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7. wk¶v gš¿Yvj‡qi AvIZvq Abybœqb ivR¯^ ev‡RU n‡Z we‡kl gÄyix cÖvwßi Av‡e`b| 
8. myMvi †mm কয ংক্রান্ত ছাত্র-ছাত্রীতদয ভাতঝ নুদান প্রvwßi Av‡e`b 

9. ঠাকুযগাঁ পাউতন্ডন তি প্রচি ফছয এককারীন নুদান প্রvwßi Av‡e`b 

10. স্বণ ম জুতয়রাযী চর্চরং/স্বণ ম কাচযগযী চর্চরং/রাআতন্প প্রvwßi Av‡e`b 

11. রাআতন্প নফায়‡bi Av‡e`b 

12. আে চাড়াতনা রাআতন্প প্রvwßi Av‡e`b
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    ১। াধাযণ াখা  

ক্রভ জফায নাভ প্রদয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/রদন

/ভা) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজ প্রারিয স্থান  
রপ/চাজয (টাকা 

জভাদাদনয 

জকাড/খাত ও 

কখন 

প্রদানকযদত দফ 

তা উদেখ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(কভ যকতযায নাভ, দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা, উদজরায 

জকাড জটররদপান 

নম্বয, ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ 

(কভ যকতযায দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা 

উদজরায জকাড                                                                                                                                                                                                                                                

জটররদপান নম্বয, ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. ভাভান্য যাষ্ট্রচিয 

ঐচিক িচফর তি 

প্রদত্ত নুদাতনয চচক 

চফিযণ। 

০৩ (চিন) 

কাম য চদফ 

১. চনধ মাচযি পযতভ চজরাপ্রাক, ঠাকুযগাঁ ফযাফতয 

অতফদন কযতি তফ। 

চজরাপ্রাতকয কাম মারতয়য 

ফ্রন্ট চর্ক্স, াধাযণ াখা থফা 

www.thakurgaon.gov.

bd তয়ফ চাে মার তি 

ংগ্র/র্াউনতরার্ কযা মাতফ 

১০/= োকা 

মূতল্যয চযচবচনউ 

স্ট্ুাম্প 

চভা: নাজমুর াচভদ 

চযজা 

কাযী কচভনায 

াধাযণ াখা 

জটররদপান নম্বয :  

+৮৮০৫৬১-৫৩৬৮৫ 

আ-চভআর: 

nazmulhamid@y

ahoo.com 

 

 

 

মূতক চন্দ্র চফশ্বা 

চজরাপ্রাক 

ঠাকুযগাঁ 

জটররদপান নম্বয:  

+৮৮০৫৬১-৫২০১১ 

আ-চভআর: 

dcthakurgaon@mop

a.gov.bd  

 

 

২. াতাে ম াআতজয যচঙন ছচফ-১ কচ। 

(চভয়য, চৌযবা/আউচ চচয়াযম্যান কর্তমক িুাচয়ি) 

- 

৩. জািীয় চযচয় তত্রয িুাচয়ি পতোকচ। 

(চভয়য, চৌযবা/আউচ চচয়াযম্যান কর্তমক িুাচয়ি) 

- 

৪. নুদান প্রাচিয তত্রয িুাচয়ি পতোকচ। - 

২. ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

ত্রাণ  কল্যাণ িচফর 

তি প্রদত্ত নুদাতনয 

চচক চফিযণ। 

০৩ (চিন) 

কাম য চদফ 

১. চনধ মাচযি পযতভ চজরাপ্রাক, ঠাকুযগাঁ ফযাফতয 

অতফদন কযতি তফ। 

চজরাপ্রাতকয কাম মারতয়য 

ফ্রন্ট চর্ক্স, াধাযণ াখা থফা 

www.thakurgaon.gov.

bd তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ 

র্াউনতরার্ কযা মাতফ। 

১০/= োকা 

মূতল্যয চযচবচনউ 

স্ট্ুাম্প 

২. াতাে ম াআতজয যচঙন ছচফ-১ কচ।  

(চভয়য, চৌযবা/আউচ চচয়াযম্যান কর্তমক িুাচয়ি) 

- 

৩. জািীয় চযচয় তত্রয পতোকচ। 

(চভয়য, চৌযবা/আউচ চচয়াযম্যান কর্তমক িুাচয়ি) 

- 

৪. নুদান প্রাচিয তত্রয িুাচয়ি পতোকচ। - 

৩. ধভ ম ভন্ত্রণারয় কর্তমক ০৭ (াি) ১. প্রচিষ্ঠাতনয নাতভ ছাাতনা প্যাতর্ অতফদন। ংচিষ্ট প্রচিষ্ঠান ১০/= োকা 

http://www.thakurgaon.gov.bd/
http://www.thakurgaon.gov.bd/
mailto:nazmulhamid@yahoo.com
mailto:nazmulhamid@yahoo.com
mailto:dcthakurgaon@mopa.gov.bd
mailto:dcthakurgaon@mopa.gov.bd
http://www.thakurgaon.gov.bd/
http://www.thakurgaon.gov.bd/
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ফযাদ্দকৃি তথ ময চচক 

চফিযণ। 

(ভচজদ/ভাদ

যাা/ভচিয/ধভীয় 

উনারতয়য 

ংস্কায/চভযাভি/ 

নৄনফ মাতনয জন্য) 

কাম য চদফ ২.চযজুতরন ফা কাম যচফফযণীতি বাচি/ম্পাদকতক 

চচক গ্রতণয ক্ষভিা প্রদান ংক্রান্ত কাম যচফফযণীয 

িুাচয়ি পতোকচ। 

ংচিষ্ট প্রচিষ্ঠান মূতল্যয চযচবচনউ 

স্ট্ুাম্প 

৪.  ক্ষুদ্র নৃ-চগাষ্ঠীয নদ 

ত্র। 

০৩ (চিন) 

কাম য চদফ 

উতজরা চনফ মাী চপায কর্তমক িদন্ত প্রচিতফদন। ংচিষ্ট উতজরা চনফ মাী 

চপাতযয কাম মারয়। 

চফনামূতল্য 

৫. চফাভচযক প্রাতন 

চাকুযীযি ফস্থায় 

যকাচয কভ মকিমা 

/কভ মচাযীয 

মৃত্যুফযণজচনি কাযতণ 

অচথ মক নুদান প্রাচিয 

অতফদন জনপ্রান 

ভন্ত্রণারতয় চপ্রযণ। 

০৩ (চিন) 

কাম য চদফ 

১.চনধ মাচযি পযতভ অতফদন। ১. জনপ্রান ভন্ত্রণারতয়য 

তয়ফ াআে 

www.mopa.gov.bd দত 

ডাউনদরাড কযা মাদফ। অথফা 

২. চজরাপ্রাতকয কাম মারতয়য 

ফ্রন্ট চর্ক্স, াধাযণ াখা তি 

ংগ্র কযা মাতফ। 

 

২. চভয়য, চৌযবা/আউচ চচয়াযম্যান কর্তমক প্রদত্ি 

মৃত্যুয নদত্র। 

চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ 

৩. চভয়য, চৌযবা/আউচ চচয়াযম্যান কর্তমক প্রদত্ত 

য়াচযান ার্ট মচপতকে। 

চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ 

৪. যাজস্ব খািভূি ভতভ ম প্রিুয়ন ত্র। ংচিষ্ট প্রচিষ্ঠান 

৫. াতাে ম াআতজয িুাচয়ি যচঙন ছচফ-৩ কচ। - 

৬. ছচফ য়াচযগণ কর্তমক ক্ষভিাত্র চভয়য, 

চৌযবা/আউচ চচয়াযম্যান কর্তমক প্রচিস্বাক্ষয। 

- 

৭. াচব ম ফআ এয িুাচয়ি পতোকচ। - 

৬. চফাভচযক প্রাতন 

চাকুযীযি ফস্থায় 

যকাচয কভ মকিমা 

/কভ মচাযীয 

ক্ষভিাজচনি কাযতণ 

অচথ মক নুদান প্রাচিয 

অতফদন জনপ্রান 

ভন্ত্রণারতয় চপ্রযণ। 

১৫ 

(তনয) 

কাম য চদফ 

১.চনধ মাচযি পযতভ অতফদন। 

 

 

১. জনপ্রান ভন্ত্রণারতয়য 

তয়ফাআে 

www.mopa.gov.bd  
দত ডাউনদরাড কযা মাদফ। 

অথফা 

২. চজরাপ্রাতকয কাম মারতয়য 

ফ্রন্ট চর্ক্স, াধাযণ াখা তি 

ংগ্র কযা মাতফ। 

চফনামূতল্য 

http://www.thakurgaon.gov.bd/
http://www.thakurgaon.gov.bd/
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২. চভচর্কুার চফার্ ম কর্তমক চঘাচলি ক্ষভিাজচনি 

নদ/প্রচিতফদন 

ংচিষ্ট চভচর্কুার চফার্ ম 

৩. াতাে ম াআতজয িুাচয়ি যচঙন ছচফ-৩ কচ। - 

৪. যাজস্ব খািভূি ভতভ ম প্রিুয়ন ত্র। ংচিষ্ট প্রচিষ্ঠান 

৫. াচব ম ফআ এয িুাচয়ি পতোকচ। - 

৭. ফীয মুচিতমাদ্ধাগতণয 

মৃত্যুফযতণয কাযতন 

দাপন/ৎকায বািা 

প্রদান 

১(এক) 

চদন 

১. চনধ মাচযি পযতভ চজরাপ্রাক, ঠাকুযগাঁ ফযাফতয 

অতফদন কযতি তফ। 

১. চজরাপ্রাতকয কাম মারতয়য 

ফ্রন্ট চর্ক্স, াধাযণ াখা থফা 

www.thakurgaon.gov.

bd তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ 

র্াউনতরার্ কযা মাতফ। 

২. উতজরা চনফ মাী 

চপাতযয কাম মারয়। 

৩. gyw³‡hv×v KgvÛv‡ii 

Kvh©vjq 

   

২. চভয়য, চৌযবা/আউচ চচয়াযম্যান কর্তমক প্রদত্ত 

মৃত্যুয নদত্র। 

চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ 

৩. ছচফ য়াচযগণ কর্তমক ক্ষভিাত্র চভয়য, 

চৌযবা/আউচ চচয়াযম্যান কর্তমক প্রচিস্বাক্ষয। 

চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ 

৮. ফীয মুচিতমাদ্ধাগতণয 

চফচফধ অতফদন 

১৫ 

(তনয) 

কাম য চদফ 

চরচখি অতফদন - চফনামূতল্য  

 

 

 

৯. তে গভতনচ্ছু 

েমাত্রীতদয চফা 

প্রদান 

ধভ ম 

ভন্ত্রণারয় 

কর্তমক 

চনধ মাচযি 

ভয়  

১. চনধ মাচযি চনফন্ধন পযভ  অতফদন পযভ। ১. চজরাপ্রাতকয কাম মারতয়য 

ফ্রন্ট চর্ক্স, াধাযণ াখা থফা 

www.thakurgaon.gov.

bd তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ 

র্াউনতরার্ কযা মাতফ। 

২. উতজরা চনফ মাী 

চপাতযয কাম মারয়। 

৩. আরাচভক পাউতন্ডন। 

চফনামূতল্য 

২.চনধ মাচযি ব্যাংতক োকা জভানফ©ক ব্যাংক 

ড্রাপে/চ-র্ মায 

৪. চনধ মাচযি ব্যাংক। 

৩. াতাে ম াআতজয িুাচয়ি যচঙন ছচফ-২ কচ - 

৪. চনজ ঠিকানা ম্বচরি র্াকর্টচকেমৄি খাভ। - 

http://www.thakurgaon.gov.bd/
http://www.thakurgaon.gov.bd/
http://www.thakurgaon.gov.bd/
http://www.thakurgaon.gov.bd/
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৫. অন্তজমাচিক াতাে ম (চনফন্ধন পযতভয াচথ 

িুাচয়ি কচ এফং অতফদন পযতভয াতথ মূরকচ) 

- 

১০. এনচজ এয নূকূতর 

প্রিুয়ন ত্র প্রদান 
৩০ (চত্র) 

কাম য চদফ 

১. এনচজ এয নাতভ ছাাতনা প্যাতর্ অতফদন। ংচিষ্ট এনচজ চফনামূতল্য 

২. নুতভাচদি এপচর্-৬ এয কচ। ১. এনচজ ব্যুতযা। 

২. চজরাপ্রাতকয কাম মারতয়য 

ফ্রন্ট চর্ক্স, াধাযণ াখা থফা 

www.thakurgaon.gov.

bd তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ 

র্াউনতরার্ কযা মাতফ 

৩. ংচিষ্ট উতজরা চনফ মাী 

চপাতযয কাম মারয়। 

৩. থ ম ছাতড়য তত্রয কচ। - 

১১.  চফফাচি ভতভ ম 

প্রিুয়ন ত্র 

১৫ 

(তনয) 

কাম য চদফ 

(নৄচর 

প্রচিতফদন 

প্রাচি 

াততক্ষ) 

১. চনধ মাচযি পযতভ অতফদন। চজরাপ্রাতকয কাম মারতয়য 

ফ্রন্ট চর্ক্স, াধাযণ াখা থফা 

www.thakurgaon.gov.

bd তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ 

র্াউনতরার্ কযা মাতফ 

চেজাচয চারাতনয 

ভাধ্যতভ ৫০০/= 

োকা জভা। 

 

চকার্ নম্বয : ২-

২২০১-০০০১-

২৬৮১ 
২. চভয়য, চৌযবা/ আউচ চচয়াযম্যান কর্তমক প্রদত্ত 

চফফাচি ভতভ ম প্রিুয়ন ত্র 

চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ 

৩. জািীয় চযচয় তত্রয িুাচয়ি পতোকচ - 

৪. াতাে ম  াআতজয িুাচয়ি যচঙন ছচফ-৩ কচ - 

১২. চভরা/মাত্রা/াকমা 

নুষ্ঠাতনয নুভচি  

০৭ (াি) 

কাম য চদফ 

ংগঠতনয ছাাতনা প্যাতর্/চনধ মাচযি পযতভ অতফদন। চজরাপ্রাতকয কাম মারতয়য 

ফ্রন্ট চর্ক্স, াধাযণ াখা থফা 

www.thakurgaon.gov.

bd তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ 

র্াউনতরার্ কযা মাতফ 

চফনামূতল্য 

 

 

http://www.thakurgaon.gov.bd/
http://www.thakurgaon.gov.bd/
http://www.thakurgaon.gov.bd/
http://www.thakurgaon.gov.bd/
http://www.thakurgaon.gov.bd/
http://www.thakurgaon.gov.bd/
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   ২। াংস্থান াখা  

ক্রভ জফায নাভ প্রদয়াজনীয় ভয় 

(ঘন্টা/রদন/ভা) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজ প্রারিয স্থান 
রপ/চাজয (টাকা 

জভাদাদনয 

জকাড/খাত ও 

কখন 

প্রদানকযদত দফ 

তা উদেখ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(কভ যকতযায নাভ দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড , 

জজরা , উদজরায 

জকাড জটররদপান 

নম্বয, ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ (কভ যকতযায 

দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা উদজরায জকাড 

জটররদপান নম্বয.ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. চনন (চাকুতযয 

চনতজয ফতযয 

জন্য) 

০৭ (াি)  

