
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়,ককদশারগঞ্জ 

www.kishoreganj.gov.bd 

নাগকরক সনে 

( Citizen,s Charter) 

আইকসটি শাখা 

ক্রকিক 

নাং 

জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সিয় 

( ঘন্টা/কেন/িাস) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রাকির সিয় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র প্রাকির 

স্থান 

কি/চাদজযস (টাকা 

জিাোদনর জকাড/ 

খাত ও প্রোদনর 

সিয়) 

োকয়ত্বপ্রাি কি যকতযা ( কি যকতযার পেবী, জজলা/ উপদজলা 

জকাড সহ জটকলদিান নম্বর, ই-জিইল) 

উর্ধ্যতন কি যকতযা, র্ার কাদে আপীল করা র্াদব, কি যকতযার 

নাি পেবী, বাাংলাদেদশর জকাড, জজলা/উপদজলা জকাডসহ 

জটকলদিান নম্বর ও ই-জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ ই-জিইল , ওদয়ব 

সাইদডর িাধ্যদি প্রাি 

অকিদর্াগ, সুপাকরশ, 

আদবেন র্থাস্থাদন 

জপ ৌঁোদনা ও সিাধান 

তাৎক্ষকনক প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় কি/চাজয মুক্ত সহকারী ককিশনার 

আইকসটি শাখা 

জিান: ০১৯৪১-৬১৬০৩ 

ই-জিইল- 

acictkishoreganj@gmail.com 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

২ অকিস ই-িাইল 

বাস্তবায়ন এবাং ই-

িাইদলর প্রকশক্ষণ 

তাৎক্ষকনক প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় কি/চাজয মুক্ত সহকারী ককিশনার 

আইকসটি শাখা 

জিান: ০১৯৪১-৬১৬০৩ 

ই-জিইল- 

acictkishoreganj@gmail.com 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৩ ওদয়ব জপাট যাল 

হালনাগােকরণ 

 প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় কি/চাজয মুক্ত সহকারী ককিশনার 

আইকসটি শাখা 

জিান: ০১৯৪১-৬১৬০৩ 

ই-জিইল- 

acictkishoreganj@gmail.com 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৪ িন্ত্রণালয়/কবিাগ/ 

েিদরর সাদথ কিকডও 

কনিাদরন্স 

তাৎক্ষকনক প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় কি/চাজয মুক্ত সহকারী ককিশনার 

আইকসটি শাখা 

জিান: ০১৯৪১-৬১৬০৩ 

ই-জিইল- 

acictkishoreganj@gmail.com 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৫ উদযাক্তা সদেলন জজলা প্রশাসন কর্তযক 

কনধ যাকরত তাকরখ 

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় কি/চাজয মুক্ত সহকারী ককিশনার 

আইকসটি শাখা 

জিান: ০১৯৪১-৬১৬০৩ 

ই-জিইল- 

acictkishoreganj@gmail.com 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৬ জজলা ইদনাদিশন 

টিদির সিা 

প্রকতিাদস 

ইদনাদিশন সাংক্রান্ত 

সিার পূদব য 

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় কি/চাজয মুক্ত সহকারী ককিশনার 

আইকসটি শাখা 

জিান: ০১৯৪১-৬১৬০৩ 

ই-জিইল- 

acictkishoreganj@gmail.com 

 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

http://www.kishoreganj.gov.bd/
mailto:acictkishoreganj@gmail.com
mailto:acictkishoreganj@gmail.com
mailto:acictkishoreganj@gmail.com
mailto:acictkishoreganj@gmail.com


৭ জজলা আইকসটি 

সাংক্রান্ত সিা 

 

 

জজলা প্রশাসন কর্তযক 

কনধ যাকরত তাকরখ 

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় কি/চাজয মুক্ত সহকারী ককিশনার 

আইকসটি শাখা 

জিান: ০১৯৪১-৬১৬০৩ 

ই-জিইল- 

acictkishoreganj@gmail.com 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৮ ইউকনয়ন কডকজটাল 

জসন্টার (UDC), 

জপ র কডকজটাল 

জসন্টার (PDC) 

পকরচালনায় 

জটককনকযাল সাদপাট য, 

কবকিন্ন প্রকশক্ষণ প্রোন 

উর্ধ্যতন কর্তযপক্ষ 

হদত কনদেশ যনা 

সাদপদক্ষ 

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় কি/চাজয মুক্ত সহকারী ককিশনার 

আইকসটি শাখা 

জিান: ০১৯৪১-৬১৬০৩ 

ই-জিইল- 

acictkishoreganj@gmail.com 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ত্রাণ ও পুনব যাসন শাখা ) 

ক্রমিক 

নাং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয়  েিয় 

(ঘণ্টা/মিন/িাে) 

প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র  

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র প্রামির স্থান মি/চাজজ 

(টাকা জিাোদনর 

জকাড/খাত ও 

প্রোদনর সিয়) 

 

িাময়ত্বপ্রাি কি জকর্জা 

(কি জকর্জার নাি, পিবী, 

সজলা/উপয়জলা সকাড েহ সেমলয়িান নম্বর,  

ই-সিইল) 

ঊর্ধ্যতন কি জকর্জা, যার কায়ে আপীল করা 

যায়ব 

(কি জকর্জার নাি, পিবী, 

বাাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/উপয়জলা 

সকাডেহ সেমলয়িান নম্বর ও  

ই-সিইল) 

 

 

 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯ গ্রািীণ অবকাঠাদিা 

রক্ষণাদবক্ষণ (টিআর-

খাযশস্য/নগে টাকা) 

কি যসূকচ 

৫০ (পঞ্চাশ) 

কি যকেবস/ 

সরকার কর্তযক 

কনধ যাকরত 

সিয় 

প্রকল্প 

প্রাক্কলন 

জজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কি যকতযার 

কার্ যালয়, ককদশারগঞ্জ ও  

উপদজলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কি যকতযার 

কার্ যালয়  

(সাংকিষ্ট উপদজলা) 

কি/চাজয মুক্ত জেলা ত্রাণ ও পুনর্ বাসন কর্ বকর্বা 

ককশ ারগঞ্জ 

জর্ার্াইল নং-  ০১৭০০-৭১৬৬৮৫  

জেকলশ ান নং-    ০৯৪১-৬১৮৪৫  

E-mail:  

drrokishoregonj@gmail.com 

 

জজলা প্রশাসক 

ককদশারগঞ্জ 

জেকলশ ান নং- ০৯৪১-৬১৭৫৫ 

      যাক্স নং- ০৯৪১-৬১৮৮৩ 

E-mail: 

dckishoreganj@mopa.gov.

bd 
১০ গ্রািীণ অবকাঠাদিা সাংস্কার  

(কাকবখা-খাযশস্য/নগে 

টাকা) কি যসূকচ  

৫০ (পঞ্চাশ) 

কি যকেবস/ 

সরকার 

কর্তযক কনধ যাকরত 

সিয় 

প্রকল্প 

প্রাক্কলন 

জজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কি যকতযার 

কার্ যালয়, ককদশারগঞ্জ  

ও  

উপদজলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কি যকতযার 

কার্ যালয়  

(সাংকিষ্ট উপদজলা) 

কি/চাজয মুক্ত জেলা ত্রাণ ও পুনর্ বাসন কর্ বকর্বা 

ককশ ারগঞ্জ 

জর্ার্াইল নং-  ০১৭০০-৭১৬৬৮৫  

জেকলশ ান নং-    ০৯৪১-৬১৮৪৫  

E-mail:  

drrokishoregonj@gmail.com 

 

জজলা প্রশাসক 

ককদশারগঞ্জ 

জেকলশ ান নং- ০৯৪১-৬১৭৫৫ 

      যাক্স নং- ০৯৪১-৬১৮৮৩ 

E-mail: 

dckishoreganj@mopa.gov.

bd 

১১ জসতু/কালিাট য কনি যাণ প্রকল্প  ৫০ (পঞ্চাশ) 

কি যকেবস/ 

সরকার 

কর্তযক কনধ যাকরত 

সিয় 

প্রকল্প 

প্রাক্কলন 

জজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কি যকতযার 

কার্ যালয়, ককদশারগঞ্জ  

ও  

উপদজলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কি যকতযার 

কার্ যালয়  

(সাংকিষ্ট উপদজলা) 

কি/চাজয মুক্ত জেলা ত্রাণ ও পুনর্ বাসন কর্ বকর্বা 

ককশ ারগঞ্জ 

জর্ার্াইল নং-  ০১৭০০-৭১৬৬৮৫  

জেকলশ ান নং-    ০৯৪১-৬১৮৪৫  

E-mail:  

drrokishoregonj@gmail.com 

 

জজলা প্রশাসক 

ককদশারগঞ্জ 

জেকলশ ান নং- ০৯৪১-৬১৭৫৫ 

      যাক্স নং- ০৯৪১-৬১৮৮৩ 

E-mail: 

dckishoreganj@mopa.gov.

bd 

 



ক্রমিক 

নাং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয়  েিয় 

(ঘণ্টা/মিন/িাে) 

প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র  

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র প্রামির স্থান মি/চাজজ 

(টাকা জিাোদনর 

জকাড/খাত ও 

প্রোদনর সিয়) 

 

িাময়ত্বপ্রাি কি জকর্জা 

(কি জকর্জার নাি, পিবী, 

সজলা/উপয়জলা সকাড েহ সেমলয়িান নম্বর,  

ই-সিইল) 

ঊর্ধ্যতন কি জকর্জা, যার কায়ে আপীল করা 

যায়ব 

(কি জকর্জার নাি, পিবী, 

বাাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/উপয়জলা 

সকাডেহ সেমলয়িান নম্বর ও  

ই-সিইল) 

 

 

 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১২ অকতেকরদ্রেদর জন্য 

কি যসাংস্থান কি যসূকচ 

(ইজকপকপ) প্রকল্প  

৪০ (চকিশ) কি যকেবস 

(বেদর ২ বার) 

/ 

সরকার 

কর্তযক কনধ যাকরত 

সিয় 

 

প্রকল্প 

প্রাক্কলন 

জজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কি যকতযার 

কার্ যালয়, ককদশারগঞ্জ  

ও  

উপদজলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কি যকতযার 

কার্ যালয়  

(সাংকিষ্ট উপদজলা) 

কি/চাজয মুক্ত জেলা ত্রাণ ও পুনর্ বাসন কর্ বকর্বা 

ককশ ারগঞ্জ 

জর্ার্াইল নং-  ০১৭০০-৭১৬৬৮৫  

জেকলশ ান নং-    ০৯৪১-৬১৮৪৫  

E-mail:  

drrokishoregonj@gmail.com 

 

জজলা প্রশাসক 

ককদশারগঞ্জ 

জেকলশ ান নং- ০৯৪১-৬১৭৫৫ 

      যাক্স নং- ০৯৪১-৬১৮৮৩ 

E-mail: 

dckishoreganj@mopa.go

v.bd 

১৩ প্রাকৃকতক দুদর্ যাদগ 

ক্ষকতগ্রস্তদের িদধ্য ত্রাণ কার্ য 

(চাল) কবতরণ 

বরাদ্দ প্রাকি/িজুে 

সাদপদক্ষ 

৭ (সাত) কি যকেবস 

/ 

সরকার 

কর্তযক কনধ যাকরত 

সিয় 

 

দুুঃস্থদের 

সাো কাগদজ 

আদবেন 

জজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কি যকতযার 

কার্ যালয়, ককদশারগঞ্জ  

ও  

উপদজলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কি যকতযার 

কার্ যালয়  

(সাংকিষ্ট উপদজলা) 

কি/চাজয মুক্ত জেলা ত্রাণ ও পুনর্ বাসন কর্ বকর্বা 

ককশ ারগঞ্জ 

জর্ার্াইল নং-  ০১৭০০-৭১৬৬৮৫  

জেকলশ ান নং-    ০৯৪১-৬১৮৪৫  

E-mail:  

drrokishoregonj@gmail.com 

 

জজলা প্রশাসক 

ককদশারগঞ্জ 

জেকলশ ান নং- ০৯৪১-৬১৭৫৫ 

      যাক্স নং- ০৯৪১-৬১৮৮৩ 

E-mail: 

dckishoreganj@mopa.go

v.bd 

১৪ প্রাকৃকতক দুদর্ যাদগ 

ক্ষকতগ্রস্তদের িদধ্য ত্রাণ কার্ য 

(নগে অথ য) কবতরণ 

বরাদ্দ প্রাকি/িজুে 

সাদপদক্ষ 

৭ (সাত) কি যকেবস 

/ 

সরকার 

কর্তযক কনধ যাকরত 

সিয় 

 

দুুঃস্থদের 

সাো কাগদজ 

আদবেন 

জজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কি যকতযার 

কার্ যালয়, ককদশারগঞ্জ  

ও  

উপদজলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কি যকতযার 

কার্ যালয়  

(সাংকিষ্ট উপদজলা) 

কি/চাজয মুক্ত জেলা ত্রাণ ও পুনর্ বাসন কর্ বকর্বা 

ককশ ারগঞ্জ 

জর্ার্াইল নং-  ০১৭০০-৭১৬৬৮৫  

জেকলশ ান নং-    ০৯৪১-৬১৮৪৫  

E-mail:  

drrokishoregonj@gmail.com 

 

জজলা প্রশাসক 

ককদশারগঞ্জ 

জেকলশ ান নং- ০৯৪১-৬১৭৫৫ 

      যাক্স নং- ০৯৪১-৬১৮৮৩ 

E-mail: 

dckishoreganj@mopa.go

v.bd 

 



ক্রমিক 

নাং 

সেবার নাি প্রয়য়াজনীয়  েিয় 

(ঘণ্টা/মিন/িাে) 

প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র  

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র প্রামির স্থান মি/চাজজ 

(টাকা জিাোদনর 

জকাড/খাত ও 

প্রোদনর সিয়) 

 

িাময়ত্বপ্রাি কি জকর্জা 

(কি জকর্জার নাি, পিবী, 

সজলা/উপয়জলা সকাড েহ সেমলয়িান নম্বর,  

ই-সিইল) 

ঊর্ধ্যতন কি জকর্জা, যার কায়ে আপীল করা 

যায়ব 

(কি জকর্জার নাি, পিবী, 

বাাংলায়িয়ের সকাড, সজলা/উপয়জলা 

সকাডেহ সেমলয়িান নম্বর ও  

ই-সিইল) 

 

 

