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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জজলাপ্রশাসদকর কার্যালয়  
বররশাল 

www.barisal.gov.bd 
 

নাগররক সনে  
(Citizen’s Charter) 

০১০১। । সাধারণসাধারণ  শাখাশাখা::  

ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 
সিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

1.  বীর িুমিনযাদ্ধানদর সকল্ আনবদন ১৫ (পননর) কাযব মদবস মল্মখি আনবদনপত্র ০১। জনপ্রশাসন 
িন্ত্রণাল্নয়র ওনয়ব 
সাইে-
www.mopa.gov.b
d 
০২। সাধারণ শাখা, 
সজল্াপ্রশাসনকর 
কাযবাল্য়, বমরশাল্। 

মফ/চাজব  িুি সহকারী কমিশনার 
সাধারণ শাখা 

সজল্া প্রশাসনকর কাযবাল্য় 
বমরশাল্ 

রুি নং- ২৩৬ 
সফান:০৪৩১-২১৭৩৮৭১ 

ই-সিইল্-
acgeneralbarisal@yahoo.com 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             ০১৩১৮-
২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   dcbarisal@mopa.gov.bd 
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2.  সবসািমরক সরকামর কিবকিব া/কিবচারী চাকুরীরি 
অবস্থায় িৃিুযবরণ/স্থায়ী অক্ষিিাজমনি কারনণ 
আমথবক অনুদান প্রামির আনবদন জনপ্রশাসন 
িন্ত্রণাল্নয় সপ্ররণ।  

০৭ (সাি) কাযব মদবস 
 

মনধবামরি ফরনি আনবদন।  ০১। জনপ্রশাসন 
িন্ত্রণাল্নয়র ওনয়ব 
সাইে-
www.mopa.gov.b
d 
০২। সাধারণ শাখা, 
সজল্াপ্রশাসনকর 
কাযবাল্য়, বমরশাল্। 

মফ/চাজব  িুি  
 
 

 

ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 
সিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

3.  সহানেল্ (আবামসক) ও সরেঁনতারার পযবেন 
ল্াইনসন্স প্রদান 
 

৩০ (মত্রশ) কাযব মদবস ১। মনধবামরি ফরনি 
আনবদন 
২। পমরচাল্ক, অংশীদার 
ও সশয়ার সহাল্ডারনদর 
সম্পমকব ি িথযামদ 
৩। সহানেনল্র 
িল্ামিমিক শয়নকনক্ষর 
সুমবধামদ সম্পমকব ি িথযামদ 
(সংযুি-মব) 
৪। সহানেনল্ মনযুি 
কিবচারীগনণর পাসনপােব  
সাইনজর রমিন ছমব 
৫। স্বাস্থযগি সনদপত্র 

০১। সাধারণ শাখা, 
সজল্া প্রশাসনকর 
কাযবাল্য়, বমরশাল্ 
০২। মসমিল্ সাজব ন 
অমফস, বমরশাল্ 
 

আবামসক সহানেনল্র 
সক্ষনত্র- 
১। মনবন্ধন মফ ৫০০/- 
২। ল্াইনসন্স ইসুয/নবায়ন 
মফ- 
ক) এক তারকা 
ইস্যু ফি ১০,০০০/-,  
নবায়ন ফি- ৩৭৫০/- এবং 
ভ্ুাট ১৫% 
খ) দুই তারকা 
ইস্যু ফি ১০,০০০/-, 
নবায়ন ফি- ৭৫০০/- এবং 
িযাে ১৫% 

সহকারী কমিশনার 
সাধারণ শাখা 

সজল্া প্রশাসনকর কাযবাল্য় 
বমরশাল্ 

রুি নং- ২৩৬ 
সফান:০৪৩১-২১৭৩৮৭১ 

ই-সিইল্-
acgeneralbarisal@yahoo.com 

 
 
 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             ০১৩১৮-
২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   dcbarisal@mopa.gov.bd 
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মরস্তারার মেস্ে- 
১। ফনবন্ধন ফি- ২৫০/- 
২। লাইস্স্ন্স ফি- 
২০০০/- 
৩। নবায়ন ফি-১২৫০/- 
ভ্ুাট ১৫% 

4.  মসননিা হনল্র ল্াইনসন্স নবায়ন সংক্রান্ত ০৭ (সাি) কাযবমদবস ১. মনজস্ব পযানড 
আনবদন 
২. ১-৩৪০১-০০০১-১৮৭৬ 
সকানড চাল্াননর িাধযনি 
মফ জিাদানপূববক সেজামর 
চাল্াননর কমপ 

 মফ বাবদ ৪০০/- োকা   

5.  ধিব িন্ত্রণাল্য় কিৃব ক বরাদ্দকৃি অথব মবমিন্ন 
িসমজদ/িাদ্রাসা/িমির/ধিীয় উপাসনাল্নয়র 
সংস্কার/সিরািি/পুনববাসননর জনয অনুদান 
প্রদান। 

০৭ (সাি) কাযবমদবস ১. মনজস্ব পযানড 
আনবদন 
২. সিাোর আইমড’র 
ছায়ামল্মপ 
৩. সিাপমি/সম্পাদকনক 
সচক গ্রহনণর ক্ষিিা 
প্রদান সংক্রান্ত সিার 
কাযবমববরণীর ছায়ামল্মপ 
৪. সদযনিাল্া ০১ কমপ 
পাসনপােব  সাইনজর ছমব। 

 মফ/চাজব  িুি   

6.  এনমজওসিূনহর অনুকূনল্ প্রিযয়নপত্র প্রদান ০৭ (সাি) কাযবমদবস ১. এনমজও মবষয়ক 
বুযনরা/সিাজনসবা 
অমধদিনরর মনবন্ধন পনত্রর 
সিযাময়ি ছায়ামল্মপ 
২. অনুনিামদি এফমড-৬ 
৩. অথব ছানের মচঠি 

এমনজও মবষয়ক 
বুযনরা/সিাজনসবা 

অমধদির 

মফ/চাজব  িুি   

7.  যাত্রা/সিল্ার অনুিমি প্রদান ০৭ (সাি) কাযবমদবস সাদা কাগনজ/সংগঠননর 
ছাপাননা পযানড আনবদন 

 মফ/চাজব  িুি   
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০২০২। । প্রবাসীপ্রবাসী  কল্যাণকল্যাণ  শাখাশাখা::  

ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 
সিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

1.  (ক) প্রবাসী কিীনদর অমিনযাগ গ্রহণ ও 
সিাধাননর বযবস্থা করা 
  

১৫ (পননর) কাযব মদবস (ক) বাংল্ানদশ দূিাবাস/ 
পররাষ্ট্র িন্ত্রণাল্নয়র িাধযনি 
সজল্া প্রশাসক বরাবনর সাদা 
কাগনজ অমিনযাগ সম্বমল্ি 
আনবদন 

- মফ/চাজব  িুি সহকারী কমিশনার 
প্রবাসী কল্যাণ শাখা 

সজল্া প্রশাসনকর কাযবাল্য় 
বমরশাল্ 

রুি নং- ২৩৬ 
সফান:০৪৩১-২১৭৩৮৭১ 

ই-সিইল্-acprobasi@yahoo.com 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             ০১৩১৮-
২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   dcbarisal@mopa.gov.bd 

2.  খ) সদনশ বসবাসরি প্রবাসীনদর পমরবানরর 
অমিনযাগ গ্রহণ ও সিাধাননর বযবস্থা করা 

 খ) মবনদনশ অবস্থানরি 
প্রবাসীর নাি উনেখপূববক 
সজল্া প্রশাসক বরাবনর 
(অমিযুি বযমির নাি 
উনেখপূববক) সাদা কাগনজ 
সুমনমদব ষ্ট অমিনযাগ সম্বমল্ি 
আনবদন 

 মফ/চাজব  িুি 

3.  
 
  

বববামহক অবস্থা সম্পমকব ি সনদপত্র প্রদান ১৫ (পননর) কাযব মদবস 
 

১. ১০/- (দশ) োকা 
িূনল্যর সকােব  মফ সম্বমল্ি 
আনবদন। 
২. ১৫০/- োকা িূনল্যর 
নন-জুমডমশয়াল্ স্ট্যানম্প 
এমফনডমিে। 
৩. পাসনপােব  সাইনজর রমিন 
ছমব ০২ কমপ (এমফনডমিে 
দামখল্কারীর ০১ কমপ এবং 
যার পনক্ষ আনবদন করনবন 
িার ০১ কমপ) 

  ১. পুমল্শ িদন্ত মফ 
বাবদ ৫০০/- োকা। 
২. সনদপত্র প্রামি 
মফ বাবদ ৭০০/- 
োকা 
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৪. ১-২২০১-০০০১-২৬৮১ 
সকানড চাল্াননর িাধযনি মফ 
জিাদানপূববক সেজারী 
চাল্াননর কমপ। 
৫. জন্ম মনবন্ধন সনদপনত্রর 
সিযাময়ি ছায়ামল্মপ 
৬.পাসনপােব  সাইনজর ছমব 
৭. ইউমনয়ন পমরষদ 
সচয়ারিযান কিৃব ক প্রদি 
বববামহক অবস্থার সনদপত্র 
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০০৩৩। । মশক্ষামশক্ষা  ওও  কল্যাণকল্যাণ  শাখাশাখা::  

ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 
সিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

1.  
 
  

িহািানয রাষ্ট্রপমির ঐমিক িহমবল্ সথনক 
অনুদান প্রদান 

০৩ (মিন) 
কাযবমদবস 

১. সাদা কাগনজ সজল্া 
প্রশাসক,  বমরশাল্ 
বরাবনর 
আনবদন করনি হনব 
২. পাসনপােব  সাইনজর 
রমিন ছমব -১কমপ 
৩. জািীয় পমরচয়পত্র 
/নাগমরকত্ব সননদর 
সিযাময়ি  ছায়ামল্মপ 

 সরমিমনউ স্ট্যাম্প - 
১টি (১০/- োকার) 

সহকারী কমিশনার 
মশক্ষা ও  কল্যাণ শাখা 
সজল্া প্রশাসনকর কাযবাল্য় 

বমরশাল্ 
রুি নং- ৩০৪ 

সফান: ০৪৩১-২১৭৩৮৭১ 
ই-সিইল্-

acedubarisal@yahoo.com 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             ০১৩১৮-
২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   dcbarisal@mopa.gov.bd 

2.  িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ িহমবল্ 
সথনক অনুদান প্রদান 

০৩ (মিন) 
কাযবমদবস 

১. সাদা কাগনজ সজল্া 
প্রশাসক,  বমরশাল্ 
বরাবনর 
আনবদন করনি হনব 
২. পাসনপােব  সাইনজর 
রমিন ছমব -১কমপ 
৩. জািীয় পমরচয়পত্র ও 
নাগমরকত্ব সননদর 
সিযাময়ি ছায়ামল্প 

 সরমিমনউ স্ট্যাম্প - 
১টি (১০/- োকার) 
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3.  িাননীয় সংসদ সদসযনদর ঐমিক িহমবল্ সথনক 
অনুদান প্রদান 

০৭ (সাি) 
কাযবমদবস 

১. সাদা কাগনজ সজল্া 
প্রশাসক,  বমরশাল্ 
বরাবনর 
আনবদন করনি হনব 
২. পাসনপােব  সাইনজর 
রমিন ছমব -১কমপ 
৩. জািীয় পমরচয়পত্র ও 
নাগমরকত্ব সননদর 
সিযাময়ি ছায়ামল্প 

 সরমিমনউ স্ট্যাম্প - 
১টি (১০/- োকার) 
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ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 
সিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

4.  মশক্ষা িন্ত্রণাল্নয়র অনুদান প্রদান ০৭ (সাি) 
কাযবমদবস 

১. সাদা কাগনজ সজল্া 
প্রশাসক,  বমরশাল্ বরাবনর 
আনবদন করনি হনব 
২. পাসনপােব  সাইনজর রমিন 
ছমব ১ কমপ।  
৩. জািীয় পমরচয়পত্র/নাগমরক 
সননদর সিযাময়ি  ছায়ামল্মপ 
৪. মশক্ষা প্রমিষ্ঠাননর সক্ষনত্র 
প্রমিষ্ঠাননর পযানড আনবদন 
করনি হনব 

 সরমিমনউ স্ট্যাম্প - 
১টি (১০/- োকার) 

সহকারী কমিশনার 
মশক্ষা ও  কল্যাণ শাখা 
সজল্া প্রশাসনকর কাযবাল্য় 

বমরশাল্ 
রুি নং- ৩০৪ 

সফান:০৪৩১-২১৭৩৮৭১ 
acedubarisal@yahoo.com 

 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             ০১৩১৮-
২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   dcbarisal@mopa.gov.bd 

5.  সংসৃ্কমি মবষয়ক িন্ত্রণাল্নয়র অনুদান প্রদান ০৭ (সাি) 
কাযবমদবস 

১. সাদা কাগনজ সজল্া 
প্রশাসক,  বমরশাল্ 
বরাবনর আনবদন করনি 
হনব 
২. প্রমিষ্ঠাননর সক্ষনত্র 
সিাপমি/সম্পাদক-সক 
প্রমিষ্ঠাননর পযানড 
আনবদন করনি হনব। 
৩.পাসনপােব  সাইনজর 
রমিন ছমব -১কমপ  
সিযাময়ি ( সংমিষ্ট 
কাউমন্সল্র/ ইউমপ 

 সরমিমনউ স্ট্যাম্প - 
১টি (১০/- োকার) 
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সচয়ারিযান কিৃব ক) 
৪. জািীয় 
পমরচয়পত্র/নাগমরকত্ব 
সননদর সিযাময়ি 
ফনোকমপ/ছায়ামল্মপ    
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ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 
সিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

6.  মশক্ষা িন্ত্রণাল্নয়র অনুদান 
প্রামির আনবদন গ্রহণ ও িন্ত্রণাল্নয় সপ্ররণ   

০৩ (মিন) কাযবমদবস ১. মশক্ষা িন্ত্রণাল্নয়র মনধবামরি 
িামরনখর িনধয সজল্া প্রশাসনকর 
কাযবাল্নয় আনবদন করনি হনব।  
২. সরাসমর মশক্ষা িন্ত্রণাল্নয়ও 
আনবদন করা যানব 
৩. সাদা কাগনজ সমচব, মশক্ষা 
িন্ত্রণাল্য়, ঢাকা বরাবনর সজল্া 
প্রশাসক,  বমরশাল্ এর িাধযনি 
আনবদন করনি হনব 
৪. পাসনপােব  সাইনজর রমিন 
ছমব- ১কমপ  
(সংমিষ্ট সু্কল্/ কনল্নজর, 
অধযক্ষ/প্রধান মশক্ষক কিৃব ক), 
সিযাময়ি 
৫. মশক্ষা প্রমিষ্ঠাননর সক্ষনত্র 
প্রমিষ্ঠাননর পযানড আনবদন 
করনি হনব  

 মফ/চাজব িুি সহকারী কমিশনার 
মশক্ষা ও  কল্যাণ শাখা 
সজল্া প্রশাসনকর কাযবাল্য় 

বমরশাল্ 
রুি নং- ৩০৪ 

সফান:০৪৩১-২১৭৩৮৭১ 
acedubarisal@yahoo.com 

 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             ০১৩১৮-
২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   dcbarisal@mopa.gov.bd 

7.  সংসৃ্কমি মবষয়ক িন্ত্রণাল্নয়র অনুদান 
প্রামির আনবদন গ্রহণ ও িন্ত্রণাল্নয় সপ্ররণ   

০৩ (মিন) কাযবমদবস ১. সংসৃ্কমি মবষয়ক িন্ত্রণাল্নয়র 
মনধবামরি িামরনখর িনধয আনবদন 
করনি হনব। 
 ২.মনধবামরি আনবদন ফরনি 
সজল্া প্রশাসনকর কাযবাল্নয় 
আনবদন করনি হনব।  

 মফ/চাজব িুি   
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৩. সরাসমর সজল্া কাল্চারাল্ 
অমফসার বরাবনরও আনবদন করা 
যানব 
৪. জািীয় পমরচয়পত্র নাগমরকত্ব 
সননদর সিযাময়ি ছায়ামল্মপ 
৫. পাসনপােব  সাইনজর সিযাময়ি 
রমিন ছমব 