কাম ম চদফ 

১. চনন অতফদন পযভ ২.১ চজরা প্রাতকয কাম মারতয়য ফ্রন্ট চর্ক্স, 

ংস্থান াখা  থফা 

www.thakurgaon.gov.bd তয়ফ 

চাে মার তি ংগ্র/ র্াউনতরার্ কযা 

মাতফ 

চপ/চাজমমুি 

 

 াানাযা চফগভ 

প্রাচনক কভ মকিমা 

ংস্থান াখা 

চজরাপ্রাতকয 

কাম মারয়। 

জটররদপান নম্বয :  

+৮৮০৫৬১-৫3570 

আ-চভআর: 

miss_shahanara_

tk@yahoo.com 

 

 

মূতক চন্দ্র চফশ্বা 

চজরা প্রাক 

ঠাকুযগাঁ 

জটররদপান নম্বয :  

+৮৮০৫৬১-৫২০১১ 

আ-চভআর: 

dcthakurgaon@mopa

.gov.bd  

 

২. চঅযএর-এ গভতনয ভঞ্জুচযত্র 

৩. প্রিুাচি চল চফিন ত্র 

৪. াতাে ম াআতজয এক কচ  স্ট্ুাম্প 

াআতজয িুাচয়ি যচঙন ছচফ এক কচ 

- 

৫. প্রািব্য চনতনয বফধ উত্তযাচধকায 

চঘালণাত্র 

- 

৬. নমুনা স্বাক্ষয  াতিয াঁচ অঙ্গুতরয 

ছা 

- 

৭. না-দাচফ প্রিুয়ন ত্র - 

৮. যকাচয ানাচদ চযতাতধয 

ঙ্গীকাযত্র 

- 

২. াচযফাচযক চনন  

(চনন ভঞ্জুচযয 

নতফ মআ চননাতযয 

মৃত্যু তর) 

০৭ (াি)  

কাম ম চদফ 

১. াচযফাচযক চনন অতফদন পযভ-২.১ চজরা প্রাতকয কাম মারতয়য ফ্রন্ট চর্ক্স, 

ংস্থান াখা  থফা 

www.thakurgaon.gov.bd তয়ফ 

চাে মার তি ংগ্র/ র্াউনতরার্ কযা 

মাতফ 

চপ/চাজমমুি 

 ২. চঅযএর-এ গভতনয ভঞ্জুচযত্র 

৩. প্রিুাচি চল-চফিন ত্র 

৪. এক কচ স্ট্ুাম্প াআজ  এক কচ 

াতাে ম াআতজয  িুাচয়ি যচঙ্গন ছচফ  

- 

৫. উত্তযাচধকায নদ ত্র  েী/ স্বাভীয 

নন ম্যাচযজ ার্ট মচপতকে 

- 

৬. নমুনা স্বাক্ষয  াতিয াঁচ অঙ্গুতরয 

ছা 

- 

http://www.thakurgaon.gov.bd/
http://www.thakurgaon.gov.bd/node/713364/%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B8-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97%E0%A6%AE
mailto:miss_shahanara_tk@yahoo.com
mailto:miss_shahanara_tk@yahoo.com
mailto:dcthakurgaon@mopa.gov.bd
mailto:dcthakurgaon@mopa.gov.bd
http://www.thakurgaon.gov.bd/
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৭. চববাফক ভতনানয়ন এফং ফয 

বািা  অনুতিাচলক উতত্তারন কযায জন্য 

ক্ষভিাত্র 

- 

৮. চচচকৎক/ চৌযবা/ আউচনয়ন 

চযলদ চচয়াযম্যান কর্তমক প্রদত্ত মৃত্যুয 

নদ ত্র 

যকাচয াািার/ চৌযবা/ 

আউচনয়ন চযলদ 

৯. না-দাচফ প্রিুয়ন ত্র - 

১০. যকাচয ানাচদ চযতাতধয 

ঙ্গীকাযত্র 

- 

৩. াচযফাচযক চনন 

(ফযবািা 

চবাগযি ফস্থায় 

চননতবাগীয 

মৃত্যু তর) 

০৭ (াি) কাম য 

চদফ 

১.  াচযফাচযক চনন অতফদন পযভ 

২.২ 

চজরা প্রাতকয কাম মারতয়য ফ্রন্ট চর্ক্স, 

ংস্থান াখা  থফা 

www.thakurgaon.gov.bd তয়ফ 

চাে মার তি ংগ্র/ র্াউনতরার্ কযা 

মাতফ 

চপ/চাজম মুি 

 

  

২.  দ্যতিারা  াতাে ম াআতজয ০১ 

(এক) কচ    স্ট্ুাম্প াআতজয 

িুাচয়ি যচঙন ছচফ  ০১ (এক) কচ  

- 

৩.  উত্তযাচধকায নদ ত্র  নন-ম্যাতযজ 

ার্ট মচপতকে 

- 

৪.  নমুনা স্বাক্ষয  াতিয াঁচ অঙ্গুতরয 

ছা 

- 

৫.  চববাফক ভতনানয়ন এফং ফয 

বািা  অনুতিাচলক উতত্তারন কযায জন্য 

ক্ষভিা  মণ নদ 

- 

৬. চচচকৎক/চৌযবা/ আউচনয়ন চযলদ 

চচয়াযম্যান কর্তমক প্রদত্ত মৃত্যুয নদত্র 

যকাচয াািার/চৌযবা/ আউচনয়ন 

চযলদ 

৪.  কভ মচাযীতদয কল্যাণ  

চফার্ ম  তি  অচথ মক 

াায্য  প্রদান 

০৭ (াি)কাম ম 

চদফ  

১.  কল্যাণ্্িচফতরয্্নুদান্ভঞ্জুচযয্্

জন্য  অতফদন্্্পযভ   

চজরা প্রাতকয কাম মারতয়য ফ্রন্ট চর্ক্স, 

ংস্থান াখা  থফা 

www.thakurgaon.gov.bd তয়ফ 

চাে মার তি ংগ্র/ র্াউনতরার্ কযা 

মাতফ 

চপ/চাজম মুি 

 

২. াতাে ম  াআতজয িুাচয়ি যচঙন  

ছচফ ১ কচ 

- 

http://www.thakurgaon.gov.bd/
http://www.thakurgaon.gov.bd/
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৩. কভ মস্থতরয চফিতনয প্রিুয়ন ত্র  অতফদনকাযীয চনজ কভ মস্থর 

৪. কল্যাণ িচফর/চমৌথফীভায াায্য  

ায়ায দাচফদাযতদয নমুনা  স্বাক্ষয 

- 

৫. চাকুযীযি ফস্থায় 

মৃি কভ মচাযীয  

চযফাযতক  অচথ মক 

াায্য প্রদান 

০৭ (াি) কাম ম 

চদফ 

১. কল্যাণ িচফতরয নুদান ভঞ্জুচযয জন্য 

অতফদন পযভ 

চজরা প্রাতকয কাম মারতয়য ফ্রন্ট চর্ক্স, 

ংস্থান াখা  থফা 

www.thakurgaon.gov.bd তয়ফ 

চাে মার তি ংগ্র/ র্াউনতরার্ কযা 

মাতফ 

চপ/চাজম মুি 

 

২. দ্যতিারা াতাে ম  াআতজয 

িুাচয়ি যচঙন ছচফ ০১ (এক) কচ 

- 

৩. য়াচয নদ ত্র (মূরকচ) চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ 

৪. কভ মকিমা/কভ মচাযীয মৃত্যু নদ তত্রয 

িুাচয়ি কচ 

চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ 

৫. েীয/স্বাভীয চক্ষতত্র নৄনযায় চফফা  না 

য়ায এফং কন্যা   বচেয চক্ষতত্র চফফা 

না য়ায  নদ তত্রয িুাচয়ি কচ 

চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ 

৬.অতফদনকাযীতক্কর্দস্য্্কর্তমক্

প্রদত্ত্্ক্ষভিাত্র (মূরকচ) 

- 

৭. কল্যাণ িচফর/চমৌথফীভায াায্য  

ায়ায দাচফদাযতদয নমুনা স্বাক্ষয 

- 

http://www.thakurgaon.gov.bd/
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   ৩। রক্ষা াখা 

ক্রভ জফায নাভ প্রদয়াজনীয় 

ভয় 

 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজ প্রারিয স্থান 
রপ/চাজয (টাকা 

জভাদাদনয 

জকাড/খাত ও 

কখন প্রদানকযদত 

দফ তা উদেখ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(কভ যকতযায নাভ 

দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা, 

উদজরায জকাড 

জটররদপান নম্বয, ই-

জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায 

কাদছ আীর কযা মাদফ 

(কভ যকতযায দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা উদজরায 

জকাড জটররদপান 

নম্বয, ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. রক্ষা ভন্ত্রণারদয়য 

আওতায় রক্ষা 

প্ররতষ্ঠান, রক্ষক ও 

ছাত্র-ছাত্রীদদয 

অনুদান প্রদান 

০৭ (াত) 

কাম যরদফ 

(রক্ষা ভন্ত্রণারয় দত রফজ্ঞরি জাযীয য রনধ যারযত তারযদখয 

ভদধ্য রনম্নফরণ যত কযাটাগযী অনুমায়ী আদফদন কযা মাদফ) 

প্ররতষ্ঠাদনয জক্ষদত্র :  

১. প্ররতষ্ঠাদনয প্যাদড প্ররতষ্ঠান প্রধান কর্তযক রচফ, রক্ষা 

ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা ফযাফয দম্বাধন এফাং 

ভাধ্যভ: জজরা প্রাক,  ঠাকুযগাও ফযাফদয আদফদন জপ্রযণ 

কযদত দফ 

- চপ/চাজম মুি 

 

চভা: নাজমুর াচভদ 

চযজা 

কাযী কচভনায 

চক্ষা াখা 

জটররদপান নম্বয :  

+৮৮০৫৬১-

৫3685 

আ-চভআর: 

nazmulhamid

@yahoo.com 

 

 

 

 

মূচক চন্দ্র চফশ্বা 

চজরা প্রাক 

ঠাকুযগাঁ 

জটররদপান নম্বয :  

+৮৮০৫৬১-৫২০১১ 

আ-চভআর: 

dcthakurgaon@m

opa.gov.bd  

 
রক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদদয জক্ষদত্র : 

২. স্বদে াদা কাগদজ রররখত আদফদন রচফ, রক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা ফযাফয দম্বাধন এফাং ভাধ্যভ: 

জজরাপ্রাক, ঠাকুযগাও ফযাফয আদফদন যারয দারখর 

কযদত দফ। 

- 

৩. আদফদদনয াদথ াংযুি কর কাগজত্র প্রথভ জেরণয 

জগদজদটড কভ যকতযা কর্তযক তযারয়ত  কদয দারখর  কযদত দফ 

- 

৪. াদাট য াইদজয যরঙন ছরফ- ১ কর  - 

৫. প্ররতষ্ঠাদন অধ্যয়নযত ভদভ য প্ররতষ্ঠান প্রধান কর্তযক প্রতযয়ন 

আদফদদনয াদথ াংযুি কযদত দফ 

ংচিষ্ট প্রচিষ্ঠান 

৬. াংরিষ্ট ইউর/জভয়দযয জাতীয়তা নদদত্রয পদটাকর 

আদফদদনয াদথ াংযুি কযদত দফ 

চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ 

৭. াকৃত যীক্ষায কর নম্বযত্র আদফদদনয াদথ াংযুি 

কযদত দফ 

- 

৮. জাতীয় রযচয়দত্রয পদটাকর আদফদদনয াদথ াংযুি 

কযদত দফ। 

রফদল দ্রষ্টব্য: জজরা প্রাদকয কাম যারদয় প্রাি আদফদনমূ 

-- 

mailto:nazmulhamid@yahoo.com
mailto:nazmulhamid@yahoo.com
mailto:dcthakurgaon@mopa.gov.bd
mailto:dcthakurgaon@mopa.gov.bd
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প্রারিয য রনধ যারযত করভটিয ভাধ্যদভ ফাছাইপূফ যক াংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারদয় জপ্রযণ কযা য়। ভন্ত্রণারয় দত ফযাদ্দ প্রারি াদদক্ষ 

স্ব স্ব ব্যরি/প্ররতষ্ঠাদনয অনুকূদর জচদকয ভাধ্যদভ অনুদান প্রদান 

কযা দফ 

২. রক্ষা ভন্ত্রণারদয়য 

আওতায় রক্ষা 

প্ররতষ্ঠাদন 

ল্যাফদযটযী মন্ত্রারত 

যফযা 

০৭ (াত) 

কাম যরদফ 

রক্ষা ভন্ত্রণারদয়য আওতায় রফরবন্ন রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন প্ররত ফছয 

ল্যাফদযটযী মন্ত্রারত যফযা কযা য় :  

১. প্ররতষ্ঠাদনয প্যাদড প্ররতষ্ঠান প্রধান কর্তযক রররখত আদফদন 

জজরা প্রাক, ঠাকুযগাও ফযাফয দারখর কযদত দফ 

-- রপ/চাজযমুি 

২. আদফদদনয াদথ াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনয কর ল্যাফদযটযী 

মন্ত্রারতয তাররকা াংযুি কযদত দফ 

- 

৩. আদফদদনয াদথ াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনয মন্ত্রারতয চারদাত্র 

াংযুি কযদত দফ 

- 

৪. একটি প্ররতষ্ঠান শুধুভাত্র এক ফাযই আদফদন কযদত াযদফ - 

৫. প্ররতষ্ঠান রনফ যাচদনয জক্ষদত্র রক্ষা ভন্ত্রণারদয়য নীরতভারা 

অনুযণ কযা য় 

- 

৬. রক্ষা ভন্ত্রণারদয়য চারদা জভাতাদফক াধাযণত জদেম্বয-

নদবম্বয ভাদয ভদধ্য আদফদন দারখর কযদত য় 

- 

৩. াংস্কৃরত রফলয়ক 

ভন্ত্রণারদয়য অনুদান 

প্রারিয আদফদন গ্রণ 

০৩ (রতন) 

কাম য রদফ 

প্ররতষ্ঠান ও আরথ যকবাদফ অস্বচ্ছর াংস্কৃরতদফীগণ আদফদন 

কযদত াযদফন। 

১. াংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য রনধ যারযত তারযদখয ভদধ্য 

আদফদন কযদত দফ 

চজরা প্রাতকয কাম মারতয়য 

ফ্রন্ট চর্ক্স থফা চক্ষা াখা  

থফা জজরা কারচাযার 

অরপায এয কাম যারয় তি 

ংগ্র কযা মাতফ  

 

২.রনধ যারযত আদফদন পযদভ জজরা প্রাদকয কাম যারদয় আদফদন 

কযদত দফ 

৩. প্ররতষ্ঠাদনয জক্ষদত্র বারত/ম্পাদক-জক প্ররতষ্ঠাদনয প্যাদড 

আদফদন কযদত দফ 

- 

৪.াদাট য াইদজয যরঙন ছরফ -১কর (প্রথভ জেরণয 

জগদজদটড কভ যকতযা কর্তযক তযারয়ত) 

- 

৫. জাতীয় রযচয়দত্রয তযারয়ত পদটাকর/ ছায়াররর - 

০৪ যুফ ও ক্রীড়া 

ভন্ত্রণারয় দত 

অনুদান প্রদান 

০৩ (রতন) 