 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৫ প্রাকৃকতক দুদর্ যাদগ 

ক্ষকতগ্রস্তদের িদধ্য জেউটিন 

ও গৃহ কনি যাণ িঞ্জুরীর নগে 

অথ য কবতরণ 

বরাদ্দ প্রাকি/িজুে 

সাদপদক্ষ 

৭ (সাত) কি যকেবস 

/ 

সরকার 

কর্তযক কনধ যাকরত 

সিয় 

 

সরকার 

কর্তযক 

কনধ যাকরত 

কসআই সীট 

িরদি 

আদবেন  

জজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কি যকতযার 

কার্ যালয়, ককদশারগঞ্জ  

ও  

উপদজলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কি যকতযার 

কার্ যালয়  

(সাংকিষ্ট উপদজলা) 

কি/চাজয মুক্ত জেলা ত্রাণ ও পুনর্ বাসন কর্ বকর্বা 

ককশ ারগঞ্জ 

জর্ার্াইল নং-  ০১৭০০-৭১৬৬৮৫  

জেকলশ ান নং-    ০৯৪১-৬১৮৪৫  

E-mail:  

drrokishoregonj@gmail.com 

 

জজলা প্রশাসক 

ককদশারগঞ্জ 

জেকলশ ান নং- ০৯৪১-৬১৭৫৫ 

      যাক্স নং- ০৯৪১-৬১৮৮৩ 

E-mail: 

dckishoreganj@mopa.go

v.bd 

১৬ শীতাতয গকরব জনসাধারদণর 

িদধ্য শীতবস্ত্র/কম্বল কবতরণ 

বরাদ্দ প্রাকি/িজুে 

সাদপদক্ষ 

৭ (সাত) কি যকেবস 

/ 

সরকার 

কর্তযক কনধ যাকরত 

সিয় 

 

দুুঃস্থদের 

সাো কাগদজ 

আদবেন 

জজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কি যকতযার 

কার্ যালয়, ককদশারগঞ্জ  

ও  

উপদজলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কি যকতযার 

কার্ যালয়  

(সাংকিষ্ট উপদজলা) 

কি/চাজয মুক্ত জেলা ত্রাণ ও পুনর্ বাসন কর্ বকর্বা 

ককশ ারগঞ্জ 

জর্ার্াইল নং-  ০১৭০০-৭১৬৬৮৫  

জেকলশ ান নং-    ০৯৪১-৬১৮৪৫  

E-mail:  

drrokishoregonj@gmail.com 

 

জজলা প্রশাসক 

ককদশারগঞ্জ 

জেকলশ ান নং- ০৯৪১-৬১৭৫৫ 

      যাক্স নং- ০৯৪১-৬১৮৮৩ 

E-mail: 

dckishoreganj@mopa.go

v.bd 

 

 



 

সাংস্থাপন শাখা 

ক্রকিক 

নম্বর 

জসবার নাি  প্রদয়াজনীয় 

সদব যাচ্চ সিয় 

(ঘন্টা/কেন/িাস) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র প্রাকির 

স্থান 

 কি/চাদজযস 

(টাকা 

জিাোদনর 

জকাড/খাত ও 

প্রোদনর সিয়) 

োকয়ত্বপ্রাি কি যকতযা (কি যকতযার পেবী, 

জজলা/উপদজলা জকাড সহ জটকলদিান 

নম্বর, ই-জিইল) 

উর্ধ্যতন কি যকতযা, র্ার কাদে আপীল করা 

র্াদব, কি যকতযার নাি পেবী, 

বাাংলাদেদশর জকাড, জজলা/ উপদজলা 

জকাডসহ জটকলদিান নম্বর ও 

 ই-জিইল 

১৭ কি যকতযা/কি যচারীদের 

িাকসক জবতন কবল 

টিএ/কডএ কবল প্রস্তুতকরণ 

৩ কাh© কেবস বেকল আদেশ, 

জর্াগোন পত্র এবাং 

এলকপকস 

সরকার কর্তযক 

সরবরাহ করা হয় 

কবনামূদে জিা: ককলি উকদ্দন 

প্রশাসকনক কি যকতযা 

জিান: ০৯৪১-৬১৭৪৯ 

            জিাবা: ০১৭১১-১৯১১০৫ 

estsectiondcoffice@gmail.com 

জিা: ককলি উকদ্দন 

প্রশাসকনক কি যকতযা 

জিান: ০৯৪১-৬১৭৪৯ 

            জিাবা: ০১৭১১-১৯১১০৫ 

estsectiondcoffice@gmail.com 

১৮ 

 

কি যকতযা/কি যচারীদের ছুটি 

সাংক্রান্ত কবষয় 

২ কাh©  কেবস স্ব স্ব কি যকতযা ও 

কি যচারীগণ োকখল 

কদরন। 

সাংস্থাপন শাখা কবনামূদে -জিা: ককলি উকদ্দন 

প্রশাসকনক কি যকতযা 

জিান: ০৯৪১-৬১৭৪৯ 

            জিাবা: ০১৭১১-১৯১১০৫ 

estsectiondcoffice@gmail.com 

জিা: ককলি উকদ্দন 

প্রশাসকনক কি যকতযা 

জিান: ০৯৪১-৬১৭৪৯ 

            জিাবা: ০১৭১১-১৯১১০৫ 

estsectiondcoffice@gmail.com 

১৯ কি যকতযা/কি যচারীদের জন্য 

বাৎসকরক ৬০ ঘন্টা ব্যাকপ 

প্রকশক্ষণ: 

প্রদর্াজয সিয় 

অনুর্ায়ী 

িন্ত্রণালয়/কর্তযপক্ষ 

আদেশ অনুর্ায়ী 

িন্ত্রণালয়/কর্তযপক্ষ 

সরবরাহ কদরন। 

কবনামূদে -জিা: ককলি উকদ্দন 

প্রশাসকনক কি যকতযা 

জিান: ০৯৪১-৬১৭৪৯ 

            জিাবা: ০১৭১১-১৯১১০৫ 

estsectiondcoffice@gmail.com 

জিা: ককলি উকদ্দন 

প্রশাসকনক কি যকতযা 

জিান: ০৯৪১-৬১৭৪৯ 

            জিাবা: ০১৭১১-১৯১১০৫ 

estsectiondcoffice@gmail.com 

২০ কি যকতযা/কি যচারীদের 

জপনশন/পকরবাকরক 

জপনশন/জর্ থবীিা ও 

কোণ তহকবল সাংক্রান্ত 

কবষয় 

৩ জথদক ৫ কাh© 

কেবস  

স্ব স্ব কি যকতযা ও 

কি যচারীগণ 

সরবরাহ কদরন। 

সরকার কর্তযক 

সরবরাহ করা হয়। 

কবনামূদে -জিা: ককলি উকদ্দন 

প্রশাসকনক কি যকতযা 

জিান: ০৯৪১-৬১৭৪৯ 

            জিাবা: ০১৭১১-১৯১১০৫ 

estsectiondcoffice@gmail.com 

জিা: ককলি উকদ্দন 

প্রশাসকনক কি যকতযা 

জিান: ০৯৪১-৬১৭৪৯ 

            জিাবা: ০১৭১১-১৯১১০৫ 

estsectiondcoffice@gmail.com 

 

 

 

 

  



জরকড য রুি শাখা 

ক্রকিক 

নাং 

জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সিয় 

( ঘন্টা/কেন/িাস) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র প্রাকির 

সিয় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রাকির স্থান 

কি/চাদজযস 

(টাকা 

জিাোদনর 

জকাড/ খাত ও 

প্রোদনর সিয়) 

োকয়ত্বপ্রাি কি যকতযা ( কি যকতযার পেবী, জজলা/ উপদজলা 

জকাড সহ জটকলদিান নম্বর, ই-জিইল) 

উর্ধ্যতন কি যকতযা, র্ার কাদে আপীল করা র্াদব, কি যকতযার 

নাি পেবী, বাাংলাদেদশর জকাড, জজলা/উপদজলা জকাডসহ 

জটকলদিান নম্বর ও ই-জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২১ জকির খকতয়াদনর ই-

পচ যার সকহমুকি নকল 

সরবরাহ 

৭ কি য কেবস এনআইকড নম্বর 

ও জন্ম তাকরখ 

প্রদর্াজয নয় সরকার কর্তযক 

কনধ যাকরত কি 

৫০/- টাকা 

সহকারী ককিশনার 

জরকড যরুি শাখা 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

২২ জি জা ম্যাপ সরবরাহ ৩ কি য কেবস ২০/- টাকার 

জকাট য কি কেদয় 

আদবেন করদত 

হয় 

প্রদর্াজয নয় সরকার কর্তযক 

কনধ যাকরত কি 

৫২০/- টাকা 

সহকারী ককিশনার 

জরকড যরুি শাখা 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

২৩ তথ্য সরবরাহ ৭ কি য কেবস কনধ যাকরত িরদি 

২২/- টাকার 

জকাট য কি কেদয় 

আদবেন করদত 

হদব 

প্রদর্াজয নয় জকাড য ২২/- সহকারী ককিশনার 

জরকড যরুি শাখা 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

২৪ কবকিন্ন িািলার 

জাদবো নকল 

সরবরাহ 

৭ কি য কেবস ২০/- টাকার 

জকাট য কি কেদয় 

আদবেন করদত 

হয়। ০৫টি 

জিাকলও কেদত 

হয়। জিাকলও এর 

উপদর আদরা ২/- 

টাকার জকাট য কি 

লাকগদয় আদবেন 

জিা কেদত হয়। 

প্রদর্াজয নয় ২০/- 

১০/- 

১০/- 

সহকারী ককিশনার 

জরকড যরুি শাখা 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 



জেজারী শাখা 

ক্রকিক 

নাং 

জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সিয় 

( ঘন্টা/কেন/িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রাকির 

সিয় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রাকির স্থান 

কি/চাদজযস 

(টাকা 

জিাোদনর 

জকাড/ খাত ও 

প্রোদনর 

সিয়) 

োকয়ত্বপ্রাি কি যকতযা ( কি যকতযার পেবী, 

জজলা/ উপদজলা জকাড সহ জটকলদিান নম্বর, 

ই-জিইল) 

উর্ধ্যতন কি যকতযা, র্ার কাদে আপীল করা র্াদব, কি যকতযার 

নাি পেবী, বাাংলাদেদশর জকাড, জজলা/উপদজলা জকাডসহ 

জটকলদিান নম্বর ও ই-জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৫ সকল প্রকার 

স্ট্যাদের চাকহোপত্র 

জপ্ররণ ও সরবরাহ 

গ্রহণ। 

দেনকিন কাজ প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় কি/চাজয মুক্ত সহকারী ককিশনার 

জেজারী শাখা 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

২৬ জিন্ডারগদণর 

দত্রিাকসক করট যান গ্রহণ 

ও সাংরক্ষণ 

দেনকিন কাজ প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় কি/চাজয মুক্ত সহকারী ককিশনার 

জেজারী শাখা 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

২৭ কবকিন্ন পাবকলক 

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও 

জগাপনীয় কাগজপত্র 

গ্রহণ ও কবতরণ 

দেনকিন কাজ প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় কি/চাজয মুক্ত সহকারী ককিশনার 

জেজারী শাখা 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

২৮ কবকিন্ন কনদয়াগ 

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও 

জগাপনীয় কাগজপত্র 

গ্রহণ ও কবতরণ 

দেনকিন কাজ প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় কি/চাজয মুক্ত সহকারী ককিশনার 

জেজারী শাখা 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

২৯ কবকিন্ন মূেবান 

িালািাল কনরাপে 

সাংরক্ষণ করা 

দেনকিন কাজ প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় কি/চাজয মুক্ত সহকারী ককিশনার 

জেজারী শাখা 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৩০ কযাশ বকহ কলখন ও 

সাংরক্ষণ 

দেনকিন কাজ প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় কি/চাজয মুক্ত সহকারী ককিশনার 

জেজারী শাখা 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৩১ জিন্ডারশীপ লাইদসন্স 

প্রোন 

৪৫ কি য কেবস ২০/- টাকার জকাট য কিসহ আদবেন, 

২ ককপ পাসদপাট য সাইদজর 

সতযাকয়ত েকব, জাতীয় 

পকরচয়পদত্রর সতযাকয়ত ককপ, 

নূন্যতি ২০,০০০/- টাকা ব্যাাংক 

স্বচ্ছলতার সনেপত্র, সাংকিষ্ট 

উপদজলার উপদজলা কনব যাহী 

অকিসার এবাং পুকলশ সুপার জজলা 

কবদশষ শাখা। 

প্রদর্াজয নয় ৭৫০/- সহকারী ককিশনার 

জেজারী শাখা 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৩২ জিন্ডারশীপ লাইদসন্স 

প্রোন 

৭ কি য  কেবস নবায়ন কি বাবে ব্যাাংদক জিাকৃত 

চালাদনর ককপ, ২০/- টাকার জকাট য 

কিসহ কনধ যাকরত িরদি আদবেন 

করদত হদব, জিন্ডার সনেপত্র 

প্রদর্াজয নয় ৫০০/- সহকারী ককিশনার 

জেজারী শাখা 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৩৩ সকল প্রকার স্ট্যাদের 

চালান গ্রহণ, জরকজষ্টার 

কলখন ও স্ট্যাে কবতরন 

৩ কি য  কেবস প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয়  সহকারী ককিশনার 

জেজারী শাখা 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

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


 

রাজস্ব মুকন্সখানা শাখা 

ক্রকি

ক নাং 

জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সিয় 

( ঘন্টা/কেন/িাস) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রাকির সিয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

প্রাকির স্থান 

কি/চাদজযস 

(টাকা 

জিাোদনর 

জকাড/ খাত ও 

প্রোদনর 

সিয়) 

োকয়ত্বপ্রাি কি যকতযা ( কি যকতযার পেবী, জজলা/ 

উপদজলা জকাড সহ জটকলদিান নম্বর, ই-জিইল) 

উর্ধ্যতন কি যকতযা, র্ার কাদে আপীল করা র্াদব, কি যকতযার 

নাি পেবী, বাাংলাদেদশর জকাড, জজলা/উপদজলা জকাডসহ 

জটকলদিান নম্বর ও ই-জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৪ সরকার পদক্ষ জেওয়ানী 

িািলা রুজু ও পকরচালনা 

সাংক্রান্ত কবষয় 

০১ কেদনর িদধ্য প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় কি/চাজয মুক্ত সহকারী ককিশনার 

রাজস্ব মুকন্সখানা শাখা 

জিান: ০১৯৪১-৬১ 

ই-জিইল- 

rmkishoreganj@gmail.com 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৩৫ জেওয়ানী িািলার এস, 