 

ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 
সিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

8.  যুব ও ক্রীো িন্ত্রণাল্য় হনি অনুদান প্রদান 
 

০৭ (সাি) কাযবমদবস ১. সাদা কাগনজ সজল্া 
প্রশাসক,  বমরশাল্ 
বরাবনর আনবদন করনি 
হনব  
২. প্রমিষ্ঠাননর সক্ষনত্র 
সিাপমি/ সম্পাদক- সক 
প্রমিষ্ঠাননর পযানড 
আনবদন করনি হনব 
৩.পাসনপােব  সাইনজর 
সিযাময়ি রমিন ছমব -
১কমপ  
৪. জািীয় পমরচয়পত্র/ 
নাগমরকত্ব সননদর 
সিযাময়ি  ছায়ামল্মপ   
  

 সরমিমনউ স্ট্যাম্প - 
১টি (১০/- োকার) 

সহকারী কমিশনার 
মশক্ষা ও  কল্যাণ শাখা 
সজল্া প্রশাসনকর কাযবাল্য় 

বমরশাল্ 
রুি নং- ৩০৪ 

সফান:০৪৩১-২১৭৩৮৭১ 
acedubarisal@yahoo.com 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             ০১৩১৮-
২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   dcbarisal@mopa.gov.bd 
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9.  জািীয় গ্রন্থনকন্দ্র, সংসৃ্কমি িন্ত্রণাল্য় কিৃব ক 
অনুদান প্রদান 

০৭ (সাি) কাযবমদবস ১. সজল্া প্রশাসক,  
বমরশাল্ বরাবনর       
প্রমিষ্ঠাননর পযানড 
আনবদন করনি হনব 
২.পাসনপােব  সাইনজর 
সিযাময়ি রমিন ছমব -
১কমপ  
৩. পাঠাগানরর 
সরমজনেশন/ 
িামল্কািুমির িূল্সননদর 
ছায়ামল্মপ   
৪. জািীয় পমরচয়পত্র/ 
নাগমরকত্ব সননদর 
সিযাময়ি  ছায়ামল্মপ  

 সরমিমনউ স্ট্যাম্প - 
১টি (১০/- োকার) 

  

 

 

ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 
সিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

10.  মবজ্ঞান ও প্রযুমি উন্নয়ন োস্ট্ এর অনুদান 
প্রামির প্রতাব সপ্ররণ  

০৭ (সাি) কাযবমদবস ১. মনধবামরি িামরনখর 
িনধয প্রমিষ্ঠাননর পযানড 
আনবদন করনি হনব। 
২. মনধবামরি ফরি পূরণ 
করনি হনব 

 মফ/চাজব িুি সহকারী কমিশনার 
মশক্ষা ও  কল্যাণ শাখা 
সজল্া প্রশাসনকর কাযবাল্য় 

বমরশাল্ 
রুি নং- ৩০৪ 

সফান:০৪৩১-২১৭৩৮৭১ 
acedubarisal@yahoo.com 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             ০১৩১৮-
২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   dcbarisal@mopa.gov.bd 
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11.  আমল্ি,ফামজল্ ও কনল্জ পযবানয়র 
িযাননমজং/গিামনব বমডর মনববাচন পমরচাল্নার জনয 
মপ্রজাইমডং অমফসার মননয়াগ 

০৭ (সাি) কাযবমদবস ১. আনবদন পত্র 
২. পূবববিী এডহক 
কমিটি, গিমনবং বমড/ 
িযাননমজং কমিটির সবাডব  
কিৃব ক অনুিমি পত্র । 

 মফ/চাজব িুি   

12.  মবমিন্ন মশক্ষা প্রমিষ্ঠাননর মশক্ষকনদর মবরুনদ্ধ 
অমিনযাগ 

৩০ (মত্রশ) কাযবমদবস ১.  সজল্া প্রশাসক 
বরাবর মল্মখি 
অমিনযাগপত্র 
২.  অমিনযানগর স্বপনক্ষ 
প্রিাণামদ (যমদ থানক)। 

 মফ/চাজব িুি   

13.  িাধযমিক মবদযাল্য়, িাদ্রাসা ও কনল্জ 
পমরচাল্নার জনয মনববাহী কমিটির ২ জন সদসয 
িননানয়ন 

০৭ (সাি) কাযবমদবস ১. আনবদন পনত্রর সানথ 
৩ জন বযমির পূণব নাি, 
ঠিকানা, মশক্ষাগি 
সযাগযিা ও অমিজ্ঞিা  
উনেখ করনি হনব। 

 মফ/চাজব িুি   
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০০৪৪। । িূমিিূমি  অমধগ্রহণঅমধগ্রহণ  শাখাশাখা::  

ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 
সিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

1.  
 
  

অমধগ্রহণকৃি জমির ক্ষমিপূরণ প্রদান। চামহি কাগজপত্র দামখনল্র 
পনর ৩০ (মত্রশ) মদন।  

০১। নীল্/সাদা কাগনজ 
আনবদনপত্র। 
০২। সকােব  মফ ২০/- োকা। 
০৩। িামল্কানা দাবীর 
স্বপনক্ষ কাগজপত্র: 
(ক) সববনশষ প্রকামশি 
জমরনপর 
এসএ/মবএস/নািজারী/ 
জিাখামরজ খমিয়াননর 
সইনিাহর কমপ। 
(খ) বপমত্রক ওয়ামরশসূনত্র 
দাবী করনল্ ওয়ামরশ 
সাটিব মফনকে। 
(গ) খমরদ সূনত্র দাবী করনল্ 
দমল্নল্র সইনিাহর নকল্ 
প্রনযাজয সক্ষনত্র সকল্ বায়া 
দমল্ল্। 
(ঘ) মডমক্র িূনল্ দাবী করনল্ 
মডমক্রর সইনিাহর নকল্। 
(ি) িূমি উন্নয়ন কর 
পমরনশানধর হাল্নাগাদ 

 

২) ষ্টযাম্প  সিন্ডার। 

৩ (ক) সংমিষ্ট 
ইউমনয়ন িূমি  
অমফস ও সরকডব  
রুি। 

৩ (খ) সংমিষ্ট 
সচয়ারিযান  ও 
ওয়াডব  কাউমন্সল্র। 

৩ (ঘ) সংমিষ্ট 
আদাল্নির সরকডব  
রুি। 

৩ (ি) সংমিষ্ট 
ইউমনয়ন িূমি 
অমফস। 

৪-৫) সংমিষ্ট 
সচয়ারিযান ও ওয়াডব  

  
আনবদনন ২০/- 
োকার সকােব  মফ। 

িূমি হুকুি দখল্ কিবকিব া 
সজল্া প্রশাসনকর কাযবাল্য় 

বমরশাল্ 
রুি নং- ৩১২ 

সফান:০৪৩১-৬৪৪৯৩ 
ই-সিইল্: 

laobarisal1@yahoo.com 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             ০১৩১৮-
২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   dcbarisal@mopa.gov.bd 
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দামখল্া। 
০৪। নাগমরকত্ব সনদপত্র 
(সচয়ারিযান/ওয়াডব  কাউমন্সল্র 
কিৃব ক প্রদি)। 
০৫। জািীয় পমরচয়পত্র/ 
জন্মমনবন্ধন 
০৬। পাসনপােব  সাইনজর 
সিযাময়ি ছমব ০১ (এক) 
কমপ। 
০৭।  ২০০ োকার নন 
জুমডমশয়াল্ স্ট্যানম্প অমিকার 
পত্র। 
০৮। ৩০০ োকার নন 
জুমডমশয়াল্ স্ট্যানম্প 
নাদাবীপত্র (প্রনযাজয 
সক্ষনত্র)। 
০৯। পামরবামরক 
আনপাষবন্টনণর সক্ষনত্র 
সরমজমষ্ট্রকৃি আনপাষনািা 
১০। অমধগ্রহণকৃি জমির 
িামল্ক প্রবাসী হনল্ ক্ষিিা 
গ্রমহিার বরাবনর 
সংমিষ্ট দূিাবানসর িাধযনি 
আিনিািার নািা দামখল্ 
করনি হনব। 

কাউমন্সল্র। 

৭-৮) ষ্টযাম্প  
সিন্ডার। 

2.  িূমি অমধগ্রহণ কাযবক্রনি অমিনযাগ/আপমি 
মনষ্পমিকরণ 

৩ ধারার সনাটিশ 
প্রকাশনার পরবিী ১৫ 
(পননর) মদননর  িনধয 
আপমি দানয়র করনি 

হনব 

আপমিকারী িার দাবীর 
স্বপনক্ষর প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র। 

 আনবদনন ২০  
োকার সকােব  মফ 
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3.  অমধগ্রহণকৃি জমির অনুসন্ধান পত্র (সামচব ) আনবদন পাওয়ার পর ০৩ 
(মিন) মদন 

মনধবামরি ফরনি 
সরকডব রুনি আনবদন 
করনি হনব। 

সরকডব  রুি আনবদনন ২০  
োকার সকােব  মফ 

  

4.  সইনিাহর নকল্ আনবদন পাওয়ার পর ০৭ 
(সাি) মদন। 

মনধবামরি ফরনি 
সরকডব রুনি আনবদন 
করনি হনব। 

সরকডব  রুি প্রস্য়াজনেস্তা   

5.  অমধগ্রহণকৃি জমির সীিানা মচমিি করণ আনবদন পাওয়ার পর ০৭ 
(সাি) মদন। 

সাদা কাগনজ সজল্া 
প্রশাসক/অমিমরি সজল্া 
প্রশাসক(রাজস্ব)/িূমি 
অমধগ্রহণ কিবকিব া বরাবনর 
আনবদন করনি হনব। 

 আনবদনন ২০  
োকার সকােব  মফ 

  

6.  অমধগ্রহণকৃি জমির প্রিযয়নপত্র প্রদান আনবদন পাওয়ার পর ০৭ 
(সাি) মদন। 

সাদা কাগনজ সজল্া 
প্রশাসক/অমিমরি সজল্া 
প্রশাসক(রাজস্ব)/ভূ্মি 
অমধগ্রহণ কিবকিব া বরাবনর 
আনবদন করনি হনব। 

 আনবদনন ২০  
োকার সকােব  মফ 
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০০৫৫। । মহাফেমহাফেজখানাজখানা  শাখাশাখা::  

ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 
সিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি 
নম্বর, সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
1.  

 
  

মব.এস./এস.এ/আর.এস খমিয়াননর সইনিাহরী 
নকল্ সরবরাহ 

সধারণ আনবদননর সক্ষনত্র 
সনববাচ্চ ০৭ (সাি) কাযব 

মদবস 
এবং জরুমর আনবদননর 

সক্ষনত্র সনববাচ্চ ০৩ (মিন) 
কাযব মদবস 

মনধবামরি ফরনি আনবদনপত্র ১। আনবদন ফরিটি 
www.barisal.gov.bd 
ওনয়বসাইে সথনক 
পাওয়া যানব। 
২। অনুনিামদি 
স্ট্যাম্প সিন্ডার 

সাধারণ আবদনন 
২০/- োকার সকােব  
মফ সংযুি করনি 
হনব। জরুমর 
আনবদনন ৪০/- 
োকার সকােব  মফ 

সংযুি করনি হনব। 

সহকারী কমিশনার 
িহানফজখানা শাখা 

সজল্া প্রশাসনকর কাযবাল্য় 
বমরশাল্ 
ই-সিইল্: 

acrecordroombarisal@yahoo.com 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-
৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             
০১৩১৮-২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   
dcbarisal@mopa.gov.bd 

2.  মস.এস (সানবক) সখবে/খমিয়াননর সমহনিাহরী 
নকল্ সরবরাহ 

সাধারণ আনবদননর সক্ষনত্র 
সনববাচ্চ ০৭ (সাি) কাযব 

মদবস 
এবং জরুমর আনবদননর 

সক্ষনত্র সনববাচ্চ ০৩ (মিন) 
কাযব মদবস 

১। মনধবামরি ফরনি 
আনবদনপত্র 
২। মনধবামরি মসএস ফরি 

১। আনবদন ফরিটি 
www.barisal.gov.bd 
ওনয়বসাইে সথনক 
পাওয়া যানব। 
২। অনুনিামদি 
স্ট্যাম্প সিন্ডার 

সাধারণ আবদনন 
২০/- োকার সকােব  
মফ সংযুি করনি 
হনব। জরুমর 
আনবদনন ৪০/- 
োকার সকােব  মফ 

সংযুি করনি হনব। 

  

3.  মবমিন্ন জমরনপর দানগর সূমচর সমহনিাহরী নকল্ 
সরবরাহ 

সাধারণ আনবদননর সক্ষনত্র 
সনববাচ্চ ০৭ (সাি) কাযব 

মদবস 
এবং জরুমর আনবদননর 

সক্ষনত্র সনববাচ্চ ০৩ (মিন) 
কাযব মদবস 

১। মনধবামরি ফরনি 
আনবদনপত্র 
২। সফামল্ও 

১। আনবদন ফরিটি 
www.barisal.gov.bd 
 ওনয়বসাইে সথনক 
পাওয়া যানব। 
২। অনুনিামদি 
স্ট্যাম্প সিন্ডার 

সাধারণ আবদনন 
২০/- োকার সকােব  
মফ সংযুি করনি 
হনব। জরুমর 
আনবদনন ৪০/- 
োকার সকােব  মফ 
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সংযুি করনি হনব। 

4.  সংনশামধি খমিয়াননর সমহনিাহরী নকল্ সরবরাহ সাধারণ আনবদননর সক্ষনত্র 
সনববাচ্চ ০৭ (সাি) কাযব 

মদবস 
এবং জরুমর আনবদননর 

সক্ষনত্র সনববাচ্চ ০৩ (মিন) 
কাযব মদবস 

১। মনধবামরি ফরনি 
আনবদনপত্র 
২। মনধবামরি এসএ ফরি 

১। আনবদন ফরিটি 
www.barisal.gov.bd 
 ওনয়বসাইে সথনক 
পাওয়া যানব। 
২। অনুনিামদি 
স্ট্যাম্প সিন্ডার 

সাধারণ আবদনন 
২০/- োকার সকােব  
মফ সংযুি করনি 
হনব। জরুমর 
আনবদনন ৪০/- 
োকার সকােব  মফ 

সংযুি করনি হনব। 

  

5.  
 