কাম য রদফ 

যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় কর্তযক ফযাদ্দ প্রারি াদদক্ষ াংরিষ্ট 

প্ররতষ্ঠাদনয অনুকূদর জচদকয ভাধ্যদভ অনুদান প্রদান কযা য় 
-- রপ/চাজযমুি 

০৫ জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র, 

াংস্কৃরত রফলয়ক 

০৭ (াত) 

কাম য রদফ 

১. জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র, াংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রণারয় দত ফযাদ্দ প্রারি 

াদদক্ষ ফযাদ্দ প্রদানকাযী কর্তযক্ষ কর্তযক রনদদ যনা ফােফায়ন 

-- রপ/চাজযমুি 
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ভন্ত্রণারয় কর্তযক 

অনুদান প্রদান 
২. প্ররতষ্ঠান প্রধান প্ররতষ্ঠাদনয রনধ যারযত প্যাদড জজরা প্রাক, 

ঠাকুযগাও ফযাফয জচক উদিারদনয জন্য আদফদন ত্র দারখর 

কযদফন 

০৬ রফজ্ঞান ও প্রযুরি 

উন্নয়ন ট্রাস্ট এয 

অনুদান প্রদান 

০৭ (াত) 

কাম য রদফ 

১. রফজ্ঞান ও প্রযুরি উন্নয়ন ট্রাস্ট দত ফযাদ্দ প্রারি াদদক্ষ 

জজরা প্রাদকয কাম যারয় দত জচদকয ভাধ্যদভ অনুদান প্রদান 

২. প্ররতষ্ঠান প্রধান প্ররতষ্ঠাদনয রনধ যারযত প্যাদড জজরা প্রাক, 

ঠাকুযগাও ফযাফয জচক উদিারদনয জন্য আদফদন ত্র দারখর 

কযদফন 

-- রপ/চাজযমুি 

০৭ আররভ, পারজর ও 

কদরজ ম যাদয়য 

ম্যাদনরজাং/গবরন যাং  

ফরডয রনফ যাচন 

রযচারনায জন্য 

রপ্রজাইরডাং অরপায 

রনদয়াগ 

০৩ (রতন) 

কাম য রদফ 

১. প্ররতষ্ঠান প্রধান প্ররতষ্ঠাদনয রনধ যারযত প্যাদড জজরা প্রাক, 

ঠাকুযগাও ফযাফয আদফদন ত্র দারখর কযদফন 

২. আদফদদনয াদথ পূফ যফতী এডক করভটিয, গবরন যাং 

ফরড/ম্যাদনরজাং করভটিয জফাড য কর্তযক অনুভরত ত্র দারখর কযদত 

দফ 

-- রপ/চাজযমুি 

০৮ রফরবন্ন রক্ষা 

প্ররতষ্ঠাদনয 

রক্ষকদদয রফরুদে 

অরবদমাগ রনষ্পরি 

১৫(দনয) 

কাম য রদফ 

 

১. স্ব দে রররখত আদফদন জজরাপ্রাক, ঠাকুযগাও ফযাফয 

অরবদমাগত্র জপ্রযণ কযদত দফ 

২. দারখরকৃত অরবদমাদগয স্বদক্ষ প্রভাণারদ (মরদ থাদক) 

-- রপ/চাজযমুি 

০৯ ভাধ্যরভক রফদ্যারয়, 

ভাদ্রাা ও কদরজ 

রযচারনায জন্য 

রনফ যাী করভটিয 

দস্য ভদনানয়ন 

০৩ (রতন) 

কাম যরদফ 

১. প্ররতষ্ঠান প্রধান প্ররতষ্ঠাদনয প্যাদড  জজরা প্রাক, ঠাকুযগাও 

ফযাফয আদফদন জপ্রযণ কযদফন 

২. আদফদদন ভদনানীত ব্যরিফদগ যয পূণ য নাভ, ঠিকানা, রক্ষাগত 

জমাগ্যতা ও অরবজ্ঞতা ইতযারদ উদেখ কযদত দফ 

-- রপ/চাজযমুি 

১০ ঠাকুযগাঁও পাউদেন 

দত প্ররত ফছয 

এককারীন অনুদান 

প্রদান 

৩০ (রত্র) 

কাম যরদফ 

 

১. ঠাকুযগাও পাউদেন দত ঠাকুযগাও জজরায স্থায়ী ফারন্দা 

জদদয অবযন্তদয অধ্যয়নযত গযীফ জভধাফী ছাত্র-ছাত্রীদদয প্ররত 

ফছয এককারীন রক্ষাবৃরি প্রদান কযা দয় থাদক 

চজরা প্রাতকয কাম মারতয়য 

ফ্রন্ট চর্ক্স, চক্ষা াখা  থফা 

www.thakurgaon.gov.

bd তয়ফ চাে মার তি 

ংগ্র/ র্াউনতরার্ কযা মাতফ 

রপ/চাজযমুি 

২. রনধ যারযত পযদভ আদফদন জজরা প্রাক, ঠাকুযগাও ফযাফয 

দারখর কযদত দফ 

৩. আদফদদনয াদথ াংরিষ্ট ইউর জচয়াযম্যান/জভয়য কর্তযক 

অরববাফদকয ফারল যক আয় াংক্রান্ত প্রতযয়নত্র দারখর কযদত 

দফ 

চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ 

৪. ইউর জচয়াযম্যান/জৌযবা জভয়য কর্তযক নাগরযকদত্বয 

নদদত্রয পদটাকর আদফদদনয াদথ াংযুি কযদত দফ 

চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ 

http://www.thakurgaon.gov.bd/
http://www.thakurgaon.gov.bd/
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৫. যীক্ষা াদয কর নম্বয দত্রয পদটাকর াংযুি কযদত 

দফ 

- 

৬. প্ররতষ্ঠাদন অধ্যয়নযত ভদভ য াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান প্রধান কর্তযক 

প্রতযয়নত্র আদফদদনয াদথ াংযুি কযদত দফ 

ংচিষ্ট প্রচিষ্ঠান 

৭. ২ ( দুই) কর যরঙন ছরফ আদফদদনয াদথ াংযুি কযদত 

দফ 

- 

৮. উরেরখত কাগজত্র প্রথভ জেরণয জগদজদটড কভ যকতযা কর্তযক 

তযারয়ত কদয দারখর কযদত দফ 

- 

১১ রক্ষা কয াংক্রান্ত 

ছাত্র-ছাত্রীদদয ভাদঝ 

অনুদান রফতযণ 

৩০ ( রত্র) 

কাম যরদফ 

ঠাকুযগাও সুগায রভর রর: এফাং জতাফগঞ্জ সুগায রভর রর: 

দত ফযাদ্দ প্রারিয য রনধ যারযত করভটিয রোন্তক্রদভ যফতী 

কাম যক্রভ গ্রণ কযা য় 

১. ঠাকুযগাও জজরায স্থায়ী ফারন্দা জদদয অবযন্তদয অধ্যয়নযত 

গরযফ জভধাফী ছাত্র-ছাত্রীদদয রক্ষাবৃরি প্রদান 

চজরাপ্রাতকয কাম মারতয়য 

ফ্রন্ট চর্ক্স, চক্ষা াখা  থফা 

www.thakurgaon.gov.

bd তয়ফ চাে মার তি 

ংগ্র/ র্াউনতরার্ কযা মাতফ 

রপ/চাজযমুি 

২. রনধ যারযত পযদভ আদফদন জজরা প্রাক, ঠাকুযগাও ফযাফয 

দারখর কযদত দফ। 

৩. আদফদদনয াদথ াংরিষ্ট ইউর জচয়াযম্যান/জভয়য কর্তযক 

অরববাফদকয ফারল যক আয় াংক্রান্ত প্রতযয়নত্র দারখর কযদত 

দফ। 

চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ 

৪. ইউর জচয়াযম্যান/জৌযবা জভয়য কর্তযক নাগরযকদত্বয 

নদদত্রয পদটাকর আদফদদনয াদথ াংযুি কযদত দফ 

চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ 

৫. যীক্ষা াদয কর নম্বয দত্রয পদটাকর াংযুি কযদত 

দফ 

- 

৬. প্ররতষ্ঠাদন অধ্যয়নযত ভদভ য াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান প্রধান কর্তযক 

প্রতযয়নত্র আদফদদনয াদথ াংযুি কযদত দফ 

ংচিষ্ট প্রচিষ্ঠান 

৭. ২ কর যরিন ছরফ আদফদদনয াদথ াংযুি কযদত দফ - 

৮. উরেরখত কাগজত্র প্রথভ জেরণয জগদজদটড কভ যকতযা কর্তযক 

তযারয়ত কদয দারখর কযদত দফ 

- 

 

           

http://www.thakurgaon.gov.bd/
http://www.thakurgaon.gov.bd/
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    ৪। জযকড য রুভ াখা 

ক্রভ জফায নাভ প্রদয়াজনী

য় ভয় 

(ঘন্টা/রদ

ন/ভা) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজ প্রারিয স্থান 
রপ/চাজয (টাকা জভাদাদনয 

জকাড/খাত ও কখন 

প্রদানকযদত দফ তা 

উদেখ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(কভ যকতযায নাভ দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা, উদজরায জকাড 

জটররদপান নম্বয, ই-

জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায 

কাদছ আীর কযা মাদফ 

(কভ যকতযায দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা 

উদজরায জকাড 

জটররদপান নম্বয, ইদভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ এ এ/চ এ খচিয়ান 

ংক্রান্ত ংফাদ 

৩ (রতন) 

কাম য 

রদফ 

১। রনধ যারযত পযদভ আদফদনত্র 

(ফ্রন্টদডস্ক এ জভা রদদত দফ) 

চজরাপ্রাতকয কাম মারতয়য ফ্রন্ট চর্ক্স,  

www.thakurgaon.gov.bd তয়ফ 

চাে মার থফা ংচিষ্ট ইউরনয়ন রডরজটার 

জন্টায তি ংগ্র/ র্াউনতরার্ কযা মাতফ  

অতফদতনয াতথ ২০/- 

োকায চকাে ম চপ 

চভা. নাজমুর াচভদ চযজা 

কাযী করভানায 

জযকড যরুভ াখা 

জটররদপান নম্বয :  

+880561-61088 

আ-চভআর: 

acrecordroomthaku

rgaon@yahoo.com   

 

 

 

মূতক চন্দ্র চফশ্বা 

জজরা প্রাক, ঠাকুযগাঁও  

জটররদপান নম্বয :  

+880561-52011 

আ-চভআর: 

dcthakurgaon@ 

mopa.gov.bd  

 

২ র.এ খরতয়াদনয 

জাদফদা নকর যফযা  

 

৩ (রতন) 

কাম য 

রদফ 

 

১। রনধ যারযত পযদভ আদফদনত্র 

(ফ্রন্টদডস্ক এ জভা রদদত দফ) 

চজরাপ্রাতকয কাম মারতয়য ফ্রন্ট চর্ক্স,  

www.thakurgaon.gov.bd তয়ফ 

চাে মার থফা ংচিষ্ট ইউরনয়ন রডরজটার 

জন্টায তি ংগ্র/ র্াউনতরার্ কযা মাতফ 

১। অতফদতনয াতথ ২০/- 

োকায চকাে ম চপ 

২। প্রথভ চপাচর এয 

াতথ ১/- োকায চকাে ম 

চপ ২। ৩ (রতন) টি জপাররও অনুদভারদত স্টযাম্প জবোয  

৩ এ.এ খরতয়াদনয 

জাদফদা নকর যফযা  

৩ (রতন) 

কাম য 

রদফ 

১। রনধ যারযত পযদভ আদফদনত্র 

(ফ্রন্টদডস্ক এ জভা রদদত দফ) 

চজরাপ্রাতকয কাম মারতয়য ফ্রন্ট চর্ক্স,  

www.thakurgaon.gov.bd তয়ফ 

চাে মার থফা ংচিষ্ট ইউরনয়ন রডরজটার 

জন্টায তি ংগ্র/ র্াউনতরার্ কযা মাতফ 

১। অতফদতনয াতথ ২০/- 

োকায চকাে ম চপ 

২। প্রথভ চপাচর এয 

াতথ ১/- োকায 

চকাে ম চপ ২। ৩ টি জপাররও অনুদভারদত স্টযাম্প জবোয  

৪ রনফ যাী ম্যারজদেট 

আদারদত দাদয়যকৃত 

ভাভরায নকর যফযা 

 

৭ (াত) 

কাম য 

রদফ 

 

১। রনধ যারযত পযদভ আদফদনত্র 

(ফ্রন্টদডস্ক এ জভা রদদত দফ) 

চজরাপ্রাতকয কাম মারতয়য ফ্রন্ট চর্ক্স,  

www.thakurgaon.gov.bd তয়ফ 

চাে মার থফা ংচিষ্ট ইউরনয়ন রডরজটার 

জন্টায তি ংগ্র/ র্াউনতরার্ কযা মাতফ 

১। অতফদতনয াতথ ২০/- 

োকায চকাে ম চপ 

২। প্রচি চপাচর এয াতথ 

২/- োকায চকাে ম চপ 

২।  প্রদয়াজনীয় াংখ্যক জপাররও অনুদভারদত স্টযাম্প জবোয  

৫ যাজস্ব আদারদতয 

ভাভরায নকর যফযা 

 

৭ (াত) 

কাম য 

রদফ 

 

১। রনধ যারযত পযদভ আদফদনত্র 

(ফ্রন্টদডস্ক এ জভা রদদত দফ) 

চজরাপ্রাতকয কাম মারতয়য ফ্রন্ট চর্ক্স,  

www.thakurgaon.gov.bd তয়ফ 

চাে মার থফা ংচিষ্ট ইউরনয়ন রডরজটার 

জন্টায তি ংগ্র/ র্াউনতরার্ কযা মাচফ 

১। অতফদতনয াতথ ২০/- 

োকায চকাে ম চপ 

২। প্রচি চপাচর এয 

াতথ ২/- োকায 

চকাে ম চপ ২।  প্রদয়াজনীয় াংখ্যক জপাররও অনুদভারদত স্টযাম্প জবোয  

http://www.thakurgaon.gov.bd/
mailto:acrecordroomthakurgaon@yahoo.com
mailto:acrecordroomthakurgaon@yahoo.com
mailto:dcthakurgaon@mopa.gov.bd
mailto:dcthakurgaon@mopa.gov.bd
http://www.thakurgaon.gov.bd/
http://www.thakurgaon.gov.bd/
http://www.thakurgaon.gov.bd/
http://www.thakurgaon.gov.bd/
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   ৫। জনজাযত াখা 

ক্রভ জফায নাভ প্রদয়াজনীয় 

ভয় 

(ঘন্টা/রদন

/ভা) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজ প্রারিয স্থান 
রপ/চাজয (টাকা জভাদাদনয 

জকাড/খাত ও কখন 

প্রদানকযদত দফ তা 

উদেখ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(কভ যকতযায নাভ দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা, 

উদজরায জকাড  

জটররদপান নম্বয, ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ (কভ যকতযায 

দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা উদজরায জকাড 

জটররদপান নম্বয, ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. স্বণ ম 

জুতয়রাযী 

চর্চরং 

রাআতন্প 

প্রদান 

৩০ (চত্র) 