এি আোন প্রোন 

সাংক্রান্ত কবষয় 

০১ কেদনর িদধ্য এসএি এর 

সাদথ 

জরকড যরুি শাখা 

উপদজলা ভূকি অকিস 

ইউকনয়ন ভূকি অকিস 

- সহকারী ককিশনার 

রাজস্ব মুকন্সখানা শাখা 

জিান: ০১৯৪১-৬১ 

ই-জিইল- 

rmkishoreganj@gmail.com  

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৩৬ জেওয়ানী িািলার 

আপীল োদয়র সাংক্রান্ত 

কবষয় 

রায়/নকল প্রাকির 

৩০ কেদনর িদধ্য 

কবকধ 

জিাতাদবক 

সাংকিষ্ট আোলদতর 

নকলখানা 

সাংকিষ্ট 

িািলায় 

কনধ যাকরত 

কবজ্ঞ কজকপ/একজকপ  জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৩৭ উচ্চ আোলদত রীট 

িািলা সাংক্রান্ত কবষয় 

আদেদশ উকিকখত 

কনধ যাকরত সিয় 

প্রদর্াজয নয় কবজ্ঞ সকলকসটর এর 

কার্ যালয় 

সাংকিষ্ট 

িািলায় 

কনধ যাকরত 

কবজ্ঞ এযাটকন য জজনাদরল জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৩৮ অকতকরক্ত জজলা প্রশাসক 

(রাজস্ব) এর কনকট 

োদয়রকৃত আপীল 

িািলার ধরন ও কনষ্পকি 

০৭ কেদনর িদধ্য - উপদজলা ভূকি অকিস 

ইউকনয়ন ভূকি অকিস 

৩০ টাকা 

জকাট য কি 

অকতকরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

 

কবিাগীয় ককিশনার 

৩৯ কজকপ/ একজকপ/ এলকজকপ 

কনদয়াগ পদ্ধকত ও িাতা 

প্রোন সাংক্রান্ত 

কবল প্রাকির ১৫ 

কেদনর িদধ্য 

কবদলর সাদথ 

সাংযুক্ত 

কবজ্ঞ কজকপর কার্ যালয় কবল হদত 

কনধ যাকরত হাদর 

আয়কর ও 

িযাট কতযন 

করা হয় 

সহকারী ককিশনার 

রাজস্ব মুকন্সখানা শাখা 

জিান: ০১৯৪১-৬১ 

ই-জিইল- 

rmkishoreganj@gmail.com 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৪০ অবমূোকয়ত েকলদলর 

িািলার কনষ্পকি 

কার্ক্রি সাংক্রান্ত কবষয় 

০৭ কেদনর িদধ্য আদবেদনর 

সাদথ সাংযুক্ত 

জজলা জরকজষ্টাদরর 

কার্ যালয় 

স্ট্যাে আইদন 

কনধ যাকরত হাদর 

অকতকরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৪১ কবকনিয় সেকি সাংকিষ্ট 

িািলা কার্পদ্ধকত 

সাংক্রান্ত কবষয় 

 

 

১৫ কেদনর িদধ্য আদবেদনর 

সাদথ সাংযুক্ত 

উপদজলা ভূকি অকিস 

ইউকনয়ন ভূকি অকিস 

- জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd  

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 



৪২ প্রদবট িািলা সাংক্রান্ত 

কবষয় 

১৫ কেদনর িদধ্য আদবেদনর 

সাদথ সাংযুক্ত 

উপদজলা ভূকি অকিস 

ইউকনয়ন ভূকি অকিস 

- অকতকরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৪৩ কর স্ট্যাে িািলা 

কনষ্পকি সাংক্রান্ত কবষয় 

০১ কেদনর িদধ্য আদবেদনর 

সাদথ সাংযুক্ত 

জজলা জরকজষ্টাদরর 

কার্ যালয় 

প্রকতজদনরজ

ন্য ১০০০/- 

টাকা মূদের 

স্ট্যাে 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৪৪ িািলার হালনাগাে 

অবস্থান তথ্য সাংরক্ষন 

সম্বকলত জরকজষ্টার 

০১ কেদনর িদধ্য অকিদস 

সাংরকক্ষত 

-  - জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd- 

 

ভূকি অকধগ্রহণ শাখা 

ক্রকিক 

নাং 

জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সিয় 

( ঘন্টা/কেন/িাস) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র প্রাকির 

সিয় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রাকির স্থান 

কি/চাদজযস 

(টাকা 

জিাোদনর 

জকাড/ খাত ও 

প্রোদনর সিয়) 

োকয়ত্বপ্রাি কি যকতযা ( কি যকতযার পেবী, জজলা/ উপদজলা 

জকাড সহ জটকলদিান নম্বর, ই-জিইল) 

উর্ধ্যতন কি যকতযা, র্ার কাদে আপীল করা র্াদব, কি যকতযার 

নাি পেবী, বাাংলাদেদশর জকাড, জজলা/উপদজলা জকাডসহ 

জটকলদিান নম্বর ও ই-জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৫ অকধগ্রহণকৃত ভূকি 

অবকাঠাদিা, গােপালা 

ইতযাকের ক্ষকতপূরণ 

প্রোন সাংক্রান্ত 

Kvh©µg 

৬০ কি য কেবস আদবেদনর সাদথ অত্র শাখা ২০/- টাকা 

আদবেদনর সাদথ 

সহকারী ককিশনার 

ভূকি অকধগ্রহণ কি যকতযা 

 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-dckishoreganj@mopa.gov.bd 

লাইদেকর শাখা 

ক্রকিক 

নাং 

জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সিয় 

( ঘন্টা/কেন/িাস) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র প্রাকির 

সিয় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রাকির স্থান 

কি/চাদজযস (টাকা 

জিাোদনর জকাড/ 

খাত ও প্রোদনর 

সিয়) 

োকয়ত্বপ্রাি কি যকতযা ( কি যকতযার পেবী, জজলা/ 

উপদজলা জকাড সহ জটকলদিান নম্বর, ই-জিইল) 

উর্ধ্যতন কি যকতযা, র্ার কাদে আপীল করা র্াদব, 

কি যকতযার নাি পেবী, বাাংলাদেদশর জকাড, 

জজলা/উপদজলা জকাডসহ জটকলদিান নম্বর ও ই-

জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৬ লাইদেকরদত সাংরকক্ষত বই/ সািকয়কী 

ও অন্যান্য তথ্য উপকরণ ব্যবহাদর 

পাঠকক্ষ জসবা এবাং ইন্টারদনদটর 

িাধ্যদি কডকজটাল লাইদেকর জসবা। 

অকিস চলাকালীন 

জর্দকান সিয় 

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় সহকারী ককিশনার 

লাইদেকর শাখা 

 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৪৭ লাইদেকরদত সাংরকক্ষত সকল 

প্রশাসকনক আইন, কবকধিালা ও 

অন্যান্য পাদঠাপকরণ োিকরক ও 

ব্যকক্তগত প্রদয়াজদন কনধ যাকরত সিদয়র 

জন্য সরবরাহ করা। 

সাংগ্রদহ থাকা সাদপদক্ষ 

চাকহো িাত্র র্ত দ্রুত 

সম্ভব । তদব শতয থাদক 

জর্ উপকরণ সাংগ্রদহর 

পরবতী ৭ কেদনর িদধ্য 

লাইদেকরদত অবশ্যই 

জিরত কেদত হদব 

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় সহকারী ককিশনার 

লাইদেকর শাখা 

 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd 

 

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


জজনাদরল সাটি যকিদকট শাখা 

ক্রকিক 

নাং 

জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সিয় 

( ঘন্টা/কেন/িাস) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র প্রাকির 

সিয় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রাকির স্থান 

কি/চাদজযস (টাকা 

জিাোদনর জকাড/ 

খাত ও প্রোদনর 

সিয়) 

োকয়ত্বপ্রাি কি যকতযা ( কি যকতযার পেবী, জজলা/ 

উপদজলা জকাড সহ জটকলদিান নম্বর, ই-জিইল) 

উর্ধ্যতন কি যকতযা, র্ার কাদে আপীল করা র্াদব, 

কি যকতযার নাি পেবী, বাাংলাদেদশর জকাড, 

জজলা/উপদজলা জকাডসহ জটকলদিান নম্বর ও ই-

জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৮ সরকারী োবী আোয় আইন ১৯১৩ 

সদনর কবধান জিাতাদবক র্াবতীয় 

সরকারী/আধা সরকারী/ স্বায়ত্বশাকসত 

সাংস্থা প্রকতষ্ঠান সমূদহর োকখলকৃত 

কসকস জিাকদ্দিার িাধ্যদি অনাোয়ী 

অথ য এ আোলদতর িাধ্যদি আোয় 

করা হয়। 

অকিস চলাকালীন 

সিয় 

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় সহকারী ককিশনার 

জজনাদরল সাটি যকিদকট শাখা 

জিান: ০৯৪১-৬১৪৯০ 

 

 

অকতকরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৮৩৪ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৪৯ িািলা োদয়দরর পর ০৭ 

ধারা/১০(ক০ ধারায় িারিত সাংকিষ্ট 

জেনাোরদক তার জেনা এবাং ৩০ 

কেদনর িদধ্য জেনাোর জক তার জেনা 

পকরদশাদধর জন্য জনাটিশ করা হয়। 

জনাটিশ প্রাকির ৩০ কেদনর ২জ ০ 

টাকা জকাট য কি সাংযুক্ত কদর আদবেন 

পদত্র োবী পকরদশাধ সাংক্রান্ত ধারার 

আপকি উপস্থাপন করদত 

পাদরন।উিয় পদক্ষর উপকস্থকতদত 

আদবেন শুনানী অদন্ত জজনাদরল 

সাটি যকিদকট অকিসার পরবতী কনদেশ য 

কেদয় থাদকন । জেনাোর এককালীন 

কককস্ত জিাতাদবক জেনা পকরদশাধ 

করদত পাদরন। 

অকিস চলাকালীন 

সিয় 

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় সহকারী ককিশনার 

জজনাদরল সাটি যকিদকট শাখা 

জিান: ০৯৪১-৬১৪৯০ 

 

 

অকতকরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৮৩৪ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৫০ ইজারাোর কর্তযক রাজস্ব শাখা হদত 

না োবী আদবেন কনষ্পকি করা হয় 

 প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় সহকারী ককিশনার 

জজনাদরল সাটি যকিদকট শাখা 

জিান: ০৯৪১-৬১৪৯০ 

 

 

অকতকরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৮৩৪ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৫১ পাওনা পকরদশাধ হদল অনকতকবলদম্ব 

িািলা কনষ্পকি করা হয় 

- প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় সহকারী ককিশনার 

জজনাদরল সাটি যকিদকট শাখা 

জিান: ০৯৪১-৬১৪৯০ 

 

 

অকতকরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৮৩৪ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd 

 

 

 



জনজারত শাখা 

ক্রকিক 

নাং 

জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সিয় 

( ঘন্টা/কেন/িাস) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র প্রাকির 

সিয় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রাকির স্থান 

কি/চাদজযস (টাকা 

জিাোদনর জকাড/ 

খাত ও প্রোদনর 

সিয়) 

োকয়ত্বপ্রাি কি যকতযা ( কি যকতযার পেকব, জজলা/ 

উপদজলা জকাড সহ জটকলদিান নম্বর, ই-জিইল) 

উর্ধ্যতন কি যকতযা, র্ার কাদে আপীল করা র্াদব, 

কি যকতযার নাি পেকব, বাাংলাদেদশর জকাড, 

জজলা/উপদজলা জকাডসহ জটকলদিান নম্বর ও ই-

জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫২ িহািান্য রাষ্ট্রপকত, িন্ত্রী, প্রকতিন্ত্রী, 

উপিন্ত্রী, সাংসে সেস্যগদণর 

জস্বচ্ছাধীন তহকবল হদত বরাদ্দকৃত 

অনুোদনর জচক প্রোন সাংক্রান্ত 

জসবা। 

১৫ কি য কেবস ১। আদবেনপত্র 

২। েকব সতযাকয়ত 

০১ ককপ 

৩। জাতীয় 

পকরচয়পদত্রর 

িদটাককপ 

৪। 

প্রকতষ্ঠান/সাংগঠদনর 

জক্ষদত্র জরজুদলশন 

ককপ 

৫।কশক্ষাথীদের 

জক্ষদত্র 

স্কুল/কদলজ/কবশ্বকব

যালয়/প্রকতষ্ঠাদনর 

প্রধাদনর প্রতযয়নপত্র 

৬। বরাদ্দপত্র/ কজও 

ককপ 

জনজারত শাখা 

কক্ষ নম্বর-২৩৩ 

প্রাকিস্বীকার পদত্রর 

জন্য ১০ (েশ) 

টাকার জরকিকনউ 

ষ্টযাে 

জনজারত জডপুটি কাদলক্টর,ককদশারগঞ্জ 

জিান নম্বর-০৯৪১৬১৭৮৪ 

                 ই-জিইল 

mhparvez081@gmail.com 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


কশক্ষা ও কোণ শাখা 

ক্রকিক

নাং 

জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সিয় 

( ঘন্টা/কেন/িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র কি চাদজযস (টাকা 

জিাোদনর জকাড/ খাত 

ও প্রোদনর সিয়) 

োকয়ত্বপ্রাি কি যকতযা ( কি যকতযার পেকব, জজলা/ 

উপদজলা জকাডসহ জটকলদিান নম্বর, ই-জিইল) 

উর্ধ্যতন কি যকতযা, র্ার কাদে আপীল করা র্াদব, 

কি যকতযার নাি পেকব, বাাংলাদেদশর জকাড, জজলা/ 

উপদজলা জকাডসহ জটকলদিান নম্বর ও ই-জিইল) 

১ ২ ৩ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫৩ কশক্ষা প্রকতষ্ঠান নতুন স্থাপদনর 

জন্য অনাপকি সনে/দূরত্ব 

সনে প্রোন 

১৫ কেন ১। mswkøó কবষদয় জবাদড যর পত্র 

২। আদবেন পত্র 

প্রদর্াজয নয় সহকারী ককিশনার (কশক্ষা ও কোণ শাখা) 

জিান: ০৯৪১৬২১২৪ 

ই-জিইল: 

acedukishoreganj017@gmail.c

om 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd. 

৫৪ জেকণ শাখা জখালা সেককযত 

কার্ যক্রি গ্রহণ 

১৫ কেন আদবেন পত্র প্রদর্াজয নয় সহকারী ককিশনার (কশক্ষা ও কোণ শাখা) 

জিান: ০৯৪১৬২১২৪ 

ই-জিইল: 

acedukishoreganj017@gmail.c

om 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd. 