  

মপ.এস খমিয়াননর সমহনিাহরী নকল্ সরবরাহ সধারণ আনবদননর সক্ষনত্র 
সনববাচ্চ ০৭ (সাি) কাযব 

মদবস 
এবং জরুমর আনবদননর 

সক্ষনত্র সনববাচ্চ ০৩ (মিন) 
কাযব মদবস 

১। মনধবামরি ফরনি 
আনবদনপত্র 
২। মনধবামরি মপএস ফরি 

১। আনবদন ফরিটি 
www.barisal.gov.bd 
ওনয়বসাইে সথনক 
পাওয়া যানব। 
২। অনুনিামদি 
স্ট্যাম্প সিন্ডার 

সাধারণ আবদনন 
২০/- োকার সকােব  
মফ সংযুি করনি 
হনব। জরুমর 
আনবদনন ৪০/- 
োকার সকােব  মফ 

সংযুি করনি হনব। 

  



20 

 

 

ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 
সিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি 
নম্বর, সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
6.  সকস (নমথ) সিূনহর সমহনিাহরী নকল্ সরবরাহ সধারন আনবদননর সক্ষনত্র 

সনববাচ্চ ০৭ (সাি) কাযব 
মদবস 

এবং জরুমর আনবদননর 
সক্ষনত্র সনববাচ্চ ০৩ 
(মিন) কাযব মদবস 

১। মনধবামরি ফরনি  
আনবদনপত্র 
২। সফামল্ও 

১। আনবদন ফরিটি 
www.barisal.gov.bd 
ওনয়বসাইে সথনক 
পাওয়া যানব। 
২। অনুনিামদি 
স্ট্যাম্প সিন্ডার 

সাধারণ আবদনন 
২০/- োকার সকােব  
মফ সংযুি করনি 
হনব। জরুমর 
আনবদনন ৪০/- 
োকার সকােব  মফ 

সংযুি করনি হনব। 

সহকারী কমিশনার 
িহানফজখানা শাখা 

সজল্া প্রশাসনকর কাযবাল্য় 
বমরশাল্ 
ই-সিইল্: 

acrecordroombarisal@yahoo.com 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-
৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             
০১৩১৮-২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   
dcbarisal@mopa.gov.bd 

7.  সিৌজা িযাপ সরবরাহ সধারন আনবদননর সক্ষনত্র 
সনববাচ্চ ০৭ (সাি) কাযব 

মদবস 
এবং জরুমর আনবদননর 
সক্ষনত্র সনববাচ্চ ০৩ 
(মিন) কাযব মদবস 

১। মনধবামরি ফরনি  
আনবদনপত্র 

১। আনবদন ফরিটি 
www.barisal.gov.bd 
ওনয়বসাইে সথনক 
পাওয়া যানব। 
২। অনুনিামদি 
স্ট্যাম্প সিন্ডার 

সাধারণ আবদনন ২০/- 
োকার সকােব  মফ সংযুি 
করনি হনব। চাল্াননর 
িাধযনি সসানাল্ী বযাংক, 
কনপবানরে শাখায় ৫০০/- 
োকা ১-৪৬৩৭-০০০১-
১২২১ নং সকানড জিা 
মদনি হনব। 

  

8.  সামচব ং/ (অনুসন্ধান) িোসী সধারন আনবদননর সক্ষনত্র 
সনববাচ্চ ০৭ (সাি) কাযব 

মদবস 
এবং জরুমর আনবদননর 
সক্ষনত্র সনববাচ্চ ০৩ 
(মিন) কাযব মদবস 

১। মনধবামরি ফরনি  
আনবদনপত্র 

১। আনবদন ফরিটি 
www.barisal.gov.bd 
ওনয়বসাইে সথনক 
পাওয়া যানব। 
২। অনুনিামদি 

সাধারণ আবদনন 
২০/- োকার সকােব  
মফ সংযুি করনি 
হনব। জরুমর 
আনবদনন ৪০/- 
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স্ট্যাম্প সিন্ডার োকার সকােব  মফ 
সংযুি করনি হনব। 
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০০৬৬। । এসএস..এএ..  শাখাশাখা::  

ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 
সিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

1.  
 
  

কৃমষ ও অকৃমষ খাস জমি বযবস্থাপনা ও 
বনিাবত সংক্রান্ত 

৩০ (মত্রশ) কাযবমদবস (১) মনধবামরি ফরনি 
আনবদন 
(২) নাগমরকত্ব সনদ 
(সিযাময়ি) 
(৩) ইউমপ সচয়ারিযান 
কিৃব ক সিযাময়ি সযৌথ ৩r/৪r 
সাইনজর ০১ (এক) কমপ 
সদয সিাল্া রমিন ছমব 
(৪) ইউমপ সচয়ারিযান 
কিৃব ক প্রদি িূমিহীন 
সননদর িূল্ কমপ 

www.barisal.gov.bd 
 

 সরমিমনউ সডপুটি কানল্ক্টর 
বমরশাল্ 

রুি নং- ২২২ 
সফান:  ০৪৩১-৬৩১৭১ 

ই-সিইল্: rdcbarisal@gmail.com 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             ০১৩১৮-
২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   dcbarisal@mopa.gov.bd 

2.  আবাসন, আশ্রয়ন এবং আদশবগ্রাি প্রকল্প সৃজন 
ও বযবস্থাপনা 

৩০ (মত্রশ) কাযবমদবস উপনজল্া োস্কনফাসব 
কমিটির সুপামরশসহ 
কাযবমববরণী ও প্রতাবপত্র 

    

3.  সায়রাি িহাল্ বযবস্থাপনা ও ইজারা প্রদান সরকামর জল্িহাল্ 
নীমিিাল্া, ২০০৯ অনুযায়ী 

(১) আনবদন ফরি 
(২) সরমজিঃ িৎসযজীবী সিবায় 
সমিমির প্রিাণপত্র  
(৩) নাগমরকত্ব সনদ  

 সরকার মনধবামরি 
মফ/চাজব   

  
  

(ক) জল্িহাল্ 
  

 (খ) বালু্িহাল্ বালু্িহাল্ ও িাটি 
বযবস্থাপনা আইন, ২০১০ 
এবং বালু্িহাল্ ও িাটি 
বযবস্থাপনা মবমধিাল্া, 

(১) সেড ল্াইনসন্স 
(২) টিআইএন ও সববনশষ 
আয়কর পমরনশানধর প্রিাণপত্র 

 িামল্কািূমি ১ি 
সশ্রমণর জনয ৫০০০/- 
২য় সশ্রমণর জনয 
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২০১১ এবং সববনশষ 
সংনশাধনী প্রজ্ঞাপন 
অনুযায়ী 

(৩)বযাংক সল্নিন্সী সাটিব মফনকে 
(৪) িযাে সাটিব মফনকে 
(৫) জািীয় পমরচয়পত্র 
(৬) মনজ নানি/প্রমিষ্ঠাননর 
নানি সেজার সিমশননর 
নবায়নকৃি িামল্ক হইনি হইনব 
ও উি সেজানরর সিমশননর 
কাগজ নবায়নকৃি হইনি হইনব 

৫০০/- 
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০০৭৭। । অমপবিঅমপবি  সম্পমিসম্পমি  সসল্সসল্::  

ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 
সিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

1.  
 
  

ল্ীজ নবায়ন 
(বাংল্া সননর মিমিনি এক  বছর সিয়াদী 
ল্ীজ প্রদান করা হয়)।  
 

০৭ (সাি) কিবমদবস ১) সজল্া প্রশাসক 
বরাবনর  
     আনবদনপত্র 
২) সববনশষ মড.মস.আর 
এর ছায়ামল্মপ 
৩) সপৌর করসহ অনযানয 
কর পমরনশানধর ছায়ামল্মপ 
 

অমপবি সম্পমি সসল্ 
সজল্া প্রশাসনকর কাযবাল্য় 

বমরশাল্ 

(ক) আনবদন মফ বাবদ 
২০/- োকার সকােব  মফ 
আনবদনপনত্রর সানথ 
সংযুি করনি হনব। 
(খ)  বামষবক মল্জিামনর 
সশ্রমণমিমিক পুন: মনধবামরি 
হার  মনম্নরূপ (০১-০৭-
২০১৯ হনি কাযবকর): 
১। অকৃমষ মিটি জমি  
(প্রমি শিক) ৩৮৪/-োকা 
২। মশল্প / বামণমজযক 
কানজ বযবহৃি জমি (প্রমি 
শিক) ৪৮০/- োকা 
৩। আবামসক কােঁ চাঘর 
(প্রমি বগবফুে): ২৯ /- 
োকা 

সহকারী কমিশনার 
অমপবি সম্পমি সসল্ 

সজল্া প্রশাসনকর কাযবাল্য় 
বমরশাল্ 

রুি নং- ২৩২ 
ই-সিইল্: 

acvpbarisal@yahoo.com 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             ০১৩১৮-
২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   dcbarisal@mopa.gov.bd 

2.  নাি পমরবিব ননর সক্ষনত্র 
(ক) িৃিুযজমনি কারনণ অথবা অনয সকান 
কারনণ 
 

১৫ (পননর) কিবমদবস ১) সজল্া প্রশাসক 
বরাবনর স্ববযাখযাি 
আনবদনপত্র 
২) আনবদনকারীর ছমব 
৩) মল্মজর িৃিুযর 
সনদপত্র 
৪) ওয়ামরশ সনদপত্র 
৫) জািীয় পমরচয়পত্র 
৬) সববনশষ মডমসআর এর 
ছায়ামল্মপ 
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 খ) নিুনিানব মল্জ প্রদাননর সক্ষনত্র 
(পূবব মল্মজর মল্জ বামিল্জমনি কারনণ বা অনয 
সকান কারনণ) 
 

০১ (এক) িাস ১) সজল্া প্রশাসক 
বরাবনর স্ববযাখযাি 
আনবদনপত্র 

২) আনবদনকারীর ছমব 

৩) জািীয় পমরচয়পত্র 

 

৪। আবামসক আধাপাকা 
ঘর (প্রমি বগবফুে): ৩৯/-
োকা 
৫। আবামসক পাকা ঘর 
(প্রমি বগবফুে): ৬৪৮/-
োকা 
৬। বামণমজযক কােঁ চা ঘর 
(প্রমি বগবফুে): ৯৬/- 
োকা 
৭। বামণমজযক পাকা/আধা 
পাকা (প্রমি বগবফুে): 
১২০/- 
৮। মনজ অথবায়নন 
কিৃব পনক্ষর অনুিমিক্রনি  
উনিামল্ি  অবকাঠানিার 
সক্ষনত্র খামল্ জমির  
     মল্জিামনসহ 
অবকাঠানিার জনয মনধবামরি   
হানরর ২০%  অমিমরি 
মদনি হনব। 
০৯। ফনল্র বাগান/পুকুর/ 
দীমঘ/মবল্ মনল্ানির  
িাধযনি ইজারা প্রদান করা 
হনয় থানক। 
(গ) ) মল্জ নবায়ননর 
সক্ষনত্র মনধবামরি মল্জিামন 
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পমরনশাধপূববক অমপবি 
সম্পমি সসল্ সথনক 
মডমসআর গ্রহণ। 

3.  অবকাঠানিা সিরািি/সংস্কার ১৫ (পননর) কিবমদবস ১। সজল্া প্রশাসক 
বরাবনর স্ববযাখযাি 
আনবদনপত্র 

২। হাল্নাগাদ মডমসআর 
এর ছায়ামল্মপ 

প্রনযাজয ননহ ঐ   

4.  সাধারণ আনবদন 
(সজল্ার মিমপ সম্পমি সম্পনকব  সকান সিসযা 
সৃমষ্ট হনল্ িা মনরসন সিাধাননর সক্ষনত্র) 

০৭ (সাি) কিবমদবস ১) সজল্া প্রশাসক 
বরাবনর স্ববযাখযাি 
আনবদনপত্র 

প্রনযাজয ননহ
 
 
  

 

ঐ   
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০০৮৮। । বযবসাবযবসা  ওও  বামণজযবামণজয  শাখাশাখা::  

ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 
সিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

1.  সল্ৌহজাি দ্রবয মবক্রনয়র মডমল্ং ল্াইনসন্স প্রদান   ০১ ( এক ) িাস 
 
 

 

১. মনধবামরি ‘এ’ ফরনি 
আনবদন করনি হনব  
২. নাগমরকনত্বর সনদপত্র 
(ফনোকমপ) 
৩. বযবসা প্রমিষ্ঠাননর 
িামল্কানা সংক্রান্ত 
কাগজপত্র/চুমিনািা/ িাোর 
রমশদ (ফনোকমপ) 
৪. সেড ল্াইনসন্স 
(ফনোকমপ) 
৫. িফমসল্ী বযাংক কিৃব ক 
প্রদি আমথবক স্বিল্িা 
সনদপত্র (যমদ থানক) 
৬. আয়কর সনদ (যমদ 
থানক) 
৭. পাসনপােব  সাইনজর এক 
কমপ রমিন ছমব। 

১. মনধবামরি ‘এ’ ফরি 
বযবসা ও বামণজয শাখা, 
সজল্াপ্রশাসনকর 
কাযবাল্য়, বমরশাল্। 
২. অনযানয কাগজপত্র 
সংমিষ্ট দিরসিূহ সথনক 
সংগ্রহ করনি হনব। 
 

ল্াইনসন্স মফ - 
৩০০০/- 
 
বাংল্ানদশ/সসানাল্ী বযাংক 
এর কনপবানরে শাখা, 
বমরশানল্ সকাড নং-১-
০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ 
সেজারী চাল্াননর িাধযনি 
জিা মদনি হনব। 
 

সহকারী কমিশনার 
বযবসা ও বামণজয শাখা 
সজল্া প্রশাসনকর কাযবাল্য় 

বমরশাল্ 
রুি নং- ৩০৭ 
ই-সিইল্িঃ 

actncbarisal@yahoo.com 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             ০১৩১৮-
২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   dcbarisal@mopa.gov.bd 

2.  সল্ৌহজাি দ্রবয মবক্রনয়র মডমল্ং ল্াইনসন্স নবায়ন   ০৭ (সাি) মদন ল্াইনসনন্সর সিয়াদ সশষ   নবায়ন মফ - ১৫০০/-   
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হওয়ার ১ িাস পূনবব- 
১. সাদা কাগনজ আনবদন 
২. িূল্ ল্াইনসন্স   
৩. সেজারী চাল্াননর 
িূল্কমপ  

-  
বাংল্ানদশ/সসানাল্ী বযাংক 
এর কনপবানরে শাখা, 
বমরশানল্ সকাড নং-১-
০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ 
সেজারী চাল্াননর িাধযনি 
জিা মদনি হনব। 
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ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 

সিয় 
প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি 
নম্বর, সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
3.  মসনিন্ট মবক্রনয়র মডমল্ং ল্াইনসন্স প্রদান   ০১ (এক ) িাস ১. মনধবামরি ‘এ’ ফরনি আনবদন 

করনি হনব  
২. নাগমরকনত্বর সনদপত্র 
(ফনোকমপ) 
৩. বযবসা প্রমিষ্ঠাননর িামল্কানা 
সংক্রান্ত কাগজপত্র/চুমিনািা/িাোর 
রমশদ (ফনোকমপ) 
৪. সেড ল্াইনসন্স (ফনোকমপ) 
৫. িফমসল্ী বযাংক কিৃব ক প্রদি 
আমথবক স্বিল্িা সনদপত্র (যমদ 
থানক)  
৬. আয়কর সনদ (যমদ থানক) 
৭. পাসনপােব  সাইনজর এক কমপ 
রমিন ছমব। 

১. মনধবামরি ‘এ’ ফরি বযবসা 
ও বামণজয শাখা, সজল্া 
প্রশাসনকর কাযবাল্য়, বমরশাল্  
২. অনযানয কাগজপত্র সংমিষ্ট 
দিরসিূহ সথনক সংগ্রহ করনি 
হনব। 
 

ল্াইনসন্স মফ - ১৫০০/- 
বাংল্ানদশ/সসানাল্ী বযাংক এর 
কনপবানরে শাখা, বমরশানল্ 
সকাড নং-১-০৭৪২-০০০০-
১৮৭৬ এ সেজারী চাল্াননর 
িাধযনি জিা মদনি হনব। 
 

সহকারী কমিশনার 
বযবসা ও বামণজয শাখা 
সজল্া প্রশাসনকর কাযবাল্য় 

বমরশাল্ 
রুি নং- ৩০৭ 
ই-সিইল্িঃ 

actncbarisal@yahoo.com 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             ০১৩১৮-
২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   dcbarisal@mopa.gov.bd 

4.  মসনিন্ট মবক্রনয়র মডমল্ং ল্াইনসন্স নবায়ন  ০৭ (সাি) মদন ল্াইনসনন্সর সিয়াদ সশষ হওয়ার ১ 
িাস পূনবব- 
১. সাদা কাগনজ আনবদন 
২. িূল্ ল্াইনসন্স   
৩. সেজারী চাল্াননর িূল্কমপ  

  
 
 
 - 

নবায়ন মফ - ৭৫০/- 
বাংল্ানদশ/ সসানাল্ী বযাংক এর 
কনপবানরে শাখা, বমরশানল্ 
সকাড নং-১-০৭৪২-০০০০-
১৮৭৬ এ সেজারী চাল্াননর 
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িাধযনি জিা মদনি হনব। 
5.  স্বণবজুনয়ল্ারীর মডমল্ং ল্াইনসন্স প্রদান  ০১ ( এক ) িাস ১. মনধবামরি ‘এ’ ফরনি আনবদন 

করনি হনব  
২. নাগমরকনত্বর সনদপত্র 
(ফনোকমপ) 
৩. বযবসা প্রমিষ্ঠাননর িামল্কানা 
সংক্রান্ত কাগজপত্র/চুমিনািা/িাোর 
রমশদ (ফনোকমপ) 
৪. সেড ল্াইনসন্স (ফনোকমপ) 
৫. িফমসল্ী বযাংক কিৃব ক প্রদি 
আমথবক স্বিল্িা সনদপত্র (যমদ 
থানক) ৬. আয়কর সনদ (যমদ 
থানক) 
৭. পাসনপােব  সাইনজর এক কমপ 
রমিন ছমব। 