কাম মচদফ  

১. চনধ মাচযি পযতভ অতফদন ত্র।  চজরা প্রাতকয কাম মারতয়য ফ্রন্ট 

চর্স্ক, চনজাযি াখা, উতজরা 

চনফ মাী চপাতযয কাম মারয় থফা 

www.thakurgaon.gov.bd 

তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ 

র্াউনতরার্ কযা মাতফ 

৩০০০/- 

চারান চকার্- 

১-৩৯৩৪-০০০০-১৮৩১ 

চভা: অব্দুর চভাচভন 

চনজাযি চর্নৄর্ট কাতরক্টয 

জটররদপান নম্বয :  

+৮৮০৫৬১৬১৯৮৯ 

আ-চভআর: 

mahbub17607@gma

il.com  

  

মূতক চন্দ্র চফশ্বা 

চজরা প্রাক 

ঠাকুযগাঁ 

জটররদপান নম্বয : 

+৮৮০৫৬১-৫২০১১ 

আ-চভআর: 

dcthakurgaon@mopa.

gov.bd 

 

২. জািীয় চযচয়তত্রয িুাচয়ি পতোকচ - 

৩. চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ কর্তমক প্রদত্ত চের্ 

রাআততন্পয িুাচয়ি পতোকচ 

চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ 

৪. চপ জভায চারাতনয মূরকচ - 

২. স্বণ ম 

জুতয়রাযী 

চর্চরং 

রাআতন্প 

নফায়ন 

০১ (এক) 

কাম মচদফ 

১.   মূর রাআতন্প - ৩০০০/- 

চারান চকার্- 

১-৩৯৩৪-০০০০-১৮৩১ 

২. চপ জভায চারাতনয মূরকচ (রাআতন্প 

নফায়ন কযতি নন:অতফদন কযায প্রতয়াজন 

চনআ। রাআতন্প এয চভয়াদ চিক্রতভয াতথ 

াতথ রাআতন্প নফায়ন চপ ফাফদ ধাম মকৃি োকা 

চারাতনয ভাধ্যতভ জভা চদতয় চারাতনয কচ 

মূর রাআতন্প াতথ চনতয় অতর 

িাৎক্ষচণকবাতফ রাআতন্প নফায়ন কযা মাতফ।) 

- 

৩. স্বণ ম 

কাচযগযী 

চর্চরং 

রাআতন্প 

প্রদান 

৩০(চত্র) 

কাম ম চদফ

  

১.  চনধ মাচযি পযতভ অতফদন ত্র। চজরা প্রাতকয কাম মারতয়য ফ্রন্ট 

চর্স্ক, চনজাযি াখা, উতজরা 

চনফ মাী চপাতযয কাম মারয় থফা 

www.thakurgaon.gov.bd 

তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ 

র্াউনতরার্ কযা মাতফ 

৫০০/- 

চারান চকার্- 

১-৩৯৩৪-০০০০-১৮৩১ 

২.  জািীয় চযচয় তত্রয িুাচয়ি পতোকচ - 

http://www.thakurgaon.gov.bd/
http://www.thakurgaon.gov.bd/node/1060678/%E0%A6%AE%E0%A7%8B.-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8
mailto:mahbub17607@gmail.com
mailto:mahbub17607@gmail.com
mailto:dcthakurgaon@mopa.gov.bd
mailto:dcthakurgaon@mopa.gov.bd
http://www.thakurgaon.gov.bd/
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৩.  চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ কর্তমক প্রদত্ত 

চের্ রাআততন্পয িুাচয়ি পতোকচ 

চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ 

৪.  চপ জভায চারাতনয মূরকচ - 

৪. স্বণ ম 

কাচযগযী 

চর্চরং 

রাআতন্প 

নফায়ন  

০১ (এক) 

কাম ম চদফ 

১.  মূর রাআতন্প - ৫০০/- 

চারান চকার্- 

১-৩৯৩৪-০০০০-১৮৩১ 

২.  চপ জভায চারাতনয মূরকচ 

 (রাআতন্প নফায়ন কযতি ননঃঅতফদন কযায 

প্রতয়াজন চনআ। রাআতন্প এয চভয়াদ চিক্রতভয 

াতথ াতথ রাআতন্প নফায়ন চপ ফাফদ ধাম মকৃি 

োকা চারাতনয ভাধ্যতভ জভা চদতয় চারাতনয 

কচ মূর রাআতন্প াতথ চনতয় অতর 

িাৎক্ষচণকবাতফ রাআতন্প নফায়ন কযা মাতফ) 

 - 

৫. খুচযা 

কাড় 

চফক্রতয়য 

চর্চরং 

রাআতন্প 

প্রদান  

৩০(চত্র) 

কাম মচদফ  

১.  চনধ মাচযি অতফদন পযভ।  চজরা প্রাতকয কাম মারতয়য ফ্রন্ট 

চর্স্ক, চনজাযি াখা, উতজরা 

চনফ মাী চপাতযয কাম মারয় থফা 

www.thakurgaon.gov.bd 

তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ 

র্াউনতরার্ কযা মাতফ 

১০০০/- 

চারান চকার্- 

১-৩৯৩৪-০০০০-১৮৩১ 

২.   জািীয় চযচয়তত্রয িুাচয়ি পতোকচ - 

৩. চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ কর্তমক প্রদত্ত চের্ 

রাআততন্পয িুাচয়ি পতোকচ 

চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ 

৪.  চপ জভায চারাতনয মূরকচ - 

৬. খুচযা 

কাড় 

চফক্রতয়য 

চর্চরং 

রাআতন্প 

নফায়ন  

০১ (এক) 

কাম মচদফ 

১.  মূর রাআতন্প (রাআতন্প নফায়ন কযতি 

ননঃঅতফদন কযায প্রতয়াজন চনআ। রাআতন্প 

এয চভয়াদ চিক্রতভয াতথ াতথ রাআতন্প 

নফায়ন চপ ফাফদ ধাম মকৃি োকা চারাতনয 

ভাধ্যতভ জভা চদতয় চারাতনয কচ মূর 

রাআতন্প াতথ চনতয় অতর িাৎক্ষচণকবাতফ 

রাআতন্প নফায়ন কযা মাতফ) 

চজরা প্রাতকয কাম মারতয়য ফ্রন্ট 

চর্স্ক, চনজাযি াখা, উতজরা 

চনফ মাী চপাতযয কাম মারয় থফা 

www.thakurgaon.gov.bd 

তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ 

র্াউনতরার্ কযা মাতফ  

৫০০/- 

চারান চকার্- 

১-৩৯৩৪-০০০০-১৮৩১ 

৭. াআকাচয 

কাড় 

চফক্রতয়য 

চর্চরং 

রাআতন্প 

প্রদান 

৩০(চত্র) 

কাম মচদফ  

১.  চনধ মাচযি অতফদন পযভ 

 

চজরাপ্রাতকয কাম মারতয়য ফ্রন্ট 

চর্স্ক, চনজাযি াখা, উতজরা 

চনফ মাী চপাতযয কাম মারয় থফা 

www.thakurgaon.gov.bd 

তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ 

র্াউনতরার্ কযা মাতফ 

৩০০০/- 

চারান চকার্- 

১-৩৯৩৪-০০০০-১৮৩১ 

http://www.thakurgaon.gov.bd/
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২.   জািীয় চযচয়তত্রয িুাচয়ি পতোকচ - 

৩. চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ কর্তমক প্রদত্ত চের্ 

রাআততন্পয   িুাচয়ি পচোকচ 

চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ  

৪.   চপ জভায চারাতনয মূরকচ - 

৮. াআকাচয 

কাড় 

চফক্রতয়য 

চর্চরং 

রাআতন্প 

নফায়ন  

০১ (এক) 

কাম মচদফ 

১. মূর রাআতন্প (রাআতন্প নফায়ন কযতি নন: 

অতফদন কযায প্রতয়াজন চনআ। রাআতন্প এয 

চভয়াদ চিক্রতভয াতথ াতথ রাআতন্প নফায়ন 

চপ ফাফদ ধাম মকৃি োকা চারাতনয ভাধ্যতভ জভা 

চদতয় চারাতনয কচ মূর রাআতন্প াতথ 

চনতয় অতর িাৎক্ষচণকবাতফ রাআতন্প নফায়ন 

কযা মাতফ)  

চজরাপ্রাতকয কাম মারতয়য ফ্রন্ট 

চর্স্ক, চনজাযি াখা, উতজরা 

চনফ মাী চপাতযয কাম মারয় থফা 

www.thakurgaon.gov.bd 

তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ 

র্াউনতরার্ কযা মাতফ 

১৫০০/- 

চারান চকার্- 

১-৩৯৩৪-০০০০-১৮৩১ 

  

৯. চাতের  

(অফাচক)  

 

চেঁততাযায  

চনফন্ধন 

৩০ (চত্র) 

কাম মচদফ  

১. চনধ মাচযি অতফদন পযভ  চজরাপ্রাতকয কাম মারতয়য ফ্রন্ট 

চর্স্ক, চনজাযি াখা, উতজরা 

চনফ মাী চপাতযয কাম মারয় থফা 

www.thakurgaon.gov.bd 

তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ 

র্াউনতরার্ কযা মাতফ 

ক) চাতের চনফন্ধন চপ ৫র্ট 

চেচণতি চফবি: 

১) এক িাযকা: ৫০০/- 

২) দুআ িাযকা : ১০০০/- 

৩) চিন িাযকা: ১৫০০/- 

৪)  চায িাযকা: ২০০০/- 

৫) াচ িাযকা: ২৫০০/- াচ িাযকা: ২৫০০/- 

খ) চেঁততাযায   অন  

চফন্যা চাতফ চনফন্ধন  চপ 

চনম্নরূ: 

১) অন ংখ্যা (৩০-৭০) 

(এচ) : ২৫০/- 

২) অন ংখ্যা (৭০ এয 

ঊতবম) (এচ) : ২৫০/- 

৩) অন ংখ্যা (৩০-৭০) 

(এচ ব্যিীি) : ২৫০/- 

৪) অন ংখ্যা (৭০ এয 

ঊতবম) (এচ ব্যিীি) : 

২৫০/- 

চারান চকার্- 

১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭ 

২. জািীয় চযচয় তত্রয িুাচয়ি পতোকচ  

- 

৩.    চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ কর্তমক প্রদত্ত 

চের্ রাআততন্পয িুাচয়ি পতোকচ 

 

চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ 

 

৪.    চপ  বুাে জভায চারাতনয মূরকচ - 

৫. জচভয ভাচরকানা দচরতরয/নাভজাচয/ চরজ/ 

বাড়ায চুচিয িুাচয়ি কচ 

 

- 

৬. বফন চনভ মাতণয দ্ধচিয নুতভাদতনয 

িুাচয়ি কচ 

ংচিষ্ট দিয 

৭. Detailed Structure Plan, Design 

and Description of Facilities  
িুাচয়ি কচ। 

ংচিষ্ট দিয 

 ৮.  TIN নতদয িুাচয়ি পতোকচ - 

http://www.thakurgaon.gov.bd/
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১০. চাতের  

(অফাচক)  

 

চেঁততাযায  

রাআতন্প  

প্রদান 

৩০(চত্র) 

কাম মচদফ  

১. চনধ মাচযি অতফদন পযভ  চজরা প্রাতকয কাম মারতয়য ফ্রন্ট 

চর্স্ক, চনজাযি াখা, উতজরা 

চনফ মাী চপাতযয কাম মারয় থফা 

www.thakurgaon.gov.bd 

তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ 

র্াউনতরার্ কযা মাতফ 

ক) চাতের (অফাচক) 

রাআতন্প  চপ  

১) এক িাযকা: ১০০০০/- 

২) দুআ িাযকা : ২৫০০০/- 

৩) চিন িাযকা: ৭৫০০০/- 

৪)  চায িাযকা: ১০০০০০/- 

৫) াচ িাযকা: ১২৫০০০/- 

 

খ) চেঁততাযায   অন  

চফন্যা চাতফ রাআতন্প  চপ 

চনম্নরূ: 

১) অন ংখ্যা (৩০-৭০) 

(এচ) : ৪০০০/- 

২) অন ংখ্যা (৭০ এয 

ঊতবম) (এচ) : ৫০০০/- 

৩) অন ংখ্যা (৩০-৭০) 

(এচ ব্যিীি) : ২০০০/ 

৪) অন ংখ্যা (৭০ এয 

ঊতবম) (এচ ব্যিীি) : 

২৫০০/- 

চারান চকার্- 

১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 

 

২.   চপ জভায চারাতনয মূরকচ  

৩. নন-জুচর্চয়ার স্ট্ুাতম্প িমনযণ তয়তছ 

ভতভ ম ঙ্গীকাযনাভা (চাতের  চযততাযা 

অআন’ ২০১৪ চভািাতফক) 

 

১১. চতনভা 

তরয 

রাআতন্প 

প্রদান 

৩০(চত্র) 

কাম মচদফ  

১. চনধ মাচযি অতফদন পযভ  চজরা প্রাতকয কাম মারতয়য ফ্রন্ট 

চর্স্ক, চনজাযি াখা, উতজরা 

চনফ মাী চপাতযয কাম মারয় থফা 

www.thakurgaon.gov.bd 

তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ 

র্াউনতরার্ কযা মাতফ 

৪০০/- 

চারান চকার্- 

০-০৭৪২-০০০১-২৬৮১ 

 

২. জািীয় চযচয় তত্রয িুাচয়ি পতোকচ - 

৩.  চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ কর্তমক প্রদত্ত 

চের্ রাআততন্পয িুাচয়ি পতোকচ 

চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ- 

৪. চপ  বুাে জভায চারাতনয মূরকচ - 

৫.জচভয ভাচরকানা দচরতরয/নাভজাচয/ চরজ/ - 

http://www.thakurgaon.gov.bd/
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বাড়ায চুচিয িুাচয়ি কচ 

৬. বফন চনভ মাতণয দ্ধচিয নুতভাদতনয 

িুাচয়ি কচ 

ংচিষ্ট দিয 

৭. Detailed Structure Plan, Design 

and Description of Facilities  
িুাচয়ি কচ। 

ংচিষ্ট দিয 

৮.TIN নতদয িুাচয়ি পতোকচ - 

১২. চতনভা 

তরয 

রাআতন্প 

নফায়ন 

০১ (এক) 

কাম মচদফ 

১. চনধ মাচযি অতফদন পযভ  

  

চজরাপ্রাতকয কাম মারতয়য ফ্রন্ট 

চর্স্ক, চনজাযি াখা, উতজরা 

চনফ মাী চপাতযয কাম মারয় থফা 

www.thakurgaon.gov.bd 

তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ 

র্াউনতরার্ কযা মাতফ 

২৫০/- 

চারান চকার্- 

০-০৭৪২-০০০১-২৬৮১ 

 

২. চপ জভায চারাতনয মূরকচ - 

১৩. আে 

চাড়াতনা 

রাআতন্প 

প্রদান 

৩০(চত্র) 