৫৫ এডহক ককিটিদত অকিিাবক 

সেস্য িদনানয়ন 

৭ কেন জবাড য কর্তযক এডহক ককিটি গঠদনর 

অনুিকতপত্র 

প্রদর্াজয নয় সহকারী ককিশনার (কশক্ষা ও কোণ শাখা) 

জিান: ০৯৪১৬২১২৪ 

ই-জিইল: 

acedukishoreganj017@gmail.c

om 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd. 

৫৬ কনব যাহী ককিটিদত সেস্য 

িদনানয়ন 

৭ কেন ১।  পাঠোদনর 

অনুিকত পত্র 

২। সব যদশষ ককিটি গঠদনর 

অনুদিােদনর পত্র 

প্রদর্াজয নয় সহকারী ককিশনার (কশক্ষা ও কোণ শাখা) 

জিান: ০৯৪১৬২১২৪ 

ই-জিইল: 

acedukishoreganj017@gmail.c

om 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd.. 

৫৭ কবকিন্ন পরীক্ষার জকন্দ্র 

স্থাপদনর লদক্ষয 

অনুসন্ধানপূব যক জজলা প্রশাসক 

িদহােদয়র সুপাকরশসহ জবাদড য 

প্রকতদবেনদপ্ররণ 

১৫ কেন  ১। আদবেন পত্র 

 ২। cwi`k©b প্রকতদবেন 

 ৩। জবাদড যর সার্কযলার 

প্রদর্াজয নয় সহকারী ককিশনার (কশক্ষা ও কোণ শাখা) 

জিান: ০৯৪১৬২১২৪ 

ই-জিইল: 

acedukishoreganj017@gmail.c

om 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd. 

৫৮ প্রকতষ্ঠান/কশক্ষক/Kg©Pvwiকর্তয

ক অকনয়দির অকিদর্াগ 

অনুসন্ধানকরণ এবাং 

অকিদর্াগ প্রিাকণত হদল 

র্থার্থ কর্তযপক্ষ বরাবর 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর 

জন্য জপ্ররণ 

১৫ কেন ১। অকিদর্াদগর কবষদয় 

আদবেন 

২। অকিদর্াগ সাংকিষ্ট কবষদয় 

প্রিাণাকে 

প্রদর্াজয নয় সহকারী ককিশনার (কশক্ষা ও কোণ শাখা) 

জিান: ০৯৪১৬২১২৪ 

ই-জিইল: 

acedukishoreganj017@gmail.c

om 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd. 
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ক্রকিক

নাং 

জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সিয় 

( ঘন্টা/কেন/িাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র কি চাদজযস (টাকা 

জিাোদনর জকাড/ খাত 

ও প্রোদনর সিয়) 

োকয়ত্বপ্রাি কি যকতযা ( কি যকতযার পেকব, জজলা/ 

উপদজলা জকাডসহ জটকলদিান নম্বর, ই-জিইল) 

উর্ধ্যতন কি যকতযা, র্ার কাদে আপীল করা র্াদব, 

কি যকতযার নাি পেকব, বাাংলাদেদশর জকাড, জজলা/ 

উপদজলা জকাডসহ জটকলদিান নম্বর ও ই-জিইল) 

৫৯ কপ্রজাইকডাং অকিসার কনদয়াগ ৭ কেন ১। সব যদশষ ককিটি 

অনুদিােদনর পত্র 

২। জিাটার তাকলকা 

(সকলস্তর/পর্ যাদয়র) 

প্রদর্াজয নয় সহকারী ককিশনার (কশক্ষা ও কোণ শাখা) 

জিান: ০৯৪১৬২১২৪ 

ই-জিইল: 

acedukishoreganj017@gmail.c

om 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd. 

৬০ জজলা প্রশাসন কনয়কন্ত্রত কবকিন্ন 

কশক্ষা প্রকতষ্ঠাদন Kg©iZ 

কশক্ষক Kg©PvixM‡Yi উচ্চতর 

জস্কল প্রাকির আদবেন 

সুপাকরশসহ জপ্ররণ 

৭ কেন ১। আদবেন পত্র 

২। ককিটির সিার Kvh©weeiYx 

 

প্রদর্াজয নয় সহকারী ককিশনার (কশক্ষা ও কোণ শাখা) 

জিান: ০৯৪১৬২১২৪ 

ই-জিইল: 

acedukishoreganj017@gmail.c

om 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd.. 

৬১ জজলা প্রশাসন কনয়কন্ত্রত কবকিন্ন 

কশক্ষা প্রকতষ্ঠাদন Kg©iZ 

কশক্ষক Kg©PvixM‡Yi জবতন 

িাতা কবল অনুদিােন 

A_© োদির কনধ যাকরত 

তাকরদখর িদধ্য 

জবতন কবল প্রদর্াজয নয় সহকারী ককিশনার (কশক্ষা ও কোণ শাখা) 

জিান: ০৯৪১৬২১২৪ 

ই-জিইল: 

acedukishoreganj017@gmail.c

om 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd. 

৬২ কবকিন্ন পাবকলক পরীক্ষা 

সাংক্রান্ত Kvh©ক্রি 

সাংকিষ্ট 

‡evW©/wek̂we`¨vj‡q

i wb‡ ©̀kb Abyhvqx 

mswkøócÎ প্রদর্াজয নয় সহকারী ককিশনার (কশক্ষা ও কোণ শাখা) 

জিান: ০৯৪১৬২১২৪ 

ই-জিইল: 

acedukishoreganj017@gmail.c

om 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd. 

৬৩ উদ্ধযতন কর্তযপক্ষ কর্তযক চাকহত 

কবকিন্ন তথ্যাকে জপ্ররণ 

কনধ যাকরত তাকরখ 

অনুর্ায়ী 

mswkøó cÎও কনদে যশনা প্রদর্াজয নয় সহকারী ককিশনার (কশক্ষা ও কোণ শাখা) 

জিান: ০৯৪১৬২১২৪ 

ই-জিইল: 

acedukishoreganj017@gmail.c

om 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd. 
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জজলা ই-জসবা জকন্দ্র 

ক্রকিক 

নাং 

জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সিয় 

( ঘন্টা/কেন/িাস) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র প্রাকির 

সিয় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রাকির স্থান 

কি/চাদজযস (টাকা 

জিাোদনর জকাড/ 

খাত ও প্রোদনর 

সিয়) 

োকয়ত্বপ্রাি কি যকতযা ( কি যকতযার পেকব, জজলা/ 

উপদজলা জকাড সহ জটকলদিান নম্বর, ই-জিইল) 

উর্ধ্যতন কি যকতযা, র্ার কাদে আপীল করা র্াদব, 

কি যকতযার নাি পেকব, বাাংলাদেদশর জকাড, 

জজলা/উপদজলা জকাডসহ জটকলদিান নম্বর ও ই-

জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৪ জকির খকতয়াদনর জাদবো নকল 

সরবরাহ 

নকল প্রাকির পর অনলাইদন 

আদবেন 

জজলা ই-জসবা 

জকন্দ্র 

প্রদর্াজয নয় সহকারী ককিশনার 

জজলা ই-জসবা জকন্দ্র 

 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৬৫ জি জা ম্যাপ সরবরাহ ০৩ কি য কেবস ৫০০ টাকার 

চালান সহ 

আদবেন 

জজলা ই-জসবা 

জকন্দ্র 

২০/- টাকা জকাড য 

কি 

সহকারী ককিশনার 

জজলা ই-জসবা জকন্দ্র 

 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৬৬ তথ্য সরবরাহ ১০ কি য কেবস ২/- টাকা 

অকতকরক্ত জকাড য 

কি 

জজলা ই-জসবা 

জকন্দ্র 

২০/- টাকা জকাড য 

কি 

সহকারী ককিশনার 

জজলা ই-জসবা জকন্দ্র 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৬৭ কবকিন্ন িািলার জাদবো নকল 

সরবরাহ 

৩০ কি য কেবস ২/- টাকার 

িকলও ০৭ টি, 

২/- টাকার জকাড য 

কি ৩ টি 

িািলার নকল 

সরবরাহ সাংক্রান্ত 

কাগজপত্রসহ 

আদবেন 

জজলা ই-জসবা 

জকন্দ্র 

২০/- টাকা জকাড য 

কি 

সহকারী ককিশনার 

জজলা ই-জসবা জকন্দ্র 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৬৮ সকল প্রকার নাগকরক/ োিকরক 

আদবেন গ্রহণপূব যক অনলাইদন একন্ট 

করা হয় 

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় সহকারী ককিশনার 

জজলা ই-জসবা জকন্দ্র 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৬৯ জজলা পর্ যাদয় কবকিন্ন অকিস সেদকয 

তথ্য প্রোন হয় 

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় সহকারী ককিশনার 

জজলা ই-জসবা জকন্দ্র 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৭০ জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র কবকিন্ন 

শাখার কার্ যক্রি সেদকয তথ্যাকে 

প্রোন হয় 

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় সহকারী ককিশনার 

জজলা ই-জসবা জকন্দ্র 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd 
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ক্রকিক 

নাং 

জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সিয় 

( ঘন্টা/কেন/িাস) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র প্রাকির 

সিয় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রাকির স্থান 

কি/চাদজযস (টাকা 

জিাোদনর জকাড/ 

খাত ও প্রোদনর 

সিয়) 

োকয়ত্বপ্রাি কি যকতযা ( কি যকতযার পেকব, জজলা/ 

উপদজলা জকাড সহ জটকলদিান নম্বর, ই-জিইল) 

উর্ধ্যতন কি যকতযা, র্ার কাদে আপীল করা র্াদব, 

কি যকতযার নাি পেকব, বাাংলাদেদশর জকাড, 

জজলা/উপদজলা জকাডসহ জটকলদিান নম্বর ও ই-

জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭১ জজলার কবকিন্ন উপদজলা সেদকয 

তথ্য প্রোন করা হয়। 

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় সহকারী ককিশনার 

জজলা ই-জসবা জকন্দ্র 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৭২ ইউকনয়ন/ জপ র কডকজটাল তথ্য জকন্দ্র 

হদত প্রেি জসবা সেদকয তথ্য জেয়া 

হয়। 

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় সহকারী ককিশনার 

জজলা ই-জসবা জকন্দ্র 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৭৩ জসবা প্রোনকারীদক কবকিন্ন আদবেন 

িরি পূরদন সহায়তা প্রোন করা হয়। 

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় সহকারী ককিশনার 

জজলা ই-জসবা জকন্দ্র 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৭৪ ইউকনয়ন/ জপ র কডকজটাল জসন্টার 

হদত প্রেি জসবা সেদকয তথ্য জেয়া 

হয়। 

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় সহকারী ককিশনার 

জজলা ই-জসবা জকন্দ্র 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৭৫ আদবেদনর কিকিদত গৃহীত কার্ক্রি 

সেদকয আদবেনকারীদক তথ্য 

সরবরাহ করা হয়। 

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় সহকারী ককিশনার 

জজলা ই-জসবা জকন্দ্র 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৭৬ অকিদর্াদগর কবষদয় গৃহীত ব্যবস্থায় 

সব যদশষ তথ্য অকিদর্াগকারীদক প্রোন 

করা হয়। 

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় সহকারী ককিশনার 

জজলা ই-জসবা জকন্দ্র 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৭৭ জরকড যরুি হদত প্রাকির আদবেন গ্রহণ 

ও কনধ যাকরত তাকরদখ নকল সরবরাহ 

করা হয়। 

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় সহকারী ককিশনার 

জজলা ই-জসবা জকন্দ্র 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd 
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 cÖevmx Kj¨vY kvLv 

µ: 

bs 

‡mevi bvg cÖ‡qvRbxq mgq 

(N›Uv/w`b/gvm) 

cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎ cÖvwßi 

mgq 

cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎ 

cÖvwßi  ¯’vb 

wd/Pv‡R©m (UvKv 

Rgv`v‡bi†KvW/ 

LvZ I cÖ`v‡bi 

mgq) 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (Kg©KZ©vi c`ex, 

†Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn †Uwj‡dvb b¤^i, B-

‡gBj) 

DaŸ©ZY Kg©KZ©v, hvi Kv‡Q Avcxj Kiv hv‡e, 

Kg©KZ©vi bvg c`ex, evsjv‡`‡ki †KvW, †Rjv/ 

Dc‡Rjv †KvWmn †Uwj‡dvb b¤^i I 

B-‡gBj 

1 2 3 4 5 6 7 8 

৭৮ ˆe‡`wkK kÖg evRv‡ii 

Pvwn`vbyhvqx RbMY‡K 

DØy×KiYmn KvwiMwi `ÿZv 

AR©‡b mn‡hvwMZv Kiv   

-- -- wUwUwm, 

wK‡kviMÄ 

--  

 

 

 

 

mnKvix Kwgkbvi 

B-‡gBj- 

iqbalhasanbcsa@gmail.com 

 

 

 

 

 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৭৯ ‰e‡`wkK PvKzixi †ÿ‡Î cÖZviYv 

m¤ú‡K© m‡PZb Kivmn cÖ‡qvRbxq  

Z_¨vw` mieivn Kiv  

-- -- †Rjv Kg©ms¯’vb 

I Rbkw³ 

Awdm 

-- 

৮০ cÖevmx Z_v Zv‡`i AvZ¥xq‡`i 

Awf‡hvM MÖnY I wb®úwËi c`‡ÿc  

-- -- -- -- 

৮১  g„Zz¨eiYKvix cÖevmxi g„Z‡`n 

wbR  evwo‡Z †cuŠQv‡bv Ges `vdb  

Kvd‡bi e¨e¯’v Ki‡Z mnvqZv 

Kivmn e‡Kqv †eZb exgvi UvKv 

I Avw_©K mvnvh¨ cÖvwß‡Z mnvqZv 

Kiv 

-- -- †Rjv Kg©ms¯’vb 

I †Rjv 

Rbkw³ Awdm 

-- 

৮২ ‡Rjv Kg©ms¯’vb I Rbkw³ 

Awd‡mi Kvh©µg gwbUwis Kiv I 

mgš̂q mvab Kiv   

-- -- -- -- 

৮৩ cÖevmx‡`i Kj¨v‡Y miKvi‡K Z_¨ 

mieivn I civgk© cÖ`vb 

-- -- -- -- 

৮৪ mgq mgq miKvi KZ©„K cÖ`Ë 

Ab¨vb¨  Kvh© m¤úv`b Kiv  

-- -- -- -- 
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Z_¨ I Awf‡hvM kvLv 

µ: bs ‡mevi bvg cÖ‡qvRbxq mgq 

(N›Uv/w`b/gvm) 

cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎ cÖvwßi 

mgq 

cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎ 

cÖvwßi  ¯’vb 

wd/Pv‡R©m (UvKv 

Rgv`v‡bi†KvW/Lv

Z I cÖ`v‡bi 

mgq) 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (Kg©KZ©vi c`ex, 

†Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn †Uwj‡dvb b¤^i, B-

‡gBj) 