১. মনধবামরি ‘এ’ ফরি বযবসা 
ও বামণজয শাখা, সজল্া 
প্রশাসনকর কাযবাল্য়, বমরশাল্  
২. অনযানয কাগজপত্র সংমিষ্ট 
দিরসিূহ সথনক সংগ্রহ করনি 
হনব। 
 

ল্াইনসন্স মফ - ৫০০০/- 
 
বাংল্ানদশ/সসানাল্ী বযাংক এর 
কনপবানরে শাখা, বমরশানল্ 
সকাড নং-১-০৭৪২-০০০০-
১৮৭৬ এ সেজারী চাল্াননর 
িাধযনি জিা মদনি হনব। 
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ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 

সিয় 
প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

6.  স্বণব জুনয়ল্ারীর মডমল্ং ল্াইনসন্স নবায়ন   ০৭ (সাি) মদন ল্াইনসনন্সর সিয়াদ সশষ 
হওয়ার ১ িাস পূনবব- 
১. সাদা কাগনজ আনবদন 
২. িূল্ ল্াইনসন্স   
৩. সেজারী চাল্াননর 
িূল্কমপ  

- নবায়ন মফ - ২৫০০/- 
 
বাংল্ানদশ/সসানাল্ী বযাংক 
এর কনপবানরে শাখায় 
সকাড নং-১-০৭৪২-
০০০০-১৮৭৬ এ সেজারী 
চাল্াননর িাধযনি জিা 
মদনি হনব। 

সহকারী কমিশনার 
বযবসা ও বামণজয শাখা 
সজল্া প্রশাসনকর কাযবাল্য় 

বমরশাল্ 
রুি নং- ৩০৭ 
ই-সিইল্িঃ 

actncbarisal@yahoo.com 

সজল্াপ্রশাসক, বমরশাল্ 
সফান নং- 

+৮৮-০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 

ই-সিইল্িঃ  
dcbarisal@mopa.gov.bd 

7.  স্বণবকামরগরীর মডমল্ং ল্াইনসন্স প্রদান  ০১ (এক ) িাস ১. মনধবামরি ‘এ’ ফরনি 
আনবদন করনি হনব  
২. নাগমরকনত্বর সনদপত্র 
(ফনোকমপ) 
৩. বযবসা প্রমিষ্ঠাননর 
িামল্কানা সংক্রান্ত 
কাগজপত্র/চুমিনািা/িাোর 
রমশদ (ফনোকমপ) 
৪. সেড ল্াইনসন্স 
(ফনোকমপ) 
৫. িফমসল্ী বযাংক কিৃব ক 
প্রদি আমথবক স্বিল্িা 
সনদপত্র (যমদ থানক) 
৬. আয়কর সনদ (যমদ 
থানক) 

১. মনধবামরি ‘এ’ ফরি 
বযবসা ও বামণজয শাখা, 
সজল্া প্রশাসনকর 
কাযবাল্য়, বমরশাল্  
২. অনযানয কাগজপত্র 
সংমিষ্ট দিরসিূহ সথনক 
সংগ্রহ করনি হনব। 
 

ল্াইনসন্স মফ - ৭০০/- 
 
বাংল্ানদশ/সসানাল্ী বযাংক 
এর কনপবানরে শাখা, 
বমরশানল্ সকাড নং-১-
০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ 
সেজারী চাল্াননর িাধযনি 
জিা মদনি হনব। 
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৭. পাসনপােব  সাইনজর এক 
কমপ রমিন ছমব। 

8.  স্বণবকামরগরীর মডমল্ং ল্াইনসন্স নবায়ন ০৭ (সাি) মদন ল্াইনসনন্সর সিয়াদ সশষ 
হওয়ার ১ িাস পূনবব- 
১. সাদা কাগনজ আনবদন 
২. িূল্ ল্াইনসন্স   
৩. সেজারী চাল্াননর 
িূল্কমপ  

  
 
 - 

নবায়ন মফ - ৩৫০/- 
 
বাংল্ানদশ/সসানাল্ী বযাংক 
এর কনপবানরে শাখায় 
সকাড নং-১-০৭৪২-
০০০০-১৮৭৬ এ সেজারী 
চাল্াননর িাধযনি জিা 
মদনি হনব। 

  

 

ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 
সিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

9.  পাইকারী ও খুচরা কাপে মবক্রনয়র মডমল্ং ল্াইনসন্স 
প্রদান 

০১ (এক ) িাস ১. মনধবামরি ‘এ’ ফরনি 
আনবদন করনি হনব  
২. নাগমরকনত্বর সনদপত্র 
(ফনোকমপ) 
৩. বযবসা প্রমিষ্ঠাননর 
িামল্কানা সংক্রান্ত 
কাগজপত্র/চুমিনািা/িাোর 
রমশদ (ফনোকমপ) 
৪. সেড ল্াইনসন্স 
(ফনোকমপ) 
৫. িফমসল্ী বযাংক কিৃব ক 
প্রদি আমথবক স্বিল্িা 

১. মনধবামরি ‘এ’ ফরি 
বযবসা ও বামণজয শাখা, 
সজল্াপ্রশাসনকর 
কাযবাল্য়, বমরশাল্  
২. অনযানয কাগজপত্র 
সংমিষ্ট দিরসিূহ সথনক 
সংগ্রহ করনি হনব। 
 

ল্াইনসন্স মফ - 
পাইকারী কাপে- 
৩০০০/- 
খুচরা কাপে-১০০০/- 
 
বাংল্ানদশ/সসানাল্ী বযাংক 
এর কনপবানরে শাখা, 
বমরশানল্ সকাড নং-১-
০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ 
সেজারী চাল্াননর িাধযনি 
জিা মদনি হনব। 

সহকারী কমিশনার 
বযবসা ও বামণজয শাখা 
সজল্া প্রশাসনকর কাযবাল্য় 

বমরশাল্ 
রুি নং- ৩০৭ 
ই-সিইল্িঃ 

actncbarisal@yahoo.com 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             ০১৩১৮-
২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   dcbarisal@mopa.gov.bd 
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সনদপত্র (যমদ থানক) 
৬. আয়কর সনদ (যমদ 
থানক) 
৭. পাসনপােব  সাইনজর এক 
কমপ রমিন ছমব। 

 

10.  পাইকারী ও খুচরা কাপে মবক্রনয়র মডমল্ং ল্াইনসন্স 
নবায়ন 

  ০৭ (সাি) মদন ল্াইনসনন্সর সিয়াদ সশষ 
হওয়ার ১ িাস পূনবব- 
১. সাদা কাগনজ আনবদন 
২. িূল্ ল্াইনসন্স   
৩. সেজারী চাল্াননর 
িূল্কমপ  

  
 
 - 

নবায়ন মফ –  
পাইকারী কাপে- 
১৫০০/- খুচরা কাপে- 
৫০০/- বাংল্ানদশ/ 
সসানাল্ী বযাংক এর 
কনপবানরে শাখা, 
বমরশানল্ সকাড নং-১-
০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ 
সেজারী চাল্াননর িাধযনি 
জিা মদনি হনব। 

  

11.  পাইকারী ও খুচরা সুিা মবক্রনয়র মডমল্ং ল্াইনসন্স 
নবায়ন 

  ০৭ (সাি) মদন ল্াইনসনন্সর সিয়াদ সশষ 
হওয়ার ১ িাস পূনবব- 
১. সাদা কাগনজ আনবদন 
২. িূল্ ল্াইনসন্স   
৩. সেজারী চাল্াননর 
িূল্কমপ  

  
 
 
 - 

নবায়ন মফ –  
পাইকারী সুিা- ৬০০/- 
খুচরা সুিা- ২৫০/- 
বাংল্ানদশ/সসানাল্ী বযাংক 
এর কনপবানরে শাখায় 
সকাড নং-১-০৭৪২-
০০০০-১৮৭৬ এ সেজারী 
চাল্াননর িাধযনি জিা 
মদনি হনব। 

  

 
ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 

সিয় 
প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ অমফমসয়াল্ 
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অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
12.  পাইকারী ও খুচরা সুিা মবক্রনয়র  মডমল্ং ল্াইনসন্স 

প্রদান 
০১ (এক ) িাস ১. মনধবামরি ‘এ’ ফরনি 

আনবদন করনি হনব  
২. নাগমরকনত্বর সনদপত্র 
(ফনোকমপ) 
৩. বযবসা প্রমিষ্ঠাননর 
িামল্কানা সংক্রান্ত 
কাগজপত্র/চুমিনািা/িাোর 
রমশদ (ফনোকমপ) 
৪. সেড ল্াইনসন্স 
(ফনোকমপ) 
৫. িফমসল্ী বযাংক কিৃব ক 
প্রদি আমথবক স্বিল্িা 
সনদপত্র (যমদ থানক) 
৬. আয়কর সনদ (যমদ 
থানক) 
৭. পাসনপােব  সাইনজর এক 
কমপ রমিন ছমব। 

১. মনধবামরি ‘এ’ ফরি 
বযবসা ও বামণজয শাখা, 
সজল্া প্রশাসনকর 
কাযবাল্য়, বমরশাল্  
২. অনযানয কাগজপত্র 
সংমিষ্ট দিরসিূহ সথনক 
সংগ্রহ করনি হনব। 
 

ল্াইনসন্স মফ –  
পাইকারী সুিা-১২০০/- 
খুচরা সুিা-৫০০/- 
 
বাংল্ানদশ/সসানাল্ী বযাংক 
এর কনপবানরে শাখা, 
বমরশানল্ সকাড নং-১-
০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ 
সেজারী চাল্াননর িাধযনি 
জিা মদনি হনব। 
 

সহকারী কমিশনার 
বযবসা ও বামণজয শাখা 
সজল্া প্রশাসনকর কাযবাল্য় 

বমরশাল্ 
রুি নং- ৩০৭ 
ই-সিইল্িঃ 

actncbarisal@yahoo.com 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             ০১৩১৮-
২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   dcbarisal@mopa.gov.bd 

     
১৩. 

মিল্কফুড মবক্রনয়র মডমল্ং ল্াইনসন্স প্রদান ০১ ( এক ) িাস ১. মনধবামরি ‘এ’ ফরনি 
আনবদন করনি হনব  
২. নাগমরকনত্বর সনদপত্র 
(ফনোকমপ) 
৩. বযবসা প্রমিষ্ঠাননর 
িামল্কানা সংক্রান্ত 
কাগজপত্র/চুমিনািা/িাোর 

১. মনধবামরি ‘এ’ ফরি 
বযবসা ও বামণজয শাখা, 
সজল্া প্রশাসনকর 
কাযবাল্য়, বমরশাল্  
২. অনযানয কাগজপত্র 
সংমিষ্ট দিরসিূহ সথনক 
সংগ্রহ করনি হনব। 

ল্াইনসন্স মফ - ৩০০/- 
 
বাংল্ানদশ/সসানাল্ী বযাংক 
এর কনপবানরে শাখা, 
বমরশানল্ সকাড নং-১-
০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ 
সেজারী চাল্াননর িাধযনি 
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রমশদ (ফনোকমপ) 
৪. সেড ল্াইনসন্স 
(ফনোকমপ) 
৫. িফমসল্ী বযাংক কিৃব ক 
প্রদি আমথবক স্বিল্িা 
সনদপত্র (যমদ থানক) 
৬. আয়কর সনদ (যমদ 
থানক) 
৭. পাসনপােব  সাইনজর এক 
কমপ রমিন ছমব। 

 জিা মদনি হনব। 
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ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 

সিয় 
প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৪. মিল্কফুড মবক্রনয়র মডমল্ং ল্াইনসন্স নবায়ন   ০৭ (সাি) মদন ল্াইনসনন্সর সিয়াদ সশষ 

হওয়ার ১ িাস পূনবব- 
১. সাদা কাগনজ আনবদন 
২. িূল্ ল্াইনসন্স   
৩. সেজারী চাল্াননর 
িূল্কমপ  

  
 
 - 

নবায়ন মফ -১৫০/- 
বাংল্ানদশ/সসানাল্ী বযাংক 
এর কনপবানরে শাখায় 
সকাড নং-১-০৭৪২-
০০০০-১৮৭৬ এ সেজারী 
চাল্াননর িাধযনি জিা 
মদনি হনব। 

সহকারী কমিশনার 
বযবসা ও বামণজয শাখা 
সজল্া প্রশাসনকর কাযবাল্য় 

বমরশাল্ 
রুি নং- ৩০৭ 
ই-সিইল্িঃ 

actncbarisal@yahoo.com 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             ০১৩১৮-
২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   dcbarisal@mopa.gov.bd 

১৫. মসগানরে (পাইকারী)মবক্রনয়র মডমল্ং ল্াইনসন্স প্রদান ০১ ( এক ) িাস ১. মনধবামরি ‘এ’ ফরনি 
আনবদন করনি হনব  
২. নাগমরকনত্বর সনদপত্র 
(ফনোকমপ) 
৩. বযবসা প্রমিষ্ঠাননর 
িামল্কানা সংক্রান্ত 
কাগজপত্র/চুমিনািা/িাোর 
রমশদ (ফনোকমপ) 
৪. সেড ল্াইনসন্স 
(ফনোকমপ) 
৫. িফমসল্ী বযাংক কিৃব ক 
প্রদি আমথবক স্বিল্িা 
সনদপত্র (যমদ থানক) 
৬. আয়কর সনদ (যমদ 
থানক) 
৭. পাসনপােব  সাইনজর এক 

১. মনধবামরি ‘এ’ ফরি 
বযবসা ও বামণজয শাখা, 
সজল্া প্রশাসনকর 
কাযবাল্য়, বমরশাল্  
২. অনযানয কাগজপত্র 
সংমিষ্ট দিরসিূহ সথনক 
সংগ্রহ করনি হনব। 
 
 

 

ল্াইনসন্স মফ - 
৩০০০/- 
বাংল্ানদশ/সসানাল্ী বযাংক 
এর কনপবানরে শাখা, 
বমরশানল্ সকাড নং-১-
০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ 
সেজারী চাল্াননর িাধযনি 
জিা মদনি হনব। 
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কমপ রমিন ছমব। 
    
16. 