কাম মচদফ  

১. চনধ মাচযি অতফদন পযভ  চজরাপ্রাতকয কাম মারতয়য ফ্রন্ট 

চর্স্ক, চনজাযি াখা, উতজরা 

চনফ মাী চপাতযয কাম মারয় থফা 

www.thakurgaon.gov.bd 

তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ 

র্াউনতরার্ কযা মাতফ 

৫০০০/- 

চারান চকার্- 

১-০৭৪২-০০০১-২৬৮১ 

২.চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ প্রদত্ত চের্ 

রাআততন্পয িুাচয়ি পতোকচ 

আউচনয়ন চযলদ/চৌযবা 

৩. জািীয় চযচয় তত্রয িুাচয়ি পতোকচ - 

৪. অয়কয চপ প্রদত্ত অয়কয চযতাধ 

প্রিুয়ন তত্রয িুাচয়ি পতোকচ 

অয়কয চপ 

৫. চযতফ চধদিয কর্তমক প্রদত্ত চযতফগি 

ছাড়তত্রয িুাচয়ি পতোকচ 

চযতফ চধদিয 

৬. আে বাোয় ব্যফহৃি জচভয ভূচভ উন্নয়ন কয 

চযতাধ দাচখরায িুাচয়ি পতোকচ 

- 

৭. রাআতন্প চপ চযতাতধয চারাতনয মূরকচ - 

১৪. আে 

চাড়াতনা 

রাআতন্প 

০৭ (াি) 

কাম মচদফ 

১. চনধ মাচযি অতফদন পযভ  

 

চজরাপ্রাতকয কাম মারতয়য ফ্রন্ট 

চর্স্ক, চনজাযি াখা, উতজরা 

চনফ মাী চপাতযয কাম মারয় থফা 

৫০০০/- 

চারান চকার্- 

http://www.thakurgaon.gov.bd/
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নফায়ন www.thakurgaon.gov.bd 

তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ 

র্াউনতরার্ কযা মাতফ 

১-০৭৪২-০০০১-২৬৮১ 

২. চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ প্রদত্ত চের্ 

রাআততন্পয  িুাচয়ি পতোকচ  

চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ 

৩.জািীয় চযচয়তত্রয িুাচয়ি পতোকচ - 

৪. অয়কয চপ প্রদত্ত চরচি থ ম-ফছতযয 

অয়কয  যফিী থ মফছতযয চগ্রভ অয়কয 

চযতাধ প্রিুয়ন তত্রয িুাচয়ি পতোকচ 

অয়কয চপ 

৫. চযতফ চধদিয কর্তমক প্রদত্ত চযতফগি 

ছাড়তত্রয িুাচয়ি পতোকচ 

চযতফ চধদিয 

৬. আে বাোয় ব্যফহৃি জচভয ভূচভ উন্নয়ন কয 

চযতাধ দাচখরায িুাচয়ি পতোকচ 

- 

৭. কাস্ট্ভস্ চপ প্রদত্ত বুাে চযতাতধয 

প্রিুয়ন তত্রয িুাচয়ি পতোকচ 

কাস্ট্ভস্ চপ 

১৫. চভল্কফুর্ 

চফক্রতয়য 

চর্চরং 

রাআতন্প 

প্রদান 

৩০(চত্র) 

কাম মচদফ  

১. চনধ মাচযি অতফদন পযভ 

 

চজরাপ্রাতকয কাম মারতয়য ফ্রন্ট 

চর্স্ক, চনজাযি াখা, উতজরা 

চনফ মাী চপাতযয কাম মারয় থফা 

www.thakurgaon.gov.bd 

তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ 

র্াউনতরার্ কযা মাতফ 

৩০০/- 

চারান চকার্- 

১-৩৯৩৪-০০০০-১৮৩১ 

 

২. জািীয় চযচয়তত্রয িুাচয়ি পতোকচ - 

৩. চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ কর্তমক প্রদত্ত চের্ 

রাআততন্পয িুাচয়ি পতোকচ 

চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ 

৪. চপ জভায চারাতনয মূরকচ - 

১৬. চভল্কফুর্ 

চফক্রতয়য 

চর্চরং 

রাআতন্প 

নফায়ন 

০১ (এক) 

কাম মচদফ 

১. মূর রাআতন্প  ১৫০/- 

চারান চকার্- 

১-৩৯৩৪-০০০০-১৮৩১ 

২. চপ জভায চারাতনয মূরকচ। 

(রাআতন্প নফায়ন কযতি ননঃ অতফদন কযায 

প্রতয়াজন চনআ। রাআতন্প এয চভয়াদ চিক্রতভয 

াতথ াতথ রাআতন্প নফায়ন চপ ফাফদ ধাম মকৃি 

োকা চারাতনয ভাধ্যতভ জভা চদতয় চারাতনয 

কচ মূর রাআতন্প াতথ চনতয় অতর 

িাৎক্ষচণকবাতফ রাআতন্প নফায়ন কযা মাতফ) 

 

http://www.thakurgaon.gov.bd/
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   ৬। জজএভ াখা 

ক্রভ জফায নাভ প্রদয়াজনীয় ভয় 

(ঘন্টা/রদন/ভা) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজ প্রারিয স্থান 
রপ/চাজয (টাকা জভাদাদনয জকাড/খাত 

ও কখন প্রদানকযদত দফ তা 

উদেখ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(কভ যকতযায নাভ দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা, উদজরায 

জকাড জটররদপান 

নম্বয, ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায 

কাদছ আীর কযা মাদফ 

(কভ যকতযায 

দফী,ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা উদজরায জকাড  

জটররদপান নম্বয, ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. এচর্  

ব্যফাতযয 

চর্চরং 

রাআতন্প 

প্রদান 

৩০ (চত্র) কাম ম 

চদফ  

১. চনধ মাচযি অতফদন পযভ 

  

চনধ মাচযি অতফদন পযভ ফ্রন্ট চর্স্ক, 

চজএভ াখা, চজরা প্রাতকয কাম মারয় 

থফা www.thakurgaon.gov.bd 

তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ র্াউনতরার্ 

কযা মাতফ। 

রাআতন্প চপ :  

ক) ফাচনচজুক ব্যফায ১০০১ চর: এয 

ঊতবম ২৫,০০০/- োকা। 

খ) াধাযণ ব্যফায ১০ চরোয ম মন্ত 

চক্ষা  গতফলণা প্রচিষ্ঠাতনয জন্য 

১,৫০০/- োকা 

গ) ন্যান্য ২,০০০/- োকা। 

ঘ) ১১ চরোয তি ৫০ চরোয ম মন্ত 

৩,০০০/- োকা। 

ঙ) ৫১ চরোয তি ৫০০ চরোয 

৫,০০০/- োকা। 

চ) ৫০১ চরোয তি ১০০০ চরোয 

ম মন্ত ১০,০০০/- োকা। 

চানারী ব্যাংক, ঠাকুযগাঁ াখা, 

ঠাকুযগাঁ, চকার্ ১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪ এ চেজাচয চারাতনয ভাধ্যতভ 

জভা চদতি তফ। 

চভা: অব্দুর চভাচভন 
কাযী করভানায 

জজএভ াখা 

জটররদপান নম্বয : 

+880561-৫৩৬৮২ 

আ-চভআর: 

momin8119@ya

hoo.com 

মূতক চন্দ্র চফশ্বা 
চফজ্ঞ চজরা ম্যাচজতেে 

ঠাকুযগাঁ 

জটররদপান নম্বয : 

+880561-52011 
আ-চভআর: 

dcthakurgaon@mo

pa.gov.bd 

 

২. জািীয় চযচয়ত্র/ 

নাগচযকত্ব/ জন্নদত্র 

(িুাচয়ি পতোকচ)। 

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

৩. ব্যফা প্রচিষ্ঠাতনয ভাচরকানা 

ংক্রান্ত কাগজত্র/ চুচিনাভা/ 

বাড়ায যচদ (িুাচয়ি 

পতোকচ) 

ংচিষ্ট দিয 

৪. চের্ রাআতন্প (িুাচয়ি 

পতোকচ) 

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

৫. িপচরী ব্যাংক কর্তমক প্রদত্ত 

অচথ মক স্বিরিা নদত্র (মচদ 

থাতক) 

- 

৬. অয়কয নদ (মচদ থাতক) - 

৭. াতাে ম াআতজয দুআ কচ 

িুাচয়ি যচঙ্গন ছচফ 

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

২. এচর্  

ব্যফাতযয  

চর্চরং 

রাআতন্প 

০১ চদন রাআততন্পয চভয়াদ চল য়ায 

১ ভা নচফ ম : 

১. াদা কাগতজ অতফদন 

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন মূর রাআতন্প চপ এয উয  ৫%। 

চানারী ব্যাংক, ঠাকুযগাঁ াখা, 

ঠাকুযগাঁ, চকার্ ১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪ এ চেজাচয চারাতনয ভাধ্যতভ ২. মূর রাআতন্প   অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

http://www.thakurgaon.gov.bd/
http://www.thakurgaon.gov.bd/node/1060678/%E0%A6%AE%E0%A7%8B.-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8
file:///G:\JM\Desktop\momin8119@yahoo.com
file:///G:\JM\Desktop\momin8119@yahoo.com
mailto:dcthakurgaon@mopa.gov.bd
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নফায়ন ৩. চেজাচয চারাচনয মূরকচ - জভা চদতি তফ। 

৩. এচর্ 

চফক্রতয়য 

চর্চরং 

রাআতন্প 

প্রদান 

৩০ (চত্র) কাম ম 

চদফ  

১. চনধ মাচযি অতফদন পযভ 

  

চনধ মাচযি অতফদন পযভ ফ্রন্ট চর্স্ক, 

চজএভ াখা, চজরা প্রাতকয কাম মারয় 

থফা www.thakurgaon.gov.bd 

তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ র্াউনতরার্ 

কযা মাতফ। 

রাআতন্প চপ- ৫,০০০/- োকা চানারী 

ব্যাংক, ঠাকুযগাঁ াখা, ঠাকুযগাঁ, 

চকার্ ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ এ 

চেজাচয চারাতনয ভাধ্যতভ জভা চদতি 

তফ। 

২. জািীয় চযচয়ত্র/ 

নাগচযকত্ব/ জন্নদত্র 

(িুাচয়ি পতোকচ)। 

- 

৩. ব্যফা প্রচিষ্ঠাচনয ভাচরকানা 

ংক্রান্ত কাগজত্র/ চুচিনাভা/ 

বাড়ায যচদ (িুাচয়ি 

পতোকচ) 

ংচিষ্ট দিয 

৪. চের্ রাআতন্প (িুাচয়ি 

পতোকচ) 

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

৫. িপচরী ব্যাংক কর্তমক প্রদত্ত 

অচথ মক স্বিরিা নদত্র (মচদ 

থাতক) 

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদচফন 

৬. অয়কয নদ (মচদ থাতক) - 

৭. াতাে ম াআতজয দুআ কচ 

িুাচয়ি যচঙ্গন ছচফ 

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

৪. এচর্  

চফক্রতয়য 

চর্চরং 

রাআতন্প 

নফায়ন 

১ চদন রাআততন্পয চভয়াদ চল য়ায 

১ ভা নতফ ম : 

১. াদা কাগতজ অতফদন 

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন মূর রাআতন্প চপ এয উয  ৫%। 

চানারী ব্যাংক, ঠাকুযগাঁ াখা, 

ঠাকুযগাঁ, চকার্ ১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪ এ চেজাচয চারাতনয ভাধ্যতভ 

জভা চদতি তফ। 
২. মূর রাআতন্প   অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

৩. চেজাচয চারাতনয মূরকচ অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

৫. এচর্ 

চযফতণয 

চর্চরং 

রাআতন্প 

প্রদান 

৩০ (চত্র) কাম ম 

চদফ  

১. চনধ মাচযি অতফদন পযভ চনধ মাচযি অতফদন পযভ ফ্রন্ট চর্স্ক, 

চজএভ াখা, চজরা প্রাতকয কাম মারয় 

থফা www.thakurgaon.gov.bd 

তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ র্াউনতরার্ 

কযা মাতফ। 

রাআতন্প চপ- ৫,০০০/- োকা চানারী 

ব্যাংক, ঠাকুযগাঁ াখা, ঠাকুযগাঁ, 

চকার্ ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ এ 

চেজাচয চারাতনয ভাধ্যতভ জভা চদতি 

তফ। 

http://www.thakurgaon.gov.bd/
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২. জািীয় চযচয়ত্র/ 

নাগচযকত্ব/ জন্নদত্র 

(িুাচয়ি পতোকচ) 

- 

৩. ব্যফা প্রচিষ্ঠাতনয ভাচরকানা 

ংক্রান্ত কাগজত্র/ চুচিনাভা/ 

বাড়ায যচদ (িুাচয়ি 

পতোকচ) 

ংচিষ্ট দিয 

৪. চের্ রাআতন্প (িুাচয়ি 

পতোকচ) 

- 

৫. িপচরী ব্যাংক কর্তমক প্রদত্ত 

অচথ মক স্বিরিা নদত্র (মচদ 

থাতক) 

চম্চকান্ব্যাংক্কর্তমক্প্রদত্ত 

৬. অয়কয নদ (মচদ থাতক) অয়কয দিয 

৭. াতাে ম াআতজয দুআ কচ 

িুাচয়ি যচঙন ছচফ 

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

৬. এচর্  

চযফতণয

চর্চরং 

রাআতন্প 

নফায়ন 

১ চদন রাআততন্পয চভয়াদ চল য়ায 

১ ভা নতফ ম : 

১. াদা কাগতজ অতফদন 

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন মূর রাআতন্প চপ এয উয  ৫%। 

চানারী ব্যাংক, ঠাকুযগাঁ াখা, 

ঠাকুযগাঁ, চকার্ ১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪ এ চেজাচয চারাতনয ভাধ্যতভ 

জভা চদতি তফ। 
২. মূর রাআতন্প   অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

৩. চেজাচয চারাতনয মূরকচ অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

৭. (ক) 

াধাযণ 

নাগচযতকয 

জন্য 

ে মগান/ 

চদা-নরা 

ফন্দুক  

৩০ (চত্র) কার্ম 

চদফ  

১। চনধ মাচযি পযতভ অতফদন  

 

চনধ মাচযি অতফদন পযভ ফ্রন্ট চর্স্ক, 

চজএভ াখা, চজরা প্রাতকয কাম মারয় 

থফা www.thakurgaon.gov.bd 

তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ র্াউনতরার্ 

কযা মাতফ। 

ে মগান/চদানারা ফন্দুক -১,৫০০/- 

চানারী ব্যাংক, ঠাকুযগাঁ াখা, 

ঠাকুযগাঁ, চকার্ ১-২২১১-০০০০- 

১৮৫৯ এ চেজাচয চারাতনয ভাধ্যতভ 

জভা চদতি তফ। 

২। জািীয় চযচয় ত্র/ 

নাগচযকত্ব নদ/ জন্ নদ এয 

িুাচয়ি পতোকচ 

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

৩। অয়কয দিয কর্তমক 

১,০০,০০০/- রক্ষ োকায প্রদত্ত 

অয়কয নদ  (০৩ ফৎতযয) 

অয়কয দিয 
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৪। দুআ কচ াতাে ম াআতজয 

যচঙ্গন িুাচয়ি ছচফ  

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

৫। নাগচযকত্ব নতদয িুাচয়ি 

পতোকচ   

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

৬। আি:নতফ ম ে ক্রয় কতযনচন 

ভতভ ম রপনাভা  

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

(খ) 

াধাযণ 

নাগচযতকয 

জন্য চতর 

/চযবরফায/

যাআতপর 

৩০ (চত্র) কাম ম 

চদফ  

১. চনধ মাচযি অতফদন পযভ চনধ মাচযি অতফদন পযভ ফ্রন্ট চর্স্ক, 

চজএভ াখা, চজরা প্রাতকয কাম মারয় 

থফা www.thakurgaon.gov.bd 

তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ র্াউনতরার্ 

কযা মাতফ। 

যাআতপর-২,০০০/- চতর, 

চযবরফায-৫,০০০/- চানারী ব্যাংক, 

ঠাকুযগাঁ াখা, ঠাকুযগাঁ, চকার্ ১- 

২২১১-০০০০-১৮৫৯ এ চেজাচয 

চারাতনয ভাধ্যতভ জভা চদতি তফ। 

২. জািীয় চযচয় ত্র/ 

নাগচযকত্ব নদ/ জন্ নদ এয 

িুাচয়ি পতোকচ 

অতফদনকাযী্চনতজ জভা্চদতফন 

৩. অয়কয দিয কর্তমক 

৩,০০,০০০/- রক্ষ োকায প্রদত্ত 

অয়কয নদ  (০৩ ফৎতযয) 

অয়কয দিয 

৪. াতাে ম াআজ (যচঙন) ছচফ 

০২ কচ 

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

৫. আি:নতফ ম ে ক্রয় কতযনচন 

ভতভ ম রপনাভা 

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

8. 
 

