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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

www.madaripur.gov.bd  
 

নাগরযক নদ (Citizen’s Charter) 

০১। াধাযণ াখা 

 
 

ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং 

রযদাধ 

দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

০১ মৃত- ফীযমুরিদমাদ্ধাদদয 

দাপন-কাপন ফাফদ অথ য 

প্রদান 

দাপন-কাপদনয 

ভয়ই 

দযজরভদন 

উরস্থত দয়   

জেক প্রদান কযা 

য়। 

১।  রনধ যারযত পদভ য     

    আদফদন ত্র 

২। ডািায ফা াংরিষ্ট 

ইউরনয়ন জেয়াযম্যান কর্তযক 

প্রদত্ত মৃত্যুয নদত্র 

৩। মুরিদমাদ্ধায নদত্র 

৪। মুরিদমাদ্ধা       

কভান্ডাদযয    সুারযত্র 

১. রনজ উদযাদগ াংগ্র কযদত 

দফ। 

অথফা 

www.molwa.gov.bd 

 

 

প্রদমাজু নদ  

কাযী করভনায (াধাযণ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নং-২০৫ 
জেরা জ াড-৫৪০০ 
+৮৮০৬৬1-62275 

+৮৮০১৭16809703 

acgeneralmadaripur@gmail.com 

তিতযক্ত জজরা প্রাক(ারফ যক) জজরা 

প্রাদকয কাম যারয়,ভাদাযীপুয 
রুভ নাং-২০৬ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৬২৭ 

জভাফা:     +৮৮০১৭১৮২৬২১৫৬ 

পুাক্স: +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

adcgmadaripur@gmail.com 

২ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

কাম যারয় জথদক জপ্ররযত 

জেকমূ প্রাদকয 

রনকে স্তান্তয কযা য় 

জেক প্রারিয ০৩ 

(রতন) কাম যরদফ 

১। ০১ (এক)টি াদাে য        

াইদজয যরিণ কর ছরফ 

২। জাতীয় রযেয় দত্রয   

     তুারয়ত কর 

৩। ইউরনয়ন জেয়াযম্যান 

কর্তযক  প্রদত্ত প্রতুয়ন ত্র 

১. রনজ উদযাদগ াংগ্র কযদত 

দফ। 

২. প্রথভ জেরণয জগদজদেড 

কভ যকতযা কর্তযক তুারয়ত দত 

দফ 

 

 

১০ (দ) োকায 

১টি জযরবরনউ 

স্ট্ুাম্প 

 

কাযী করভনায (াধাযণ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নং-২০৫ 
জেরা জ াড-৫৪০০ 
+৮৮০৬৬1-62275 

+৮৮০১৭16809703 

acgeneralmadaripur@gmail.com 

তিতযক্ত জজরা প্রাক(ারফ যক) জজরা 

প্রাদকয কাম যারয়,ভাদাযীপুয 
রুভ নাং-২০৬ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৬২৭ 

জভাফা:     +৮৮০১৭১৮২৬২১৫৬ 

পুাক্স: +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

adcgmadaripur@gmail.com 

http://www.madaripur.gov.bd/
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ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং 

রযদাধ 

দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

৩ ফীয মুরিদমাদ্ধাদদয 

জগদজদেয ভুর-ভ্রারন্ত 

াংদাধন রফলদয় 

ভতাভত জপ্রযণ 

১.  উদজরা 

রনফ যাী 

অরপাদযয 

কাম যারয় দত ০৭ 

কাম যরদফদয ভদে  

প্ররতদফদন প্রারি  

২. প্ররতদফদন 

প্রারি য ০৩ 

কাম যরদফ 

১।  আদফদন ত্র 

 

২। মুরিদমাদ্ধা 

জগদজদেয পদোকর 

১. রনজ উদযাদগ াংগ্র কযদত 

দফ। 

অথফা 

www.molwa.gov.bd 

 

 

প্রদমাজু নদ  

কাযী করভনায (াধাযণ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নং-২০৫ 
জেরা জ াড-৫৪০০ 
+৮৮০৬৬1-62275 

+৮৮০১৭16809703 

acgeneralmadaripur@gmail.com 

তিতযক্ত জজরা প্রাক(ারফ যক) জজরা 

প্রাদকয কাম যারয়,ভাদাযীপুয 
রুভ নাং-২০৬ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৬২৭ 

জভাফা:     +৮৮০১৭১৮২৬২১৫৬ 

পুাক্স: +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

adcgmadaripur@gmail.com 

৪  ফীয মুরিদমাদ্ধাদদয 

নাভ াংদাধন 

০৫ (াঁে) 

কাম যরদফ 

রররখত আদফদনত্র ১. রনজ উদযাদগ াংগ্র কযদত 

দফ। 

 

রপ/োজয মুি  

কাযী করভনায (াধাযণ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নং-২০৫ 
জেরা জ াড-৫৪০০ 
+৮৮০৬৬1-62275 

+৮৮০১৭16809703 

acgeneralmadaripur@gmail.com 

তিতযক্ত জজরা প্রাক(ারফ যক) জজরা 

প্রাদকয কাম যারয়,ভাদাযীপুয 
রুভ নাং-২০৬ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৬২৭ 

জভাফা:     +৮৮০১৭১৮২৬২১৫৬ 

পুাক্স: +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

adcgmadaripur@gmail.com 

৫ ফীয মুরিদমাদ্ধা 

নদদত্রয আদফদন 

ভন্ত্রণারদয় অগ্রায়ন 

০৭ (াত) রদন রররখত আদফদনত্র ১. রনজ উদযাদগ াংগ্র কযদত 

দফ। 

 

 

রপ/োজয মুি কাযী করভনায (াধাযণ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নং-২০৫ 
জেরা জ াড-৫৪০০ 
+৮৮০৬৬1-62275 

+৮৮০১৭16809703 

acgeneralmadaripur@gmail.com 

তিতযক্ত জজরা প্রাক(ারফ যক) জজরা 

প্রাদকয কাম যারয়,ভাদাযীপুয 
রুভ নাং-২০৬ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৬২৭ 

জভাফা:     +৮৮০১৭১৮২৬২১৫৬ 

পুাক্স: +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

adcgmadaripur@gmail.com 

৬ জফাভরযক যকারয 

কভ যকতযা/কভ যোযী 

োকুযীযত অফস্থায় 

মৃত্যুফযণ/স্থায়ী 

অক্ষভতাজরনত কাযদণ 

আরথ যক অনুদান প্রারিয 

আদফদন জনপ্রান 

ভন্ত্রণারদয় জপ্রযণ 

প্ররত অথ য  ফছদয 

জজরা  মাোই-

ফাছাই করভটিয 

০৩ টি বা 

অনুরিত য় । 

ফ যদল বা ভাে য 

ভাদ অনুরিত 

য়। উি বায় 

প্রাি আদফদনত্র  

মাোই ফাছাই 

পূফ যক ভন্ত্রণারদয় 

জপ্রযণ কযা য় 

১। রনধ যারযত পযদভ আদফদন 

২। মৃত্যু নদ 

৩। আদফদনকাযীয াদাে য  

াইদজয ছরফ তুারয়ত 

৪। আদফদনকাযীয জাতীয়   

রযেয়দত্রয পদোকর 

তুারয়ত 

৫। নন-ম্যাদযজ াটি যরপদকে 

৬। এ,এ,র নদ 

পদোকর তুারয়ত 

৭। ারব য বুদকয পদোকর 

তুারয়ত 

৮। ক্ষভতা ত্র 

১. রনজ উদযাদগ াংগ্র কযদত 

দফ। 

অথফা 

www.mopa.gov.bd 
 

 

রপ/োজয মুি  

কাযী করভনায (াধাযণ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নং-২০৫ 
জেরা জ াড-৫৪০০ 
+৮৮০৬৬1-62275 

+৮৮০১৭16809703 

acgeneralmadaripur@gmail.com 

তিতযক্ত জজরা প্রাক(ারফ যক) জজরা 

প্রাদকয কাম যারয়,ভাদাযীপুয 
রুভ নাং-২০৬ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৬২৭ 

জভাফা:     +৮৮০১৭১৮২৬২১৫৬ 

পুাক্স: +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

adcgmadaripur@gmail.com 
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ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং 

রযদাধ 

দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

৯। োকুযী স্থায়ীকযদণয রেঠি 

১০। যাজস্বভূি কভ যোযী 

রকনা তায প্রতুয়ন ত্র 

৭  ভাভান্য যাষ্ট্ররতয    

জস্বচ্ছাধীন তরফর জথদক   

প্রাি  জেক 

প্ররতিান/ব্যরিয 

অনুকূদর প্রদান 

জেক প্রারিয ০৩ 

(রতন) কাম যরদফ 

১। ০১(এক) কর ছরফ 

২। রযেয় দত্রয   

     তুারয়ত কর 

৩। জেয়াযম্যান কর্তযক  

     প্রতুয়ন ত্র 

১. রনজ উদযাদগ াংগ্র কযদত 

দফ। 

 

১. রনজ উদযাদগ াংগ্র কযদত 

দফ। 

 

 

১০(দ) োকায 

১টি জযরবরনউ 

স্ট্ুাম্প 

কাযী করভনায (াধাযণ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নং-২০৫ 
জেরা জ াড-৫৪০০ 
+৮৮০৬৬1-62275 

+৮৮০১৭16809703 

acgeneralmadaripur@gmail.com 

তিতযক্ত জজরা প্রাক(ারফ যক) জজরা 

প্রাদকয কাম যারয়,ভাদাযীপুয 
রুভ নাং-২০৬ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৬২৭ 

জভাফা:     +৮৮০১৭১৮২৬২১৫৬ 

পুাক্স: +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

adcgmadaripur@gmail.com 

৮ ভাননীয় জনৌ-রযফন 

ভন্ত্রীয ঐরচ্ছক তরফর 

জথদক অনুদান  প্রদান 

ভন্ত্রী কর্তযক 

রনধ যারযত তারযদখ 

জেক রফতযণ কযা 

য় 

১। ০১(এক) কর ছরফ 

২। রযেয় দত্রয   

     তুারয়ত কর 

৩। জেয়াযম্যান কর্তযক  

     প্রতুয়ন ত্র 

১. রনজ উদযাদগ াংগ্র কযদত 

দফ। 

 

 

১০(দ) োকায 

১টি জযরবরনউ 

স্ট্ুাম্প 

 

কাযী করভনায (াধাযণ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নং-২০৫ 
জেরা জ াড-৫৪০০ 
+৮৮০৬৬1-62275 

+৮৮০১৭16809703 

acgeneralmadaripur@gmail.com 

তিতযক্ত জজরা প্রাক(ারফ যক) জজরা 

প্রাদকয কাম যারয়,ভাদাযীপুয 
রুভ নাং-২০৬ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৬২৭ 

জভাফা:     +৮৮০১৭১৮২৬২১৫৬ 

পুাক্স: +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

adcgmadaripur@gmail.com 

৯ াংস্কৃরত রফলয়ক 

ভন্ত্রণারদয়য অনুদান 

প্রারিয আদফদন গ্রণ   

ভন্ত্রণারদয় জপ্রযণ 

ফযাদ্দ প্রারিয ০৭ 

(াত) কাম যরদফ 

১। াংস্কৃরত রফলমক 

ভন্ত্রণারদময রনধ যাযত 

তারযদখয ভদে আদফদন 

কযদত দফ 

২। রনধ যারযত আদফদন পযদভ 

জজরা প্রাদকয  কাম যারদয় 

আদফদন কযদত দফ 

৩।  জাতীয় রযেয়ত্র/ 

নাগরযকত্ব নদদয তুারয়ত 

পদোকর 

৪। াদাে য াইদজয 

যরিন ছরফ-১কর  

১. রনজ উদযাদগ াংগ্র কযদত 

দফ। 

অথফা 

www.moca.gov.bd 

 

 

 

১০(দ) োকায 

১টি জযরবরনউ 

স্ট্ুাম্প 

 

কাযী করভনায (াধাযণ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নং-২০৫ 
জেরা জ াড-৫৪০০ 
+৮৮০৬৬1-62275 

+৮৮০১৭16809703 

acgeneralmadaripur@gmail.com 

তিতযক্ত জজরা প্রাক(ারফ যক) জজরা 

প্রাদকয কাম যারয়,ভাদাযীপুয 
রুভ নাং-২০৬ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৬২৭ 

জভাফা:     +৮৮০১৭১৮২৬২১৫৬ 

পুাক্স: +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

adcgmadaripur@gmail.com 

১০ মৄফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় 

দত অনুদান প্রদান 

ফযাদ্দ প্রারিয ০৭ 

(াত) কাম যরদফ 

১। মৄফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারদময 

রনধ যাযত তারযদখয ভদে 

আদফদন কযদত দফ 

২। রনধ যারযত আদফদন পযদভ 

জজরা প্রাদকয  কাম যারদয় 

আদফদন কযদত দফ 

৩।  জাতীয় রযেয়ত্র/ 

নাগরযকত্ব নদদয তুারয়ত 

১. রনজ উদযাদগ াংগ্র কযদত 

দফ। 

অথফা 

www.moysports.gov.bd 

 

১০(দ) োকায 

১টি জযরবরনউ 

স্ট্ুাম্প 

 

কাযী করভনায (াধাযণ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নং-২০৫ 
জেরা জ াড-৫৪০০ 
+৮৮০৬৬1-62275 

+৮৮০১৭16809703 

acgeneralmadaripur@gmail.com  

তিতযক্ত জজরা প্রাক(ারফ যক) জজরা 

প্রাদকয কাম যারয়,ভাদাযীপুয 
রুভ নাং-২০৬ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৬২৭ 

জভাফা:     +৮৮০১৭১৮২৬২১৫৬ 

পুাক্স: +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

adcgmadaripur@gmail.com 
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ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং 

রযদাধ 

দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

পদোকর 

৪। াদাে য াইদজয 

যরিন ছরফ-১কর 

১১ ভরজদ/ভরিয/ধভীয় 

উানরদয়য াংস্কায/ 

জভযাভত/পুনফ যাদনয             

ধভ য ভন্ত্রণারয় দত প্রাি 

ফযাদ্দ রফতযণ 

ফযাদ্দ প্রারিয ০৭ 

(াত) কাম যরদফ 

 

 

 

১।   ধভ য রফলয়ক 

ভন্ত্রণারদয়য রনধ যারযত পযদভ  

ধভ য রফলয়ক ভন্ত্রণারদয় 

আদফদন কযদত দফ। 
২। জাতীয় রযেয়দত্রয 

পদো কর 

৩।বারত/ম্পাদকদক 

জেক গ্রদণয ক্ষভতা প্রদান 

াংক্রান্ত কাম যরফফযণীয 

তুারয়ত  পদোকর 

৪। যদতারা াদাে য 

াইদজয ১ কর যরিন ছরফ 

১. রনজ উদযাদগ াংগ্র কযদত 

দফ। 

অথফা 

www.mora.gov.bd 

 

 

১০(দ) োকায 

১টি জযরবরনউ 

স্ট্ুাম্প 

 

কাযী করভনায (াধাযণ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নং-২০৫ 
জেরা জ াড-৫৪০০ 
+৮৮০৬৬1-62275 

+৮৮০১৭16809703 

acgeneralmadaripur@gmail.com 

তিতযক্ত জজরা প্রাক(ারফ যক) জজরা 

প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 
রুভ নাং-২০৬ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৬২৭ 