D×ZY Kg©KZ©v, hvi Kv‡Q Avcxj Kiv hv‡e, 

Kg©KZ©vi bvgc`ex, evsjv‡`‡ki †KvW, †Rjv/ 

Dc‡Rjv †KvWmn †Uwj‡dvb b¤^i I 

B-‡gBj 

1 2 3 4 5 6 7 8 

৮৫ Z_¨ AwaKvi AvBb-2009 

‡gvZv‡eK Z_¨ mieivn 

1) gRyZK…Z  Z_¨ 

Aby‡iva cÖvwßi 

ZvwiL n‡Z 

20(wek) Kvh©w`em 

 

2)Aby‡ivaK…Z 

Z‡_¨ I mv‡_ 

GKvwaK Z_¨ cÖ`vb  

BDwbU ev 

KZ…©c‡ÿi mswkøôZv 

_vK‡j 30(wÎk) 

Kvh©w`em 

 

3)Z_¨ cÖ`v‡b 

AcviM n‡j 

10(`k) Kvh©w`em 

 

4) Rxeb-g„Z¨, 

†MÖdZvi Ges 

KvivMvi n‡Z gyw³ 

m¤úwK©Z n‡j 

24(PweŸk) N›Uv| 

wba©vwiZ di‡g 

(AbjvBb) 

‡Rjv 

cÖkvm‡Ki 

Kvh©vjq 

Z_¨ cÖ`vb 

BDwbU 

www.kisho

reganj.gov.

bd 
I  d«›U †W· 

1)  wjwLZ †Kvb 

WKz‡g‡›Ui Kwc 

mieiv‡ni Rb¨ 

A-4 I A-3 

gv‡ci  KvM‡Ri 

†ÿ‡Î cÖwZ c„ôv 

2( ỳB) UvKv nv‡i 

Ges Z ỳaŸ© 

mvB‡Ri KvM‡Ri 

†ÿ‡Î cÖK…Z gyj¨| 

 

2) Av‡e`bKvix   

KZ…©K wW¯‹, wmwW 

BZ¨vw` mieiv‡ni 

†ÿ‡Î webv gy‡j¨| 

 

3) Z_¨ 

mieivnKvix 

KZ…©K wW¯‹, wmwW 

BZ¨vw` mieiv‡ni 

†ÿ‡Î Dnvi  

cÖK…Z gy‡j¨| 

4) †Kvb AvBb ev 

miKvwi weavb ev 

wb‡ ©̀kbv Abyhvqx 

KvD‡K mieivK…Z 

Z‡_¨i †ÿ‡Î webv 

gy‡j¨ 

5) gy‡j¨i 

wewbg‡q 

weµq‡hvM¨ 

cÖKvkbvi †ÿ‡Î 

cÖKvkbvi wba©vwiZ 

gy‡j¨|  

 

Pvjvb †KvU bs-1-

3300-0000-

1807 

`vwqZ¡cªvß Kg©KZ©v 

(AviwUAvB) 

B-‡gBj- 

iqbalhasanbcsa@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK 

wK‡kviMÄ 

‡dvb : 0941-61755(At) 

d¨v· : 0941-61722 
e-mail: dckishoreganj@mopa.gov.bd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kishoreganj.gov.bd/
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৮৬  
Z_¨ AwaKvi AvBb-2009 

‡gvZv‡eK Z_¨ mieivn Avcxj 

Av‡e`b 

Avcxj Av‡e`b 

cÖvwßi cieZx 

15(c‡bi) w`‡bi 

g‡a¨ 

wba©vwiZ di‡g 

(AbjvBb 

‡Rjv 

cÖkvm‡Ki 

Kvh©vjq 

Z_¨ cÖ`vb 

BDwbU 

www.kisho

reganj.gov.

bd 
I  d«›U †W· 

wd PvR© `vwqZ¡cªvß Kg©KZ©v 

(AviwUAvB) 

B-‡gBj- 

iqbalhasanbcsa@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK 

wK‡kviMÄ 

‡dvb : 0941-61755(At) 

d¨v· : 0941-61722 
e-mail: dckishoreganj@mopa.gov.bd 

 

 

৮৭ Awf‡hvM wb¯úwË Z`šÍ  cÖwZ‡e`b  

cÖvwß  mv‡c‡ÿ 

01(GK) Kvh©w`em 

 mswkøô 

KvMRcÎ 

       -- wd PvR© mnKvix Kwgkbvi 

Z_¨ I Awf‡hvM kvLv 

iqbalhasanbcsa@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK 

wK‡kviMÄ 

‡dvb : 0941-61755(At) 

d¨v· : 0941-61722 
e-mail: dckishoreganj@mopa.gov.bd 

 

জজএি শাখা 

৮৮   এমেড ব্যবহায়রর 

লাইয়েন্স প্রিান 

(ক) বামিমজিক ব্যবহার (১০০১ মল: 

Gi D‡aŸ©) 
(খ) োধারি ব্যবহার ১০ মলোর 

পয জিত্ম  
(গ) োধারি ব্যবহার ১০  মলোর 

পয জিত্ম 
(ঘ) োধারি ব্যবহার ১১ সেয়ক ৫০ 

মলোর পয জিত্ম 
(ঙ) োধারি ব্যবহার ৫১ সেয়ক 

৫০০ মলোর পয জিত্ম 
(চ) োধারি ব্যবহার ৫০১ সেয়ক 

১০০০ মলোর পয জিত্ম 
(ে) এমেড মবক্রয়  
(জ) এমেড পমরবহি  

৪৫ কি জমিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 
২. মনজস্ব প্যায়ড/ 

োিা কাগয়জ 

আয়বিন  

৩. সেড লাইয়েন্স 

৪. সিাকান/ব্যবো 

প্রমর্ষ্ঠায়নর 

ভাড়া/িামলকানার 

কাগজ 

৫. আয়কর 

প্রিায়নর রমেি 

৬. 

ইমপয়জড/মবমেক 

মেল্পনগরী এলাকা 

হয়ল অনাপমি 

পয়ত্রর কমপ 

৯. জার্ীয়র্া 

োর্ট জমিয়কে 

১০. েমব ০১ কমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, 

জুমডমেয়াল 

মুমন্সখানা োখা 

(কক্ষ নাং-২১৫, 

২য় র্লা) 

২. 

সপৌরেভা/ইউমপ 

অমিে 

৩. আয়কর 

অমিে 

৪. মেমডউল 

ব্যাাংক 

৫. োংমিষ্ট 

ইমপয়জড/মবমে

ক মেল্প নগরী 

৬. মনব জাচন 

অমিে 

৮. 

আয়বিনপত্র 

মবনামূয়ল 

(ক) বামিমজিক 

ব্যবহার: 

২৫,০০০/- োকা 

(১০০১ মলোয়রর 

উয়বজ) 

(খ) োধারি 

ব্যবহার : ১০ 

মলোর পয জন্ত  

(অ) (মেক্ষা ও 
গয়বষিা 

প্রমর্ষ্ঠায়নর জন্য) 

১,৫০০ 

(আ) অন্যান্য 

২,০০০ 
(গ) োধারি 

ব্যবহার 
(অ) ১১-৫০ মলোর 

পয জন্ত ৩,০০০/- 

েহকারী কমিেনার  

সজএি োখা 

সিান নাম্বার-৬১৮৭৩ 

jmkishoreganj@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK 

wK‡kviMÄ 

‡dvb : 0941-61755(At) 

d¨v· : 0941-61722 
e-mail: dckishoreganj@mopa.gov.bd 

http://www.kishoreganj.gov.bd/
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১১. মনধ জামরর্ মি 

জিার ব্যাাংক 

ড্রািে 

 

আয়বিনকারী 

মনয়জ 

৯. সোনালী 

ব্যাাংক 

(আ) ৫১-৫০০ 

মলোর পয জন্ত 

৫,০০০/- 
(ই) ৫০১-১০০০ 

মলোর পয জন্ত 

১০,০০০/- 

 সকাড নাং-১-

২২০১-০০০১-

১৮৫৪ 

 ভিাে লাইয়েন্স 

মি’র ১৫% 

মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড-১-

১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 
৮৯  এমেড ব্যবহায়রর 

লাইয়েন্স নবায়ন 

 

০৭ কি জমিবে ১. লাইয়েয়ন্সর 

সিয়াি সেষ 

হওয়ার অন্তর্ ০১ 

িাে পূয়ব জ মনজস্ব 

প্যায়ড আয়বিন  

২. মূল লাইয়েন্স 

জিা মিয়র্ হয়ব 

৩. লাইয়েন্স 

গ্রহয়ির েিয়য় 

িামখলকৃর্ 

কাগজপয়ত্রর 

িয়োকমপ িামখল 

করয়র্ হয়ব 

৪. মনধ জামরর্ মি 

ও ভিাে জিা 

প্রিায়নর চালান 

কমপ 

১. লাইয়েন্সধারী 

মনয়জ  

২. সোনালী 

ব্যাাংক/বাাংলায়ি

ে ব্যাাংক 

(ক) মূল লাইয়েন্স 

মি এর উপর ৫% 

হায়র নবায়ন মি 

এবাং 
(খ) নবায়ন মি’র 

১৫% 
ভিাে প্রয়িয় 

নবায়ন মি জিার 

সকাড নাং-১-

২২০১-০০০১-

১৮৫৪ 

 ভিাে লাইয়েন্স 

মি’র ১৫% 

মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড-১-

১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

েহকারী কমিেনার  

সজএি োখা 

সিান নাম্বার-৬১৮৭৩ 

jmkishoreganj@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK 

wK‡kviMÄ 

‡dvb : 0941-61755(At) 

d¨v· : 0941-61722 
e-mail: dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৯০  এমেড মবক্রয়য়র 

লাইয়েন্স প্রিান 

 

৪৫ কি জমিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 
২. মনজস্ব প্যায়ড/ 

োিা কাগয়জ 

আয়বিন  

৩. সেড লাইয়েন্স 

৪. সিাকান/ব্যবো 

প্রমর্ষ্ঠায়নর 

ভাড়া/িামলকানার 

কাগজ 

৫. আয়কর 

প্রিায়নর রমেি 

(যমি োয়ক) 

৬. 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, 

জুমডমেয়াল 

মুমন্সখানা োখা 

(কক্ষ নাং-২১৫, 

২য় র্লা) 

২. 

সপৌরেভা/ইউমপ 

অমিে 

৩. আয়কর 

অমিে 

৪. মেমডউল 

ব্যাাংক 

আয়বিনপত্র 

মবনামূয়ল 

(ক) মি ৩,০০০/- 

 সকাড নাং-১-

২২০১-০০০১-

১৮৫৪ 

  

েহকারী কমিেনার  

সজএি োখা 

সিান নাম্বার-৬১৮৭৩ 

jmkishoreganj@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK 

wK‡kviMÄ 

‡dvb : 0941-61755(At) 

d¨v· : 0941-61722 
e-mail: dckishoreganj@mopa.gov.bd 



ইমপয়জড/মবমেক 

মেল্পনগরী এলাকা 

হয়ল অনাপমি 

পয়ত্রর কমপ 

৯. জার্ীয়র্া 

োর্ট জমিয়কে 

১০. েমব ০১ কমপ 

১১. মনধ জামরর্ মি 

জিার ব্যাাংক 

ড্রািে 

 

৫. োংমিষ্ট 

ইমপয়জড/মবমে

ক মেল্প নগরী 

৬. মনব জাচন 

অমিে 

৮. 

আয়বিনকারী 

মনয়জ 

৯. সোনালী 

ব্যাাংক 

৯১  এমেড মবক্রয়য়র 

লাইয়েন্স নবায়ন 

 

০৭ কি জমিবে ১. লাইয়েয়ন্সর 

সিয়াি সেষ 

হওয়ার অন্তর্ ০১ 

িাে পূয়ব জ মনজস্ব 

প্যায়ড আয়বিন  

২. মূল লাইয়েন্স 

জিা মিয়র্ হয়ব 

৩. লাইয়েন্স 

গ্রহয়ির েিয়য় 

িামখলকৃর্ 

কাগজপয়ত্রর 

িয়োকমপ িামখল 

করয়র্ হয়ব 

৪. মনধ জামরর্ মি 

ও ভিাে জিা 

প্রিায়নর চালান 

কমপ 

১. লাইয়েন্সধারী 

মনয়জ  

২. সোনালী 

ব্যাাংক/বাাংলায়ি

ে ব্যাাংক 

(ক) মূল লাইয়েন্স 

মি এর উপর ৫% 

হায়র নবায়ন মি 

এবাং 
(খ) নবায়ন মি’র 

১৫% 
ভিাে প্রয়িয় 

নবায়ন মি জিার 

সকাড নাং-১-

২২০১-০০০১-

১৮৫৪ 

 ভিাে লাইয়েন্স 

মি’র ১৫% 

মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড-১-

১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

েহকারী কমিেনার  

সজএি োখা 

সিান নাম্বার-৬১৮৭৩ 

jmkishoreganj@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK 

wK‡kviMÄ 

‡dvb : 0941-61755(At) 

d¨v· : 0941-61722 
e-mail: dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৯২  এমেড পমরবহয়নর 

লাইয়েন্স প্রিান 

 

৪৫ কি জমিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 
২. মনজস্ব প্যায়ড/ 

োিা কাগয়জ 

আয়বিন  

৩. সেড লাইয়েন্স 

৪. সিাকান/ব্যবো 

প্রমর্ষ্ঠায়নর 

ভাড়া/িামলকানার 

কাগজ 

৫. আয়কর 

প্রিায়নর রমেি 

(যমি োয়ক) 

৬. 

ইমপয়জড/মবমেক 

মেল্পনগরী এলাকা 

হয়ল অনাপমি 

পয়ত্রর কমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, 

জুমডমেয়াল 

মুমন্সখানা োখা 

(কক্ষ নাং-২১৫, 

২য় র্লা) 

২. 

সপৌরেভা/ইউমপ 

অমিে 

৩. আয়কর 

অমিে 

৪. মেমডউল 

ব্যাাংক 

৫. োংমিষ্ট 

ইমপয়জড/মবমে

ক মেল্প নগরী 

৬. মনব জাচন 

আয়বিনপত্র 

মবনামূয়ল 

(ক) মি ৫,০০০/- 

 সকাড নাং-১-

২২০১-০০০১-

১৮৫৪ 

  

েহকারী কমিেনার  

সজএি োখা 

সিান নাম্বার-৬১৮৭৩ 

jmkishoreganj@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK 

wK‡kviMÄ 

‡dvb : 0941-61755(At) 

d¨v· : 0941-61722 
e-mail: dckishoreganj@mopa.gov.bd 



৯. জার্ীয়র্া 

োর্ট জমিয়কে 

১০. েমব ০১ কমপ 

১১. মনধ জামরর্ মি 

জিার ব্যাাংক 

ড্রািে 

 

অমিে 

৮. 