য়াচয 

সুতত্র 

অতেয়াতেয 

রাআতন্প 

প্রদান 

৩০ (চত্র) কাম ম 

চদফ  

১। চনধ মাচযি পযতভ অতফদন 

 

চনধ মাচযি অতফদন পযভ ফ্রন্ট চর্স্ক, 

চজএভ াখা, চজরা প্রাতকয কাম মারয় 

থফা www.thakurgaon.gov.bd 

তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ র্াউনতরার্ 

কযা মাতফ। 

ে মগান/চদানারা ফন্দুক -১,৫০০/-, 

যাআতপর-২,০০০/-  চতর, 

চযবারফায- ৫,০০০/- চানারী ব্যাংক, 

ঠাকুযগাঁ াখা, ঠাকুযগাঁ, চকার্  ১-

২২১১-০০০০-১৮৫৯ এ চেজাচয 

চারাতনয ভাধ্যতভ জভা চদতি তফ। ২। চিায মৃত্যু নতদয 

িুাচয়ি পতোকচ  
চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ 

৩। উত্তযাচধকায নতদয 

িুাচয়ি পতোকচ 
চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ 

৪। ন্যান্য উত্তযাচধকাযীগণ 

প্রদত্ত চনােযাআজ নাচত্ত ত্র  

চনাোযী াফচরক 
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৫। জািীয় চযচয় চত্রয 

িুাচয়ি পতোকচ 

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

৬। দুআ কচ াতাে ম াআতজয 

যচঙন িুাচয়ি ছচফ  

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

৭।জািীয় চযচয় ত্র/ 

নাগচযকত্ব নদ/ জন্ নদ এয 

িুাচয়ি পতোকচ 

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

৮। আি:নতফ ম ে ক্রয় কতযনচন 

ভতভ ম রপনাভা 

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

৯. যকাচয কভ মকিমাতদয অতেয়াতেয রাআতন্প প্রদান : 

ক) 

াভচযক 

কভ মকিমা/ 

কভ মচাযীয 

জন্য 

৩০ (চত্র) কাম ম 

চদফ 

১। চনধ মাচযি পযতভ অতফদন 

 
চনধ মাচযি অতফদন পযভ ফ্রন্ট চর্স্ক, 

চজএভ াখা, চজরা প্রাতকয কাম মারয় 

থফা www.thakurgaon.gov.bd 

তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ র্াউনতরার্ 

কযা মাতফ। 

চফনামূতল্য 

২। ংচিষ্ট চপ প্রধাতনয 

সুাচয গ্রায়নত্র  

ংচিষ্ট দিয 

৩। জািীয় চযচয় ত্র/ 

নাগচযকত্ব নদ/ জন্ নদ এয 

িুাচয়ি পতোকচ 

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

৪। দুআ কচ া মতাে ম াআতজয 

িুাচয়ি যচঙন ছচফ  

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

৫। আি:নতফ ম ে ক্রয় কতযনচন 

ভতভ ম রপনাভা 

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

খ) 

চফাভচযক 

কভ মকিমা/ 

কভ মচাযীয 

জন্য 

৩০ (চত্র) কাম ম 

চদফ 

১। চনধ মাচযি পযতভ অতফদন 

 

চনধ মাচযি অতফদন পযভ ফ্রন্ট চর্স্ক, 

চজএভ াখা, চজরা প্রাতকয কাম মারয় 

থফা www.thakurgaon.gov.bd 

তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ র্াউনতরার্ 

কযা মাতফ। 

চফনামূতল্য 

২। ংচিষ্ট চপ প্রধাতনয 

সুাচয গ্রায়ন ত্র  

ংচিষ্ট দিয 

৩। জািীয় চযচয় ত্র/ 

নাগচযকত্ব নদ/ জন্ নদ এয 

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 
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িুাচয়ি পতোকচ 

৪। দুআ কচ াতাে ম াআতজয 

িুাচয়ি যচঙন ছচফ  

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

৫। আি:নতফ ম ে ক্রয় কতযনচন 

ভতভ ম রপনাভা 

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

১০. চিায 

ফাধ মকু 

জচনি 

কাযতণ 

উত্তযাচধকায 

ফযাফয 

অতেয়াতেয 

রাআতন্প 

প্রদান  

৩০ (চত্র) কাম ম 

চদফ 

১। চনধ মাচযি পযতভ অতফদন 

 

চনধ মাচযি অতফদন পযভ ফ্রন্ট চর্স্ক, 

চজএভ াখা, চজরা প্রাতকয কাম মারয় 

থফা www.thakurgaon.gov.bd 

তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ র্াউনতরার্ 

কযা মাতফ। 

ফন্দুক-১,৫০০/- যাআতপর-২,০০০/-  

চতর, চযবারফায- ৫,০০০/- চানারী 

ব্যাংক, ঠাকুযগাঁ াখা, ঠাকুযগাঁ, 

চকার্ ১- ২২১১-০০০০-১৮৫৯ এ 

চেজাচয চারাতনয ভাধ্যতভ জভা চদতি 

তফ। 

  

২। জািীয় চযচয় ত্র/ 

নাগচযকত্ব নদ/ জন্ নদ এয 

িুাচয়ি পতোকচ 

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

৩। দুআ কচ া মতাে ম াআতজয 

িুাচয়ি যচঙন ছচফ 

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

৪। আি:নতফ ম ে ক্রয় কতযনচন 

ভতভ ম রপনাভা 

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

১১. অচথ মক 

প্রচিষ্ঠাতনয 

নুকুতর 

রাআতন্প 

প্রদান 

৩০ (চত্র) কাম ম 

চদফ 

১। চনধ মাচযি পযতভ অতফদন চনধ মাচযি অতফদন পযভ ফ্রন্ট চর্স্ক, 

চজএভ াখা, চজরা প্রাতকয কাম মারয় 

থফা www.thakurgaon.gov.bd 

তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ র্াউনতরার্ 

কযা মাতফ। 

ফন্দুক-১,৫০০/-, যাআতপর-২,০০০/- 

 চতর, চযবারফায- ৫,০০০/- 

চানারী ব্যাংক, ঠাকুযগাঁ াখা, 

ঠাকুযগাঁ, চকার্ ১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ এ চেজাচয চারাতনয ভাধ্যতভ 

জভা চদতি তফ। ২। জািীয় চযচয় ত্র/ 

নাগচযকত্ব নদ/ জন্ নদ এয 

িুাচয়ি পতোকচ 

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

৩। গার্ ম এয দুআ কচ যচঙ্গন 

িুাচয়ি ছচফ  

অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

৪। ব্যাংক রতবচন্প ার্ট মচপতকে অতফদনকাযী্চনতজ্জভা্চদতফন 

৫। ফাংরাতদ ব্যাংক কর্তমক  

নুতভাচদি ত্র। 

ফাংরাতদ ব্যাংক 

৬। আি:নতফ ম ে ক্রয় কতযনচন 

ভতভ ম রপনাভা 

- 
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১২. মুচিতমাদ্ধা

চদয জন্য 

অতেয়াতেয 

রাআতন্ 

প্রদান 

৩০ (চত্র) কাম ম 

চদফ 

১. চনধ মাচযি অতফদন পযভ।  

 

চনধ মাচযি অতফদন পযভ ফ্রন্ট চর্স্ক, 

চজএভ াখা, চজরা প্রাতকয কাম মারয় 

থফা www.thakurgaon.gov.bd 

তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ র্াউনতরার্ 

কযা মাতফ। 

চফনামূতল্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২। জািীয় চযচয় 

ত্র/নাগচযকত্ব নদ/ জন্ নদ 

এয িুাচয়ি পতোকচ 

- 

৩. াতাে ম াআজ (যচঙ্গন) 

ছচফ ০২ কচ 

- 

৪. মুচিতমাদ্ধা নতদয িুাচয়ি 

পতোকচ  

- 

১৩. অতেয়াতেয রাআতন্প নফায়ন:   

ক) ে মগান/ 

চদানারা 

ফন্দুক/ 

যাআতপর  

১ চদন ১. চনধ মাচযি অতফদন পযভ।  

তফ  

 

চনধ মাচযি অতফদন পযভ ফ্রন্ট চর্স্ক, 

চজএভ াখা, চজরা প্রাতকয কাম মারয় 

থফা www.thakurgaon.gov.bd 

তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ র্াউনতরার্ 

কযা মাতফ। 

১,০০০/-  এফং ১৫% বুাে চানারী 

ব্যাংক, ঠাকুযগাঁ াখা, ঠাকুযগাঁ, 

চপ ১- ২২১১-০০০০-১৮৫৯  বুাে 

১.১১৩৩.০০৪৫.০৩১১ চকার্ এ 

চেজাচয চারাতনয ভাধ্যতভ জভা চদতি 

তফ। ২। চানারী ব্যাংতক োকা জভা 

চদতয় চারান চদতি তফ  
- 

৩। রাআততন্পয মূর কচ জভা 

চদতি তফ  
- 

৪। নফায়তনয ভয় ে চদখাতি 

তফ। 
- 

খ) চতর/ 

চযবরফায  

১ চদন ১. চনধ মাচযি অতফদন পযভ।  

তফ  

 

চনধ মাচযি অতফদন পযভ ফ্রন্ট চর্স্ক, 

চজএভ াখা, চজরা প্রাতকয কাম মারয় 

থফা www.thakurgaon.gov.bd 

তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ র্াউনতরার্ 

কযা মাতফ। 

৩০০০/- এফং ১৫% বুাে চানারী 

ব্যাংক, ঠাকুযগাঁ াখা, ঠাকুযগাঁ, 

চপ  ১- ২২১১-০০০০-১৮৫৯  বুাে 

১.১১৩৩.০০৪৫.০৩১১ চকার্ এ 

চেজাচয চারাতনয ভাধ্যতভ জভা চদতি 

তফ। ২। চানারী ব্যাংতক োকা জভা 

চদতয় চারান চদতি তফ  
- 

৩। রাআততন্পয মূর কচ জভা 

চদতি তফ  
- 

http://www.thakurgaon.gov.bd/
http://www.thakurgaon.gov.bd/
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৪। নফায়তনয ভয় ে চদখাতি 

তফ। 
- 

১৪. চত্রকায 

চর্করাতয

ন ংক্রান্ত 

৩০ (চত্র) কাম ম 

চদফ 

১। চনধ মাচযি পযতভ অতফদন  

 
চনধ মাচযি অতফদন পযভ ফ্রন্ট চর্স্ক, 

চজএভ াখা, চজরা প্রাতকয কাম মারয় 

থফা www.thakurgaon.gov.bd 

তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ র্াউনতরার্ 

কযা মাতফ। 

চফনামূতল্য 

২। চক্ষাগি চমাগ্যিায নদ 

ত্র  
- 

৩। জািীয় চযচয় 

ত্র/নাগচযকত্ব নদ/ জন্ নদ 

এয িুাচয়ি পতোকচ 

- 

৪। দুআ কচ িুাচয়ি যচঙ্গন 

ছচফ  
- 

৫। ব্যাংক রতবচন্প ার্ট মচপতকে  - 

৬। ব্যাংক চস্ট্েতভন্ট  - 

৭। চপ্রতয াতথ চুচিত্র  - 

৮। চবজ্ঞিা নদ ত্র। - 

১৫. চপ্রতয 

চর্ক্লাতযন 

ংক্রান্ত 

৩০ (চত্র) কাম ম 

চদফ 

১। চনধ মাচযি পযতভ অতফদন  

 
চনধ মাচযি অতফদন পযভ ফ্রন্ট চর্স্ক, 

চজএভ াখা, চজরা প্রাতকয কাম মারয় 

থফা www.thakurgaon.gov.bd 

তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ র্াউনতরার্ 

কযা মাতফ। 

চফনামূতল্য 

২। জািীয় চযচয় 

ত্র/নাগচযকত্ব নদ/ জন্ নদ 

এয িুাচয়ি পতোকচ 

- 

৩। অচফদনকাযীয দুআ কচ 

িুাচয়ি যচঙন ছচফ  
- 

৪। চপ্রচয ভাচরকানা স্বত্ত্ব/চুচি 

নাভা  

- 

৫। ব্যাংক রতবচন্প 

ার্ট মচপতকে। 
- 

 

http://www.thakurgaon.gov.bd/
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    ৭। জজনাদযর াটি যরপদকট াখা 

ক্রভ জফায নাভ প্রদয়াজনীয় ভয় 

(ঘন্টা/রদন/ভা) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজ প্রারিয স্থান 
রপ/চাজয (টাকা 

জভাদাদনয 

জকাড/খাত ও 

কখন 

প্রদানকযদত 

দফ তা 

উদেখ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(কভ যকতযায নাভ দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা, উদজরায 

জকাড জটররদপান 

নম্বয, ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায 

কাদছ আীর কযা মাদফ 

(কভ যকতযায 

দফী,ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা উদজরায 

জকাড  জটররদপান 

নম্বয, ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. যকাচয/ 

অধাযকাচয/ 

স্বায়ত্তাচি 

ংস্থা/ 

প্রচিষ্ঠানমূতয 

নাদায়ী থ ম 

অদায় 

চদনাদাতযয চফরুতদ্ধ ভাভরা দাতয়য কযায ৩০(চত্র) 

চদতনয ভতধ্য ৫ ধাযা, ৪  ৬ ধাযা এফং ১০/ক ধাযা 

চনার্টতয ভাধ্যতভ ংচিষ্ট চদনাদাযতক চদনা চযতাতধ 

ফচি কযা য়। 

দাচফ চযতাতধয অচত্তয চক্ষতত্র চনার্ট প্রাচিয ৩০ 

(চত্র) চদতনয ভতধ্য চদনাদাযতক চজনাতযর ার্ট মচপতকে 

চপায ফযাফয চরচখি অতফদন উস্থান কযতি 

াতযন।   

উবয়তক্ষয উচস্থচিতি অতফদন শুনাচনয চবচত্ততি 

চদনাদাযতক  এককারীন/ চকচত চভািাতফক চদনা 

চযতাতধয থফা চদনা তি ব্যাচিয চনতদ ম চদয়া 

য়। 

ক) চজনাতযর ার্ট মচপতকে 

চপায ফযাফয চকাে ম চপ 

ংমৄচি চর্চভ (লুদ) 