জভাফা:     +৮৮০১৭১৮২৬২১৫৬ 

পুাক্স: +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

adcgmadaripur@gmail.com 

১২ ভাননীয়   প্রধানভন্ত্রীয 

ত্রান   ল্যণ  িতফর 

তি প্রদত্ত নুদাতনয  

জে  তফিযণ 

 

 

জে  প্রাতিয 

যফিী  াম যতদফ 

তি জে  প্রদান 

1| জাতীয় রযেয়দত্রয 

পদো কর, 2।  জাতীয় 

রযেয়ত্র/ নাগরযকত্ব 

নদদয তুারয়ত পদোকর 

৪। াদাে য াইদজয 

যরিন ছরফ-১কর 

1|  ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ফযাফয 

অতফদন  যতি তফ  
১০(দ) োকায 

১টি জযরবরনউ 

স্ট্ুাম্প 

 

কাযী করভনায (াধাযণ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নং-২০৫ 
জেরা জ াড-৫৪০০ 
+৮৮০৬৬1-62275 

+৮৮০১৭16809703 

acgeneralmadaripur@gmail.com 

তিতযক্ত জজরা প্রাক(ারফ যক) জজরা 

প্রাদকয কাম যারয়,ভাদাযীপুয 
রুভ নাং-২০৬ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৬২৭ 

জভাফা:     +৮৮০১৭১৮২৬২১৫৬ 

পুাক্স: +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

adcgmadaripur@gmail.com 

১৩ এনরজ  াম যক্রভ  

ম্পত যি প্রতুয়ন 
১৫ (দনয)               

কাম যরদফ 

১।    এনরজ 

বুুদযা/ভাজদফা 

অরধদিদযয রনফন্ধন দত্রয 

তুারয়ত পদোকর 

২। অনুদভারদত এপরড-৬ 

১. রনজ উদযাদগ াংগ্র কযদত 

দফ। 

 

 

রপ/োজয মুি  

 

কাযী করভনায (াধাযণ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নং-২০৫ 
জেরা জ াড-৫৪০০ 
+৮৮০৬৬1-62275 

+৮৮০১৭16809703 

acgeneralmadaripur@gmail.com 

তিতযক্ত জজরা প্রাক(ারফ যক) জজরা 

প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 
রুভ নাং-২০৬ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৬২৭ 

জভাফা:     +৮৮০১৭১৮২৬২১৫৬ 

পুাক্স: +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

adcgmadaripur@gmail.com 

১৪  িথ্য তধ ায অআন 

২০০৯ এয অিায়  

েনগতণয  োতি িথ্য 

প্রদান। 

২০ (তফ) 

 াম যতদফ 

প্রতমােয  নয় ১.তনধ যাতযি পযতভ দাতয়ত্বপ্রাি 
 ভ য িযায তন ট তরতিি বাতফ 

ফা আতর ট্রতন  ভাধ্যতভ ফা আ -

জভআতর নুতযাধ  যতি 

াযতফন।  রনজ উদযাদগ াংগ্র 

কযদত দফ। 

 

রপ/োজয মুি 

 

কাযী করভনায (াধাযণ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নং-২০৫ 
জেরা জ াড-৫৪০০ 
+৮৮০৬৬1-62275 

তিতযক্ত জজরা প্রাক(ারফ যক) জজরা 

প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 
রুভ নাং-২০৬ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৬২৭ 

জভাফা:     +৮৮০১৭১৮২৬২১৫৬ 

পুাক্স: +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 
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ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং 

রযদাধ 

দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

 
 

+৮৮০১৭16809703 

acgeneralmadaripur@gmail.com 

adcgmadaripur@gmail.com 

                                                                   

                                                                ০২। ভূরভ অরধগ্রণ াখা 

 

ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

০১ য াযী/অধা-য াযী 

 স্বায়ত্বাতি ংস্থায 

নুকূতর েতভ তধগ্রণ 

 

১২০ তদন ১। প্রিযাী ংস্থা তনয়ন্ত্রণ াযী 

ভন্ত্রণারতয়য ভূতভ তধগ্রণ 

ংক্রাভত্ম প্রাতন  নুতভাদন 
২। ন্যযনিভ েতভয প্রতয়ােনীয়িা 

ংক্রাভত্ম প্রিযয়ন ত্র 
৩। প্রত্মাতফি েতভয দাগসূেী 
৪। জর-অউট স্দান 
৫। ফ যতল েতযতয নক্ায 

প্রত্মাতফি েতভয ীভানা রার ারী 

দ্বাযা তেতিি  তয জদিাতি তফ 
৬। তনধ যাতযি ছত  ফণ যনা  যতি তফ 
৭। িতফর ংক্রাভত্ম প্রিযয়ন ত্র 
৮। প্র তেয তফত্মাতযি ফণ যনা 

ংতস্দষ্ট প্রিযাী 

ংস্থা ংগ্র  যতফ 
নাআ ভূতভ তধগ্রণ  ভ য িযা (            

জেরা প্রাত য  াম যারয়, ভাদাযীপুয 
রুভ নং-৩০৬ 
জেরা জ াড-৫৪০০ 
+৮৮০৬৬১-৬১৫৬৭ 
+৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৮ 

laomadaripur2@gmail.com 

তিতযক্ত জেরা প্রা  (যােস্ব),ভাদাযীপুয 
যম্নভ নং-৩০৮ 
জেরা জ াড-৫৪০০ 
জটতরতপানঃ +৮৮০৬৬১-৬২৪৫৪ 
জভাফা     ঃঃ +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৪ 

adcrmadaripur@gmail.com  

০২. তধগ্রণকৃি েতভয 

ক্ষতিপূযণ প্রদান 

(তয ডীয় ভাতরত য 

জক্ষতত্র) 

 

০৩ তদন ১। ে যায আভযীয ন র 
২। ভূতভ উন্নয়ন  য তযতাতধয 

দাতিরা 
৩। ২ (দুআ)  ত াতাট য াআতেয 

িযাতয়ি ছতফ 

১। জয ড যযম্নভ 
২। আউতনয়ন ভূতভ 

তপ 

২০ টা া ভূতভ তধগ্রণ  ভ য িযা (          ) 

জেরা প্রাত য  াম যারয়, ভাদাযীপুয 
রুভ নং-৩০৬ 
জেরা জ াড-৫৪০০ 
+৮৮০৬৬১-৬১৫৬৭ 

তিতযক্ত জেরা প্রা  (যােস্ব),ভাদাযীপুয 
যম্নভ নং-৩০৮ 
জেরা জ াড-৫৪০০ 
জটতরতপানঃ +৮৮০৬৬১-৬২৪৫৪ 
জভাফা     ঃঃ +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৪ 
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ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

৪। জবাটায অআতড  াতড যয 

পতটা ত 
+৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৮ 

laomadaripur2@gmail.com 
adcrmadaripur@gmail.com 

০৩ ক্রয়সূতত্র ভাতরত য 

জক্ষতত্র তধগ্রণকৃি 

েতভয ক্ষতিপূযণ প্রদান 

 

০৩ তদন ১। ে যায আভযীয ন র 
২। ভূতভ উন্নয়ন  য তযতাতধয 

দাতিরা 
৩। ২ (দুআ)  ত াতাট য াআতেয 

িযাতয়ি ছতফ 
৪। জবাটায অআতড  াতড যয 

পতটা ত 
৫। ংতস্দষ্ট েতভয দতরর  

তভউতটন ে যা 

১। জয ড যযম্নভ 
২। আউতনয়ন ভূতভ 

তপ 

২০ টা া ভূতভ তধগ্রণ  ভ য িযা (            

জেরা প্রাত য  াম যারয়, ভাদাযীপুয 
রুভ নং-৩০৬ 
জেরা জ াড-৫৪০০ 
+৮৮০৬৬১-৬১৫৬৭ 
+৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৮ 

laomadaripur2@gmail.com 

তিতযক্ত জেরা প্রা  (যােস্ব),ভাদাযীপুয 
যম্নভ নং-৩০৮ 
জেরা জ াড-৫৪০০ 
জটতরতপানঃ +৮৮০৬৬১-৬২৪৫৪ 
জভাফা     ঃঃ +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৪ 

adcrmadaripur@gmail.com 

০৪ য়াতযসূতত্র ভাতরত য 

জক্ষতত্র তধগ্রণকৃি 

েতভয ক্ষতিপূযণ প্রদান 

 

 

০৩ তদন ১। ে যায আভযীয ন র 
২। ভূতভ উন্নয়ন  য তযতাতধয 

দাতিরা 
৩। ২ (দুআ)  ত াতাট য াআতেয 

িযাতয়ি ছতফ 
৪। জবাটায অআতড  াতড যয 

পতটা ত 
৫। য়াতয নদত্র 

১। জয ড যযম্নভ 
২। আউতনয়ন ভূতভ 

তপ 

২০ টা া ভূতভ তধগ্রণ  ভ য িযা (            

জেরা প্রাত য  াম যারয়, ভাদাযীপুয 
রুভ নং-৩০৬ 
জেরা জ াড-৫৪০০ 
+৮৮০৬৬১-৬১৫৬৭ 
+৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৮ 

laomadaripur2@gmail.com 

তিতযক্ত জেরা প্রা  (যােস্ব),ভাদাযীপুয 
যম্নভ নং-৩০৮ 
জেরা জ াড-৫৪০০ 
জটতরতপানঃ +৮৮০৬৬১-৬২৪৫৪ 
জভাফা     ঃঃ +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৪ 

adcrmadaripur@gmail.com 

০৫ ায়ায প এযাটণী এয 

ভাধ্যতভ ভাতর ানায 

জক্ষতত্র তধগ্রণকৃি 

েতভয ক্ষতিপূযণ প্রদান 

০৩ তদন ১। ে যায আভযীয ন র 
২। ভূতভ উন্নয়ন  য তযতাতধয 

দাতিরা 
৩। ২ (দুআ)  ত াতাট য াআতেয 

িযাতয়ি ছতফ 
৪। জবাটায অআতড  াতড যয 

পতটা ত 
৫। য়াতয থফা েতভয 

ভাতর গন তি ১৫০ টা ায 

স্ট্যাতম্প ক্ষভিা প্রদান ংক্রাভত্ম 

ত্র 

১। জয ড যযম্নভ 
২। আউতনয়ন ভূতভ 

তপ 

২০ টা া ভূতভ তধগ্রণ  ভ য িযা (            

জেরা প্রাত য  াম যারয়, ভাদাযীপুয 
রুভ নং-৩০৬ 
জেরা জ াড-৫৪০০ 
+৮৮০৬৬১-৬১৫৬৭ 
+৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৮ 

laomadaripur2@gmail.com 

তিতযক্ত জেরা প্রা  (যােস্ব),ভাদাযীপুয 
যম্নভ নং-৩০৮ 
জেরা জ াড-৫৪০০ 
জটতরতপানঃ +৮৮০৬৬১-৬২৪৫৪ 
জভাফা     ঃঃ +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৪ 

adcrmadaripur@gmail.com 

০৬ অদারতিয ভাধ্যতভ 

ভাতর ানায তনধ যাযণ 

তধগ্রণকৃি েতভয 

ক্ষতিপূযণ প্রদান  

 

- জ ানা ভাতর  ফা স্বাথ য ংতস্দষ্ট 

ব্যতক্ত মতদ ক্ষতিপূযণ গ্রতণ যােী 

না ন ফা মতদ েতভয ভাতর ানা ফা 

ংতয ব্যাাতয েটিরিা সৃতষ্ট য় 

ফা অদারতি জ ান ভাভরা 

তফোযাধীন থাত  জআ ক্ষতত্র েতভয 

ক্ষতিপূযণ ফাফদ থ য প্রোিতন্ত্রয 

য াযী তাফভূক্ত েভা 

তাফিাতি (Deposit 

- - ভূতভ তধগ্রণ  ভ য িযা (            

জেরা প্রাত য  াম যারয়, ভাদাযীপুয 
রুভ নং-৩০৬ 
জেরা জ াড-৫৪০০ 
+৮৮০৬৬১-৬১৫৬৭ 
+৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৮ 

laomadaripur2@gmail.com 

তিতযক্ত জেরা প্রা  (যােস্ব),ভাদাযীপুয 
যম্নভ নং-৩০৮ 
জেরা জ াড-৫৪০০ 
জটতরতপানঃ +৮৮০৬৬১-৬২৪৫৪ 
জভাফা     ঃঃ +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৪ 

adcrmadaripur@gmail.com 
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ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

account of the public 

Account of the 

Republic) গতিি যাতিতি 

আতফ। এআ ব্যফস্থা জনয়া আতরআ 

ক্ষতিপূযণ প্রদান  যা আয়াতছ ভতভ য 

তফতফতেি আতফ। েটিরিা/ভাভরা 

তনষ্পতত্তয য এআরূ েভাকৃি থ য 

উমৄক্ত ভাতর তদয প্রদান  তযতি 

আতফ। 

০৩। জযকড য  রুভ াখা 

 

ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং রযদাধ 

দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায দফী, 

রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

০১. জভৌজা ম্যা 

(মুরিত) 

দফ যাচ ০৩ রদন 

 

 

 

 

 

১। াধাযণ আদফদন 

গ্রণ কযা য় 

২।  জরুযী আদফদন 

গ্রণ কযা য় 

৩। োরাদনয ভােদভ 

রনরদ যষ্ট জকাদড 

ব্যাাংদক ৩৫০/- োকা 

জভা রদদত দফ। 

জকাড 

১৪৬৩৭০০০১১২২১ 

১. রনজ উদযাদগ াংগ্র 

কযদত দফ। 

 

 

৩৫৫ োকা  (াধাযণ) 

৩৬০  োকা (জরুযী) 

 

জযকড যরুভ জযদবরনউ জডপুটি কাদরক্টয  

(দযকড যরুভ াখা)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয  

জভাফাঃ +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৯ 

rrdcmadaripur@gmail.com 
 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

০২. জভৌজা ম্যা (পদো 

কর) 

দফ যাচ ০৩  রদন ১। াধাযণ আদফদন 

গ্রণ কযা য় 

২।  জরুযী আদফদন 

গ্রণ কযা য় 

৩। োরাদনয ভােদভ 

রনরদ যষ্ট জকাদড 

ব্যাাংদক ৩৫০/- োকা 

জভা রদদত দফ। 

জকাড 

১৪৬৩৭০০০১১২২১ 

১. রনজ উদযাদগ াংগ্র 

কযদত দফ। 

 

 

৩০৫ োকা (াধাযণ) 

৩১০  োকা (জরুযী) 

জযকড যরুভ জযদবরনউ জডপুটি কাদরক্টয   

(দযকড যরুভ াখা)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয  

জভাফাঃ +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৯ 

rrdcmadaripur@gmail.com 
 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

০৩. খরতয়ান (মুরিত) দফ যাচ ০৩  রদন ১। াধাযণ আদফগন 

গ্রণ কযা য় 

১. রনজ উদযাদগ াংগ্র 

কযদত দফ। 

আদফদন জকাে য রপ ১০/- োকা 

াধাযণ 

জযকড যরুভ জযদবরনউ জডপুটি কাদরক্টয   

(দযকড যরুভ াখা)  

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 
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ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং রযদাধ 

দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায দফী, 

রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

২।  জরুযী আদফদন 

গ্রণ কযা য় 

 

 

 

