিয়ক 

মবকাল ৩:০০ ঘটিকা 

পয েন্ত 

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gm

ail.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@

mopa.gov.bd 

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


ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ 

করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল 

করা যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 
১ 

 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০৫ স্ট্যাম্প সিমডং 

লাইয়েি প্রিান 

৬০ (িাে) 

কায ে মিবে 

(১) োিা কাগয়জ সজলা প্রোেক বরাবয়র 

আয়বিন করয়র্ হয়ব। 

(২) আয়বিয়নর োয়ি ০৫ কমপ পােয়পাে ে 

োইয়জর েমব লাগায়র্ হয়ব। 

(৩)  জার্ীয় পমরচয়পত্র / েোগরি ত্ব সেে 

েংযুক্ত করয়র্ হয়ব। 

(৪)  মেক্ষাগর্ সযাগ্যর্ার েনি েংযুক্ত 

করয়র্ হয়ব। 

(৫)  ব্াংক েলয়িমি েনি েংযুক্ত করয়র্ 

হয়ব। 

(মূল েনি ব্র্ীর্ িয়োকমপর সক্ষয়ত্র র্া 

অবশ্যই প্রিি সেমণর সগয়জয়েড কি েকর্ো 

কতৃেক ের্যাময়র্ কয়র জিা মিয়র্ হয়ব) 

০১) মনজ উয়যায়গ 

 

০২) মনজ উয়যায়গ 

 

০৩) েংমিষ্ট সপৌর  

      সিয়র/ইউমপ   

      সচয়ারম্যান 

০৪) মনজ উয়যায়গ 

 

০৫) েংমিষ্ট ব্াংক 

ব্বস্থাপক 

১।২০/-(মবে) োকার 

সকাে েমি আয়বিয়ন 

লাগায়র্ হয়ব। 

২। লাইয়েি প্রিায়নর 

আয়িয়ের পর 

লাইয়েিমি বাবি সকাড 

নং ১-১১০১-০০০১-

১৮৫৪ সর্ ৭৫০/- 

(োর্ের্ পঞ্চাে) োকা 

সেজামর চালায়নর 

িাধ্যয়ি সোনালী ব্াংক 

মলিঃ-এ জিা প্রিান 

করয়র্ হয়ব। 

েহকারী কমিেনার 

ট্রিরভরেউ মুরিখোেো 

লালিমনরহাে 

rmsection_lalmonirh

at@yahoo.com 
 
 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক 

(রাজস্ব) লালিমনরহাে 

সিান ০৫৯১-৬১৩০৮ 

ই-সিইল 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com  

১০৬ স্ট্যাম্প সিমডং 

লাইয়েি নবায়ন 

০৭ (োর্) 

কায ে মিবে 

1। প্রমর্ বের ৩১ মডয়েম্বয়রর িয়ধ্য োিা 

কাগয়জ আয়বিন করয়র্ হয়ব। 

২। আয়বিয়নর োয়ি নবায়ন মি ও িযাে 

জিা িায়নর চালায়নর কমপ েংযুক্ত করয়র্ 

হয়ব।  

 ০১) মনজ উয়যায়গ 

০২) মনজ উয়যায়গ 

১। আয়বিয়নর োয়ি 

২০/-(মবে) োকার সকাে ে 

মি লাগায়র্ হয়ব 

২।  নবায়ন মি 

৫০০/(পাঁচের্) োকা 

(সকাড নং ১-১১০১-

০০০১-১৮৫৪ সর্) ও 

নবায়ন মির ১৫% 

িযায়ের অি ে (সকাড নং 

১-১১৩৩-০০৪৫-০৩১১ 

সর্) সেজামর চালায়নর 

িাধ্যয়ি সোনালী ব্াংক 

মলিঃ-এ জিা প্রিান 

করয়র্ হয়ব। 

েহকারী কমিেনার 

ট্রিরভরেউ মুরিখোেো 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয় 

লালিমনরহাে 

rmsection_lalmonirh

at@yahoo.com 
 
 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক 

(রাজস্ব) লালিমনরহাে 

সিান ০৫৯১-৬১৩০৮ 

ই-সিইল 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com  



ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ 

করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল 

করা যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, 

সিাবাইল নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 
১ 
 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০৭. সপয়োমলয়াি িজুয়ির 

অনাপমি েনি প্রিান 

৩০ (মত্রে) 

কায েমিবে 

১.  মনর্ োমরর্ িরয়ি আয়বিন 

২. জার্ীয় পমরচয়পত্র/জন্ম েনি, নাগমরকত্ব 

েনয়ির ের্যাময়র্ কমপ 

৩.আমি েক স্বচ্ছলর্া েম্পমকের্ ব্াংক 

োটি েমিয়কয়ের ের্যাময়র্ অনুমলমপ  

৪.জমির িমলল/ িাড়ার চুমক্তপয়ত্রর 

ের্যাময়র্ অনুমলমপ 

 ৫. আয়কর েংক্রান্ত প্রর্যয়ন পয়ত্রর 

ের্যাময়র্ অনুমলমপ  

৬. পােয়পাে ে োইয়জর রমিন েমব-০৩ 

(মর্ন) কমপ  

৭. িজুিাগায়রর নক্সা 

 

 

১. সজলা প্রোেয়কর 

কায োলয়, লালিমনরহাে/ 

উপয়জলা মনব োহী 

অমিোয়রর কায োলয় 

(েকল) 

www.lalmonirh

at.gov.bdওয়য়ব 

সপাে োল হয়র্   

৩। ব্াংক হয়র্ 

৪। ব্মক্ত মনয়জই 

৫। আয়কর অমিে 

৬ ও ৭. ব্মক্ত মনসজই 

মবনামূয়ল্য েহকারী কমিেনার 

ট্রিরভরেউ মুরিখোেো 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয় 

লালিমনরহাে 

rmsection_lalmonirh

at@yahoo.com 
 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক 

(রাজস্ব) লালিমনরহাে 

সিান ০৫৯১-৬১৩০৮ 

ই-সিইল 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 
 

১০৮. মবয়ফারক দ্রব্/ 

সপয়োমলয়াি িজুয়ির 

অনাপমি েনি প্রিান 

৩০ (মত্রে) 

কায েমিবে 

১.  মনর্ োমরর্ িরয়ি আয়বিন 

২. জার্ীয় পমরচয়পত্র/জন্ম েনি, নাগমরকত্ত্ব 

েনয়ির ের্যাময়র্ কমপ 

৩.আমি েক স্বচ্ছলর্া েম্পমকের্ ব্াংক 

োটি েমিয়কয়ের ের্যাময়র্ অনুমলমপ  

৪.জমির িমলল/ িাড়ার চুমক্তপয়ত্রর 

ের্যাময়র্ অনুমলমপ 

 ৫. আয়কর েংক্রান্ত প্রর্যয়ন পয়ত্রর 

ের্যাময়র্ অনুমলমপ  

৬. পােয়পাে ে োইয়জর রমিন েমব-০৩ 

(মর্ন) কমপ  

৭. িজুিাগায়রর নক্সা 

১. সজলা প্রোেয়কর 

কায োলয়, 

লালিমনরহাে/উপয়জলা 

মনব োহী অমিোয়রর 

কায োলয়(েকল) 

www.lalmonirh

at.gov.bd 
ওয়য়ব সপাে োল হয়র্ েংগ্রহ/  

৩। ব্াংক হয়র্ ৪। মনয়জই 

৫। আয়কর অমিে 

৬ ও ৭. ব্মক্ত মনসজই 

মবনামূয়ল্য েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gm

ail.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat

@mopa.gov.bd 

  

http://www.lalmonirhat.gov.bd/
http://www.lalmonirhat.gov.bd/
http://www.lalmonirhat.gov.bd/
http://www.lalmonirhat.gov.bd/
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ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ 

করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল 

করা যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান, সিাবাইল নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ 

হয়ব) ১ 

 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০৯. বয়লার ব্বহার 

অনাপমি েনি প্রিান 

৩০ (মত্রে) 

কায েমিবে 

১.  মনর্ োমরর্ িরয়ি আয়বিন 

২. জার্ীয় পমরচয়পত্র/জন্ম েনি, নাগমরকত্ত্ব 

েনয়ির ের্যাময়র্ কমপ 

৩.আমি েক স্বচ্ছলর্া েম্পমকের্ ব্াংক 

োটি েমিয়কয়ের ের্যাময়র্ অনুমলমপ  

৪.জমির িমলল/ িাড়ার চুমক্তপয়ত্রর 

ের্যাময়র্ অনুমলমপ 

 ৫. আয়কর েংক্রান্ত প্রর্যয়ন পয়ত্রর 

ের্যাময়র্ অনুমলমপ  

৬. পােয়পাে ে োইয়জর রমিন েমব-০৩ 

(মর্ন) কমপ (েমবর িাপ: ৩৫mm x 

৪৫mm) 

৭. িজুিাগায়রর নক্সা 

 

 

১. সজলা প্রোেয়কর 

কায োলয়, 

লালিমনরহাে/উপয়জলা 

মনব োহী অমিোয়রর 

কায োলয়(েকল) 

www.lalmonirh

at.gov.bd 
ওয়য়ব সপাে োল হয়র্    

৩। ব্াংক হয়র্ ৪। মনয়জই 

৫। আয়কর অমিে 

৬, ব্মক্ত মনসজই 

মবনামূয়ল্য েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gm

ail.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat

@mopa.gov.bd 

১১০. োপাখানা েংরক্ষয়ণর 

সঘািণা অনুয়িািন 

৩০ (মত্রে) 

কায েমিবে 

১.  োিা কাগয়জ আয়বিন 

২. জার্ীয় পমরচয়পত্র/জন্ম েনি, নাগমরকত্ব 

েনয়ির ের্যাময়র্ কমপ 

৩. েংমিষ্ট মবিয়য় অমিজ্ঞর্া/প্রমেক্ষণ 

েংক্রান্ত কাগজপয়ত্রর ের্যাময়র্ অনুমলমপ  

৪.আমি েক স্বচ্ছলর্া েম্পমকের্ ব্াংক 

োটি েমিয়কয়ের ের্যাময়র্ অনুমলমপ  

৫. অমিে িাড়ার চুমক্তপয়ত্রর ের্যাময়র্ 

অনুমলমপ  

৬. আয়কর েংক্রান্ত প্রর্যয়ন পয়ত্রর 

ের্যাময়র্ অনুমলমপ  

৭. পােয়পাে ে োইয়জর রমিন েমব-০৩ 

(মর্ন) কমপ (েমবর িাপ: ৩৫mm x 

৪৫mm) 

 

১. ব্মক্ত মনসজই 

২। সপারেিা/ইউমনয়ন 

পমরিি 

৩। ব্মক্ত মনসজই 

৪। ব্াংক হয়র্ 

৫।ব্মক্ত মনসজই 

৬। আয়কর অমিে 

৭। ব্মক্ত মনসজই 

 