কাগতজ চরচখি অতফদন। 

 

খ) অতফদন ফা চযকুআচজন 

জভা চদফায য ৫ ধাযায  

নযণকৃি পযভ। 

চজনাতযর 

ার্ট মচপতকে াখা

  

অতফদতনয 

াতথ ১০/- 

(দ) োকায 

চকাে ম চপ 

চভা: অব্দুর চভাচভন 

চজনাতযর ার্ট মচপতকে 

চপায  

জটররদপান নম্বয :  

+880561-৫৩৬৮২ 

আ-চভআর: 

momin8119@ya

hoo.com 

মূতক চন্দ্র চফশ্বা 

চজরা প্রাক 

ঠাকুযগাঁ 

জটররদপান নম্বয :  

+880561-52011 

আ-চভআর: 

dcthakurgaon@m

opa.gov.bd  

 

 

http://www.thakurgaon.gov.bd/node/1060678/%E0%A6%AE%E0%A7%8B.-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8
file:///G:\JM\Desktop\momin8119@yahoo.com
file:///G:\JM\Desktop\momin8119@yahoo.com
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   ৮। জযরবরনউ মুরিখানা াখা 

ক্রভ জফায নাভ প্রদয়াজনী

য় ভয় 

 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজ প্রারিয স্থান 
রপ/চাজয (টাকা 

জভাদাদনয জকাড/খাত ও 

কখন প্রদানকযদত দফ 

তা উদেখ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(কভ যকতযায নাভ দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা, উদজরায 

জকাড জটররদপান 

নম্বয, ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ (কভ যকতযায 

দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা উদজরায জকাড 

জটররদপান নম্বয, ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. চনম্ন অদারতিয 

চভাকদ্দভায যাতয়য 

ম্মচিতি চিচযি 

চজরাপ্রাক (যাজস্ব) 

অদারতি অচর ভাভরা 

দাতয়য। 

৩ চদন ভাভরায অযচজ চর্চভ কাগতজ দাচখর কযতি তফ। অতফদতন = ২০/- চকাে ম 

চপ 

অযচজ = ১০০/-চকাে ম 

চপ 

কারিনাভা = ৫০/-

চকাে ম চপ 

চভা: চগারাভ কচফয 

কাযী কচভনায 

(অয.এভ াখা) 

জটররদপান নম্বয : 

+৮৮০৫৬১-৫২০৭৫ 

আ-চভআর: 

rmthakurgaondco

ffice@gmail.com 

 

কাভরুজ্জাভান চভয়া 

চিচযি চজরাপ্রাক 

(যাজস্ব), ঠাকুযগাঁ 

জটররদপান নম্বয :  

 +৮৮০৫৬১-৫২০৮২ 

আ-চভআর: 

adcrevthakurgaondco

ffice@gmail.com 

 

কারিনাভা চফজ্ঞ অআনজীচফয চনকে তি 

ংগ্র কযতি তফ। 

চনম্ন অদারতিয অতদতয জাতফদা নকর চযকর্ মরুভ তি ংগ্র কযতি তফ 

২. িাভাচদ খন্ডতনয অতফদন  ১ চদন চরচখি অতফদন কযতি তফ  াদা কাগতজ ২০/- োকায  চকাে ম চপ 

৩. চফচনভয় ম্পচত্তয দচরর 

ম্পাদতনয অতফদন  

৪৫ চদন চরচখি অতফদন কযতি তফ াদা কাগতজ ২০/- োকায  চকাে ম চপ 
চবাোয অআচর্ কার্ ম থফা জন্চনফন্ধন 

নতদয িুাচয়ি ছায়াচরচ 

অতফদনকাযী চনতজ দাচখর কযতফন 

য়াচযান নদ মূর কচ আউচনয়ন চযলদ/ চৌযবা 

অতভািাযনাভা  অতফদনকাযী চনতজ দাচখর কযতফন 

চফচনভয়কৃি বাযিীয় দচরর অতফদনকাযী চনতজ দাচখর কযতফন 

চ.এ  এ.এ খচিয়াতনয জাতফদা 

নকর 

চজরা প্রাতকয কাম মারতয়য 

চযকর্ মরুভ তি ংগ্র কযতি তফ 

ফাংরাতদচ দচরতরয িুাচয়ি নুচরচ ংচিষ্ট াফ-চযচজোয চপ 

http://www.thakurgaon.gov.bd/node/1060712/%E0%A6%AE%E0%A7%8B.-%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0
mailto:rmthakurgaondcoffice@gmail.com
mailto:rmthakurgaondcoffice@gmail.com
http://www.thakurgaon.gov.bd/node/1269925/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE
mailto:adcrevthakurgaondcoffice@gmail.com
mailto:adcrevthakurgaondcoffice@gmail.com
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     ৯। যাজস্ব াখা 

ক্রভ জফায নাভ প্রদয়াজনীয় ভয় 

(ঘন্টা/রদন/ভা) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজ প্রারিয স্থান 
রপ/চাজয (টাকা 

জভাদাদনয 

জকাড/খাত ও 

কখন 

প্রদানকযদত দফ 

তা উদেখ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(কভ যকতযায নাভ 

দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা, 

উদজরায জকাড 

জটররদপান নম্বয, ই-

জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায 

কাদছ আীর কযা মাদফ 

(কভ যকতযায দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা উদজরায 

জকাড জটররদপান নম্ব, 

ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. খাজচভ 

ফতিাফত 

ংক্রান্ত 

৩্(চিন)  কাম ম 

চদফ 
১. চক নচথ ংচিষ্ট উতজরা চনফ মাী চপাতযয 

কাম মারয় 

অতফদতনয াতথ 

২০/- োকা 

মূল্যভাতনয চকাে ম 

চপ ংমৄি 

কযতি তফ।  

চভা: চগারাভ কচফয 

চযচবচনউ চর্নৄর্ট 

কাতরক্টয 

জটররদপান নম্বয : 

+৮৮০৫৬৫০০৭৫ 

আ-চভআর: 

sathakurgaondc

office@gmail.c

om 

কাভরুজ্জাভান চভয়া 

চিচযি চজরাপ্রাক 

(যাজস্ব), ঠাকুযগাঁ 

জটররদপান নম্বয :  

 +৮৮০৫৬১-৫২০৮২ 

আ-চভআর: 

adcrevthakurgaon

dcoffice@gmail.c

om 

 

২. কৃচল খা 

জচভ 

ফতিাফত 

প্রদান 

৩০্(চত্র) কাম ম্

চদফ 

১.  চনধ মাচযি অতফদন পযভ 

২. জািীয় চযচয় ত্র/নাগচযকত্ব নদ/ জন্ নদ 

এয িুাচয়ি পতোকচ 

৩. আউচ চচয়াযম্যান কর্তমক িুাচয়ি াতাে ম  

াআতজয ১ (এক) কচ দ্যতিারা যচঙন ছচফ 

৪. জচভয িপচর (উতেখনফ মক) 

চজরাপ্রাতকয কাম মারতয়য ফ্রন্টতর্স্ক, যাজস্ব 

াখা থফা 

www.thakurgaon.gov.bd 

তয়ফ চাে মার তি ংগ্র/ র্াউনতরার্ কযা 

মাতফ  

অতফদতনয  

২০/- োকা 

মূল্যভাতনয চকাে ম 

চপ ংমৄি 

কযতি তফ। 

২, ৩  ৪ নং কাগজত্র অতফদনকাযী 

দাচখর কযতফন 

ক. চক্ষত্র চবচত্তক প্রতমাজু:  

১. যকাচয ংস্থায চক্ষতত্র- 

i) যকাচয প্রচিষ্ঠাতনয চক্ষতত্র প্রাচনক 

নুতভাদন 

ii) তথ ময ংস্থান (ফাতজে ফযাদ্দ/ প্রকল্প দাচখর 

আিুাচদ) 

চনয়ন্ত্রণকাযী ভন্ত্রণারয় তি প্রাচনক 

নুতভাদন ত্র এফং ফাতজে ফযাতদ্দয কচ 

২. ধভীয় স্থানায চক্ষতত্র- 

 i) স্থানীয় যকায ংস্থায (আউচনয়ন/ 

চৌযবা/চর্ট কত মাতযতনয) ছাড়ত্র। 

আউচনয়ন/চৌযবা/চর্ট কত মাতযতনয 

কাম মারয় 

৩. চক্ষা প্রচিষ্ঠাতনয চক্ষতত্র- 

 i)  স্কুতরয প্রাচনক নুতভাদনত্র 

 ii) স্কুর কচভর্টয চযজুতর 

অতফদনকাযী দাচখর কযতফন 

http://www.thakurgaon.gov.bd/node/1060712/%E0%A6%AE%E0%A7%8B.-%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0
mailto:sathakurgaondcoffice@gmail.com
mailto:sathakurgaondcoffice@gmail.com
mailto:sathakurgaondcoffice@gmail.com
http://www.thakurgaon.gov.bd/node/1269925/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE
mailto:adcrevthakurgaondcoffice@gmail.com
mailto:adcrevthakurgaondcoffice@gmail.com
mailto:adcrevthakurgaondcoffice@gmail.com
http://www.thakurgaon.gov.bd/
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৪. প্রাকৃচিক দূতম মাগজচনি কাযতন ক্ষচিগ্রত 

চযফাতযয চক্ষতত্র-  

 i) কর প্রতয়াজনীয় কাগজ ত্র 

অতফদনকাযী দাচখর কযতফন 

৫.  চফচষ্ট চক্ষাচফদ, কচফ, াচিুক ফা জািীয় 

ম মাতয় চনজ  ফদাতনয জন্য চফতলবাতফ স্বীকৃি 

ব্যচিয  চক্ষতত্র- 

i)  যকায প্রধাতনয নুতভাদন ত্র 

যকায প্রধাতনয নুতভাদনত্র অতফদনকাযী 

দাচখর কযতফন 

৬. প্রফাীতদয ভফায় চভচিয ভাধ্যতভ ফহুির 

বফন চনভ মাণ চক্ষতত্র-  

 i)  অচথ মক ক্ষভিা (ব্যাংক চস্ট্েতভন্ট/অয়কয 

ংক্রান্ত কাগজত্র আিুাচদ)  

ii) ভফায় চভচিয কাগজত্র 

iii) প্রতাচফি জচভয চন্নকতে চফচধফদ্ধ ংস্থায 

চপ থাকতর িায নাচত্তত্র। 

অতফদনকাযী দাচখর কযতফন 

ংচিষ্ট ব্যাংক 

যাজস্ব  চপ 

 
ভফায় চভচিয কাম মারয় 

আউচনয়ন ভূচভ চপ 

৭. গফাচদ শু ফা দুগ্ধখাভায, াঁমুযচগ খাভায 

স্থাতনয চক্ষতত্র-  

i)  অচথ মক ক্ষভিা (ব্যাংক চস্ট্েতভন্ট/অয়কয 

ংক্রান্ত কাগজত্র আিুাচদ) 

ii) প্রকতল্পয চফফযণী  ফাতফায়তনয ম্ভব্যিা 

প্রচিতফদন 

অতফদনকাযী দাচখর কযতফন 

৮. চল্প কাযখানা স্থাতনয চক্ষতত্র-  

i) অচথ মক ক্ষভিা (ব্যাংক চস্ট্েতভন্ট/অয়কয 

ংক্রান্ত কাগজত্র আিুাচদ) 

ii) নণ মাঙ্গ আনচবষ্টতভন্ট চচর্উর,  

iii) মথামথ কর্তমতক্ষয ছাড়ত্র/সুাচয (চমভন-

চযতফ চধদিয, ম মেন কর্তমক্ষ আিুাচদ) 

অতফদনকাযী দাচখর কযতফন 

 

 
অতফদনকাযী দাচখর কযতফন 

চযতফ চধদিয, ম মেন কর্তমক্ষ 

৩. চ মি 

ম্পচত্ত 

চরজ 

নফায়ন 

ংক্রান্ত 

৭ চদন ফাৎচযক রীজ নফায়তনয জন্যঃ 

১. াদা কাগতজ অতফদনত্র 

 

অতফদনকাযী 

 

অতফদতনয াতথ 

২০/- োকা 

মূল্যভাতনয চকাে ম 

চপ ংমৄি 

কযতি তফ।  

  

২ (দুআ) কচ াতাে ম াআতজয ছচফ (যচঙ্গন) 

িুাচয়ি ছচফ চগতজতের্ চপায কর্তমক   

চভাফাআর নম্বয। 

 

 

 

চবন্ডায/চেজাযী চপ 
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২. চকাে চপ (অতফদতনয াতথ ংমৄি ২০/-োকা 

মূতল্যয)। 

অধাাকা ঘয চনভ মাতণয জন্যঃ 

৩. ঙ্গীকাযানাভা (৩০০/- োকায নন 

জুচর্চয়ার স্ট্ুাম্প) 

অতফদনকাযী চবন্ডায/চেজাযী চপ 

 

 

নাভ চযফিতনয জন্যঃ 

৪. নাগচযকতত্বয নদত্র, জন্ চনফন্ধন নদত্র  

য়াচযান নদত্র (চৌযবা তি) 

চৌযবা/আউচনয়ন চযলদ  
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      ১০। ভূরভ অরধগ্রণ াখা 

ক্রভ জফায নাভ প্রদয়াজনীয় 

ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয 

স্থান 
রপ/চাজয দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(কভ যকতযায নাভ, 

দরফ, জপান নম্বয ও 

ইদভইর) 

উর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায 

কাদছ আরর কযা মাদফ 

(কভ যকতযায নাভ, দরফ, 

জপান নম্বয ও ইদভইর) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1. অরধগ্রণকৃত 

জরভয 

ক্ষরতপূযণ 

প্রদান 

(জযকডীয় 

ভাররদকয 

চক্ষতত্র) 

 

১৫ রদন ১.  রনধ যারযত আদফদন পযভ ( জজরা প্রাদকয  কাম যারয়/ 

উদজরা রনফ যাী অরপাদযয কাম যারয় অথফা     

www.thakurgaon.gov.bd ওদয়ফ জাট যার দত াংগ্র/ 

ডাউনদরাড কযা মাদফ)। 

-- আদফদদনয 

াদথ ২০/- 

টাকায জকাট য 

রপ রাগাদত 

দফ। 

কভ যকতযায নাভ:  জভাোঃ 

জগারাভ করফয 

দরফ: ভূরভ হুকুভ দখর 

কভ যকতযা 

জপান নম্বয: 

৮৮০৫৬৫২০৭৫ 

ইদভইর 

lathakurgoandco

ffice@gmail.co

m 

 

 

আরর কভ যকতযায নাভ: 

জভা:কাভযম্নজ্জাভান রভয়া 

দরফ: অরতরযি জজরা 

প্রাক (যাজস্ব) 

জপান নম্বয: 

৮৮০৫৬৫২০৮২ 

ইদভইর: 

adcrevthakurgoand

coffice@gmail.com 

 