আদফদন জকাে য রপ ২০/- োকা 

জরুযী 

 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয  

জভাফাঃ +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৯ 

rrdcmadaripur@gmail.com 
 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

০৪. ে যা 

(খরতয়ান)/জাদফদা 

নকর/দমদকান 

াটি যরপদকে কর 

দফ যাচ ৭  রদন  াধাযণ আদফদন 

গ্রণ কযা য় 

১. রনজ উদযাদগ াংগ্র 

কযদত দফ। 

 

 

আদফদন জকাে য রপ ১০/- োকা 

এফাং প্ররত খরতয়াদন ১/২ োকা 

াদয জকাে য রপ 

জযকড যরুভ জযদবরনউ জডপুটি কাদরক্টয  

(দযকড যরুভ াখা)   

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয  

জভাফাঃ +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৯ 

rrdcmadaripur@gmail.com 
 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

০৫. ে যা 

(খরতয়ান)/জাদফদা 

নকর/দমদকান  

াটি যরপদকে কর 

দফ যাচ ০৩  রদন জরুযী আদফদন গ্রণ 

কযা য় 

 আদফদন জকাে য রপ ২০/- োকা 

এফাং প্ররত খরতয়াদন ২/- োকা 

াদয  

জযকড যরুভ জযদবরনউ জডপুটি কাদরক্টয   

(দযকড যরুভ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয  

জভাফাঃ +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৯ 

rrdcmadaripur@gmail.com 
 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

০৬. ে যা 

(খরতয়ান)/জাদফদা 

নকর/দমদকান 

াটি যরপদকে কর 

দফ যাচ ০৩  রদন জরুযী আদফদন গ্রণ 

কযা য় 

১. রনজ উদযাদগ াংগ্র 

কযদত দফ। 

 

 

আদফদন জকাে য রপ ২০/- োকা 

এফাং প্ররত খরতয়াদন ১/২ োকা 

াদয  

জযকড যরুভ জযদবরনউ জডপুটি কাদরক্টয   

(দযকড যরুভ াখা)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয  

জভাফাঃ +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৯ 

rrdcmadaripur@gmail.com 
 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

৭. ে যা 

(খরতয়ান)/জাদফদা 

নকর/দমদকান  

াটি যরপযদকে কর 

দফ যাচ ০৩ রদন জরুযী আদফদন গ্রণ 

কযা য় 

১. রনজ উদযাদগ াংগ্র 

কযদত দফ। 

 

 

আদফদন জকাে য রপ ২০/- োকা 

এফাং প্ররত খরতয়াদন ২/- োকা 

াদয  

জযকড যরুভ জযদবরনউ জডপুটি কাদরক্টয 

  (দযকড যরুভ াখা)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয  

জভাফাঃ +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৯ 

rrdcmadaripur@gmail.com 
 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 
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ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং রযদাধ 

দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায দফী, 

রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

 

০৪।      াখা 

 

ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায দফী, 

রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

০১.  তক্ষা ভন্ত্রণারতয়য 

নুদান প্রদান 

১০  রদন ম্পৃি রফদরয  

প্রদয়াজনীয় বাউোয 
রনজ উদযাদগ াংগ্র কযদত দফ। 

 

-  

কাযী করভনায (রক্ষা াখা) 

ভাদাযীপুয 

রুভ নাং-২০৫ 

জেরা জ াড-৫৪০০ 

+৮৮০৬৬১-৬২২৭৫ 

+8801739623086 

aceducationmadaripur@gmail.com 

তিতযক্ত জজরা প্রাক(ারফ যক) জজরা 

প্রাদকয কাম যারয়,ভাদাযীপুয 
রুভ নাং-২০৬ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৬২৭ 

জভাফা:     +৮৮০১৭১৮২৬২১৫৬ 

পুাক্স: +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

adcgmadaripur@gmail.com 

০২. তক্ষা ভন্ত্রণারয় 

তি প্রাি জে  

প্রতি্ানত  প্রদান। 

১০  রদন ম্পৃি রফদরয  

প্রদয়াজনীয় বাউোয 

 রনজ উদযাদগ াংগ্র কযদত 

দফ। 

 

 

- কাযী করভনায (রক্ষা াখা) 

ভাদাযীপুয 

রুভ নাং-২০৫ 

জেরা জ াড-৫৪০০ 

+৮৮০৬৬১-৬২২৭৫ 

+8801739623086 

aceducationmadaripur@gmail.com 

তিতযক্ত জজরা প্রাক(ারফ যক) জজরা 

প্রাদকয কাম যারয়,ভাদাযীপুয 
রুভ নাং-২০৬ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৬২৭ 

জভাফা:     +৮৮০১৭১৮২৬২১৫৬ 

পুাক্স: +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

adcgmadaripur@gmail.com 

০৩. তক্ষা ভন্ত্রণারয় 

তি প্রাি জে  

ব্যতক্তত  প্রদান। 

০৭  রদন  াংরিষ্ট রক্ষা 

প্ররতিাদনয প্রধান   

কর্তযক জেক গ্রণকাযীয 

তুারয়ত  ছরফ  

প্রতুয়ন ত্র 

১. রনজ উদযাদগ াংগ্র কযদত 

দফ। 

 

 

- কাযী করভনায (রক্ষা াখা) 

ভাদাযীপুয 

রুভ নাং-২০৫ 

জেরা জ াড-৫৪০০ 

+৮৮০৬৬১-৬২২৭৫ 

+8801739623086 

aceducationmadaripur@gmail.com 

তিতযক্ত জজরা প্রাক(ারফ যক) জজরা 

প্রাদকয কাম যারয়,ভাদাযীপুয 
রুভ নাং-২০৬ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৬২৭ 

জভাফা:     +৮৮০১৭১৮২৬২১৫৬ 

পুাক্স: +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

adcgmadaripur@gmail.com 
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০৫। জেজাযী াখা 

 

ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য 

এফাং 

রযদাধ 

দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায দফী, রুভ 

নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

০১.            -           

                       

                                   

                 ৮   

      -         

                    

                   

                        

                      

              

                

         

     

        

       

         

      

        

     

           

           

           

        

                              

                   

                       

          

     - 

         -৫    

        ৭ ৬৮ ৯৭   

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

০২.                    

                     

                                     

                       

                  

                      

                       

       

                

          

    

          

-৭৫  - 

          

   ৫   - 

জট্রোতয 

োরাতনয  

জ াড ১-

১১০১-০০০১-

185৪ 

        

     

         

     

         

                              

                   

                       

          

     - 

         -৫    

        ৭ ৬৮ ৯৭   

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

০৩.                         

                   

জট্রোতয োরাতনয  

জ াড ১-১১০১-

০০০১-185৪ 

             

            

                 

       ০২ 

         

                                

          

       

         

      

        

       

     

                              

                   

                       

          

     - 

         -৫    

        ৭ ৬৮ ৯৭   

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 



11 | P a g e  

 

ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য 

এফাং 

রযদাধ 

দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায দফী, রুভ 

নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

০৪                         

            -             

                     

                  

                         

                

                    

    

            ০১ 

       

            ০১  

    

                     

        

                                                    

                   

                       

          

     - 

         -৫    

        ৭ ৬৮ ৯৭   

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

 

০৬। স্থানীয় যকায াখা 

ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন ফ যদচা 

ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায 

জকাড, অরপরয়ার জেররদপান  ই-

জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

০১.               ৯  

                 

              

              

           

০১-০৭  তদতনয ভতধ্য 

অতফদন  ভতধ্য 

অতফদন   যতি তফ 

। 

 য ায  র্তয    তনধ যাতযি 

পযভ 

ংতস্দ্ আউতনয়ন 

তযলদ বফতন ায়া  

মাতফ 

৪৫ 

(পঁয়িাতরস্দ) 

তদন  ভয় রাতগ  

১। ৪ ফছয জথত  

৫ ফছয  ১০০/ 

টা া  

২। ৫ ফছয জথত  

১০ ফছয ২০০/-  

৩। ১০ ফছতয 

উতবয ৫০০/- 

ংতস্দ্ আউতনয়ন তযলতদয 

জেয়াযম্যান 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

০২.                ৯  

                 

               

              

           

০১-০৭  তদতনয ভতধ্য 

অতফদন  ভতধ্য 

অতফদন   যতি তফ 

।  

য ায  র্তয    

তনধ যাতযি পযভ 

ংতস্দ্ আউতনয়ন 

তযলদ বফতন ায়া  

মাতফ 

প্রতমােয নত ংতস্দ্ আউতনয়ন তযলতদয 

জেয়াযম্যান  

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

03.         w ষ  

                 

                

 ০৭ (াি) তদন 

ভয় রাতগ 

০১। াদা  াগতে অতফদন  

০২। আউতনয়ন  তযলতদয 

জযজুতরন  

ংতস্দ্ আউতনয়ন 

তযলদ বফতন ায়া  

মাতফ 

প্রতমােয নত  াযী  তভনায (স্থানীয় য ায 

ািা) ভাদাযীপুয  

জভাফাঃ ০১৭২১০০৭৪৩৪ 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 
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ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন ফ যদচা 

ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায 

জকাড, অরপরয়ার জেররদপান  ই-

জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

                  

     

 জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

০৪           ষ  

                 

   /              

     

০৭ (াি) তদন 

ভয়  রাতগ 

য ায  র্তয    তনধ যাতযি 

পযভ 

ংতস্দ্ আউতনয়ন 

তযলদ বফতন ায়া  

মাতফ 

প্রতমােয নত  াযী  তভনায (স্থানীয় য ায 

ািা) ভাদাযীপুয  

জভাফাঃ ০১৭২১০০৭৪৩৪ 

 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

 

০৭।  াংস্থন াখা 

 

ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য 

এফাং রযদাধ 

দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

০১. জনন (োকুদযয 

রনদজয োকুদযয  গ্রদণয 

জক্ষদত্র) 

১০ (দ) 

কাম যরদফ 

১। নন-জগদজদেড োকুদযদদয জক্ষদত্র ারব য বুক 

২। রআযএর-এ  গভদনয ভঞ্জুযীত্র 

৩। প্রতুারত জল জফতন ত্র 

৪। জনন আদফদন পযভ ২.১ 

৫।  াদাে য াইদজয  স্ট্ুাম্প াইদজয 

তুারয়ত যরিন ছরফ 

৬। প্রািব্য জনদনয বফধ উত্তযারধকায জঘালণা 

ত্র 

৭। নমুনা স্বাক্ষয  াদতয াঁে আঙ্গুদরয  ছা 

৮। না-দাফী  প্রতুয়ন ত্র     

৯। জনন ভঞ্জুযী আদদ 

১০। যকারয ানারদ রযদাদধয অিীকায ত্র                                                                    

 রপ/োজয  মুি  

কাযী করভনায (াংস্থান াখা) 

ভাদাযীপুয 

+৮৮০৬৬১৬-২২৭৫ 

+৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১৩ 

ac.est.madaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

০২. ারযফারযক জনন 

(নন ভঞ্জুযীয পূদফ যই 

জননাদযয মৃত্যু দর) 

১০( দ) 

কাম যরদফ 

১। নন-জগদজদেড োকুদযদদয জক্ষদত্র ারব য বুক 

২। রআযএর-এ  গভদনয ভজু্ঞযীত্র 

৩। প্রতুারত জল জফতন ত্র 

৪। জনন আদফদন পযভ ২.১ 

 রপ/োজয  মুি   কাযী করভনায (াংস্থান াখা) 

ভাদাযীপুয 

+৮৮০৬৬১৬-২২৭৫ 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 
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ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য 

এফাং রযদাধ 

দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

৫।  াদাে য াইদজয  স্ট্ুাম্প াইদজয 

তুারয়ত যরিন ছরফ 

৬।  উত্তযারধকায  নদ ত্র  নন  ম্যারযজ 

াটি যরপদকে 

৭। নমুনা স্বাক্ষয  াদতয াঁে আঙ্গুদরয  ছা 

৮। না-দাফী  প্রতুয়ন ত্র     

৯। জনন ভঞ্জুযী আদদ 

১০। যকারয ানারদ রযদাদধয অিীকায ত্র    

১১।   মৃত্যু   নদ ত্র 

১২। অরববাফক ভদনানয়ন এফাং অফয বাতা  

আনুদতারলক  উদত্তারন কযায  জন্য ক্ষভতায অ যণ 

নদ 

                                                                 

+৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১৩ 

ac.est.madaripur@gmail.com 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

০৩ ারযফারযক জনন 

(অফয                          

বাতা   জবাগযত অফস্থায় 

জনন  জবাগীয মৃত্যু 

দর) 

১০( দ) 

কাম যরদফ 

১। ারযফারযক জনন আদফদন পযভ ২.২ 

২।  াদাে য াইদজয  স্ট্ুাম্প াইদজয 

তুারয়ত যরিন ছরফ 

৩।  উত্তযারধকায  নদ ত্র  নন  ম্যারযজ 

াটি যরপদকে 

৪। নমুনা স্বাক্ষয  াদতয াঁে আঙ্গুদরয  ছা 

৫।   রর এফাং রড-াপ     

৬। মৃত্যু  নদ 

৭। অরববাফক ভদনানয়ন এফাং অফয বাতা  

আনুদতারলক  উদত্তারন কযায  জন্য ক্ষভতা অ যণ 

নদ 

                                                                 

 রপ/োজয  মুি   কাযী করভনায (াংস্থান াখা) 

ভাদাযীপুয 

+৮৮০৬৬১৬-২২৭৫ 

+৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১৩ 

ac.est.madaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

০৪  কভ যোযীদদয কল্যাণ 

জফাড য দত আরথ যক 

াায্য  প্রদান 

০৭ (াত)  

কাম যরদফ 

১।   কল্যাণ তরফদরয অনুদান ভঞ্জুযীয জন্য 

আদফদন পযভ  

২।  াদাে য াইদজয  াইদজয তুারয়ত যরিন 

ছরফ ১ কর 

৩।  কভ যস্থদরয  জফতদনয প্রতুমনত্র 

৪। কল্যাণ তরফর/দমৌথফীভায  াায্য ায়ায 

দারফদাযদদয নমুনা স্বাক্ষয 

৫. াংরস্দষ্ট আদফদদনয রফলদময াংরস্দষ্ট 

কাগজদত্রয মূর কর 

 রপ/োজয  মুি   কাযী করভনায (াংস্থান াখা) 

ভাদাযীপুয 

+৮৮০৬৬১৬-২২৭৫ 

+৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১৩ 

ac.est.madaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
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০৮। যাজস্ব াখা 

ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য 

এফাং 

রযদাধ 

দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

০১ 

কৃতলিা েতভ 

ফতদাফত্ম প্রত্মাফ 

নুতভাদন 

অতফদতনয 

িাতযি তি 

১ জথত  ৩ 

ভাতয ভতধ্য 

তনধ যাতযি পতভ য অতফদন  যতি তফ। 

ংতস্দষ্ট 

উতেরা ভূতভ 

তপত 

প্রতমােয 

নত 

জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয (এ এ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +88০৬৬১-৬১৩১৬ 

          +8801733351407   

rdc.madaripur007@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

০২ 

য াতয দিতযয 

নুকূতর কৃতল 

িা েতভ 

ফতদাফত্ম প্রদান 

ঐ তনধ যাতযি পতভ য অতফদন  যতি তফ ঐ 
প্রতমােয 

নত 

জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয (এ এ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +88০৬৬১-৬১৩১৬ 