৩০০/-(মর্নের্) োকার 

নন জুমডমেয়াল স্ট্যাম্প 

- 

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gm

ail.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat

@mopa.gov.bd 
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ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ 

করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল 

করা যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান, সিাবাইল নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ 

হয়ব) ১ 

 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১১. বিমনক/োিামহক 

পমত্রকা প্রকায়ের 

োড়পত্র প্রিান 

৩০ (মত্রে) 

কায েমিবে 

১.  মনর্ োমরর্ িরয়ি আয়বিন 

২. জার্ীয় পমরচয়পত্র/জন্ম েনি, নাগমরকত্ব 

েনয়ির ের্যাময়র্ কমপ 

৩.চামরমত্রক েনয়ির ের্যাময়র্ কমপ 

৪. প্রস্তামবর্ োপাখানা/সপ্রয়ের সঘািণা পত্র/ 

িামলকানা স্বত্ত্ব/চুমক্ত নািার ের্যাময়র্ 

অনুমলমপ ৬. েংমিষ্ট মবিয়য় 

অিজ্ঞর্া/প্রমেক্ষণ েংক্রান্ত কাগজপয়ত্রর 

ের্যাময়র্ অনুমলমপ  

৭.আমি েক স্বচ্ছলর্া েম্পমকের্ ব্াংক 

োটি েমিয়কয়ের ের্যাময়র্ অনুমলমপ  

 

১. সজলা প্রোেয়কর 

কায োলয়, লালিমনরহাে 

www.lalmonirh

at.gov.bdওয়য়ব 

সপাে োল হয়র্    

২ ও ৩. সপারেিা/ইউমনয়ন 

পমরিি। 

৪ ও ৫. ব্মক্ত মনসজই 

 

৩০০/-(মর্নের্) োকার 

নন জুমডমেয়াল স্ট্যাম্প 

- 

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gm

ail.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat

@mopa.gov.bd 

১১২ প্র্োসীরেি অরভরযোগ 

রেস্পরি 

৩০(রিশ) 

 োয বরে্স 

১. আর্েে/অরভরযোগিি 

২. জার্ীয় পমরচয়পত্র/জন্ম েনি, নাগমরকত্ব 

েনয়ির ের্যাময়র্ কমপ 

৩.চামরমত্রক েনয়ির ের্যাময়র্ কমপ 

 

১. ব্মক্ত মনসজই 

২। সপারেিা/ইউমনয়ন 

পমরিি 

৩। ব্মক্ত মনসজই 

 

 েহকারী কমিেনার 

োর্ারণ োখা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

E-mail- 
acglalmonirhat@yah

oo.com 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক 

(োমব েক) 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

E-mail- 
adcglalmonirhat

@mopa.gov.bd 
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ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ চায়জেে 

(ট্রেজোরি চোলোরেি খোত 

্ো ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ 

করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে 

অমিয়যাগ জানায়না/আপীল 

করা যায়ব। (কি েকর্োর পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান, সিাবাইল নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ 

হয়ব) 

১ 

 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১৩ র্থ্য অমর্কার আইন 

২০০৯এর আওর্ায় 

জনগয়ণর চামহর্ 

র্থ্য প্রিান 

৩০ 

কায েমিবে।  

মনর্ োমরর্ িরি েংমিষ্ট অমিয়ে প্রমর্ পার্ায় ২/- োকার 

সকাঠ মি ।  

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। সিাবাইল নং 

০১৮৫৬৪৯০৬৭৮ ই-সিইল 

admlalmonirhat2015

@gmail.com  

মবিাগীয় কমিেনার, রংপুর 

মবিাগ ,রংপুর  

 সিান নং-০৫২১-৬৭৪০০ 

সিাবা:০১৭৩০৩২৬৯৭০ই-

সিইল 

divcomrangpur@

mopa.gov. bd ১১৪ এনমজও কায েক্রি 

পমরিে েন , িামেক 

েিন্বয় েিা করা ও 

প্রর্যয়ন পত্র সিয়া ।  

৩০ 

কায েমিবে।  

মনর্ োমরর্ িরয়ি 

 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয় 

লালিমনরহাে 

(এনমজও মবিয়ক োখা ) 

 

মবনা মূয়ল্য  িারপ্রাি কি েকর্ো 

এনমজও োখা 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয়, 

লিমনরহাে। 

সিাবা: নং ০১7১৩৭২৭০১৩  

acngolalmonirha

t@gmail.com   

সজলা প্রোেক লালিমনরহাে  

সিান নং-০৫৯১-৬২০২০ 

িযাক্স নং-০৫৯১-৬২০২১ 

dclalmonirhat@

mopa.gov.bd 

 

১১৫. বববামহক অবস্থা 

েংক্রান্ত েনি 

৭ (োর্) 

মিন 

১) োিা কাগয়জ আয়বিন,  

২) র্িন্ত প্রমর্য়বিন 

৩) মনর্ামরর্ মি জিার রমেি,  

৪) েমব, পােয়পাে ে  

৫) যাবর্ীয় কাগজপত্র। 

১. ব্মক্ত মনসজই 

২। েংমিষ্ট প্রমর্ষ্ঠান হয়র্ 

৩। ব্াক হয়র্ 

৪। ব্মক্ত মনসজই 

৫। ব্মক্ত মনসজই 

৭০০/-(োর্ ের্) োকা িারপ্রাি কি েকর্ো 

এনমজও োখা 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয়, 

লিমনরহাে। 

সিাবা: নং ০১7১৩৭২৭০১৩  

acngolalmonirha

t@gmail.com   

সজলা প্রোেক লালিমনরহাে  

সিান নং-০৫৯১-৬২০২০ 

িযাক্স নং-০৫৯১-৬২০২১ 

dclalmonirhat@

mopa.gov.bd 
 

 

 

 

mailto:divcomrangpur@mopa.gov
mailto:divcomrangpur@mopa.gov
mailto:acngolalmonirhat@gmail.com
mailto:acngolalmonirhat@gmail.com
mailto:dclalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:dclalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:acngolalmonirhat@gmail.com
mailto:acngolalmonirhat@gmail.com
mailto:dclalmonirhat@mopa.gov.bd
mailto:dclalmonirhat@mopa.gov.bd


 

ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত ্ো 

ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো 

ট্রেওয়ো যোর্ তোি 

উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান/ 

সিাবাইল  নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে অমিয়যাগ 

জানায়না/আপীল করা যায়ব। (কি েকর্োর 

পিবী, বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ উপয়জলা 

সকাডেহ সেমলয়িান, সিাবাইল নম্বর, ই-

সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ 

 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১৬ বীর মুমক্তয়যাদ্ধায়ির 

িািন-কািয়নর 

অনুিান প্রিান   

১০ 

কায েমিবে 

১। েংমিষ্ট উপয়জলা মনব োহী 

অমিোয়র-এর িাধ্যয়ি /েরােমর 

োিা কাগয়জ আয়বিন 

২। মৃত্যযর েনি 

৩। মুমক্তয়যাদ্ধা েনয়ির ের্যাময়র্ 

কমপ 

৪। সজলা ইউমনে কিাড-এর 

সুপামরে 

৫। জার্ীয় পমরচয় পয়ত্রর 

িয়োকমপ (ের্যাময়র্) 

(১) ব্মক্ত মনয়জই 

(২) েংমিষ্ট উপয়জলা 

মনব োহী 

অমিোয়রর কায োলয় 

(৩) উপয়জলা কিাড/ সজলা 

ইউমনে কিাড 

মবনামূয়ল্য েহকারী কমিেনার 

োর্ারণ োখা 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয়, 

লালিমনরহাে 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

ই-ট্রমইল-

acglalmonirhat@

yahoo.com 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mopa.g

ov.bd 

১১৭ বীর মুমক্তয়যাদ্ধায়ির 

নাি েংয়োর্ন   

১০ 

কায েমিবে 

১। সগয়জে নম্বর 

২। িারর্ীয় লাল বমহ/ মুমক্ত 

বার্ো নম্বর 

৩। সজলা ইউমনে কিাড-এর 

প্রর্যয়ন পত্র 

৪। উপয়জলা যাচাই-বাোই 

কমিটির সুপামরে 

৫। জার্ীয় পমরচয় পয়ত্রর 

িয়োকমপ (ের্যাময়র্) 

(১) ব্মক্ত মনয়জই 

(২) েংমিষ্ট উপয়জলা 

মনব োহী 

অমিোয়রর কায োলয় 

(৩) উপয়জলা কিাড/ সজলা 

ইউমনে কিাড 

মবনামূয়ল্য েহকারী কমিেনার 

োর্ারণ োখা 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয়, 

লালিমনরহাে 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

ই-ট্রমইল-

acglalmonirhat@

yahoo.com 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mopa.g

ov.bd 

১১৮ বীর মুমক্তয়যাদ্ধা 

েনি পয়ত্রর 

আয়বিন িন্ত্রণালয়য় 

অগ্রায়ন 

১০ 

কায েমিবে 

১। সগয়জে নম্বর 

২। িারর্ীয় লাল বমহ/ মুমক্ত 

বার্ো নম্বর 

৩। সজলা ইউমনে কিাড-এর 

প্রর্যয়ন পত্র 

৪।উপয়জলা যাচাই-বাোই 

কমিটির সুপামরে 

(১) ব্মক্ত মনয়জই 

(২) েংমিষ্ট উপয়জলা 

মনব োহী 

অমিোয়রর কায োলয় 

(৩) উপয়জলা কিাড/ সজলা 

ইউমনে কিাড 

মবনামূয়ল্য েহকারী কমিেনার 

োর্ারণ োখা 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয়, 

লালিমনরহাে 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat@

yahoo.com 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mopa.g

ov.bd 
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mailto:adcglalmonirhat@mopa.gov.bd
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৫। জার্ীয় পমরচয় পয়ত্রর 

িয়োকমপ(ের্যাময়র্) 

ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত ্ো 

ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো 

ট্রেওয়ো যোর্ তোি 

উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান/ 

সিাবাইল  নম্বর, ই-সিইল 

এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে অমিয়যাগ 

জানায়না/আপীল করা যায়ব। (কি েকর্োর 

পিবী, বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ উপয়জলা 

সকাডেহ সেমলয়িান, সিাবাইল নম্বর, ই-

সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ 

 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১৯ বীর মুমক্তয়যাদ্ধায়ির 

সগয়জয়ের ভূল-

ভ্রামন্ত েংয়োর্ন 

মবিয়য় ির্াির্ 

সপ্ররণ  

১০ 

কায েমিবে 

১।সগয়জে নম্বর 

২। িারর্ীয় লাল বমহ/ মুমক্ত 

বার্ো নম্বর 

৩। সজলা ইউমনে কিাড-এর 

প্রর্যয়ন পত্র 

৪।উপয়জলা যাচাই-বাোই 

কমিটির সুপামরে 

৫। জার্ীয় পমরচয় পয়ত্রর 

িয়োকমপ(ের্যাময়র্) 