২. জাতীয় রযচয়ত্র/নাগরযকত্ব নদ/ জন্ম নদদয তযারয়ত 

পদটাকর। 

আউচনয়ন চযলদ/ চৌযবা 

৩. াদাট য  াইদজয ১ (এক) কর দ্যদতারা যরিন ছরফ। আদফদনকাযী দারখর কযদফন 

৪. ভূরভ উন্নয়ন কয রযদাদধয ারনাগাদ দারখরা। াংরিষ্ট ইউরনয়ন ভূরভ অরপ 

৫. নাভজারয/জভা খারযজ খরতয়াদনয ইদভাযী কর (প্রদমাজয 

জক্ষদত্র) 

াংরিষ্ট উদজরা ভূরভ অরপ 

৬. ৩০০ টাকায নন-জুরডরয়ার স্টযাদম্প না-দারফত্র  অনুদভারদত স্টযাম্প জবোয 

৭. ৩০০ টাকায নন-জুরডরয়ার স্টযাদম্প অরিকায ত্র। আদফদনকাযী দারখর কযদফন 

৮. এ.এ/আয.এ জযকদড যয পদটাকর (প্রদমাজয জক্ষদত্র) জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

জযকড য রুভ 

2. অরধগ্রণকৃত 

জরভয 

ক্ষরতপূযণ 

প্রদান 

(উিযারধকাযী 

ওয়ারযসূদত্র 

ভাররক) 

 

 

১৫ রদন ১.  রনধ যারযত আদফদন পযভ ( জজরা প্রাদকয  কাম যারয়/ 

উদজরা রনফ যাী অরপাদযয কাম যারয় অথফা     

www.thakurgaon.gov.bd ওদয়ফ জাট যার দত াংগ্র/ 

ডাউনদরাড কযা মাদফ)। 

-- 

২. জাতীয় রযচয় ত্র/নাগরযকত্ব নদ/ জন্ম নদ এয 

তযারয়ত পদটাকর 

আউচনয়ন চযলদ/ চৌযবা 

৩. াদাট য  াইদজয ১ (এক) কর দ্যদতারা যরিন ছরফ আদফদনকাযী দারখর কযদফন 

৪. ভূরভ উন্নয়ন কয রযদাদধয ারনাগাদ দারখরা। াংরিষ্ট ইউরনয়ন ভূরভ অরপ 

৫. নাভজারয/জভা খারযজ খরতয়াদনয ইদভাযী কর (প্রদমাজয 

জক্ষদত্র) 

াংরিষ্ট উদজরা ভূরভ অরপ 

৬. ৩০০ টাকায নন-জুরডরয়ার স্টযাদম্প নাদাফীত্র অনুদভারদত স্টযাম্প জবোয 

৭. ৩০০ টাকায নন-জুরডরয়ার স্টযাদম্প অরিকায ত্র। আদফদনকাযী দারখর কযদফন 

৮. ওয়ারযন াটি যরপদকট এয মূর কর। আউচনয়ন চযলদ/ চৌযবা 

http://www.thakurgaon.gov.bd/
mailto:lathakurgoandcoffice@gmail.com
mailto:lathakurgoandcoffice@gmail.com
mailto:lathakurgoandcoffice@gmail.com
mailto:adcrevthakurgoandcoffice@gmail.com
mailto:adcrevthakurgoandcoffice@gmail.com
http://www.thakurgaon.gov.bd/
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3. অরধগ্রণকৃত 

জরভয 

ক্ষরতপূযণ 

প্রদান 

(ক্রয়সূদত্র 

ভাররচকয 

চক্ষচত্র ) 

 

১৫ রদন ১.  রনধ যারযত আদফদন পযভ ( জজরা প্রাদকয  কাম যারয়/ 

উদজরা রনফ যাী অরপাদযয কাম যারয় অথফা     

www.thakurgaon.gov.bd ওদয়ফ জাট যার দত াংগ্র/ 

ডাউনদরাড কযা মাদফ)। 

আদফদনকাযী দারখর কযদফন আদফদদনয 

াদথ ২০/- 

টাকায জকাট য 

রপ রাগাদত 

দফ। ২. জাতীয় রযচয় ত্র/নাগরযকত্ব নদ/ জন্ম নদ এয 

তযারয়ত পদটাকর। 

আউচনয়ন চযলদ/ চৌযবা 

৩. াদাট য  াইদজয ১ (এক) কর দ্যদতারা যরিন ছরফ। আদফদনকাযী দারখর কযদফন 

৪. ভূরভ উন্নয়ন কয রযদাদধয ারনাগাদ দারখরা। াংরিষ্ট ইউরনয়ন ভূরভ অরপ 

৫. নাভজারয/জভা খারযজ খরতয়াদনয ইদভাযী কর। াংরিষ্ট উদজরা ভূরভ অরপ 

৬. ৩০০ টাকায নন-জুরডরয়ার স্টযাদম্প নাদাফীত্র  অনুদভারদত স্টযাম্প জবোয 

৭. ৩০০ টাকায নন-জুরডরয়ার স্টযাদম্প অরিকায ত্র। আদফদনকাযী দারখর কযদফন 

৮. মূর দররর এয পদটাকর। আদফদনকাযী দারখর কযদফন 

৯. বায়া দররর  আদফদনকাযী দারখর কযদফন 

4. অরধগ্রণকৃত 

জরভয 

ক্ষরতপূযণ 

প্রদান 

(আদারদত 

আদদদ 

রনধ যারযত 

ভাররদকয 

জক্ষদত্র) 

 

 

 

১৫ রদন ১.  রনধ যারযত আদফদন পযভ ( জজরা প্রাদকয  কাম যারয়/ 

উদজরা রনফ যাী অরপাদযয কাম যারয় অথফা     

www.thakurgaon.gov.bd ওদয়ফ জাট যার দত াংগ্র/ 

ডাউনদরাড কযা মাদফ)। 

আদফদনকাযী দারখর কযদফন 

 

 

২. জাতীয় রযচয় ত্র/নাগরযকত্ব নদ/ জন্ম নদ এয 

তযারয়ত পদটাকর 

আউচনয়ন চযলদ/ চৌযবা 

৩. াদাট য  াইদজয ১ (এক) কর দ্যদতারা যরিন ছরফ আদফদনকাযী দারখর কযদফন 

৪. ভূরভ উন্নয়ন কয রযদাদধয ারনাগাদ দারখরা। াংরিষ্ট ইউরনয়ন ভূরভ অরপ 

৫. নাভজারয/জভা খারযজ খরতয়াদনয ইদভাযী কর। াংরিষ্ট উদজরা ভূরভ অরপ 

৬. ৩০০ টাকায নন-জুরডরয়ার স্টযাদম্প নাদাফীত্র অনুদভারদত স্টযাম্প জবোয 

৭. ৩০০ টাকায নন-জুরডরয়ার স্টযাদম্প অরিকায ত্র। আদফদনকাযী দারখর কযদফন 

৮. আদারদতয রডরক্রয াটি যপাইট কর এফাং জরভ াংক্রান্ত 

মাফতীয় কাগজত্র। 

আদফদনকাযী দারখর কযদফন 

 5. অরধগ্রণকৃত 

জরভয 

ক্ষরতপূযণ 

প্রদান 

(power 

of 

১৫ রদন ১.  রনধ যারযত আদফদন পযভ ( জজরা প্রাদকয  কাম যারয়/ 

উদজরা রনফ যাী অরপাদযয কাম যারয় অথফা     

www.thakurgaon.gov.bd ওদয়ফ জাট যার দত াংগ্র/ 

ডাউনদরাড কযা মাদফ)। 

আদফদনকাযী দারখর কযদফন 

 

আদফদদনয 

াদথ ২০/- 

টাকায জকাট য 

রপ রাগাদত 

দফ। ২. জাতীয় রযচয় ত্র/নাগরযকত্ব নদ/ জন্ম নদ এয 

তযারয়ত পদটাকর। 

আউচনয়ন চযলদ/ চৌযবা 

http://www.thakurgaon.gov.bd/
http://www.thakurgaon.gov.bd/
http://www.thakurgaon.gov.bd/
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attorney 

ফদর ভাররদকয 

জক্ষদত্র) 

 

৩. াদাট য  াইদজয ১(এক) কর দ্যদতারা যরিন ছরফ। আদফদনকাযী দারখর কযদফন 

৪. ভূরভ উন্নয়ন কয রযদাদধয ারনাগাদ দারখরা। াংরিষ্ট ইউরনয়ন ভূরভ অরপ 

৫. নাভজারয/জভা খারযজ খরতয়াদনয ইদভাযী কর। াংরিষ্ট উদজরা ভূরভ অরপ 

৬. ৩০০ টাকায নন-জুরডরয়ার স্টযাদম্প নাদাফীত্র  অনুদভারদত স্টযাম্প জবোয 

৭. ৩০০ টাকায নন-জুরডরয়ার স্টযাদম্প অরিকায ত্র। আদফদনকাযী দারখর কযদফন 

৮. Power of Attorney প্রদানকাযীয জরভয ভাররক 

াংক্রান্ত মাফতীয় কাগজচত্রয মূর কর। 

আদফদনকাযী দারখর কযদফন 
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    ১১। স্থানীয় যকায াখা 

ক্রভ জফায নাভ প্রদয়াজনীয় ভয় 

(ঘন্টা/রদন/ভা) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজ প্রারিয 

স্থান 

রপ/চাজয (টাকা 

জভাদাদনয 

জকাড/খাত ও কখন 

প্রদানকযদত দফ তা 

উদেখ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(কভ যকতযায নাভ দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড , 

জজরা , উদজরায 

জকাড জটররদপান 

নম্বয, ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ 

(কভ যকতযায 

দফী,ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা উদজরায জকাড 

জটররদপান নম্বয, ই-জভইর) 

১  ২  ৩ ৪  ৫ ৬ ৭  ৮ 

১ . জন্  মৃত্যু নদ প্রদাতনয ৯০ 

(নব্বআ) চদন চিক্রান্ত ফায য 

চনফন্ধন ফচ এফং জন্  মৃত্যু নদ 

ংতাধন 

১৫ (তনয) 

কাম মচদফ 

১। াদা কাগতজ অতফদন কযতি তফ। 

২। আি:নতফ ম ংগৃীি জন্ ফা মৃত্যু 

নদতত্রয িুাচয়ি কচ  

- চপ/চাজমমুি চভা: চগারাভ্কচফয্

কাযী্কচভনায 

স্থানীয়্যকায্াখা 

চেচরতপান্নম্বয্:  

+৮৮০৫৬১৫৩৫৮৫ 

আ-চভআর: 

lgthakurgaon

dcoffice@gm

ail.com 

মূতক্চন্দ্র্চফশ্বা 

চজরাপ্রাক 

ঠাকুযগাঁ 

জটররদপান নম্বয :  

+880561-52011 

আ-চভআর: 

dcthakurgaon@

mopa.gov.bd  

 

২ . চফচফধ অতফদন/ অচত্ত/ চবতমাগ

  

১৫ (তনয) 

কাম মচদফ 

১। াদা কাগতজ চরচখি অতফদন/ 

চবতমাগ ত্র 

২। চবতমাতগয ভথ মতন প্রতয়াজনীয় 

কাগজত্য (মচদ থাচক) 

- চপ/চাজমমুি 

 

mailto:lgthakurgaondcoffice@gmail.com
mailto:lgthakurgaondcoffice@gmail.com
mailto:lgthakurgaondcoffice@gmail.com
http://www.thakurgaon.gov.bd/node/473138/%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8
mailto:dcthakurgaon@mopa.gov.bd
mailto:dcthakurgaon@mopa.gov.bd
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      ১২। ত্রাণ ও পূণফ যান াখা 

ক্রভ জফায নাভ প্রদয়াজনীয় ভয় 

(ঘন্টা/রদন/ভা) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজ প্রারিয স্থান 
রপ/চাজয (টাকা 

জভাদাদনয 

জকাড/খাত ও 

কখন 

প্রদানকযদত 

দফ তা 

উদেখ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(কভ যকতযায নাভ 

দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড , জজরা , 

উদজরায জকাড 

জটররদপান নম্বয, ই-

জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ 

(কভ যকতযায দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা 

উদজরায জকাড 

জটররদপান নম্বয.ই-জভইর) 

১  ২  ৩ ৪  ৫ ৬ ৭  ৮ 

১ . দুদম যাগ ব্যফস্থানা াংক্রান্ত দুদম যাগ াংক্রান্ত রফলদয় অফরত দর 

তাৎক্ষরণক প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রণপূফ যক রজআয খাদ্য/আরথ যক 

ায়তা ও জঢউটিন প্রদান কযা য় 

1. আদফদন 

2. রড পযভ 

3. এপ পযভ 

াংরিষ্ট উদজরা প্রকল্প 

ফােফায়ন কভ যকতযায 

কাম যারয় 

রফ্র/চাজযমুি অফদু ারাভ 

জজরা ত্রাণ ও পুনফ যান 

কভ যকতযা 

জটররদপান নম্বয : 

+৮৮০৫৬১-৫৩৬৪৮ 

আ-চভআর: 

drrothakurgaon

@mopa.gov.bd 

মূতক চন্দ্র চফশ্বা 
চজরা প্রাক 

ঠাকুযগাঁ 

জটররদপান নম্বয : 

+880561-52011 
আ-চভআর: 

dcthakurgaon@mop

a.gov.bd  

 

২ . কাদজয রফরনভদয় খাদ্য 

কভ যসূরচ (টিআয, কারফখা) 

নদবম্বয দত জুন ম যন্ত আদফদন/রনধ যারযত পযদভ 

প্রকল্প ছক 

াংরিষ্ট উদজরা প্রকল্প 

ফােফায়ন কভ যকতযায 

কাম যারয় 

রফ্র/চাজযমুি 

৩. অরত দরযদ্রদদয জন্য 

কভ যাংস্থান কভ যসূরচ 

(ইরজরর) 

াধাযণত: নদবম্বয দত জুন ম যন্ত 

ভদয়য ভদধ্য ১ভ ও ২য় ম যাদয় ৪০ 

রদন কদয এ কভ যসূরচ চরভান থাদক 

রনধ যারযত পযদভ প্রকল্প তাররকা াংরিষ্ট উদজরা প্রকল্প 

ফােফায়ন কভ যকতযায 

কাম যারয় 

রফ্র/চাজযমুি 

৪ . রবরজএপ কভ যসূরচ  

 

ঈদ-উর-রপতয ও ঈদ-উর-আমা  উদজরা দত উকাযদবাগীয 

অগ্রারধকায তাররকায রবরিদত 

াংরিষ্ট উদজরা প্রকল্প 

ফােফায়ন কভ যকতযায 

কাম যারয় 

রফ্র/চাজযমুি 

৫. ীতফস্ত্র রফতযণ কাম যক্রভ  ীত জভৌসুদভ (রডদম্বয দত 

জপব্রুয়ারয) 

আদফদন/তাররকা াংরিষ্ট উদজরা প্রকল্প 

ফােফায়ন কভ যকতযায 

কাম যারয় 

রফ্র/চাজযমুি 

 
চজরা্প্রাক 

ঠাকুযগাঁ 

০৫৬১-৫২০১১ 

dcthakurgaon@mopa.gov.bd 

mailto:drrothakurgaon@mopa.gov.bd
mailto:drrothakurgaon@mopa.gov.bd
http://www.thakurgaon.gov.bd/node/473138/%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8
mailto:dcthakurgaon@mopa.gov.bd
mailto:dcthakurgaon@mopa.gov.bd
mailto:dcthakurgaon@mopa.gov.bd