          +8801733351407   

rdc.madaripur007@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

03 

য াতয তক্ষা 

প্রতি্াতনয নুকূতর 

কৃতল িা েতভ 

ফতদাফত্ম প্রদান

 

  

ঐ তনধ যাতযি পতভ য অতফদন  যতি তফ। ঐ 
প্রতমােয 

নত 

জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয (এ এ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +88০৬৬১-৬১৩১৬ 

          +8801733351407   

rdc.madaripur007@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

০৪ 

জফয াযী তক্ষা  

প্রতি্াতনয নুকূতর 

কৃতল িা েতভ 

ফতদাফত্ম প্রদান 

ঐ তনধ যাতযি পতভ য অতফদন  যতি তফ। ঐ 
প্রতমােয 

নত 

জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয (এ এ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +88০৬৬১-৬১৩১৬ 

          +8801733351407   

rdc.madaripur007@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

০৫ 

তফতষ্ট তক্ষা  তফদ, ঐ তনধ যাতযি পতভ য অতফদন  যতি তফ। ঐ প্রতমােয 
জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয (এ এ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 
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ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য 

এফাং 

রযদাধ 

দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

 তফ াততিয  ফা 

োিীয় ম যাতয় তনে 

ফদাতনয েন্য 

তফতলবাতফ স্বীকৃি 

ব্যতক্তয নুকূতর 

কৃতল িা েতভ 

ফতদাফত্ম প্রদান 

নত রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +88০৬৬১-৬১৩১৬ 

          +8801733351407   

rdc.madaripur007@gmail.com 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

০৬ 

প্রাকৃতি  

দুতম যাগেতনি  াযতন 

ক্ষতিগ্রস্থ তযফাতযয 

নুকূতর কৃতল 

িাে েতভ 

ফতদাফত্ম প্রদান 

ঐ তনধ যাতযি পতভ য অতফদন  যতি তফ। ঐ 
প্রতমােয 

নত 

জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয (এ এ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +88০৬৬১-৬১৩১৬ 

          +8801733351407   

rdc.madaripur007@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

০৭ 

প্রফাীতদ ভফায় 

তভতিয ভাধ্যতভ 

ফহুির বফন 

তনভ যাতনয েন্য 

কৃতল িাে েতভ 

ফতদাফত্ম প্রদান 

ঐ তনধ যাতযি পতভ য অতফদন  যতি তফ। ঐ 
প্রতমােয 

নত 

জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয (এ এ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +88০৬৬১-৬১৩১৬ 

          +8801733351407   

rdc.madaripur007@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

০৮ গফাতদ শু ফা 

দুগ্ধিাভায, 

াঁমুযতগ িাভায 

স্থাতনয জক্ষতত্র তে 

 াযিানা স্থাতনয 

েন্য কৃতল িাে 

েতভ ফতদাফত্ম 

প্রদান 

অতফদতনয 

িাতযি তি 

১ জথত  ৩ 

ভাতয ভতধ্য 

তনধ যাতযি পতভ য অতফদন  যতি তফ। 

ংতস্দষ্ট 

উতেরা ভূতভ 

তপত 

প্রতমােয 

নত 

জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয (এ এ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +88০৬৬১-৬১৩১৬ 

          +8801733351407   

rdc.madaripur007@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
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০৯। জুরডরয়ার মুরিখানা াখা (জজ,এভ) 

 

ক্র

রভ

ক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

1  এতড তফক্রতয়য রাআতন্প 

প্রদান  

১৫  ভ য তদফ  

 

 ১।পূযণকৃি তনধ যাতযি অতফদন পযভ  

২। অতফদন  াযীয        এন.অআ.তড. 

                  

৩। তত াআতেয      ছতফ (২ ত) 

৪। টা া েভা জদয়ায যতদ          

          

৫            

৬                           

       

৭                                     

        

৮                                  

                                 

          

৯                                 

                                 

          

 

জেরা প্রাত য  াম যারয় 

এয ফ্রন্ট জডক্স / জে.এভ 

ািায়/ তনতম্নাক্ত তয়ফ 

ঠি ানায়  

www.madaripur.go

v.bd 

www.forms.portal.g

ov.bd 

৫,০০০/-  

(াঁে াোয টা া) 

জট্রোযী োরাতনয 

ভাধ্যতভ জানারী 

ব্যাংত  েভা তদতি 

তফ, োরান জ াডঃ ১-

২২০১-০০০১-১৮৫৪  

 

কাযী করভনায (জজএভ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +৮৮০৬৬১-৬১৩১৬ 

         +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১০ 

acjmmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

2  এতড তযফতনয 

রাআতন্প প্রদান  

১৫  ভ য তদফ   

 

১।পূযণকৃি তনধ যাতযি অতফদন পযভ  

২। অতফদন  াযীয এন.অআ.তড.          

         

৩।তত াআে যতিণ ছতফ (২ ত) 

৪। টা া েভা জদয়ায যতদ            

    

৫                                 

                           

 

জেরা প্রাত য  াম যারয় 

এয ফ্রন্ট জডক্স / জে.এভ 

ািায়/ তনতম্নাক্ত তয়ফ 

ঠি ানায়  

www.madaripur.go

v.bd 

www.forms.portal.g

ov.bd 

১০০/-  

(এ  ি টা া) 

জট্রোযী োরাতনয 

ভাধ্যতভ জানারী 

ব্যাংত  েভা। োরান 

জ াডঃ ১-২২০১-

০০০১-১৮৫৪  

কাযী করভনায (জজএভ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +৮৮০৬৬১-৬১৩১৬ 

         +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১০ 

acjmmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

3  এতড ব্যফাতযয 

রাআতন্প প্রদান  

১৫  ভ য তদফ  

 

১।পূযণকৃি অতফদন পযভ  

২। অতফদন  াযীয এন.অআ.তড.          

     

৩। তত  াআে যতিণ ছতফ (২ ত) 

৪। টা া েভা জদয়ায যতদ            

    

 

জেরা প্রাত য  াম যারয় 

এয ফ্রন্ট জডক্স / জে.এভ 

ািায়/ তনতম্নাক্ত তয়ফ 

ঠি ানায়  

www.madaripur.go

v.bd 

www.forms.portal.g

             

        ৫    - 

     

ি) াধাযণ, তক্ষা  

গতফলণা ( ১০ তরটায 

ম যন্ত) ৩,০০০/-(তিন 

াোয টা া)  

কাযী করভনায (জজএভ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +৮৮০৬৬১-৬১৩১৬ 

         +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১০ 

acjmmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 
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ক্র

রভ

ক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

                                 

     

 

৫            

৬                             

৭                              

                               

        

৮                               

               

৯                            

                                    

                               

     

ov.bd গ) াধাযণ- ১০ 

তরটাতযয উতধয  

১০,০০০/- (দ াোয 

টা া) 

জট্রোযী োরাতনয 

ভাধ্যতভ জানারী 

ব্যাংত , োরান জ াডঃ 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪  

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

4  এতড রাআতন্প (াধাযণ, 

ফাতণতেয  তফক্রয় 

তযফন  ব্যফায) 

নফায়ন  

৭  ভ যতদফ  ১। পূযণকৃি অতফদন (রাআতন্প জভয়াতদয 

জল িাতযতিয ৩০ তদন পূতফ য অতফদন  যতি 

তফ) 

২। অতফদন  াযীয এন.অআ.তড.           

৩) রাআততন্পয মুর  তয িযাতয়ি 

নুতরত  

৪) মুর রাআতন্প তপ’য ৫% াতয জট্রোযী 

োরাতনয  ত। 

৫। তনধ যাতযি ভতয়য য অতফদন  যতর 

তদ্বগুন তপ েভা তদতি তফ। 

জেরা প্রাত য  াম যারয় 

এয ফ্রন্ট জডক্স / জে.এভ 

ািায়/ তনতম্নাক্ত তয়ফ 

ঠি ানায়  

www.madaripur.go

v.bd 

www.forms.portal.g

ov.bd 

মুর রাআতন্প তপ’য 

৫% াতয জট্রোযী 

োরাতনয ভাধ্যতভ 

জানারী ব্যাংত , 

োরান জ াডঃ ১-

২২০১-০০০১-১৮৫৪  

কাযী করভনায (জজএভ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +৮৮০৬৬১-৬১৩১৬ 

         +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১০ 

acjmmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

5  বফফাত  ফস্থা  

ম্পত যি নদত্র প্রদান  

১৫    াম যতদফ  (১) ২০ (তফ) টা া মূতল্যয জ াট য তপ 

ম্বতরি অতফদন  

(২) ৩০০/- টা া  মূতল্যয নন জুতডতয়ার 

স্ট্যাতম্প এতপতডতবট  

(৩) ২  ত িযাতয়ি যতিন ছতফ  

(৪) জানারী ব্যাং ,  প্রধান ািা- 

ভাদাযীপুতয-১-২২০১-০০০১-২৮৬১ জ াতড 

োরাতনয ভাধ্যতভ তপ েভাদানপূফ য   জট্রোযী 

োরাতনয মূর ত  

(৫) েন্ তনফন্ধন নদতত্রয  িযাতয়ি 

পতটা ত  

(৬) াতাতট যয িযাতয়ি পতটা ত  

 ৭                  ষ  

                             

                    

জেরা প্রাত য  াম যারয় 

এয ফ্রন্ট জডক্স / জে.এভ 

ািায়/ তনতম্নাক্ত তয়ফ 

ঠি ানায়  

www.madaripur.go

v.bd 

www.forms.portal.g

ov.bd 

০১।  নদত্র প্রাতি তপ 

ফাফদ ৭০০/- টা া  

জানারী ব্যাং ,  প্রধান 

ািা- ভাদাযীপুতয-১-

২২০১-০০০১-২৮৬১ 

জ াতড োরাতনয 

ভাধ্যতভ তপ 

েভাদানপূফ য   জট্রোযী 

োরাতনয মূর ত  

 

কাযী করভনায (জজএভ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +৮৮০৬৬১-৬১৩১৬ 

         +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১০ 

acjmmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
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ক্র

রভ

ক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

6  াধাযতনয েন্য ফন্দু / 

যাআতপর এয রাআতন্প 

প্রদান  

১৫  াম যতদফ ১। তনতদ যষ্ট পযতভ অতফদন  যতি তফ 

২। অয় য প্রিযয়নত্র (অয় তযয তযভাণ 

এ রক্ষ টা া এফং ধাযাফাত বাতফ তফগি 

তিন ফছতযয অয় তযয তযভাণ 

এনতফঅয  র্তয  অয় য প্রিযয়নত্র) 

৩। োিীয় তযেয় ত্র িযাতয়ি 

পতটা ত। 

৪। তত াআে যতিণ ছতফ ২  ত 

৫। অতেয়াস্ত্র ংক্রান্ত িথ্য ৩০০ টা ায নন 

জুতডতয়ার স্ট্যাতম্প জ ালণাত্র প্রদান 

 যতি তফ। 

জেরা প্রাত য  াম যারয় 

এয ফ্রন্ট জডক্স / জে.এভ 

ািায়/ তনতম্নাক্ত তয়ফ 

ঠি ানায়  

www.madaripur.go

v.bd 

www.forms.portal.g

ov.bd 

জট্রোযী োরাতনয 

ভাধ্যতভ রাআতন্প তপ 

ফাফদ-

ফন্দু /যাআতপর/টগান 

এয েন্য ২০০০০/- এয 

াতথ 

১৫% বযাট জানারী 

ব্যাংত  েভা প্রদান  

         

              -  -

    -    - ৮৫৯ 

                - 

 -    -    -     

কাযী করভনায (জজএভ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +৮৮০৬৬১-৬১৩১৬ 

         +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১০ 

acjmmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

7  য াতয  ভ য িযাতদয 

(াভতয ) েন্য ফন্দু / 

যাআতপর/টগান এয 

রাআতন্প প্রদান  

১৫ তদন  ১। তনতদ যষ্ট পযতভ অতফদন  যতি তফ, 

২। োিীয় তযেয় ত্র/েন্ তনফন্ধন এয 

িযাতয়ি পতটা ত 

৩। তত াআে যতিণ ছতফ ২  ত। 

৪। ংতিষ্ট  র্তযতক্ষয প্রিযয়নত্র 

৫। অতেয়াস্ত্র ংক্রান্ত িথ্য ৩০০ টা ায নন 

জুতডতয়ার স্ট্যাতম্প জ ালণাত্র প্রদান 

 যতি তফ। 

জেরা প্রাত য  াম যারয় 

এয ফ্রন্ট জডক্স / জে.এভ 

ািায়/ তনতম্নাক্ত তয়ফ 

ঠি ানায়  

www.madaripur.go

v.bd 

www.forms.portal.g

ov.bd 

োেযমুক্ত  কাযী করভনায (জজএভ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +৮৮০৬৬১-৬১৩১৬ 

         +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১০ 

acjmmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

8  য াতয  ভ য িযাতদয 

(তফাভতয ) েন্য ফন্দু / 

যাআতপর/টগান এয 

রাআতন্প প্রদান  

১৫  াম যতদফ  ১। তনতদ যষ্ট পযতভ অতফদন  যতি তফ 

২। োিীয় তযেয় ত্র/েন্ তনফন্ধন এয 

িযাতয়ি পতটা ত 

৩। তত াআে ছতফ ২  ত 

৪। ংতস্দষ্ট  র্তযতক্ষয প্রিযয়নত্র  

৫। অতেয়াস্ত্র ংক্রান্ত িথ্য ৩০০ টা ায নন 

জুতডতয়ার স্ট্যাতম্প জ ালণাত্র প্রদান 

 যতি তফ। 

জেরা প্রাত য  াম যারয় 

এয ফ্রন্ট জডক্স / জে.এভ 

ািায়/ তনতম্নাক্ত তয়ফ 

ঠি ানায়  

www.madaripur.go

v.bd 

www.forms.portal.g

ov.bd 

                 

৬               

                

              

                   

               

               

কাযী করভনায (জজএভ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +৮৮০৬৬১-৬১৩১৬ 

         +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১০ 

acjmmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

9  তিায ফাধ য যেতনি 

/মৃত্যযেতনি  াযতণ 

উত্তযাতধ ায ফযাফয 

অতেয়াস্ত্র রাআতন্প প্রদান  

১৫  াম যতদফ  

১। তনতদ যষ্ট পযতভ অতফদন  যতি তফ 

২। োিীয় তযেয় ত্র/েন্ তনফন্ধন এয 

িযাতয়ি পতটা ত 

৩। তত াআে ছতফ ২  ত 

৪। রপনাভা অ াতয তিায তন ট জথত  

না দাফী ত্র এফং তিায মৃত্যযয জক্ষতত্র 

য়াতযতদয ৩০০ টা া নন জুতডতয়ার 

স্ট্যাতম্প জনাটাযীকৃি না দাফীত্র।  

জেরা প্রাত য  াম যারয় 

এয ফ্রন্ট জডক্স / জে.এভ 

ািায়/ তনতম্নাক্ত তয়ফ 

ঠি ানায়  

www.madaripur.go

v.bd 

www.forms.portal.g

ov.bd 

জট্রোযী োরাতনয 

ভাধ্যতভ রাআতন্প তপ 

ফাফদ-

ফন্দু /যাআতপর/টগান 

এয েন্য ২০০০০/- এয 

াতথ 

১৫% বযাট জানারী 

ব্যাংত  েভা প্রদান  

         