৬। র্িন্ত প্রমর্য়বিন োয়পয়ক্ষ 

(১) ব্মক্ত মনয়জই 

(২) েংমিষ্ট উপয়জলা 

মনব োহী 

অমিোয়রর কায োলয় 

(৩) উপয়জলা কিাড/ সজলা 

ইউমনে কিাড 

(৪) ব্মক্ত মনয়জই  

মবনামূয়ল্য েহকারী কমিেনার 

োর্ারণ োখা 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয় 

লালিমনরহাে 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

ই-ট্রমইল-

acglalmonirhat@

yahoo.com 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mopa.g

ov.bd 

১২০ বীর মুমক্তয়যাদ্ধা 

সির সগয়জয়ের 

িার্া প্রামির স্থান 

পমরবর্েন েংক্রান্ত 

ির্াির্ প্রিান 

১৫ 

কায েমিবে 

১।সগয়জে নম্বর 

২। িারর্ীয় লাল বমহ/ মুমক্ত 

বার্ো নম্বর 

৩। সজলা ইউমনে কিাড-এর 

প্রর্যয়ন পত্র 

৪।উপয়জলা যাচাই-বাোই 

কমিটির সুপামরে 

৫। জার্ীয় পমরচয় পয়ত্রর 

িয়োকমপ (ের্যাময়র্) 

৬। র্িন্ত প্রমর্য়বিন োয়পয়ক্ষ 

(১) ব্মক্ত মনয়জই 

(২) েংমিষ্ট উপয়জলা 

মনব োহী 

অমিোয়রর কায োলয় 

(৩) উপয়জলা কিাড/ সজলা 

ইউমনে কিাড 

মবনামূয়ল্য েহকারী কমিেনার 

োর্ারণ োখা 

লালিমনরহাে 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

ই-ট্রমইল-

acglalmonirhat@

yahoo.com 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mopa.g

ov.bd 
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ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির 

স্থান 

সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত ্ো 

ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো 

ট্রেওয়ো যোর্ তোি 

উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ 

হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে অমিয়যাগ 

জানায়না/আপীল করা যায়ব। (কি েকর্োর 

পিবী, বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, সিাবাইল 

নম্বর, ই-সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ 

 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

121 

েন্ম েনদ  

প্রদাজনর 

৯০(নব্বই)তদন 

অতিক্রান্ত হবার 

পর  েন্ম েনদ 

েংজ াধজনর 

আজবদন 

প্রতিস্বাক্ষরকরণ 

০৭(োি) 

কার্ টতদবে 

১. তনধ টাতরি ফরজে সপৌরেভার সেয়জরর োধ্যজে 

আজবদন করজি 

    হজব। 

২. ইজিাপূজব ট েংগৃহীি েন্ম তনবন্ধন 

    েনজদর মূল কতপ। 

৩. েংজ াধজনর েন্য প্রজয়ােনীয় ডুকুজেন্ট এর 

েিযাতয়ি কতপ (বয়ে প্রোজণর েন্য 

আইনগিভাজব ইস্যযকৃি সেতিজকল 

োটি টতফজকর্/োিীয় পতরচয়পজের 

কতপ/োধ্যতেক স্কুল োটি টতফজকজর্র কতপ) 

1. রের্ বোরিত 

ফিম 

ট্রিৌিসভো 

 োয বোলরয় 

িোওয়ো 

যোর্। 

তফ/চােট মুক্ত 

উপ-পনরচালক,  

স্থািীয় সরকার, 

লালেতনরহার্ 

জজলা জকাে: ০৫৯১ 

জ াি +88-০৫৯১-৬১০৭৩ 

ই-সেইলঃ 

ddlglalmonirhat

@gmail.com 

(সপৌরেভাএলাকার েন্য 

প্রজর্ােয ) 

সেলা প্র ােক 

লালেতনরহার্ 

সফানঃ +৮৮-০৫৯১-৬২০২০ 

সোবাইলঃ +৮৮-০১৭১৩২০১৫০১ 

ই-সেইলঃ 

dclalmonirhat@mopa.go

v.bd 

(সপৌরেভা এলাকার েন্য প্রজর্ােয ) 
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মৃত্যয েনদ 

প্রদাজনর 

৯০(নব্বই)তদন 

অতিক্রান্ত হবার 

পর মৃত্যয েনদ 

েংজ াধন 

আজবদন 

প্রতিস্বাক্ষরকরণ 

০৭(োি) 

কার্ টতদবে 

১. তনধ টাতরি ফরজে সপৌরেভার 

    সেয়জরর োধ্যজে আজবদন করজি 

    হজব। 

২. ইজিাপূজব ট েংগৃহীি মৃত্যয েনজদর মূল কতপ। 

৩. েংজ াধজনর েন্য প্রজয়ােনীয় ডুকুজেন্ট এর 

েিযাতয়ি কতপ (বয়ে প্রোজণর েন্য 

আইনগিভাজব ইস্যযকৃি সেতিজকল োটি টতফজকর্/ 

োিীয় পতরচয়পজের কতপ/োধ্যতেক স্কুল 

োটি টতফজকজর্র কতপ) 

১.  রের্ বোরিত ফিম 

ট্রিৌিসভো  োয বোলরয় 

িোওয়ো যোর্। 
তফ/চােট মুক্ত 

উপ-পনরচালক, 

স্থািীয় সরকার, 

লালেতনরহার্ 

জজলা জকাে: ০৫৯১ 

জ াি +88-০৫৯১-৬১০৭৩ 

ই-সেইলঃ 

ddlglalmonirhat

@gmail.com 

(সপৌরেভাএলাকার েন্য 

প্রজর্ােয ) 

সেলা প্র ােক 

লালেতনরহার্ 

সফানঃ +৮৮-০৫৯১-৬২০২০ 

সোবাইলঃ +৮৮-০১৭১৩২০১৫০১ 

ই-সেইলঃ 

dclalmonirhat@mopa.go

v.bd 

(সপৌরেভা এলাকার েন্য প্রজর্ােয ) 
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ইউতনয়ন 

পতরষদ 

সচয়ারম্যান/েদ

স্য এবং সপৌর 

কাউতিলারজদর 

তবজদজ  ভ্রেজণর 

০৭(োি) 

কার্ টতদবে 
প্রজর্ােয নয় 

প্ররযোজু েয় 
তফ/চােট মুক্ত 

উপ-পনরচালক,  

স্থািীয় সরকার, 

লালেতনরহার্ 

জজলা জকাে: ০৫৯১ 

জ াি +88-০৫৯১-৬১০৭৩ 

ই-সেইলঃ 

ddlglalmonirhat

সেলা প্র ােক 

লালেতনরহার্ 

সফানঃ +৮৮-০৫৯১-৬২০২০ 

সোবাইলঃ +৮৮-০১৭১৩২০১৫০১ 

ই-সেইলঃ 

dclalmonirhat@mopa.go

v.bd 



অনুেতি প্রদান @gmail.com 

(সপৌরেভাএলাকার েন্য 

প্রজর্ােয ) 

ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির 

স্থান 

সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত ্ো 

ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো 

ট্রেওয়ো যোর্ তোি 

উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ 

হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে অমিয়যাগ 

জানায়না/আপীল করা যায়ব। (কি েকর্োর 

পিবী, বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, সিাবাইল 

নম্বর, ই-সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ 

 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
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ইউতনয়ন 

পতরষজদর 

েতচবজদর 

পােজপার্ ট 

ইস্যয/নবায়জনর 

ছাড়পে প্রদান 

০৭(োি) 

কার্ টতদবে 
তনধ টাতরি ফরজে আজবদন 

িোস বরিো  অরফরস 

িোওয়ো যোর্ তফ/চােট মুক্ত 

উপ-পনরচালক,  

স্থািীয় সরকার, 

লালেতনরহার্ 

জজলা জকাে: ০৫৯১ 

জ াি +88-০৫৯১-৬১০৭৩ 

ই-সেইলঃ 

ddlglalmonirhat

@gmail.com 

(সপৌরেভাএলাকার েন্য 

প্রজর্ােয ) 

সেলা প্র ােক 

লালেতনরহার্ 

সফানঃ +৮৮-০৫৯১-৬২০২০ 

সোবাইলঃ +৮৮-০১৭১৩২০১৫০১ 

ই-সেইলঃ 

dclalmonirhat@mopa.go

v.bd 

125 র্রশষ উিরে 

অস্থোয়ী হো  

স্থোিরেি 

অনুমরত প্রেোে 

      

১২৬ যাত্রা/য়িলার 

অনুিমর্ 

৩০ (মত্রে) 

মিন 

১.  োিা কাগয়জ আয়বিন 

২. জার্ীয় পমরচয়পত্র/জন্ম েনি, নাগমরকত্ব 

েনয়ির ের্যাময়র্ কমপ 

৩. যাত্রা/য়িলার হাল নাগাি েনিপত্র 

১. আয়বিনকারী 

মনয়জই। 

২। 

সপারেিা/ইউমনয়ন 

পমরিি হয়র্ 

৩। ব্মক্ত মনসজই 

 

৩০/- োকার সকাে ে 

মি 

েহকারী কমিেনার 

জুমডমেয়াল মুমিখানা 

+৮৮-০৫৯১-৬১২৫৩ 

E-mail- 
lalmonirhatjudicial 

munsikhana@gma

il.com 

অমর্মরক্ত সজলা ম্যামজয়েে 

লালিমনরহাে। 

+৮৮-০৫৯১-৬১৩৬৭ 

E-mail- 
admlalmonirhat@mopa.

gov.bd 

১২৭ ক্ষুদ্র নৃয়গামষ্ঠয়ক 

েনি প্রিান 

০৩ 

কায েমিবে 

(১)সজলা প্রোেক বরাবর োিা কাগয়জ আয়বিন 

(২) উপয়জলা মনব োহী অমিোয়রর সুপামরে/ 

র্িন্ত প্রমর্য়বিন। 

(১) ব্মক্ত মনয়জই 

(২) েংমিষ্ট 

উপয়জলা মনব োহী 

মবনামূয়ল্য েহকারী কমিেনার 

োর্ারণ োখা 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয় 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

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


৩) আয়বিনকারীর রমিন ের্যাময়র্ পােয়পাে ে 

োইয়জর ১ কমপ েমব 

৪) েংমিষ্ট সগাত্র প্রর্ায়নর প্রর্যয়নপত্র 

৫)  আয়বিনকারীর জার্ীয় পমরচয়পত্র/(ইউমপ 

সচয়ারম্যান কতৃেক নাগমরকত্ব েনি এর ের্যময়র্ 

িয়োকমপ 

৬) জন্মমনবন্ধন েনিপত্র (ের্যাময়র্) 