মসগানরে (পাইকারী) মবক্রনয়র মডমল্ং ল্াইনসন্স 
নবায়ন 

 ০৭ (সাি) মদন ল্াইনসনন্সর সিয়াদ সশষ 
হওয়ার ১ িাস পূনবব- 
১. সাদা কাগনজ আনবদন 
২. িূল্ ল্াইনসন্স   
৩. সেজারী চাল্াননর 
িূল্কমপ  

 - নবায়ন মফ - ১৫০০/- 
 
বাংল্ানদশ/সসানাল্ী বযাংক 
এর কনপবানরে শাখা, 
বমরশানল্ সকাড নং-১-
০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ 
সেজারী চাল্াননর িাধযনি 
জিা মদনি হনব। 

  

 
ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 

সিয় 
প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
17. এমসড বযবহানরর মডমল্ং ল্াইনসন্স প্রদান ০১ ( এক ) িাস ১. মনধবামরি ‘ঝ’ ফরনি আনবদন 

করনি হনব  
২. নাগমরকনত্বর সনদপত্র 
(ফনোকমপ) 
৩. বযবসা প্রমিষ্ঠাননর িামল্কানা 
সংক্রান্ত কাগজপত্র/চুমিনািা/িাোর 
রমশদ (ফনোকমপ) 
৪. সেড ল্াইনসন্স (ফনোকমপ) 
৫. িফমসল্ী বযাংক কিৃব ক প্রদি 
আমথবক স্বিল্িা সনদপত্র (যমদ 
থানক) 
৬. আয়কর সনদ (যমদ থানক) 

১. মনধবামরি ‘ঝ’ ফরি বযবসা 
ও বামণজয শাখা, সজল্া 
প্রশাসনকর কাযবাল্য়, বমরশাল্  
২. অনযানয কাগজপত্র সংমিষ্ট 
দিরসিূহ সথনক সংগ্রহ করনি 
হনব। 
 

ল্াইনসন্স মফ 
বামণমজযক বযবহার-২৫,০০০/-  
সাধারণ বযবহার (১০ মল্িঃ 
পযবন্ত)-মশক্ষা প্রমিষ্ঠান-১৫০০/- 
অনযানয-২০০০/-সাধারণ বযবহার 
(১১ মল্িঃ-৫০ মল্িঃ পযবন্ত)- 
৩০০০/- 
সাধারণ বযবহার (৫১ মল্িঃ-৫০০ 
মল্িঃ পযবন্ত)- ৫০০০/- 
সাধারণ বযবহার (৫০১ মল্িঃ-
১০০০ মল্িঃ পযবন্ত)- 
১০,০০০/- োকা বামণমজযক 

সহকারী কমিশনার 
বযবসা ও বামণজয শাখা 
সজল্া প্রশাসনকর কাযবাল্য় 

বমরশাল্ 
রুি নং- ৩০৭ 
ই-সিইল্িঃ 

actncbarisal@yahoo.com 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             ০১৩১৮-
২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   dcbarisal@mopa.gov.bd 
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৭. পাসনপােব  সাইনজর এক কমপ 
রমিন ছমব। 

বযবহার (১০০১ মল্োর এর 
ঊনর্ধ্ব ) ২৫০০০/- োকা 
বাংল্ানদশ/ সসানাল্ী বযাংক এর 
কনপবানরে শাখা, বমরশানল্ 
সকাড নং-১-২২০১-০০০১-
১৮৫৪ এ সেজারী চাল্াননর 
িাধযনি জিা মদনি হনব। 

১৮. এমসড মবক্রনয়র মডমল্ং ল্াইনসন্স প্রদান ০১ ( এক ) িাস ১. মনধবামরি ‘ছ’ ফরনি 
আনবদন করনি হনব  
২. নাগমরকনত্বর সনদপত্র 
(ফনোকমপ)   
৩. বযবসা প্রমিষ্ঠাননর 
িামল্কানা সংক্রান্ত  
কাগজপত্র/ চুমিনািা/িাোর 
রমশদ (ফনোকমপ)  
৪. সেড ল্াইনসন্স 
(ফনোকমপ) 
৫. িফমসল্ী বযাংক কিৃব ক 
প্রদি আমথবক স্বিল্িা 
সনদপত্র (যমদ থানক) 
৬. আয়কর সনদ (যমদ 
থানক) 
৭. পাসনপােব  সাইনজর এক 
কমপ রমিন ছমব। 

১. মনধবামরি ‘ছ’ ফরি 
বযবসা ও বামণজয শাখা, 
সজল্া প্রশাসনকর 
কাযবাল্য়, বমরশাল্  
২. অনযানয কাগজপত্র 
সংমিষ্ট দিরসিূহ সথনক 
সংগ্রহ করনি হনব। 
 

ল্াইনসন্স মফ - ৫০০০/- 
 
বাংল্ানদশ/সসানাল্ী বযাংক 
এর কনপবানরে শাখা, 
বমরশানল্ সকাড নং-১-
০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ 
সেজারী চাল্াননর িাধযনি 
জিা মদনি হনব। 
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ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 
সিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৯ এমসড বযবহানরর মডমল্ং ল্াইনসন্স নবায়ন  ০৭ (সাি) মদন ল্াইনসনন্সর সিয়াদ সশষ হওয়ার ১ 

িাস পূনবব- 
১. সাদা কাগনজ আনবদন 
২. িূল্ ল্াইনসন্স  
৩. সেজারী চাল্াননর িূল্কমপ  

   নবায়ন মফ- িূল্ ল্াইনসন্স মফ 
এর ৫% বাংল্ানদশ/সসানাল্ী 
বযাংক এর কনপবানরে শাখা, 
বমরশানল্ সকাড নং-১-২২০১-
০০০১-১৮৫৪ এ সেজারী 
চাল্াননর িাধযনি জিা মদনি 
হনব। 

সহকারী কমিশনার 
বযবসা ও বামণজয শাখা 
সজল্া প্রশাসনকর কাযবাল্য় 

বমরশাল্ 
রুি নং- ৩০৭ 
ই-সিইল্িঃ 

actncbarisal@yahoo.com 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             ০১৩১৮-
২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   dcbarisal@mopa.gov.bd 

২০. এমসড মবক্রনয়র মডমল্ং ল্াইনসন্স নবায়ন ০৭ (সাি) মদন ল্াইনসনন্সর সিয়াদ সশষ হওয়ার ১ 
িাস পূনবব- 
১. সাদা কাগনজ আনবদন 
২. িূল্ ল্াইনসন্স   
৩. সেজারী চাল্াননর িূল্কমপ  

                 - নবায়ন মফ- িূল্ ল্াইনসন্স মফ 
এর ৫% বাংল্ানদশ/সসানাল্ী 
বযাংক এর কনপবানরে শাখা, 
বমরশানল্ সকাড নং-১-২২০১-
০০০১-১৮৫৪ এ সেজারী 
চাল্াননর িাধযনি জিা মদনি 
হনব। 

  

২১. এমসড পমরবহননর মডমল্ং ল্াইনসন্স প্রদান  ০১ ( এক ) িাস ১. মনধবামরি ‘ি’ ফরনি আনবদন 
করনি হনব  
২. নাগমরকনত্বর সনদপত্র 
(ফনোকমপ) 
৩. বযবসা প্রমিষ্ঠাননর িামল্কানা 
সংক্রান্ত কাগজপত্র/চুমিনািা/িাোর 
রমশদ (ফনোকমপ) 
৪. সেড ল্াইনসন্স (ফনোকমপ) 
৫. িফমসল্ী বযাংক কিৃব ক প্রদি 

১. মনধবামরি ‘ি’ ফরি বযবসা 
ও বামণজয শাখা, সজল্া 
প্রশাসনকর কাযবাল্য়, বমরশাল্  
২. অনযানয কাগজপত্র সংমিষ্ট 
দিরসিূহ সথনক সংগ্রহ করনি 
হনব। 
 

ল্াইনসন্স মফ - ৫০০০/- 
 
বাংল্ানদশ/সসানাল্ী বযাংক এর 
কনপবানরে শাখা, বমরশানল্ 
সকাড নং-১-০৭৪২-০০০০-
১৮৭৬ এ সেজারী চাল্াননর 
িাধযনি জিা মদনি হনব। 
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আমথবক স্বিল্িা সনদপত্র (যমদ 
থানক) 
৬. আয়কর সনদ (যমদ থানক) 
৭. পাসনপােব  সাইনজর এক কমপ 
রমিন ছমব। 
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ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 
সিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২২. এমসড পমরবহননর মডমল্ং ল্াইনসন্স নবায়ন  ০৭ (সাি) মদন ল্াইনসনন্সর সিয়াদ সশষ হওয়ার ১ 
িাস পূনবব- 
১. সাদা কাগনজ আনবদন 
২. িূল্ ল্াইনসন্স   
৩. সেজারী চাল্াননর িূল্কমপ  

                 - 
 

 

নবায়ন মফ- িূল্ ল্াইনসন্স মফ 
এর ৫% 
বাংল্ানদশ/সসানাল্ী বযাংক এর 
কনপবানরে শাখা, বমরশানল্ 
সকাড নং-১-২২০১-০০০১-
১৮৫৪ এ সেজারী চাল্াননর 
িাধযনি জিা মদনি হনব। 

সহকারী কমিশনার 
বযবসা ও বামণজয শাখা 
সজল্া প্রশাসনকর কাযবাল্য় 

বমরশাল্ 
রুি নং- ৩০৭ 
ই-সিইল্িঃ 

actncbarisal@yahoo.com 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             ০১৩১৮-
২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   dcbarisal@mopa.gov.bd 

২৩. ইে সপাোননার ল্াইনসন্স প্রদান। ০১ ( এক ) িাস ১. মনধবামরি ‘ক’ ফরনি আনবদন 
করনি হনব  
২. নাগমরকনত্বর সনদপত্র 
(ফনোকমপ) 
৩. সেড ল্াইনসন্স (ফনোকমপ) 
৪. ইেিাোয় বযবহৃি জমির 
িামল্কানা সংক্রান্ত কাগজপত্র/ 
চুমিনািা (ফনোকমপ) 
৫. পমরনবশ অমধদির কিৃব ক প্রদি 
অবস্থানগি ছােপত্র 
৬.সংমিষ্ট ইউ. মপ সচয়ারিযান 
কিৃব ক প্রদি অনাপমি সনদ 
৭. আয়কর ও িযাে পমরনশানধর 
প্রিযয়ন 
৮. ইেিাোর সস্কচিযাপ 

১.মনধবামরি ‘ক’ ফরি  বযবসা 
ও বামণজয শাখা সজল্া 
প্রশাসনকর কাযবাল্য়, বমরশাল্  
২. অনযানয কাগজপত্র সংমিষ্ট 
দির সথনক সংগ্রহ করনি 
হনব। 
 

 

ল্াইনসন্স মফ-৫০০/- 
সকাড নং-১-৪৫০১-০০০১-
১৮৫৪ 
অমগ্রি উৎনস কর-৪৫,০০০/- 
সকাড নং-১-১১৪১-০০০০-
০১১১ এ বাংল্ানদশ/সসানাল্ী 
বযাংক এর কনপবানরে শাখা, 
বমরশানল্ সেজারী চাল্াননর 
িাধযনি জিা মদনি হনব। 
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৯. পাসনপােব  সাইনজর এক কমপ 
রমিন ছমব। 
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০০৯৯। । সনজারিসনজারি  শাখাশাখা::  

ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন 
সনববাচ্চ সিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার 
পদমব, রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার 
সকাড, অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-

সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি 
নম্বর, সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১ সামকব ে হাউস/ অনযানয সরকামর সরস্ট্ হাউজ 

সিূনহ আবাসন সুমবধা প্রদান। 

আনবদন অনুযায়ী 
(পদিযবাদা ও আবনদন 
অগ্রাধমকার) 

দািরমক পত্র/ মল্মখমি আনবদনপত্র  সরকামর কিবকিব া/অবসরপ্রাি 
সরকামর কিবকিব া  
১-৩মদন 
১ সজ্জা(নন এমস)  ৬৫/-  
১ সজ্জা(এমস) ৯০/- 
২ সজ্জা( ননএমস) ১২০/- 
২ সজ্জা(এমস) ১৭০/- 
 ৪-৭ মদন  
১ সজ্জা(নন এমস) ৯০/- 
১ সজ্জা(এমস) ১২০/- 
২ সজ্জা( নন এমস) ১৭০/- 
২ সজ্জা( এমস) ২৪০/- 
৭ মদননর উনর্ধ্ব  
১ সজ্জা(নন এমস) ২৬৫/- 
১ সজ্জা(এমস) ৪০০/- 
২ সজ্জা( ননএমস) ৫৩০/- 
২ সজ্জা( এমস) ৬৬৫/- 
(স্বায়ত্ব শামসি প্রমিষ্ঠাননর 
কিবকিব ানদর জনয) 
১-৩মদন 

সনজারি সডপুটি কানল্ক্টর 
বমরশাল্ 

রুি নং ১২৪ 
সেমল্নফান: +৮৮০৪৩১-৬৪২৪০ 
সিাবাইল্ নম্বরিঃ ০১৭৪৩১০১৩২০ 

ই-সিইল্: 
ndcbarisal@yahoo.com 

সামকব ে হাউজ:+৮৮-০৪৩১-৬৪৫৬৪ 
 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             ০১৩১৮-
২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   dcbarisal@mopa.gov.bd 
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১ সজ্জা(নন এমস)  ৮০/-  
১ সজ্জা(এমস) ১২০/- 
২ সজ্জা( ননএমস) ১৪৫/- 
২ সজ্জা  এমস) ২১০/- 
 ৪-৭ মদন  
১ সজ্জা(নন এমস) ১২০/- 
১ সজ্জা(এমস) ১৭০/- 
২ সজ্জা( ননএমস) ২১০/- 
২ সজ্জা( এমস) ৩২০/- 
৭ মদননর উনর্ধ্ব  
১ সজ্জা(নন এমস) ৩৩০/- 
১ সজ্জা(এমস) ৪৬৫/- 
২ সজ্জা( ননএমস) ৫৮৫/- 
২ সজ্জা( এমস) ৮৫০/- 
সব-সরকামর বযমিবগব/কিবকিব া  
১ সজ্জা(নন এমস) ৫০০/- 
১ সজ্জা(এমস) ৭০০/- 
২ সজ্জা( ননএমস) ১০০০/- 
২ সজ্জা( এমস) ১৪০০/- 
িুমদ্রি রমশনদর িাধযনি 
পমরনশাধ/ সেজামর চাল্াননর 
িাধযনি জিা প্রদান 

২. চিুথব সশ্রমণর কিবচারীনদর সক্ষনত্র, 
সপনশন (চাকুনরর মননজর অবসর গ্রহনণর সক্ষনত্র) 

০৭ (সাি) কাযব মদবস  ১. নন-সগনজনেড চাকুনরনদর সক্ষনত্র 
সামিব স বুক 
২. মপআরএল্-এ গিননর িঞু্জমরপত্র 
৩. প্রিযামশি সশষ সবিন পত্র 
৪. সপনশন আনবদন ফরি ২.১ 
৫. পাসনপােব  সাইনজর ও স্ট্যাম্প 

সনজারি শাখা 
রুি নং ১২৪ 

মফ/ চাজব  িুি   
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সাইনজর সিযাময়ি রমিণ ছমব  
৬. প্রাি সপনশননর ববধ উিরামধকার 
সঘাষণা পত্র 
৭. নিুনা স্বাক্ষর ও হানির পােঁ চ 
আিুনল্র ছাপ 
৮. না-দাবী প্রিযয়ন পত্র 
৯. সপনশন িঞু্জমর আনদশ 
১০. সরকামর পাওনামদ পমরনশানধর 
অিীকার পত্র 

৩. পামরবামরক সপনশন  (সপনশন িঞু্জমরর পূনববই 
সপনশনানরর িৃিুয হনল্) 

০৭ (সাি) 
কাযব মদবস 

১. নন-সগনজনেড চাকুনরনদর সক্ষনত্র 
সামিব স বুক 
২. মপআরএল্-এ গিননর িঞু্জমরপত্র 
৩. প্রিযামশি সশষ সবিন পত্র 
৪. পামরবামরক সপনশননর আনবদন 
ফরি ২.১ 
৫. ০১ (এক) কমপ সদযনিাল্া 
পাসনপােব  সাইনজর ও স্ট্যাম্প সাইনজর 
সিযাময়ি রমিন ছমব  
৬. উিরামধকার সনদ পত্র ও নন 
িযামরজ সাটিব মফনকে  
৭. নিুনা স্বাক্ষর ও হানির পােঁ চ 
আিুনল্র ছাপ 
৮. অমিিাবক িননানয়ন এবং অবসর 
িািা ও  
    আনুনিামষক উনিাল্ন করার 
জনয ক্ষিিা অপবণ সনদ  
৯. মচমকৎসক/সপৌরসিা/ইউমনয়ন 
পমরষদ সচয়ারিযান/   কাউমন্সল্র 
কিৃব ক প্রদি িৃিুয সনদ পত্র 
১০. না-দাবী প্রিযয়ন পত্র 

সনজারি শাখা 
রুি নং ১২৪ 

মফ/ চাজব  িুি   
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১১. সপনশন িঞু্জমর আনদশ 
১২. সরকারী পাওনামদ পমরনশানধর 
অিীকার পত্র 

৪. পামরবামরক সপনশন  (অবসরিািা সিাগরি অবস্থায় 
সপনশননিাগীর িৃিুয হনল্) 