কাযী করভনায (জজএভ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +৮৮০৬৬১-৬১৩১৬ 

         +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১০ 

acjmmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
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ক্র

রভ

ক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

৫। অতেয়াস্ত্র ংক্রান্ত িথ্য ৩০০ টা ায নন 

জুতডতয়ার স্ট্যাতম্প জ ালণাত্র প্রদান 

 যতি তফ।  

              -  -

    -    - ৮৫৯ 

                - 

 -    -    -     

10  াধাযতনয েন্য 

তস্তর/তযবাযফায এয 

রাআতন্প প্রদান  

৩০  াম যতদফ ১। তনতদ যষ্ট পযতভ অতফদন  যতি তফ 

২। অয় য প্রিযয়নত্র (অয় তযয তযভাণ 

তিনরক্ষ টা া এফং ধাযাফাত বাতফ তফগি 

তিন ফছতযয এনতফঅয  র্তয  অয় য 

প্রিযয়নত্র) 

৩। োিীয় তযেয় ত্র িযাতয়ি 

পতটা ত। 

৪। তত াআে যতিণ ছতফ ২  ত 

৫। অতেয়াস্ত্র ংক্রান্ত িথ্য ৩০০ টা ায নন 

জুতডতয়ার স্ট্যাতম্প জ ালণাত্র প্রদান 

 যতি তফ।  

জেরা প্রাত য  াম যারয় 

এয ফ্রন্ট জডক্স / জে.এভ 

ািায়/ তনতম্নাক্ত তয়ফ 

ঠি ানায়  

www.madaripur.go

v.bd 

www.forms.portal.g

ov.bd 

জট্রোযী োরাতনয 

ভাধ্যতভ রাআতন্প তপ 

ফাফদ-

তস্তর/তযবারফায এয 

েন্য ৩০০০০/- এয 

াতথ 

১৫% বযাট জানারী 

ব্যাংত  েভা প্রদান  

         

              -  -

    -    - ৮৫৯ 

                - 

 -    -    -     

কাযী করভনায (জজএভ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +৮৮০৬৬১-৬১৩১৬ 

         +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১০ 

acjmmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

11  য াতয  ভ য িযাতদয 

(াভতয ) েন্য 

তস্তর/তযবারফায এয 

রাআতন্প প্রদান  

৩০  াম যতদফ ১। তনতদ যষ্ট পযতভ অতফদন  যতি তফ, 

২। োিীয় তযেয় ত্র/েন্ তনফন্ধন এয 

িযাতয়ি পতটা ত 

৩। তত াআে যতিণ ছতফ ২  ত। 

৪। ংতিষ্ট  র্তযতক্ষয প্রিযয়নত্র 

৫। অতেয়াস্ত্র ংক্রান্ত িথ্য ৩০০ টা ায নন 

জুতডতয়ার স্ট্যাতম্প জ ালণাত্র প্রদান 

 যতি তফ। 

জেরা প্রাত য  াম যারয় 

এয ফ্রন্ট জডক্স / জে.এভ 

ািায়/ তনতম্নাক্ত তয়ফ 

ঠি ানায়  

www.madaripur.go

v.bd 

www.forms.portal.g

ov.bd 

তপ মুক্ত কাযী করভনায (জজএভ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +৮৮০৬৬১-৬১৩১৬ 

         +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১০ 

acjmmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

12  য াতয  ভ য িযাতদয 

(তফাভতয ) েন্য 

তস্তর/তযবারফায এয 

রাআতন্প প্রদান  

৩০  াম যতদফ ১। তনতদ যষ্ট পযতভ অতফদন  যতি তফ 

২। োিীয় তযেয় ত্র/েন্ তনফন্ধন এয 

িযাতয়ি পতটা ত 

৩। তত াআে ছতফ ২  ত 

৪। ংতস্দষ্ট  র্তযতক্ষয প্রিযয়নত্র  

৫। অতেয়াস্ত্র ংক্রান্ত িথ্য ৩০০ টা ায নন 

জুতডতয়ার স্ট্যাতম্প জ ালণাত্র প্রদান 

 যতি তফ। 

জেরা প্রাত য  াম যারয় 

এয ফ্রন্ট জডক্স / জে.এভ 

ািায়/ তনতম্নাক্ত তয়ফ 

ঠি ানায়  

www.madaripur.go

v.bd 

www.forms.portal.g

ov.bd 

                 

৬               

                

              

                   

               

               

কাযী করভনায (জজএভ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +৮৮০৬৬১-৬১৩১৬ 

         +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১০ 

acjmmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

13  ব্যাং  ফা অতথ য  

প্রতি্ান ম যাতয় শুধুভাত্র 

টগান/এনতফত যাআতপর 

এয রাআতন্প প্রদান 

 

৩০  াম যতদফ ১। তনতদ যষ্ট পযতভ অতফদন  যতি তফ 

২। অতফদতনয াতথ অতেয়াস্ত্র ব্যফায াযী 

 াড য তনতয়াগ ংক্রান্ত  াগেত্র এফং থ য 

তযফতনয েন্য ব্যফহৃি গাড়ীয ংখ্যা 

উতেি  যি: প্রতি্ানটিয প্রধান  াম যারয় 

জেরা প্রাত য  াম যারয় 

এয ফ্রন্ট জডক্স / জে.এভ 

ািায়/ তনতম্নাক্ত তয়ফ 

ঠি ানায়  

www.madaripur.go

জট্রোযী োরাতনয 

ভাধ্যতভ রাআতন্প তপ 

ফাফদ-রং ব্যাতযর এয 

েন্য ২০০০০/- এয 

াতথ 

কাযী করভনায (জজএভ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +৮৮০৬৬১-৬১৩১৬ 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 
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ক্র

রভ

ক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

 র্তয  প্রিযয়ন ত্র প্রদান  যতি তফ। 

৩। োিীয় তযেয় ত্র/েন্ তনফন্ধন এয 

িযাতয়ি পতটা ত 

৪। তত াআে ছতফ ২  ত 

৫। ংতস্দষ্ট  র্তযতক্ষয নত্যন ািা জিারায 

প্রিযয়নত্র 

৬। অতেয়াস্ত্র ক্রয় ংক্রান্ত প্রধান  াম যারতয়য 

তনতদ যনা। 

৭। অয় য ংক্রান্ত িথ্যাফতর 

৮। গাতড যয েীফন বৃত্তান্ত  স্ত্র তযোরনায 

নদত্র।  

৯। স্ত্র প্রতক্ষণ প্রাি  ভ যোযীয ংখ্যা এফং 

প্রতক্ষণ ংক্রান্ত নদত্র।  

১০। ফাতড় বাড়ায চুতক্তত্র। 

    অতেয়াস্ত্র ংক্রান্ত িথ্য ৩০০ টা ায নন 

জুতডতয়ার স্ট্যাতম্প জ ালণাত্র প্রদান 

 যতি তফ। 

v.bd 

www.forms.portal.g

ov.bd 

১৫% বযাট জানারী 

ব্যাংত  েভা প্রদান  

         

              -  -

    -    - ৮৫৯ 

                - 

 -    -    -     

         +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১০ 

acjmmadaripur@gmail.com 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

14  াধাযতণয েন্য ফন্দু / 

যাআতপর/টগান/তস্তর/ 

তযবারফায এয রাআতন্প  

নফায়ন  

১  াম যতদফ ১। অতফদনত্র  

২। োিীয় তযেয় ত্র/েন্ তনফন্ধন 

িযাতয়ি পতটা ত 

                                 

জেরা প্রাত য  াম যারয় 

এয ফ্রন্ট জডক্স / জে.এভ 

ািায়/ তনতম্নাক্ত তয়ফ 

ঠি ানায়  

www.madaripur.go

v.bd 

www.forms.portal.g

ov.bd 

        

             

      ৫    - 

     

                 

            - 

     

              

 ৫            

         

              -  -

    -    - ৮৫৯ 

                - 

 -    -    -     

কাযী করভনায (জজএভ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +৮৮০৬৬১-৬১৩১৬ 

         +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১০ 

acjmmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

15  য াতয  ভ য িযাতদয 

(াভতয ) েন্য ফন্দু / 

যাআতপর/ 

তস্তর/তযবারফায এয 

রাআতন্প  নফায়ন  

১ তদন  ১। অতফদনত্র  

২। োিীয় তযেয় ত্র/েন্ তনফন্ধন 

িযাতয়ি পতটা ত 

                                 

জেরা প্রাত য  াম যারয় 

এয ফ্রন্ট জডক্স / জে.এভ 

ািায়/ তনতম্নাক্ত তয়ফ 

ঠি ানায়  

www.madaripur.go

v.bd 

www.forms.portal.g

ov.bd 

      কাযী করভনায (জজএভ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +৮৮০৬৬১-৬১৩১৬ 

         +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১০ 

acjmmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
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ক্র

রভ

ক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

16  য াতয  ভ য িযাতদয 

(তফাভতয ) েন্য ফন্দু / 

যাআতপর/টগান 

/তস্তর/তযবারফায এয 

রাআতন্প  নফায়ন  

১ তদন  ১। অতফদনত্র  

২। োিীয় তযেয় ত্র/েন্ তনফন্ধন 

িযাতয়ি পতটা ত 

                                 

জেরা প্রাত য  াম যারয় 

এয ফ্রন্ট জডক্স / জে.এভ 

ািায়/ তনতম্নাক্ত তয়ফ 

ঠি ানায়  

www.madaripur.go

v.bd 

www.forms.portal.g

ov.bd 

                 

৬               

                

              

                   

              

               

কাযী করভনায (জজএভ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +৮৮০৬৬১-৬১৩১৬ 

         +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১০ 

acjmmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

17  তত্র ায তডক্লাতযন 

ংক্রান্ত  

৩০ ( তত্র) 

 াম যতদফ  

(১) অতফদনত্র   

(২) তক্ষাগি জমাগ্যিায নদ ত্র  

(৩) োিীয় তযেয়তত্রয িযাতমি 

পতটা ত  

(৪) ২  ত তত াআতেয িযাতয়ি যতিন 

ছতফ  

(৫) ব্যাং  রতবতন্প াটি যতপত ট  

 (৬) জপ্রতয াতথ চুতক্তত্র  

(৭) তবজ্ঞিায নদ ত্র  

 ৮                            

জেরা প্রাত য  াম যারয় 

এয ফ্রন্ট জডক্স / জে.এভ 

ািায়/ তনতম্নাক্ত তয়ফ 

ঠি ানায়  

www.madaripur.go

v.bd 

www.forms.portal.g

ov.bd 

প্রতমােয নয়  কাযী করভনায (জজএভ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +৮৮০৬৬১-৬১৩১৬ 

         +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১০ 

acjmmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

18  জপ্রতয তডক্লাতযন 

ংক্রান্ত  

১৫  াম যতদফ  (১) াদা  াগতে তরতিি  অতফদন  

(২) োিীয় তযেয়তত্রয িযাতমি 

পতটা ত  

(৩) ২  ত তত াআতেয িযাতয়ি যতিন 

ছতফ  

(৪) ব্যাং  রতবতন্প াটি যতপত ট  

(৫) জপ্রতয  ভাতর ানা স্বত্ব/ চুতক্ত  নাভা  

 ৬             

 ৭           

 

জেরা প্রাত য  াম যারয় 

এয ফ্রন্ট জডক্স / জে.এভ 

ািায়/ তনতম্নাক্ত তয়ফ 

ঠি ানায়  

www.madaripur.go

v.bd 

www.forms.portal.g

ov.bd 

প্রতমােয নয়  কাযী করভনায (জজএভ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +৮৮০৬৬১-৬১৩১৬ 

         +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১০ 

acjmmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

19               

            

৬                                   

                              

               

              

৫                          

৬                  ৭        

                      

৮              

৯                               

                               

             

জেরা প্রাত য  াম যারয় 

এয ফ্রন্ট জডক্স / জে.এভ 

ািায়/ তনতম্নাক্ত তয়ফ 

ঠি ানায়  

www.madaripur.go

v.bd 

www.forms.portal.g

ov.bd 

         -  

৫            

                

 ৫         

             -

          -  -

 ৫  -    - ৬৮   

    -  -    -

    -     

                   

                 

কাযী করভনায (জজএভ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +৮৮০৬৬১-৬১৩১৬ 

         +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১০ 

acjmmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
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ক্র

রভ

ক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

      -         

                     -        

        

                             

      ষ                      

              

                 

                 

20                     

      

                                                

     

 

                               

জেরা প্রাত য  াম যারয় 

এয ফ্রন্ট জডক্স / জে.এভ 

ািায়/ তনতম্নাক্ত তয়ফ 

ঠি ানায়  

www.madaripur.go

v.bd 

www.forms.portal.g

ov.bd 

        কাযী করভনায (জজএভ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +৮৮০৬৬১-৬১৩১৬ 

         +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১০ 

acjmmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

21                      

            

                                                

     

 

                               

জেরা প্রাত য  াম যারয় 

এয ফ্রন্ট জডক্স / জে.এভ 

ািায়/ তনতম্নাক্ত তয়ফ 

ঠি ানায়  

www.madaripur.go

v.bd 

www.forms.portal.g

ov.bd 

        কাযী করভনায (জজএভ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +৮৮০৬৬১-৬১৩১৬ 

         +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১০ 

acjmmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

22                     

            

 ৫                                        

                                 

            

                                  

                        

                      

                             

৫                             

৬                              

জেরা প্রাত য  াম যারয় 

এয ফ্রন্ট জডক্স / জে.এভ 

ািায়/ তনতম্নাক্ত তয়ফ 

ঠি ানায়  

www.madaripur.go

v.bd 

www.forms.portal.g

ov.bd 

              

               -  -

    -    - ৬৮   

কাযী করভনায (জজএভ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +৮৮০৬৬১-৬১৩১৬ 

         +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১০ 

acjmmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

23                   

                    

৭                                              

       

                                   

                           

        

              

৫               

জেরা প্রাত য  াম যারয় 

এয ফ্রন্ট জডক্স / জে.এভ 

ািায়/ তনতম্নাক্ত তয়ফ 

ঠি ানায়  

www.madaripur.go

v.bd 

www.forms.portal.g

   -    কাযী করভনায (জজএভ াখা) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং- 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জপানঃ +৮৮০৬৬১-৬১৩১৬ 

         +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১০ 

acjmmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 
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ক্র

রভ

ক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

৬    -         

৭                  

 

ov.bd পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

 

১০। জনজাযত াখা 

 

ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায 

জকাড, অরপরয়ার জেররদপান  ই-

জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

০১ ারকযে  াউ/অন্যান্য  

যকারয জযষ্ট  াউজ 

মূদ আফান সুরফধা 

প্রদান 

আদফদন অনুমায়ী  

(দভম যাদা  

আদফদন 

অগ্রারধকায 

দািরযক ত্র/ রররখত আদফদন - যকায রনধ যারযত 

াদয  

জনজাযত জডপুটি কাদরক্টয 

 ভাদাযীপুয 

জপানঃ+88০৬৬১-৬১৩৭৭ 

         +৮৮০১৭৫২৫২১১২২ 

        +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৭ 

ndcmadaripur54@gmail.com 

 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

১১। জযরবরনউ মুরিখানা াখা 

ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ প্রদয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/রদন/ভা) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় কাজগজত্র  

প্রারিয স্থান 

রপ/োদজয দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

( কভ যকতযায নাভ,দরফ, 

ফাাংরাদদদয জকাড,দজরা/ 

উদজরা জকাড জেররদপান নম্বয, ই-

জভইর) 

উর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ আরর 

কযা মাদফ (কভ যকতযায নাভ, 

দরফ,ফাাংরাদদদয 

জকাড,দজরা/উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয, ই-জভইর) 

০১ আভদভািায 

নাভা 

কাম যকয 

কযণ 

৩০ কাম যরদফ মূর আভদভািায নাভা   রফদল আঠাদরা স্ট্ুাম্প 

‘এ’ কুাোগরযয জন্য   ১০০০/- 

‘রফ’ কুাোগরযয জন্য   ২০০০/- 

‘র’ কুাোগরযয জন্য   ৪০০০/- 

‘রড’ কুাোগরযয জন্য   ৮০০০/- 

 জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয, ভাদাযীপুয 

   জপানঃ +88০৬৬১-৬১৩১৬ 

             +8801733351407   

rdc.madaripur007@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
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১২।   অর যত ম্পরত্ত াখা 

 

ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং রযদাধ দ্দরত াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

০১ ইজাযা নফায়ন ( 

ফাাংরা দনয 

রবরত্তদত এক ফছয 

জভয়াদী ইজাযা 

প্রদান কযা য়) 

১৫ (দনয) 

কাম যরদফ 

(১) জজরা প্রাক 

ফযাফদয রররখত 

আদফদনত্র 

(২) ফ যদল রড.র. 