অমিোয়রর কায োলয় 

(৩) েংমিষ্ট সগাত্র 

প্রর্ান 

(৪) মনব োচন অমিে/ 

েংমিষ্ট 

ইউমপ সচয়ারম্যান 

লালিমনরহাে 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mopa.

gov.bd 

 

ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির 

স্থান 

সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত ্ো 

ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো 

ট্রেওয়ো যোর্ তোি 

উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ 

হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে অমিয়যাগ 

জানায়না/আপীল করা যায়ব। (কি েকর্োর 

পিবী, বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, সিাবাইল 

নম্বর, ই-সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১২৮  

ট্রফৌজেোিী 

মোমলোি জরুিী 

সোর্ট বফোইড  রি 

সি্িোহ 

 

3 (রতে) 

 োয বরে্স 

 

১। মনর্ োমরর্ িরি নং ৮৭৪ এ আয়বিন 

 

২। ওকালর্নািা 

 

 

www.lalmoni

rhat.gov.bd 

 

 

১।  আয়বিনপয়ত্র 

২২/- োকার সকাে ে 

মি 

২। ওকালর্ নািায় 

৩০/- োকার সকাে ে 

মি েংযুক্ত করয়র্ 

হয়ব। (প্রয়যাজয 

সক্ষয়ত্র) 

৩। আয়িে/রায়য়র 

কমপয়র্  ১০/- োকা 

এবং অন্যান্য  

কমপয়র্ ০৪/- োকার 

সকাে ে মি এবং ১৫০ 

েয়ের অমর্ক হয়ল 

অমর্মরক্ত ০২/- 

োকার সকাে ে মি 

ব্বহার করা হয়। 

৪। েকাল ৯.০০ ো  

সিয়ক মবকাল ৫.০০ 

ো পয েন্ত আয়বিন 

 

িারপ্রাি কি েকর্ো 

সরকড ে রুি োখা। 

সিাবাইল: ০১৭০৪৩৭৫৭৩৬ 

acrrlalmonirhat@yaho

o.com 

অমর্িঃ সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয় 

লালিমনরহাে 

সিানিঃ+৮৮০৫৯১-6১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@gm 

il.com 

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


জিা সনয়া হয়। 

1২৯ ট্রফৌজেোিী 

মোমলোি সোর্োিণ 

সোর্ট বফোইড  রি 

সি্িোহ 

 

৭ (োর্) 

কায ে মিবে  

১। মনর্ োমরর্ িরি নং ৮৭৪ এ আয়বিন 

 

২। ওকালর্নািা 

 

 

www.lalmoni

rhat.gov.bd 

 

 

১। আয়বিনপয়ত্র 

১২/- োকার সকাে ে 

মি েংযুক্ত করয়র্ 

হয়ব । 

২। ওকালর্ নািায় 

৩০/- োকার সকাে ে 

মি েংযুক্ত করয়র্ 

হয়ব। (প্রয়যাজয 

সক্ষয়ত্র) 

৩। আয়িে/রায়য়র 

কমপয়র্  ১০/- োকা 

এবং অন্যান্য  

কমপয়র্ ০৪/- োকার 

সকাে ে মি এবং ১৫০ 

েয়ের অমর্ক হয়ল 

অমর্মরক্ত ০২/- 

োকার সকাে ে মি 

ব্বহার করা হয়। 

৪। েকাল ৯.০০ ো  

সিয়ক মবকাল ৫.০০ 

ো পয েন্ত আয়বিন 

জিা সনয়া হয়। 

 

িারপ্রাি কি েকর্ো 

সরকড ে রুি োখা। 

সিাবাইল: ০১৭০৪৩৭৫৭৩৬ 

acrrlalmonirhat@yaho

o.com 

অমর্িঃ সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয় 

লালিমনরহাে 

সিানিঃ+৮৮০৫৯১-6১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@gm 

il.com 

1৩০ মনব োহী ম্যামজয়েে 

আিালয়র্ িায়য়র 

কৃর্ িািলার 

জরুিী নকল 

েরবরাহ 

 

3 (রতে) 

 োয বরে্স 

মনর্ োমরর্ িরি নং ৮৭৪ এ আয়বিন  

 

www.lalmoni

rhat.gov.bd 

 

 

১।  আয়বিনপয়ত্র 

২২/- োকার সকাে ে 

মি 

২। আয়িে/রায়য়র 

কমপয়র্  ১০/- োকা 

এবং অন্যান্য  

কমপয়র্ ০৪/- োকার 

সকাে ে মি এবং ১৫০ 

 

িারপ্রাি কি েকর্ো 

সরকড ে রুি োখা। 

সিাবাইল: ০১৭০৪৩৭৫৭৩৬ 

acrrlalmonirhat@yaho

o.com 

অমর্িঃ সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয় 

লালিমনরহাে 

সিানিঃ+৮৮০৫৯১-6১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@gm 

il.com 

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


েয়ের অমর্ক হয়ল 

অমর্মরক্ত ০২/- 

োকার সকাে ে মি 

ব্বহার করা হয়। 

৩। েকাল ৯.০০ ো  

সিয়ক মবকাল ৫.০০ 

ো পয েন্ত আয়বিন 

জিা সনয়া হয়। 

১৩১ মনব োহী ম্যামজয়েে 

আিালট্রত িায়য়র 

কৃর্ 

িািলারসোর্োিণ 

নকল েরবরাহ 

 

৭ (োর্) 

কায ে মিবে  

 

মনর্ োমরর্ িরি নং ৮৭৪ এ আয়বিন  

 

www.lalmoni

rhat.gov.bd 

 

 

১। আয়বিনপয়ত্র ১২/- 

োকার সকাে ে মি 

েংযুক্ত করয়র্ হয়ব । 

২। আয়িে/রায়য়র 

কমপয়র্  ১০/- োকা 

এবং অন্যান্য  

কমপয়র্ ০৪/- োকার 

সকাে ে মি এবং ১৫০ 

েয়ের অমর্ক হয়ল 

অমর্মরক্ত ০২/- 

োকার সকাে ে মি 

ব্বহার করা হয়। 

৩। েকাল ৯.০০ ো  

সিয়ক মবকাল ৫.০০ 

ো পয েন্ত আয়বিন 

জিা সনয়া হয়। 

 

িারপ্রাি কি েকর্ো 

সরকড ে রুি োখা। 

সিাবাইল: ০১৭০৪৩৭৫৭৩৬ 

acrrlalmonirhat@yaho

o.com 

অমর্িঃ সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয় 

লালিমনরহাে 

সিানিঃ+৮৮০৫৯১-6১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@gm 

il.com 

১৩২ অমর্িঃ সজলা 

ম্যামজয়েে 

আিালয়র্ িায়য়র 

কৃর্ িািলা ও 

আমপল 

িািলারজরুিী 

নকল েরবরাহ 

 

3 (রতে) 

 োয বরে্স 

১। মনর্ োমরর্ িরি নং ৮৭৪ এ আয়বিন  

 

২। ওকালর্নািা  

 

 

www.lalmoni

rhat.gov.bd 

 

 

১। আয়বিনপয়ত্র ২২/- 

োকার সকাে ে মি এবং 

োর্ারণ আয়বিন  

২। ওকালর্ নািায় 

৩০/- োকার সকাে ে 

মি েংযুক্ত করয়র্ 

হয়ব। (প্রয়যাজয 

সক্ষয়ত্র) 

৩। আয়িে/রায়য়র 

কমপয়র্  ১০/- োকা 

এবং অন্যান্য  

কমপয়র্ ০৪/- োকার 

 

িারপ্রাি কি েকর্ো 

সরকড ে রুি োখা। 

সিাবাইল: ০১৭০৪৩৭৫৭৩৬ 

acrrlalmonirhat@yaho

o.com 

অমর্িঃ সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয় 

লালিমনরহাে 

সিানিঃ+৮৮০৫৯১-6১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@gm 

il.com 

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


সকাে ে মি এবং ১৫০ 

েয়ের অমর্ক হয়ল 

অমর্মরক্ত ০২/- 

োকার সকাে ে মি 

ব্বহার করা হয়। 

৪। েকাল ৯.০০ ো  

সিয়ক মবকাল ৫.০০ 

ো পয েন্ত আয়বিন 

জিা সনয়া হয়। 

১৩৩ অমর্িঃ সজলা 

ম্যামজয়েে 

আিালয়র্ িায়য়র 

কৃর্ িািলা ও 

আমপল িািলার 

োর্ারণ নকল 

েরবরাহ 

 

৭ (োর্) 

কায ে মিবে  

১। মনর্ োমরর্ িরি নং ৮৭৪ এ আয়বিন  

 

২। ওকালর্নািা  

 

 

www.lalmoni

rhat.gov.bd 

 

 

১। আয়বিনপয়ত্র ১২/- 

োকার সকাে ে মি 

েংযুক্ত করয়র্ হয়ব । 

২। ওকালর্ নািায় 

৩০/- োকার সকাে ে 

মি েংযুক্ত করয়র্ 

হয়ব। (প্রয়যাজয 

সক্ষয়ত্র) 

৩। আয়িে/রায়য়র 

কমপয়র্  ১০/- োকা 

এবং অন্যান্য  

কমপয়র্ ০৪/- োকার 

সকাে ে মি এবং ১৫০ 

েয়ের অমর্ক হয়ল 

অমর্মরক্ত ০২/- 

োকার সকাে ে মি 

ব্বহার করা হয়। 

৪। েকাল ৯.০০ ো  

সিয়ক মবকাল ৫.০০ 

ো পয েন্ত আয়বিন 

জিা সনয়া হয়। 

 

িারপ্রাি কি েকর্ো 

সরকড ে রুি োখা। 

সিাবাইল: ০১৭০৪৩৭৫৭৩৬ 

acrrlalmonirhat@yaho

o.com 

অমর্িঃ সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয় 

লালিমনরহাে 

সিানিঃ+৮৮০৫৯১-6১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@gm 

il.com 

১৩৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িোজস্ব মোমলোি 

জরুিী সোর্ট বফোইড 

 রি সি্িোহ 

 

 

 

৭ (োর্) 

কায ে 

মিবয়ের 

িয়ধ্য  

 

মনর্ োমরর্ িরি নং ৮৭৪ এ আয়বিন  

 

www.lalmoni

rhat.gov.bd 

 

 

১। আয়বিনপয়ত্র 

৩০/- োকার সকাে ে 

মি েংযুক্ত করয়র্  

হয়ব।  

২। েকাল ৯.০০ ো  

সিয়ক মবকাল ৫.০০ 

ো পয েন্ত আয়বিন 

জিা সনয়া হয়। 

 

 