০৭ (সাি) কাযব মদবস  ১. পামরবামরক সপনশন আনবদন ফরি 
২.২ 
২. ০১ (এক) কমপ সদযনিাল্া 
পাসনপােব  সাইনজর ও স্ট্যাম্প সাইনজর 
সিযাময়ি রমিন ছমব  
৩. উিরামধকার সনদ পত্র ও নন 
িযামরজ সাটিব মফনকে  
৪. নিুনা স্বাক্ষর ও হানির পােঁ চ 
আিুনল্র ছাপ. 
৫. অমিিাবক িননানয়ন এবং অবসর 
িািা ও    
 আনুনিামষক উনিাল্ন করার জনয 
ক্ষিিা অপবণ সনদ   
৬. মচমকৎসক/সপৌরসিা/ইউমনয়ন 
পমরষদ সচয়ারিযান/ কাউমন্সল্র কিৃব ক 
প্রদি িৃিুয সনদ পত্র 
৭. মপমপও এবং মড-হাফ 

 মফ/ চাজব  িুি   

৫. কিবচারীনদর কল্যাণ সবাডব  হনি আমথবক সাহাযয 
প্রদান 

০৭ (সাি) কাযব মদবস  ১. কল্যান িহমবনল্র অনুদান িঞু্জরীর 
জনয  আনবদন ফরি 
২. পাসনপােব  সাইনজর সিযাময়ি রমিন 
ছমব ১ কমপ 
৩. কিবস্থনল্র সবিননর প্রিযয়ন পত্র 
৪.সংমিষ্ট আনবদননর মবষনয়র সংমিষ্ট 
কগজ-পনত্রর িূল্ কমপ 
৫. কল্যাণ  িহমবল্/ সযৌথবীিার 
সাহাযয পাওয়ার দামবদারনদর নিুনা 
স্বাক্ষর 

 মফ/ চাজব  িুি   
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৬. চাকুরীরি অবস্থায় িৃি কিবচারীর পমরবারনক আমথবক 
সাহাযয প্রদান 

০৭ (সাি) কাযব মদবস ১. কল্যান িহমবনল্র অনুদান িঞু্জরীর 
জনয  আনবদন ফরি 
২. ০১ (এক) কমপ সদযনিাল্া 
পাসনপােব  সাইনজর সিযাময়ি রমিন 
ছমব 
৩. অবসর গ্রহনণর আনদশপত্র 
৪. ওয়ামরশ সনদ পত্র 
৫. কিবকিব া/কিবচারীর িৃিুয সনদ পত্র 
৬. নাগমরকত্ব সনদ পত্র 
৭. স্ত্রীর সক্ষনত্র পুনরায় মববাহ না 
হওয়ার এবং কনযা ও িমির সক্ষনত্র 
মববাহ না হওয়ার সনদ পত্র 
৮. আনবদনকারীনক সকল্ সদসয 
কিৃব ক প্রদি ক্ষিিাপত্র 
৯. সশষ সবিননর প্রিযয়নপত্র 
১০. কল্যান িহমবল্/ সযৌথবীিার 
সাহাযয পাওয়ার  
দামবদারনদর নিুনা স্বাক্ষর 

 মফ/ চাজব  িুি   

৭। সনজারি শাখার ও সজল্াপুনল্র  কিবচারীনদর 
যাবিীয় সবিন-িািামদ প্রস্তুি ও প্রমক্রয়াকরণ 

০৩ (মিন) কাযব মদবস ১. মবতন ভ্াতাফির ফনর্ধাফরত িরস্ে 
মবতন ভ্াতাফির ফবল প্রস্তুত করা হয় 

 

মনজারত শাখা 
রুে নং-১২৪ 

মফ/ চাজব  িুি   

৮। মনজারত শাখার ও মজলাপযস্লর কেধচারীস্ির চাকুফর 
বফহ, বাফষধক ম াপনীয় প্রফতস্বিন স্ংরেণস্হ 
যাবতীয় প্রশাস্ফনক বুবস্থাফি স্ংক্রান্ত 

০৭ (সাি) কাযব মদবস যথাযথ কততধ পে কততধ ক আনযষফিক 
কা জপে স্ম্বফলত প্রতাব মপ্ররণ 

 মফ/ চাজব  িুি   

৯। সনজারি শাখার চিুথব সশ্রমণর কিবচারীনদর শাখা ও 
আন্তিঃউপনজল্া বদল্ীর প্রমক্রয়াকরণ 

০৩ (মিন) কাযব মদবস ১. প্রশাস্ফনক কারস্ণ যথাযথ 
কততধ পস্ের প্রতাব মপ্ররস্ণর মপ্রফেস্ত 

 

 মফ/ চাজব  িুি   

১০। চিুথব সশ্রমণর কিবচারীনদর সক্ষনত্র শ্রামন্ত মবননাদন 
ছুটিসহ িািা িঞু্জর 
 

০৭ (সাি) কাযব মদবস ১. পূবববিী শ্রাফন্ত ফবস্নািন ছযটি 
মভ্াস্ র তাফরখ  উস্েখস্হ শ্রাফন্ত 
ফবস্নািন ছযটির আস্বিনপে 

 মফ/ চাজব  িুি   
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বাংলাস্িশ িরে নং-১৩ 
২. ছযটির  ফহস্াব ফববরণী উস্েখপূকব  
আস্বিনপে 
বাংলাস্িশ িরে নং-৪০ 

১১। চিুথব সশ্রমণর কিবচারীনদর সক্ষনত্র স্ার্ারণ ভ্ফবষু 
তহফবল মথস্ক অফিে িঞু্জর 
 

০৭ (সাি) কাযব মদবস ১. স্ার্ারণ ভ্ফবষু তহফবল হস্ত 
অফিে িহস্ণর আস্বিন িরে 
বাংলাস্িশ িরে নং-২৬৩৯ 
২. স্ার্ারণ ভ্ফবষু তহফবস্ল  জোকত ত 
অনথবর ফহস্াব ফিপ 
িরে নং-এটিএে-৮০ 

মনজারত শাখা 
রুে নং-১২৪ 

মফ/ চাজব  িুি   

১২। চিুথব সশ্রমণর কিবচারীনদর সক্ষনত্র স্ার্ারণ ভ্ফবষু 
তহফবল মথস্ক অস্িরতস্যা ু অফিে িঞু্জর 
 

০৭ (সাি) কাযব মদবস ১. স্ার্ারণ ভ্ফবষু তহফবল হস্ত 
অফিে িহস্ণর আস্বিন িরে 
বাংলাস্িশ িরে নং-২৬৩৯ 
২. স্ার্ারণ ভ্ফবষু তহফবস্ল  জোকত ত 
অনথবর ফহস্াব ফিপ 
িরে নং-এটিএে-৮০ 
৩. ৫২ বছস্রর অফর্ক বয়স্ প্রোস্ণর 
জনু চাকুফর বফহর প্রথে পাতা 
স্তুাফয়ত কফপ। 

মনজারত শাখা 
রুে নং-১২৪ 

মফ/ চাজব  িুি   

১৩। সজল্াপুনল্র কিবচারীনদর সক্ষনত্র শ্রামন্ত মবননাদন 
ছুটিসহ িািা িঞু্জর 
 

০৭ (সাি) কাযব মদবস ১. পূবববিী শ্রাফন্ত ফবস্নািন ছযটি 
মভ্াস্ র তাফরখ  উস্েখস্হ শ্রাফন্ত 
ফবস্নািন ছযটির আস্বিনপে 
বাংলাস্িশ িরে নং-১৩ 
২. ছযটির  ফহস্াব ফববরণী উস্েখপূকব  
আস্বিনপে 
বাংলাস্িশ িরে নং-৪০ 

মনজারত শাখা 
রুে নং-১২৪ 

মফ/ চাজব  িুি   

১৪। মজলাপযস্লর কিবচারীস্ির বফহিঃবাংলাস্িশ ছযটি েঞ্জয র ০৭ (সাি) কাযব মদবস ১. ছযটির  ফহস্াব ফববরণী উস্েখপূকব  
আস্বিনপে 
বাংলাস্িশ িরে নং-৪০ 

মনজারত শাখা 
রুে নং-১২৪ 

মফ/ চাজব  িুি   
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২.স্রকাফর কিবচারীমির ফবস্িশ ভ্রেস্ণর 
আস্বিনপে 
বাংলাস্িশ িরে নং-১৭০ 
যথাযথ কততধ পে কততধ ক আনযষফিক 
কা জপে স্ম্বফলত প্রতাব মপ্ররণ 
স্াস্পস্ে 

১৫। সজল্াপুনল্র কিবচারীনদর সক্ষনত্র স্ার্ারণ ভ্ফবষু 
তহফবল মথস্ক অফিে িঞু্জর 
 

০৭ (সাি) কাযব মদবস ১. স্ার্ারণ ভ্ফবষু তহফবল হস্ত 
অফিে িহস্ণর আস্বিন িরে 
বাংলাস্িশ িরে নং-২৬৩৯ 
২. স্ার্ারণ ভ্ফবষু তহফবস্ল  জোকত ত 
অনথবর ফহস্াব ফিপ 
িরে নং-এটিএে-৮০ 

মনজারত শাখা 
রুে নং-১২৪ 

মফ/ চাজব  িুি   

১৬। সজল্াপুনল্র কিবচারীনদর সক্ষনত্র স্ার্ারণ ভ্ফবষু 
তহফবল মথস্ক অস্িরতস্যা ু অফিে িঞু্জর 
 

০৭ (সাি) কাযব মদবস ১. স্ার্ারণ ভ্ফবষু তহফবল হস্ত 
অফিে িহস্ণর আস্বিন িরে 
বাংলাস্িশ িরে নং-২৬৩৯ 
২. স্ার্ারণ ভ্ফবষু তহফবস্ল  জোকত ত 
অনথবর ফহস্াব ফিপ 
িরে নং-এটিএে-৮০ 
৩. ৫২ বছস্রর অফর্ক বয়স্ প্রোস্ণর 
জনু চাকুফর বফহর প্রথে পাতা 
স্তুাফয়ত কফপ। 
যথাযথ কততধ পে কততধ ক আনযষফিক 
কা জপে স্ম্বফলত প্রতাব মপ্ররণ 
স্াস্পস্ে 

মনজারত শাখা 
রুে নং-১২৪ 

মফ/ চাজব  িুি   

১৭। সজল্াপুনল্র কিবচারীনদর সক্ষনত্র বদল্ী 
 

০৭ (সাি) কাযব মদবস যথাযথ কততধ পে কততধ ক বিলীর প্রতাব 
মপ্ররণ স্াস্পস্ে অথবা প্রশাস্ফনক 
স্বাস্থধ 

ফনর্ধাফরত িরে মনই মফ/ চাজব িুি   

১৮। সজল্াপুনল্র কিবচারীনদর সক্ষনত্র সপনশন   
(চাকুনরর মননজর অবসর গ্রহনণর সক্ষনত্র) 

০৭ (সাি) কাযব মদবস ১. নন-সগনজনেড চাকুনরনদর সক্ষনত্র  
সামিব স বুক 
২. মপআরএল্-এ গিননর িঞু্জমরপত্র 
৩. প্রিযামশি সশষ সবিন পত্র 

মনজারত শাখা 
রুে নং-১২৪ 

মফ/ চাজব িুি   
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৪. সপনশন আনবদন ফরি ২.১ 
৫. পাসনপােব  সাইনজর ও স্ট্যাম্প 
সাইনজর সিযাময়ি রমিণ ছমব  
৬. প্রাি সপনশননর ববধ উিরামধকার 
সঘাষণা পত্র 
৭. নিুনা স্বাক্ষর ও হানির পােঁ চ 
আিুনল্র ছাপ 
৮. না-দাবী প্রিযয়ন পত্র 
৯. সপনশন িঞু্জমর আনদশ 
১০. সরকামর পাওনামদ পমরনশানধর 
অিীকার পত্র 
যথাযথ কততধ পে কততধ ক আনযষফিক 
কা জপে স্ম্বফলত প্রতাব মপ্ররণ 
স্াস্পস্ে 
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১০১০। । স্থানীয়স্থানীয়  সরকারসরকার  শাখাশাখা::  

ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 
সিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১ জন্ম ও েততয ু ফনবন্ধন  স্ংস্শার্স্নর আস্বিস্নর 

উপর শুনানী 
১৫ (পস্নর)   কাযধ 

ফিবস্ 
জন্ম ও েততয ু ফনবন্ধস্নর   
স্ংস্শার্স্নর জনু আস্বিন 
করা হস্ব তার স্েথধস্ন  
েযল কা জপে প্রিশধন 
করস্ত হস্ব। 

 ফস্টি কস্পধাস্রশন/ 
মপৌরস্ভ্া  

ফি/চাজধ  েযক্ত উপ পফরচালক 
  স্হানীয় স্রকার 

মজলা প্রশাস্স্কর কাযধালয়, 
বফরশাল 

রুে নং-২১০ 
সফান: ০৪৩১-৬২৫১৯ 

ই-সিইল্: 
aclgbarisal@yahoo.com 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             ০১৩১৮-
২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   dcbarisal@mopa.gov.bd 

২ স্হানীয় স্রকার প্রফতষ্ঠান স্ংফিষ্ঠ মকান ফবষস্য় 
প্রফতকার প্রাথধনা কস্র আস্বিন িাফখল 

১৫ (পস্নর) কাযধ ফিবস্ স্ািা কা স্জ আস্বিন 
করস্ত হস্ব           
(মকান প্রোনাফি থাকস্ল 
স্ংযুি করস্ত হস্ব) 

স্ািা কা স্জ 
আস্বিন করস্ত হস্ব             
(মকান প্রোনাফি 
থাকস্ল স্ংযুি 
করস্ত হস্ব) 

ফি/চাজধ  েযক্ত   

 



52 

 

  ১১১১। । জুমডমসয়াল্জুমডমসয়াল্  িুমন্সখানািুমন্সখানা  শাখাশাখা::  

ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 
সিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১. ক) মপতল্/মরিল্বার ল্াইনসন্স প্রদান ৩০ (মত্রশ)  কাযবমদবস ১। মনধবামরি ফরনি আনবদন  

২। জািীয় পমরচয় পত্র   
৩। ০৩ বৎসনরর আয়কর 
সনদ। 
৪। আয়কর পমরনশানধর পমরিাণ 
৩,০০,০০০/-োকা  
৪। দুই কমপ পাসনপােব  সাইনজর 
রমিন সিযাময়ি ছমব  
৫। নাগমরকত্ব সনদ  

৬। ইনিাপূনবব অস্ত্র ক্রয় 
কনরনমন িনিব হল্ফনািা 

১। আনবদন ফরি অত্র 
কাযবাল্নয়র জুমডমশয়াল্ 
িুমন্সখানা শাখা হনি 
সংগ্রহ করনি হনব  
২। বাকী কাগজ স্ব-স্ব 
প্রমিষ্ঠান সথনক সংগ্রহ 
করনি হনব। 
 

 

১। মপতল্-৩০,০০০/- 
৩। মরিল্বার-৩০,০০০/- 
 জিা প্রদাননর সকাড নং 
 ১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

 

সহকারী কমিশনার 
জুমডমসয়াল্ শাখা 
রুি নম্বর-২৩০ 

সফান: ৮৮-০৪৩১-২১৭৫৬৮২ 
ই-সিইল্িঃ 

acjmbarisal@yahoo.com 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             ০১৩১৮-
২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   dcbarisal@mopa.gov.bd 

 (খ) শেব গান/রইনফল্/বিুক ল্াইনসন্স প্রদান ৩০ (মত্রশ)  কাযবমদবস 
 

১। মনধবামরি ফরনি আনবদন  
২। জািীয় পমরচয় পত্র   
৩। ০৩ বৎসনরর আয়কর 
সনদ। 
৪। আয়কর পমরনশানধর পমরিাণ 
১,০০,০০০/-োকা  
৪। দুই কমপ পাসনপােব  সাইনজর 
সিযাময়ি ছমব  
৫। নাগমরকত্ব সনদ  

৬। ইনিাপূনবব অস্ত্র ক্রয় 

১। আনবদন ফরি অত্র 
কাযবাল্নয়র জুমডমশয়াল্ 
িুমন্সখানা শাখা হনি 
সংগ্রহ করনি হনব । 
২। বাকী কাগজ স্ব-স্ব 
প্রমিষ্ঠান সথনক সংগ্রহ 
করনি হনব। 

 