আয এয 

ছায়াররর/পদোকর 

(৩)   জৌযকয কয 

রযদাদধয  

যীদ এয 

ছামাররর/পদোকর 

 (১)আদফদদনয াদথ ১০/ োকায জকাে য রপ 

জৌয এরাকায জন্য ফারল যক রীজভারনয জেণী রবরত্তক 

ায 

(১) কৃরল জরভ             ১০০০/-  োকা (প্ররত একয) 

(২) অকৃরল/রবটি জরভ     ৪০০০/- োকা (প্ররত একয) 

(৩) রল্প/ফারনজু          ৫০০০/- োকা (প্ররত একয) 

 আফারক ঘযঃ 

(৪) কাঁো ঘয (টিদনয)      ৩/-   োকা (প্ররত ফগ যফুে) 

(৫) আধাকা/াকা ঘয     ৪/- োকা (প্ররত ফগ যফুে) 

টিদনয ছাদ 

(৬)  াকা ঘয/দারান       ৬/- োকা (প্ররত ফগ যফুে) 

ফারনরজুক ঘযঃ 

(৭) টিদনয কাঁো ঘয         ৮/- োকা (প্ররত ফগ যফুে) 

(৮) আধা-াকা ঘয/ 

াকাঘয/দারান               ১২/- োকা (প্ররত ফগ যফুে) 

 কাযী করভনায 

 (অর যত ম্পরত্ত াখা) 

জজরা প্রাদকয কম যারয়, ভাদাযীপুয  

জভাফাঃ +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৯ 

acvpmadaripur@gmail.com  

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

০২ জগজেভুি 

ম্পরত্তয ররজ 

প্রদান (রবর 

জকভুি ম্পরত্তয 

রনধ যারযত 

ইজাযাগ্রীতা না 

থাকদর রকাংফা 

ইজাযা গ্রীতা 

ররজ গ্রদণ 

অরনচ্ছুক দর  

রকাংফা 

য়ারযদদয ভদে 

রফবাজন কযদর 

নত্যনবাদফ ররজ 

প্রদান কযা দয় 

থাদক) 

১৫ (দনয) 

কাম যরদফ 

(১) জজরা প্রাক 

ফযাফদয রররখত 

আদফদনত্র 

(২) জবাোয আইরড 

কাড য 

(৩)  য়ারয সূদত্র 

ররজ রনদত দর  

স্বাথ যারধকায 

নদাত্র  

 

 (১)আদফদদনয াদথ ১০/ োকায জকাে য রপ 

জৌয এরাকায জন্য ফারল যক রীজভারনয জেণী রবরত্তক 

ায 

(১) কৃরল জরভ          ১০০০/-  োকা (প্ররত একয) 

(২) অকৃরল/রবটি জরভ   ৪০০০/- োকা (প্ররত একয 

(৩) রল্প/ফারনজু        ৫০০০/- োকা (প্ররত একয 

 আফারক ঘযঃ 

(৪) কাঁো ঘয (টিদনয)      ৩/-   োকা (প্ররত ফগ যফুে 

(৫) আধাকা/াকা ঘয     ৪/- োকা (প্ররত ফগ যফুে 

টিদনয ছাদ 

(৬)  াকা ঘয/দারান       ৬/- োকা (প্ররত ফগ যফুে 

ফারনরজুক ঘযঃ 

(৭) টিদনয কাঁো ঘয         ৮/- োকা (প্ররত ফগ যফুে 

(৮) আধা-াকা ঘয/ 

াকাঘয/দারান               ১২/- োকা (প্ররত ফগ যফুে 

 কাযী করভনায 

 (অর যত ম্পরত্ত াখা) 

জজরা প্রাদকয কম যারয়, ভাদাযীপুয  

জভাফাঃ +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৯ 

acvpmadaripur@gmail.com 

 

 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
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১৩।   ব্যফা  ফারণজু াখা 

ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায 

জকাড, অরপরয়ার জেররদপান  ই-

জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর) 

০১  জরৌজাত িব্য 

রফক্রদয়য রডররাং 

রাইদি প্রদান 

৩০ (রত্র) 

কাম যরদফ 

(১) রনধ যারযত ‘এ’ পযদভ আদফদন 

কযদত দফ 

(২) নাগরযকদত্বয নদত্র 

(তুারয়ত পদোকর) 

(৩)  ব্যফা প্ররতিাদনয ভাররকানা 

াংক্রান্ত 

কাগজত্র/চুরিনাভা/বাড়ায যরদ  

(তুারমত পদোকর) 

৪। জেড রাইদি  (তুারমত 

পদোকর) 

৫। তপররী ব্যাাংক কর্তযক প্রদত্ত  

আরথ যক স্বচ্ছরতা নদত্র (মরদ 

থাদক) 

৬। আয়কয নদ মরদ (মরদ থাদক) 

৭।  াদাে য াইদজয এক কর 

তুারয়ত যরিন ছরফ 

 

জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্টদডক্স/ব্যফা-ফারনজু 

াখা/প্রদমাজু জক্ষদত্র রনজ উদযাদগ 

যফযাকৃত ফা াংগ্রীত ফা 

www.forms.portal.gov.bd  

 

রাইদি রপ-৩০০০/-  

োকা জানারী ব্যাাংক,  

প্রধান াখা, ভাদাযীপুদয 

জকাড নাং-১-০৭৪২-০০০০-

১৮৭৬ এ জেজাযী োরাদনয 

ভােদভ জভা প্রদান কযদত 

দফ 

 

কাযী করভনায  

(ব্যফস্যা-ফারনজু াখা) ভাদাযীপুয 

জপানঃ+88০৬৬১-৬১৩৭৭ 

         +৮৮০১৭৫২৫২১১২২ 

        +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৭ 

ndcmadaripur54@gmail.com 

 

 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.b

d 

২ জরৌজাত িব্য 

রফক্রদয়য রডররাং 

রাইদি নফায়ন 

০৭ (াত) 

কাম যরদফ 

রাইদদিয জভয়াদ জল মায 

১ভা পূদফ য 

১। াদা কাগদজ আদফদন 

২।  মূর রাইদি 

৩। জেজাযী রাইদি োরাদনয মূর 

কর 

জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্টদডক্স/ব্যফা-ফারনজু 

াখা/প্রদমাজু জক্ষদত্র রনজ উদযাদগ 

যফযাকৃত ফা াংগ্রীত ফা 

www.forms.portal.gov.bd 

নফায়ন রপ-১৫০০/-  োকা 

জানারীব্যাাংক,  প্রধান 

াখা, ভাদাযীপুদয জকাড 

নাং-১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ 

এ জেজাযী োরাদনয 

ভােদভ জভা প্রদান কযদত 

দফ 

কাযী করভনায (ব্যফস্যা-ফারনজু 

াখা) ভাদাযীপুয 

জপানঃ+88০৬৬১-৬১৩৭৭ 

         +৮৮০১৭৫২৫২১১২২ 

        +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৭ 

ndcmadaripur54@gmail.com 

 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.b

d 

৩ রদভন্ট  রফক্রদয়য 

রডররাং রাইদি   

প্রদান 

৩০ (রত্র) 

কাম যরদফ 

(১) রনধ যারযত ‘এ’ পযদভ আদফদন 

কযদত দফ 

(২) নাগরযকদত্বয নদত্র 

(তুারয়ত পদোকর) 

(৩)  ব্যফা প্ররতিাদনয ভাররকানা 

াংক্রান্ত 

কাগজত্র/চুরিনাভা/বাড়ায যরদ  

(তুারমত পদোকর) 

৪। জেড রাইদি  (তুারমত 

পদোকর) 

৫। তপররী ব্যাাংক কর্তযক প্রদত্ত  

জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্টদডক্স/ব্যফা-ফারনজু 

াখা/প্রদমাজু জক্ষদত্র রনজ উদযাদগ 

যফযাকৃত ফা াংগ্রীত ফা 

www.forms.portal.gov.bd 

রাইদি  রপ-১৫০০/-  

োকা জানারীব্যাাংক,  

প্রধান াখা, ভাদাযীপুদয 

জকাড নাং-১-০৭৪২-০০০০-

১৮৭৬ এ জেজাযী োরাদনয 

ভােদভ জভা প্রদান কযদত 

দফ - 

কাযী করভনায (ব্যফস্যা-ফারনজু 

াখা) ভাদাযীপুয 

জপানঃ+88০৬৬১-৬১৩৭৭ 

         +৮৮০১৭৫২৫২১১২২ 

        +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৭ 

ndcmadaripur54@gmail.com 

  

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.b

d 
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ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায 

জকাড, অরপরয়ার জেররদপান  ই-

জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর) 

আরথ যক স্বচ্ছরতা নদত্র (মরদ 

থাদক) 

৬। আয়কয নদ মরদ (মরদ থাদক) 

৭।  াদাে য াইদজয এক কর 

তুারয়ত যরিন ছরফ 

৪ রদভন্ট  রফক্রদয়য 

রডররাং রাইদি 

নফামন 

০৭ (াত) 

কাম যরদফ 

রাইদদিয জভয়াদ জল মায 

১ভা পূদফ য 

১। াদা কাগদজ আদফদন 

২।  মূর রাইদি 

৩। জেজাযী রাইদি োরাদনয মূর 

কর 

জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্টদডক্স/ব্যফা-ফারনজু 

াখা/প্রদমাজু জক্ষদত্র রনজ উদযাদগ 

যফযাকৃত ফা াংগ্রীত ফা 

www.forms.portal.gov.bd 

নফায়ন রপ-৭৫০/-  োকা 

জানারীব্যাাংক,  প্রধান 

াখা, ভাদাযীপুদয জকাড 

নাং-১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ 

এ জেজাযী োরাদনয 

ভােদভ জভা প্রদান কযদত 

দফ 

কাযী করভনায (ব্যফস্যা-ফারনজু 

াখা) ভাদাযীপুয 

জপানঃ+88০৬৬১-৬১৩৭৭ 

         +৮৮০১৭৫২৫২১১২২ 

        +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৭ 

ndcmadaripur54@gmail.com 

 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.b

d 

৫ জুদয়রাযী রডররাং 

রাইদি   প্রদান 

৩০ (রত্র) 

কাম যরদফ 

(১) রনধ যারযত ‘এ’ পযদভ আদফদন 

কযদত দফ 

(২) নাগরযকদত্বয নদত্র 

(তুারয়ত পদোকর) 

(৩)  ব্যফা প্ররতিাদনয ভাররকানা 

াংক্রান্ত 

কাগজত্র/চুরিনাভা/বাড়ায যরদ  

(তুারমত পদোকর) 

৪। জেড রাইদি  (তুারমত 

পদোকর) 

৫। তপররী ব্যাাংক কর্তযক প্রদত্ত  

আরথ যক স্বচ্ছরতা নদত্র (মরদ 

থাদক) 

৬। আয়কয নদ মরদ (মরদ থাদক) 

৭।  াদাে য াইদজয এক কর 

তুারয়ত যরিন ছরফ 

জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্টদডক্স/ব্যফা-ফারনজু 

াখা/প্রদমাজু জক্ষদত্র রনজ উদযাদগ 

যফযাকৃত ফা াংগ্রীত ফা 

www.forms.portal.gov.bd 

রাইদি  রপ-৩০০০/-  

োকা জানারীব্যাাংক,  

প্রধান াখা, ভাদাযীপুদয 

জকাড নাং-১-০৭৪২-০০০০-

১৮৭৬ এ জেজাযী োরাদনয 

ভােদভ জভা প্রদান কযদত 

দফ 

কাযী করভনায (ব্যফস্যা-ফারনজু 

াখা) ভাদাযীপুয 

জপানঃ+88০৬৬১-৬১৩৭৭ 

         +৮৮০১৭৫২৫২১১২২ 

        +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৭ 

ndcmadaripur54@gmail.com 

 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.b

d 

৬ জুদয়রাযী রডররাং 

রাইদি   নফায়ন 

০৭ (াত) 

কাম যরদফ 

রাইদদিয জভয়াদ জল মায 

১ভা পূদফ য 

১। াদা কাগদজ আদফদন 

২।  মূর রাইদি 

৩। জেজাযী রাইদি োরাদনয মূর 

কর 

জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্টদডক্স/ব্যফা-ফারনজু 

াখা/প্রদমাজু জক্ষদত্র রনজ উদযাদগ 

যফযাকৃত ফা াংগ্রীত ফা 

www.forms.portal.gov.bd 

নফায়ন রপ ১৫০০/-  োকা 

জানারীব্যাাংক,  প্রধান 

াখা, ভাদাযীপুদয জকাড 

নাং-১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ 

এ জেজাযী োরাদনয 

ভােদভ জভা প্রদান কযদত 

দফ 

কাযী করভনায (ব্যফস্যা-ফারনজু 

াখা) ভাদাযীপুয 

জপানঃ+88০৬৬১-৬১৩৭৭ 

         +৮৮০১৭৫২৫২১১২২ 

        +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৭ 

ndcmadaripur54@gmail.com 

 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.b
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ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায 

জকাড, অরপরয়ার জেররদপান  ই-

জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর) 

d 

৭ াইকাযী  খুেযা 

কাড় রফক্রদয়য 

রডররাং রাইদি   

প্রদান 

৩০ (রত্র) 

কাম যরদফ 

(১) রনধ যারযত ‘এ’ পযদভ আদফদন 

কযদত দফ 

(২) নাগরযকদত্বয নদত্র 

(তুারয়ত পদোকর) 

(৩)  ব্যফা প্ররতিাদনয ভাররকানা 

াংক্রান্ত 

কাগজত্র/চুরিনাভা/বাড়ায যরদ  

(তুারমত পদোকর) 

৪। জেড রাইদি  (তুারমত 

পদোকর) 