িারপ্রাি কি েকর্ো 

সরকড ে রুি োখা। 

সিাবাইল: ০১৭০৪৩৭৫৭৩৬ 

acrrlalmonirhat@yaho

o.com 

অমর্িঃ সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয় 

লালিমনরহাে 

সিানিঃ+৮৮০৫৯১-6১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@gm 

il.com 

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


১৩৫ িোজস্বমোমলোিসো

র্োিণসোর্ট বফোইড 

রিসি্িোহ 

 

১০ (িে) 

কায ে 

মিবয়ের 

িয়ধ্য     

মনর্ োমরর্ িরি নং ৮৭৪ এ আয়বিন  

 

www.lalmoni

rhat.gov.bd 

 

 

১। আয়বিনপয়ত্র২০/- 

োকার সকাে ে মি 

েংযুক্ত করয়র্  হয়ব।  

২। েকাল ৯.০০ ো  

সিয়ক মবকাল ৫.০০ 

ো পয েন্ত আয়বিন 

জিা সনয়া হয়। 

 

িারপ্রাি কি েকর্ো 

সরকড ে রুি োখা। 

সিাবাইল: ০১৭০৪৩৭৫৭৩৬ 

acrrlalmonirhat@yaho

o.com 

অমর্িঃ সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয় 

লালিমনরহাে 

সিানিঃ+৮৮০৫৯১-6১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@gm 

il.com 

১৩৬ মে,এে/ এে.এ/ 

আর ,এে 

খমর্য়ায়নর 

োর্ারণসোর্ট বফোইড 

কমপ েরবরাহ 

 

০৭ (োর্)  

কায ে মিবে 

মনর্ োমরর্ িরি নং ৮৯৩ এ আয়বিন www.lalmoni

rhat.gov.bd 

 

 

১। আয়বিনপয়ত্র 

৩২/- োকার সকাে ে 

মি েংযুক্ত করয়র্ 

হয়ব। 

২। েকাল ৯.০০ ো  

সিয়ক মবকাল ৩.৩০ 

ো পয েন্ত আয়বিন 

গ্রহণ করা হয়। 

 

িারপ্রাি কি েকর্ো 

সরকড ে রুি োখা। 

সিাবাইল: ০১৭০৪৩৭৫৭৩৬ 

acrrlalmonirhat@yaho

o.com 

অমর্িঃ সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয় 

লালিমনরহাে 

সিানিঃ+৮৮০৫৯১-6১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@gm 

il.com 

১৩৭ মে,এে/ এে.এ/ 

আর ,এে 

খমর্য়ায়নর 

জরুরীসোর্ট বফোইড 

কমপ েরবরাহ 

 

জরুরী ০৩ 

(মর্ন) কায ে 

মিবে 

মনর্ োমরর্ িরি নং ৮৯৩ এ আয়বিন www.lalmoni

rhat.gov.bd 

 

 

আয়বিনপয়ত্র ৫২/- 

োকারয়কাে ে মি 

েংযুক্ত করয়র্ হয়ব। 

েকাল ৯.০০ ো  

সিয়ক মবকাল ৩.৩০ 

ো পয েন্ত আয়বিন 

গ্রহণ করা হয়। 

 

িারপ্রাি কি েকর্ো 

সরকড ে রুি োখা। 

সিাবাইল: ০১৭০৪৩৭৫৭৩৬ 

acrrlalmonirhat@yaho

o.com 

অমর্িঃ সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয় 

লালিমনরহাে 

সিানিঃ+৮৮০৫৯১-6১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@gm 

il.com 

১৩৮ র্রভন্নজরিরিিেো

ট্রগিসূচীিজরুিীজো

ট্র্েোে লসি্িো

হ 

 

০৩ (মর্ন) 

কায ে মিবে 

মনর্ োমরর্ িরি নং ৮৯৩ এ আয়বিন www.lalmoni

rhat.gov.bd 

 

 

১। আয়বিনপয়ত্র 

৫২/- োকারয়কাে ে মি 

েংযুক্ত করয়র্ হয়ব। 

২। েকাল ৯.০০ ো  

সিয়ক মবকাল ৩.৩০ 

ো পয েন্ত আয়বিন 

গ্রহণ করা হয়। 

 

িারপ্রাি কি েকর্ো 

সরকড ে রুি োখা। 

সিাবাইল: ০১৭০৪৩৭৫৭৩৬ 

acrrlalmonirhat@yaho

o.com 

অমর্িঃ সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয় 

লালিমনরহাে 

সিানিঃ+৮৮০৫৯১-6১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@gm 

il.com 

১৩৯ র্রভন্নজরিরিিেো

ট্রগিসূচীিসোর্োিণ

জোর্েোে লসি্

িোহ 

০৭ (োর্)  

কায ে 

মিবয়ের 

িয়ধ্য 

মনর্ োমরর্ িরি নং ৮৯৩ এ আয়বিন www.lalmoni

rhat.gov.bd 

 

 

১। আয়বিনপয়ত্র 

৩২/- োকার সকাে ে 

মি েংযুক্ত করয়র্ 

হয়ব। 

িারপ্রাি কি েকর্ো 

সরকড ে রুি োখা। 

সিাবাইল: ০১৭০৪৩৭৫৭৩৬ 

acrrlalmonirhat@yaho

অমর্িঃ সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয় 

লালিমনরহাে 

সিানিঃ+৮৮০৫৯১-6১৩০৮ 

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


 ২। েকাল ৯.০০ ো  

সিয়ক মবকাল ৩.৩০ 

ো পয েন্ত আয়বিন 

গ্রহণ করা হয়। 

o.com adcrevlalmonirhat@gm 

il.com 

১৪০ জরুরী োমচ েং/ 

(অনুেন্ধান) 

র্োেী 

 

৩ (মর্ন) 

কায ে মিবে 

মনর্ োমরর্ িরি নং ৯০০ এ আয়বিন www.lalmoni

rhat.gov.bd 

 

 

১। আয়বিনপয়ত্র 

৩০/- োকার সকাে ে 

মি েংযুক্ত করয়র্ 

হয়ব   

২। েকাল ৯.০০ ো  

সিয়ক মবকাল ৫.০০ 

ো পয েন্ত আয়বিন 

গ্রহণ করা হয়। 

 

িারপ্রাি কি েকর্ো 

সরকড ে রুি োখা। 

সিাবাইল: ০১৭০৪৩৭৫৭৩৬ 

acrrlalmonirhat@yaho

o.com 

অমর্িঃ সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয় 

লালিমনরহাে 

সিানিঃ+৮৮০৫৯১-6১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@gm 

il.com 

১৪১ োর্ারণ োমচ েং/ 

(অনুেন্ধান) 

র্োেী 

 

৭ (োর্) 

কায ে মিবে 

মনর্ োমরর্ িরি নং ৯০০ এ আয়বিন www.lalmoni

rhat.gov.bd 

 

১। আয়বিনপয়ত্র 

২০/- োকার সকাে ে 

মি েংযুক্ত করয়র্ 

হয়ব   

২। েকাল ৯.০০ ো  

সিয়ক মবকাল ৫.০০ 

ো পয েন্ত আয়বিন 

গ্রহণ করা হয়। 

 

িারপ্রাি কি েকর্ো 

সরকড ে রুি োখা। 

সিাবাইল: ০১৭০৪৩৭৫৭৩৬ 

acrrlalmonirhat@yaho

o.com 

অমর্িঃ সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয় 

লালিমনরহাে 

সিানিঃ+৮৮০৫৯১-6১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@gm 

il.com 

১৪২ সিৌজা ম্যাপ 

েরবরাহ 

৩ (মর্ন) 

কায ে মিবে 

১। সিৌজা ম্যায়পর জন্য োিা কাগয়জ মলমখর্ 

আয়বিন পত্র। 

২। চালায়নর কমপ। 

 

 

---- 

১। আয়বিনপয়ত্র  

২০/- োকার সকাে ে 

মি েংযুক্ত করয়র্ 

হয়ব    

২। চালায়নর িাধ্যয়ি 

ম্যায়পর মূল্য বাবি  

সকাড নং ১-৪৬৩৭ - 

০০০১ - ১২২১ এ 

সোনালী ব্াংক 

লালিমনরহাে োখায়  

৫০০/-(পাঁচের্) 

োকা জিা মিয়র্ 

হয়ব।   

৩।  েকাল ৯.০০ ো  

সিয়ক মবকাল ৫.০০ 

ো পয েন্ত আয়বিন 

 

িারপ্রাি কি েকর্ো 

সরকড ে রুি োখা। 

সিাবাইল: ০১৭০৪৩৭৫৭৩৬ 

acrrlalmonirhat@yaho

o.com 

 

অমর্িঃ সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয় 

লালিমনরহাে 

সিানিঃ+৮৮০৫৯১-6১৩০৮ 

adcrevlalmonirhat@gmi

l.com 

 

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


গ্রহণ করা হয়।  

১৪৩ মজমপ/ 

এমজমপয়ির 

েম্মানী িার্া 

প্রিান 

০৩ (মর্ন) 

 োয ব রে্স।  

োিা কাগয়জ িামখলকৃর্ মবয়লর িাধ্যয়ি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মনজ উয়যায়গ 

-- েহকারী কমিেনার 

ট্রিরভরেউ মুরিখোেো 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয় 

লালিমনরহাে 

rmsection_lalmonirha

t@yahoo.com 
 

 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (রাজস্ব) 

লালিমনরহাে 

সিান ০৫৯১-৬১৩০৮ 

ই-সিইল 

adcrevlalmonirhat@ 

gmail.com 
 

 

  



১.২) প্রানতষ্ঠানিক জসবা 

        

ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির 

স্থান 

সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত ্ো 

ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো 

ট্রেওয়ো যোর্ তোি 

উরেখ থো রত 

হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ 

হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে অমিয়যাগ 

জানায়না/আপীল করা যায়ব। (কি েকর্োর 

পিবী, বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, সিাবাইল 

নম্বর, ই-সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ হয়ব) 

১ 

 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ িহািান্য 

রাষ্ট্রপমর্র 

সস্বচ্ছার্ীন 

র্হমবল হয়র্ 

প্রাি সচক 

ব্মক্তয়ক 

প্রিান 

০৫ 

কায েমিবে 

১। জার্ীয় পমরচয় পয়ত্রর িয়োকমপ (ের্যাময়র্) 

২। নমুনা স্বাক্ষর েংমিষ্ট উপয়জলা মনব োহী 

অমিোর কতৃেক প্রিি (ের্যাময়র্) 

৩। ১০/- োকা মূল্যিায়নর সরমিমনউ স্ট্যাম্প-১টি 

(১) ব্মক্ত মনয়জই 

(২) েংমিষ্ট 

উপয়জলা মনব োহী 

অমিোয়রর কায োলয় 

(৩) সপাস্ট্ অমিে 

মবনামূয়ল্য েহকারী কমিেনার 

োর্ারণ োখা 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয়, 

লালিমনরহাে 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat@

yahoo.com 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mopa.