১। বিুক- ২০০০০/- 
২। রাইনফল্-২০০০০/- 
 জিা প্রদাননর সকাড নং  
১-২২১১-০০০০-১৮৫৯
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কনরনমন িনিব হল্ফনািা । 
 (গ) ওয়ামরশ সুনত্র আনিয়াস্ত্র ও ল্াইনসন্স 

প্রদান 
 

৩০ (মত্রশ) কাযবমদবস 
 

১। মনধবামরি ফরনি আনবদন 
২। মপিার িৃিুয সনদ  
৩। উিরামধকার সনদ  
৪। অনযানয উিরামধকারীগণ 
প্রদি সনােরাইজ অনাপমি পত্র 
৫। জািীয় পমরচয় পত্র  
৬। দুই কমপ পাসনপােব  
সাইনজর  সিযাময়ি ছমব  
৭। নাগমরকত্ব সনদ  
৮। ইনিাপূনবব অস্ত্র ক্রয় 
কনরনমন িনিব হল্ফনািা। 

১। আনবদন ফরি অত্র 
কাযবাল্নয়র জুমডমশয়াল্ 
িুমন্সখানা শাখা হনি মননি 
হনব  
২।বাকী কাগজ স্ব-স্ব 
প্রমিষ্ঠান সথনক সংগ্রহ 
করনি হনব। 
 

১। বিুক- ২০০০০/- 
রাইনফল্-২০০০০/- 
মপতল্-৩০০০০/- 
মরিল্বার-৩০০০০/- জিা 
প্রদাননর সকাড নং  
১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 
 

  

 
ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 

সিয় 
প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
 (ঘ). মপিার বাধবকযজমনি কারনণ উিরামধকার  

বরাবর আনিয়ানস্ত্রর ল্াইনসন্স প্রদান 
৩০(মত্রশ)   
কাযবমদবস 
 

১। মনধবামরি ফরনি আনবদন  
২। জািীয় পমরচয় পত্র   
৩। দুই কমপ পাসবনপােব  
সাইনজর  ছমব  
৪। ইনিাপূনবব অস্ত্র ক্রয় 
কনরনমন িনিব হল্ফনািা মদনি 
হনব। 

১। আনবদন ফরি অত্র 
কাযবাল্নয়র জুমডমশয়াল্ 
িুমন্সখানা শাখা হনি মননি 
হনব   
২। বাকী কাগজ স্ব-স্ব 
প্রমিষ্ঠান সথনক সংগ্রহ 
করনি হনব। 

বিুক- ২০০০০/- 
রাইনফল্-২০০০০/- 
মপতল্-৩০০০০/- 
মরিল্বার-৩০০০০/- জিা 
প্রদাননর সকাড নং ১-
২২১১-০০-১৮৫৯ 

সহকারী কমিশনার 
জুমডমসয়াল্ শাখা 
রুি নম্বর-২৩০ 

সফান: ৮৮-০৪৩১-২১৭৫৬৮২ 
ই-সিইল্িঃ 

acjmbarisal@yahoo.com 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             ০১৩১৮-
২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   dcbarisal@mopa.gov.bd 
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 (ি). সরকারী কিবকিব ানদর  
     আনিয়ানস্ত্রও ল্াইনসন্স প্রদান 

৩০(মত্রশ)   
কাযবমদবস 
 

১। মনধবামরি ফরনি আনবদন 
 ২। সংমিষ্ট অমফস প্রধাননর 
সুপামরশসহ অগ্রায়ন পত্র  
৩। জািীয় পমরচয় পত্র   
৪। দুই কমপ পাসবনপােব  সাইনজর  
ছমব  
৫। ইনিাপূনবব অস্ত্র ক্রয় 
কনরনমন িনিব হল্ফনািা । 
 

১। আনবদন ফরি অত্র 
কাযবাল্নয়র জুমডমশয়াল্ 
িুমন্সখানা শাখা হনি মননি 
হনব  
২। বাকী কাগজ স্ব-স্ব 
প্রমিষ্ঠান সথনক সংগ্রহ 
করনি হনব। 
 

বিুক- ২০০০/- 
রাইনফল্-২০০০০/- 
মপতল্-৩০০০০/- 
মরিল্বার-৩০০০০/- ২। 
জিা প্রদাননর সকাড নং 
১-২২১১-০০-১৮৫৯ 
মসমিল্ সামিব স কযাডার 
অমফসারগনণর চাকমরর বয়স ১০ 
বছর হনল্ মফ িুি,  বীরিু 
মিনযাদ্ধাগন এবং সািমরক 
কিবকিব াগণ মফ িুি 

  

 (চ). আমথবক প্রমিষ্ঠাননর অনুকূনল্ আনিয়ানস্ত্রর  
ল্াইনসন্স প্রদান 

৩০(মত্রশ)   

কাযবমদবস 

 

১। মনধবামরি ফরনি আনবদন 
 ২। জািীয় পমরচয় পত্র   
৩। গাডব  এর দুই কমপ  
সিযাময়ি ছমব 
৪। বযাংক সল্নিমন্স  
৫। বাংল্ানদশ বযাংক কিৃব ক  
অনুনিামদি পত্র।  
৬। ইনিাপূনবব অস্ত্র ক্রয় 
কনরনমন িনিব হল্ফনািা মদনি 
হনব। 

স্ব-স্ব প্রমিষ্ঠান সথনক 
সংগ্রহ করনি হনব। 
 

বিুক- ২০০০/- 
রাইনফল্-২০০০০/- 
মপতল্-৩০০০০/- 
মরিল্বার-৩০০০০/-  
জিা প্রদাননর সকাড নং 
১-২২১১-০০-১৮৫৯ 
 

  

 (ছ) আনিয়াস্ত্র ল্াইনসন্স নবায়ন  

 

০৭ (সাি)   

কাযবমদবস 

 

১। সাদা কাগনজ আনবদন 
করনি হনব  
২। সসানাল্ী বযাংনক োকা জিা 
মদনয় চাল্ান মদনি হনব  
৩। ল্াইনসনন্সর িূল্ কমপ জিা 
মদনি হনব 
৪। নবায়ননর সিয় অস্ত্র 
সদখানি হনব। 

স্ব-স্ব প্রমিষ্ঠান সথনক 
সংগ্রহ করনি হনব। 
 

বিুক- ৫০০০/- 
রাইনফল্-১০০০০/- 
মপতল্-১০০০০/- 
মরিল্বার-১০০০০/- 
২। জিা প্রদাননর সকাড 
নং ১২২১১-০০-১৮৫৯ 
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ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 

সিয় 
প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
২. সপনোমল্য়াি ও মবনফারক দ্রবয িজুদ ও ক্রয়-

মবক্রনয়র অনাপমি সনদ প্রদান 
০৭ (সাি)   

কাযবমদবস 

 

১। সাদা কাগনজ মল্মখি 
আনবদন  
২। সেড ল্াইনসন্স  
৩। সিাোর আইমডকাডব   
৪। দুই কমপ সিযাময়ি ছমব  
৫। সল্ানকশন িযাপ  
৬। চুমিনািা  

১। আনবদননর নিুনা অত্র 
কাযবাল্নয়র জুমডমসয়াল্ 
িুমন্সখানা শাখা হনি মননি 
হনব  
২। বাকী কাগজ স্ব-স্ব 
প্রমিষ্ঠান সথনক সংগ্রহ 
করনি হনব। 

 সহকারী কমিশনার 
জুডমসময়াল্ শাখা 
রুি নম্বর-২৩০ 

সফান: ৮৮-০৪৩১-২১৭৫৬৮২ 
ই-সিইল্িঃ 

acjmbarisal@yahoo.com 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             ০১৩১৮-
২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   dcbarisal@mopa.gov.bd 

৩ পমত্রকার মডক্লানরশন সংক্রান্ত। ০৭ (সাি)   
কাযবমদবস 
 

১। মনধবামরি ফরনি 
আনবদন  
২। মশক্ষাগি সযাগযিার 
সনদ পত্র  
৩। জািীয় পমরচয় পত্র  
৪। দুই কমপ সিযাময়ি 
ছমব  
৫। বযাংক সল্নিমন্স 
সাটিব মফনকে 
৬। বযাংক সস্ট্েনিন্ট  
৭। সপ্রনসর সানথ 
চুমিপত্র  
৮। অমিজ্ঞিা সনদ পত্র। 
 

স্ব-স্ব প্রমিষ্ঠান সথনক 
সংগ্রহ করনি হনব।
 - 
 

   

৪ সপ্রনসর মডক্লানরশন সংক্রান্ত। ১। সাদা কাগনজ মল্মখি 
আনবদন  

স্ব-স্ব প্রমিষ্ঠান সথনক 
সংগ্রহ করনি হনব। 
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২। জািীয় পমরচয় পত্র   
৩। আনবদনকারীর দুই 
কমপ সিযাময়ি রমিনছমব  
৪। সপ্রনসর িামল্কানা 
স্বত্ত্ব/চুমিনািা  
৫। বযাংক সল্নিমন্স 
সাটিব মফনকে। 

  
 

 



57 

 

  ১২১২। । সংস্থাপনসংস্থাপন  শাখাশাখা::  

ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 
সিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১. সপনশন (চাকুনরর মননজর অবসর গ্রহনণর 

সক্ষনত্র) 
০৭ (সাি) 
কাযব মদবস  

১. নন-সগনজনেড চাকুনরনদর 
সক্ষনত্র সামিব স বুক 
২. মপআরএল্-এ গিননর 
িঞু্জমরপত্র 
৩. প্রিযামশি সশষ সবিন পত্র 
৪. সপনশন আনবদন ফরি ২.১ 
৫. পাসনপােব  সাইনজর ও 
স্ট্যাম্প সাইনজর সিযাময়ি রমিণ 
ছমব  
৬. প্রািবয সপনশননর ববধ 
উিরামধকার সঘাষণা পত্র 
৭. নিুনা স্বাক্ষর ও হানির পােঁ চ 
আিুনল্র ছাপ 
৮. না-দাবী প্রিযয়ন পত্র 
৯. সপনশন িঞু্জমর আনদশ 
১০. সরকারী পাওনামদ 
পমরনশানধর অিীকার পত্র 

 মফ/ চাজব  িুি প্রশাসমনক কিবকিব া 
সজল্া প্রশাসনকর কাযবাল্য় 

বমরশাল্ 
রুি নং- ২৪২ 

সফান: +৮৮-০৪৩১-৬৫০৬৭ 
ই-সিইল্: 

aobarishal@gmail.com 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান-  +৮৮-০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
ই-সিইল্িঃ dcbarisal@ 

mopa.gov.bd 

০২ পামরবামরক সপনশন  (সপনশন িঞু্জমরর পূনববই 
সপনশনানরর িৃিুয হনল্) 

০৭ (সাি) 
কাযব মদবস 

১. নন-সগনজনেড চাকুনরনদর 
সক্ষনত্র সামিব স বুক 
২. মপআরএল্-এ গিননর 
িঞু্জমরপত্র 
৩. প্রিযামশি সশষ সবিন পত্র 

 মফ/ চাজব  িুি   
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৪. পামরবামরক সপনশননর 
আনবদন ফরি ২.১ 
৫. ০১ (এক) কমপ সদযনিাল্া 
পাসনপােব  সাইনজর ও স্ট্যাম্প 
সাইনজর সিযাময়ি রমিন ছমব  
৬. উিরামধকার সনদ পত্র ও 
নন িযামরজ সাটিব মফনকে  
৭. নিুনা স্বাক্ষর ও হানির পােঁ চ 
আিুনল্র ছাপ 
৮. অমিিাবক িননানয়ন এবং 
অবসর িািা ও  
    আনুনিামষক উনিাল্ন 
করার জনয ক্ষিিা অপবণ সনদ  
৯. মচমকৎসক/সপৌরসিা/ইউমনয়ন 
পমরষদ সচয়ারিযান/     
    কাউমন্সল্র কিৃব ক প্রদি 
িৃিুয সনদ পত্র 
১০. না-দাবী প্রিযয়ন পত্র 
১১. সপনশন িঞু্জমর আনদশ 
১২. সরকামর পাওনামদ 
পমরনশানধর অিীকার পত্র 

০৩ পামরবামরক সপনশন  (অবসরিািা সিাগরি 
অবস্থায় সপনশননিাগীর িৃিুয হনল্) 

০৭ (সাি) 
কাযব মদবস 

১. পামরবামরক সপনশন আনবদন 
ফরি ২.২ 
২. ০১ (এক) কমপ সদযনিাল্া 
পাসনপােব  সাইনজর ও স্ট্যাম্প 
সাইনজর সিযাময়ি রমিন ছমব  
৩. উিরামধকার সনদ পত্র ও 
নন িযামরজ সাটিব মফনকে  
৪. নিুনা স্বাক্ষর ও হানির পােঁ চ 
আিুনল্র ছাপ. 

 মফ/ চাজব  িুি   
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৫. অমিিাবক িননানয়ন এবং 
অবসর িািা ও    
 আনুনিামষক উনিাল্ন করার 
জনয ক্ষিিা অপবণ সনদ   
৬. মচমকৎসক/সপৌরসিা/ইউমনয়ন 
পমরষদ সচয়ারিযান/ কাউমন্সল্র 
কিৃব ক প্রদি িৃিুয সনদ পত্র 
৭. মপমপও এবং মড-হাফ 

০৪ কিবচারী কল্যাণ সবাডব  হনি আমথবক সাহাযয 
প্রদান 

০৭ (সাি) 
কাযব মদবস 

১. কল্যান িহমবনল্র অনুদান 
িঞু্জরীর জনয  আনবদন ফরি 
২. পাসনপােব  সাইনজর সিযাময়ি 
রমিন ছমব ১ কমপ 
৩. কিবস্থনল্র সবিননর প্রিযয়ন 
পত্র 
৪.সংমিষ্ট আনবদননর মবষনয়র 
সংমিষ্ট কগজপনত্রর িূল্ কমপ 
৫. কল্যাণ  িহমবল্/ সযৌথবীিার 
সাহাযয পাওয়ার    
 দামবদারনদর নিুনা স্বাক্ষর 

  
মফ/ চাজব  িুি 

  

০৫ চাকুরীরি অবস্থায় িৃি কিবচারীর পমরবারনক 
আমথবক সাহাযয প্রদান 

০৭ (সাি) 
কাযব মদবস 

১. কল্যান িহমবনল্র অনুদান 
িঞু্জরীর জনয  আনবদন ফরি 
২. ০১ (এক) কমপ সদযনিাল্া 
পাসনপােব  সাইনজর সিযাময়ি 
রমিন ছমব 
৩. অবসর গ্রহনণর আনদশপত্র 
৪. ওয়ামরশ সনদ পত্র 
৫. কিবকিব া/কিবচারীর িৃিুয সনদ 
পত্র 
৬. নাগমরকত্ব সনদ পত্র 
৭. স্ত্রীর সক্ষনত্র পুনরায় মববাহ 

 মফ/ চাজব  িুি   



60 

 

না হওয়ার এবং কনযা ও িমির 
সক্ষনত্র মববাহ না হওয়ার সনদ 
পত্র 
৮. আনবদনকারীনক সকল্ সদসয 
কিৃব ক প্রদি ক্ষিিাপত্র 
৯. সশষ সবিননর প্রিযয়নপত্র 
১০. কল্যান িহমবল্/ সযৌথবীিার 
সাহাযয পাওয়ার  
দামবদারনদর নিুনা স্বাক্ষর 
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  ১৩১৩। । সরমিমনউসরমিমনউ  িুমন্সখানািুমন্সখানা  শাখাশাখা::  

ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 
সিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১ আিনিািারনািা 

কাযবকর করণ 
৩০ কাযব মদবস 

( সংমিষ্ট দির হনি 
প্রমিনবদন প্রামি 
সানপনক্ষ) 

িূল্ আিনিািার 
নািা 
 

 

- মবনশষ আঠানল্া 
স্ট্যাম্প 
‘এ’ কযাোগমরর জনয 
৫০০/- 
‘মব’ কযাোগমরর জনয 
১০০০/- 
‘মস’ কযাোগমরর জনয 
১০০০/- 
‘মসমস’ কযাোগমরর 
জনয ১০০০/- োকা   
‘মড’ কযাোগমরর জনয 
পণয িূনল্যর ৩/- 
মকন্তু ৬,০০০/- 
োকার মননম্ন এবং 
৬০,০০০/- োকার 
উনদ্ধব  নয় 