আয়বিনকারী 

মনয়জ 

৯. সোনালী 

ব্যাাংক 

৯৩  এমেড পমরবহয়নর 

লাইয়েন্স নবায়ন 

 

০৭ কি জমিবে ১. লাইয়েয়ন্সর 

সিয়াি সেষ 

হওয়ার অন্তর্ ০১ 

িাে পূয়ব জ মনজস্ব 

প্যায়ড আয়বিন  

২. মূল লাইয়েন্স 

জিা মিয়র্ হয়ব 

৩. লাইয়েন্স 

গ্রহয়ির েিয়য় 

িামখলকৃর্ 

কাগজপয়ত্রর 

িয়োকমপ িামখল 

করয়র্ হয়ব 

৪. মনধ জামরর্ মি 

ও ভিাে জিা 

প্রিায়নর চালান 

কমপ 

১. লাইয়েন্সধারী 

মনয়জ  

২. সোনালী 

ব্যাাংক/বাাংলায়ি

ে ব্যাাংক 

(ক) মূল লাইয়েন্স 

মি এর উপর ৫% 

হায়র নবায়ন মি 

এবাং 
(খ) নবায়ন মি’র 

১৫% 
ভিাে প্রয়িয় 

নবায়ন মি জিার 

সকাড নাং-১-

২২০১-০০০১-

১৮৫৪ 

 ভিাে লাইয়েন্স 

মি’র ১৫% 

মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড-১-

১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

েহকারী কমিেনার  

সজএি োখা 

সিান নাম্বার-৬১৮৭৩ 

jmkishoreganj@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK 

wK‡kviMÄ 

‡dvb : 0941-61755(At) 

d¨v· : 0941-61722 
e-mail: dckishoreganj@mopa.gov.bd 

৯৪  প্রবােী বাাংলায়িেীয়ির 

বববামহক েনিপত্র 

প্রিান 

৩০ কি জমিবে (ক) মলমখর্ 

আয়বিনেহ ৩০০ 

োকা মূয়ের নন 

জুমডমেয়াল  
     স্ট্িায়ে 

এমিয়ডমভে (মূল 

কমপ) 
(খ) নাগমরকয়ত্বর 

েনি (ের্িাময়র্ 

অনুমলমপ) 
(গ) জার্ীয় 

পমরচয়পত্র/জন্ম 

মনবন্ধন েনি 

(ের্িাময়র্  
     অনুমলমপ) 
(ঘ) পােয়পায়ে জর 

িয়োকমপ 

(ের্িাময়র্ 

অনুমলমপ) 
(ঙ) 

আয়বিনকারীর 

পােয়পাে জ 

১. 

আয়বিনকারীর 

প্রমর্মনমধ  

২. সোনালী 

ব্যাাংক/বাাংলায়ি

ে ব্যাাংক 

মবনামূয়ে েহকারী কমিেনার  

সজএি োখা 

সিান নাম্বার-৬১৮৭৩ 

jmkishoreganj@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK 

wK‡kviMÄ 

‡dvb : 0941-61755(At) 

d¨v· : 0941-61722 
e-mail: dckishoreganj@mopa.gov.bd 



োইয়জর ২ কমপ 

ের্িাময়র্ েমব  
(েয়ন্তাষজনক 

পুমলে  

সভমরমিয়কেন 

প্রামি  োয়পয়ক্ষ) 

 
৯৫  মিমলাং সস্ট্েন/অয়ো-

গ্যাে মরফুয়য়মলাং 

সস্ট্েন/মেএনমজ 

মিমলাং  সস্ট্েন/ 

সস্ট্ায়রজ স্থাপয়নর 

িাধ্যয়ি সপয়োমলয়াি 

জার্ীয র্রল জ্বালানী 

পিাে জ এর জন্য 

অনাপমি (NOC) 

প্রিান 

৩০ কি জমিবে (ক) 

আয়বিনকারীয়ক 

মনজস্ব 

প্যায়ড/োিা 

কাগয়জ পােয়পাে জ 

োইয়জর 

ের্িাময়র্ েমবেহ 

সজলা প্রোেক 

বরাবয়র আয়বিন 

(খ) 

আয়বিনকারীর 

জন্ম 

মনবন্ধন/জার্ীয় 

পমরচয় পয়ত্রর 

ের্িাময়র্ কমপ  

(গ) আয়কর 

পমরয়োয়ধর 

ের্িাময়র্ 

োর্ট জমিয়কে 

(ঘ) ব্যাাংক 

মহোব মববরিীেহ 

ের্িাময়র্ ব্যাাংক 

োর্ট জমিয়কে 

(ঙ) সেড 

লাইয়েন্স/জয়য়ন্ট 

স্ট্ক সকাোনমর 

মনবন্ধনপত্র(প্রয়যা

জি সক্ষয়ত্র) 

(চ) জমির 

িামলকানার 

প্রিানপত্র (িমলল, 

আয়িাক্তার নািা, 

চুমক্তপত্র, 

নািজামরর পচ জা, 

হালনাগাি ভূমি 

উন্নয়ন কর 

পমরয়োয়ধর 

িামখলার 

ের্িাময়র্ 

১. লাইয়েন্সধারী 

মনয়জ  

২. সোনালী 

ব্যাাংক/বাাংলায়ি

ে ব্যাাংক 

মবনামূয়ে েহকারী কমিেনার  

সজএি োখা 

সিান নাম্বার-৬১৮৭৩ 

jmkishoreganj@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK 

wK‡kviMÄ 

‡dvb : 0941-61755(At) 

d¨v· : 0941-61722 
e-mail: dckishoreganj@mopa.gov.bd 



িয়োকমপ 

(ে) িায়ার 

োমভ জে এন্ড 

মেমভল মডয়িন্স 

এর লাইয়েন্স 

(জ) োংমিষ্ট মের্ট 

কয়প জায়রেন/য়পৌর

েভা ইউমনয়ন  

পমরয়োয়ধর 

অনাপমিপত্র 

(ঝ) প্রস্তামবর্ 

স্থায়নর োইে 

প্ল্িান ৫ (পাঁচ) 

কমপ 
 

ব্যবসা ও বাকণজয শাখা 

ক্র নাং জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সিয় 

(ঘন্টা/কেন/িাস) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র প্রামির 

স্থান 

মি/চায়জজে(োকা 

জিািায়নর 

সকাড/খার্ ও 

প্রিায়নর েিয় 

িাময়ত্বপ্রাি কি জকর্জা(কি জকর্জার পিবী, 

সজলা/উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান নম্বর, ই-

সিইল) 

উবজর্ন কি জকর্জা, যার কায়ে আপীল করা যায়ব 

কি জকর্জার নাি পিবী, বাাংলায়িয়ের সকাড, 

সজলা/উপয়জলা সকাডেহ সেমলয়িান নম্বর, ই-

সিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯৬ জল হ ও ইস্পার্ জার্ীয় দ্রব্য 

মবক্রয়য়র মলমডলাং লাইয়েন্স প্রিান 

১৫ কায জ মিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২.সভাোর আইমড 

িয়োকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

িয়োকমপ 

৪. জোকান 

চুকক্তপত্র/েকলল/ 

খাকরদজর 

িয়োকমপ 

৫. েমব ০৩ কমপ 

৬. মনধ জামরর্ মি 

১. সজলা 

প্রশাসদকর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনব জাচন 

অমিে 

৩. 

সপৌরেভা/ইউমনয়

ন পমরষি হয়র্ 

৪. োংমিষ্ট অমিে 

৫. সোনালী 

ব্যাাংক 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে 

লাইয়েন্স মি- 

৩০০০/- 

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.co

m 
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জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১ 

৯৭ জল হ ও ইস্পার্ জার্ীয় দ্রব্য 

মবক্রয়য়র মডমলাং লাইয়েন্স নবায়ন 

৭ কায জ মিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২. পূব জবর্ী 

বেয়রর নবাময়র্  

লাইয়েয়ন্সর 

মূলকমপ 

৩. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

(কক্ষ নাং ২৩৬,  

২. মনজ উয়যায়গ 

৩. সোনালী 

ব্যাাংক 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে 

নবায়ন মি- 

১৫০০/- 

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১ 

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.co

m 

 

৯৮ দুগ্ধ জার্ীয় দ্রয়ব্যর মডমলাং লাইয়েন্স 

প্রিান 

১৫ কায জ মিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২.সভাোর আইমড 

িয়োকমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে 

লাইয়েন্স মি- 

৩০০/- 

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.co

m 

mailto:tcdckishoreganj@gmail.com
mailto:adcgkishoreganj@gmail.com
mailto:adcgkishoreganj@gmail.com
mailto:tcdckishoreganj@gmail.com
mailto:adcgkishoreganj@gmail.com
mailto:adcgkishoreganj@gmail.com


৩. সেড লাইয়েন্স 

িয়োকমপ 

৪. জোকান 

চুকক্তপত্র/ 

েকলল/খাকরদজর 

িয়োকমপ 

৫. েমব ০৩ কমপ 

৬. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

২. মনব জাচন 

অমিে 

৩. 

সপৌরেভা/ইউমনয়

ন পমরষি হয়র্ 

৪. োংমিষ্ট অমিে 

৫. সোনালী 

ব্যাাংক 

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১ 

 

৯৯ দুগ্ধ জার্ীয় দ্রয়ব্যর মডমলাং লাইয়েন্স 

নবায়ন 

৭ কায জ মিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২. পূব জবর্ী 

বেয়রর নবাময়র্  

লাইয়েয়ন্সর 

মূলকমপ 

৩. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনজ উয়যায়গ 

৩. সোনালী 

ব্যাাংক 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে 

নবায়ন মি- 

১৫০/- 

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.co

m 
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আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১ 

১০০ মেগায়রে জার্ীয় দ্রয়ব্যর মডমলাং 

লাইয়েন্স প্রিান 

১৫ কায জ মিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২.সভাোর আইমড 

িয়োকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

িয়োকমপ 

৪. জোকান 

চুকক্তপত্র 

েকলল/খাকরদজর 

িয়োকমপ 

৫. েমব ০৩ কমপ 

৬. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনব জাচন 

অমিে 

৩. 

সপৌরেভা/ইউমনয়

ন পমরষি হয়র্ 

৪. োংমিষ্ট অমিে 

৫. সোনালী 

ব্যাাংক 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে 

লাইয়েন্স মি- 

৩০০০/- 

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১ 

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.co

m 

 

১০১ মেগায়রে জার্ীয় দ্রয়ব্যর মডমলাং 

লাইয়েন্স নবায়ন 

৭ কায জ মিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২. পূব জবর্ী 

বেয়রর নবাময়র্  

লাইয়েয়ন্সর 

মূলকমপ 

৩. মনধ জামরর্ মি 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনজ উয়যায়গ 

৩. সোনালী 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে 

নবায়ন মি- 

১৫০০/- 

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.co

m 
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জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

ব্যাাংক ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১ 

১০২ মেয়িন্ট জার্ীয় দ্রয়ব্যর মডমলাং 

লাইয়েন্স প্রিান 

১৫ কায জ মিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২.সভাোর আইমড 

িয়োকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

িয়োকমপ 

৪. জোকান 

চুকক্তপত্র/েকলল/

খাকরদজর 

িয়োকমপ 

৫. েমব ০৩ কমপ 

৬. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা 

(কক্ষ নাং ২৩৬) 

২. মনব জাচন 

অমিে 

৩. 

সপৌরেভা/ইউমনয়

ন পমরষি হয়র্ 

৪. োংমিষ্ট অমিে 

৫. সোনালী 

ব্যাাংক 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে 

লাইয়েন্স মি- 

১৫০০/- 

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.co
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আয়িে-১৯৮১ 

১০৩ মেয়িন্ট জার্ীয় দ্রয়ব্যর মডমলাং 

লাইয়েন্স নবায়ন 

৭ কায জ মিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২. পূব জবর্ী 

বেয়রর নবাময়র্  

লাইয়েয়ন্সর 

মূলকমপ 

৩. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনজ উয়যায়গ 

৩. সোনালী 

ব্যাাংক 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে 

নবায়ন মি- 

৭৫০/- 

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১ 

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 

 

১০৪ কাপি পাইকারী ও খুচরা জাতীয় 

দ্রদব্যর মডমলাং লাইয়েন্স প্রিান 

২০ কায জ মিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২. সভাোর 

আইমড িয়োকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

িয়োকমপ 

৪.জোকান 

চুকক্তপত্র/েকলল/ 

খাকরদজর 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনব জাচন 

অমিে 

৩. 

সপৌরেভা/ইউমনয়

ন পমরষি হয়র্ 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে 

পাইকারী 

লাইয়েন্স মি- 

৩০০০/- 

খুচরা লাইয়েন্স 

মি- ১০০০/- 

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 
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িয়োকমপ 

৫. েমব ০৩ কমপ 

৬. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

৪. োংমিষ্ট অমিে 

৫. সোনালী 

ব্যাাংক 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১ 

১০৫ কাপি পাইকারী ও খুচরা জাতীয় 

দ্রদব্যর মডমলাং লাইয়েন্স নবায়ন 

৭ কায জ মিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২. পূব জবর্ী 

বেয়রর নবাময়র্  

লাইয়েয়ন্সর 

মূলকমপ 

৩. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনজ উয়যায়গ 

৩. সোনালী 

ব্যাাংক 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে 

পাইকারী নবায়ন 

মি- ১৫০০/- 

খুচরা নবায়ন মি- 

৫০০/- 

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 

 

mailto:tcdckishoreganj@gmail.com
mailto:adcgkishoreganj@gmail.com


আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১ 

১০৬ সূতা পাইকারী ও খুচরা জাতীয় 

দ্রদব্যর মডমলাং লাইয়েন্স প্রিান 

২০ কায জ মিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২.সভাোর আইমড 

িয়োকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

িয়োকমপ 

৪. জোকান 

চুকক্তপত্র 

েকলল/খাকরদজর 

িয়োকমপ 

৫. েমব ০৩ কমপ 

৬. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনব জাচন 

অমিে 

৩. 