gov.bd 

২ মেক্ষা 

িন্ত্রণালয়য়র 

অনুিান প্রিান 

০৫ 

কায েমিবে 

(১) আয়বিন 

(২) মেক্ষা প্রমর্ষ্ঠান প্রর্ায়নর প্রর্যয়নপত্র 

(৩) মেক্ষাগর্ সযাগ্যর্ার েনি 

(১) সপাস্ট্ অমিে 

(২) েংমিষ্ট মেক্ষা 

প্রমর্ষ্ঠান 

মবনা খরয়চ েহকারী কমিেনার 

োর্ারণ োখা 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয়, 

লালিমনরহাে 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat@

yahoo.com 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mopa.

gov.bd 

৩ িাননীয় 

প্রর্ানিন্ত্রীর 

ত্রাণ ও কল্যাণ 

র্হমবল হয়র্ 

ব্মক্তর 

অনুকূয়ল প্রিি 

অনুিায়নর 

সচক মবর্রণ 

0৭ 

কায েমিবে 

(িাননীয় 

প্রর্ানিন্ত্রীর 

কায োলয়য়র 

মনয়ি েেনা 

সিার্ায়বক) 

১। জার্ীয় পমরচয় পয়ত্রর িয়োকমপ (ের্যাময়র্) 

২। নমুনা স্বাক্ষর েংমিষ্ট উপয়জলা মনব োহী 

অমিোর কতৃেক প্রিি (ের্যাময়র্) 

৩। ১০/- োকা মূল্যিায়নর সরমিমনউ স্ট্যাম্প-১টি 

(১) ব্মক্ত মনয়জই 

(২) েংমিষ্ট 

উপয়জলা মনব োহী 

অমিোয়রর কায োলয় 

(৩) সপাস্ট্ অমিে 

মবনামূয়ল্য েহকারী কমিেনার 

োর্ারণ োখা 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয়, 

লালিমনরহাে 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat@

yahoo.com 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mopa

.gov.bd 

৪ মসরজে/মরি

ট্রিি অনুকূরল 

র্ম ব মন্ত্রণোলয় 

প্রোপ্ত ্িোদ্দ 

১০ 

 োয বরে্স 

১। প্রমর্ষ্ঠায়নর সরজুয়লেয়নর কমপ ও ক্ষির্াপত্র 

২। নমুনা স্বাক্ষর েংমিষ্ট উপয়জলা মনব োহী 

অমিোর কতৃেক প্রিি (ের্যাময়র্) 

৩। ১০/- োকা মূল্যিায়নর সরমিমনউ স্ট্যাম্প-১টি 

(১) প্রমর্ষ্ঠায়নর 

প্রর্ান/েিাপমর্ 

মনয়জই 

(২) েংমিষ্ট 

মবনামূয়ল্য েহকারী কমিেনার 

োর্ারণ োখা 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয় 

লালিমনরহাে 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

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


র্তিণ উপয়জলা মনব োহী 

অমিোয়রর কায োলয় 

(৩) সপাস্ট্ অমিে 
 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat@

yahoo.com 

adcglalmonirhat@mopa

.gov.bd 

৫ িহািান্য 

রাষ্ট্রপমর্র 

সস্বচ্ছার্ীন 

র্হমবল হয়র্ 

প্রাি সচক 

প্রমর্ষ্ঠানয়ক 

প্রিান 

০৫ 

কায েমিবে 

১। প্রমর্ষ্ঠায়নর সরজুয়লেয়নর কমপ ও 

ক্ষির্াপত্র 

২। নমুনা স্বাক্ষর েংমিষ্ট উপয়জলা 

মনব োহী অমিোর কতৃেক প্রিি 

(ের্যাময়র্) 

৩। ১০/- োকা মূল্যিায়নর সরমিমনউ 

স্ট্যাম্প-১টি 

(১) প্রমর্ষ্ঠায়নর প্রর্ান মনয়জই 

(২) েংমিষ্ট উপয়জলা মনব োহী 

অমিোয়রর কায োলয় 

(৩) সপাস্ট্ অমিে 

 

মবনামূয়ল্য েহকারী কমিেনার 

োর্ারণ োখা 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয় 

লালিমনরহাে 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat@

yahoo.com 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mopa

.gov.bd 

৬ িেমজি 

িমদয়রর 

অনুকূয়ল র্ি ে 

িন্ত্রণালয়/ 

িাননীয় িন্ত্রীর 

সস্বচ্ছার্ীন 

র্হমবল হয়র্ 

প্রাি সচক 

মবর্রণ 

০৫ 

কায েমিবে 

১। জার্ীয় পমরচয় পয়ত্রর িয়োকমপ 

(ের্যাময়র্) 

২। নমুনা স্বাক্ষর েংমিষ্ট উপয়জলা 

মনব োহী অমিোর কতৃেক প্রিি 

(ের্যাময়র্) 

৩। ১০/- োকা মূল্যিায়নর সরমিমনউ 

স্ট্যাম্প-১টি 

(১) ব্মক্ত/ প্রমর্ষ্ঠান মনয়জই 

(২) েংমিষ্ট উপয়জলা মনব োহী 

অমিোয়রর কায োলয় 

(৩) সপাস্ট্ অমিে 

 

মবনামূয়ল্য েহকারী কমিেনার 

োর্ারণ োখা 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয় 

লালিমনরহাে 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat@

yahoo.com 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

কক্ষ নং-০৭ (২য় র্লা) 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mopa

.gov.bd 

৭ 

 

 

 

 

 

 

 

মেক্ষা 

িন্ত্রণালয় হয়র্ 

প্রাি সচক 

প্রমর্ষ্ঠানয়ক 

প্রিান 

০৫ 

কায েমিবে 

(১) ১০ োকা মূয়ল্যর রাজস্ব টিয়কে 

(২) মেক্ষা প্রমর্ষ্ঠান প্রর্ায়নর প্রর্যয়নপত্র 

(১) সপাস্ট্ অমিে 

(২) েংমিষ্ট মেক্ষা প্রমর্ষ্ঠান 

মবনামূয়ল্য েহকারী কমিেনার 

োর্ারণ োখা 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat@

yahoo.com 

সজলা প্রোেক 

লালিমনরহাে 

সিান+৮৮-০৫৯১-৬২০২০ 

ই-সিইল. dclalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

৮ মেক্ষা 

িন্ত্রণালয় হয়র্ 

প্রাি সচক 

ব্মক্তয়ক 

প্রিান 

০৫ 

কায েমিবে 

(১) ১০ োকা মূয়ল্যর রাজস্ব টিয়কে 

(২) মেক্ষা প্রমর্ষ্ঠান প্রর্ায়নর প্রর্যয়নপত্র 

(১) সপাস্ট্ অমিে 

(২) েংমিষ্ট মেক্ষা প্রমর্ষ্ঠান 

মবনামূয়ল্য েহকারী কমিেনার 

োর্ারণ োখা 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat@

yahoo.com 

সজলা প্রোেক 

লালিমনরহাে 

সিান+৮৮-০৫৯১-৬২০২০ 

ই-সিইল. dclalmonirhat@ 

mopa.gov.bd 

  

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


ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত ্ো 

ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ 

থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ 

করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে অমিয়যাগ 

জানায়না/আপীল করা যায়ব। (কি েকর্োর 

পিবী, বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, সিাবাইল 

নম্বর, ই-সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ 

হয়ব) 

১ 

 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯ েংস্কৃমর্ মবিয়ক 

িন্ত্রণালয় হয়র্ 

অনুিান প্রামির 

আয়বিন 

অগ্রগািীকরণ 

০৫ 

কায েমিবে 

(১) মনর্ োমরর্ িরয়ি আয়বিন 

(২) আয়বিনকারীর জার্ীয় পমরচয়পত্র / 

নাগমরকত্ব েনি এর ের্যময়র্ িয়োকমপ 

(৩)  আয়বিনকারীর রমিন ের্যাময়র্ 

পােয়পাে ে োইয়জর ১ কমপ েমব 

(৪) েংস্কৃমর্র সক্ষয়ত্র অবিান েংক্রান্ত 

কাগজপত্র/ েনি 

(৫) আয়বিন িরয়ি দুইজন োংস্কৃমর্ক 

ব্মক্তর প্রর্যয়ন। 

(১) সজলা প্রোেয়কর 

কায োলয়/উপয়জলা মনব োহী 

অমিোয়রর কায োলয় 

(২) মনব োচন অমিে/ 

েংমিষ্ট ইউমপ সচয়ারম্যান 

(৩) ব্মক্ত মনয়জই 

(৪) ব্মক্ত মনয়জই 

(৫) ব্মক্ত মনয়জই 

 

 

মবনামূয়ল্য েহকারী কমিেনার 

োর্ারণ োখা 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat

@yahoo.com 

 

 

 
 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mop

a.gov.bd 
 

১০ যুব ও ক্রীড়া 

িন্ত্রণালয় হয়র্ 

অনুিান প্রামির 

আয়বিন ঐ 

িন্ত্রণালয়য় সপ্ররণ 

০৫ 

কায েমিবে 

(১) মনর্ োমরর্ িরয়ি আয়বিন 

(২) আয়বিনকারীর জার্ীয় পমরচয়পত্র 

/নাগমরকত্ব েনি এর ের্যময়র্ িয়োকমপ 

(৩)  আয়বিনকারীর রমিন ের্যাময়র্ 

পােয়পাে ে োইয়জর ১ কমপ েমব 

(৪) ক্রীড়া সক্ষয়ত্র অবিান েংক্রান্ত 

কাগজপত্র 

(১) সজলা প্রোেয়কর 

কায োলয়/উপয়জলা মনব োহী 

অমিোয়রর কায োলয় 

(২) মনব োচন অমিে/ 

েংমিষ্ট ইউমপ সচয়ারম্যান 

(৩) ব্মক্ত মনয়জই 

(৪) ব্মক্ত মনয়জই 

 

মবনামূয়ল্য েহকারী কমিেনার 

োর্ারণ োখা 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয় 

লালিমনরহাে 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat

@yahoo.com 

অমর্মরক্ত সজলা প্রোেক (োমব েক) 

লালিমনরহাে 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১৩০৫ 

adcglalmonirhat@mop

a.gov.bd 
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১.৩) অিযন্তরীণ জসবা 

ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত ্ো 

ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ 

থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ 

করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে অমিয়যাগ 

জানায়না/আপীল করা যায়ব। (কি েকর্োর 

পিবী, বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, সিাবাইল 

নম্বর, ই-সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ 

হয়ব) 