৫। তপররী ব্যাাংক কর্তযক প্রদত্ত  

আরথ যক স্বচ্ছরতা নদত্র (মরদ 

থাদক) 

৬। আয়কয নদ মরদ (মরদ থাদক) 

৭।  াদাে য াইদজয এক কর 

তুারয়ত যরিন ছরফ 

 

জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্টদডক্স/ব্যফা-ফারনজু 

াখা/প্রদমাজু জক্ষদত্র রনজ উদযাদগ 

যফযাকৃত ফা াংগ্রীত ফা 

www.forms.portal.gov.bd 

রাইদি  রপ- 

াইকাযী  কাড় -৩০০০/-  

োকা  

খুেযা কাড় -১০০০/-  

োকা  

জানারীব্যাাংক,  প্রধান 

াখা, ভাদাযীপুদয জকাড 

নাং-১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ 

এ জেজাযী োরাদনয 

ভােদভ জভা প্রদ 

কাযী করভনায (ব্যফস্যা-ফারনজু 

াখা) ভাদাযীপুয 

জপানঃ+88০৬৬১-৬১৩৭৭ 

         +৮৮০১৭৫২৫২১১২২ 

        +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৭ 

ndcmadaripur54@gmail.com 

 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.b

d 

৮ াইকাযী  খুেযা 

কাড় রফক্রদয়য 

রডররাং রাইদি    

নফায়ন 

৭ (াত) 

কাম যরদফ 

রাইদদিয জভয়াদ জল মায 

১ভা পূদফ য 

১। াদা কাগদজ আদফদন 

২।  মূর রাইদি 

৩। জেজাযী রাইদি োরাদনয মূর 

কর 

জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্টদডক্স/ব্যফা-ফারনজু 

াখা/প্রদমাজু জক্ষদত্র রনজ উদযাদগ 

যফযাকৃত ফা াংগ্রীত ফা 

www.forms.portal.gov.bd 

 নফায়ন  রপ- 

াইকাযী  কাড় -১৫০০/-  

োকা  

খুেযা কাড় ৫০০/-  োকা  

জানারীব্যাাংক,  প্রধান 

াখা, ভাদাযীপুদয জকাড 

নাং-১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ 

এ জেজাযী োরাদনয 

ভােদভ জভা প্রদ 

কাযী করভনায (ব্যফস্যা-ফারনজু 

াখা) ভাদাযীপুয 

জপানঃ+88০৬৬১-৬১৩৭৭ 

         +৮৮০১৭৫২৫২১১২২ 

        +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৭ 

ndcmadaripur54@gmail.com 

 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.b

d 

৯ রভল্কফুড রফক্রদয়য 

রডররাং রাইদি 

প্রদান 

৩০ (রত্র) 

কাম যরদফ 

(১) রনধ যারযত ‘এ’ পযদভ আদফদন 

কযদত দফ 

(২) নাগরযকদত্বয নদত্র 

(তুারয়ত পদোকর) 

(৩)  ব্যফা প্ররতিাদনয ভাররকানা 

াংক্রান্ত 

কাগজত্র/চুরিনাভা/বাড়ায যরদ  

(তুারমত পদোকর) 

৪। জেড রাইদি  (তুারমত 

পদোকর) 

৫। তপররী ব্যাাংক কর্তযক প্রদত্ত  

জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্টদডক্স/ব্যফা-ফারনজু 

াখা/প্রদমাজু জক্ষদত্র রনজ উদযাদগ 

যফযাকৃত ফা াংগ্রীত ফা 

www.forms.portal.gov.bd 

রাইদি  রপ-৩০০/-  

োকা জানারীব্যাাংক,  

প্রধান াখা, ভাদাযীপুদয 

জকাড নাং-১-০৭৪২-০০০০-

১৮৭৬ এ জেজাযী োরাদনয 

ভােদভ জভা প্রদান কযদত 

দফ 

কাযী করভনায (ব্যফস্যা-ফারনজু)  

রনফ যাী ম্যারজদেটি, ভাদাযীপুয 

জপানঃ+88০৬৬১-৬১৩৭৭ 

         +৮৮০১৭৫২৫২১১২২ 

        +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৭ 

ndcmadaripur54@gmail.com  

 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.b

d 
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ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায 

জকাড, অরপরয়ার জেররদপান  ই-

জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর) 

আরথ যক স্বচ্ছরতা নদত্র (মরদ 

থাদক) 

৬। আয়কয নদ মরদ (মরদ থাদক) 

৭।  াদাে য াইদজয এক কর 

তুারয়ত যরিন ছরফ 

 

১০ রভল্কফুড রফক্রদয়য 

রডররাং রাইদি  

নফায়ন 

৭ (াত) 

কাম যরদফ 

রাইদদিয জভয়াদ জল মায 

১ভা পূদফ য 

১। াদা কাগদজ আদফদন 

২।  মূর রাইদি 

৩। জেজাযী রাইদি োরাদনয মূর 

কর 

জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্টদডক্স/ব্যফা-ফারনজু 

াখা/প্রদমাজু জক্ষদত্র রনজ উদযাদগ 

যফযাকৃত ফা াংগ্রীত ফা 

www.forms.portal.gov.bd 

নফায়ন রপ ১৫০/-  োকা 

জানারীব্যাাংক,  প্রধান 

াখা, ভাদাযীপুদয জকাড 

নাং-১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ 

এ জেজাযী োরাদনয 

ভােদভ জভা প্রদান কযদত 

দফ 

কাযী করভনায (ব্যফস্যা-ফারনজু 

াখা) ভাদাযীপুয 

জপানঃ+88০৬৬১-৬১৩৭৭ 

         +৮৮০১৭৫২৫২১১২২ 

        +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৭ 

ndcmadaripur54@gmail.com 

 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.b

d 

১১ রগাদযে াইকাযী  

রফক্রদয়য রডররাং 

রাইদি  প্রদান 

৩০ (রত্র) 

কাম যরদফ 

(১) রনধ যারযত ‘এ’ পযদভ আদফদন 

কযদত দফ 

(২) নাগরযকদত্বয নদত্র 

(তুারয়ত পদোকর) 

(৩)  ব্যফা প্ররতিাদনয ভাররকানা 

াংক্রান্ত 

কাগজত্র/চুরিনাভা/বাড়ায যরদ  

(তুারমত পদোকর) 

৪। জেড রাইদি  (তুারমত 

পদোকর) 

৫। তপররী ব্যাাংক কর্তযক প্রদত্ত  

আরথ যক স্বচ্ছরতা নদত্র (মরদ 

থাদক) 

৬। আয়কয নদ মরদ (মরদ থাদক) 

৭।  াদাে য াইদজয এক কর 

তুারয়ত যরিন ছরফ 

 

জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্টদডক্স/ব্যফা-ফারনজু 

াখা/প্রদমাজু জক্ষদত্র রনজ উদযাদগ 

যফযাকৃত ফা াংগ্রীত ফা 

www.forms.portal.gov.bd 

রাইদি  রপ-৩০০০/-  

োকা জানারীব্যাাংক,  

প্রধান াখা, ভাদাযীপুদয 

জকাড নাং-১-০৭৪২-০০০০-

১৮৭৬ এ জেজাযী োরাদনয 

ভােদভ জভা প্রদান কযদত 

দফ 

কাযী করভনায (ব্যফস্যা-ফারনজু 

াখা) ভাদাযীপুয 

জপানঃ+88০৬৬১-৬১৩৭৭ 

         +৮৮০১৭৫২৫২১১২২ 

        +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৭ 

ndcmadaripur54@gmail.com 

 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.b

d 

 

১২ 

 

রগাদযে াইকাযী  

রফক্রদয়য রডররাং 

রাইদি  প্রদান 

 

৭ (াত) 

কাম যরদফ 

 

রাইদদিয জভয়াদ জল মায 

১ভা পূদফ য 

১। াদা কাগদজ আদফদন 

২।  মূর রাইদি 

৩। জেজাযী রাইদি োরাদনয মূর 

 

জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্টদডক্স/ব্যফা-ফারনজু 

াখা/প্রদমাজু জক্ষদত্র রনজ উদযাদগ 

যফযাকৃত ফা াংগ্রীত ফা 

www.forms.portal.gov.bd 

 

নফায়ন রপ ১৫০০/-  োকা 

জানারীব্যাাংক,  প্রধান 

াখা, ভাদাযীপুদয জকাড 

নাং-১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ 

এ জেজাযী োরাদনয 

 

কাযী করভনায (ব্যফস্যা-ফারনজু 

াখা) ভাদাযীপুয 

জপানঃ+88০৬৬১-৬১৩৭৭ 

         +৮৮০১৭৫২৫২১১২২ 

        +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০৭ 

 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 
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ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায 

জকাড, অরপরয়ার জেররদপান  ই-

জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর) 

কর ভােদভ জভা প্রদান কযদত 

দফ 

ndcmadaripur54@gmail.com 

 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.b

d 

 

১৪। জজনাদযর াটি যরপদকে াখা 

 

ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ প্রদয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/রদন/ভা) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র  

প্রারিয স্থান 

রপ/োদজয দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

( কভ যকতযায নাভ,দরফ, 

ফাাংরাদদদয জকাড,দজরা/ 

উদজরা জকাড জেররদপান 

নম্বয, ই-জভইর) 

উর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ আরর 

কযা মাদফ (কভ যকতযায নাভ, 

দরফ,ফাাংরাদদদয 

জকাড,দজরা/উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয, ই-জভইর) 

০১ যকারয/আধা 

যকারয/স্বায়ত্বারত 

াংস্থা/প্ররতিান মূদয 

ফদকয়া অথ য আদায় 

(১৯১৩ াদরয যকারয 

ানা আদায় আইন 

(ররডআয অুাক্ট) 

জভাতাদফক আদায়) 

   প্রদমাজু নদ  

জজনাদযর াটি যরপদকে অরপায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

ভাদাযীপুয 

+৮৮০৬৬১-৬1 

gcomadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

০২ াটি যরপদকে ভাভরা 

য়ায য রফরবন্ন 

খাদত োকা জভা 

জদয়ায জকাড নম্বয 

   হুকুভ দখর াংক্রান্ত জকাড: ১-১১৪১-০০৩০-০১১১ 

জর ভার ইজাযা ফাফদ জকাড: ১-৪৬৩১-০০০০-১২৬১ 

জর ভাদরয বুাদেয োকা জভা : ১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 

জর ভাদরয আয়কদযয োকা: ১-১১৪১-০০৩০-০১১১ 

কাস্ট্ভ এয মূল্য াংদমাজন কয: ১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 

 জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
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15। ত্রাণ  পুন যফান াখা 

 

 

ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ প্রদয়াজনীয় ভয় 

(ঘন্টা/রদন/ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র  

প্রারিয স্থান 

রপ/োদজয দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

( কভ যকতযায নাভ,দরফ, 

ফাাংরাদদদয জকাড,দজরা/ 

উদজরা জকাড জেররদপান নম্বয, ই-

জভইর) 

উর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ আরর 

কযা মাদফ (কভ যকতযায নাভ, 

দরফ,ফাাংরাদদদয 

জকাড,দজরা/উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয, ই-জভইর) 

০১ গ্রাভীন অফকাঠাদভা 

াংস্কায 

(কারফখা/কারফো) 

কভ যসূরেয আতায় 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

াংক্রান্ত কাম যক্রভ 

জুন-জুরাই উদজরা দত ফরণ যত তাররকা 

অনুদভাদন  াংরিষ্ট উদজরায় 

উ-ফযাদ্দ প্রদান 

 

জজরা ত্রাণ  

পুন যফান কভ যকতযায 

দিয  

 

াংরিষ্ট উদজরা 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

কভ যকতযায দিয  

প্রদমাজু নদ জজরা ত্রাণ  পুন যফান কভ যকতযা, 

ভাদাযীপুয 

+৮৮০৬৬১-৬১৩৪৮ 

drromadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
০২ গ্রাভীন অফকাঠাদভা 

যক্ষণাদফক্ষণ  (টিআয) 

কভ যসূরেয আতায় 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

াংক্রান্ত কাম যক্রভ 

জুন-জুরাই উদজরা দত ফরণ যত তাররকা 

অনুদভাদন  াংরিষ্ট উদজরায় 

উ-ফযাদ্দ প্রদান 

 

ঐ প্রদমাজু নদ জজরা ত্রাণ  পুন যফান কভ যকতযা, 

ভাদাযীপুয 

+৮৮০৬৬১-৬১৩৪৮ 

drromadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
০৩ রবরডএপ কভ যসূরে 

ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত 

কাম যক্রভ 

ফযাদ্দ প্রারি 

াদদক্ষ দফ যাচ 

০৩ রদন 

১. দুস্থদদয নাদভয তাররকা 

 

ঐ প্রদমাজু নদ জজরা ত্রাণ  পুন যফান কভ যকতযা, 

ভাদাযীপুয 

+৮৮০৬৬১-৬১৩৪৮ 

drromadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
০৪ রফরবন্ন প্রাকৃরতক 

দূদম যাদগ (রজ,আয) 

ক্ষরতগ্রস্থদদয ত্রাণ 

াভগ্রী ফযাদ্দ  

রফতযণ কাম যক্রভ 

ফযাদ্দ প্রারি 

াদদক্ষ দফ যাচ 

০৭ রদন 

ফযাদ্দ প্রারি াদদক্ষ াংরিষ্ট 

উদজরায় উ-ফযাদ্দ প্রদান 

 

ঐ প্রদমাজু নদ জজরা ত্রাণ  পুন যফান কভ যকতযা, 

ভাদাযীপুয 

+৮৮০৬৬১-৬১৩৪৮ 

drromadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
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ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ প্রদয়াজনীয় ভয় 

(ঘন্টা/রদন/ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র  

প্রারিয স্থান 

রপ/োদজয দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

( কভ যকতযায নাভ,দরফ, 

ফাাংরাদদদয জকাড,দজরা/ 

উদজরা জকাড জেররদপান নম্বয, ই-

জভইর) 

উর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ আরর 

কযা মাদফ (কভ যকতযায নাভ, 

দরফ,ফাাংরাদদদয 

জকাড,দজরা/উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয, ই-জভইর) 

০৫ ঝুঁরক হ্রা কভ যসূরে 

ফাস্তফায়ন কাম যক্রভ 

ফযাদ্দ প্রারি 

াদদক্ষ দফ যাচ 

০৭ রদন 

১.ক্ষরতগ্রস্থ  দুস্থদদয তাররকা ঐ প্রদমাজু নদ জজরা ত্রাণ  পুন যফান কভ যকতযা, 

ভাদাযীপুয 

+৮৮০৬৬১-৬১৩৪৮ 

drromadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

০৬ ফারল যক উন্নয়ন 

কভ যসূরেয আতায় 

রিজ/কারবাে য রনভ যান 

াংক্রান্ত কাম যক্রভ 

জুরাই-জুন ১. রিজ প্রকদল্পয তাররকা ঐ প্রদমাজু নদ জজরা ত্রাণ  পুন যফান কভ যকতযা, 

ভাদাযীপুয 

+৮৮০৬৬১-৬১৩৪৮ 

drromadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
০৭ অরত দরযিদদয জন্য 

কভ যাংস্থান কভ যসূরে 

(ইরজরর) ফাস্তফায়ন 

াংক্রান্ত কাম যক্রভ 

জুরাই-জুন ১. প্রকল্প তাররকা 

২. েরভক তাররকা 

ঐ প্রদমাজু নদ জজরা ত্রাণ  পুন যফান কভ যকতযা, 

ভাদাযীপুয 

+৮৮০৬৬১-৬১৩৪৮ 

drromadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

০৮ ফন্যা আেয়দকন্দ্র 

রনভ যান প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

াংক্রান্ত কাম যক্রভ 

জুরাই-জুন ১. প্রকল্প তাররকা 

 