সপৌরেভা/ইউমনয়

ন পমরষি হয়র্ 

৪. োংমিষ্ট অমিে 

৫. সোনালী 

ব্যাাংক 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে 

পাইকারী 

লাইয়েন্স মি- 

১২০০/- 

খুচরা লাইয়েন্স 

মি- ৫০০/- 

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১ 

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 

 

১০৭ সূতা পাইকারী ও খুচরা জাতীয় 

দ্রদব্যর মডমলাং লাইয়েন্স নবায়ন 

৭ কায জ মিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২. পূব জবর্ী 

বেয়রর নবাময়র্  

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে 

পাইকারী নবায়ন 

মি- ৬০০/- 

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 
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লাইয়েয়ন্সর 

মূলকমপ 

৩. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনজ উয়যায়গ 

৩. সোনালী 

ব্যাাংক 

খুচরা নবায়ন মি- 

২৫০/- 

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১ 

  

১০৮ স্বি জ জুয়য়লারী মডমলাং লাইয়েন্স 

প্রিান 

২৫কায জ মিবে 

 

১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২.সভাোর আইমড 

িয়োকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

িয়োকমপ 

৪. জোকান 

চুকক্তপত্র/েকলল/

খাকরদজর 

িয়োকমপ 

৫. েমব ০৩ কমপ 

৬. আয়কর  

৭. ব্যাাংক 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনব জাচন 

অমিে হয়র্ 

৩. 

সপৌরেভা/ইউমনয়

ন পমরষি হয়র্ 

৪. োংমিষ্ট অমিে 

৫. মেমডউল ভূক্ত 

সয সকান ব্যাাংক 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে 

লাইয়েন্স মি- 

৫০০০/- 

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

১৮৫৪ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 
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েলয়ভমন্স 

৮. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

৬. সোনালী 

ব্যাাংক 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) স্বি জ (ক্রয়, 

োংরক্ষিও 

মবক্রয়) আয়িে- 

     ১৯৮৭ 

১০৯ স্বি জ জুয়য়লারী মডমলাং লাইয়েন্স 

নবায়ন 

৭ কায জ মিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২. পূব জবর্ী 

বেয়রর নবাময়র্  

লাইয়েয়ন্সর 

মূলকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

কমপ 

৪. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনজ উয়যায়গ 

৩. সোনালী 

ব্যাাংক 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে 

নবায়ন মি- 

৫০০/- 

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

১৮৫৪ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) স্বি জ (ক্রয়, 

োংরক্ষিও 

মবক্রয়) আয়িে- 

     ১৯৮৭ 

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 

 

১১০ স্বি জ কামরগরী মডমলাং লাইয়েন্স 

প্রিান 

২৫ কায জ মিবে 

 

১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২.সভাোর আইমড 

িয়োকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে  

লাইয়েন্স মি- 

৭০০/- 

সকাড নাং- ১-

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com  

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 
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িয়োকমপ 

৪. জোকান 

চুকক্তপত্র/েকলল/

খাকরদজর 

িয়োকমপ 

৫. েমব ০৩ কমপ 

৬. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

২. মনব জাচন 

অমিে হয়র্ 

৩. 

সপৌরেভা/ইউমনয়

ন পমরষি হয়র্ 

৪. োংমিষ্ট অমিে 

৫. মেমডউল ভূক্ত 

সয সকান ব্যাাংক 

৬. সোনালী 

ব্যাাংক 

১৭০১-০০০১-

১৮৫৪ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) স্বি জ (ক্রয়, 

োংরক্ষিও 

মবক্রয়) আয়িে-

১৯৮৭  

১১১ স্বি জ কামরগরী মডমলাং লাইয়েন্স 

নবায়ন 

৭ কায জ মিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২. পূব জবর্ী 

বেয়রর নবাময়র্  

লাইয়েয়ন্সর 

মূলকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

িয়োকমপ 

৪. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনজ উয়যায়গ 

৩. সোনালী 

ব্যাাংক 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে 

নবায়ন মি- ৫০/- 

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

১৮৫৪ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 
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আইন-১৯৫৬ 

খ) স্বি জ (ক্রয়, 

োংরক্ষিও 

মবক্রয়) আয়িে-

১৯৮৭  

১১২ কাগজয়বাড জ, েজ্জায়বাড জ, ওয়াল সবাড জ, 

িাইবার সবাড জ, স্ট্র সবাড জ, বক্স সবাড জ, 

সেলুয়লাজ অিালবাি, সেলুয়লাজ  

চলমচত্র  এবাং অন্যান্য অনুরূপ উপকরি 

যা েম্পূি জ বা প্রধানর্ উমিজ সিে সেয়ক 

বা একর্ট েজ্জা সেয়ক  বা উভয় সযিন 

িাইবার এবাং উভয় সেয়ক উৎপামির্ 

হয় এই ধরয়নর েজ্জা মকন্তু এগুয়লা সকান 

উপকয়রির অিত্মজভূক্ত না (পাইকারী) / 

পমরয়বেক ) এর লাইয়েন্স প্রিান 

১৫ কায জ মিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২.সভাোর আইমড 

িয়োকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

িয়োকমপ 

৪. জোকান 

চুকক্তপত্র/েকলল/

খাকরদজর 

িয়োকমপ 

৫. েমব ০৩ কমপ 

৬. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

(কক্ষ নাং 

২৩৬)২. মনব জাচন 

অমিে হয়র্ 

৩. 

সপৌরেভা/ইউমনয়

ন পমরষি হয়র্ 

৪. োংমিষ্ট অমিে 

৫. মেমডউল ভূক্ত 

সয সকান ব্যাাংক 

৬. সোনালী 

ব্যাাংক 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে  

লাইদসন্স মি- 

১৫০০/-  

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১ 

  

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 

 

১১৩ কাগজয়বাড জ, েজ্জায়বাড জ, ওয়াল সবাড জ, 

িাইবার সবাড জ, স্ট্র সবাড জ, বক্স সবাড জ, 

সেলুয়লাজ অিালবাি, সেলুয়লাজ  

চলমচত্র  এবাং অন্যান্য অনুরূপ উপকরি 

যা েম্পূি জ বা প্রধানর্ উমিজ সিে সেয়ক 

বা একর্ট েজ্জা সেয়ক  বা উভয় সযিন 

৭ কায জ মিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২. পূব জবর্ী 

বেয়রর নবাময়র্  

লাইয়েয়ন্সর 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে  

নবায়ন মি- 

৮০০/-  

সকাড নাং- ১-

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 

 

mailto:tcdckishoreganj@gmail.com
mailto:adcgkishoreganj@gmail.com
mailto:tcdckishoreganj@gmail.com
mailto:adcgkishoreganj@gmail.com


িাইবার এবাং উভয় সেয়ক উৎপামির্ 

হয় এই ধরয়নর েজ্জা মকন্তু এগুয়লা সকান 

উপকয়রির অিত্মজভূক্ত না (পাইকারী / 

পমরয়বেক ) এর মডমলাং লাইয়েন্স 

নবায়ন 

মূলকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

িয়োকমপ 

৪. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

২. মনজ উয়যায়গ 

৩. সোনালী 

ব্যাাংক 

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১ 

  

১১৪ র্ারেহ ববদুিমর্ক ও সরমডও পন্য এবাং 

যন্ত্রপামর্, সেমলমভেন ও ইয়লকমেকিাল 

ও সরমডও পণ্যগুয়লা সেে (আপ টু 

২০ইমি), ইয়লকমেক বাল্ব, ববদুিমর্ক 

িিান ( পাইকারী  ও পমরয়বেক) এর 

মডমলাং লাইয়েন্স প্রিান 

১৫ কার্ য কেবস ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২.সভাোর আইমড 

িয়োকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

িয়োকমপ 

৪. জোকান 

চুকক্তপত্র/েকলল/

খাকরদজর 

িয়োকমপ 

৫. েমব ০৩ কমপ 

৬. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনব জাচন 

অমিে হয়র্ 

৩. 

সপৌরেভা/ইউমনয়

ন পমরষি হয়র্ 

৪. োংমিষ্ট অমিে 

৫. মেমডউল ভূক্ত 

সয সকান ব্যাাংক 

৬. সোনালী 

ব্যাাংক 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে  

লাইদসন্স মি- 

২৫০০/-  

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 
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পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১   

১১৫ র্ারেহ ববদুিমর্ক ও সরমডও পন্য এবাং 

যন্ত্রপামর্, সেমলমভেন ও ইয়লকমেকিাল 

ও সরমডও পণ্যগুয়লা সেে (আপ টু 

২০ইমি), ইয়লকমেক বাল্ব, ববদুিমর্ক 

িিান ( পাইকারী  ও পমরয়বেক) এর 

মডমলাং লাইয়েন্স নবায়ন 

৭ কায জ মিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২. পূব জবর্ী 

বেয়রর নবাময়র্  

লাইয়েয়ন্সর 

মূলকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

িয়োকমপ 

৪. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনজ উয়যায়গ 

৩. সোনালী 

ব্যাাংক 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে  

নবায়ন মি-

১৫০০/-  

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ খ) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১   

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 

 

১১৬ সেমলমভেন ও ইয়লকমেকিাল  সরমডও 

পণ্যগুয়লা সেে (আপ ২০ইমি), 

ইয়লকমেক বাল্ব, ববদুিমর্ক িিান ( 

খুচরা) এর মডমলাং লাইয়েন্স প্রিান 

১৫ কার্ য কেবস ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২.সভাোর আইমড 

িয়োকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

িয়োকমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনব জাচন 

অমিে হয়র্ 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে  

লাইদসন্স মি- 

১০০০/-  

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 
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৪. জোকান 

চুকক্তপত্র/েকলল/

খাকরদজর 

িয়োকমপ 

৫. েমব ০৩ কমপ 

৬. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

৩. 

সপৌরেভা/ইউমনয়

ন পমরষি হয়র্ 

৪. োংমিষ্ট অমিে 

৫. মেমডউল ভূক্ত 

সয সকান ব্যাাংক 

৬. সোনালী 

ব্যাাংক 

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১   

১১৭ সেমলমভেন ও ইয়লকমেকিাল  সরমডও 

পণ্যগুয়লা সেে (আপ ২০ইমি), 

ইয়লকমেক বাল্ব, ববদুিমর্ক িিান ( 

খুচরা) এর মডমলাং লাইয়েন্স নবায়ন 

৭ কায জ মিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২. পূব জবর্ী 

বেয়রর নবাময়র্  

লাইয়েয়ন্সর 

মূলকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

িয়োকমপ 

৪. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনজ উয়যায়গ 

৩. সোনালী 

ব্যাাংক 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে  

নবায়ন মি-

৫০০/-  

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 
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খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১   

১১৮ সিমডয়কল ও োমজজয়কল যন্ত্র এবাং 

যন্ত্রপামর্ ( পাইকারী / পমরয়বেক ) এর 

মডমলাং লাইয়েন্স প্রিান 

১৫ কার্ য কেবস ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২.সভাোর আইমড 

িয়োকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

িয়োকমপ 

৪. জোকান 

চুকক্তপত্র/েকলল/

খাকরদজর 

িয়োকমপ 

৫. েমব ০৩ কমপ 

৬. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনব জাচন 

অমিে হয়র্ 

৩. 

সপৌরেভা/ইউমনয়

ন পমরষি হয়র্ 

৪. োংমিষ্ট অমিে 

৫. মেমডউল ভূক্ত 

সয সকান ব্যাাংক 

৬. সোনালী 

ব্যাাংক 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে  

লাইদসন্স মি- 

৩০০০/-  

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১   

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 

 

১১৯ সিমডয়কল ও োমজজয়কল যন্ত্র এবাং 

যন্ত্রপামর্ ( পাইকারী / পমরয়বেক ) এর 

মডমলাং লাইয়েন্স নবায়ন 

৭ কায জ মিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২. পূব জবর্ী 

বেয়রর নবাময়র্  

লাইয়েয়ন্সর 

মূলকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

িয়োকমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনজ উয়যায়গ 

৩. সোনালী 

ব্যাাংক 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে  

নবায়ন মি-

২০০০/-  

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 
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৪. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১   

১২০ ববজ্ঞামনক ও োবয়রেমর যন্ত্রপামর্েহ 

গ্লাে এবাং কাচপাত্র (পাইকারী ও 

পমরয়বেক ) এর মডমলাং লাইয়েন্স 

প্রিান 

১৫ কার্ য কেবস ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২.সভাোর আইমড 

িয়োকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

িয়োকমপ 

৪. জোকান 

চুকক্তপত্র/েকলল/

খাকরদজর 

িয়োকমপ 

৫. েমব ০৩ কমপ 

৬. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনব জাচন 

অমিে হয়র্ 

৩. 

সপৌরেভা/ইউমনয়

ন পমরষি হয়র্ 

৪. োংমিষ্ট অমিে 

৫. মেমডউল ভূক্ত 

সয সকান ব্যাাংক 

৬. সোনালী 

ব্যাাংক 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে  

লাইদসন্স মি- 

২০০০/-  

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 
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আয়িে-১৯৮১   

১২১ ববজ্ঞামনক ও োবয়রেমর যন্ত্রপামর্েহ 

গ্লাে এবাং কাচপাত্র (পাইকারী ও 

পমরয়বেক ) এর মডমলাং লাইয়েন্স 

নবায়ন 

৭ কায জ মিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২. পূব জবর্ী 

বেয়রর নবাময়র্  

লাইয়েয়ন্সর 

মূলকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

িয়োকমপ 

৪. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনজ উয়যায়গ 

৩. সোনালী 

ব্যাাংক 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে  

নবায়ন মি-

১৫০০/-  

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১   

 

 

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 

 

১২২ বাইোইয়কল, র্ায়রর খুচরা যন্ত্রাাংে, 

োয়ার এবাং র্টউব (পাইকারী  ও 

পমরয়বেক) এর মডমলাং লাইয়েন্স 

প্রিান 

১৫ কার্ য কেবস ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২.সভাোর আইমড 

িয়োকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

িয়োকমপ 

৪. জোকান 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনব জাচন 

অমিে হয়র্ 

৩. 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে  

লাইদসন্স মি- 

২০০০/-  

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 
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চুকক্তপত্র/েকলল/

খাকরদজর 

িয়োকমপ 

৫. েমব ০৩ কমপ 

৬. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

সপৌরেভা/ইউমনয়

ন পমরষি হয়র্ 

৪. োংমিষ্ট অমিে 

৫. মেমডউল ভূক্ত 

সয সকান ব্যাাংক 

৬. সোনালী 

ব্যাাংক 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১   

১২৩ বাইোইয়কল, র্ায়রর খুচরা যন্ত্রাাংে, 

োয়ার এবাং র্টউব (পাইকারী  ও 

পমরয়বেক) 

এর মডমলাং লাইয়েন্স নবায়ন 

৭ কায জ মিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২. পূব জবর্ী 

বেয়রর নবাময়র্  

লাইয়েয়ন্সর 

মূলকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

িয়োকমপ 

৪. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনজ উয়যায়গ 

৩. সোনালী 

ব্যাাংক 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে  

নবায়ন মি-

১৫০০/-  

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 
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আয়িে-১৯৮১   

১২৪ স্যামনোমর ও ওয়াোর োপ্ল্াই মির্টাংে 

(জল েরবরাহ মজমনেপত্র ) (পাইকারী ও 

পমরয়বেক ) এর মডমলাং লাইয়েন্স 

প্রিান 

১৫ কার্ য কেবস ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২.সভাোর আইমড 

িয়োকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

িয়োকমপ 

৪. জোকান 

চুকক্তপত্র/েকলল/

খাকরদজর 

িয়োকমপ 

৫. েমব ০৩ কমপ 

৬. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনব জাচন 

অমিে হয়র্ 

৩. 