১ 

 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

2.  িি জগদজদটে 

কম যচারীর 

জপিশি প্রোি 

আদেশ 

(চাকুদরর 

নিদজর অবসর 

গ্রহদণর জক্ষদত্র) 

০৭ 

কার্ যনেবস 
১। চাকুরী বনহ 
২। নপআরএল গমদির মঞ্জুরী পত্র 
৩। ইএলনপনস/এলনপনস 
৪। জপিশি  রম ২.১(সাংদয়াজিী-৪) 
৫। সতযানয়ত ছনব 
৬। ববর্ উত্তরানর্কার জঘাষণা পত্র 

    (সাংদয়াজিী-২) 
৭। িমুিা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর 

ছাপ(সাংদয়াজিী-৬) 
৮। িা-োবী প্রতযয়ি পত্র(সাংদয়াজিী- 
৯। জাতীয় পনরচয় পত্র 

১। সাংনিষ্ট অন স 
২। সাংনিষ্ট অন স 

৩। সাংনিষ্ট অন স 

৪।  রমস্ ও জস্ট্শিারী 

শাখা 

৫। চাকুদর স্বয়াং 

৬।  রমস্ ও জস্ট্শিারী 

শাখা 

৭।  রমস্ ও জস্ট্শিারী 

শাখা 

৮। সাংনিষ্ট অন স 

 

-- প্রশাসনিক কম যকতযা 
সাংস্থাপি শাখা 

জ ািঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirha

t@yahoo.com 

  

জজলা প্রশাসক, লালমনিরহাট 
জ াি-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০ 

dclalmonirhat@mopa.gov.b
d 



ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত ্ো 

ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ 

থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ 

করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে অমিয়যাগ 

জানায়না/আপীল করা যায়ব। (কি েকর্োর 

পিবী, বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, সিাবাইল 

নম্বর, ই-সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ 

হয়ব) 

3.  পানরবানরক 

জপিশি ( 

জপিশি মঞ্জুনরর 

পূদব যই 

জপিশিাদরর 

মৃত্যয হদল) 

০৭ 

কার্ যনেবস 
১। চাকুরী বনহ 
২। নপআরএল গমদির   মঞ্জুরী পত্র 
৩। ই এলনপনস/এলনপনস 
৪। জপিশি  রম-২.২(সাংদয়াজিী-৫) 
৫। সতযানয়ত ছনব 
৬। ববর্ উত্তরানর্কার সিেপত্র ও িি-

ম্যানরজ সাটি যন দকট পত্র (সাংদয়াজিী-৩) 
৭। িমুিা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর 

ছাপ(সাংদয়াজিী-৬) 
৮। িা-োবী প্রতযয়ি পত্র(সাংদয়াজিী) 
৯। জাতীয় পনরচয় পত্র 
১০। মৃত্যযর সিেপত্র 
১১। অনিিাবক মদিািয়ি এবাং অবসর 

িাতা ও আনুদতানষক উদত্তালি করার 

ক্ষমতা অপ যি সিে(সাংদয়াজিী-৭) 

 

১। সাংনিষ্ট অন স 
২। সাংনিষ্ট অন স 

৩। সাংনিষ্ট অন স 

৪।  রমস্ ও জস্ট্শিারী 

শাখা 

৫। চাকুদর স্বয়াং 

৬। চাকুদর স্বয়াং 

৭।  রমস্ ও জস্ট্শিারী 

শাখা 

৮। সাংনিষ্ট অন স 

৯। চাকুদর স্বয়াং 

১০। চাকুদর স্বয়াং 

১১।  রমস্ ও জস্ট্শিারী 

শাখা 

 

 

 

-- প্রশাসনিক কম যকতযা 
সাংস্থাপি শাখা 

জ ািঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 
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4.  পানরবানরক 

জপিশি 

 (অবসরিাতা 

জিাগরত 

অবস্থায় জপিশি 

জিাগীর মুত্যয 

হদল) 

০৭ 

কার্ যনেবস 
১। জপিশি আদবেি  রম২.২(সাংদয়াজিী-

৫) 
২। সতযানয়ত ছনব 
৩।  ববর্ উত্তরানর্কার সিেপত্র ও িি-

ম্যানরজ সাটি যন দকট পত্র (সাংদয়াজিী-৩) 
৪। িমুিা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর 

ছাপ(সাংদয়াজিী-৬) 
৫। । অনিিাবক মদিািয়ি এবাং অবসর 

িাতা ও আনুদতানষক উদত্তালি করার 

ক্ষমতা অপ যি সিে (সাংদয়াজিী-৭) 
৬। মৃত্যযর সিেপত্র 
৭।নপ,নপ,ও এবাং নে হা  
৮। জাতীয় পনরচয় পত্র 

১।  রমস্ ও জস্ট্শিারী 

শাখা 

২। চাকুদর স্বয়াং 

৩। সাংনিষ্ট অন স 

৪। চাকুদর স্বয়াং 

৫। চাকুদর স্বয়াং 

৬। চাকুদর স্বয়াং 

৭। চাকুদর স্বয়াং 

৮। চাকুদর স্বয়াং 

 

-- প্রশাসনিক কম যকতযা 
সাংস্থাপি শাখা 
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ক্রমিক 

নং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয় 

সর্ বোচ্চ  

েিয় (ঘন্টা/ 

মিন/ িাে) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপত্র প্রামির স্থান সেবামূল্য/মি/ 

চায়জেে (ট্রেজোরি 

চোলোরেি খোত ্ো 

ট্র োডসহ  খে, 

র ভোর্ জমো ট্রেওয়ো 

যোর্ তোি উরেখ 

থো রত হর্) 

িাময়ত্বপ্রাি কি েকর্ো 

( ম ব তবোি পিবী, 

বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা, 

উপয়জলা সকাডেহ 

সেমলয়িান/ সিাবাইল  নম্বর, 

ই-সিইল এয়েে উয়েখ 

করয়র্ হয়ব) 

ঊর্ধ্ের্ন কি েকর্ো (যার কায়ে অমিয়যাগ 

জানায়না/আপীল করা যায়ব। (কি েকর্োর 

পিবী, বাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/ 

উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান, সিাবাইল 

নম্বর, ই-সিইল এয়েে উয়েখ করয়র্ 

হয়ব) 

৫ চাকুরীরর্ 

অবস্থায় 

মৃত্যযবরণকারী 

েরকারী 

কি েকর্ো/ 

কি েচারীয়ির 

আমি েক অনুিান 

৩০ 

কায েমিবে 

১)  মনর্ োমরর্ িরয়ি েংমিষ্ট মনয়ন্ত্রণকারী 

িন্ত্রণালয়য়র িাধ্যয়ি/সজলা প্রোেয়কর 

কায োলয়য়র িাধ্যয়ি/ যিাযি কতৃেপয়ক্ষর 

িাধ্যয়ি আয়বিন পাঠায়র্ হয়ব| 

২)  প্রর্ান মহোব রক্ষণ কি েকর্রর্ো/ সজলা 

মহোব রক্ষণ কি েকর্োর প্রমর্স্বাক্ষমরর্ সেি 

সবর্য়নর প্রর্যয়নপত্র ( এলমপমে) 

৩)  োমিেে বমহর েংমিষ্ট অংয়ের 

ের্যাময়র্ িয়োকমপ 

৪)  চাকুমর স্থায়ীকরয়ণর আয়িয়ের 

িয়োকমপ| 

৫) রাজস্ব খার্ ভূক্ত স্থায়ী েরকারী 

কি েচারী িয়ি ে প্রর্যয়নপত্র 

৬) হােপার্াল কতৃেপক্ষ / স্থানীয় েরকার 

কতৃেক মৃর্কি েচারীর মৃত্যযেনি 

৭) মৃর্ ব্মক্তর ওয়ামরে েনি 

৮) ওয়ামরেগণ কতৃেক আয়বিনকারীয়ক 

ক্ষির্া অপ েন প্রর্যয়নপত্র 

৯) আয়বিনকারীর েমব/ জার্ীয় 

পমরচয়পয়ত্রর  কমপ 

১০) নন-ম্যামরজ োটি েমিয়কে (স্বািী/স্ত্রী) 

১১) আয়বিন িরয়ির “গ” অংয়ে 

সিমডয়কল সবাড ে কতৃেক পূরণ ও স্বাক্ষর 

১২) আয়বিন িরয়ির “ঘ” অংয়ে সজলা 

বাোই কমিটির েিাপমর্র স্বাক্ষর 

১)  েংমিষ্ট মনয়ন্ত্রণকারী 

িন্ত্রণালয়/ সজলা প্রোেয়কর 

কায োলয়/যিাযি কতৃেপক্ষ 

২)  প্রর্ান মহোব রক্ষণ 

কি েকর্রর্ো/ সজলা মহোব 

রক্ষণ কি েকর্ো 

৩) েংমিষ্ট অমিে 

৪) েংমিষ্ট অমিে প্রর্ান 

৫) সিমডয়কল সবাড ে/ ইউ.মপ 

সচয়ারিান/ সপীরেিার 

সিয়র 

৬) ইউ.মপ সচয়ারিান/ 

সপীরেিার সিয়র 

৭) ব্মক্ত মনয়জই 

৮) েংমিষ্ট মনয়ন্ত্রণ কারী 

িন্ত্রণালয় / সজলা প্রোেক 

৯) সিমডয়কল সবাড ে/ 

মেমিল োজেন অমিে 

মবনামূয়ল্য প্রশাসনিক কম যকতযা 
োর্ারণ োখা 

সজলা প্রোেয়কর কায োলয় 

লালিমনরহাে 

সিান-+৮৮-০৫৯১-৬১২৮১ 

acglalmonirhat

@yahoo.com 

জজলা প্রশাসক, লালমনিরহাট 
জ াি-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০ 

dclalmonirhat@mopa.gov.b
d 



৬ অক্ষম কম যচারীর 

কোণ তহনবদলর 

অনুোি প্রোি 

০৩ 

কার্ যনেবস 
১। কোণ তহনবদলর আদবেি পত্র 
২। ই এলনপনস/এলনপনস  
৩। সতযানয়ত ছনব 
৪। ববর্ উত্তরানর্কার জঘাষণা  
     পত্র (সাংদয়াজিী-২) 
৫। িমুিা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁচ 

আঙ্গুদলর ছাপ(সাংদয়াজিী-৬) 
৬। িা-োবী প্রতযয়ি পত্র(সাংদয়াজিী-

৮) 
৭। জাতীয় পনরচয় পত্র 
৮। রাজস্ব খাতভূক্ত কম যচারী নক-িা 

এর  
     প্রতযয়ি পত্র 

 

১।  রমস্ ও জস্ট্শিারী 

শাখা 

২। সাংনিষ্ট অন স 

৩। চাকুদর স্বয়াং 

 ৪। চাকুদর স্বয়াং 

৫। চাকুদর স্বয়াং 

৬। সাংনিষ্ট অন স 

৭। চাকুদর স্বয়াং 

৮। সাংনিষ্ট অন স 

 