সহকারী কমিশনার 
সরমিমনউ িুমন্সখানা শাখা 
সজল্া প্রশাসনকর কাযবাল্য় 

বমরশাল্ 
রুি নং- ৩০৮ 

ই-সিইল্ 
acrmbarisal@yahoo.com 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             ০১৩১৮-
২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   dcbarisal@mopa.gov.bd 

২ ষ্টযাম্প অবিুল্যায়ন িািল্া পমরচাল্না সংক্রান্ত আনবদন প্রামির পর ৩০ 
কাযব মদবস 

 

োকা জিাদাননর সেজারী 
চাল্ান ফরি নং ৬ ও 
সসানাল্ী বযাংনকর চল্মি 
মহসানব আইমজআর কর 
ও উপনজল্া/মসটি কর 
জিা রমশদ  

- সেজারী চাল্াননর 
োকা জিা প্রদাননর  
সকাড সিূহ 
১। স্ট্যাম্প শুল্ক:১-
১১০১-০০২০১-১৩১১ 
২। সরমজনেশন 
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মফ:১-১১৪১-০০০০-
০১৮৬ 
৩। উৎস কর:১-
১১৪১-০০০০-০১১১ 
৪। মসটি কর: 
সসানাল্ী বযাংনকর 
চল্মি মহসাব: নম্বর 
২০০০২৮৩৪ 
৫। আইমজ আর 
কর: সসানাল্ী 
বযাংনকর চল্মি 
মহসাব নম্বর 
২০০০২০০০১৭৩১ 
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  ১৪১৪। । সজনানরল্সজনানরল্  সাটিব মফনকেসাটিব মফনকে  শাখাশাখা::  

ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 
সিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১ সরকামর দাবী আদায় আইন ১৯১৩ সননর মবধান 

সিািানবক যাবিীয় সরকামর/ আধাসরকামর/ 
স্বায়িশামসি সংস্থা/ প্রমিষ্ঠান সিূনহর অনাদায়ী 
অথব আদায় 

১। সদনাদানরর মবরুনদ্ধ িািল্া 
দানয়র করার ৩০(মত্রশ) মদননর 
িনধয ৭  ধারা সনাটিনশর 
িাধযনি সংমিষ্ট সদনাদারনক 
সদনা পমরনশানধর অবমহি করা 
হয়। 
২। দাবী পমরনশানধ আপমি 
সক্ষনত্র সনাটিশ প্রামির ৩০(মত্রশ) 
মদননর িনধয সদনাদারনক 
সজনানরল্ সাটিব মফনকে অমফসার 
বরাবর মল্মখি আনবদন 
উপস্থাপন করনি পানরন।   
৩। উিয় পনক্ষর উপমস্থমিনি 
আনবদন শুনানীর মিমিনি 
সদনাদারনক এককাল্ীন/ মকমত 
সিািানবক সদনা পমরনশানধর 
অথবা সদনা হনি অবযাহমির 
মননদব শ সদয়া হয়।   

১। সজনানরল্ সাটিব মফনকে 
অমফসার বরাবর সকােব  মফ 
সংযুমিসহ নীল্ কাগনজ 
মল্মখি আনবদন। 
 

২।আনবদন বা মরকুইমজশন 
জিা সদবার পর ৫ ধারার  
পূরণকৃি ফরি। 

 

সজনানরল্ সাটিব মফনকে 
শাখা, সজল্া 
প্রশাসনকর কাযবাল্য়, 
বমরশাল্  

ক) আনবদন মফ 
বাবদ ২০ /- োকার 
সকােব  মফ 
আনবদনপনত্রর সানথ 
সংযুি করনি হনব। 

খ) সংমিষ্ট 
প্রমিষ্ঠাননর প্রচমল্ি 
মনয়িানুযায়ী জিা 
মদনি হনব। 

সজনানরল্ সাটিব মফনকে অমফসার 
সজল্া প্রশাসনকর কাযবাল্য় 

বমরশাল্ 

রুি নং- ২২৯/১ 
সফান  +৮৮-০৪৩১-৬৩৪২৯ 

ই-সিইল্ 
gcobarisal@yahoo.com 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             ০১৩১৮-
২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   dcbarisal@mopa.gov.bd 
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  ১৫১৫। । সেজারীসেজারী  শাখাশাখা::  

ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 
সিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. সযনকান বযমি(জুমডমশয়াল্ স্ট্যাম্প), স্ট্যাম্প 
সিন্ডার (জুমডমসয়াল্ স্ট্যাম্প, নন - জুমডমসয়াল্ 
স্ট্যাম্প, কমপ স্ট্যাম্প,  কার্ট্রবজ সপপার 
ইিযামদ), বযাংক, এন,মজ,ও,  (মবনশষ আঠানল্া 
স্ট্যাম্প), সপাস্ট্ অমফস (সপাস্ট্াল্ পাবমল্ক, 
সপাস্ট্াল্ খাি, সপাস্ট্ কাডব , স্মারক ডাকটিনকে 
, রাজস্ব স্ট্যাম্প, মবমে বযান্ড সরাল্,নন-
জুমডমশয়াল্ স্ট্যাম্প), জীবন বীিা 
কনপবানরশন(বীিা স্ট্যাম্প), সরকামর বা আধা 
সরকামর অমফস সিূহ(সামিব স স্ট্যাম্প) কর্রিৃব ক 
চামহি স্ট্যানম্পর িূল্য বাবদ অথব মনধবামরি 
স্ট্যানম্পর ‘সকাড নম্বর’ এ সেজারী চাল্াননর 
িাধযনি সরকারী সকাষাগানর (বাংল্ানদশ বযাংক, 
বমরশাল্ শাখা/সসানামল্ বযাংক মল্:, বমরশাল্ 
কনপবানরে শাখায়)জিা সদয়ার পর উহার িূল্ 
কমপ সেজামর শাখায় জিা প্রদান পূববক গ্রহণ। 

০১ (এক) কাযবমদবস ১.সেজামর চাল্াননর িূল্কমপ 
২.চামহদাপত্র 
সেজামর চাল্াননর িাধযনি অথব 
জিা প্রদাননর সকাডসিূহ: 
জুমডমসয়াল্ স্ট্যাম্প (সকাড নং-
১-২১৪১-০০০০-১৮১১), নন - 
জুমডমসয়াল্ স্ট্যাম্প,মবনশষ 
আঠানল্া স্ট্যাম্প, রাজস্ব 
স্ট্যাম্প,বীিা স্ট্যাম্প (সকাড 
নং- ১-১১০১-০০২০-১৩০১),  
কমপ স্ট্যাম্প (সকাড নং ১-
২১৪১-০০০০-২৩১৭) সপাস্ট্াল্ 
পাবমল্ক, সপাস্ট্াল্ খাি, সপাস্ট্ 
কাডব , স্মারক ডাকটিনকে(সকাড 
নং-১-৫৪৩১-০০০০-৩২০১) 
সরকারী ডাক 
টিনকে(সামিব স),(সকাড নং-১-
৫৪৩১-০০০০-৩২১১),  কার্ট্রবজ 
সপপার (সকাড নং -১-০৭৫১-
০০০১-২৩১৬), মবমে বযান্ড 

চাল্ান ফরি (টি.আর.ফরি 
নং-৬) এর প্রামি স্থান 
১.ফরম্স এন্ড সস্ট্শনারী 
শাখা, সজল্াপ্রশাসনকর 
কাযবাল্য়, বমরশাল্। 
২. বাংল্ানদশ বযাংক, 
বমরশাল্ শাখা। 
৩. সসানাল্ী বযাংক মল্:   
বমরশাল্ কনপবানরে শাখা, 
বমরশাল্। 

মফস িুি সেজামর অমফসার 
সজল্া প্রশাসনকর কাযবাল্য় 

বমরশাল্ 
রুি নং- 

সফান নং  +৮৮-০৪৩১-৬৪২৪০ 
ই-সিইল্: 

actreasurybarisal@yahoo.co
m 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             ০১৩১৮-
২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   dcbarisal@mopa.gov.bd 
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সরাল্  (সকাড নং-সমু্পরক 
খাি-১-১১৩৩-০০০১-০৭১১ এবং  
িযাে এর (১-১১৩৩-০০০১-
০৩১১)। 

০২ স্ট্যাম্প সিন্ডার ল্াইনসন্স প্রদান আনবদনপত্র গ্রহনণর পর 
িদন্ত প্রমিনবদননর জনয 
সপ্ররণ ০২ মদন। িদন্ত 
প্রমিনবদন প্রামির পর 
যাচাই ও ল্াইনসন্স প্রদান 
০৩ মদন। 
 

১. সাদা কাগনজ আনবদনপত্র  
২. সদযনিাল্া পাসনপােব  
সাইনজর সিযাময়ি (ছমবর 
মপছনন) দুই কমপ রমিন ছমব।  
৩. মশক্ষাগি সযাগযিার 
সনদপনত্রর সিযাময়ি প্রমিমল্মপ। 
 ৪. জািীয় পমরচয়পনত্রর 
সিযাময়ি প্রমিমল্মপ।  
৫. নাগমরকত্ব সনদপনত্রর 
িূল্কমপ/সিযাময়ি প্রমিমল্মপ 
৬. বযাংক মহসাব িামল্কানার 
প্রিান পনত্রর িূল্কমপ/ সিযাময়ি 
প্রমিমল্মপ। 
(বমণবি কাগজ-পত্র সগনজনেড 
কিবকিব া কিৃব ক সিযাময়ি হনি 
হনব)। 

আনবদননর নিুনা সেজামর 
শাখায় পাওয়া যানব। 

স্ট্যাম্প সিন্ডার 
ল্াইনসন্স মফ বাবদ 
সরকার মনধবামরি 
৭৫০/- োকা সেজামর 
চাল্াননর িাধযনি 
বাংল্ানদশ বযাংক, 
বমরশাল্ শাখা/সসানামল্ 
বযাংক মল্:, বমরশাল্ 
কনপবানরে শাখায় 
সকাড নম্বর-১-১১০১-
০০০১-১৮৫৪ এ জিা 
প্রদান। 

  

০৩. স্ট্যাম্প সিন্ডার ল্াইনসন্স নবায়ন ০১ (এক) কাযব মদবস ১. সাদা কাগনজ আনবদনপত্র  
২.িূল্ ল্াইনসন্স 
৩. সরকার মনধবামরি নবায়ন 
মফ‘র অথব সেজামর চাল্াননর 
িাধযনি সরকামর সকাষাগানর 
জিাপূববক উহার িূল্কমপ 

আনবদননর নিুনা সেজামর 
শাখায় পাওয়া যানব। 

স্ট্যাম্প সিন্ডার 
ল্াইনসন্স নবায়ন মফ 
বাবদ মনমদব ষ্ট সিনয় 
(প্রমি বছর মডনসম্বর 
িানস) সরকার  
মনধবামরি ৫০০/- োকা 
সেজামর চাল্াননর 
িাধযনি বাংল্ানদশ 
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বযাংক, বমরশাল্ 
শাখা/সসানামল্ বযাংক 
মল্:, বমরশাল্ 
কনপবানরে শাখায় 
সকাড নম্বর -১-
১১০১- ০০০১-১৮৫৪ 
এ জিা প্রদান। 
িযাে বাবদ ৭৫/- 
োকা বাংল্ানদশ 
বযাংক বমরশাল্ 
শাখা/সসানামল্ বযাংক 
মল্:, বমরশাল্ 
কনপবানরে শাখায় 
সকাড নম্বর -১-
১১৩৩-০০০১-০৩১১ 
এ জিা প্রদান।  
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  ১৬। । ত্রাণত্রাণ  ওও  পুনববাসনপুনববাসন  শাখাশাখা::  

ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 
সিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. দুনযবাগ বযবস্থাপনা সংক্রান্ত দুনযবাগ সংক্রান্ত মবষনয় 
অবমহি হনল্ িাৎক্ষমণক 
প্রনয়াজনীয় বযবস্থা গ্রহণ 
পুববক মজআর খাদয/ 
আমথবক সহায়িা ও 
সঢউটিন প্রদান করা হয়। 

  সসবািূল্য ও পমরনশাধ 
পদ্ধমি িুি 

সজল্া ত্রাণ ও পুনববাসন কিবকিব া 
বমরশাল্ 

সফান: +৮৮-০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান:     ০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 
             ০১৩১৮-
২৫৬৩০০ 
 ই-মেইল:   dcbarisal@mopa.gov.bd ২। কানজর মবমনিয় খাদয কিবসূমচ: 

(টিআর ও কামবখা) 

জানুয়ামর হনি জুন পযবন্ত আনবদন/ মনধবামরি ফরনি 
প্রকল্প ছক 

উপনজল্া মপআইও 
অমফস 

সসবািূল্য ও পমরনশাধ 
পদ্ধমি িুি 

৩। ইমজমপমপ কিবসূমচ ননিম্বর িাস হনি জুন 
িাস পযবন্ত 

মনধবামরি ফরনি প্রকল্প 
িামল্কা 

উপনজল্া মপআইও 
অমফস  

সসবািূল্য ও পমরনশাধ 
পদ্ধমি িুি 

৪। মিমজএফ কিবসূমচ: পমবত্র রিজান, ঈদুল্ মফির, 
সজনল্নদর খাদয সহায়িা প্রদান করা হয় 

পমবত্র রিজান,ঈদুল্- 
মফির ও আযহা এবং 
সজনল্নদর খাদয সহায়িা 
প্রদান (সফব্রুয়ামর হনি 
সি িাস পযবন্ত) 

উপনজল্া হনি অগ্রামধকার 
িামল্কার মিমিনি 

উপনজল্া মপআইও 
অমফস  

সসবািূল্য ও পমরনশাধ 
পদ্ধমি িুি 

৫। প্রাকৃমিক দুনযবাগ: ক্ষমিগ্রস্থনদর এবং গরীব ও 
অসহায় পমরবানর খাদয ও আমথবক সহায়িা 
প্রদান 

প্রাকৃমিক দুনযবাগ আনবদন/িামল্কা/মড-
ফরনির িাধযনি 

উপনজল্া মপআইও 
অমফস  

সসবািূল্য ও পমরনশাধ 
পদ্ধমি িুি 

৬। ত্রাণ মবিরণ িৎপরিা সরকার মবমিন্ন সিনয় 
ত্রাণ সািগ্রী ও শীিবস্ত্র বরাদ্দ প্রদান কনরন। 

আপিকাল্ীন ও শীি 
সিৌসুনি 

আনবদন /িামল্কার 
িাধযনি 

উপনজল্া মপআইও 
অমফস  

সসবািূল্য ও পমরনশাধ 
পদ্ধমি িুি 
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  ১১৭৭। । আইমসটিআইমসটি  শাখাশাখা::  

ক্রমিক  সসবার নাি সসবা প্রদানন সনববাচ্চ 
সিয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রামিস্থান 

সসবািূল্য এবং 
পমরনশাধ পদ্ধমি  
( যমদ থানক) 

শাখার নািসহ দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার পদমব, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাড, 
অমফমসয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্া সকাডসহ অমফমসয়াল্ 

সেমল্নফান ও ই-সিইল্ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. নাগমরক ও দািমরক আনবদন গ্রহন সরকামর ছুটির মদন বযিীি 
প্রমিমদন সকাল্ ৯.০০ ঘটিকা 
সথনক মবনকল্  ৫.০০ ঘটিকা 

- 
 
  

- 
 

মফ/চাজব  িুি 
 
 

সহকারী কমিশনার 
আইমসটি শাখা 

সজল্া প্রশাসনকর কাযবাল্য় 
বমরশাল্ 

রুি নং- ২০১ 
সেমল্নফান:+৮৮ ০৪৩১-৬৩৪৩৫ 
ই-সিইল্: acictbarisal18@ 

gmail.com 
 

সজল্া প্রশাসক 
বমরশাল্ 

সফান +৮৮-০৪৩১-৬৩৮৬৬ 
সিাবাইল্: ০১৭০৫-৪০৬৫০১ 

ই-সিইল্: 
dcbarisal@mopa.gov.bd 

 