ঐ প্রদমাজু নদ জজরা ত্রাণ  পুন যফান কভ যকতযা, 

ভাদাযীপুয 

+৮৮০৬৬১-৬১৩৪৮ 

drromadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
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16। জজরা আইরটি জকন্দ্র 

 

ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য 

এফাং 

রযদাধ 

দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায 

জকাড, অরপরয়ার জেররদপান  ই-

জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

০১ রডরজোর জন্টায 

উদযািাদদয 

দয়ফদাে যার  

রডরজোর জন্টায 

ম্যাদনজদভন্ট রদস্ট্দভ 

তথ্য আদরাদডয 

ভস্যা 

তাৎক্ষরনক ভস্যাটি জপান, ই-জভইর ফা  

জজরা প্রাদনয জপবুক জদজয 

ভােদভ জানাদত দফ 

প্রদমাজু নদ  

প্রদমাজু নদ 

কাযী করভনায (আইরটি)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং-২০৫ 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

+৮৮০৬৬১-৬১৫৮৫ 

+৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১৪ 

ictcellmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
০২ রডরজোর জন্টায 

উদযািাদদয 

দয়ফদাে যার ফা 

রডরজোর জন্টায 

ম্যাদনজদভন্ট রদস্ট্দভয 

ায়াড য জরনত 

ভস্যা 

তাৎক্ষরনক ভস্যাটি জপান, ই-জভইর ফা  

জজরা প্রাদনয জপবুক জদজয 

ভােদভ জানাদত দফ 

ঐ প্রদমাজু নদ কাযী করভনায (আইরটি)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং-২০৫ 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

+৮৮০৬৬১-৬১৫৮৫ 

+৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১৪ 

ictcellmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

০৩ রডরজোর জন্টায 

উদযািাদদয 

করম্পউটিাং রফলয়ক 

রফরবন্ন ভস্যা জপাদন 

ফা যারয 

তাৎক্ষরনক ভস্যাটি জপান, ই-জভইর ফা  

জজরা প্রাদনয জপবুক জদজয 

ভােদভ জানাদত দফ 

ঐ প্রদমাজু নদ কাযী করভনায (আইরটি)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং-২০৫ 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

+৮৮০৬৬১-৬১৫৮৫ 

+৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১৪ 

ictcellmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
০৪ রডরজোর জন্টায 

উদযািাদদয 

ইন্টাযদনে, জন্টায 

রযোরনা ফা 

দারয়ত্বারন াংক্রান্ত 

ভস্যা  

তাৎক্ষরনক ভস্যাটি জপান, ই-জভইর ফা  

জজরা প্রাদনয জপবুক জদজয 

ভােদভ রররখত আকাদয জানাদত 

দফ 

ঐ প্রদমাজু নদ কাযী করভনায (আইরটি)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং-২০৫ 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

+৮৮০৬৬১-৬১৫৮৫ 

+৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১৪ 

ictcellmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
০৫ জজরা  উদজরা তাৎক্ষরনক ফা মত ভস্যাটি জপান, ই-জভইর ফা  ঐ প্রদমাজু নদ  জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 
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ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য 

এফাং 

রযদাধ 

দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায 

জকাড, অরপরয়ার জেররদপান  ই-

জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

ম যাদয়য দিদযয 

দমফদাে যাদর তথ্য 

আদরাদডয ভস্যা, 

ায়াড যজরনত 

ভস্যা ফা তথ্য 

আদরাদডয দ্ধরত 

ম্পকীত াদত করদভ 

প্ররক্ষণ 

দ্রুত ম্ভফ জজরা প্রাদনয জপবুক জদজয 

ভােদভ জানাদত দফ 

কাযী করভনায (আইরটি)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং-২০৫ 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

+৮৮০৬৬১-৬১৫৮৫ 

+৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১৪ 

ictcellmadaripur@gmail.com 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

০৬ ইদনাদবন াংক্রান্ত জম 

জকাদনা রজজ্ঞাা, তথ্য 

আদান-প্রদান 

তাৎক্ষরনক ফা মত 

দ্রুত ম্ভফ 

ভস্যাটি জপান, ই-জভইর ফা  

জজরা প্রাদনয জপবুক জদজয 

ভােদভ রররখত আকাদয জানাদত 

দফ 

ঐ প্রদমাজু নদ কাযী করভনায (আইরটি)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং-২০৫ 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

+৮৮০৬৬১-৬১৫৮৫ 

+৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১৪ 

ictcellmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
০৭ জখ যাদর রডরজোর 

ল্যাফ রফরবন্ন রক্ষা 

প্ররতিাদন স্থারত 

করম্পউোয ল্যাদফয 

ভস্যা 

তাৎক্ষরনক ভস্যাটি জপান, ই-জভইর ফা  

জজরা প্রাদনয জপবুক জদজয 

ভােদভ জানাদত দফ 

ঐ প্রদমাজু নদ কাযী করভনায (আইরটি)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং-২০৫ 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

+৮৮০৬৬১-৬১৫৮৫ 

+৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১৪ 

ictcellmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
০৮ রডরজোর ফাাংরাদদ 

রফরন যভাদন আইরটি  

ইদনাদবন রফলয়ক 

রনয়রভত ভারক বা 

আফান কদয আইরটি 

 ইদনাদবন াংক্রান্ত 

উদযাগ গ্রণ  প্রোযণা 

তাৎক্ষরনক ভস্যাটি জপান, ই-জভইর ফা  

জজরা প্রাদনয জপবুক জদজয 

ভােদভ জানাদত দফ 

ঐ প্রদমাজু নদ কাযী করভনায (আইরটি)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং-২০৫ 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

+৮৮০৬৬১-৬১৫৮৫ 

+৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১৪ 

ictcellmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
০৯ রডরজোর ফাাংরাদদ 

রফরন যভাদন জজরা 

ম যাদয়য রফরবন্ন দিদযয 

াদথ ই-জভইর 

তাৎক্ষরনক ভস্যাটি জপান, ই-জভইর ফা  

জজরা প্রাদনয জপবুক জদজয 

ভােদভ জানাদত দফ 

ঐ প্রদমাজু নদ কাযী করভনায (আইরটি)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং-২০৫ 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 
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ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য 

এফাং 

রযদাধ 

দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায 

জকাড, অরপরয়ার জেররদপান  ই-

জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

জমাগাদমাগ েরভান 

যাখা 

+৮৮০৬৬১-৬১৫৮৫ 

+৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১৪ 

ictcellmadaripur@gmail.com 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
১০ উদ্ধযতন কাম যারদয়য 

াদথ রবরড 

কনপাদযি এ ায়তা 

 জজরা প্রাদকয 

রফরবন্ন বায় 

প্রদজক্টদযয ভােদভ 

বায় রযোরনায 

ব্যফস্থাকযণ 

তাৎক্ষরনক ভস্যাটি জপান, ই-জভইর ফা  

জজরা প্রাদনয জপবুক জদজয 

ভােদভ জানাদত দফ 

ঐ প্রদমাজু নদ কাযী করভনায (আইরটি)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং-২০৫ 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

+৮৮০৬৬১-৬১৫৮৫ 

+৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১৪ 

ictcellmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

১১ অত্র কাম যারদয়য রফরবন্ন 

াখায ইন্টাযদনে 

ভস্যা, করম্পউোয 

রযোরনা  

যক্ষণাদফক্ষণ ভস্যা 

ই-জভইর, জন াংক্রান্ত 

ভস্যা ভাধান  

তাৎক্ষরনক ভস্যাটি জপান, ই-জভইর ফা  

জজরা প্রাদনয জপবুক জদজয 

ভােদভ জানাদত দফ 

ঐ প্রদমাজু নদ কাযী করভনায (আইরটি)  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ভাদাযীপুয 

রুভ নাং-২০৫ 

জজরা জকাড-৫৪০০ 

+৮৮০৬৬১-৬১৫৮৫ 

+৮৮০১৭৩৩৩৫১৪১৪ 

ictcellmadaripur@gmail.com 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
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17। জজরা ই-জফা জকন্দ্র 

 

ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য 

এফাং 

রযদাধ 

দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায দফী, 

রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

1.  আয.এ ে যায 

াটি যপাইড কর যফযা 

(জযম্নযী) 

আদফদন প্রারিয 

য দফ যাচ 

০৩(রতন) 

কাম যরদফ 

রনধ যারযত পযদভ আদফদন ত্র রনজ উদযাদগ/ 
দয়ফ জাে যাদর 

২০+২ 

োকায জকাে য 

রপ 

কারয করভনায (ই-জফা জকন্দ্র) 
জজরা প্রাদকয কাম যারয়,ভাদাযীপুয। 
+৮৮০১৭৩৯২৮৮০৫০ 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
2.  আয.এ ে যায 

াটি যপাইড কর যফযা 

(াধাযন) 

আদফদন প্রারিয 

য দফ যাচ 

০৭(াত) 

কাম যরদফ 

রনধ যারযত পযদভ আদফদন ত্র রনজ উদযাদগ/ 
দয়ফ জাে যাদর 

১০+২ 

োকায জকাে য 

রপ 

কারয করভনায (ই-জফা জকন্দ্র) 
জজরা প্রাদকয কাম যারয়,ভাদাযীপুয। 
+৮৮০১৭৩৯২৮৮০৫০ 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
3.  এ.এ ে যায াটি যপাইড 

কর যফযা (জযম্নযী) 
আদফদন প্রারিয 

য দফ যাচ 

০৩(রতন) 

কাম যরদফ 

রনধ যারযত পযদভ আদফদন ত্র রনজ উদযাদগ/ 
দয়ফ জাে যাদর 

২০+২োকায 

জকাে য রপ 
কারয করভনায (ই-জফা জকন্দ্র) 
জজরা প্রাদকয কাম যারয়,ভাদাযীপুয। 
+৮৮০১৭৩৯২৮৮০৫০ 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
4.  এ.এ ে যায াটি যপাইড 

কর যফযা (াধাযন) 
আদফদন প্রারিয 

য দফ যাচ 

০৭(াত) 

কাম যরদফ 

রনধ যারযত পযদভ আদফদন ত্র রনজ উদযাদগ/ 
দয়ফ জাে যাদর 

১০+২ 

োকায জকাে য 

রপ 

কারয করভনায (ই-জফা জকন্দ্র) 
জজরা প্রাদকয কাম যারয়,ভাদাযীপুয। 
+৮৮০১৭৩৯২৮৮০৫০ 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
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ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য 

এফাং 

রযদাধ 

দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায দফী, 

রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

5.  রফ.আয.এ ে যায 

াটি যপাইড কর যফযা 

(জযম্নযী) 

আদফদন প্রারিয 

য দফ যাচ  

০৩(রতন) 

কাম যরদফ 

রনধ যারযত পযদভ আদফদন ত্র রনজ উদযাদগ/ 
দয়ফ জাে যাদর 

২০+২োকায 

জকাে য রপ 
কারয করভনায (ই-জফা জকন্দ্র) 
জজরা প্রাদকয কাম যারয়,ভাদাযীপুয। 
+৮৮০১৭৩৯২৮৮০৫০ 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
6.  রফ.আয.এ ে যায 

াটি যপাইড কর যফযা 

(াধাযন) 

আদফদন প্রারিয 

য দফ যাচ 

০৭(াত) 

কাম যরদফ 

রনধ যারযত পযদভ আদফদন ত্র রনজ উদযাদগ/ 
দয়ফ জাে যাদর 

১০+২ 

োকায জকাে য 

রপ 

কারয করভনায (ই-জফা জকন্দ্র) 
জজরা প্রাদকয কাম যারয়,ভাদাযীপুয। 
+৮৮০১৭৩৯২৮৮০৫০ 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
7.  র.এ. ে যায 

াটি যপাইড কর যফযা 

(জযম্নযী) 

আদফদন প্রারিয 

য দফ যাচ 

০৩(রতন) 

কাম যরদফ 

রনধ যারযত পযদভ আদফদন ত্র রনজ উদযাদগ/ 
দয়ফ জাে যাদর 

২০+২ 

োকায জকাে য 

রপ 

কারয করভনায (ই-জফা জকন্দ্র) 
জজরা প্রাদকয কাম যারয়,ভাদাযীপুয। 
+৮৮০১৭৩৯২৮৮০৫০ 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
8.  র.এ. ে যায 

াটি যপাইড কর যফযা 

(াধাযন) 

আদফদন প্রারিয 

য দফ যাচ 

০৭(াত) 

কাম যরদফ 

রনধ যারযত পযদভ আদফদন ত্র রনজ উদযাদগ/ 
দয়ফ জাে যাদর 

১০+২ 

োকায জকাে য 

রপ 

কারয করভনায (ই-জফা জকন্দ্র) 
জজরা প্রাদকয কাম যারয়,ভাদাযীপুয। 
+৮৮০১৭৩৯২৮৮০৫০ 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

 

 



37 | P a g e  

 

 

১৮। এনরজ রফলয়ক জর 

 

ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায দফী, 

রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

০১ জফযকারয াংস্থায 

জফা প্রদান 

তদাযরক তাদদয 

রফরবন্ন ভস্যা ভাধান 

প্রদমাজু জক্ষদত্র - - প্রদমাজু নদ  

কাযী করভনায (এনরজ জর), 

ভাদাযীপুয 

 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

 

১৯। প্রফাী কল্যান জর 

 

ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায দফী, 

রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

০১ প্রফাীদদয কল্যানাদথ য 

জজরা প্রাদনয উয 

অর যত রফরবন্ন জফা 

 - - প্রদমাজু নদ  

কাযী করভনায (প্রফাী কল্যান জর), 

ভাদাযীপুয 

 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 
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২০। রাইদিরয াখা 

 

ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

ফ যদচা ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাজগজত্র/আদফদন 

পযভ  

প্রারিয স্থান 

জফা মূল্য এফাং 

রযদাধ দ্দরত 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায দফী, 

রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অরপরয়ার জেররদপান  ই-জভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরা জকাড অরপরয়ার 

জেররদপান  ই-জভইর) 

০১ জজরা প্রাদকয রনকে 

জপ্ররযত রফরবন্ন 

প্রকানা, ফই, যকারয 

জগদজেমূ তাররকাদয 

াংযক্ষণ  কাম যারদয়য 

দািরযক কাদজ 

ব্যফাদযয জন্য 

কভ যকতযা/কভ যোরযদক 

অেয়দনয রনরভত্ত প্রদান 

তাৎক্ষরনক - - প্রদমাজু নদ  

কাযী করভনায (রাইদিরয াখা), 

ভাদাযীপুয 

 

জজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

     -২০২ 

         -৫৪০০ 

জেররদপানঃ +88০৬৬১-৬২৭৭৭ 

জভাফা:       +৮৮০১৭২৬৬০৪২২২ 

               +৮৮০১৭৩৩৩৫১৪০১ 

পুাক্স:       +৮৮০৬৬১-৬২২৭৪ 

dcmadaripur@mopa.gov.bd 

 