-- প্রশাসনিক কম যকতযা 

সাংস্থাপি শাখা 

জ ািঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 
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৭ অক্ষম কম যচারীর 

জর্ৌে বীমার অে য 

মঞ্জুর 

০৩ 

কার্ যনেবস 
১। জর্ৌে বীমার আদবেি পত্র 
২। ই এলনপনস/এলনপনস  
৩। সতযানয়ত ছনব  
৪। ববর্ উত্তরানর্কার জঘাষণা   
    পত্র(সাংদয়াজিী-২) 
৫। িমুিা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁচ 

আঙ্গুদলর ছাপ (সাংদয়াজিী-৬) 
৬। িা-োবী প্রতযয়ি পত্র(সাংদয়াজিী-

৮) 
৭। জাতীয় পনরচয় পত্র 
৮। রাজস্ব খাতভূক্ত কম যচারী নক-িা 

এর প্রতযয়ি পত্র 

১।  রমস্ ও জস্ট্শিারী 

শাখা 

২। সাংনিষ্ট অন স 

৩। চাকুদর স্বয়াং 

 ৪। চাকুদর স্বয়াং 

 

৫। চাকুদর স্বয়াং 

 

৬। সাংনিষ্ট অন স 

৭। চাকুদর স্বয়াং 

৮। সাংনিষ্ট অন স 

 

-- প্রশাসনিক কম যকতযা 

সাংস্থাপি শাখা 

জ ািঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat@

yahoo.com 
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৮ মৃত কম যচারীর 

কোণ তহনবদলর 

অনুোি প্রোি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৩ 

কার্ যনেবস 
১। কোণ তহনবদলর আদবেি 
২। সতযানয়ত ছনব 
৩। । ববর্ উত্তরানর্কার সিেপত্র ও 

িি-ম্যানরজ সাটি যন দকট 

পত্র(সাংদয়াজিী-৩) 
৪। িমুিা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁচ 

আঙ্গুদলর ছাপ(সাংদয়াজিী-৬) 
৫। । ববর্ উত্তরানর্কার জঘাষণা 

পত্র(সাংদয়াজিী-২) 

৬। মৃত্যযর সিেপত্র 
৭। জাতীয় পনরচয় পত্র 
৮। রাজস্ব খাতভূক্ত কম যচারী নক-িা 

এর প্রতযয়ি পত্র 

 
 

১।  রমস্ ও জস্ট্শিারী 

শাখা 

২। চাকুদর স্বয়াং 

৩। চাকুদর স্বয়াং 

  

৮। সাংনিষ্ট অন স 

 

 
 

-- প্রশাসনিক কম যকতযা 

সাংস্থাপি শাখা 

জ ািঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat
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৯ ৩য়/৪ে য জেিীর 

কম যচারীদের 

সার্ারণ িনবষ্য 

তহনবল হদত ১ম 

ও ২য় অনগ্রম 

মঞ্জুর 

০২ 

কার্ যনেবস 
১। সোর্োিণ ভর্ষ্য তহনবদলর আদবেি 
২। রহসো্ র্্িণী 

 

১।  রমস্ ও জস্ট্শিারী 

শাখা 

২। চাকুদর স্বয়াং 

 

-- প্রশাসনিক কম যকতযা 

সাংস্থাপি শাখা 

জ ািঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat

@yahoo.com 
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১০ ৩য়/৪ে য জেিীর 

কম যচারীদের 

সার্ারণ িনবষ্য 

তহনবল হদত 

র্ততীয় অনগ্রম 

মঞ্জুর 

০২ 

কার্ যনেবস 
১। সোর্োিণ ভর্ষ্য তহনবদলর আদবেি 
২। রহসো্ র্্িণী 

১।  রমস্ ও জস্ট্শিারী 

শাখা 

২। সাংনিষ্ট অন স 

 

-- প্রশাসনিক কম যকতযা 

সাংস্থাপি শাখা 

জ ািঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat

@yahoo.com 
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১১ ৩য়/৪ে য জেিীর 

কম যচারীদের নপ 

আর এল মঞ্জুর 

০৩নেি ১। আর্েে িি 

২। ছুর্টি প্রতুয়ে িি 

৩। চোকুিী খরতয়োে ্রহ 

১। চাকুদর স্বয়াং 

২। সাংনিষ্ট অন স 

৩। সাংনিষ্ট অন স 

 

-- প্রশাসনিক কম যকতযা 

সাংস্থাপি শাখা 
জ ািঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat

@yahoo.com 

জজলা প্রশাসক, লালমনিরহাট 
জ াি-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০ 

dclalmonirhat@mopa.gov.
bd 

১২ ৩য়/৪ে য জেিীর 

কম যচারীদের 

অনজযত ছুটি মঞ্জুর 

০৩ 

কার্ যনেবস 
১। আর্েে িি 

২। ছুর্টি প্রতুয়ে িি 

৩। চোকুিী খরতয়োে ্রহ 

১। চাকুদর স্বয়াং 

২। সাংনিষ্ট অন স 

৩। সাংনিষ্ট অন স 

 

-- প্রশাসনিক কম যকতযা 

সাংস্থাপি শাখা 
জ ািঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat

@yahoo.com 

জজলা প্রশাসক, লালমনিরহাট 
জ াি-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০ 

dclalmonirhat@mopa.gov.
bd 



১৩ ৩য়/৪ে য জেিীর 

কম যচারীদের 

নশক্ষা ছুটি অগ্রায়ণ 

০২ 

কার্ যনেবস 
১। আর্েে িি 

২। ছুর্টি প্রতুয়ে িি 

৩। চোকুিী খরতয়োে ্রহ 

১। চাকুদর স্বয়াং 

২। সাংনিষ্ট অন স 

৩। সাংনিষ্ট অন স 

 

-- প্রশাসনিক কম যকতযা 

সাংস্থাপি শাখা 
জ ািঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat

@yahoo.com 

 

জজলা প্রশাসক, লালমনিরহাট 
জ াি-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০ 

dclalmonirhat@mopa.gov.
bd 

১৪ ৩য়/৪ে য জেিীর 

কম যচারীদের োনন্ত 

নবদিােি ছুটি মঞ্জুর 

০২ 

কার্ যনেবস 
১। আর্েে িি 

২। ছুর্টি প্রতুয়ে িি 

৩। চোকুিী খরতয়োে ্রহ 

৪। পূ্ ব্ তী আরেরশি মঞ্জুিী িি 

১। চাকুদর স্বয়াং 

২। সাংনিষ্ট অন স 

৩। সাংনিষ্ট অন স 

৪। েংতিষ্ট অতফে 

-- প্রশাসনিক কম যকতযা 

সাংস্থাপি শাখা 
জ ািঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat

@yahoo.com 

 

জজলা প্রশাসক, লালমনিরহাট 
জ াি-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০ 

dclalmonirhat@mopa.gov.
bd 

১৫ ৩য়/৪ে য জেিীর 

কম যচারীদের উচ্চ 

নশক্ষার অনুমনত 

প্রোি 

০২ 

কার্ যনেবস 
১। আর্েে িি 

২। রশেো প্ররতষ্ঠোরেি অধ্যোয়েিত 

সোর্ট বরফর   

১। চাকুদর স্বয়াং 

২। চাকুদর স্বয়াং 
-- প্রশাসনিক কম যকতযা 

সাংস্থাপি শাখা 
জ ািঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat

@yahoo.com 

 

জজলা প্রশাসক, লালমনিরহাট 
জ াি-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০ 

dclalmonirhat@mopa.gov.
bd 

১৬ মনহলা কম যচারীর 

প্রসূনত ছুটি মঞ্জুর 
০৩ 

কার্ যনেবস 
১। আর্েে িি 

২। মোতৃত্ব জরেত ডোক্তোি সেে। 

৩। চো রি খরতয়োে ্রহ 

১। চাকুদর স্বয়াং 

২। চাকুদর স্বয়াং 

৩। সাংনিষ্ট অন স 

 

-- প্রশাসনিক কম যকতযা 

সাংস্থাপি শাখা 
জ ািঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat

@yahoo.com 

 

জজলা প্রশাসক, লালমনিরহাট 
জ াি-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০ 

dclalmonirhat@mopa.gov.
bd 

১৭ চাকুরী স্থায়ীকরণ ০৭ 

কার্ যনেবস 
১। আর্েে িি 

২। চোকুিী খরতয়োে ্রহ 

৩। এরসআি 

৪। পুরলরশ প্রতুয়ে িি 

১। চাকুদর স্বয়াং 

২। সাংনিষ্ট অন স 

৩। সাংনিষ্ট অন স 

৪। েংতিষ্ট অতফে 

-- প্রশাসনিক কম যকতযা 

সাংস্থাপি শাখা 

জ ািঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat

@yahoo.com 

 

জজলা প্রশাসক, লালমনিরহাট 
জ াি-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০ 

dclalmonirhat@mopa.gov.
bd 

১৮ গৃহ নিম যাণ ঋণ 

মঞ্জুর 
০৩ 

কার্ যনেবস 
১। রের্ বোরিত ফিরম আর্েে িি 

২। জরমি েরলল/্োয়েো িি 

১।  রমস্ ও জস্ট্শিারী 

শাখা 

২। চাকুদর স্বয়াং 

-- সহকারী কনমশিার 

সাংস্থাপি শাখা 

জ ািঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat

জজলা প্রশাসক, লালমনিরহাট 
জ াি-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০ 

dclalmonirhat@mopa.gov.
bd 

mailto:acestlalmonirhat@yahoo.com
mailto:acestlalmonirhat@yahoo.com
mailto:acestlalmonirhat@yahoo.com
mailto:acestlalmonirhat@yahoo.com
mailto:acestlalmonirhat@yahoo.com
mailto:acestlalmonirhat@yahoo.com
mailto:acestlalmonirhat@yahoo.com
mailto:acestlalmonirhat@yahoo.com
mailto:acestlalmonirhat@yahoo.com
mailto:acestlalmonirhat@yahoo.com
mailto:acestlalmonirhat@yahoo.com


@yahoo.com 

 

১৯ গৃহ জমরামত ঋণ 

মঞ্জুর 
০৩ 

কার্ যনেবস 
১। আর্েে িি ১।  রমস্ ও জস্ট্শিারী 

শাখা 
-- প্রশাসনিক কম যকতযা 

সাংস্থাপি শাখা 

জ ািঃ+৮৮- ০৫৯১-৬১২৭৫ 

acestlalmonirhat

@yahoo.com 

জজলা প্রশাসক, লালমনিরহাট 
জ াি-+৮৮-০৫৯১-৬২০২০ 

dclalmonirhat@mopa.gov.
bd 

 

 

 

 

mailto:acestlalmonirhat@yahoo.com