সপৌরেভা/ইউমনয়

ন পমরষি হয়র্ 

৪. োংমিষ্ট অমিে 

৫. মেমডউল ভূক্ত 

সয সকান ব্যাাংক 

৬. সোনালী 

ব্যাাংক 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে  

লাইদসন্স মি- 

২৫০০/-  

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১   

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 

 

১২৫ স্যামনোমর ও ওয়াোর োপ্ল্াই মির্টাংে 

(জল েরবরাহ মজমনেপত্র ) (পাইকারী ও 

পমরয়বেক ) এর মডমলাং লাইয়েন্স 

নবায়ন 

৭ কায জ মিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন২. 

পূব জবর্ী বেয়রর 

নবাময়র্  

লাইয়েয়ন্সর 

মূলকমপ৩. সেড 

লাইয়েন্স 

িয়োকমপ৪. 

মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

(কক্ষ নাং ২৩৬) 

২. মনজ উয়যায়গ 

৩. সোনালী 

ব্যাাংক 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে নবায়ন 

মি-১৫০০/- 

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 

 

mailto:tcdckishoreganj@gmail.com
mailto:adcgkishoreganj@gmail.com
mailto:tcdckishoreganj@gmail.com
mailto:adcgkishoreganj@gmail.com


০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১   

১২৬ স্যামনোমর ও ওয়াোর োপ্ল্াই মির্টাংে ( 

জল েরবরাহ মজমনেপত্র ) (খুচরা ) এর 

মডমলাং লাইয়েন্স প্রিান 

১৫ কার্ য কেবস ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২.সভাোর আইমড 

িয়োকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

িয়োকমপ 

৪. জোকান 

চুকক্তপত্র/েকলল/

খাকরদজর 

িয়োকমপ 

৫. েমব ০৩ কমপ 

৬. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনব জাচন 

অমিে হয়র্ 

৩. 

সপৌরেভা/ইউমনয়

ন পমরষি হয়র্ 

৪. োংমিষ্ট অমিে 

৫. মেমডউল ভূক্ত 

সয সকান ব্যাাংক 

৬. সোনালী 

ব্যাাংক 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে  

লাইদসন্স মি- 

১০০০/-  

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১   

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 

 

১২৭ স্যামনোমর ও ওয়াোর োপ্ল্াই মির্টাংে ( 

জল েরবরাহ মজমনেপত্র ) (খুচরা ) এর 

মডমলাং লাইয়েন্স নবায়ন 

৭ কায জ মিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২. পূব জবর্ী 

বেয়রর নবাময়র্  

লাইয়েয়ন্সর 

মূলকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনজ উয়যায়গ 

৩. সোনালী 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে  

নবায়ন মি-

৫০০/-  

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 
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িয়োকমপ 

৪. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

ব্যাাংক ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১   

১২৮ ওয়ামোং ও  েয়য়লে সোপ (পাইকারী ও 

পমরয়বেক) এর মডমলাং লাইয়েন্স 

প্রিান 

১৫ কার্ য কেবস ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২.সভাোর আইমড 

িয়োকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

িয়োকমপ 

৪. জোকান 

চুকক্তপত্র/েকলল/

খাকরদজর 

িয়োকমপ 

৫. েমব ০৩ কমপ 

৬. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনব জাচন 

অমিে হয়র্ 

৩. 

সপৌরেভা/ইউমনয়

ন পমরষি হয়র্ 

৪. োংমিষ্ট অমিে 

৫. মেমডউল ভূক্ত 

সয সকান ব্যাাংক 

৬. সোনালী 

ব্যাাংক 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে  

লাইদসন্স মি- 

২০০০/-  

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 

 

mailto:tcdckishoreganj@gmail.com
mailto:adcgkishoreganj@gmail.com


আয়িে-১৯৮১   

১২৯ ওয়ামোং ও  েয়য়লে সোপ (পাইকারী ও 

পমরয়বেক) 

এর মডমলাং লাইয়েন্স নবায়ন 

৭ কায জ মিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২. পূব জবর্ী 

বেয়রর নবাময়র্  

লাইয়েয়ন্সর 

মূলকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

িয়োকমপ 

৪. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনজ উয়যায়গ 

৩. সোনালী 

ব্যাাংক 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে  

নবায়ন মি-

১০০০/-  

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১   

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 

 

১৩০ সভাজি সর্ল ( েমরষা সর্ল, েয়ামবন 

সর্ল, পাি সর্ল, েবমজ, মঘ ) (পাইকারী 

/ পমরয়বেক ) এর মডমলাং লাইয়েন্স 

প্রিান 

১৫ কার্ য কেবস ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২.সভাোর আইমড 

িয়োকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

িয়োকমপ 

৪. জোকান 

চুকক্তপত্র/েকলল/

খাকরদজর 

িয়োকমপ 

৫. েমব ০৩ কমপ 

৬. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনব জাচন 

অমিে হয়র্ 

৩. 

সপৌরেভা/ইউমনয়

ন পমরষি হয়র্ 

৪. োংমিষ্ট অমিে 

৫. মেমডউল ভূক্ত 

সয সকান ব্যাাংক 

৬. সোনালী 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে  

লাইদসন্স মি- 

২০০০/-  

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 
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মূল কমপ ব্যাাংক অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১   

১৩১ সভাজি সর্ল ( েমরষা সর্ল, েয়ামবন 

সর্ল, পাি সর্ল, েবমজ, মঘ ) (পাইকারী 

/ পমরয়বেক ) এর মডমলাং লাইয়েন্স 

নবায়ন 

৭ কায জ মিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২. পূব জবর্ী 

বেয়রর নবাময়র্  

লাইয়েয়ন্সর 

মূলকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

িয়োকমপ 

৪. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনজ উয়যায়গ 

৩. সোনালী 

ব্যাাংক 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে  

নবায়ন মি- 

১০০০/-  

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১   

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 

 

১৩২ মচমন (পাইকারী ও পমরয়বেক) এর 

মডমলাং লাইয়েন্স প্রিান 

১৫ কার্ য কেবস ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২.সভাোর আইমড 

িয়োকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনব জাচন 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে  

লাইদসন্স মি- 

১৫০০/-  

সকাড নাং- ১-

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 

 

mailto:tcdckishoreganj@gmail.com
mailto:adcgkishoreganj@gmail.com
mailto:tcdckishoreganj@gmail.com
mailto:adcgkishoreganj@gmail.com


িয়োকমপ 

৪. জোকান 

চুকক্তপত্র/েকলল/

খাকরদজর 

িয়োকমপ 

৫. েমব ০৩ কমপ 

৬. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

অমিে হয়র্ 

৩. 

সপৌরেভা/ইউমনয়

ন পমরষি হয়র্ 

৪. োংমিষ্ট অমিে 

৫. মেমডউল ভূক্ত 

সয সকান ব্যাাংক 

৬. সোনালী 

ব্যাাংক 

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ভিাে- 

লাইয়েন্স মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১   

১৩৩ মচমন (পাইকারী ও পমরয়বেক) এর 

মডমলাং লাইয়েন্স নবায়ন 

৭ কায জ মিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২. পূব জবর্ী 

বেয়রর নবাময়র্  

লাইয়েয়ন্সর 

মূলকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

িয়োকমপ 

৪. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনজ উয়যায়গ 

৩. সোনালী 

ব্যাাংক 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে  

নবায়ন মি- 

৫০০/-  

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 

 

mailto:tcdckishoreganj@gmail.com
mailto:adcgkishoreganj@gmail.com


পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১   

১৩৪ সভাজি লবি, বীে লবি বায়ি  (পাইকারী 

ও পমরয়বেক) এর মডমলাং লাইয়েন্স 

প্রিান 

১৫ কার্ য কেবস ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২.সভাোর আইমড 

িয়োকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

িয়োকমপ 

৪. জোকান 

চুকক্তপত্র/েকলল/

খাকরদজর 

িয়োকমপ 

৫. েমব ০৩ কমপ 

৬. মনধ জামরর্ মি 

জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনব জাচন 

অমিে হয়র্ 

৩. 

সপৌরেভা/ইউমনয়

ন পমরষি হয়র্ 

৪. োংমিষ্ট অমিে 

৫. মেমডউল ভূক্ত 

সয সকান ব্যাাংক 

৬. সোনালী 

ব্যাাংক 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে  

লাইদসন্স মি- 

৫০০/-  

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১   

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 

 

১৩৫ সভাজি লবি, বীে লবি বায়ি (পাইকারী 

ও পমরয়বেক) এর মডমলাং লাইয়েন্স 

নবায়ন 

৭ কায জ মিবে ১. মনধ জামরর্ 

িরয়ি আয়বিন 

২. পূব জবর্ী 

বেয়রর নবাময়র্  

লাইয়েয়ন্সর 

মূলকমপ 

৩. সেড লাইয়েন্স 

িয়োকমপ 

৪. মনধ জামরর্ মি 

১. সজলা 

প্রোেয়কর 

কায জালয়, ব্যবো 

ও বামিজি োখা, 

(কক্ষ নাং ২৩৬)  

২. মনজ উয়যায়গ 

৩. সোনালী 

ব্যাাংক 

আয়বিন পত্র 

মবনামূয়ে  

নবায়ন মি-

২০০/-  

সকাড নাং- ১-

১৭০১-০০০১-

২৬৮১ 

ভিাে- লাইয়েন্স 

মি এর 

েহকারী কমিেনার 

ব্যবো ও বামিজি োখা 

সিান নম্বর:  ০৯৪১৬১৮৫৮ 

ই-সিইল- 

tcdckishoreganj@gmail.com 

অকতকরক্ত সজলা প্রোেক (োমব জক) মকয়োরগঞ্জ   

 সিান জিান: ০৯৪১-৬১৮৩২(অ:) 

ই-সিইল: 

adcgkishoreganj@gmail.com 
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mailto:adcgkishoreganj@gmail.com


জিার চালায়নর 

মূল কমপ 

১৫%মহয়েয়ব 

ভিাে সকাড নাং-

১-১১৩৩-০০১৫-

০৩১১ 

ক) 

অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আইন-১৯৫৬ 

খ) অর্িাবশ্যকীয় 

পণ্য মনয়ন্ত্রি 

আয়িে-১৯৮১   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



সাধারন শাখা 

ক্রকিক 

নাং 

জসবার নাি প্রদয়াজনীয় সিয় 

( ঘন্টা/কেন/িাস) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র প্রাকির 

সিয় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র প্রাকির 

স্থান 

কি/চাদজযস (টাকা 

জিাোদনর 

জকাড/ খাত ও 

প্রোদনর সিয়) 

োকয়ত্বপ্রাি কি যকতযা ( কি যকতযার পেবী, জজলা/ 

উপদজলা জকাড সহ জটকলদিান নম্বর, ই-জিইল) 

উর্ধ্যতন কি যকতযা, র্ার কাদে আপীল করা র্াদব, 

কি যকতযার নাি পেবী, বাাংলাদেদশর জকাড, 

জজলা/উপদজলা জকাডসহ জটকলদিান নম্বর ও ই-

জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৩৬ চার্ককরকৃত অবস্থায় সরকাকর 

কি যচাকর মৃতুযবরণ, গুরুতর আহত 

হদয় স্থায়ী অক্ষিতাজকনত কারদণ 

আকথ যক অনুোন প্রোন 

৩/৪ িাস (আকথ যক 

অনুোন প্রোন 

নীকতিালা-২০২০ 

সাংদশাকধত অনুর্ায়ী) 

কি যচারীর মৃতুয/ 

অবসর গ্রহদণর 

০১ বেদরর িদধ্য 

আদবেন করদত 

হদব। চার্ককরর 

র্াবতীয় 

তথ্যাবকলসহ 

জনপ্রশাসন 

িন্ত্রনালয় কর্তযক 

কনধ যাকরত পরদি 

স্ব-স্ব প্রকতষ্ঠান 

প্রধাদনর িাধ্যদি 

আদবেন করদত 

হদব 

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় সহকারী ককিশনার 

সাধারন শাখা 

জিান: ০১৯৪১-৬১৭৯২ 

ই-জিইল- 

acgenkishoreganj@mopa.co

m 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd 

১৩৭ ইট প্রস্তুত করদণর লাইদসন্স 

প্রোন/নবায়ন 

০১ িাস 

আদবেনকারী কর্তযক 

োকখলকৃত 

কাগজপত্রাকে র্াচাই 

ক্রদি সঠিকতা 

সেদকয কনকিত 

হওয়া সাদপদক্ষ 

কনধ যাকরত িরদি 

আদবেন করদত 

হদব। 

ক.পকরদবশগত 

োিপত্র 

খ. জেড লাইদসন্স 

গ. জাতীয় 

পকরচয় পত্র 

ঘ. স্থানীয় 

জচয়ারম্যান কর্তযক 

অনাপকি পত্র ঙ. 

স্থানীয় কৃকষ 

অকিসাদরর 

অনাপকি পত্র 

সাধারন শাখা আদবেন কি-১০ 

লাইদসন্স-৫০০০ 

টাকা জিাোদনর 

চালান জকাড১-

০৭৪২-০০০০-

২৬৮১ 

 

সহকারী ককিশনার 

সাধারন শাখা 

জিান: ০১৯৪১-৬১৭৯২ 

ই-জিইল- 

acgenkishoreganj@mopa.co

m 

জজলা প্রশাসক, ককদশারগঞ্জ 

জিান:০৯৪১-৬১৭৫৫ 

ই-জিইল-

dckishoreganj@mopa.gov.bd 

                      

 

 

 

 



 

 

 

 

 


